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ΜΑΡΙΟΣ ΤΣΙΑΚΚΗΣ

Οι κυρώσεις πλήττουν και την Ε.Ε.
Οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας περιορίζουν την εξαγωγική ισχύ
της Μόσχας, αλλά δημιουργούν και προβλήματα στις χώρες της
Ε.Ε., με τις αυξήσεις των τιμών της ενέργειας και άλλων προϊό-
ντων τονίζει ο Γ.Γ. του ΚΕΒΕ Μάριος Τσιακκής. Αναφέρεται, με-
ταξύ άλλων, στο πλήγμα που δέχθηκαν ο τουρισμός και οι συναλ-
λαγές και στους μισθούς των εργαζομένων. Σελ. 4

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Το  «όριο του πόνου» της   ΕΚΤ
Η σημαντική άνοδος των αποδόσεων και των spreads των κρα-
τικών ομολόγων της περιφέρειας, αυξάνει το κόστος δανει-
σμού των κυβερνήσεων και επηρεάζει το κόστος εξυπηρέτη-
σης του υφιστάμενου χρέους. Το ερώτημα είναι ποιο είναι το ε-
πίπεδο των spreads που θα πυροδοτήσει την όποια κινητοποίη-
ση της ΕΚΤ, το «όριο του πόνου», όπως το ονομάζουν. Σελ. 9

ΙΤΑΛΙΑ

Κόντρα για τις παραλίες
Αλλαγές ως προς τον τρόπο εκχώρησης αδειών για την εκμετάλ-
λευση των δημόσιων παραλιών της Ιταλίας προωθεί ο Ιταλός
πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι, γεγονός που προκαλεί έντονες α-
ντιδράσεις από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτές ε-
δώ και πολλά χρόνια. Κατά της εκμετάλλευσης των παραλιών τάσ-
σεται και το περιβαλλοντικό κίνημα Legamblente. Σελ. 11

Κ Υ Ρ Ι Ο  Α Ρ Θ Ρ Ο

Αποφασιστικότητα Vs ομαλοποίηση
Αύριο η ΕΚΤ συνεδριάζει για να λάβει
αποφάσεις όσον αφορά την νομι-
σματική πολιτική που θα ακολουθήσει
μέχρι το επόμενο μίτινγκ. Η συνά-
ντηση θα λάβει χώρα στο Άμστερνταμ
της Ολλανδίας και θα ακολουθήσει
συνέντευξη τύπου στις 15.30 ώρα
Κύπρου. Τα βλέμματα ασφαλώς είναι
στραμμένα στον σχολιασμό των ε-
πιτοκίων. Οι συγκλίνουσες απόψεις
καταλήγουν στο ότι δεν θα γίνει κά-
ποια αλλαγή. Τουλάχιστον αυτό α-
ναμένουν οι αναλυτές που θεωρούν
ότι η ΕΚΤ θα παραμείνει προσηλω-
μένη στις προηγούμενές της εξαγ-
γελίες ότι οι αυξήσεις θα ακολουθή-
σουν το τέλος του προγράμματος α-
γοράς ομολόγων εντός του τρίτου
τριμήνου. 

Η ξεκάθαρη θέση που έχει επα-
ναληφθεί πολλές φορές το τελευταίο

διάστημα δεν αφήνει πολλά περιθώ-
ρια για αύριο. Σύμφωνα με την κα-
θοδήγηση της ΕΚΤ, η πρώτη αύξηση
θα είναι τον Ιούλιο. Αν συμβεί κάτι
διαφορετικό στην αυριανή συνάντη-
ση αρκετοί αναλυτές θα το ερμηνεύ-
σουν ως κίνηση πανικού πλήττοντας
καίρια και την αξιοπιστία της Κε-
ντρικής τράπεζας. Στον αντίποδα βέ-
βαια όσοι θεωρούν ότι αύριο θα υ-
πάρξει κάποια έκπληξη την αποδί-
δουν στο σενάριο που θέλει να επι-
κρατούν τα «γεράκια», που θα φρο-
ντίσουν να σταλεί ένα ξεκάθαρο μή-
νυμα ότι η δέσμευση της ΕΚΤ να «πο-
λεμήσει» τον πληθωρισμό είναι άνευ
όρων.

Ακόμη και αν δεν υπάρξει οποια-
δήποτε έκπληξη αύριο -το επικρα-
τέστερο σενάριο- ιδιαίτερη σημασία
δίδεται και στο ύψος της αύξησης ό-

ταν αυτή θα υλοποιηθεί καθώς η α-
ναμενόμενη αύξηση του 0,25% δεν
αφήνει ικανοποιημένους αυτούς που
θα ήθελαν πιο δραστικές κινήσεις.
Η συγκεκριμένη ομάδα εντός του
συμβουλίου της ΕΚΤ αν και «κατα-
λαβαίνει» την σκοπιμότητα αναβολής
της απόφασης για ένα μήνα δεν συμ-
φωνεί με μια κίνηση που δεν θα εκ-
πέμπει αποφασιστικότητά προς όλες
τις κατευθύνσεις. Αρκετοί οικονο-
μολόγοι πιστεύουν ότι μια αύξηση
της τάξης της μισής ποσοστιαίας μο-
νάδας (0,5%) μετά από σχεδόν 20
χρόνια είναι και επιβεβλημένη είναι
και δικαιολογημένη από τα θεμελιώδη
οικονομικά στοιχεία της ευρωζώνης. 

Σύμφωνα με την γερμανική πλευ-
ρά, που παραδοσιακά προκρίνει τις
καθαρές λύσεις στο μέτωπο των ε-
πιτοκίων, υπάρχει η εκτίμηση ότι οι

επενδυτές έχουν «χωνέψει» στις α-
ποτιμήσεις τους συνολική αύξηση
ύψους 1,25% μέχρι το τέλος τους έ-
τους. Γίνεται συνεπώς μια προσπάθεια
να δημιουργηθεί ένα κλίμα για πιο
αποφασιστικές κινήσεις το επόμενο
διάστημα. Ο πήχης του 0,5% που
προωθείται έμμεσα στόχο έχει να α-
σκηθεί πίεση στις επόμενες συζη-
τήσεις εντός ΕΚΤ και να προσδιορι-
σθεί το επίπεδο της ανοχής πριν εκ-
δηλωθεί σκληρή κριτική σε σχέση
με την επάρκεια των αποφάσεων. 

Στην Ευρώπη των συμβιβασμών,
εφόσον επιχειρηθεί να συγκεραστούν
οι δύο απόψεις τότε θα δούμε περισ-
σότερες αλλά μικρότερες κάθε φορά
αυξήσεις των επιτοκίων. Σήμερα η
επικρατούσα άποψη είναι ότι θα «δού-
με» τρεις αυξήσεις επιτοκίων ύψους
0,25% κάθε φορά. Το 0,25% θεωρείται

πως στέλνει το μήνυμα ότι η προ-
σπάθεια που επιχειρείται είναι αυτή
της ομαλοποίησης των επιτοκίων
μετά από μια μακρά περίοδο «ανω-
μαλίας». Αυτό εξάλλου είναι και το
αφήγημα της ΕΚΤ το τελευταίο διά-
στημα επιχειρηματολογώντας ότι
μετά από μια μακρά περίοδο χαλαρής
νομισματικής πολιτικής τα δεδομένα
έχουν αλλάξει επιτρέποντας ομαλο-
ποίηση της κατάστασης. Όσοι δε α-
νησυχούν για το πώς μπορεί η οικο-
νομικά να επηρεαστεί από τις πιο
πάνω συζητήσεις καταγράφουμε με
ιδιαίτερο ενδιαφέρον την άποψη του
Αμερικανού οικονομολόγου Robin
Brooks, ότι η ύφεση βρίσκεται  προ
των πυλών και αποτελεί το νέο μεγάλο
πρόβλημα της ευρωζώνης έχοντας
διαδεχθεί αυτό της ακρίβειας των τι-
μών και του πληθωρισμού. 

Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικό-
τητας είναι ένας μαραθώνιος. Μπορεί
να γεφυρώθηκε το χάσμα για την πρώτη
δόση των 85 εκατ., αλλά ο αγώνας συ-
νεχίζεται για τη δεύτερη. Στόχος, πλέον,
να περάσουν άλλα 18 ορόσημα και
στόχοι, ώστε να γίνει επιτυχής απο-

δέσμευση του δευτέρου πακέτου των
85 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή και έχουν αρχίσει
ήδη οι διαδικασίες προς αυτή την κα-
τεύθυνση. Σύμφωνα με τον κανονισμό
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα Σχέδια
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα

πρέπει να περιλαμβάνουν μια συνεκτική
δέσμη κοστολογημένων μεταρρυθμί-
σεων και δημόσιων επενδύσεων με ο-
ρίζοντα υλοποίησης μέχρι το 2026. Αν
όλα πάνε καλά και με το δεύτερο πακέτο
των 18 μεταρρυθμίσεων, θα πρέπει
από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο να προχω-

ρήσει η Κύπρος στην αίτηση για απο-
δέσμευσή τους. Στα ορόσημα αυτά πε-
ριλαμβάνονται το χαλλούμι, η διαφθορά,
η ενέργεια, η ψηφιακή αναβάθμιση,
η διευκόλυνση επενδύσεων, η φορο-
λογία, η προστασία δασών, η δημόσια
υγεία και άλλα. Σελ. 5

Βλέπουν 
παιγνίδια με
το χαλλούμι
Παράταση παίρνει το ΠΟΠ

Νέα παράταση παίρνει η εφαρμογή
του ΠΟΠ χαλλουμιού. Επανήλθε στο
τραπέζι η προηγούμενη πρόταση του
Υπ. Γεωργίας, η οποία αυξάνει τις πο-
σότητες του αγελαδινού γάλακτος.
Ωστόσο, στο τελικό προϊόν θα υπερ-
τερεί το αιγοπρόβειο. Για φαύλο κύκλο
και παιχνίδια εις βάρος του εθνικού
προϊόντος, κάνουν λόγο γνώστες του
θέματος. Σελ. 3

Θέλουν να
βρουν δουλειά
αλλά δεν
την ψάχνουν
Ενας στους τέσσερις Ελληνες
θέλει να εργαστεί ή να εργα-
στεί περισσότερες ώρες σε
δεύτερη δουλειά, αλλά την ί-
δια στιγμή δεν μπαίνει στη δια-
δικασία αναζήτησης εργασίας.
Η πανδημία και κυρίως οι πρω-
τόγνωρες συνθήκες που επι-
κράτησαν τόσο σε κοινωνικό ό-
σο και σε οικονομικό επίπεδο
έχουν δημιουργήσει ένα ιδιό-
τυπο καθεστώς «χαλάρωσης»
στην αγορά εργασίας, το οποίο
ξεπερνάει τα ελληνικά σύνο-
ρα, καθώς είναι έντονο τόσο
στην Ευρώπη όσο και στις Η-
νωμένες Πολιτείες. Στην Ιταλία
2,62 εκατ. δεν έχουν απασχό-
ληση αλλά δεν την αναζητούν
και στις ΗΠΑ είναι κενές 11,4
εκατ. θέσεις εργασίας. Ειδικοί
της αγοράς εργασίας τονίζουν
ότι πλέον το πρόβλημα των ερ-
γαζομένων που έχει παγιδευ-
τεί στην αδράνεια δεν εντοπί-
ζεται στη συνηθισμένη αναντι-
στοιχία μεταξύ προσφοράς και
ζήτησης εργασίας, και κάνουν
λόγο για ένα πρόβλημα σύνθε-
το και άμεσα συνδεδεμένο με
την εκπαίδευση. Σελ. 12

Νέος αγώνας μεταρρυθμίσεων
για άλλα 85 εκατ. από Ευρώπη
Τα 18 προαπαιτούμενα που θα ξεκλειδώσουν τη δεύτερη δόση μετά το καλοκαίρι

ΜΕΙΩΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 84%

Καταρρέει η ρωσική 
αυτοκινητοβιομηχανία
Κατάρρευση των πωλήσεων αυτοκι-
νήτων έχουν προκαλέσει στη Ρωσία
οι κυρώσεις που της επέβαλαν οι Η-
ΠΑ και η Ε.Ε. αντιδρώντας στη ρωσι-
κή εισβολή στην Ουκρανία. Οι πωλή-
σεις ρωσικών αυτοκινήτων μειώθη-
καν κατά 84% τον Μάιο και φαίνεται
να οδηγείται σε αδιέξοδο ένας κλά-
δος που κάποτε προσείλκυε τις ξένες
επενδύσεις στη Ρωσία. Σελ.8

ΑΠΟ 7 ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

Οι Ελληνες πληρώνουν
πιο ακριβά τα προϊόντα
Το μέσο εισόδημα των Ελλήνων είναι
μικρότερο από των Ισπανών, των Αυ-
στριακών, των Γάλλων και των Γερμα-
νών. Ωστόσο, από τη σύγκριση τιμών
που έκανε η «Κ» με άλλες έξι ευρω-
παϊκές χώρες προκύπτει ότι οι Ελλη-
νες πληρώνουν ακριβότερα από άλ-
λους Ευρωπαίους προϊόντα όπως ο
καφές, το γάλα, οι πάνες και τα απορ-
ρυπαντικά της ίδιας εταιρείας. Σελ. 16

ΗΠΑ

Λιγότερο αποδοτικά
τα δύο μεγάλα λιμάνια
Τα λιμάνια του Λος Αντζελες και του
Λονγκ Μπιτς, τα δύο μεγαλύτερα των
ΗΠΑ με κριτήριο τον όγκο των εμπο-
ρευμάτων που διεκπεραιώνουν, έ-
χουν καταστεί διεθνώς τα λιγότερο
αποδοτικά, σύμφωνα με νέα έκθεση.
Διαχειρίζονται περίπου το 42% του
συνόλου του εμπορίου εμπορευμα-
τοκιβωτίων των ΗΠΑ με τις χώρες της
νοτιοανατολικής Ασίας. Σελ. 9
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Πείραμα τετραήμερης εργασίας χωρίς μείωση μισθού

Το μεγαλύτερο έως τώρα πιλοτικό πρόγραμμα εβδομάδας εργασίας τεσσάρων ημερών που έχει εφαρμοστεί στον κόσμο, χωρίς παράλληλη
μείωση αποδοχών των εργαζομένων, εγκαινιάστηκε στη Βρετανία με μεγάλες προσδοκίες όχι μόνον από τους εργαζομένους αλλά και από τις
επιχειρήσεις. Για τους επόμενους έξι μήνες 3.300 εργαζόμενοι στη Βρετανία σε 70 επιχειρήσεις της θα εργάζονται τέσσερις ημέρες την ε-
βδομάδα, θα παίρνουν τον ίδιο μισθό και θα καλούνται να παράγουν όσα παρήγαν έως τώρα στο πενθήμερο της εργασίας. Σελ. 8

ΖΕΤΑ ΑΙΜΙΛΙΑΝΙΔΟΥ

Διαφύλαξε
την εργατική
ειρήνη εν 
μέσω κρίσης
Ο χαμός της Ζέτας Αιμιλιανίδου α-
φήνει ένα κενό στο Υπουργείο Ερ-
γασίας. H Ζέτα Αιμιλιανίδου κατά-
φερε να λειτουργήσει συλλεκτικά
και συναινετικά σε μια περίοδο ό-
που τα εργασιακά δέχθηκαν απί-
στευτη πίεση από την οικονομική
κρίση. Η εργασιακή ειρήνη, που
σημειώθηκε σε μια δύσκολη πε-
ρίοδο για την Κύπρο, μπορεί να θε-
ωρηθεί ως ένα από τα σημαντικά
επιτεύγματα της Υπουργού Εργα-
σίας. Στις παρακαταθήκες της εκλι-
πούσας συμπεριλαμβάνονται το Ε-
λάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, ο Ε-
θνικός Κατώτατος Μισθός καθώς
και τα σχέδια στήριξης μέσα στην
πανδημία. Σελ. 6
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Tου  ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ
Η αξία των αρχείων και η συμβολή 

του Κρατικού Αρχείου στη διάσωσή τους

Το Κρατικό Αρχείο ιδρύθηκε το 1972,
ως Δημόσιο Αρχείο, κάτω από την
οργανωτική δομή του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, αλλά λειτούργησε το
1978, μετά την τουρκική εισβολή.
Αυτή η καθυστέρηση είχε ως απο-
τέλεσμα, ανάμεσα στις πολλές άλλες
σημαντικές επιπτώσεις της εισβολής,
και την απώλεια σημαντικών αρχεί-
ων, που παρέμειναν στα κατεχόμενα,
ή καταστράφηκαν κατά την προέ-
λαση του Αττίλα.

Κύρια αποστολή του Κρατικού
Αρχείου, όπως μετονομάστηκε το
1991, αποτελεί η διάσωση, διαφύλαξη
και διάθεση των αρχείων που πα-
ράγονται στην Κύπρο. Διασώζει τα
δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα, τα
διαφυλάσσει συντηρώντας και φω-
τοαναπαράγοντάς τα, με απώτερο
στόχο τη διάθεσή τους στο ευρύ
κοινό για μελέτη και αξιοποίησή
τους ερευνητικά, και στους δημό-
σιους λειτουργούς για εκπλήρωση
των καθηκόντων τους. 

Τι είναι όμως ένα αρχείο; Ο όρος
«αρχείο» εμπερικλείει τέσσερεις έν-
νοιες, συνήθως αλληλοκαλυπτόμενες
και ενίοτε αλληλοσυμπληρούμενες.
Αρχικά, αρχείο αποτελεί το σύνολο
των πληροφοριών που καταγράφει
ένας οργανισμός ή ένα άτομο για
τη διεκπεραίωση της εργασίας του.
Αρχείο είναι και η υπηρεσία που
είναι υπεύθυνη για την αρχειοθέτηση
των πιο πάνω πληροφοριών, αλλά
και η αρχειακή υπηρεσία, που είναι
αρμόδια για τη διαχείριση των αρ-
χείων ενός κράτους (το Κρατικό Αρ-
χείο, στην περίπτωσή μας). Τέλος,
αρχείο ονομάζεται και το κτήριο που
στεγάζεται η αρχειακή υπηρεσία.

Τόσο τα δημόσια αρχεία, τα αρχεία
δηλαδή που παράγει ο δημόσιος και
ευρύτερος δημόσιος τομέας, όσο
και τα ιδιωτικά, έχουν τεράστια αξία,
αφού αποτελούν μοναδική κατα-
γραφή της ιστορικής στιγμής που
παράγονται. Παρά την υποκειμενι-
κότητά τους, αφού παρουσιάζουν
την άποψη του συγγραφέα τους
κατά τη δεδομένη στιγμή, τα αρχεία
θεωρούνται αξιόπιστες πηγές για
την καταγραφή της ιστορίας και σε
συνδυασμό με άλλες μαρτυρίες, όπως
ο Τύπος, οι συνεντεύξεις κ.λπ., απο-
δίδουν το κλίμα της εποχής τους.

Πέραν της ιστορικής τους αξίας,
τα αρχεία έχουν και σημαντική λει-
τουργική σημασία. Χωρίς αυτά, διά-
φορες λειτουργίες τόσο της δημόσιας
υπηρεσίας, όσο και ιδιωτικών επι-
χειρήσεων, δεν μπορούν να διεκ-

περαιωθούν. Φανταστείτε να επι-
θυμείτε να εκδώσετε καινούργιο
τίτλο ακίνητης ιδιοκτησίας, χωρίς
να υπάρχουν τα σχετικά μητρώα
στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χω-
ρομετρίας. Ή να πρέπει να προε-
τοιμαστεί ένας δικηγόρος για μια
σημαντική δίκη, χωρίς να υπάρχει
αρχειοθετημένη μια προηγούμενη
σχετική υπόθεση. 

Τα αρχεία, λοιπόν, διαδραματίζουν
καθοριστικό ρόλο στην καθημερι-
νότητά μας. Και ο ρόλος τους αυτός
πρέπει να αναδειχθεί, να αναγνω-
ριστεί, και να τους αποδοθεί η ση-
μασία που τους αξίζει. Στη σημερινή
εποχή, η ανάπτυξη της τεχνολογίας
αφενός, και η επίσπευση της διά-
χυσης των πληροφοριών, αφετέρου,
επιβάλλουν μεγαλύτερη μέριμνα για
τη διάσωση των ηλεκτρονικών, πλέ-
ον αρχείων, μέσω της ορθής αρχει-
οθέτησης και διαφύλαξής τους. 

Το Κρατικό Αρχείο, μέσα από διά-
φορες δραστηριότητες, προσπαθεί
να καλλιεργήσει στην κοινωνία την
αρχειακή συνείδηση. Τα τελευταία
χρόνια, μέσα από τη συμμετοχή Λει-
τουργών του σε διάφορα συνέδρια,
μέσα από τη διοργάνωση εκπαιδευ-
τικών ημερίδων, την επιμόρφωση
συνδέσμων-λειτουργών σε όλη τη
δημόσια υπηρεσία, και το εκδοτικό
του πρόγραμμα (11 εκδόσεις αρχείων
μέχρι σήμερα) προσπαθεί να καλ-
λιεργήσει την αγάπη για τα αρχεία
και την ανάγκη για διάσωσή και δια-
φύλαξή τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Κρατικό
Αρχείο, με ελάχιστο προσωπικό και
πόρους, έχει διασώσει και διαφυ-
λάσσει πέραν των 17 χιλιομέτρων
μήκους ραφιών αρχεία, στην πλει-
οψηφία τους δημόσια αρχεία, τόσο
της περιόδου της βρετανικής κατοχής
της Κύπρου (1878-1959), όσο και της
Κυπριακής Δημοκρατίας. Τα αρχεία
διατίθενται προς επιθεώρηση από
το κοινό, αφού τύχουν προληπτικής
ή ολικής συντήρησης, ενώ παράλ-
ληλα, στο Εργαστήριο Φωτοαναπα-
ραγωγής, δημιουργούνται ψηφιακά
αντίγραφα, για τη διάσωσή και δια-
φύλαξή τους.

Το Κρατικό Αρχείο, για σχεδόν
45 χρόνια, διατηρεί ζωντανή την ι-
στορία της Κύπρου μας, διαφυλάσσει
τους αρχειακούς μας θησαυρούς,
διασώζει τη συλλογική μνήμη του
λαού μας.

Ο δρ Χρίστος Κυριακίδης είναι αναπληρωτής
έφορος Κρατικού Αρχείου.

Βασίλεια Μ. Αναξαγόρου
Τη νέα της δουλειά παρουσιάζει η εικα-
στικός Βασίλεια Μ. Αναξαγόρου με
τίτλο «Grieving at the Time of the
Pandemic», στις 14 Ιουνίου στον πο-
λυχώρο Γκαράζ, στη Λευκωσία. Η καλ-
λιτέχνης στη νέα της έκθεση αποτυ-
πώνει την πολιτική θλίψη εν καιρώ
πανδημίας, κάνοντας ένα βιωματικό
ταξίδι, στο οποίο πρωταγωνιστεί ο θρή-
νος, ο οποίος για την καλλιτέχνιδα είναι
ένα ραγδαίως μεταβαλλόμενο συναί-
σθημα, απότοκο της βιοπολιτικής που
επανέφερε στο προσκήνιο η πανδημία.
Στη δουλειά της επικρίνει τους νέους
«επιβεβλημένους» τρόπους ύπαρξής
μας, της υποχρεωτικότητας και της υ-
γείας ως εργαλειακής αξίας, μέσω τρισ-
διάστατων εγκαταστάσεων, φωτογρα-
φιών και μικτών μέσων, χωρίς να εξυ-
πηρετεί φόρμες ή προδιαγεγραμμένα
μοτίβα. Τα υλικά που χρησιμοποιεί είναι
γι’ αυτήν οικεία, η παλέτα της προσαρ-
μόζεται στα συναισθηματικά σκαμπα-
νεβάσματα της ίδιας. Η Βασίλεια επα-
νερμηνεύει τον θρήνο με ωμή δηκτι-
κότητα, προσδίδοντάς του μια εφήμερη
μεν αλλά όχι -κατ’ ανάγκη- αρνητική
διάσταση. «Grieving At The Time Of
The Pandemic»: Εγκαίνια: Τρίτη 14 Ι-
ουνίου, ώρα 8:00 μ.μ. Διάρκεια έως 22
Ιουνίου (ώρες λειτουργίας: 10.00-13.00,
16.00-19.00. ΓΚΑΡΑΖ, Αμμοχώστου 16,
Λευκωσία, τηλ. 22001508.

Q&A από το Ισραήλ
Το έργο Q&A της Rachel Erdos είναι μία
διαδραστική παράσταση από το Ισραήλ,
κάτι ανάμεσα σε talk show και κυρια-
κάτικη εξομολόγηση, αποκαλύπτει εν-
δόμυχες στιγμές από τις ζωές των χο-
ρευτών και δημιουργεί μία συμμετοχική,
παρά παραδοσιακή περφόρμανς διάρ-

κειας 50 λεπτών. Στην αρχή της παρά-
στασης, διανέμεται στο κοινό γραπτώς
μία σειρά από ερωτήσεις. Μετά την πα-
ράσταση, το κοινό καλείται να παραμείνει
στην αίθουσα και να συνεχίσει τη συ-
ζήτηση. Σε τελική ανάλυση, όλοι ψά-
χνουμε τη σύνδεση με τον άλλον, και
αυτή η διεργασία με τις 36 ερωτήσεις
προσφέρει μία ευκαιρία να καταρρίψουμε
τα εμπόδια και τους φραγμούς μας από
τους άλλους. Εάν εφαρμόσουμε το πεί-
ραμα αυτό, δεν θα εισπράξουμε απλώς
αγάπη, αλλά και αμοιβαία κατανόηση,
θα συνδεθούμε με άλλους ανθρώπους
και, κατ’ επέκταση, με άλλες κοινότητες,
αυξάνοντας έτσι την κατανόηση και την
ανεκτικότητά μας. Περφόρμερ: Matan
David, Tomer Giat, Shay Haramaty, Ori
Lenkinski. Θέατρο Ριάλτο, Λεμεσός, Πα-
ρασκευή 10 Ιουνίου 2022, ώρα 8:30 μ.μ.
Δωρεάν μεταφορά με λεωφορείο από
Λευκωσία. Πληροφορίες: 99618225.  

Pianofest2 
Στο πλαίσιο του φεστιβάλ Pianofest2 ο

πιανίστας Γιώργος Μαννούρης κάνει το
επαγγελματικό του ντεμπούτο σε σόλο
ρεσιτάλ στην Κύπρο. Ο Μαννούρης ε-
πέλεξε να αρχίσει το πρόγραμμά του με
πέντε δεξιοτεχνικές σπουδές του Ούγγρου
συνθέτη Franz Liszt, οι τρεις εκ των ο-
ποίων πηγάζουν από μια σειρά δώδεκα
συνθέσεων, την οποία ο Lisztτιτλοφόρησε
ως Σπουδές Υπερβατικής Δεξιοτεχνίας.
Οι τρεις σπουδές, αρ. 10 σε Φα ελάσσονα,
αρ. 11 «Εσπερινές Αρμονίες» και αρ. 12
«Χιονοθύελλα» εναλλάσσονται με δύο
άλλες σπουδές η μία με τίτλο «Ψίθυροι
στο Δάσος» που προέρχεται από τη σειρά
Δυο Σπουδών Κοντσέρτου, ενώ η δεύτερη
«Ένας Αναστεναγμός» από τη σειρά
Τριών Σπουδών Κοντσέρτου. Συνέχεια
έχει η Δεύτερη Σονάτα για Πιάνο του
Πολωνού συνθέτη FryderykChopin. Πρό-
κειται για μια από τις σπουδαιότερες σο-
νάτες της πιανιστικής λογοτεχνίας. Η
Σονάτα έχει ως κέντρο το διάσημο πένθιμο
εμβατήριο, η σύνθεση του οποίου προη-
γείται αυτής των υπόλοιπων κινήσεων.
Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τη Δεύ-
τερη Σονάτα για Πιάνο του Ρώσου Sergei

Rachmaninoff, ένα έργο το οποίο ο συν-
θέτης εμπνεύστηκε από τη Δεύτερη Σο-
νάτα του Chopin. Τα δύο έργα μοιράζονται
και την ίδια τονικότητα της Σι ύφεση ε-
λάσσονος. Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου,
Παρασκευή, 10 Ιουνίου, ώρα 8:00 μ.μ.
Πληροφορίες  99744227.

Μακρυκωσταίοι 
και Κοντογιώργηδες

Μετά τις επιτυχημένες τρεις παραστάσεις
της Λευκωσίας, που σκόρπισαν κέφι,
γέλιο και που καταχειροκροτήθηκαν
από το κοινό, οι Μακρυκωσταίοι και Κο-
ντογιώργηδες των Αλέκου Σακελλάριου
και Χρήστου Γιαννακόπουλου, σε σκη-
νοθεσία Παναγιώτη Λάρκου ξεκινάνε
την περιοδεία τους. Πρώτος σταθμός η
Λάρνακα (Παττίχειο Δημοτικό Αμφιθέ-
ατρο) στις 8 Ιουνίου και ακολουθούν η
Δερύνεια (Δημοτικό Αμφιθέατρο) στις
10 Ιουνίου και η Λεμεσός (Δημοτικό Κη-
ποθέατρο) στις 17 & 18 Ιουνίου. Ο σκη-
νοθέτης Παναγιώτης Λάρκου και οι συ-

νεργάτες του, έχοντας ως σύμμαχό τους
τις απίθανες καταστάσεις, το σπαρταριστό
διάλογο και τον καταιγιστικό ρυθμό του
έργου, ζωντανεύουν σκηνικά τις συνέ-
πειες ενός αδικαιολόγητου εθίμου, προ-
σφέροντας γέλιο και σατιρίζοντας αν-
θρώπινους τύπους και συμπεριφορές.
Παίζουν: Βασίλης Βασιλάκης, Πέτρος
Γιωρκάτζης, Μιχάλης Καζάκας, Ηλιάνα
Κάκκουρα, Νάγια Τ. Καρακώστα, Μιχάλης
Μουστάκας, Ονησίφορος Ονησιφόρου,
Βασίλης Χαραλάμπους, Άγγελος Χατζη-
μιχαήλ. Πληροφορίες / Εισιτήρια ηλε-
κτρονικά στη σελίδα www.thoc.org.cy.
Ταμείο Θεάτρου ΘΟΚ, τηλ. 77772717
(Τρίτη-Σάββατο 10:00-13:30 & 16:00-
18:00).

Λογοτεχνία στον δρόμο
Το Room for Art διοργανώνει την εκδή-
λωση στο πλαίσιο του πρότζεκτ «Χαϊκού
- Η Ποίηση στους Δρόμους της Πόλης».
Η εκδήλωση, αποτελεί την κορύφωση
του πρότζεκτ που υλοποιείται με επιχο-
ρήγηση των Πολιτιστικών Υπηρεσιών

του ΥΠΠΑΝ, με τη στήριξη του Δήμου
Λευκωσίας και του Κέντρου Εικαστικών
Τεχνών και Έρευνας (CVAR). Τρίτη 14
Ιουνίου, ώρα 7:00 μ.μ. Κέντρο Εικαστικών
Τεχνών και Έρευνας (CVAR), Ερμού 285,
Λευκωσία.

Oταν η φιλανθρωπία γίνεται
τρόπος και λόγος ζωής

Η πρόεδρος Σούλα Κολλακίδου και τα
μέλη του Σωματείου Ελληνίδων Κυριών
Ένωσις παρουσιάζουν το Λεύκωμα «Σω-
ματείο Ελληνίδων Κυριών Ένωσις… ό-
ταν η φιλανθρωπία γίνεται τρόπος και
λόγος ζωής». Καλωσόρισμα από την
Πρόεδρο του Σωματείου κ. Σούλα Κολ-
λακίδου. Χαιρετισμό θα απευθύνει η υ-
φυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας κ. Α-
ναστασίας Ανθούση. Η κ. Άννα Μαργκού
θα μιλήσει για την εμπειρία της στη
συγγραφή του βιβλίου. Τρίτη 14 Ιουνίου,
ώρα 7:00 μ.μ. Λεβέντειο Δημοτικό Μου-
σείο Λευκωσίας, Ιπποκράτους 15-17,
Παλιά Λευκωσία.

Πραγματοποιήθηκε, επ’ ευκαιρία της Διε-
θνούς Εβδομάδας Αρχείων (6 και 10 Ιου-
νίου) την Τρίτη 7 Ιουνίου, το 1ο επιστη-
μονικό συνέδριο του Κρατικού Αρχείου,
με θέμα «Αρχεία στην Κύπρο. Οργάνωση
– Προσδοκίες – Προοπτικές». Το Κρατικό
Αρχείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, στην
προσπάθειά του για προβολή των αρχει-
ακών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην
Κύπρο, τη γνωριμία του κοινού με τα αρ-
χειακά τεκμήρια που διαφυλάσσονται
σε αυτά και την καταγραφή των προο-
πτικών τους, στο νέο ψηφιακό περιβάλλον
που ζούμε, διοργάνωσε το επιστημονικό
αυτό συνέδριο, προσκαλώντας τα σημα-
ντικότερα ιδρύματα διαχείρισης αρχείων
στην Κύπρο. Το συνέδριο χαιρέτισε η υ-
πουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τά-
ξεως, κα Στέφη Δράκου, η οποία εξήρε
τη σημασία των αρχείων για τη χρηστή
διοίκηση αλλά και την ιστορική έρευνα,
τονίζοντας παράλληλα τη συμβολή του
Κρατικού Αρχείου προς τον σκοπό αυτό.
Στην ομιλία του ο αναπληρωτής έφορος
Κρατικού Αρχείου, κ. Χρίστος Κυριακίδης,
παρουσίασε τον σημαντικό ρόλο που

διαδραματίζει το Κρατικό Αρχείο στη
διάσωση, διαφύλαξη και διάθεση στο
κοινό των αρχείων που παράγει, ως επί
το πλείστο, ο δημόσιος τομέας, τις προσ-
δοκίες για την ανάπτυξή του και τις προ-
οπτικές που εμφανίζονται στο νέο περι-
βάλλον που τα ηλεκτρονικά αρχεία επι-
βάλλουν. Για τη συμβολή των Οργανισμών
τους στη διάσωση των αντίστοιχων αρ-
χείων τους μίλησαν ο γενικός διευθυντής
του ΡΙΚ, κ. Θανάσης Τσώκος, η διευθύντρια
του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών,
κα Αλίκη Στυλιανού, ο αναπληρωτής δι-
ευθυντής του Κέντρου Επιστημονικών
Ερευνών, για το Αρχείο Προφορικής Πα-
ράδοσης του Κέντρου και ο επιστημονικός
διευθυντής του Παττίχειου Δημοτικού
Μουσείου – Ιστορικού Αρχείου και Κέ-
ντρου Μελετών Λεμεσού, κ. Μίμης Σο-
φοκλέους. Στη δεύτερη συνεδρία παρου-
σιάστηκαν εισηγήσεις για ιδιωτικά αρχεία
που λειτουργούν στην Κύπρο και το ε-
ξωτερικό. Ο αρχειοφύλακας της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής Κύπρου, κ. Κωνσταντίνος
Θεοδότου μίλησε για το Αρχείο των αοι-
δίμων Αρχιεπισκόπων Κύπρου, ο ερευ-

νητής στο Κέντρο Μελετών της Ιεράς
Μονής Κύκκου, κ. Κωστής Κοκκινόφτας
για τα σχετικά με την Κύπρο έγγραφα
του Αρχείου του Πατριαρχείου Ιεροσο-
λύμων, ο επιστημονικός διευθυντής του
Κέντρου Μελετών Τάσσος Παπαδόπουλος,
αναπληρωτής καθηγητής Σύγχρονης Ελ-
ληνικής Ιστορίας, Πέτρος Παπαπολυβίου,
για το αρχείο που φυλάσσεται στο ίδρυμα,
και, τέλος, ο έφορος Συλλογών Πολιτι-
στικού Ιδρύματος Τράπεζας Κύπρου, κος
Χριστόδουλος Χατζηχριστοδούλου, για
το Ιστορικό Αρχείο του Ιδρύματος.

Το σημαντικότερο συμπέρασμα που
εξήχθη είναι ότι οι προκλήσεις που έχουν
να αντιμετωπίσουν τα αρχειακά ιδρύματα
είναι κοινές, και η συνεργασία όλων των
φορέων μεταξύ τους είναι απαραίτητη
για την αντιμετώπισή τους. Παράλληλα,
κάτι που αποτελεί και επιδίωξη και του
Κρατικού Αρχείου, είναι η θεσμοθέτηση
του συνεδρίου αυτού σε ετήσια βάση,
κάτι που θα βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό
στην εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ
των ιδρυμάτων που διαχειρίζονται αρχεία
στην Κύπρο. 

«Αρχεία στην Κύπρο. Οργάνωση – Προσδοκίες – Προοπτικές»
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Το Κρατικό Αρχείο προσκάλεσε στο 1ο επι-
στημονικό συνέδριο του τα σημαντικότερα
ιδρύματα διαχείρισης αρχείων στην Κύπρο.

Το Πολιτιστικό Φεστιβάλ και το Θεατρικό
Εργαστήρι του Πανεπιστημίου Κύπρου
συμπληρώνουν φέτος 25 χρόνια ουσια-
στικής και ποιοτικής παρέμβασης στα
πολιτισμικά δρώμενα του τόπου. Το Πο-
λιτιστικό Κέντρο και το Θ.Ε.ΠΑ.Κ. γιορ-
τάζουν, ωστόσο, χωρίς τον εμπνευστή
και ιδρυτή τους, τον Μιχάλη Πιερή, ο
οποίος με την ορμή και την πράξη του
δημιουργικού του βίου διαμόρφωσε τον
τρόπο με τον οποίο το πρώτο ανώτατο
εκπαιδευτικό ίδρυμα της Κύπρου δημι-
ουργεί πολιτισμό ως αναπόσπαστο μέρος
της παιδείας που προσφέρει. Ο Μιχάλης
Πιερής με το Θεατρικό Εργαστήρι του
έφερε το 1997 τη ζωή και τη νεανική ε-
νέργεια στην κάποτε υποβαθμισμένη
περιοχή του Αγίου Κασσιανού στην
Παλιά Λευκωσία, και με τη διεθνούς εμ-
βέλειας προσωπικότητά του κατάφερε
να αναδείξει το Πολιτιστικό Κέντρο του
Πανεπιστημίου Κύπρου και τις δράσεις
του σε ένα από τα σημαντικότερα κέντρα
πολιτισμού σε διεθνές επίπεδο. Το 25ο
Πολιτιστικό Φεστιβάλ του Πανεπιστημίου
Κύπρου, που διοργανώνεται στο Πολι-
τιστικό Κέντρο –το οποίο μετά από α-
πόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστη-
μίου Κύπρου φέρει πλέον το όνομά του

Μιχάλη Πιερή–, αφιερώνεται στη μνήμη
του. Ήδη οι πρώτες εκδηλώσεις του Α
μέρους (Ιούνιος-Ιούλιος 2022) πραγμα-
τοποιήθηκαν, «Τα διηγήματα της γρα-
φομηχανής», από το Θεατρικό Εργαστήρι
Παγκύπριου Λυκείου Λάρνακας, την Πα-
ρασκευή 3 Ιουνίου και τη Δευτέρα 6 Ι-
ουνίου παρουσιάστηκε η «Λυσιστράτη»
του Αριστοφάνη του Κώστα Μόντη από
το Θ.Ε.ΠΑ.Κ. Για τον Ιούνιου ακολουθούν
την Παρασκευή 10 Ιουνίου η μουσική
εκδήλωση «Καλώς ήρθαν οι φίλοι μας…
Θράκη – Αιγαίο – Κύπρος» από τον Λα-
ογραφικό Όμιλο Λεμεσού, με επτά μου-
σικούς, τραγουδιστές και πρωτοχορευτές
από τους Ασβεστάδες Έβρου, πέντε γλε-
ντιστάδες από τον Μεσότοπο της Λέσβου,
παραδοσιακοί οργανοπαίκτες, τραγου-
διστές και τσαττιστές από την Κύπρο
σμίγουν με τον Λαογραφικό Όμιλο Λε-
μεσού σε ένα συναπάντημα με χορούς
και τραγούδια από τη Θράκη, το Αιγαίο
και την Κύπρο. Συνέχεια έχει την επόμενη
εβδομάδα, την Τετάρτη 15 Ιουνίου η εκ-
δήλωση «Άγρυπνο φεγγάρι. Νότης Μαυ-
ρουδής».  Ο Νότης Μαυρουδής, ένας
από τους σημαντικότερους δημιουργούς
στην ελληνική μουσική τα τελευταία 50
χρόνια, βρίσκεται για πρώτη φορά κοντά

μας για μια περιδιάβαση στα τραγούδια
που σημάδεψαν τη δημιουργική του πο-
ρεία. Μαζί του ο κιθαριστής Γιώργος Το-
σικιάν και η ερμηνεύτρια Μαρία Θωί-
δου.

Οι εκδηλώσεις στην Αξιοθέα συνεχί-
ζουν την Παρασκευή 17 Ιουνίου

«Από το χθες στο σήμερα», με τη
Βάκια Σταύρου. Τη Δευτέρα 20 Ιουνίου
ξανά με τη «Λυσιστράτη» του Κώστα
Μόντη, την Τρίτη 21 και την Τετάρτη
22 Ιουνίου με τη συναυλία «Να κουμπα-
σάρω τον καιρό» με τον Ψαραντώνη.

Την Παρασκευή 24 Ιουνίου με τον ορ-
γανίστα και συνθέτη Γιώργο Κοντρα-
φούρη, ο οποίος έρχεται για πρώτη φορά
στην Αξιοθέα για μία μόνο παράσταση,
την «London 3. George Kontrafouris
Trio». Την Τρίτη 28 Ιουνίου η «Ethnic
meets Jazz» με το τζαζ τρίο του κοντρα-
μπασίστα Ειρηναίου Κουλλουρά με τον
Άμος Χόφμαν.

Το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώ-
σεων είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική
μορφή στην ιστοσελίδα του Πανεπιστη-
μίου Κύπρου.

25 χρόνια Αξιοθέα  

Το 25ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ του Πανεπιστημίου Κύπρου, που διοργανώνεται στο Πολιτι-
στικό Κέντρο του Πανεπιστημίου αφιερώνεται στη μνήμη του Μιχάλη Πιερή, όπως έχει με-
τονομαστεί και το Κέντρο. 
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Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Στο σύστημα ΠΟΠ συμφώνησαν να εγ-
γραφούν τα μεγάλα τυροκομεία, όπως
αναφέρθηκε κατά την πρόσφατη συ-
νάντηση  Υπουργείου Γεωργίας - Συν-
δέσμου Τυροκόμων και Νομικής Υπη-
ρεσίας υπό τον πρόεδρο Αναστασιάδη.
Η εν λόγω κίνηση, σε μια πρώτη αυ-
θόρμητη αντίδραση, μπορεί να αποτι-
μηθεί θετικά, καθώς σε ένα θεωρητικό
επίπεδο σημαίνει ότι μετά από οκτώ
μήνες, αρχίζει μαζικά πια, η διαδικασία
παραγωγής χαλλουμιού στο πλαίσιο
των προδιαγραφών ΠΟΠ. Ωστόσο κάτι
τέτοιο, πρακτικά, δεν ισχύει. Και αυτό
γιατί, στα σημεία που έχουν συμφωνηθεί
κατά την πρόσφατη συνάντηση, περι-
λαμβάνεται και η έναρξη εκ νέου δια-
βούλευσης για την ποσόστωση γάλακτος
στα προϊόντα χαλλουμιού. Μάλιστα φαί-
νεται ότι προωθείται και η παράταση

της περιόδου προσαρμογής, από το
2024, στο 2029, κάτι που δείχνει ότι το
θέμα δεν έχει αλλάξει παρονομαστή-
συνεχίζεται η παραγωγή εκτός προτύ-
που, μέχρι νεωτέρας, και γίνονται συ-
ζητήσεις οι οποίες λειτουργούν τελικά
προς όφελος μιας προσωρινής παράτυ-
πης κατάστασης και διαδικασίας.  Όπως
αναφέρουν γνώστες του αντικειμένου
στην «Κ», συντηρείται ένας φαύλος κύ-
κλος, και παίζονται παιχνίδια εις βάρος
του εθνικού προϊόντος, με το θέμα να
βρίσκεται συνεχώς στο προσκήνιο,
χωρίς να ξεκαθαρίζονται τα βήματα που
θα ληφθούν στο βραχυπρόθεσμο μέλλον.

Από το περιβάλλον του αρμόδιου Υ-
πουργείου τονίζεται πάντως ότι μετά
την γνωμάτευση και τις διευκρινήσεις
του Γενικού Εισαγγελέα, ο νόμος θα
πρέπει να εφαρμοστεί, ανεξάρτητα με
την εξέλιξη των συσκέψεων στο Προ-
εδρικό. 

Δυο μήνες και κάτι
Στα σημεία που φαίνεται να έχουν

συμφωνηθεί μεταξύ των δύο πλευρών
είναι να δοθεί μια περίοδος διάρκειας
δύο μηνών, ώστε να προχωρήσουν οι ε-
ξαγωγές και το υφιστάμενο στοκ, να δια-
τεθεί στους καταναλωτές, εντός και εκτός

Κύπρου. Θα συνεχίσουν δηλαδή να δια-
τίθενται τα μη ΠΟΠ στην αγορά του ε-
ξωτερικού και την κυπριακή, μέχρι να
τελειώσουν τα διαθέσιμα αποθέματα. Ω-
στόσο, τιθα γίνει με την παρέλευση των
δύο μηνών; Θα είναι έτοιμοι οι παραγωγοί
να εξάγουν προϊόν ΠΟΠ, θα γίνει
relabeling στο υφιστάμενο προϊόν, ή η
κατάσταση θα συνεχίσει ως έχει, στον
βωμό των διαβουλεύσεων;  Απαντήσεις
επί του συγκεκριμένου δεν έχουν δοθεί.
Δεν ξεκαθαρίζεται, επίσης, αν και τα ε-
πόμενα αποθέματα θα είναι εκτός προ-
τύπου, μέχρι την επίτευξη της συμφωνίας
όλων των μερών. Σημειώνεται ότι μόλις

το 8% των τυροκομείων είναι αυτή την
στιγμή ενταγμένα στο σύστημα ΠΟΠ. 

Στο μεταξύ, στα συμφωνηθέντα της
προχθεσινής συνάντησης, είναι και η
προσπάθεια παράτασης της περιόδου
προσαρμογής, από το 2024 στο 2029. Ε-
φόσον περάσει κάτι τέτοιο, σημαίνει ότι
μέχρι το 2029, η μαζική παραγωγή του
χαλλουμιού δύναται να γίνεται με την
χρήση 75% αγελαδινού γάλακτος και
25% αιγοπρόβειου ή 80%-20% αναλόγως
της περιόδου. 

Ποσόστωση και ποσότητες
Στο τραπέζι επανήλθε και η προη-

γούμενη πρόταση του Υπουργού Γε-
ωργίας, σύμφωνα με την οποία η ανα-
λογία της ποσόστωσης για την διαδι-
κασία παρασκευής του προϊόντος θα
είναι της τάξης του 65%-35%. (αγελα-
δινό- αιγοπρόβειο). Αυτό που τονίζεται
είναι ότι στο τελικό προϊόν και πάλι
θα υπερτερεί το αιγοπρόβειο γάλα,
αφού λόγω της πυκνότητας του γάλα-
κτος, μπορεί να δώσει περισσότερο
προϊόν. Αυτό σημαίνει ότι θα χρησι-
μοποιηθούν μεν περισσότερες ποσό-
τητες αγελαδινού γάλακτος, ωστόσο
στο τελικό προϊόν το ποσοστό του θα
είναι μικρότερο. Από πλευράς των αι-

γοπροβατοτρόφων αναφέρεται ότι υ-
πάρχει η δυνατότητα αύξησης του πλη-
θυσμού των παραγωγικών ζώων ώστε
σε τρία χρόνια να διπλασιαστεί ο πλη-
θυσμός των ζώων. Δεν θα πρέπει  ω-
στόσο να αυξάνεται στους ίδιους ρυθ-
μούς και ο αριθμός των αγελάδων ώστε
να μπορεί να γίνει εφαρμογή του κα-
νονισμού. Ήδη, όπως αναφέρουν, τα
τελευταία τρία χρόνια έχει πολλαπλα-
σιαστεί η ποσότητα του αγελαδινού
γάλακτος.

Οι κόκκινες γραμμές
Αναμενόμενες χαρακτήρισαν τις ε-

ξελίξεις οι ομάδες αιγοπροβατοτρόφων.
Μιλώντας στην «Κ» ο πρόεδρος του
Παγκύπριου Συνδέσμου Αιγοπροβα-
τοτρόφων Σωτήρης Καδής, επανέλαβε
ότι το θέμα της αλλαγής στην ποσό-
στωση αποτελεί κόκκινη γραμμή για
τον κλάδο, ενώ θα προσέλθουν στην
συνάντηση στο Προεδρικό με βασικό
αίτημά τους την εφαρμογή της νομο-
θεσίας.  Εκφράστηκε επίσης η θέση
ότι η επαναδιαπραγμάτευση της πο-

σόστωσης, σημαίνει στην ουσία ότι α-
νοίγει ξανά ο φάκελος για το χαλλούμι,
μετά την κατοχύρωση. Από πλευράς
της ομάδας αιγοπροβατοτρόφων Λε-
μεσού, ο Ευάγγελος Λατζουράκης ξε-
καθάρισε ότι μια τέτοια εξέλιξη δεν
θα περάσει από πλευράς αιγοπροβα-
τοτρόφων. «Ανοίγει επίσης τους ασκούς
του Αιόλου γιατί θα δώσει δικαίωμα
και στην Κύπρο και στον ευρωπαϊκό
χώρο αλλά και σε τρίτες χώρες να κά-
νουν ενστάσεις κατά της συγκεκριμένης
τροποποίησης. Ανοίγει χώρος για εν-
στάσεις στο χαλλούμι και θα δημιουρ-
γηθούν μεγάλα προβλήματα».

Νέα παράταση παίρνει η εφαρμογή του ΠΟΠ
Ανοίγουν ξανά την ποσόστωση στο χαλλούμι, συνεχίζεται η παραγωγή του προϊόντος εκτός προδιαγραφών - Σε εξέλιξη οι διαβουλεύσεις

<<<<<<

Παίρνουν δύο μήνες παράτα-
ση για να εξάξουν το υφιστά-
μενο απόθεμα στο εξωτερι-
κό οι τυροκόμοι. Πρόκειται
για ποσοστό 7% των συνολι-
κών εξαγωγών. Μαζί με την ποσόστωση θα ξαναδούν και τις αλλαγές ήσσονος σημασίας στο τελικό προϊόν, όπως είναι το επίπεδο υγρασίας, το σχήμα, το

βάρος και οι επιλεγόμενες φυλές ζώων.

<<<<<<

Επανήλθε στο τραπέζι 
η προηγούμενη πρόταση 
του Υπουργού Γεωργίας, 
η οποία αυξάνει τις ποσότη-
τες του αγελαδινού γάλακτος
κατά την παρασκευή χαλλου-
μιού. Ωστόσο, στο τελικό
προϊόν θα υπερτερεί το 
αιγοπρόβειο γάλα. 

Τα επτά σημεία
Το τι έχει συζητηθεί και συμφωνηθεί
με τους τυροκόμους, δεν είναι τελε-
σίδικο, εφόσον εκκρεμούν άλλες
δύο συναντήσεις με τους Συνδέ-
σμους Αιγοπροβατοτρόφων και Αγλε-
αδοτρόφων. Εντούτοις, οι δύο πλευ-
ρές- κυβέρνηση και τυροκόμοι- φαί-
νεται να κατέληξαν σε επτά σημεία,
τα οποία αφορούν:
-την εγγραφή των τυροκόμων στο
σύστημα ΠΟΠ.
-την απόσυρση αγωγών από πλευράς
τυροκόμων και την δέσμευσή τους
να μην γίνουν άλλες.
- την άμεση προώθηση αλλαγών ήσ-
σονος σημασίας.
-να δοθεί περιθώριο δύο μηνών για
να εξαντληθούν τα σημερινά αποθέ-
ματα. 
- να απορροφηθεί όλη η ποσότητα
του παραγόμενου γάλακτος από τους
τυροκόμους.
- να αυξηθεί η τιμή του αιγοπρόβειου
γάλακτος.
- να γίνει εκ νέου διαβούλευση για
την ποσόστωση.
Τα πιο πάνω θέματα αναμένεται ότι
θα τεθούν προς συζήτηση με τους
άλλους εμπλεκόμενους κλάδους σε
συναντήσεις τις επόμενες ημέρες,
με τους εκπροσώπους να βρίσκονται
στο ακουστικό, περιμένοντας την κα-
ταληκτική ημερομηνία από το Προε-
δρικό.  
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Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Το ερώτημα που αιωρείται και πρέπει
να απαντηθεί, είναι το κατά πόσο και
αν ακόμη δοθεί τέλος στον πόλεμο, θα
αρθούν οι κυρώσεις προς τη Ρωσία,
ούτως ώστε να μπορέσουν να ομαλο-
ποιηθούν περισσότερο οι παγκόσμιες
αγορές και οικονομίες, στον βαθμό
που αυτές επηρεάζονται από τη Ρωσία.
Σε συνέντευξή του στην «Κ», ο Γενικός
Γραμματέας του ΚΕΒΕ Μάριος Τσιακκής
μιλά για τον πληθωρισμό, την ακρίβεια,
τον πόλεμο, την πανδημία, τα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρή-
σεις και την κρατική στήριξη. Ο Γενικός
Γραμματέας του ΚΕΒΕ τονίζει ότι οι
κυρώσεις κατά της Ρωσίας μετατρέ-
πονται σε πρόβλημα για τους ίδιους
τους ευρωπαϊκούς λαούς. Μπορεί, όπως
αναφέρει, από τη μια να περιορίζουν
την εξαγωγική ισχύ της Ρωσίας, αλλά,
από την νάλλη, έχουν αυξήσει τις τιμές
της ενέργειας και πολλών προϊόντων
που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις
και οι πολίτες της ΕΕ. Τέλος, ο κ. Τσιακ-
κής αναγνωρίζει ότι το νέο πακέτο μέ-
τρων είναι βασισμένο στις δημοσιο-
νομικές αντοχές του κράτους, λόγω
και της μεγάλης στήριξης που δόθηκε
κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αλλά
και της ανάγκης να υπάρξει πολύ προ-
σεκτική διαχείριση των δημόσιων οι-
κονομικών.
- Ακόμα και αν τελείωνε αύριο ο πό-
λεμος, εκτιμάτε πως πλέον έχουμε
μπει σε μία τελείως άλλη εποχή για
την Κύπρο; Αν ναι, ποια είναι αυτή
υπό το πρίσμα της ακρίβειας και
του πληθωρισμού;

- Ευχή όλων είναι να δοθεί το ταχύ-
τερο δυνατόν, ένα τέλος στον πόλεμο
που μαίνεται για τέταρτο μήνα στην
Ουκρανία, για να επιστρέψουν οι κά-
τοικοι σε συνθήκες ασφάλειας και η
παγκόσμια οικονομία, σε κανονικούς
ρυθμούς. Αδιαμφισβήτητα ως αποτέ-
λεσμα του πολέμου αλλά και με τη
λήξη, ξεκινάει μια νέα και εντελώς δια-
φορετική εποχή για το παγκόσμιο και
για την Κύπρο. Η μεγάλη σχέση που
είχαμε με την αγορά της Ρωσίας στους
τομείς του τουρισμού, των επενδύσεων
και της δραστηριοποίησης ρωσικών
εταιρειών στην Κύπρο είναι αναμενό-
μενο ότι έχει υποστεί μεγάλο πλήγμα.
Ήδη στον τουρισμό έχουμε σοβαρές
απώλειες αφίξεων από τη Ρωσία, η ο-
ποία αποτελούσε τη δεύτερη αγορά
προσέλευσης τουριστών στην Κύπρο,
με ένα αριθμό γύρω στις 800.000. Μετά
τις τελευταίες εξελίξεις, θα πρέπει να
αναζητηθούν εναλλακτικές λύσεις στον
τουρισμό διευρύνοντας τις σχέσεις
μας με άλλες χώρες και διαφοροποιώ-
ντας το τουριστικό μας προϊόν ώστε
να στραφούμε και σε εναλλακτικές
μορφές τουρισμού με στόχο να επιτύ-
χουμε την απαραίτητη επιμήκυνση
της τουριστικής μας περιόδου. Ανάλογες
κινήσεις θα πρέπει να γίνουν και όσον
αφορά το οικονομικό μας μοντέλο.

Παράλληλα, ο όγκος των συναλλα-
γών και το εύρος της συνεργασίας της
Κύπρου με τη Ρωσία επηρεάζεται άρδην
και μειώνεται σημαντικά, από το γε-
γονός ότι η Ρωσία ευρίσκεται υπό κα-
θεστώς παρατεταμένων κυρώσεων. Τα
πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα
ως αποτέλεσμα της επιδίωξης της Ευ-
ρώπης για ενεργειακή απεξάρτησή της
από τη Ρωσία, γεγονός που σπρώχνει
τις τιμές των καυσίμων καθημερινά
σε νέες ψηλότερες τιμές. Η κυβέρνηση,
το ΚΕΒΕ και άλλοι φορείς του τόπου
προσπαθούμε με κάθε τρόπο να βρούμε
λύσεις, ώστε να καλυφθεί, βραχυπρό-
θεσμα τουλάχιστον, μέρος από τις προ-
βλεπόμενες απώλειες από τη ρωσική
και την ουκρανική αγορά. Η Ρωσία πα-
ράγει πολλές πρώτες ύλες, γεωργικά,

χημικά και άλλα προϊόντα τα οποία
χρησιμοποιούνται σε πολλούς τομείς
της παγκόσμιας οικονομίας. Αναπό-
φευκτα οι κυρώσεις στη χώρα και η
περιθωριοποίηση της αγοράς της, δη-
μιουργούν τα γνωστά προβλήματα, με
αποτέλεσμα να έχουμε αλυσιδωτές αυ-
ξήσεις στις τιμές πολλών προϊόντων
αλλά και ελλείψεις λόγω της ανεπαρκούς
προμήθειας των αγορών με αυτά τα
προϊόντα. Οι διεθνείς εκτιμήσεις ανα-
φέρονται σε διατήρηση των τιμών των
ενεργειακών προϊόντων όπως το πε-
τρέλαιο, φυσικό αέριο, καύσιμα, σιτηρά,
λιπάσματα, χημικά και φυτοφάρμακα
σε υψηλά επίπεδα τόσο το 2022 όσο
και το 2023. Η εξέλιξη αυτή αυξάνει
το κόστος παραγωγής ηλεκτρισμού,
των μεταφορών και πολλών κατανα-
λωτικών προϊόντων, περιλαμβανομένων
των τροφίμων,  με συνέπεια τη διατή-
ρηση του πληθωρισμού σε ψηλά επί-
πεδα, ταλαιπωρώντας νοικοκυριά και
επιχειρήσεις.
- Ικανοποιούν τον επιχειρηματικό
κόσμο τα μέτρα που έχουν παρθεί

για αντιμετώπιση της αύξησης της
τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος και
των καυσίμων; Αν όχι, τι άλλο θα
πρέπει να εφαρμοστεί;

- Αξιολογώντας τα τελευταία μέτρα
που έχουν ανακοινωθεί, σίγουρα δια-
πιστώνουμε πως οι αποφάσεις επικε-
ντρώνονται κυρίως στα ευάλωτα νοι-
κοκυριά και όχι προς τις επιχειρήσεις,
σε μια προσπάθεια ελάφρυνσης του
κόστους που επωμίζονται. Ως ΚΕΒΕ,
αναγνωρίζουμε ότι το νέο πακέτο μέ-
τρων είναι βασισμένο στις δημοσιο-
νομικές αντοχές του κράτους, λόγω
και της μεγάλης στήριξης που δόθηκε
κατά τη διάρκεια της πανδημίας αλλά
και της ανάγκης να υπάρξει πολύ προ-
σεκτική διαχείριση των δημόσιων οι-
κονομικών, ούτως ώστε να μην ξεφύ-
γουν σε βαθμό που να μην είναι δια-
χειρίσιμα. Το νέο πακέτο μέτρων της
Κυβέρνησης δεν περιλαμβάνει ουσια-
στικά μέτρα που να εξυπηρετούν τις
επιχειρήσεις, με εξαίρεση το θέμα των

καυσίμων, λόγω της μείωσης του φόρου
κατανάλωσης. Αξίζει να αναφέρουμε
ότι σε σχέση με τον ΦΠΑ, οι επιχειρή-
σεις είναι ουδέτερου επηρεασμού,
αφού δικαιούνται επιστροφή του φόρου.
Άποψη του ΚΕΒΕ, είναι ότι πρέπει να
δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση
της ανθεκτικότητας και απεξάρτησης
της οικονομίας στα θέματα ενεργειακής
αυτάρκειας, με έμφαση στις επενδύσεις
στους τομείς των ΑΠΕ, της εξοικονό-
μησης ενέργειας και της έλευσης του
ΦΑ.  Στις εισηγήσεις που καταθέσαμε
προτείναμε την επίσπευση των διαδι-
κασιών ολοκλήρωσης του συστήματος
λειτουργίας της ανταγωνιστικής αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας και υλοποίησης
των επενδύσεων σε δίκτυα και υπο-
σταθμούς, η απουσία των οποίων κα-
θυστερεί, με αποτέλεσμα να αναστέλ-
λεται η ουσιαστική υλοποίηση των με-
γάλων αναπτύξεων σε ΑΠΕ για στα-
διακή μείωση των τιμών ηλεκτρικής
ενέργειας. Το ΚΕΒΕ χαιρετίζει την πρό-
σφατη εξαγγελία του ΥΕΕΒ, για παρα-
χώρηση κινήτρων για εξοικονόμηση
ενέργειας και εγκατάσταση συστημά-
των, τόσο στις κατοικίες όσο και στις
επιχειρήσεις, με αυξημένες επιχορη-
γήσεις κατά 50%. Παράλληλα, αναμέ-
νουμε τις λεπτομέρειες των μέτρων
από πλευράς Υπουργείου Γεωργίας,
για στήριξη του γεωργοκτηνοτροφικού
τομέα, για τα οποία το ΚΕΒΕ κατέθεσε
συγκεκριμένες εισηγήσεις.

Περιορισμένες οι δράσεις
- Πρέπει να υπάρχει μια ευρωπαϊκή
γραμμή άμυνας απέναντι στις αυ-
ξήσεις των τιμών της ενέργειας, ή
ικανοποιούν οι δράσεις εντός Κύ-
πρου;

- Αυτό που εμείς διαπιστώνουμε μέ-
χρι στιγμής είναι ότι η μόνη Ευρωπαϊκή
γραμμή άμυνας που υπάρχει είναι πως
οι  κυρώσεις της ΕΕ προς τη Ρωσία, με
στόχο να την πλήξουν οικονομικά και
να περιορίσουν τη δυνατότητά της να
συνεχίζει τον πόλεμο, καταλήγουν να
επηρεάζουν συνθέμελα ολόκληρη την
Ευρώπη, τις επιχειρήσεις και τους πο-
λίτες της. Οι κυρώσεις μπορεί από τη
μια να περιορίζουν την εξαγωγική ισχύ
της Ρωσίας αλλά, από την άλλη, έχουν
αυξήσει τις τιμές της ενέργειας και
πολλών προϊόντων που χρησιμοποιούν
οι επιχειρήσεις και οι πολίτες της ΕΕ,
εκτοξεύοντας τον πληθωρισμό σε πρω-
τόγνωρα επίπεδα (9,1% για την Κύπρο
τον Μάϊο), μετατρέποντας στην πράξη
τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, σε πρό-
βλημα για τους ίδιους τους Ευρωπαϊκούς
λαούς. Αυτό σίγουρα προκαλεί διάφορα
προβλήματα, κυρίως στην ομαλή λει-

τουργία των οικονομιών. Η ΕΕ, οφείλει
την ίδια στιγμή που επιβάλει κυρώσεις,
να προτείνει και λύσεις οι οποίες να
αμβλύνουν πολλά από τα προβλήματα
που δημιουργούνται, ούτως ώστε να
διατηρούνται οι οικονομίες και οι πα-
ραγωγές σε λειτουργία με ένα υποφερτό
κόστος για τις επιχειρήσεις και τον κό-
σμο. Δυστυχώς, οι δράσεις που μπορούν
να παρθούν σε τοπικό επίπεδο, είναι
πολύ περιορισμένες. Όταν οι τιμές των
καυσίμων και άλλων βασικών αγαθών
αυξάνονται διεθνώς, ούτε η Κύπρος,
ούτε καμία άλλη χώρα μπορούν να τις
επηρεάσουν. Η μόνη δραστική παρέμ-

βαση που μπορεί να κάνει η Κύπρος,
είναι να επενδύσει στην επίσπευση
και επιτάχυνση των διαδικασιών για
αύξηση της συμμετοχής των ΑΠΕ στην
παραγωγή ενέργειας, στην βελτίωση
της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων
και των επιχειρήσεων και να προωθη-
θούν πιο γρήγορα τα θέματα της ηλε-
κτροκίνησης. Παράλληλα με την αύ-
ξηση της συμμετοχής των ΑΠΕ στην
παραγωγή ενέργειας, θα πρέπει να ε-
ξευρεθούν λύσεις και στο θέμα απο-
θήκευσης της παραγόμενης ενέργειας
ώστε να προχωρήσουν και εδώ οι σχε-
τικές επενδύσεις.

<<<<<<

Hδη στον τουρισμό έχουμε
σοβαρές απώλειες αφίξεων
από τη Ρωσία, η οποία απο-
τελούσε τη δεύτερη αγορά
προσέλευσης τουριστών
στην Κύπρο, με ένα αριθμό
γύρω στις 800.000.

- Η πανδημία τελειώνει σιγά - σιγά,
μέχρι και οι μάσκες σταμάτησαν
να χρησιμοποιούνται σε εσωτε-
ρικούς χώρους. Η ανάκαμψη είναι
κοντά ή ο πόλεμος την απομακρύ-
νει;

- Είναι γεγονός ότι η εικόνα της
Κύπρου είναι βελτιωμένη συγκριτικά
με την άσχημη οικονομική κατάστα-
ση που επικρατούσε εν καιρώ παν-
δημίας. Το γεγονός ότι προχωρήσαμε
από την 1η Ιουνίου στην κατάργηση
του μέτρου της χρήσης μάσκας σε
εσωτερικούς χώρους, είναι μια πολύ
θετική εξέλιξη την οποία χαιρετίζουμε
ως ΚΕΒΕ, καθώς θα λειτουργήσει
βοηθητικά στην ψυχολογία του κό-
σμου αλλά και την αγορά γενικότερα.
Παρ’ όλα αυτά, δεν πρέπει να εφη-
συχάζουμε καθώς η πανδημία δεν
έχει τελειώσει. Οι κλιματολογικές

συνθήκες της χώρας, μας επιτρέπουν
τις χαλαρώσεις αλλά σε καμία περί-
πτωση δεν πρέπει να σταματήσουμε
να συμπεριφερόμαστε υπεύθυνα σε
προσωπικό και ομαδικό επίπεδο, ού-
τως ώστε να βοηθήσουμε με την όλη
συμπεριφορά μας να εξαλειφθεί η
πανδημία και να αφαιρέσουμε του-
λάχιστον αυτό το βαρίδι από τη ζωή
μας. Σε σχέση με τον πόλεμο, είναι
πολύ δύσκολο να προβλεφθεί η ο-
ποιαδήποτε ανάκαμψη ή και πόσο
μακριά είμαστε από αυτή, ιδιαίτερα
ενόσω συνεχίζεται ο πόλεμος. Σίγου-
ρα, όσο βρίσκεται σε εξέλιξη μια πο-
λεμική σύρραξη, η ανάκαμψη περιο-
ρίζεται αφού κυριαρχούν η αστάθεια
και η αβεβαιότητα, παράγοντες που
δεν συμβάλλουν στην ομαλή λει-
τουργία των αγορών ούτε στη μείωση
των τιμών. Οι κυρώσεις στη Ρωσία

σφίγγουν τον κλοιό και δημιουργούν
σειρά προβλημάτων, αποσυντονίζο-
νται περαιτέρω οι εφοδιαστικές α-
λυσίδες και η ομαλή μεταφορά προϊ-
όντων, παράγοντες που διατηρούν
τα επίπεδα του πληθωρισμού σε πολύ
υψηλά επίπεδα. Το ερώτημα που πρέ-
πει να απαντηθεί είναι κατά πόσο
και αν ακόμη δοθεί ένα τέλος στον
πόλεμο, θα αρθούν οι κυρώσεις προς
τη Ρωσία, ούτως ώστε να μπορέσουν
να ομαλοποιηθούν περισσότερο οι
παγκόσμιες αγορές και οικονομίες,
στον βαθμό που αυτές επηρεάζονται
από τη Ρωσία. Σε περίπτωση παρά-
τασης των κυρώσεων ακόμη και μετά
τον πόλεμο, οι ρυθμοί ανάπτυξης θα
είναι πολύ χαμηλότεροι από αυτούς
που θα μπορούσαν να είναι σε ομαλές
συνθήκες, γιατί ενδεχομένως θα συ-
νεχίζουν να υπάρχουν οι λόγοι που

προκαλούν όλες αυτές τις αυξήσεις
που βιώνουμε. Εάν, από την άλλη,
με το τέλος του πολέμου, υποχωρή-
σουν οι τιμές σε βασικά προϊόντα ό-
πως είναι τα καύσιμα, τα σιτηρά, οι
πρώτες ύλες, τότε σίγουρα θα υπάρξει
ανάκαμψη των οικονομιών, γιατί οι
μειώσεις αυτές θα συνοδεύονται από
την ανάγκη ικανοποίησης της συσ-
σωρευμένης επιθυμίας των κατανα-
λωτών για αγορές και κατανάλωση
με αποτέλεσμα να έχουμε έξαρση
της οικονομικής δραστηριότητας.
Τέλος, το γεγονός ότι θα ομαλοποι-
ηθούν σταδιακά οι εφοδιαστικές α-
λυσίδες, θα επιτρέψει την παραγωγή
αρκετών προϊόντων τα οποία σήμερα
δεν μπορούν να κατασκευαστούν
λόγω απουσίας πρώτων υλών, συμ-
βάλλοντας στην ανάκαμψη των οι-
κονομιών.

Αστάθεια και αβεβαιότητα πλήττουν την ανάκαμψη

Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και απεξάρτησης της οικονομίας στα θέματα ενεργειακής αυτάρκειας.

Ο μισθός χάνεται
πριν από 
τις 30 του μήνα
- Πόσο σας ανησυχεί αν μεγάλο
ποσοστό του εισοδήματος των νοι-
κοκυριών τελειώνει πριν φτάσουν
οι 30 του μήνα;
- Μας ανησυχεί ιδιαίτερα και μας
προβληματίζει το γεγονός ότι ένα
μεγάλο ποσοστό των συμπολιτών
μας, εξαντλεί το μηνιαίο εισόδη-
μά του πριν από το τέλος του μή-
να, ως αποτέλεσμα των μεγάλων
αυξήσεων που επιβλήθηκαν σε
όλα σχεδόν τα προϊόντα, περι-
λαμβανομένων και πολύ βασικών
προϊόντων πρώτης ανάγκης, ε-
ξαιτίας της απότομης αύξησης
του πληθωρισμού. Σε τέτοιες
συνθήκες καλούμαστε όλοι ως
καταναλωτές να επαναπροσδιο-
ρίσουμε τον οικονομικό μας προ-
γραμματισμό με προτεραιοποίη-
ση των αγορών και δαπανών μας,
καλύπτοντας σε πρώτο επίπεδο
τις πιο βασικές και σημαντικές
μας ανάγκες. Όλοι οι πολίτες
πρέπει σε αυτές τις δύσκολες πε-
ριόδους να προσπαθήσουν να
μειώσουν, όσο είναι δυνατόν, την
αχρείαστη κατανάλωση αποφεύ-
γοντας τις άσκοπες δαπάνες και
τις υπερβολές. Με αυτόν τον τρό-
πο, συμβάλλουμε στο μέτρο του
δυνατού και στον περιορισμό πε-
ραιτέρω αύξησης του πληθωρι-
σμού.

Ο πόλεμος του Πούτιν αλλάζει την Ευρώπη
Α Ν Α Λ Υ Σ Η / Του ΧΌΛΓΚΕΡ ΣΜΊΕΝΤΙΝΓΚ*

Εκατό ημέρες μετά την εισβολή της Ρω-
σίας στην Ουκρανία, οι συνεπακόλου-
θες αναταραχές συνεχίζουν να αλλά-
ζουν την Ευρώπη. Καθώς η Ουκρανία
αμύνεται και η Ευρώπη λαμβάνει μέτρα
κατά της σκληρής επίθεσης, οι ευρω-
παϊκές δημοκρατίες συνεργάζονται
μεταξύ τους πιο στενά όσο ποτέ άλλοτε.
Βέβαια, νέες διαχωριστικές γραμμές
εμφανίζονται κατά τη διαδικασία της
ευρωπαϊκής ενοποίησης. Για να αντι-
μετωπίσει όμως αυτές τις εντάσεις, η
Ε.Ε. πιθανόν να ερμηνεύσει και να ε-
φαρμόσει με ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία

στο μέλλον τους δημοσιονομικούς κα-
νόνες της. 

Η συνοχή της Ε.Ε. αναμένεται στο
μέλλον να αντιμετωπίσει τουλάχιστον
μία σοβαρή πρόκληση. Από τη μία
πλευρά, ο σκληρός πόλεμος στην Ου-
κρανία θα περιορίσει την εκλογική
έλξη των πάλαι ποτέ συμμάχων του
Πούτιν μεταξύ των λαϊκιστών από τη
Δεξιά και την Αριστερά στην Ευρώπη,
από την άλλη, η άνοδος των τιμών ε-
νέργειας και των τροφίμων, που έχει
προκληθεί σε μεγάλο βαθμό από τον
πόλεμο που ξεκίνησε ο Πούτιν, έχει

προκαλέσει τεράστιο χτύπημα στο
πραγματικά διαθέσιμο εισόδημα.

Αυτό πλήττει κυρίως όσους είναι σε
δυσχερέστερη οικονομική κατάσταση
και διαθέτουν περισσότερα –από τον

μέσο όρο– χρήματα για να καλύψουν
τις ανάγκες τους σε ενέργεια και τρό-
φιμα. 

Οι κυβερνήσεις αντιδρούν σε αυτή
την «κρίση του κόστους διαβίωσης»,
προχωρώντας σε πρόσθετες κοινωνικές
δαπάνες, θέτοντας πλαφόν στις τιμές
ενέργειας και μειώνοντας προσωρινά
τους φόρους στην ενέργεια. Αν και η
άνοδος των τιμών ενέργειας και των
τροφίμων αυξάνει τα δημόσια έσοδα,
όπως για παράδειγμα μέσα από τις ει-
σπράξεις του ΦΠΑ, εκτιμάται ότι τα
δημοσιονομικά ελλείμματα είναι πι-

θανόν να υπερβούν την προηγούμενη
προγραμματισμένη πορεία τους. Εμείς
αναμένουμε πως η τάση αυτή θα συ-
νεχιστεί για λίγο ακόμη.

Ως αποτέλεσμα, η Ε.Ε./Ευρωζώνη
είναι πιθανόν να ερμηνεύσει τους δη-
μοσιονομικούς κανόνες της συνθήκης
του Μάαστριχτ λιγότερο αυστηρά από
ό,τι στο παρελθόν. Η περαιτέρω ανα-
βολή των δημοσιονομικών κανόνων
για το 2023, την οποία πρότεινε επίσημα
η Κομισιόν στις 23 Μαΐου, μπορεί να
μη σημάνει το τέλος της διαδικασίας.
Στο μέλλον, η πολιτική θα επισκιάσει

πιθανόν τις διαφωνίες για τα δημοσιο-
νομικά. Εάν αυτό τελικά αποτελέσει
θετική ή αρνητική εξέλιξη, θα εξαρτηθεί
σε μεγάλο βαθμό από ένα πράγμα: χρη-
σιμοποιούν οι χώρες δημοσιονομικό
χώρο για να εφαρμόσουν αναπτυξιακές
δομικές μεταρρυθμίσεις; Εάν όχι, τότε
μπορεί να εμφανιστούν εκ νέου στο
μέλλον προβλήματα που σχετίζονται
με το χρέος, με την Ιταλία πιθανόν στο
επίκεντρο. 

* Ο κ. Χόλγκερ Σμίεντινγκ είναι επικεφαλής οικο-
νομολόγος της Berenberg Bank.
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Η Ε.Ε. καλείται να εφαρμόσει
με ακόμη μεγαλύτερη ευελι-
ξία στο μέλλον τους δημοσιο-
νομικούς κανόνες της. 

Οι κυρώσεις κατά
της Ρωσίας πρόβλημα 
και για την Ευρώπη
Μάριος Τσιακκής: Προσπαθούμε να βρούμε λύσεις, ώστε να καλυφθεί
βραχυπρόθεσμα μέρος των απωλειών από ρωσική και ουκρανική αγορά



Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Το χάσμα για τα πρώτα 85 εκατομμύρια ευρώ
του Ταμείου Ανάκαμψης γεφυρώθηκε, ωστόσο
τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας δεν είναι ένας αγώνας 100
μέτρων, αλλά μαραθώνιος. Στόχος, πλέον, να
περάσουν άλλα 18 ορόσημα και στόχοι, ώστε
να γίνει επιτυχής αποδέσμευση του δευτέρου
πακέτου των 85 εκατομμυρίων ευρώ από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Η συνεδρίαση της Δευτέρας στην Κοινο-
βουλευτική Επιτροπή Οικονομικών έδρασε
καταλυτικά για να βρεθούν οι συγκλίσεις σε
σχέση με τα νομοσχέδια που αφορούν στην
αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δα-
νείων. Η κύρια διαφωνία αφορούσε τους εγ-
γυητές και τη «δύναμη» που θα έχουν οι ε-
ταιρείες διαχείρισης δανείων, ωστόσο από
ό,τι φαίνεται βρέθηκε η χρυσή τομή. Το Υ-
πουργείο Οικονομικών θα ετοιμάσει, μέσα

στην επόμενη εβδομάδα, καταλλήλως την
τροποποίηση του υφιστάμενου κειμένου που
συνοδεύει το νομοσχέδιο και θα σταλεί στη
Βουλή και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις
απαραίτητες εγκρίσεις. 

Σύμφωνα με πρόχειρους υπολογισμούς, αρ-
χές Ιουλίου η Κύπρος θα ζητήσει την αποδέ-
σμευση των πρώτων 85 εκατ. ευρώ που δι-
καιούται. Το βλέμμα, όμως, είναι στραμμένο
και στο επόμενο στάδιο, για την αποδέσμευση
του δεύτερου πακέτου των 85 εκατ. ευρώ και
έχουν αρχίσει ήδη οι διαδικασίες προς αυτή
την κατεύθυνση. 

Ωστόσο, τώρα θα έπρεπε βέβαια να είχαν
ήδη περάσει όλα τα ορόσημα για την αποδέ-
σμευση της πρώτης δόσης, αυτό όμως είναι
μια πτυχή που δεν χρειάζεται να εξεταστεί
στο παρόν στάδιο αφού ξεπέρασαν στη Βουλή
τον σκόπελο των εγγυητών για τους διαχει-
ριστές δανείων. Σύμφωνα με τον κανονισμό
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα Σχέδια Ανάκαμ-
ψης και Ανθεκτικότητας θα πρέπει να περι-
λαμβάνουν μια συνεκτική δέσμη κοστολογη-
μένων μεταρρυθμίσεων και δημόσιων επεν-
δύσεων με ορίζοντα υλοποίησης μέχρι το
2026. Αν όλα πάνε καλά και με το δεύτερο πα-
κέτο των 18 μεταρρυθμίσεων, θα πρέπει από
Σεπτέμβριο – Οκτώβριο να προχωρήσει στην
αίτηση για αποδέσμευσή τους.

8+2 για το πρώτο τρίμηνο
Η Κύπρος θα πρέπει να ασχοληθεί πλέον

με τα ορόσημα και τους στόχους που έχουν
τεθεί για το πρώτο και δεύτερο τρίμηνο του
2022, που τιτλοφορούνται δηλαδή ως Q1 και
Q2 του 2022. Για το πρώτο τρίμηνο θα πρέπει
να περάσει οκτώ (8) ορόσημα και δύο (2) στό-
χους, σύνολο δέκα (10), ενώ για το δεύτερο
τρίμηνο έξι (6) ορόσημα και δύο (2) στόχους,
σύνολο οκτώ (8).

Το πρώτο ορόσημο για το πρώτο τρίμηνο
του 2022 είναι αφιερωμένο στην δημιουργία
Εθνικής Εμπορικής Ταυτότητας και προώθηση
του παραδοσιακού προϊόντος «χαλλούμι».

Χρειάζεται έγκριση από το Υπουργικό Συμ-
βούλιο σχεδίων δράσης που περιλαμβάνουν:
1) παροχή βοήθειας στις επιχειρήσεις για την
προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών
τους με βάση την επωνυμία «made in Cyprus»,
και 2) αύξηση της ιδιαιτερότητας του χαλλου-
μιού ως αυθεντικού κυπριακού προϊόντος και
σχεδιασμός καμπάνιας προώθησης και ευαι-
σθητοποίησης γι’ αυτό.

Το δεύτερο ορόσημο αφορά κίνητρα για ε-
πενδύσεις και ανθρώπινο κεφάλαιο στους το-
μείς της Ε&Κ, άρα στην έναρξη ισχύος νόμου
για τη θέσπιση φορολογικής απαλλαγής για
τους εταιρικούς επενδυτές (νομικές οντότητες)
που επενδύουν σε καινοτόμες επιχειρήσεις.

Το τρίτο ορόσημο αφορά στη διευκόλυνση
των στρατηγικών επενδύσεων, άρα και στην
έναρξη ισχύοντος νόμου για τη στήριξη των
στρατηγικών επενδύσεων στην Κύπρο, ο ο-
ποίος θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

εναρμόνιση των διαδικασιών αδειοδότησης
στρατηγικών επενδύσεων, διαχειριστή έργου
για κάθε έργο, έγκαιρη έκδοση οικοδομικών
αδειών.

Το τέταρτο ορόσημο προνοεί την ενίσχυση
της διοικητικής ικανότητας και βελτίωση της
λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης για κα-
λύτερη χάραξη και εφαρμογή πολιτικής. 

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σχέδιο
δράσης το οποίο περιλαμβάνει:  Κατευθυντή-
ριες γραμμές, υποδείγματα και υποστήριξη
όσον αφορά την υλοποίηση από το τμήμα Δη-
μόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ)
προς τη διοίκηση των καθ’ ύλην αρμόδιων υ-
πουργείων σε σχέση με θέματα διαχείρισης
ανθρώπινου δυναμικού όπως η αναδιοργάνωση
και αναδιάρθρωση, η απλούστευση των δια-
δικασιών και ο προγραμματισμός για το αν-
θρώπινο δυναμικό· - Υλοποίηση αναθεωρη-
μένης οργανωτικής δομής του ΤΔΔΠ - Σχέδιο

μάθησης και ανάπτυξης για το προσωπικό
του ΤΔΔΠ· - Σχέδιο κατάρτισης για τη διοίκηση
των καθ’ ύλην αρμόδιων υπουργείων.

Περνώντας στο πέμπτο ορόσημο, είναι η
βελτίωση του νομικού και θεσμικού πλαισίου
για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Προνοεί
τη διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη
ισχύος του νόμου και έναρξη λειτουργίας της
Ανεξάρτητης Αρχής κατά της διαφθοράς, με
πληρωθείσες τις κύριες διευθυντικές θέσεις
και πραγματοποιηθείσες τις προσλήψεις προ-
σωπικού. 

Η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της διαφθοράς
έχει ιδρυθεί και λειτουργεί κατόπιν της  έναρξης
ισχύος του αντίστοιχου νόμου. Η Αρχή συ-
ντονίζει τις προσπάθειες όλων των φορέων
που συμμετέχουν στην πρόληψη και την κα-
ταπολέμηση της διαφθοράς και εποπτεύει
την έγκαιρη υλοποίηση των δράσεων των δια-
φόρων αρμόδιων αρχών.

Το έκτο ορόσημο προνοεί στη βελτίωση
της είσπραξης φόρων και της αποτελεσματι-
κότητας του Τμήματος Φορολογίας. Αφορά
στην έγκριση των παραδοτέων του έργου από
το συμβούλιο έργου για την ολοκλήρωση, ε-
γκατάσταση και λειτουργία νέου ολοκληρω-
μένου συστήματος ΦΠΑ. Το Τμήμα Φορολογίας
Κύπρου (CTD) θέτει σε λειτουργία Ολοκλη-
ρωμένο Σύστημα Φορολογικής Διοίκησης
(ITAS) το οποίο υποστηρίζει τις λειτουργίες
και τις διαδικασίες της φορολογικής διοίκησης.
Οι λειτουργίες που σχετίζονται με τις υπηρεσίες
ΦΠΑ θα ολοκληρωθούν και θα είναι λειτουρ-
γικές στο πλαίσιο του εν λόγω συστήματος.

Το έβδομο ορόσημο αφορά στην ενδυνά-
μωση της εθνικής ρυθμιστικής αρχής
(OCECPR), δηλαδή στην έναρξη ισχύος του
παράγωγου δικαίου και έναρξη της έρευνας.
Το παράγωγο δίκαιο αρχίζει να ισχύει και κα-
λύπτει τις κύριες πτυχές της έρευνας, όπως
το είδος, τον βαθμό ανάλυσης και τη μορφή
των απαιτούμενων πληροφοριών, καθώς και
τα πρόσωπα από τα οποία ζητούνται οι απαι-
τούμενες πληροφορίες. Έναρξη της γεωγρα-
φικής έρευνας σχετικά με την εμβέλεια ηλε-
κτρονικών δικτύων ικανών να παρέχουν ευ-
ρυζωνικά δίκτυα και υλική υποδομή βάσει
του άρθρου 22 του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλε-
κτρονικών Επικοινωνιών.

Το όγδοο ορόσημο αφορά την μαζική εγκα-
τάσταση και λειτουργία έξυπνης υποδομής
μέτρησης (υποδομής μέτρησης προηγμένης
τεχνολογίας) από τον διαχειριστή συστήματος
διανομής (ΔΣΔ). Αναμένεται η υπογραφή σύμ-
βασης για έξυπνη υποδομή μέτρησης ηλε-
κτρικής ενέργειας (υλισμικό, λογισμικό, υπη-
ρεσίες υποστήριξης και άλλες υπηρεσίες).
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Με βλέμμα στραμμένο
στα επόμενα 85 εκατ. 
του Ταμείου Ανάκαμψης
Ξεπέρασαν στη Βουλή τον σκόπελο του πρώτου πακέτου οροσήμων 
για τους εγγυητές σε σχέση με τους διαχειριστές δανείων

Η Κύπρος θα πρέπει να ασχοληθεί πλέον με τα ορόσημα και τους στόχους που έχουν τεθεί για το πρώτο και
δεύτερο τρίμηνο του 2022, που τιτλοφορούνται δηλαδή ως Q1 και Q2 του 2022.

<<<<<<<

Αν όλα πάνε καλά και με 
το δεύτερο πακέτο των 
18 μεταρρυθμίσεων, θα πρέπει 
από Σεπτέμβριο – Οκτώβριο 
να προχωρήσει η Κύπρος 
στην αίτηση για αποδέσμευσή τους.

Το πρώτο ορόσημο είναι αφιερωμένο στο
σύστημα Τεχνολογιών Πληροφορίας και
Επικοινωνίας (ΤΠΕ) Δημόσιας Υγείας Κύ-
πρου. Θα τεθεί σε λειτουργία η ενότητα
του συστήματος επιτήρησης της γρίπης
μέσω παρατηρητών νοσηρότητας στο
πλαίσιο του Καινοτόμου Συστήματος Τε-
χνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας
(ΤΠΕ) Δημόσιας Υγείας Κύπρου, ενώ ε-
πίσης θα τεθεί σε εφαρμογή ένα σύστημα
παρακολούθησης της αποτελεσματικό-
τητάς της.

Το δεύτερο ορόσημο είναι για την προ-
στασία των δασών από πυρκαγιές. Θα υ-
πογραφούν συμφωνίες / συμβάσεις με
προμηθευτές για την αγορά πυροσβεστι-
κών αεροσκαφών, οχημάτων, εξοπλισμού
και την παροχή υπηρεσιών με στόχο τη
συμβολή στην προσαρμογή στην κλιμα-
τική αλλαγή και στη μείωση του κινδύνου
έκρηξης και επέκτασης των δασικών πυρ-
καγιών και την ενίσχυση της προστασίας
από τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν
οι πολίτες, οι υποδομές και τα δάση από
ενδεχόμενο περιστατικό πυρκαγιάς.

Για το τρίτο ορόσημο χρειάζεται ολο-
κληρωμένο σύστημα παρακολούθησης
και ελέγχου της διαχείρισης των υποδο-
μών του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων.
Στο έγγραφο ανάλυσης απαιτήσεων και

σχεδιασμού του συστήματος θα περι-
γράφονται όλες οι πτυχές, τα χαρακτη-
ριστικά και οι λειτουργικές δυνατότητες
του συστήματος, μεταξύ των οποίων θα
περιλαμβάνονται τα εξής: αισθητήρες
ποιότητας, λειτουργικοί αισθητήρες (όπως
ροής, στάθμης και πίεσης), μετρητές ε-
νέργειας, συσκευές επικοινωνίας, εξο-
πλισμός ΤΠ (υλισμικό, λογισμικό). Στη
λεπτομερή ανάλυση απαιτήσεων και στον
σχεδιασμό του συστήματος θα καθορί-
ζεται ο ακριβής αριθμός και ο τύπος ε-
ξοπλισμού που απαιτείται για το εν λόγω
έργο.

Το τέταρτο ορόσημο αφορά την ηλε-
κτρονική πλατφόρμα υπολογιστικού νέ-
φους για τη βελτίωση του εμπορίου και
της συμμετρίας πληροφοριών στην αλυ-
σίδα εφοδιασμού φρέσκων προϊόντων.
Προνοείται η έναρξη ισχύος νέου νόμου
για την αντιμετώπιση των αθέμιτων ε-
μπορικών πρακτικών κατά τις συναλλαγές
στην τοπική αγορά φρέσκων προϊόντων,
όπως μονομερείς και αναδρομικές τρο-
ποποιήσεις των συμβάσεων, ακυρώσεις
της τελευταίας στιγμής, προθεσμίες πλη-
ρωμής μεγαλύτερες των 30 ημερών, πλη-
ρωμές για προϊόντα που έχουν υποστεί
ζημία ή που δεν έχουν πωληθεί και άλλες
ενέργειες που επηρεάζουν όσους εμπλέ-

κονται στην αλυσίδα παραγωγής και δια-
νομής γεωργικών προϊόντων.

Το πέμπτο ορόσημο αφορά στο σύ-
στημα για την ενίσχυση της ανταγωνι-
στικότητας μεγάλων επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στον μεταποιητικό
τομέα. Μετά την έγκριση του συστήματος
από το Υπουργικό Συμβούλιο, έκδοση
πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για
την παροχή επιχορηγήσεων σε τουλά-
χιστον τρεις μεγάλες επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στον μεταποιητικό
τομέα με σκοπό την επέκταση των υφι-
στάμενων επιχειρηματικών δραστηριο-
τήτων μέσω επενδύσεων που ενισχύουν
το τεχνολογικό επίπεδο, τη διαδικασία
παραγωγής και την παραγωγικότητά
τους. Οι όροι αναφοράς περιλαμβάνουν
κριτήρια επιλεξιμότητας που διασφαλί-
ζουν ότι τα επιλεγμένα έργα συμμορφώ-
νονται με την τεχνική καθοδήγηση σχε-
τικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη
πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C
58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου εξαι-
ρέσεων και της απαίτησης συμμόρφωσης
με την οικεία ενωσιακή και εθνική πε-
ριβαλλοντική νομοθεσία.

Το έκτο και τελευταίο ορόσημο αφορά
στη δημιουργία και λειτουργία κεντρικού
γραφείου μεταφοράς γνώσης (ΓΜΓ). Το

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, που
είναι αρμόδιο για την έναρξη λειτουργίας
του ΓΜΓ, έχει προσλάβει ή έχει συνάψει
σύμβαση με προσωπικό υψηλής εκπαί-
δευσης και/ή εμπειρογνώμονες για την
παροχή υπηρεσιών μεταφοράς γνώσης.
Θα εξασφαλιστούν τα συστήματα και ερ-
γαλεία για την υποστήριξη της λειτουργίας
του ΓΜΓ. Το ΓΜΓ ξεκινά να παρέχει υ-
πηρεσίες σε πανεπιστήμια, άλλους ερευ-
νητικούς οργανισμούς ή επιχειρήσεις.

Οι στόχοι
Ο πρώτος από τους δύο στόχους για

το δεύτερο τρίμηνο του 2022 αφορά στη
βελτίωση της αποτελεσματικότητας του
Τμήματος Εργασίας και Δημόσιων Υπη-
ρεσιών Απασχόλησης και ενίσχυση της
στήριξης των νέων. Σκοπός η δημιουργία
και θέση σε λειτουργία τεσσάρων κινητών
μονάδων για την προσέγγιση νέων εκτός
εκπαίδευσης, απασχόλησης και κατάρ-
τισης (ΕΕΑΚ).

Ο δεύτερος στόχος προνοεί την προ-
ώθηση κυκλικής οικονομίας σε ξενοδο-
χειακές εγκαταστάσεις. Έχουν υπογραφεί
συμφωνίες συνεργασίας με τουλάχιστον
50 ξενοδοχεία για εξατομικευμένη επι-
χειρηματική καθοδήγηση σε θέματα κυ-
κλικής οικονομίας.

Τα 6 προαπαιτούμενα και οι 2 στόχοι για το δεύτερο τρίμηνο

Υπάρχουν ωστόσο και δύο στόχοι.
Ο πρώτος στόχος αφορά στην
ψηφιοποίηση σε διάφορα υπουρ-
γεία/υπηρεσίες της κεντρικής
κυβέρνησης. 

Οι συμβάσεις με παρόχους
που επιλέγονται μέσω διαδικα-
σιών δημόσιων συμβάσεων έχουν
υπογραφεί για την ψηφιοποίη-
ση/ψηφιακή αναβάθμιση τουλά-
χιστον τεσσάρων από τα ακό-
λουθα υπουργεία/τμήματα της
κεντρικής κυβέρνησης: 

1. Τμήμα Οδικών Μεταφορών
του Υπουργείου Μεταφορών, Ε-
πικοινωνιών και Έργων, 

2. Υφυπουργείο Ναυτιλίας 
3. Υπουργείο Εξωτερικών 
4. Γενική Διεύθυνση Ευρω-

παϊκών Προγραμμάτων, Συντο-
νισμού και Ανάπτυξης 

5. Τμήμα Πολεοδομίας και Οι-
κήσεως του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών (για την αρχιτεκτονική
κληρονομιά).

Ο δεύτερος στόχος αφορά
στην αναβάθμιση της ενεργεια-

κής απόδοσης των δημόσιων κτι-
ρίων και θα επιτευχθεί με την ε-
γκατάσταση θερμομόνωσης και
φωτοβολταϊκών συστημάτων σε
τουλάχιστον 405 σχολεία με στό-
χο να επιτευχθεί κατά μέσο όρο
μείωση της ζήτησης πρωτογε-
νούς ενέργειας κατά τουλάχιστον
30%.

Ψηφιακή αναβάθμιση 
και ενεργειακή απόδοση
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Πριν από λίγες μέρες, στη Νέα Υόρκη
έλαβε χώρα ένα πολύ σημαντικό
συνέδριο που κατά τη διάρκειά του
ο Πρόεδρος της επιτροπής εξωτε-
ρικών σχέσεων της Γερουσίας Ρό-
μπερτ Μενέντεζ αντιτάχθηκε ξε-
κάθαρα στην πώληση νέου οπλι-
σμού στην Τουρκία και την κατήγ-
γειλε γιατί παρά το γεγονός ότι
είναι σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, αμφι-
σβητεί την Ελληνική κυριαρχία
των νησιών με υπερπτήσεις στο
Αιγαίο, λέγοντας ότι είναι «απαρά-
δεκτες οι παραβιάσεις του Ελληνι-
κού εναέριου χώρου με μαχητικά».
Αυτό, σε συνάρτηση με το όνομα
του Economist ως διοργανωτή του
συνεδρίου, ανέδειξαν τη διεθνή
διάσταση του προβλήματος που
λέγεται Τουρκία από τη μια, και
από την άλλη τόνισαν τη σημαντι-
κότητά του. Στο ίδιο συνέδριο εμ-
φανίστηκε και ο Κύπριος υπουργός
Άμυνας Χαράλαμπος Πετρίδης ο
οποίος στη συνέχεια μετέβη στην
Ουάσιγκτον και πραγματοποίησε
την πρώτη επίσημη επίσκεψη Κύ-
πριου Υπουργού Άμυνας στις Η-
νωμένες Πολιτείες. Στο ίδιο συνέ-
δριο κάθισε δίπλα στον Ντέιβιντ
Χάρις ( Εκτελεστικός Διευθυντής
της Αμερικανικής Εβραϊκής Επι-
τροπής που είναι μια από τις πιο
δυναμικές οργανώσεις στην Αμε-
ρική). Ο Χάρις ήταν λάβρος κατά
της Τουρκίας σημειώνοντας ότι
«δεν θα δεχτούμε τη συνεχιζόμενη
κατοχή στην Κύπρο, την παραβίαση
διεθνών κανόνων και την ίδια ώρα
να είμαστε συνεταίροι μαζί της».
Μετά από δεκαετίες ο Ελληνισμός
λειτουργεί ενωμένα και με σχέδιο
ενάντια στην προκλητική στάση
της γείτονος και καταφέρνει να
διεθνοποιήσει το πρόβλημα. Μέσω
δράσεων όπως είναι η συμμετοχή
σε διεθνή συνέδρια και μέσα μα-
ζικής ενημέρωσης μπορούμε να ε-
νημερώσουμε την παγκόσμια κοι-

νότητα. Το να τα λέμε μεταξύ μας
σε τοπικό επίπεδο για εσωτερική
πολιτική κατανάλωση δεν θα οδη-
γήσει πουθενά. Αυτό το κατάλαβε
πολύ νωρίς ο Έλληνας Πρωθυπουρ-
γός Κυριάκος Μητσοτάκης και με
τις εμφανίσεις του σε διεθνή τη-
λεοπτικά δίκτυα και συνέδρια κα-
τάφερε να αφοπλίσει τον Ερντογάν
και να τον φέρει σε δύσκολη θέση.
Η διεθνοποίηση του προβλήματος
που λέγεται Τουρκία είναι ακόμα
ποιο σημαντική για μια μικρή χώρα
όπως είναι η Κύπρος αλλά πρέπει
οι οργανισμοί που ασχολούνται με
την προώθηση της χώρας στο ε-
ξωτερικό να το καταλάβουν και να
σταματήσουν να λειτουργούν σαν
μπακάλικα που πουλάνε κονσέρβες.
Το σίγουρο είναι πάντως ότι χρει-
αζόμαστε κι άλλους Μενέντεζ όπως
επίσης και άλλους Χάρις. 

Ο κ. Γιάννης Γεωργούλας είναι σύμβουλος
Στρατηγικής και Επιχειρήσεων

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει την Κύπρο
από τις 8.30 το βράδυ της περασμένης
Δευτέρας όταν τα νέα από την Αθήνα,
για την υγεία της Ζέτας Αιμιλιανίδου
διαδόθηκαν στο νησί. Οι ευχές του κό-
σμου που συνόδευαν την Υπουργό Ερ-
γασίας από τις 15 Μαΐου δεν στάθηκαν
αρκετές προκειμένου να αποφύγει το
μοιραίο. Η Ζέτα Αιμιλιανίδου άφησε
την τελευταία της πνοή στο θάλαμο ε-
ντατικής του ιδιωτικού νοσηλευτηρίου
«Υγεία» από καρδιακή ανακοπή. Τα όσα
ακολούθησαν τη θλιβερή είδηση απλά
ήλθαν να επιβεβαιώσουν τη βαθιά ε-
κτίμηση που απολάμβανε η εκλιπούσα
σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο.
Χωρίς υπερβολή ο θάνατος της Ζέτας
Αιμιλιανίδου επέβαλε ένα διάλειμμα
στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, το ο-
ποίο σε πνεύμα σύμπνοιας υποκλίθηκε
στη γυναίκα και πολιτικό. Παρόμοια η

εικόνα και σε κοινωνικό επίπεδο με τα
κοινωνικά δίκτυα, χώρο έκφρασης του
πένθους απλών πολιτών. Ο θάνατος της
Υπουργού Εργασίας πάγωσε κάθε κυ-
βερνητική δραστηριότητα με τον Υ-
πουργό Υγείας να βρίσκεται στην ελ-
ληνική πρωτεύουσα προκειμένου να
διευθετήσει την επιστροφή της εκλι-
πούσας στη γενέθλια γη. Η μεταφορά
της σορού της Ζέτας Αιμιλιανίδου στην
Κύπρο θα γίνει σήμερα Τετάρτη, το αρ-
γότερο αύριο Πέμπτη.

Το έργο της
Ο χαμός της Ζέτας Αιμιλιανίδου α-

φήνει ένα κενό στο Υπουργείο Εργασίας
στο πηδάλιο του οποίου βρισκόταν από
τον Απρίλιο του 2013. Το ποια ήταν η
Ζέτα Αιμιλιανίδου ως πολιτικός το πε-
ριγράφουν με τον καλύτερο τρόπο όσοι
συνεργάσθηκαν μαζί της. Σε ένα ιδιαί-
τερα απαιτητικό κυβερνητικό πόστο η
Ζέτα Αιμιλιανίδου, κατά γενική παρα-
δοχή φίλων και αντιπάλων, κατάφερε
να λειτουργήσει συλλεκτικά και συναι-
νετικά σε μια περίοδο όπου τα εργασιακά
δέχθηκαν απίστευτη επίθεση από την
οικονομική κρίση. Η εργασιακή ειρήνη

που σημειώθηκε σε μια δύσκολη περίοδο
για την Κύπρο μπορεί να θεωρηθεί ως
ένα από τα σημαντικά επιτεύγματα της
Υπουργού Εργασίας. Κάτι που της ανα-
γνωρίσθηκε από εργοδότες και εργα-
ζόμενους, συντεχνίες και άλλους κοι-
νωνικούς φορείς. Άνθρωπος χαμηλών
τόνων και εργατική, όπως την περιγρά-
φουν στενοί συνεργάτες της κατάφερε
να καταστεί το μακροβιότερο μέλος της
κυβέρνησης Νίκου Αναστασιάδη, στις
δυο προεδρικές θητείες. Υπουργός για
τα δύσκολα, όπως έλεγε σε συνέντευξή
του στην «Κ» ο υφυπουργός Έρευνας
Κυριάκος Κόκκινος. 

Το Ε.Ε.Ε.
Αν κάποιος αναζητήσει τις παρακα-

ταθήκες της Ζέτας Αιμιλιανίδου δεν θα
δυσκολευτεί ιδιαίτερα να τις εντοπίσει.
Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα α-
ναμφίβολα αποτελεί μια τεράστια κα-
τάκτηση, η οποία στο μέτρο του δυνατού
στήριξε τα εισοδήματα των εργαζομένων
σε μια ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική
συγκυρία για την Κύπρο. Τρεις μήνες
μετά την ανάληψη του υπουργικού θώ-
κου, το Υπουργικό Συμβούλιο άναψε

το πράσινο φως στο νομοσχέδιο «Ο περί
Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος
και Γενικότερα περί Κοινωνικών Πα-
ροχών Νόμος του 2014». Σκοπός του
νομοσχεδίου όπως περιγράφεται στην
απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου
ήταν «η ρύθμιση της παροχής ελάχιστου
εγγυημένου εισοδήματος και παράλληλα
ο εξορθολογισμός των επί μέρους επι-
δομάτων, που παρέχονται με την ανά-
θεση της ευθύνης για το σχεδιασμό και
διαχείρισή τους σε ένα και μοναδικό
φορέα, το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έτσι ώστε
να επιτευχθεί η απαραίτητη βελτίωση
στο προγραμματισμό, συντονισμό, πα-
ρακολούθηση και έλεγχο του όλου συ-
στήματος».

Πανδημία
Η πανδημία και η διαχείρισή της,

κατά τους πρώτους μήνες, εκτός από
το υγειονομικό κομμάτι αποτέλεσε στοί-
χημα και για τις κοινωνικές υπηρεσίες
του Υπουργείου Εργασίας.Με το σύνολο
του πληθυσμού σε αυστηρό περιορισμό,
το Υπουργείο Εργασίας, σε συνεργασία
με άλλα συναρμόδια Υπουργεία, κατά-
φερε μέσα σε χρόνο ρεκόρ να υλοποιήσει
την κυβερνητική απόφαση για πληρωμή
επιδομάτων ύψους ενός δισ. ευρώ. Ο Υ-
φυπουργός Έρευνας θυμάται την πε-
ρίοδο πριν από το Πάσχα του 2020, τις
ατελείωτες συσκέψεις με την υπουργό
Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου προκειμένου
να στηθούν οι ψηφιακές υποδομές κα-
ταβολής των επιδομάτων, σε πρωτό-
γνωρες κοινωνικές συνθήκες.Ο Κυριάκος
Κόκκινος εκμυστηρευόταν στην «Κ»:
«Είπα στην υπουργό Εργασίας θα σχε-
διάσουμε εμείς τη λύση, θα φωνάξω από
την αγορά δυο-τρεις που γνωρίζω ότι
μπορούν να βοηθήσουν, δεν θα ακο-
λουθήσω καμία διαδικασία και θα προ-
σπαθήσουμε μέχρι το Πάσχα να πλη-
ρώσουμε τον κόσμο. Είναι από τις λίγες
περιπτώσεις που ο σκοπός αγιάζει τα
μέσα. Για να κερδίσεις μια μάχη κάποτε
πρέπει να ακολουθήσεις και μεθόδους
ανορθόδοξου πολέμου, να έχεις όμως
και την ευθύνη για την επιλογή σου».
Βεβαίως στο κομμάτι της πανδημίας δεν
μπορεί να παραγνωρισθεί η συνεισφορά
της εκλιπούσας στη διαμόρφωση και υ-
λοποίηση των σχεδίων στήριξης των
εργαζομένων και επιχειρήσεων. 

Ο Ε.Κ.Μ.
Στις παρακαταθήκες της Ζέτας Αι-

μιλιανίδου, στα εργασιακά, αναμφίβολα
η καθιέρωση Εθνικού Κατώτατου Μι-
σθού θεωρείται μια τεράστια επιτυχία.
Το όλο θέμα βρίσκεται στο τελικό στάδιο
υλοποίησης με τους κοινωνικούς εταί-
ρους να έχουν συμφωνήσει στα βασικά
ζητήματα του ΕΚΜ. Οι τελικές πινελιές

σε μια σημαντική κοινωνική και εργα-
σιακή ρύθμιση θα είχαν μπει εάν η Υ-
πουργός Εργασίας δεν μεταφερόταν ε-
σπευσμένα στην Αθήνα για λόγους υ-
γείας. Όπως είχε δηλώσει ο γενικός
γραμματέας της ΣΕΚ, οι κοινωνικοί ε-
ταίροι ανέμεναν την καταληκτική συ-
νάντηση του εργατικού συμβουλευτικού
σώματος, ενώ πριν το τέλος του προη-
γούμενου μήνα αναμενόταν η συνά-
ντηση με τη Ζέτα Αιμιλιανίδου προκει-
μένου να καθορισθεί το ύψος του κα-
τώτατου μισθού. Μια συνάντηση που
δεν έγινε ποτέ.

Δημιουργία Υφυπουργείου
Η αποστολή του Υπουργείου ως φο-

ρέα υλοποίησης της κοινωνικής πολι-
τικής του κράτους ήταν ένα από τα σο-
βαρά ζητήματα με τα οποία ασχολήθηκε
η εκλιπούσα. Έχοντας ενώπιόν της ζη-
τήματα κοινωνικών παροχών που κατά
διαστήματα προκαλούσαν τριβές, η ε-
κλιπούσα κατάφερε να βάλει μια τάξη
σε διαδικασίες και δικαιούχους. Στο
πνεύμα αυτό περιορίσθηκαν φαινόμενα
του παρελθόντος παροχής κοινωνικής
στήριξης σε πρόσωπα τα οποία δεν πλη-
ρούσαν τα κριτήρια. Ωστόσο, η καθο-
ριστική κίνηση για ορθολογική διαχεί-
ριση της κοινωνικής πολιτικής ήταν ο
διαχωρισμός του Υπουργείου Εργασίας
και η δημιουργία του Υφυπουργείου
Κοινωνικής Πρόνοιας, στο οποίο δόθηκε
η αρμοδιότητα των Υπηρεσιών Κοινω-
νικής Ευημερίας.

Σπίτι του Παιδιού
Σε κοινωνικό επίπεδο η συμβολή της

Ζέτας Αιμιλιανίδου ήταν καθοριστικής
σημασίας για τη δημιουργία μηχανισμών
προστασίας ευάλωτων ομάδων του πλη-
θυσμού. Μια τέτοια περίπτωση το Σπίτι
Παιδιού το οποίο έχει ως αποστολή την
εξυπηρέτηση της δικαιοσύνης με φιλικό
προς το παιδί τρόπο, κατά τη διαχείριση
περιπτώσεων σεξουαλικής κακοποίησης
και εκμετάλλευσης παιδιών, διασφαλί-
ζοντας ταυτόχρονα το βέλτιστο συμ-
φέρον του παιδιού, την ασφάλεια, την
προστασία και την ευημερία του, μέσω
πολυθεματικής προσέγγισης. Το Σπίτι
του Παιδιού λειτουργεί με την άμεση
και συστηματική συνεργασία της Α-
στυνομίας Κύπρου, των Υπηρεσιών Κοι-
νωνικής Ευημερίας, του Υπουργείου Υ-
γείας, και του Υπουργείου Παιδείας. Ε-
ντάσσεται στα πλαίσια της Εθνικής
Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης
για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής
Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παι-
διών και της Παιδικής Πορνογραφίας
2016-2019 και έχει δημιουργηθεί κατά
το πρότυπο Barnahus («Σπίτι του Παι-
διού») της Ισλανδίας και στη βάση ευ-
ρωπαϊκών καλών πρακτικών.

Η Κύπρος υποκλίνεται στη Ζέτα Αιμιλιανίδου
Βαθιά θλίψη για το χαμό της γυναίκας και πολιτικού το έργο της οποίας τυγχάνει καθολικής αναγνώρισης από την κοινωνία

Η μεταφορά της σορού της Ζέτας Αιμιλιανίδου στην Κύπρο αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη, το αργότερο την Πέμπτη, ε-
φόσον ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες.

<<<<<<

Στις παρακαταθήκες της ε-
κλιπούσας συμπεριλαμβάνο-
νται το Ελάχιστο Εγγυημένο
Εισόδημα, η επίτευξη της ερ-
γασιακής ειρήνης, ο Εθνικός
Κατώτατος Μισθός καθώς
και τα σχέδια στήριξης μέσα
στην πανδημία.

Η προσφορά της Ζέτας Αιμιλιανίδου
δεν περιορίζεται μόνο την περίοδο
που διετέλεσε μέλος της κυβέρνησης
Νίκου Αναστασιάδη. Με νομικές σπου-
δές, η εκλιπούσα το μεγαλύτερο μέρος
του εργασιακού της βίου το αφιέρωσε
στη δημόσια υπηρεσία. Η πορεία της
ξεκίνησε το 1979 χρονιά κατά την ο-
ποία διορίσθηκε στο Τμήμα Τελωνείων
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Την πε-
ρίοδο 1988 – 1992 εργάστηκε ως μέ-
λος της ομάδας που σχεδίασε και ετοί-
μασε την περί Φόρου Προστιθέμενης
Αξίας νομοθεσία. Το 1992 διορίστηκε
στη θέση του Ανώτερου Λειτουργού
ΦΠΑ και το 1996 στη θέση του Πρώτου
Τελωνειακού Λειτουργού. Στις 2 Μαΐου
2000, διορίστηκε αναπληρώτρια Διευ-
θύντρια Τμήματος Τελωνείων και Έφο-
ρος ΦΠΑ και από 15 Αυγούστου 2001
μέχρι τις 14 Μαρτίου 2010 κατείχε τη
θέση της Διευθύντριας Τμήματος Τε-
λωνείων και Εφόρου ΦΠΑ. Διετέλεσε

μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της
Αρχής Λιμένων Κύπρου. Κατά τη διάρ-
κεια της πολύχρονης υπηρεσίας της, ή-
ταν υπεύθυνη για την εφαρμογή του
κοινοτικού κεκτημένου σε ό,τι αφορά
την τελωνειακή νομοθεσία, στα πλαί-
σια των προενταξιακών διαπραγματεύ-
σεων της Κυπριακής Δημοκρατίας με
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπήρξε επίσης
επικεφαλής της ομάδας που ετοίμασε
την παρούσα Τελωνειακή Νομοθεσία.
Από τις 15 Μαρτίου 2010 μέχρι τις 2 Α-
πριλίου 2013 κατείχε τη θέση της Γενι-
κής Διευθύντριας του Υπουργείου Ε-
μπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ο-
λοκληρώνοντας τον δεύτερο Γύρο Χο-
ρήγησης Αδειών Εξερεύνησης Υδρο-
γονανθράκων σε Υπεράκτιες Περιοχές
της Κύπρου. Στις 3 Απριλίου 2013 διο-
ρίστηκε από τον Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας στη θέση της Υπουργού Εργα-
σίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της
Κυπριακής Δημοκρατίας.

Μακρόχρονη προσφορά ως τεχνοκράτης

Νέα Υόρκη 31/05/2022

Έφυγε από τη ζωή ο πρώην πρόεδρος
της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής
Ντίνος Μιχαηλίδης σε ηλικία 78 ετών.
Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν
στο Νοσοκομείο λόγω προβλημάτων υ-
γείας. Αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες
προσωπικότητες στον κυπριακό αθλη-
τισμό καθώς διετέλεσε, μεταξύ άλλων,
Αρχηγός Αποστολών σε Ολυμπιακούς,
Κοινοπολιτειακούς, Μεσογειακούς Αγώ-
νες, συντονιστής Παγκόσμιας Γυμνα-
σιάδας, τακτικός ομιλητής σε Συνόδους
της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας
στην Αρχαία Ολυμπία ενώ από το 2016
μέχρι το 2020 διετέλεσε πρόεδρος της
ΚΟΕ. Το όνομα του είναι γραμμένο με
χρυσά γράμματα στην ιστορία του Α-
ΠΟΕΛ καθώς υπήρξε πετοσφαιριστής,
καλαθοσφαιριστής, προπονητής καλα-
θόσφαιρας, προπονητής εκγύμνασης
στο ποδόσφαιρο και μέλος του Δ.Σ. Ε-
πιπρόσθετα, υπήρξε αθλητής στίβου και
το 1964 κλήθηκε να στελεχώσει την Ε-
θνική Στίβου της Ελλάδας και ήταν ο
πρώτος κύπριος που πήρε αυτό το χρίσμα
μετά την ανεξαρτησία της Κύπρου. Από
το 1969 μέχρι το 1985 διετέλεσε προπο-
νητής του ΓΣΠ και μέσα σε εκείνο το
διάστημα οι αθλητές του κατέρριπταν
ρεκόρ, κέρδιζαν μετάλλια και στελέχωναν
τις εθνικές ομάδες, αρχικά της Ελλάδας
και αργότερα της Κύπρου. Ο Ντίνος Μι-
χαηλίδης πρόσφερε τα μέγιστα και στο
εκπαιδευτικό σύστημα καθώς ήταν κα-
θηγητής φυσικής αγωγής και αφυπηρέ-
τησε με τον βαθμό Διευθυντή Σχολείων
Μέσης Εκπαίδευσης.

Το βιογραφικό του
Ο Ντίνος Μιχαηλίδης διετέλεσε Πρό-

εδρος της Κυπριακής Ολυμπιακής Επι-
τροπής (ΚΟΕ) για 4 ½ χρόνια (Ιούνιος
2016 – Οκτώβριος 2020) διαδεχόμενος
τον αείμνηστο Ουράνιο Ιωαννίδη. Ήταν
επίσης Πρόεδρος της Εθνικής Ολυμπιακής
Ακαδημίας Κύπρου την περίοδο 2012-
2020. Διετέλεσε Διευθυντής της ΚΟΕ επί

12ετία (1985-1996) καθώς και Κοσμήτορας
της ΕΟΑΚ από τις ιδρύσεως το 1985 μέχρι
το 1996. Σε ανώτατο Διοικητικό επίπεδο
διετέλεσε επίσης μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΚΟΑ (1988-1991), Πρό-
εδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Κα-
λαθόσφαιρας, Αντιπρόεδρος Ειδικών Ο-
λυμπιακών Κύπρου, Μέλος του Δ.Σ. της
ΚΟΕΑΣ, και Μέλος Δ.Σ.ΑΠΟΕΛ.Στο Διεθνή
χώρο υπήρξε μεταξύ άλλων Μέλος Τε-
χνικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπων

Ευρώπης (1989-1996), Μέλος της τριμε-
ρούς Διεθνούς Επιτροπής που συνέταξε
το Καταστατικό των ΑΜΚΕ (Ελβετία 1985),
και Μέλος της Τεχνικής Επιτροπής της
Διεθνούς Ένωσης Μεσογειακών Αγώνων
(ΔΕΜΑ). Τον Οκτώβριο του 2021 η ΔΕΜΑ
τον τίμησε με την Ανώτατη Τιμητική της
διάκριση απονέμοντας του τον τίτλο
«Order of Merit» σε αριθμό προσώπων
για τις σπουδαίες υπηρεσίες στον αθλη-
τισμό της Μεσογείου.Γεννήθηκε στην
Πάφο το 1944 και από πολύ νωρίς στρά-

φηκε στην Παιδεία και τον Αθλητισμό.
Φοίτησε στο Παγκύπριο Γυμνάσιο, και
στην Εθνική Ακαδημία Σωματικής Αγωγής
στην Αθήνα. Έλαβε μετεκπαίδευση με
υποτροφία στο Western Michigan
University (ΗΠΑ 1967-68) και στο
Hungarian College of Physical Education
(1974). Αφυπηρέτησε ως Διευθυντής Μέ-
σης Εκπαίδευσης. Διακρίθηκε επίσης για
την δημοσιογραφική και συγγραφική
του δράση. Ως αθλητής Στίβου, υπήρξε
Παγκυπριονίκης, Πανελληνιονίκης και
Βαλκανιoνίκης. Αρχηγός της Εθνικής Ελ-
λάδος Στίβου, καλαθοσφαιριστής του Α-
ΠΟΕΛ και του Πανελληνίου, πετοσφαι-
ριστής των ιδίων συλλόγων και διεθνής
με την Εθνική Κύπρου και την Εθνική
Ελπίδων Ελλάδος. Ως προπονητής Στίβου,
ήταν προπονητής του ΓΣΠ, της Εθνικής
Κύπρου και Εθνικός προπονητής ΣΕΓΑΣ
(Εθνική Ελλάδος). Στα ομαδικά αθλήματα
ήταν προπονητής καλαθόσφαιρας στο
ΑΠΟΕΛ, την Ολυμπιάδα Νεαπόλεως και
τον Κεραυνό Στροβόλου, και ποδοσφαίρου
ως προπονητής-γυμναστής στο ΑΠΟΕΛ
και την Εθνική Κύπρου. Ήταν επίσης ο
προπονητής Πετόσφαιρας του ΑΠΟΕΛ
το 1973.

Τιμητικές διακρίσεις
Στις Τιμητικές Διακρίσεις που του α-

πονεμήθηκαν ξεχωρίζουν η ανακήρυξη
του ως Επίτιμο Μέλος της Κυπριακής Ο-
λυμπιακής Επιτροπής, Πρεσβευτής Fair
Play 2008-2009, το Αριστείο της ΕΑΚ για
προσφορά στον Αθλητισμό (1980), ο Έ-
παινος Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλη-
τικού Τύπου για την αθλητική επίδοση
και το ήθος (1966), το Μετάλλιο τιμής
Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου για
την πολλαπλή και πολύτιμη προσφορά
στον Ελλαδικό Αθλητισμό, και τιμητικές
διακρίσεις από Κ.Ο.Α., Κ.Ο.Ε. και μεγάλο
αριθμό αθλητικών Ομοσπονδιών, Συμ-
βουλίων και άλλων φορέων. Τιμητικά ε-
πίσης ήταν Μόνιμο Μέλος Γ.Σ. ΠΑΓΚΥ-
ΠΡΙΑ.

Εχασε τη μάχη για τη ζωή ο Ντίνος Μιχαηλίδης
Διετέλεσε Πρόεδρος της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ιούνιος 2016 - Οκτώβριος 2020)

Ο Ντίνος Μιχαηλίδης πρόσφερε τα μέγιστα και στο εκπαιδευτικό σύστημα καθώς
ήταν καθηγητής φυσικής αγωγής και αφυπηρέτησε με τον βαθμό Διευθυντή
Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης.
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e-shops!

Το μεγαλύτερο έως τώρα πιλοτικό πρό-
γραμμα εβδομάδας εργασίας τεσσάρων
ημερών που έχει εφαρμοστεί στον κό-
σμο, χωρίς παράλληλη μείωση αποδοχών
των εργαζομένων, εγκαινιάστηκε στη
Βρετανία με μεγάλες προσδοκίες όχι
μόνον από τους εργαζομένους αλλά και
από τις επιχειρήσεις. Για τους επόμενους
έξι μήνες 3.300 εργαζόμενοι στη Βρε-
τανία σε 70 επιχειρήσεις της θα εργά-
ζονται τέσσερις ημέρες την εβδομάδα,
θα παίρνουν τον ίδιο μισθό και θα κα-
λούνται να παράγουν όσα παρήγαν έως
τώρα στο πενθήμερο της εργασίας.

Οπως επισημαίνουν τα βρετανικά
ΜΜΕ, η πανδημία όχι μόνον άλλαξε για
πάντα την απασχόληση αλλά ανάγκασε
τον κόσμο να σκεφτεί ξανά και ξανά τα
ζητήματα της εργασίας. Ενδεχομένως
και υπό την πίεση των μεγάλων ελλεί-
ψεων προσωπικού, όλο και περισσότερες
επιχειρήσεις ενδιαφέρονται να ελέγξουν
κατά πόσον η ποιότητα ζωής που προ-
σφέρουν στο προσωπικό τους θα τις
βοηθάει εφεξής να υπερισχύσουν στον
ανταγωνισμό. Οπως σχολίασε στέλεχος
μιας εκ των επιχειρήσεων που συμμε-
τέχουν στο πείραμα, «φαίνεται να είναι
καλή περίοδος» για να δοκιμαστούν
νέες επιχειρηματικές μέθοδοι. Και πρό-
κειται για επιχειρήσεις που καλύπτουν

ευρύτατο φάσμα της οικονομικής δρα-
στηριότητας, από τις βιομηχανίες που
παράγουν πατατάκια και άλλα σνακ μέ-
χρι μεγάλες εταιρείες του κλάδου των
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών αλλά
και εταιρείες στον χώρο της εκπαίδευ-
σης, της συμβουλευτικής, της στέγασης,
των κατασκευών, του ψηφιακού μάρ-
κετινγκ και της περιποίησης προσώπου
και σώματος. 

Την εποπτεία και παρακολούθηση
του προγράμματος έχουν αναλάβει στε-
λέχη του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ,
του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης αλλά
και του Boston College σε συνεργασία
με τη δεξαμενή σκέψης Autonomy. Ση-
μειωτέον ότι οι εποπτεύοντας θα αξιο-
λογήσουν τα αποτελέσματα του πιλο-
τικού προγράμματος με πολλά κριτήρια,
με πρώτο βέβαια την παραγωγικότητα
αλλά παράλληλα και με το πόσο συν-

δράμει στην ευημερία των εργαζομένων
όπως και σε ποιο βαθμό έχει θετικό α-
ντίκτυπο στο περιβάλλον, ακόμη και
στην ισότητα των φύλων.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο έως
τώρα πείραμα του είδους με κριτήριο
τον μεγάλο αριθμό των εταιρειών που
συμμετέχουν. Συμπίπτει, όμως, χρονικά
με αντίστοιχο πρόγραμμα που θα εγκαι-
νιαστεί μέσα στον Ιούνιο στο Βέλγιο
με τη συμμετοχή 60 επιχειρήσεων και
3.000 υπαλλήλων. Στην περίπτωση του
Βελγίου, οι εργαζόμενοι θα έχουν τη
δυνατότητα να εργάζονται έως εννιάμισι
ώρες την ημέρα επί τέσσερις ημέρες,
με προοπτική το ωράριο αυτό να επε-
κταθεί στις 10 ώρες με τη συναίνεση
των εργαζομένων. Εν ολίγοις, στο Βέλγιο
οι εργαζόμενοι δεν θα απασχολούνται
λιγότερες ώρες, απλώς θα έχουν την ε-
πιλογή να συμπυκνώσουν τις ώρες ερ-

γασίας τους σε λιγότερες ημέρες.
Αντίστοιχα προγράμματα αναμένεται

να δοκιμαστούν, σε ορισμένες περι-
πτώσεις για δεύτερη φορά, και σε άλλες
χώρες όπως στην Ιρλανδία, που το δο-
κίμασε πρώτη, στην Ισπανία, στη Νέα
Ζηλανδία, στην Αυστραλία, στον Καναδά
και στις ΗΠΑ. Στη Σκωτία, άλλωστε, α-
ναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή πιλοτικό
πρόγραμμα το επόμενο έτος, ενώ κάτι
ανάλογο εξετάζει και η Ουαλλία. Στις
περισσότερες από αυτές τις χώρες, όπως
και στη Σουηδία, έχουν εφαρμοστεί α-
νάλογα πειράματα που στην πλειονότητά
τους έδειξαν αύξηση παραγωγικότητας
έως και κατά 40%. Το σημαντικότερο
προηγούμενο αποτελεί, πάντως, το πεί-
ραμα της Ισλανδίας που εφαρμόστηκε
επί τέσσερα χρόνια από το 2015 έως το
2019 και θεωρήθηκε εξαιρετικά επιτυ-
χημένο, δίνοντας ώθηση σε ανάλογες

πρωτοβουλίες αλλού. Αρχικά περιελάμ-
βανε μερικές εκατοντάδες εργαζομένους
στον δημόσιο τομέα και στη συνέχεια
επεκτάθηκε σε 2.500 εργαζομένους
τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον
ιδιωτικό τομέα. Συμμετείχαν, έτσι, όλων
των ειδών οι εργαζόμενοι, αστυνομικοί,
απασχολούμενοι στην περίθαλψη, δά-
σκαλοι, υπάλληλοι καταστημάτων και
δήμων. Και σύμφωνα με τα πορίσματα
των εποπτών, η παραγωγικότητα είτε
έμεινε σταθερή είτε αυξήθηκε στις πε-
ρισσότερες επιχειρήσεις που συμμε-
τείχαν στο πείραμα. Ετσι, το πείραμα
οδήγησε σε νέες διαπραγματεύσεις για
τους όρους εργασίας και τώρα το 86%
του εργατικού δυναμικού της χώρας
είτε εργάζεται λιγότερες ώρες για τον
ίδιο μισθό είτε πρόκειται να αποκτήσει
σύντομα αυτό το δικαίωμα.

Ανάμεσα στους μιμητές του πειρά-

ματος ήταν η Unilever που έσπευσε να
το εφαρμόσει στη Νέα Ζηλανδία, δίνο-
ντας στο προσωπικό της τη δυνατότητα
να μειώσει τις ώρες εργασίας κατά 20%
χωρίς μείωση μισθού. Γενικότερα, οι
οργανώσεις που έχουν συστηματικά
προωθήσει την ιδέα της εβδομάδας τεσ-
σάρων εργάσιμων ημερών, υπογραμ-
μίζουν πως τα πορίσματα από τα σχετικά
πειράματα προκαλούν έκπληξη. Οπως
τονίζουν, ορισμένες από τις πλέον πα-
ραγωγικές χώρες του κόσμου, όπως η
Νορβηγία, η Δανία, η Γερμανία και η
Ολλανδία δεν έχουν παρά 27 εβδομα-
διαίες ώρες εργασίας. Την ίδια στιγμή,
η Ιαπωνία, η χώρα που κυριολεκτικά
φημίζεται για τα εξουθενωτικά ωράρια
των εργαζομένων και την ιδιότυπη νο-
οτροπία αφοσίωσης στην εταιρεία, κα-
ταλαμβάνει την 20ή θέση σε ανταγω-
νιστικότητα ανάμεσα σε 35 χώρες.

Εξαιρετικά δυσοίωνα είναι τα σενάρια
και οι προβλέψεις για τις τιμές του πε-
τρελαίου. Οσοι δεν βλέπουν εκτίναξη
στα 150 ή ακόμη και τα 180 δολάρια το
βαρέλι, θεωρούν δεδομένο ότι οι τιμές
θα παραμείνουν για μεγάλο διάστημα
τουλάχιστον στα σημερινά επίπεδα,
κρατώντας έτσι τον πληθωρισμό στα
ύψη, αλλά και υπονομεύοντας την α-
νάπτυξη. 

Ακόμη και μετά την απόφαση του
ΟΠΕΚ για αύξηση της προσφοράς, οι
τιμές του μπρεντ υποχώρησαν λίγο,
στα 117 δολάρια το βαρέλι, για να βρε-
θούν και πάλι πολύ γρήγορα σε τροχιά
ανόδου. «Οι τριψήφιες τιμές ήρθαν για
να μείνουν. Και εάν η κινεζική ζήτηση
συνεχίσει να αυξάνεται, καθώς τα
lockdowns θα χαλαρώνουν, δεν θα αρ-
γήσουμε να δούμε και πάλι το φετινό
ρεκόρ των 139 δολαρίων», σχολιάζει
στο CNN Business ο Ματ Σμιθ, αναλυτής
πετρελαίου στην εταιρεία Kpler. 

Οι ειδικοί στηρίζουν την εκτίμησή
τους για ακριβό πετρέλαιο διαρκείας
σε τρεις παράγοντες: 

1. Η απόφαση της Ευρώπης να γυρίσει

την πλάτη στο ρωσικό αργό. Την πε-
ρασμένη Παρασκευή υιοθετήθηκε και
επισήμως στην Ε.Ε. η πρόταση για ε-
μπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο, στο
πλαίσιο του 6ου πακέτου κυρώσεων.
Οι περισσότερες χώρες της Ενωσης έ-
χουν τώρα στη διάθεσή τους 8 μήνες
για να τερματίσουν σταδιακά τις εισα-
γωγές ρωσικού αργού και άλλων πετρε-
λαιοειδών.

Τι κάνουν για να καλύψουν το ρωσικό
κενό; Εισάγουν από την Αγκόλα (τρι-
πλασιασμός των εισαγωγών από την έ-
ναρξη του πολέμου), από τη Βραζιλία
(+50%) και από το Ιράκ (40%). Οι απο-
στάσεις είναι πολύ μεγαλύτερες από ε-
κείνες για την εισαγωγή ρωσικού αργού,

με αποτέλεσμα το αυξημένο κόστος με-
ταφοράς και μόνο να κρατάει στα ύψη
την τιμή του «μαύρου χρυσού». Οι κυ-
βερνήσεις λαμβάνουν μια σειρά από
μέτρα για να ελαφρύνουν τα βάρη για
τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, με
επιδοτήσεις ή παρεμβάσεις στην αντλία,
αλλά δεν μπορούν να επηρεάσουν τις
τιμές στις διεθνείς αγορές. 

2. Ανεπαρκείς εναλλακτικές. Πέρυσι
η Ρωσία κάλυπτε το 14% της παγκόσμιας
προσφοράς πετρελαίου, σύμφωνα με
τη Διεθνή Υπηρεσία Ενέργειας. Ηδη οι
κυρώσεις έχουν αποσύρει 1 εκατ. βα-
ρέλια ρωσικού πετρελαίου ημερησίως
από την παγκόσμια αγορά. Η ποσότητα
αυτή μπορεί να φτάσει τα 3 εκατ. βαρέλια
ημερησίως μέσα στους επόμενους μήνες.
Ο ΟΠΕΚ και οι σύμμαχοί του συμφώ-
νησαν να ρίξουν επιπλέον 648.000 βα-
ρέλια ημερησίως στην αγορά τον Ιούλιο
και τον Αύγουστο. Αυτό σημαίνει ότι
είμαστε πολύ μακριά από το να καλυφθεί
το ρωσικό κενό. Η UBS μάλιστα πρό-
σφατα προειδοποίησε σε σημείωμά της
προς τους επενδυτές πως «πολλά κρά-
τη-μέλη του ΟΠΕΚ έχουν ήδη φτάσει

στο όριο των δυνατοτήτων παραγωγής». 
3. Ισχυρή παγκόσμια ζήτηση. Επί

μήνες τα δρακόντεια lockdowns σε Σα-
γκάη, Πεκίνο και άλλες μεγάλες κινεζικές
πόλεις έκαμπταν τη ζήτηση από την
Κίνα, την πρώτη χώρα στον κόσμο σε
εισαγωγές πετρελαίου. Αλλά τα
lockdowns σταδιακά χαλαρώνουν και
τα αυστηρά μέτρα δύσκολα θα επιστρέ-
ψουν, καθώς η κινεζική κυβέρνηση έχει
αντιληφθεί πως αυτά της στοιχίζουν α-
κριβά σε όρους ανάπτυξης.

Θεωρείται σχεδόν δεδομένο πως η
Κίνα θα αυξήσει τις εισαγωγές αργού.
Δεν αποκλείεται να στραφεί για αγορές
στη Ρωσία, αφού το ρωσικό αργό δια-
πραγματεύεται σε τιμή χαμηλότερη
κατά 34 δολάρια το βαρέλι σε σχέση με
το υψηλότερης ποιότητας μπρεντ. Ο
«δράκος» όμως δεν μπορεί να σβήσει
τη δίψα του μόνο με ρωσική ενέργεια
και επομένως θα λειτουργήσει και αυτός
ως ένας παράγοντας που ωθεί τις διεθνείς
τιμές του πετρελαίου προς τα πάνω. Ι-
σχυρή παραμένει, άλλωστε, η ζήτηση
για πετρέλαιο από τον μεγαλύτερο κα-
ταναλωτή παγκοσμίως, τις ΗΠΑ.

Κατάρρευση των πωλήσεων αυτοκινήτων
έχουν προκαλέσει στη Ρωσία οι κυρώσεις
που της επέβαλαν οι ΗΠΑ και η Ε.Ε. α-
ντιδρώντας στη ρωσική εισβολή στην
Ουκρανία. Οι πωλήσεις ρωσικών αυτο-
κινήτων μειώθηκαν κατά 84% τον Μάιο
και φαίνεται να οδηγείται σε αδιέξοδο
ένας κλάδος που κάποτε προσείλκυε
τις ξένες επενδύσεις στη Ρωσία.

Η απομόνωση της Ρωσίας έπληξε ι-
διαίτερα τον τομέα της αυτοκινητοβιο-
μηχανίας που έχει στενές σχέσεις με
άλλες χώρες, επειδή οι ρωσικές αυτο-
κινητοβιομηχανίες επιχειρούν έξοδο
σε άλλες χώρες της βιομηχανίας από
εισαγόμενα εξαρτήματα.

«Η αυτοκινητοβιομηχανία μας βασι-
ζόταν σε ξένα εξαρτήματα», δήλωσε ο
Γκεόργκι Οσταπκόβιτς, εμπειρογνώμων
επί θεμάτων αυτοκινητοβιομηχανίας
στην Ανώτατη Οικονομική Σχολή της
Μόσχας. Οπως επισημαίνει ο ίδιος, «στην
πράξη δεν υπήρχαν εργοστάσια που να
μην εξαρτώνται από ξένες πλατφόρμες.

Η Ρωσία ήταν απλώς μια γραμμή συναρ-
μολόγησης». Ειδικότερα, τον προηγού-
μενο μήνα πωλήθηκαν λιγότερα από
25.000 οχήματα, σύμφωνα με την Ενωση
Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων. Πρόκειται
για το χαμηλότερο επίπεδο πωλήσεων
τουλάχιστον από το 2006 και λιγότερο
από το ένα δέκατο των μηνιαίων πωλή-
σεων που σημειώνονταν σε περιόδους
αιχμής στο παρελθόν. Σύμφωνα με τον
Αζάτ Τίμερκανοφ, της εταιρείας δεδο-
μένων για την αυτοκινητοβιομηχανία
Avtostat, στη Ρωσία λειτουργούν σήμερα
μόνο δύο από περισσότερα από 20 ερ-
γοστάσια αυτοκινήτων της, ένα εγχώριο
και ένα κινεζικό εργοστάσιο. Οι ευρω-

παϊκές και οι περισσότερες ασιατικές
βιομηχανίες ανέστειλαν τις αποστολές
αυτοκινήτων, ενώ ακόμη και εταιρείες
από χώρες που δεν εντάχθηκαν στις κυ-
ρώσεις αντιμετώπισαν προβλήματα στην
εφοδιαστική αλυσίδα. Η ρωσική κυβέρ-
νηση έχει αναλάβει υπό τον έλεγχο του
ρωσικού κράτους ορισμένα μεγάλα ερ-
γοστάσια από ξένες εταιρείες που εγκα-
τέλειψαν τη χώρα εξαιτίας του πολέμου
και των κυρώσεων. Σε αυτές συγκατα-
λέγεται και το θρυλικό εργοστάσιο
Moskvich στη Μόσχα. Εχουν ήδη ανα-
κοινώσει σχέδια για την πώληση βασικών
μοντέλων χωρίς εισαγόμενες τεχνολογίες
ασφάλειας και εκπομπών.

Καταρρέουν οι πωλήσεις αυτοκινήτων στη Ρωσία

Δυσοίωνες προβλέψεις για ακριβό πετρέλαιο διαρκείας λόγω εμπάργκο-ζήτησης

Στη Ρωσία λειτουργούν σήμερα, λόγω των κυρώσεων, μόνο δύο από περισσότερα από 20
εργοστάσια αυτοκινήτων της, σύμφωνα με πηγές της αγοράς.

<<<<<<

Μειώθηκαν κατά 84% τον
Μάιο – Μεγάλες ελλείψεις
εξαρτημάτων στην
αυτοκινητοβιομηχανία της.

<<<<<<

Μετά την απόφαση του
ΟΠΕΚ για αύξηση της προ-
σφοράς, οι τιμές υποχώρησαν
λίγο, για να βρεθούν και πάλι
γρήγορα σε τροχιά ανόδου.

<<<<<<

Πρόκειται για το μεγαλύτερο
έως τώρα πείραμα
του είδους με κριτήριο τον
μεγάλο αριθμό των εταιρει-
ών που συμμετέχουν.

Ηδη οι κυρώσεις εναντίον της Μόσχας έχουν αποσύρει 1 εκατ. βαρέλια ρωσικού πετρελαί-
ου ημερησίως από την παγκόσμια αγορά. Η ποσότητα αυτή μπορεί να φτάσει τα 3 εκατ. βα-
ρέλια ημερησίως μέσα στους επόμενους μήνες.

Το πρόγραμμα στη Βρετανία δοκιμάζεται σε επιχειρήσεις που καλύπτουν ευρύτατο φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας, από τις βιομηχανίες που παράγουν πατατάκια και άλλα σνακ
μέχρι μεγάλες εταιρείες του κλάδου των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, αλλά και εταιρείες στον χώρο της εκπαίδευσης, της συμβουλευτικής, της στέγασης, των κατασκευών, του ψη-
φιακού μάρκετινγκ και της περιποίησης προσώπου και σώματος. 

Πείραμα 4ήμερης
εργασίας χωρίς
μείωση μισθού
στη Βρετανία
Το πιλοτικό πρόγραμμα εφαρμόζεται
σε 70 επιχειρήσεις και 3.300 εργαζομένους 
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Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Η σημαντική άνοδος των αποδόσεων και
των spreads των κρατικών ομολόγων
της περιφέρειας, η οποία αυξάνει το
κόστος δανεισμού των κυβερνήσεων
και επηρεάζει σημαντικά το κόστος ε-
ξυπηρέτησης του υφιστάμενου χρέους,
έχει ενισχύσει τις ανησυχίες για κατα-
κερματισμό της αγοράς.

Η ΕΚΤ έχει διαμηνύσει την πρόθεσή
της να σχεδιάσει οποιοδήποτε πρόσθετο
εργαλείο που χρειάζεται ώστε να απο-
φευχθεί ο κατακερματισμός, ωστόσο
οι αναλυτές εκτιμούν πως η ενεργοποί-
ηση ενός νέου προγράμματος δεν είναι
τόσο πιθανή και πως η κεντρική τράπεζα
θα χρησιμοποιήσει το «όπλο» των ευ-
έλικτων επανεπενδύσεων του PEPP που
ήδη έχει στη φαρέτρα της. Σε κάθε πε-
ρίπτωση, το μεγάλο ερώτημα που υ-
πάρχει στο μυαλό των επενδυτών είναι
ποιο είναι αυτό το επίπεδο των spreads
που θα πυροδοτήσει την όποια κινη-
τοποίηση της ΕΚΤ, το «όριο του πόνου»
(pain threshold) όπως το ονομάζουν οι
παρατηρητές της κεντρικής τράπεζας.
Το spread του ελληνικού 10ετούς δια-
μορφώνεται σήμερα στις 245 μονάδες
βάσης και σε υψηλά δύο ετών, ενώ το
αντίστοιχο ιταλικό spread κινείται στις
206 μ.β., επίσης στα υψηλότερα επίπεδα
από την άνοιξη του 2020, όταν το ισχυρό
sell-off που είχε προκαλέσει το ξέσπασμα
της πανδημίας οδήγησε την ΕΚΤ να ε-
νεργοποιήσει το έκτακτο πρόγραμμα

PEPP. Πριν η ΕΚΤ καταλήξει στο PEPP
το ελληνικό spread είχε κορυφωθεί στις
444 μ.β. τον Μάρτιο του 2020 και το ι-
ταλικό στις 297 μ.β. Τα spreads σε Πορ-
τογαλία και Ισπανία κινούνται περίπου
στις 115 μ.β. σήμερα, έναντι 179 μ.β.
και 149 μ.β. αντίστοιχα, τον Μάρτιο του
2020.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι εάν
οι πιέσεις που σημειώνονται στην αγορά
ομολόγων της περιφέρειας είναι… αρ-
κετές ώστε να «σπρώξουν» την ΕΚΤ να
πατήσει το κουμπί της νέας στήριξης.
Οι αναλυτές επισημαίνουν πως αυτό
που παρακολουθεί η ΕΚΤ είναι το μέσο
spread της περιφέρειας και κυρίως το
ιταλικό, καθώς η Ιταλία αποτελεί αυτή
τη στιγμή τη μεγαλύτερη ανησυχία σε
ό,τι αφορά τη βιωσιμότητα και την πο-

ρεία του χρέους της, αφού η Ελλάδα
έχει ένα σαφώς πολύ πιο ευνοϊκό προφίλ
χρέους.

«Στις 159 μ.β., το σταθμισμένο με
βάση το ΑΕΠ 10ετές spread της περι-
φέρειας εξακολουθεί να είναι χαμηλό-
τερο από το ανώτατο όριο που σημει-
ώθηκε το 2020 –περίπου στις 230 μ.β.–
και κοντά στον μέσο όρο των 171 μ.β.»,
τονίζει η Pictet Wealth Management.
«Αν και πιστεύουμε ότι ο κατακερμα-
τισμός της αγοράς δεν είναι ακόμη αρ-
κετά σοβαρός ώστε η ΕΚΤ να ενεργήσει,
η σιωπηρή υπόθεση από τις αγορές
ήταν εδώ και καιρό ότι η ΕΚΤ θα πα-
ρέμβει, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο,
εάν τα περιφερειακά spreads διευρύ-
νονταν σε σημείο που να υπονομεύει
τη μετάδοση της νομισματικής πολιτι-

κής.  Η Κριστίν Λαγκάρντ έχει δηλώσει
επανειλημμένως ότι η ΕΚΤ είναι έτοιμη
να χρησιμοποιήσει την ευελιξία που
ενσωματώνεται στα υπάρχοντα εργα-
λεία, συμπεριλαμβανομένων των επα-
νεπενδύσεων PEPP, αλλά και να σχε-
διάσει ένα νέο backstop για να αποτρέψει
την αποσύνδεση των spreads από μα-
κροοικονομικά και δημοσιονομικά θε-
μελιώδη μεγέθη. Το ερώτημα είναι εάν
η ΕΚΤ θα τηρήσει τις υποσχέσεις της
και, εάν ναι, ποιο είναι το “όριο πόνου”
της όσον αφορά τα spreads της περι-
φέρειας», συμπληρώνει.

Κατά την Pictet, υπάρχουν πολλοί
λόγοι να πιστεύει κανείς ότι ο πήχυς
για παρέμβαση της ΕΚΤ είναι υψηλό-
τερος σήμερα από ό,τι στο παρελθόν,
και ότι πιθανότατα θα επικρατήσει «ε-

ποικοδομητική ασάφεια» προς το παρόν. 
«Πρώτον, δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει

συμφωνία εντός του διοικητικού συμ-
βουλίου όσον αφορά το επίπεδο των
spread ομολόγων που συνιστά απειλή
για τη μετάδοση της νομισματικής πο-
λιτικής. Το “όριο πόνου” εξαρτάται από
τους οδηγούς του sell-off. Δεύτερον, το
μέσο κόστος του χρέους μειώνεται εδώ
και χρόνια και θα χρειαζόταν μια διαρκής
αύξηση των αποδόσεων των ομολόγων
για να μεταφραστεί σε υψηλότερο επι-
τόκιο που θα επιβαρύνει τη μακροπρό-
θεσμη βιωσιμότητα του χρέους. Τρίτον,
όταν η ΕΚΤ γίνει πιο σαφής σχετικά με
ένα νέο εργαλείο, η αγορά είναι πιθανό
να δοκιμάσει την ανοχή της», σύμφωνα
με την Pictet.  Αλλωστε το ιταλικό spread
έχει βρεθεί, για παράδειγμα, πολύ υψη-

λότερα κατά την πολιτική κρίση του
2018 και στις 330 μ.β., ενώ σε όλη τη
διάρκεια του 2019 κινούνταν στις 250-
280 μ.β.

Ο στρατηγικός αναλυτής της Pictet,
Φρέντερικ Ντουκρόζετ, έχει σημειώσει
πως ο «βασικός κανόνας» του κατά τη
διάρκεια της κρίσης χρέους της Ευρω-
ζώνης πριν από μια δεκαετία ήταν όταν
το ιταλικό spread έφτανε στην «επικίν-
δυνη ζώνη» άνω των 250 μ.β. 

Αλλά το «όριο πόνου» μπορεί να είναι
υψηλότερο σήμερα, ίσως προς τις 300
μ.β., γιατί οι προοπτικές για αύξηση του
ονομαστικού ΑΕΠ είναι υψηλότερες.

«Λαμβάνουμε ερωτήσεις σχετικά με
το επίπεδο των spreads που θα άρχιζε
να κάνει την ΕΚΤ να αισθάνεται άβολα
για τον κατακερματισμό των χρηματο-

οικονομικών συνθηκών στη ζώνη του
ευρώ», σημειώνει η Société Générale.
«Το 2020, το ιταλικό διευρύνθηκε από
τις 130 μ.β. στις 300 μ.β. μέσα σε λίγες
μόνο εβδομάδες λόγω και της “γκάφας”
της Λαγκάρντ – (“δεν είμαστε εδώ για
να κλείσουμε τα spreads”). Αυτή τη
φορά, μπορεί και πάλι να περιμένουμε
από την ΕΚΤ να αντιδράσει εάν τα
spreads εισέλθουν σε κατάσταση κρίσης
και διευρυνθούν μαζικά σε πολύ σύντομο
χρονικό διάστημα.

Ωστόσο, η ΕΚΤ είναι απίθανο να α-
νησυχήσει πολύ εάν τα ιταλικά spreads
κινούνται γύρω στις 230 μ.β. μέχρι το
τέλος του έτους», όπως τονίζει η γαλλική
τράπεζα, ενώ προσθέτει πως η ΕΚΤ δεν
θα ανησυχήσει εάν η οικονομία συνε-
χίσει να αναπτύσσεται πάνω από τη
δυναμική της.

Κατά την ING, εάν τα ιταλικά spreads
ξεπεράσουν τις 250 μ.β., τότε αυτό μπο-
ρεί να κινητοποιήσει μια παρέμβαση
από την ΕΚΤ. «Η βιωσιμότητα του ιτα-
λικού χρέους δεν αποτελεί ακόμη με-
γάλη ανησυχία, υπάρχει το Ταμείο Α-
νάκαμψης καθώς και μια πιο εποικο-
δομητική στάση για τις δημόσιες επεν-
δύσεις. Προς το παρόν, το τρέχον πε-
ριβάλλον της αγοράς με την επιδείνωση
της διάθεσης για ανάληψη κινδύνων
και τις αυστηρότερες νομισματικές
συνθήκες είναι τοξικό για τα κρατικά
ομόλογα της περιφέρειας». 

Η ΕΚΤ μπορεί να χρησιμοποιήσει
την ευελιξία των επανεπενδύσεων QE
για να μετριάσει τη διεύρυνση των
spreads. Οι επανεπενδύσεις του PEPP
εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 200-320
δισ. τους επόμενους δώδεκα μήνες, με
άλλα 240 δισ. κρατικών ομολόγων που
έχουν αγοραστεί υπό το κλασικό QE
(PSPP), να λήγουν επίσης. Αρα συνολικά
οι επανεπενδύσεις μπορεί να φτάσουν
τα 440-560 δισ. ευρώ.

«Εκτός εάν υπάρξει μία απότομη και
ευρεία αύξηση των spreads της περι-
φέρειας, δεν αναμένουμε η ΕΚΤ να α-
νακοινώσει ένα νέο QE. Μόνο σε περί-
πτωση παρατεταμένου sell-off, οι αγορές
είναι πιθανό να πιέσουν για περισσότερη
στήριξη από την ΕΚΤ», σημειώνει η
Pictet.

Ιδανικά, αυτή η στήριξη θα αφορά
ένα νέο QE «σταθερότητας» το οποίο
θα περιλαμβάνει τα πιο αποτελεσματικά
χαρακτηριστικά από προηγούμενα ερ-
γαλεία, βασιζόμενο δηλαδή στο PEPP,
χωρίς όρια για τους όγκους αγορών,
ενώ θα έχει κάποιον βαθμό προϋποθέ-
σεων με βάση τους υφιστάμενους μη-
χανισμούς που έχουν σχεδιαστεί για
το Ταμείο Ανάκαμψης.

Τα λιμάνια του Λος Αντζελες και του
Λονγκ Μπιτς, τα δύο μεγαλύτερα
των Ηνωμένων Πολιτειών με κρι-
τήριο τον όγκο των εμπορευμάτων
που διεκπεραιώνουν, έχουν καταστεί
διεθνώς τα λιγότερο αποδοτικά για
τη διακίνηση των εμπορευματοκι-
βωτίων, σύμφωνα με νέα έκθεση.
Διαχειρίζονται περίπου το 42% του
συνόλου του εμπορίου εμπορευμα-
τοκιβωτίων των ΗΠΑ με τις χώρες
της νοτιοανατολικής Ασίας, αλλά οι
δίδυμοι κόμβοι της νότιας Καλιφόρ-
νιας κατατάχθηκαν στις δύο τελευ-
ταίες θέσεις του σχετικού δείκτη α-
πόδοσης μεταφοράς εμπορευματο-
κιβωτίων της Παγκόσμιας Τράπεζας

και της S&P Global Market
Intelligence, στον οποίο συμμετέχουν
370 μέλη και αφορά τις συναλλαγές
του 2021. Εν τω μεταξύ, όπως φαί-
νεται στην ίδια έκθεση, οι περισσό-
τερες από τις πιο πολυσύχναστες
θαλάσσιες πύλες των ΗΠΑ, συμπε-
ριλαμβανομένων της Σαβάνας της
πολιτείας της Τζόρτζιας, της Νέας
Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϊ, καθώς
και του Οκλαντ της Καλιφόρνιας,
κατατάσσονται στο δεύτερο μισό
της λίστας.

Μέσω θαλάσσης διακινείται άνω
του 80% των παγκοσμίων εμπορευ-
μάτων κατ’ όγκο. Ακόμη και πριν
από το ξέσπασμα της πανδημίας του
κορωνοϊού, τα λιμάνια διεκπεραίω-
ναν ήδη περισσότερα φορτία, γεγο-
νός που ανάγκασε όσα είχαν ασθε-

νέστερες υποδομές να φθάσουν στα
«όρια της χωρητικότητάς τους»,
όπως δηλώνει ο Τέρλοκ Μιούνεϊ,
ένας εκ των συντακτών της έκθεσης
και υποδιευθυντής της μονάδας S&P
Global Market Intelligence. Στις Η-
νωμένες Πολιτείες, η ζήτηση για α-
γαθά εκτοξεύτηκε διότι οι κατανα-
λωτές, που ήταν υποχρεωμένοι να
παραμένουν κατ’ οίκον, στράφηκαν

στο ηλεκτρονικό εμπόριο και τα α-
μερικανικά λιμάνια δυσκολεύονται
να αντεπεξέλθουν σε όγκο ρεκόρ
των εισαγωγών. «Η πανδημία αύξησε
αυτήν την τάση», επισημαίνει ο κ.
Μιούνεϊ σε συνέντευξή του. Στην
έκθεση αναλύεται πόσες ώρες δα-
πανά ένα πλοίο σε ένα λιμάνι κατά
τη διάρκεια κάθε δρομολογίου, που
ορίζεται ως ο χρόνος από τη στιγμή

που ένα σκάφος φθάνει εκεί μέχρι
την αναχώρησή του, έχοντας ολο-
κληρώσει την ανταλλαγή φορτίου.
Περιλαμβάνονται στην ανάλυση λι-
μένες που είχαν τουλάχιστον 20 έ-
γκυρα δρομολόγια μέσα σε περίοδο
12 μηνών, την οποία καλύπτει η με-
λέτη. Η έκθεση καταρτίζει δύο δεί-
κτες, εκ των οποίων ο ένας ταξινομεί
τις λειτουργίες διοικητικά και ο άλλος
χρησιμοποιώντας στατιστική προ-
σέγγιση. Οι αποκλίσεις μεταξύ των
δύο μεθόδων μειώθηκαν σημαντικά
στην έκθεση του 2021 σε σύγκριση
με τη μελέτη του 2020, όπως είπε ο
Τέρλοκ Μιούνεϊ.

Πάντως, τα μικρότερα λιμάνια
των ΗΠΑ εισήλθαν στα 50 κορυφαία
της κατάταξης για πρώτη φορά φέτος
και αυτό εν μέρει οφείλεται στη βελ-
τιωμένη επίδοση εκείνων στην α-
νατολική ακτή της χώρας. Αξίζει να
σημειωθεί ότι ορισμένοι από αυτούς
τους κόμβους έχουν επενδύσει δι-
σεκατομμύρια δολάρια σε υποδομές,
όπως το λιμάνι της Βιρτζίνια, διότι
η επέκταση της διώρυγας του Πα-
ναμά το 2016 επέτρεψε στα μεγα-
λύτερα πλοία του κόσμου να φτάνουν
πιο εύκολα στις ακτές του Ατλαντι-
κού. Τέλος, και για άλλη μία φορά,
τα λιμάνια της νοτιοανατολικής
Ασίας και της Μέσης Ανατολής κυ-
ριάρχησαν στην κατάταξη. Το λιμάνι
«Βασιλιάς Αμπντουλάχ» της Σαου-
δικής Αραβίας είναι πλέον το πιο α-
ποδοτικό στον κόσμο, ακολουθού-
μενο από τα λιμάνια στο Ομάν και
στο Κατάρ αντίστοιχα.

Εν τω μεταξύ, η Κίνα έχει τρεις
κόμβους ανάμεσα στους δέκα κο-
ρυφαίους παγκοσμίως, τους λιμένες
Γιανγκσάν, Νίνγκμπο και Γκουαν-
γκζού, δηλαδή τους περισσότερους
από οποιαδήποτε χώρα.

BLOOMBERG

Eκτός Ρωσίας με τη διακοπή ανανέωσης
της άδειας δικαιόχρησης βρίσκονται οι δυ-
τικές επιχειρήσεις Nike και Marks & Spencer,
ακολουθώντας το παράδειγμα και άλλων
ομίλων διαφόρων κλάδων και επιδιώκοντας
να συμμορφωθούν προς τις κυρώσεις που
έχουν επιβληθεί στη Μόσχα εξαιτίας της
εισβολής της στην Ουκρανία. Ειδικότερα,
σύμφωνα με δημοσίευμα της ρωσικής ε-
φημερίδας Vedomosti, ο αμερικανικός
όμιλος αθλητικής ένδυσης και υπόδησης
Νike δεν ανανέωσε τις συμφωνίες που είχε
με τη μεγαλύτερη εταιρεία δικαιόχρησης
στη χώρα. Η δε βρετανική Marks & Spencer,
μέσα στο επόμενο διάστημα θα θέσει τέλος
στις συμφωνίες δικαιόχρησης στη Ρωσία,
ενώ παράλληλα χθες προειδοποίησε ότι οι
προοπτικές για το τρέχον έτος δεν διαγρά-
φονται θετικές ειδικά λόγω της κρίσης με
την αύξηση του κόστους ζωής.

Η εταιρεία με τα 138 χρόνια ιστορίας, η
οποία διατηρεί δραστηριότητες τόσο στην
ένδυση - υπόδηση όσο και στα τρόφιμα,
διέκοψε τις μεταφορές εμπορευμάτων τον
Μάρτιο στη FiBA, την τουρκική συνεταίρο
της σε καθεστώς δικαιόχρησης στη Ρωσία.
Επιπλέον, πρόσθεσε ότι η αποχώρησή της
από την αγορά της χώρας θα της κοστίσει
περί τα 31 εκατ. στερλίνες, ήτοι 39 εκατ.
δολάρια.

Αναλόγως με τη Marks & Spencer έχουν
κινηθεί και αρκετές διεθνούς βεληνεκούς
δυτικές επιχειρήσεις αφότου η Μόσχα ει-
σέβαλε στην Ουκρανία. Μεταξύ αυτών είναι
και οι αμερικανικές McDonald’s και
Starbucks, καθώς και η γαλλική Renault,
η οποία ναι μεν πούλησε το μερίδιό της σε
ντόπια αυτοκινητοβιομηχανία, προέβλεψε
όμως την πιθανότητα να το αποκτήσει και
πάλι στο μέλλον.

Πάντως στην περίπτωση της M&S, αυτή
είχε αρχικώς δηλώσει ότι δεν ήταν σε θέση
να κλείσει τα 48 καταστήματά της στη
Ρωσία, όπου απασχολούνται περί τα 1.000
άτομα, λόγω των περίπλοκων νομικών δια-
κανονισμών με τον τοπικό συνεργάτη της.
Από πλευράς του ο Στιβ Ρόου, ο οποίος α-
ποσύρεται από τη θέση του διευθύνοντος
συμβούλου έπειτα από εξαετία, ενώ συνολικά
στον όμιλο εργάζεται 39 χρόνια, διευκρίνισε
πως δεν υπάρχει προοπτική επιστροφής
στη Ρωσία ενόσω παραμένει στη θέση του
προέδρου της ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Τέλος, αναφέρεται πως η M&S, το δω-
δεκάμηνο με λήξη στις 2 Απριλίου 2022,
είχε προ φόρων κέρδη 522,9 εκατ. στερλινών,
όπως είχαν προβλέψει οι αναλυτές, σαφώς
υψηλότερα από τα 41,6 εκατ. στερλίνες της
χρονιάς της πανδημίας 2020-2021.

REUTERS

Marks & Spencer και Νike
φεύγουν από τη Ρωσία

Οι δύο εταιρείες συμμορφώθηκαν προς τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Μόσχα.

Εφιάλτης για τα πλοία κοντέινερ
τα δύο μεγάλα λιμάνια των ΗΠΑ
Ουραγοί στον διεθνή δείκτη αποδοτικότητας το Λος Αντζελες και το Λονγκ Μπιτς

<<<<<<<

Το λιμάνι «Βασιλιάς Α-
μπντουλάχ» της Σαουδικής
Αραβίας είναι πλέον το πιο
αποδοτικό στον κόσμο.

Στην έκθεση αναλύεται πόσες ώρες δαπανά ένα πλοίο σε ένα λιμάνι κατά τη διάρ-
κεια κάθε δρομολογίου, που ορίζεται ως ο χρόνος από τη στιγμή που ένα σκάφος
φθάνει εκεί μέχρι την αναχώρησή του, έχοντας ολοκληρώσει τη φορτοεκφόρτωση
των κοντέινερ.

Το «όριο πόνου» της ΕΚΤ για νέα μέτρα στήριξης
Κρίσιμος δείκτης για να ενεργοποιήσει ένα νέο πρόγραμμα η πορεία του spread της περιφέρειας και κυρίως το ιταλικό, λένε διεθνείς αναλυτές

Η Κριστίν Λαγκάρντ έχει δηλώσει επανειλημμένως ότι η ΕΚΤ είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει την ευελιξία που ενσωματώνεται στα υπάρχοντα εργαλεία, συμπεριλαμβανομένων των ε-
πανεπενδύσεων PEPP για να αποφευχθεί η εκτίναξη του κόστους δανεισμού των αδύναμων χωρών της Ευρωζώνης.

<<<<<<

Οι επανεπενδύσεις του PEPP
μπορούν να φθάσουν ακόμα
και τα 440-560 δισ. ευρώ.
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Ο ΟΠΕΚ αυξάνει την παραγωγή, αλλά το αργό ανέβηκε πάνω από τα 117 δολ.

Τα «κλειδιά» για την επιτυχία της επιβολής του μποϊκοτάζ
Το πλήγμα που επιδιώκεται να καταβληθεί
κατά της ρωσικής οικονομίας φαίνεται
να είναι καταλυτικό. Πόσο καταλυτικό
είναι όμως στην πραγματικότητα; Ποιες
θα είναι οι επιπτώσεις στους Ευρωπαίους
καταναλωτές που ήδη πιέζονται αφόρητα
έπειτα από σχεδόν εννέα μήνες ιστορικά
υψηλών τιμών φυσικού αερίου και ηλε-
κτρισμού; Η απάντηση σε αυτό το ερώ-
τημα αποτελεί συνάρτηση τριών παρα-
μέτρων:

α) Της δυνατότητας της Ρωσίας να
βρει εναλλακτικούς αγοραστές εκτός Ε.Ε.

β) Της δυνατότητας της Ρωσίας να συ-
ντηρήσει την πρόσβαση που έχει σε αυ-
τούς τους αγοραστές είτε μέσω δεξαμε-
νοπλοίων είτε μέσω αγωγών.

γ) Της τιμής στην οποία θα πουλάει
το πετρέλαιό της στους εναλλακτικούς
της Ε.Ε. εισαγωγείς της.

Αν και η Ρωσία θα αντιμετωπίσει με-
γάλες δυσκολίες για να αντικαταστήσει
τα 1,2 εκβ/η προϊόντων στην Ασία, η ει-
κόνα είναι διαφορετική για το αργό της
πετρέλαιο που ήδη πωλείται (OTC-Over
the Counter) με εκπτώσεις της τάξης των
35 δολ./βαρέλι σε σχέση με τις επίσημες
τιμές της βασικής ρωσικής ποικιλίας
(Urals Blend).

Ακόμη και πριν από την απόφαση της
επιβολής του ευρωπαϊκού μποϊκοτάζ, τα
μποϊκοτάζ που επέβαλαν οι ΗΠΑ και το
Η.Β. σε συνδυασμό με την αποχώρηση
πολλών διεθνών πετρελαϊκών εταιρειών

και εμπορικών μεσαζόντων από τη Ρωσία
είχαν ενεργοποιήσει μια δομική μετατό-
πιση των ρωσικών εξαγωγών πετρελαίου
προς την Ασία. Οι ασιατικές αγορές α-
πορρόφησαν το 2021 το 42% του συνόλου
των ρωσικών πετρελαϊκών εξαγωγών ή
το 44% εάν συνυπολογισθεί η Τουρκία,
η μοναδική χώρα του ΝΑΤΟ και του ΟΟΣΑ
που δεν έχει επιβάλει καμία κύρωση στη
Ρωσία. Το ποσοστό αυτό, κυρίως λόγω
των αυξημένων εισαγωγών της Ινδίας
και δευτερευόντως της Τουρκίας, πλέον
έχει αυξηθεί σχεδόν στο 62% του συνόλου
των παγκόσμιων ρωσικών εξαγωγών και
η μετατόπιση αυτή έγινε μέσα σε 2-3 μή-
νες. Συνεπώς η Ρωσία διαθέτει εναλλα-
κτικές αγορές για σημαντικό μέρος των

εξαγωγών της. Ακριβώς γι’ αυτόν τον
λόγο η Ε.Ε. μαζί το Η.Β. θα επιχειρήσουν
να στερήσουν από τη Ρωσία τα πλωτά
μέσα μεταφοράς του πετρελαίου της στην
Ασία απαγορεύοντας την (αντ)ασφάλιση
των δεξαμενοπλοίων που μεταφέρουν
ρωσικό πετρέλαιο οπουδήποτε στον κό-
σμο. Αν και μέρος του εφοπλιστικού στό-
λου πιθανόν να αποθαρρυνθεί, οι τεχνικές
υπεκφυγής της Ρωσίας είναι ευρέως δια-
δεδομένες και θα της επιτρέψουν –όσο
έστω και μόνο μία τράπεζά της παραμείνει
στο σύστημα SWIFT– να υποκαταστήσει
από το 35% έως το 50% των επαπειλού-
μενων 3 εκβ/η που προανέφερα. Με δε-
δομένες τις πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου
που έφτασαν την ημέρα ανακοίνωσης

της πολιτικής απόφασης του ευρωπαϊκού
μποϊκοτάζ τα 123 δολ./βαρέλι (Brent), α-
κόμη και εάν η Ρωσία κάνει εκπτώσεις
της τάξης των 35 δολ./βαρέλι, ακόμη και
εάν πληρώνει αυξημένα ναύλα για τη με-
ταφορά του πετρελαίου της, τα καθαρά
κέρδη που θα επιστρέφουν στη Μόσχα
θα εξακολουθήσουν να είναι πολλαπλάσια
των περυσινών. Οσο, δε, εξακολουθεί να
αυξάνεται η τιμή τόσο αυτοτιμωρητική
θα είναι η επίπτωση των κυρώσεων για
τον Ευρωπαίο καταναλωτή. Το βασικό
ζήτημα λοιπόν είναι να πέσουν οι τιμές.

Ο δρ Θεόδωρος Τσακίρης είναι αναπληρωτής κα-
θηγητής Γεωπολιτικής και Ενεργειακής Πολιτικής
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Το... θαύμα
Μόνο η Σαουδική Αραβία και
τα ΗΑΕ μπορούν μεταξύ τους
να αυξήσουν την παραγωγή
τους κατά σχεδόν 3 εκβ/η υ-
περκαλύπτοντας τις διαφαινό-
μενες ρωσικές απώλειες, αλλά
μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2022
τουλάχιστον δεν πρόκειται να
το κάνουν χωρίς να διαλύσουν
τη συμφωνία του ΟΠΕΚ+ με τη
Ρωσία και, άλλωστε, δεν έχουν
κανένα οικονομικό κίνητρο για
μειώσουν τις τιμές. Το Ιράν,
που επίσης θα μπορούσε αλλά
και που θα ήθελε να αυξήσει
την παραγωγή του, βρίσκεται
εκ νέου σε τροχιά σύγκρουσης
με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ε-
νώ οι συνομιλίες για τα πυρηνι-
κά του έχουν αποτελματωθεί.
Η μόνη προσπάθεια εξισορρό-
πησης των τιμών θα μπορούσε
να έρθει από μια τρίτη κινητο-
ποίηση των στρατηγικών απο-
θεμάτων του ΔΟΕ την ώρα που
οι δύο προηγούμενες «απε-
λευθερώσεις» αποθεμάτων α-
πέτυχαν να μειώσουν τις τιμές
καθ’ οποιονδήποτε τρόπο. Υπό
αυτές τις συνθήκες, θα αποτε-
λέσει θαύμα εάν οι τιμές του
αργού πετρελαίου αυτό το κα-
λοκαίρι παραμείνουν «μόνο»
στα 120 δολ./βαρέλι.

Των ΡΟΜΠ ΒΕΡΝΤΟΝΚ, 
ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ ΛΟΟΥ 
και ΑΝΤΟΝΙ ΝΤΙ ΠΑΟΛΑ
BLOOMBERG

Οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν την
ανοδική τους πορεία για έκτη συναπτή
εβδομάδα μετά την απόφαση του ΟΠΕΚ
να προχωρήσει σε περιορισμένη αύξηση
της παραγωγής του που δεν κατάφερε
να κατευνάσει την ανησυχία για το εν-
δεχόμενο ελλείψεων στην παγκόσμια
αγορά.

Η αύξηση της παραγωγής που συμ-
φώνησε το διεθνές καρτέλ αντιπροσω-
πεύει μόλις το 0,4% της παγκόσμιας ζή-
τησης για την περίοδο Ιουλίου και Αυ-

γούστου. Είχε προηγηθεί η φημολογία
πως οι Σαουδάραβες ετοιμάζονταν να
αντλήσουν πολύ περισσότερο «μαύρο
χρυσό» στο πλαίσιο μιας αναθέρμανσης
των σχέσεών τους με τις ΗΠΑ. Φημο-
λογήθηκε ακόμη και πως επρόκειτο να
εξαιρεθεί η Ρωσία από τις συμφωνίες
που συνάπτουν τα μέλη του καρτέλ για
τη μηνιαία παραγωγή τους.

Τίποτε τέτοιο δεν συνέβη. Το αργό
Δυτικού Τέξας σημείωσε άνοδο 1,4%
και σύντομα βρέθηκε σε επίπεδα πάνω
από τα 117 δολάρια το βαρέλι. Τώρα
όλα δείχνουν πως θα συνεχιστεί η ά-
νοδος που σημειώνει εδώ και έξι μήνες
το αμερικανικό αργό. Είχε προηγηθεί
την περασμένη εβδομάδα η είδηση ότι

τα αποθέματα αμερικανικού αργού μει-
ώθηκαν σε ποσοστό υπερδιπλάσιο από
όσο προβλεπόταν. Η απόφαση του διε-
θνούς καρτέλ να αυξήσει την παραγωγή
κατά 648.000 βαρέλια την ημέρα τον Ι-
ούλιο και τον Αύγουστο σημαίνει ότι
αυτούς τους δύο μήνες θα προσθέτει
περίπου 400.000 βαρέλια την ημέρα πε-
ρισσότερα από όσα είχε προγραμματίσει
μέχρι προσφάτως. «Δεν αρκεί», σχολιάζει

σχετικά η Νάντι Μάρτιν Βίγκεν, ανα-
λύτρια πετρελαίου στην Pareto Securities
AS στο Οσλο.

Οπως τονίζει η ίδια, καταδεικνύει
πάντως ότι ο ΟΠΕΚ είναι πρόθυμος πλέ-
ον να αυξήσει την παραγωγή του προ-
κειμένου να ανακόψει την πορεία της
τιμής του πετρελαίου προς τα 150 ή και
τα 180 δολάρια το βαρέλι.

Οι χώρες που αγοράζουν πετρέλαιο,
συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, α-
σκούσαν επί μήνες πιέσεις στη Σαουδική
Αραβία ώστε να παρέμβει και να ανα-
κόψει την άνοδο των τιμών. Και τώρα
όμως είναι αμφίβολο αν θα υλοποιήσει
τις εξαγγελίες του το διεθνές καρτέλ,
δεδομένου ότι πολλά από τα μέλη του

δυσκολεύονται να αυξήσουν την πα-
ραγωγή τους. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις
της Μάρτιν Βίγκεν, στην πραγματικό-
τητα η παραγωγή του ΟΠΕΚ θα αυξηθεί
κατά μόλις 250.000 βαρέλια την ημέρα
ακριβώς εξαιτίας αυτών των δυσκολιών.

Η ανακοίνωση του ΟΠΕΚ συνέπεσε
με την απόφαση της Ε.Ε. να επιβάλει
μερικό μποϊκοτάζ στις εισαγωγές ρω-
σικού πετρελαίου, κάτι που αναμένεται
να προκαλέσει περαιτέρω ελλείψεις
στην παγκόσμια αγορά μέσα στους ε-
πόμενους μήνες. Οι τιμές του πετρελαίου
κινούνται ανοδικά από τις αρχές του έ-
τους, καθώς αυξάνεται διαρκώς η ζήτηση
επειδή χαλαρώνουν σε όλες τις χώρες
οι περιορισμοί κατά της πανδημίας. Στο

μεταξύ, όμως, η εισβολή της Ρωσίας
στην Ουκρανία έχει οδηγήσει σε ση-
μαντική έλλειψη της προσφοράς, καθώς
απουσιάζει από την αγορά το πετρέλαιο
ενός εκ των τριών μεγαλύτερων παρα-
γωγών του κόσμου.

Επιπλέον, ενδέχεται να αυξηθεί η
κατανάλωση από την Κίνα, την πρώτη
στον κόσμο σε εισαγωγές πετρελαίου,
εντείνοντας έτσι τις ανοδικές πιέσεις
στις τιμές. Αυτό επισήμανε η Goldman
Sachs που υπογράμμισε πως η αύξηση
της παραγωγής του ΟΠΕΚ δεν επαρκεί
για να επαναφέρει την αγορά σε ισορ-
ροπία, καθώς αναμένεται να ανακάμψει
η ζήτηση από την Κίνα και να παρου-
σιαστεί έλλειμμα.  

The New Equation.
 

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

<<<<<<

Ανησυχία για ενδεχόμενο
ελλείψεων στην παγκόσμια
αγορά πετρελαίου.

Του δρος ΘΕOΔΩΡΟΥ ΤΣΑΚIΡΗ

Η επί της αρχήςαπόφαση του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου στις 30 Μαΐου 2022 να επιβάλει
μερικό μποϊκοτάζ στις εισαγωγές ρωσικού
αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών α-
ποτελεί τη σημαντικότερη πράξη οικο-
νομικού πολέμου κατά της Ρωσίας από
τη σύσταση της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
Εάν η Ρωσία, εκμεταλλευόμενη τις αυξη-
μένες τιμές Brent, έφτασε τον Απρίλιο
του 2022 να εισπράττει περίπου 1 δισ.
δολ. την ημέρα, περίπου το 70% αυτών
των εσόδων προερχόταν από τις εξαγωγές
αργού και πετρελαιοειδών και το 40% αυ-
τών των χρημάτων προερχόταν από την
Ε.Ε., δηλαδή περί τα 280 εκατομμύρια δο-

λάρια την ημέρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία
του ρωσικού υπουργείου Οικονομικών,
το 2021 τα κρατικά έσοδα από τη φορο-
λόγηση των εξαγωγών πετρελαίου και
φυσικού αερίου ανήλθαν στο ποσό των
120 δισ. δολ. Τα έσοδα αυτά προέρχονταν
κατά κύριο λόγο από τη φορολόγηση των
ρωσικών εξαγωγών υδρογονανθράκων,
η αξία των οποίων ανήλθε πέρυσι βάσει
στοιχείων της Ρωσικής Κεντρικής Τρά-
πεζας (ΡΚΤ) στα 240 δισ. δολ. Από αυτά
τα 240 δισ., το 77% αφορούσε εξαγωγές
πετρελαίου και πετρελαιοειδών, το 50%
των οποίων κατευθυνόταν προς την Ε.Ε.
και τις χώρες του ΟΟΣΑ.

Το ευρωπαϊκό μποϊκοτάζ που παράλ-
ληλα θα θέσει εκτός του συστήματος

SWIFT και τη μεγαλύτερη εμπορική τρά-
πεζα της Ρωσίας, μέσω της οποίας εκκα-
θαρίζονται οι συναλλαγές μεγάλου μέρους
των πετρελαϊκών εξαγωγών της χώρας,
αποτελεί μεσομακροπρόθεσμα ένα πολύ
σοβαρό πλήγμα για τη ρωσική οικονομία,
σοβαρότερο και από τη «συντηρητική
κατάσχεση» καταθέσεων και λοιπών ρευ-
στοποιήσιμων τίτλων, ύψους 300 δισ.

δολ., που διέθετε η ΡΚΤ σε δυτικές τρά-
πεζες. Αν και ο υπό οριστικοποίηση κα-
νονισμός της 6ης δέσμης κυρώσεων εξαιρεί
εις το διηνεκές τις εξαγωγές μέσω πετρε-
λαιαγωγών, δηλαδή το σύστημα Druzhba,
προς χάριν Ουγγαρίας, Σλοβακίας και Τσε-
χίας, απαγορεύει μέσα σε 6 μήνες την ει-
σαγωγή οπουδήποτε στην Ε.Ε. ρωσικού
αργού πετρελαίου (και μέσα σε 8 μήνες
πετρελαιοειδών) μέσω δεξαμενοπλοίων.
Αν και ο αγωγός Druzhba εξήγε έως τον
περασμένο μήνα περίπου 700.000-750.000
β/η (βαρέλια/ημέρα) οι ροές αυτές ανα-
λογούν μόλις στο 30% του συνόλου των
εξαγωγών αργού πετρελαίου της Ρωσίας
στην Ε.Ε. Το υπόλοιπο 70% στοχοποιείται
άμεσα.

Εάν δε τα γερμανικά και πολωνικά διυ-
λιστήρια που τροφοδοτούνται από τον
Druzhba βρουν εναλλακτικές πηγές τρο-
φοδοσίας, τότε –με δεδομένη την ελάχιστη
εισαγωγή ρωσικών πετρελαιοειδών από
τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης– μετά
τον Μάρτιο του 2023 αναμένεται να «ε-
πιβιώσουν» περίπου μόνο οι 400.000 από
τα 3,4 εκατομμύρια βαρέλια/ ημέρα (εκβ/η)
ρωσικού αργού και προϊόντων που εξή-
χθησαν στην Ε.Ε. τον περασμένο μήνα.
Αυτά τα 3 εκβ/η αναλογούν στο 38,5%
των παγκοσμίων πετρελαϊκών εξαγωγών
της Ρωσίας, που τον Φεβρουάριο του 2022
ξεπέρασαν τα 7,8 εκβ/η. Από αυτά τα 3
εκβ/η, το 1,8 αφορά εξαγωγές αργού και
το 1,2 εξαγωγές προϊόντων.

Το κόστος του εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο 
Το πλήγμα στην οικονομία της Ρωσίας και οι πιθανές επιπτώσεις για τους Ευρωπαίους καταναλωτές

<<<<<<

Η Ρωσία, εκμεταλλευόμενη
τις αυξημένες τιμές Brent,
έφτασε τον Απρίλιο να ει-
σπράττει 1 δισ. δολ. την ημέρα.
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Για κάποιον παράδοξο λόγο, η
δημόσια διαπόμπευση παραμένει
εργαλείο κρατικής πολιτικής και
κυρίως τιμωρίας. Ευτυχώς, δεν α-
κολουθούν τη βυζαντινή συνήθεια
να περιφέρουν τον διαπομπευό-
μενο, κουρεμένο και ταπεινωμένο
στους δρόμους, αλλά η «πολιτι-
σμένη» τιμωρία είναι να δοθούν
στη δημοσιότητα τα ονόματα των
ενόχων. Θα τους «λιθοβολήσουν»
οι διπλανοί τους!

Στα τέλη του μήνα, η Ανεξάρ-
τητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και
το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστι-
κών Οφειλών θα δώσουν στη δη-
μοσιότητα τα ονόματα και τα στοι-
χεία οφειλετών του Δημοσίου και
των ασφαλιστικών ταμείων. Μέχρι
τότε, δηλαδή τις ερχόμενες εβδο-
μάδες, θα ενημερωθούν οι υπο-
ψήφιοι προς ρεζίλεμα, ώστε να
ρυθμίσουν τις οφειλές τους και
να αποφύγουν τα χειρότερα. Ενα
από τα ερωτήματα που προκύ-
πτουν είναι αν η πρακτική αυτή

είναι αποτελεσματική. Οι μεγάλοι
οφειλέτες φοβούνται τη δημοσιο-
ποίηση των ονομάτων τους; Πά-
ντως, ήδη στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ
υπάρχει η προηγούμενη δημοσιο-
ποίηση ονομάτων όσων οφείλουν
πάνω από 150.000. Η πρακτική ε-
πανέρχεται ύστερα από διακοπή
δύο ετών, αφού είχε εγκαταλειφθεί
εξαιτίας της πανδημίας. 

Η ύπαρξη ληξιπρόθεσμων ο-
φειλών στο Δημόσιο ή σε ασφα-
λιστικά ταμεία προκαλεί προβλή-
ματα  στους ασυνεπείς. Αντίθετα,
όταν το Δημόσιο οφείλει σε ιδιώτες
δεν ισχύει κανένα αναγκαστικό
μέτρο. Πάντως, οι πολίτες εμπο-
δίζονται να εισπράξουν χρήματα
από το Δημόσιο, να συμμετάσχουν
σε κρατικούς διαγωνισμούς, να
πάρουν δάνειο. Απειλούνται επίσης
με κατάσχεση εσόδων ή και δέ-
σμευση ακινήτων, έχουν δυσκολία
να πωλήσουν ακίνητα χωρίς δέ-
σμευση των οφειλών τους προς
το Δημόσιο. Τι χειρότερο μπορεί
να τους συμβεί με τη δημοσιότητα;
Να μάθουν τη δυσμενή θέση τους
οι γείτονες, εφόσον το αγνοούν.

Να νιώσουν ντροπή οι ίδιοι και η
οικογένειά τους επειδή έγιναν ρε-
ζίλι...

Το πρόβλημα, όμως, γίνεται α-
κόμη μεγαλύτερο επειδή η πρα-
κτική διαπόμπευσης επεκτείνεται
σε διάφορες κρατικές δραστηριό-
τητες. Εκτός από τις φορολογικές
υπηρεσίες και άλλοι απειλούν με
την ίδια τιμωρία. Κυβερνητικοί
παράγοντες δήλωναν τον Ιανου-
άριο έτοιμοι να δημοσιοποιήσουν
τις επωνυμίες εταιρειών που πα-
ραβιάζουν τα μέτρα κατά της
COVID-19.

Μόλις τον προηγούμενο μήνα
το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων δήλωνε έτοιμο
να δημοσιοποιήσει τις επωνυμίες
εταιρειών που έχουν παραβεί τις
διατάξεις για τα περιθώρια κέρδους
σε εμπόριο ζωοτροφών και τους
έχει επιβληθεί πρόστιμο. Αλλος
υπουργός δήλωνε την πρόθεσή
του να κατονομάζει όσους «κάνουν
μαγκιές» αυξάνοντας χωρίς λόγο
τις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών.
Τον Σεπτέμβριο του 2021, η αρ-
μόδια αρχή εξέτασε την περίπτωση
πρώην μετόχων του ΟΑΣΘ, επειδή
δόθηκαν στη δημοσιότητα από
τη διοίκηση τα ονόματα και άλλα
προσωπικά στοιχεία.

Μαζεύτηκαν πολλοί τιμωροί,
έτοιμοι να επιτεθούν με το όπλο
της δημοσιότητας, επιβάλλοντας
την ποινή της ηθικής απαξίωσης.
Ωστόσο, είναι περίεργη η εμμονή
στην αρνητική δημοσιότητα αφού
μάλιστα δεν εφαρμόζεται και σε
εταιρείες του Δημοσίου όταν είναι
επίσης ασυνεπείς. Είναι σαφές ότι
η διαπόμπευση δεν μπορεί να είναι
η συνήθης κρατική πολιτική.

Οι ασυνεπείς οφειλέτες προφα-
νώς περιλαμβάνονται σε αρχεία
αξιολόγησης της πιστοληπτικής
ικανότητας ανθρώπων και εται-
ρειών. Αν κάποιοι παρανομούν ε-
πειδή δεν τηρούν μέτρα προστα-
σίας ή αγορανομικές διατάξεις
πρέπει να υποστούν την ανάλογη
τιμωρία. Αλλά δεν μπορεί σε κάθε
περίπτωση η ποινή να είναι η δη-
μοσιοποίηση του ονόματός τους.
Οχι μόνον επειδή δεν ταιριάζει με
ευνομούμενη δημοκρατία, αλλά
επειδή δεν είναι αποτελεσματική
τιμωρία.

Ακόμη και τα πλέον σκανδαλο-
θηρικά μέσα ενημέρωσης αναζη-
τούν άλλες καυτές λεπτομέρειες
για τη ζωή και τις δραστηριότητες
όσων θέλουν να εκθέσουν. Μάλλον
αδιαφορούν για το αν έχουν φο-
ρολογική ενημερότητα.

Α Ν Α Λ Υ Σ Η

Η απειλή διαπόμπευσης
δεν είναι κρατική πολιτική

Του ΣΕΡΑΦΕIΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝIΔΗ

Στα υψηλότερα επίπεδά του από το 1998,
δηλαδή για τα τελευταία 24 χρόνια, ε-
κτινάχθηκε ο δείκτης του πληθωρισμού
στην Τουρκία, φθάνοντας το 73,5% σε
ετήσια βάση τον Μάιο εν συγκρίσει με
το 70% του Απριλίου. Τα στοιχεία έδωσε
στη δημοσιότητα η στατιστική υπη-
ρεσία της χώρας, ενώ κατά μέσον όρο
οι αναλυτές του Bloomberg είχαν προ-
βλέψει πως θα διαμορφωνόταν στο
74,7%. Βασικοί παράγοντες που άσκη-
σαν έντονες πιέσεις στον δείκτη ήταν
το διογκούμενο κόστος στα τρόφιμα,
το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, όταν
παράλληλα η ακραία χαλαρή νομισμα-
τική πολιτική της κεντρικής τράπεζας
συνέβαλε στην αδυναμία του νομίσμα-
τος. Σε επίπεδο μηνός ο πληθωρισμός
τον Μάιο στη γειτονική χώρα διαμορ-
φώθηκε στο σχεδόν 3%, σε σύγκριση
με τη μέση εκτίμηση του 4%, ενώ ο δο-
μικός πληθωρισμός, εξαιρουμένων των

τροφίμων και της ενέργειας, ανήλθε
στο 56% ετησίως. Για τον Τούρκο πρό-
εδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ο πληθω-
ρισμός, όπως χαρακτηριστικά επιση-
μαίνει σε δημοσίευμά του το ειδησεο-
γραφικό πρακτορείο Bloomberg, είναι
ένας σοβαρός αντίπαλος, αλλά κατά έ-
ναν τρόπο και η νέμεσή του.

Ο Ταχίρ Γκιουλτσιμέν ισχυρίζεται
πως ο υπερβολικός πληθωρισμός α-
πειλεί το καθημερινό του εισόδημα,
διότι αγωνίζεται να διατηρήσει ανοιχτό
το μόλις πέντε μηνών εστιατόριό του.
«Δεν μπορώ να αποθηκεύσω κρέας»,
είπε ο 59χρονος από την Αγκυρα, την
πρωτεύουσα της Τουρκίας, παραπο-
νούμενος για τις καθημερινές αυξήσεις
των τιμών στα λαχανικά και σε σχεδόν
οτιδήποτε άλλο χρειάζεται ένα εστια-
τόριο. «Δεν μπορώ να αλλάζω την τιμή
του ντονέρ καθημερινά, είναι αφόρη-
το». Ο εστιάτορας ανησυχεί μήπως η
επιχείρησή του δεν μπορέσει να επι-
βιώσει μέχρι το τέλος του έτους, εάν
η οικονομία δεν σταθεροποιηθεί σύ-
ντομα. Αλλά εναποθέτει τις ελπίδες
του στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν για να το διορθώσει. «Δεν
είμαι ευχαριστημένος μαζί του, αλλά
εξακολουθώ να τον ψηφίζω», είπε ο
Γκιουλτσιμέν, ο οποίος ψήφισε τον μα-
κροβιότερο ηγέτη της Τουρκίας και το

κόμμα που ίδρυσε σε κάθε μία από τις
τελευταίες τρεις εκλογικές αναμετρή-
σεις. «Δεν βλέπω κανέναν άλλον ηγέτη
που να μπορεί να μας οδηγήσει έξω
από αυτό το χάος». 

Στις εκλογές, οι οποίες έχουν προ-
γραμματιστεί για τον Ιούνιο του 2023,
ο Ερντογάν δεν έχει ξεκάθαρο αντίπαλο.
Ενας συνασπισμός έξι κομμάτων της

αντιπολίτευσης συμφώνησε να επι-
στρέψει η Τουρκία σε ένα κοινοβου-
λευτικό σύστημα διακυβέρνησης της
χώρας από το καθεστώς της εκτελε-
στικής προεδρίας, το οποίο εισήχθη
από τον Ερντογάν το 2018, δίνοντας
στον εαυτό του την ευκαιρία να συ-
γκεντρώσει περισσότερη εξουσία. Ω-
στόσο, ο κομματικός συνασπισμός δεν

έχει καταλήξει σε υποψήφιο, ο οποίος
θα τον αμφισβητήσει. Οπότε, ο σκλη-
ρότερος αντίπαλος για τον Τούρκο
πρωθυπουργό παραμένει ο αχαλινα-
γώγητος πληθωρισμός, ο οποίος απειλεί
τη σχεδόν 20ετή παραμονή του στην
εξουσία.

Σε έρευνα του Μαΐου από την εται-
ρεία δημοσκοπήσεων MetroPoll φαί-
νεται πως η δημόσια υποστήριξη για
το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης
του Ερντογάν, ή AKP, έχει εξασθενήσει
στο 26,5%, κοντά στα χαμηλότερα ε-
πίπεδα από την ίδρυση του κόμματος.
Η υποστήριξη προς τον Ερντογάν ήταν
προηγουμένως στο 44,4%. Ενώ μεγάλο
μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού βρί-
σκεται αντιμέτωπο με αυξήσεις τιμών,
που σχετίζονται με την πανδημία και
την εφοδιαστική αλυσίδα, το φλέγον
θέμα του πληθωρισμού στην Τουρκία
είναι ως επί το πλείστον αυτοτροφο-
δοτούμενο, ήτοι το προβλέψιμο απο-
τέλεσμα της επιβολής της πολιτικής
της κεντρικής τράπεζας από τον Ερ-
ντογάν και της περιφρόνησής του προς
τα υψηλότερα επιτόκια. Οπως είναι α-
ναμενόμενο, οι επενδυτές και οι αγορές
θα ήθελαν να έχουν τεθεί διαφορετικές
προτεραιότητες. «Οι επενδυτές θα ή-
θελαν να δουν μια κυβέρνηση πρόθυμη
να αποδεχθεί μια ανεξάρτητη κεντρική
τράπεζα και μια ορθόδοξη νομισματική
πολιτική, με έμφαση στο πρόβλημα
του πληθωρισμού, καθώς και να χαράξει
δυναμική μακροοικονομική πολιτική,
να βελτιώσει τις διεθνείς σχέσεις της
και το σύστημα απονομής δικαιοσύ-
νης», δηλώνει ο Ογκεντάι Τοπκιουλάρ
της RAM Capital.

Κανονικά, όταν ο πληθωρισμός αρ-
χίζει να καθίσταται πρόβλημα σε μια
οικονομία η κεντρική τράπεζα θα προ-
χωρήσει σε αύξηση στο κόστος δανει-
σμού, επιβραδύνοντας την οικονομία
και μειώνοντας τη ζήτηση για να προ-
σπαθήσει να συγκρατήσει τα κέρδη
των τιμών. Η Τουρκία κάνει το αντίθετο.
Από τότε που η κεντρική τράπεζα μεί-
ωσε το βασικό της επιτόκιο στο 14%
στα τέλη του 2021, ο πληθωρισμός της
Τουρκίας υπερδιπλασιάστηκε σε πάνω
από 73% τον Μάιο. Οπως, τέλος, επι-
σημαίνει ο επικεφαλής οικονομολόγος
του Bloomberg για τις αναδυόμενες
αγορές, Ζιάντ Νταούντ, «η Τουρκία
είναι και πάλι εγκλωβισμένη σε έναν
φαύλο κύκλο, καθώς ο υψηλός πληθω-
ρισμός προκαλεί αποδυνάμωση της
λίρας. Η αύξηση των επιτοκίων θα
διερρήγνυε αυτόν τον κύκλο, αλλά
είναι απίθανο να συμβεί».

BLOOMBERG

<<<<<<

Η πρακτική επανέρχεται
ύστερα από διακοπή
δύο ετών, αφού είχε
εγκαταλειφθεί λόγω
της πανδημίας. 

<<<<<<<

Εγκλωβισμένη σε ένα φαύλο
κύκλο η Τουρκία, καθώς ο υ-
ψηλός πληθωρισμός προκα-
λεί αποδυνάμωση της λίρας.

Στο 73,5% εκτινάχθηκε τον Μάιο
ο πληθωρισμός στην Τουρκία
Είναι ρεκόρ 24 ετών – Κύριος μοχλός της ανόδου οι τιμές τροφίμων και ενέργειας

Από τότε που η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας μείωσε το βασικό της επιτόκιο στο 14% στα
τέλη του 2021, ο πληθωρισμός της Τουρκίας υπερδιπλασιάστηκε σε πάνω από 73% τον
Μάιο, ενώ ο δομικός πληθωρισμός, εξαιρουμένων των τροφίμων και της ενέργειας, ανήλ-
θε στο 56% ετησίως.

Αλλαγές ως προς τον τρόπο εκχώρη-
σης αδειών για την εκμετάλλευση
των δημόσιων παραλιών της Ιταλίας
προωθεί ο Ιταλός πρωθυπουργός Μά-
ριο Ντράγκι, γεγονός που έχει ανη-
συχήσει επιχειρήσεις που δραστη-
ριοποιούνται σε αυτές εδώ και πολλά
χρόνια, παρέχοντας υπηρεσίες σε ό-
σους τις επισκέπτονται. Οπως μετα-
δίδει σε εκτενές ρεπορτάζ η βρετανική
εφημερίδα Financial Times, ο κ. Ντρά-
γκι, προκειμένου να δώσει λύση στην
αντιπαράθεση μεταξύ Ρώμης και Βρυ-
ξελλών για την εκμετάλλευση των
παραλιών, συμφώνησε να λήξει τις
συμβάσεις παραχώρησης από το ε-
πόμενο έτος και να εκκινήσει και-
νούργιο διαγωνισμό. Κάτι τέτοιο θα
μπορούσε να κατευνάσει τα παρά-
πονα της Ε.Ε. γύρω από την έλλειψη
διαφάνειας στην παραχώρηση των
δικαιωμάτων εκμετάλλευσης των πα-
ραλιών, ενώ την ίδια στιγμή θα δη-

μιουργήσει και τις συνθήκες ενός δί-
καιου ανταγωνισμού σχετικά με τη
διαχείριση κορυφαίων παραλιών της
χώρας. Παράλληλα, θα δώσει τη δυ-
νατότητα στην κυβέρνηση να αντλή-
σει έσοδα από την ιδιωτική χρήση
των δημόσιων παραλιών. 

Ο Γκαμπριέλ ντι Σιένα διατηρεί
μια οικογενειακή επιχείρηση εστίασης
και παρέχει ομπρέλες, ξαπλώστρες
και άλλες υπηρεσίες σε όσους επι-
σκέπτονται στην παραλία Οστρια
έξω από τη Ρώμη. Ο ίδιος μαζί με τα
δύο του ξαδέλφια –η τρίτη γενιά που

αναλαμβάνει τα ηνία της επιχείρησης,
η οποία ιδρύθηκε το 1964– φοβούνται
πως θα χάσουν την επιχείρηση που
τους βοήθησε να ζήσουν εδώ και
πολλά χρόνια. «Είναι σαν να χάνεις
το παιδί σου ή τον γιο σου», δηλώνει
ο ίδιος μιλώντας στους FT. «H άδεια
αυτή ήταν για μία ζωή, και τώρα όλα
έχουν αλλάξει. Θα έρθουν εδώ μεγάλες
επιχειρήσεις και θα απλώσουν τα δί-
χτυα τους παντού. Μία οικογένεια
σαν τη δική μας δεν έχει πολλά λεφτά.
Οι πολυεθνικές, από την άλλη, έχουν
χρήματα για να αγοράσουν τα πάντα».

Οι περίπου 30.000 άδειες –που αφο-
ρούν από μικρούς χώρους παροχής
υπηρεσιών μέχρι και πολυτελή resort–
καλύπτουν περίπου το 60% της α-
κτογραμμής κάθε χρόνο, προσφέρο-
ντας ομπρέλες αλλά και ξαπλώστρες. 

Πολλές από τις επιχειρήσεις δρα-
στηριοποιούνται εδώ και πολλά χρο-
νιά και κάποιες πέρασαν από τη μία
οικογένεια στην άλλη. Η Μαρίνα
Λάλι, πρόεδρος της ομοσπονδίας ε-
πιχειρηματιών του τουριστικού κλά-
δου, αναφέρει πως οι επιχειρήσεις
είναι ζωτικής σημασίας για την οι-

κονομία που παράγεται μέσα από
την εκμετάλλευση των παραλιών.
«Αυτό που ισχύει είναι πως οι τουρί-
στες θέλουν να έχουν στην παραλία
τα πάντα έτοιμα», λέει στους Financial
Times η κ. Λάλι, η οποία διατηρεί
ένα ξενοδοχείο 70 κλινών κοντά στη
θάλασσα, με 500 ξαπλώστρες και 189
μεγάλες ομπρέλες, στη νότια Ιταλία.
«Yπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να
φέρνουν στην παραλία τη δική τους
ομπρέλα, ωστόσο αυτοί αποτελούν
τη μειοψηφία». «Αυτή είναι η δική
μας παράδοση, η οικονομία μας και
οι τουρίστες μας», προσέθεσε η ίδια.
«Δεν γνωρίζω γιατί πρέπει να αλλά-
ξουμε αυτόν τον τρόπο ζωής». Ηδη,
οι άδειες εκμετάλλευσης των παρα-
λιών στην Ιταλία έχουν αποτελέσει
αντικείμενο διαφωνίας και αντιπα-
ράθεσης. Το περιβαλλοντικό κίνημα
Legambiente υποστηρίζει πως οι ε-
πιχειρήσεις εμποδίζουν τη δημόσια
πρόσβαση σε ένα πολύτιμο φυσικό
περιβάλλον και ότι έχουν ιδιωτικο-
ποιήσει δημόσιες παραλίες, διαβρώ-
νοντας την ακτογραμμή. Την ίδια
στιγμή, θεωρούν ότι δεν αποφέρουν
ιδιαίτερα μεγάλα έσοδα για το κράτος.
Σύμφωνα με την Ε.Ε., οι επιχειρήσεις
παραβιάζουν το δικαίωμα της χώρας
να διασφαλίζει πως οι άδειες για τη
διαχείριση σπάνιων φυσικών πόρων
θα πρέπει να παραχωρούνται για πε-
ριορισμένη διάρκεια και μέσα από
μια ανοιχτή και δημόσια διαδικασία
επιλογής, βασισμένη σε διαφανή και
αντικειμενικά κριτήρια».

Από την πλευρά τους, όπως υπεν-
θυμίζουν οι FT, οι ιδιοκτήτες των πα-
ραλιακών εγκαταστάσεων έχουν α-
ντισταθεί εδώ και αρκετό καιρό στα
καλέσματα των Βρυξελλών για πιο
ευρύ ιδιωτικό διαγωνισμό σχετικά
με την εκμετάλλευση προσοδοφόρων
ιταλικών παραλιών.

Στο 8,3% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πλη-
θωρισμός στις ΗΠΑ, σημειώνοντας μικρή
επιβράδυνση σε σχέση με τον Μάρτιο
(8,5%), αλλά παραμένοντας κοντά στο υ-
ψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 40
ετών. H επίδοση δε του προηγούμενου
μήνα αποδείχθηκε υψηλότερη των εκτι-
μήσεων των αναλυτών, οι οποίοι περίμεναν
ότι ο δείκτης τιμών καταναλωτή θα πε-
ριοριστεί στο 8,1%. Εξαιρώντας τους ευ-
μετάβλητους κλάδους των τροφίμων
(+9,4%) και της ενέργειας (+30,3%), ο
λεγόμενος δομικός πληθωρισμός ανήλθε
στο 6,2% (οι αναλυτές περίμεναν 6%).   

Σε επίπεδο μήνα, δηλαδή σε σύγκριση
με τον Μάρτιο του 2022, ο γενικός δείκτης
του Απριλίου ανήλθε στο 0,3% έναντι ε-
κτίμησης 0,2%, ενώ ο δομικός πληθωρισμός
διαμορφώθηκε στο 0,6% έναντι εκτίμησης
0,4%. Κι αυτό, μάλιστα, παρά το γεγονός
ότι οι ενεργειακές τιμές σημείωσαν μηνιαία
πτώση κατά 2,7% (6,1% στην τιμή της
βενζίνης), η οποία ωστόσο «εξουδετερώ-
θηκε» από την αύξηση κατά 0,9% στις
τιμές τροφίμων. Το κύμα ανατιμήσεων,
αυτή τη στιγμή, αποτελεί τη μεγαλύτερη
απειλή για την πορεία της αμερικανικής
οικονομίας, καθώς το πληθωριστικό πρό-
βλημα έχει επεκταθεί και πέραν των α-
ντλιών βενζίνης ή των σούπερ μάρκετ. Ι-
διαιτέρως αυξημένες τιμές παρατηρούνται
τόσο στη στέγαση όσο και στις πωλήσεις
αυτοκινήτων.  

Ιδίως στον κλάδο της στέγασης, ο οποίος
έχει υψηλή βαρύτητα στη διαμόρφωση
του πληθωρισμού, ο δείκτης αυξήθηκε
κατά 5,1% σε ετήσια βάση (η μεγαλύτερη
επίδοση από τον Μάρτιο του 1991) και
κατά 0,5% σε μηνιαία. Οπως αναφέρει το
Reuters, το φαινόμενο του πληθωρισμού
αποτελούσε πρόβλημα ήδη πριν από τη
ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Καθώς
οι οικονομίες άρχισαν να βρίσκουν τον
βηματισμό τους μετά την επέλαση του
κορωνοϊού, προκλήθηκαν αναταραχές
στην εφοδιαστική αλυσίδα. Την ίδια στιγμή,

οι κυβερνήσεις παντού στον κόσμο είχαν
διαθέσει μεγάλο όγκο κεφαλαίων στην
προσπάθειά τους να αμβλύνουν τις επι-
πτώσεις της πανδημικής κρίσης, ενώ οι
κεντρικές τράπεζες μείωναν τα επιτόκια
δανεισμού. O δε πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο
Μπάιντεν,  αναγνώρισε την περασμένη
Τρίτη τον «πόνο» που ο υψηλός πληθω-
ρισμός έχει προκαλέσει στις οικογένειες
στην Αμερική, δηλώνοντας πως η μείωση
των τιμών «αποτελεί κορυφαία προτεραι-
ότητα». Μέχρι στιγμής, η κεντρική τράπεζα
των ΗΠΑ έχει αντιδράσει στο φαινόμενο,
προχωρώντας σε δύο αυξήσεις επιτοκίων
(από 0,25% σε 0,75%), ενώ έχει δεσμευτεί
να συνεχίσει τη σύσφιγξη της νομισματικής
πολιτικής έως ότου ο δείκτης τιμών επα-
νέλθει κοντά στο 2%.

Στο 8,3% ο ετήσιος
πληθωρισμός στις ΗΠΑ

Στον κλάδο της στέγασης, ο οποίος έχει υψη-
λή βαρύτητα στη διαμόρφωση του πληθωρι-
σμού, ο δείκτης αυξήθηκε κατά 5,1% σε ετή-
σια βάση.

Κατά της εκμετάλλευσης των παραλιών από ιδιώτες τάσσεται και το περιβαλλοντικό
κίνημα  Legambiente, υποστηρίζοντας πως οι επιχειρήσεις εμποδίζουν τη δημόσια
πρόσβαση σε ένα πολύτιμο φυσικό περιβάλλον και πως έχουν ιδιωτικοποιήσει δημό-
σιες παραλίες, διαβρώνοντας την ακτογραμμή.

<<<<<<

Η Ε.E. πιέζει τη Ρώμη σχε-
τικά με την έλλειψη διαφά-
νειας στο καθεστώς εκμε-
τάλλευσης των παραλιών.

Κόντρα στην Ιταλία για τις παραλίες
Νέους διαγωνισμούς εξήγγειλε ο Ντράγκι, αντιδρούν όσοι κατέχουν τις άδειες για πολλές γενιές
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Της ΡΟΥΛΑΣ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

Σχεδόν ένας στους τέσσερις Ελληνες σε
ηλικία εργασίας έχει «μια ανικανοποίητη
ανάγκη για απασχόληση», χωρίς όμως
να μπαίνει στον κόπο να ψάξει για ερ-
γασία. Επιθυμεί με κάποιον τρόπο να
εργαστεί, όμως είτε είναι άνεργος, είτε
υποαπασχολούμενος, είτε δεν είναι άμεσα
διαθέσιμος προς εργασία. Η πανδημία
του κορωνοϊού και κυρίως οι πρωτόγνω-
ρες συνθήκες που επικράτησαν τόσο σε
κοινωνικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο
έχουν δημιουργήσει ένα ιδιότυπο καθε-
στώς «χαλάρωσης» στην αγορά εργασίας.
Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι πρόκειται
για ένα πρόβλημα που υπερβαίνει τα συ-
νηθισμένα ζητήματα αντιστοίχισης προ-
σφοράς και ζήτησης και δεξιοτήτων. Υ-
πογραμμίζουν, δε, ότι η απελευθέρωση
του εν δυνάμει εργατικού δυναμικού
που έχει παγιδευτεί στην αδράνεια είναι
ένα πρόβλημα σύνθετο και άμεσα συν-
δεδεμένο με την εκπαίδευση.

Ετσι, την ίδια στιγμή που δεκάδες χι-
λιάδες εργοδότες δηλώνουν πως δεν
βρίσκουν άτομα με τα κατάλληλα προ-
σόντα για εργασία, υπάρχει ένα 22,2%
του εργατικού δυναμικού που σύμφωνα
με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής είτε αναζητά δουλειά είτε δηλώνει
πως θα ήταν διαθέσιμο να εργαστεί υπό
άλλες συνθήκες, όμως με αφορμή την
πανδημία του κορωνοϊού... εγκατέλειψε
το εργατικό δυναμικό. Κάποιοι από αυ-
τούς εργάζονται με μερική απασχόληση,
εκφράζουν όμως την προθυμία να ερ-
γαστούν περισσότερες ώρες, κάτι που
αποτελεί μια άλλη περίπτωση ανεκπλή-
ρωτης ζήτησης για απασχόληση.

Συνολικά, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ε-
νωσης, το 2021, ελαφρώς περισσότερα
από 1 στα 7 άτομα εξέφραζαν «ανικα-
νοποίητη ζήτηση» για απασχόληση. Η
Ελλάδα μαζί με την Ισπανία και την

Ιταλία είναι οι τρεις χώρες με το υψη-
λότερο ποσοστό, με τη χώρα μας να κα-
τατάσσεται τρίτη, με ποσοστό 22,2%,
επί ενός διευρυμένου εργατικού δυνα-
μικού, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται
εκτός από τους μισθωτούς και τους α-
νέργους και αυτοί που είναι διαθέσιμοι
για εργασία, όχι όμως άμεσα, καθώς και
αυτοί που δεν αναζητούν εργασία, πι-
θανότατα απογοητευμένοι από την α-
δυναμία τους να ενταχθούν στο εργατικό
δυναμικό. Το αντίστοιχο ποσοστό της
Ιταλίας είναι 22,8%, με την Ισπανία να
καταλαμβάνει την αρνητική πρωτιά με
24,1%, έναντι 14% στο σύνολο της Ε.Ε.
(αντιστοιχεί σε 31,2 εκατομμύρια άτομα)
που αντιμετώπιζε ανεκπλήρωτη ζήτηση
για απασχόληση στο τέλος του 2021.

Η ανεκπλήρωτη ζήτηση στη χώρα

μας είναι υψηλή παραδοσιακά, καθώς
όλα τα προηγούμενα χρόνια επηρεαζόταν
κατά κύριο λόγο από την τάση της α-
νεργίας, η οποία άλλωστε αποτελεί και
μία από τις συνιστώσες της. Ετσι, το
2013 και το 2014 η χαλάρωση ανέβηκε
στο 30% και ξεπέρασε το 34%. Στη συ-
νέχεια μειώθηκε στο 25,2 % το 2019,
αυξήθηκε ξανά όταν η πανδημία COVID-
19 έπληξε την αγορά εργασίας το 2020
(25,7%) και μειώθηκε το 2021 (22,2%).
Σε αντίθεση, όμως, με τα προηγούμενα
χρόνια, η μεταβολή της χαλάρωσης της
αγοράς εργασίας που σημειώθηκε το
2020 και εν μέρει το 2021 οφειλόταν όχι
στην αύξηση της ανεργίας, αφού ο δεί-
κτης της ανεργίας ακολουθεί πτωτική

πορεία στην Ελλάδα, αλλά στην αύξηση
του αριθμού των ατόμων που είναι μεν
διαθέσιμα για εργασία, αλλά δεν την α-
ναζητούν. Τα μέτρα προστασίας των
εργαζομένων που έλαβε η κυβέρνηση
κατά τη διάρκεια των σκληρών
lockdowns αλλά και η αλλαγή νοοτροπίας
εξηγούν εν μέρει το φαινόμενο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αν και η α-

νεκπλήρωτη ζήτηση για απασχόληση
έχει πολλές και διαφορετικές συνιστώσες,
με την ανεργία να διαδραματίζει καίριο
ρόλο, η αναφορά μόνο σε αυτήν δεν
αρκεί στις περισσότερες χώρες. Το βάρος
της ανεργίας στη συνολική χαλάρωση
της αγοράς εργασίας της Ε.Ε. ήταν στο
τέλος του 2021 48%, γεγονός που δείχνει
ότι σε επίπεδο Ε.Ε. λιγότεροι από τους

μισούς που επιθυμούν να εργαστούν
είναι άνεργοι. Βέβαια, το ποσοστό αυτό
ποικίλλει σημαντικά από τη μια χώρα
στην άλλη. Στην Ελλάδα, το μερίδιο της
ανεργίας είναι υψηλότερο από το 50%,
με τη μερική απασχόληση να διαδρα-
ματίζει πολύ χαμηλότερο ποσοστό, της
τάξης του 3,6%. Στο 0,5% του διευρυ-
μένου εγχώριου εργατικού δυναμικού

βρίσκεται το προσωπικό που ψάχνει
μεν για εργασία, δεν είναι όμως διαθέσιμο
το αμέσως επόμενο διάστημα, ενώ το
αντίστοιχο ποσοστό για όσους είναι δια-
θέσιμοι άμεσα, δεν αναζητούν όμως ε-
νεργά απασχόληση, είναι για τη χώρα
μας στο 4,1% (έναντι 3,7% στην Ε.Ε.).
Σημαντικές ασυμμετρίες ωστόσο, όπως
επισημαίνει και το Ινστιτούτο Εργασίας
της ΓΣΕΕ, εμφανίζονται όσον αφορά τα
ποσοστά υποαπασχόλησης μεταξύ συ-
γκεκριμένων πληθυσμιακών ομάδων.
Ειδικότερα όσον αφορά την απόκλιση
του ποσοστού υποαπασχόλησης μεταξύ
γυναικών και ανδρών, αυτή διαμορφώ-
θηκε το 2021 στη χώρα μας στις 11,7
ποσοστιαίες μονάδες, μία μονάδα υψη-
λότερα έναντι του 2020 και 0,6 ποσο-
στιαίες μονάδες χαμηλότερα έναντι του
μέσου όρου της περιόδου 2016-2019.

Η απόκλιση αυτή των 11,7 μονάδων
είναι η μεγαλύτερη που παρατηρείται
ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης.
Με εξαίρεση την Ιταλία και την Ισπανία,
που η διαφορά του ποσοστού υποαπα-
σχόλησης μεταξύ γυναικών και ανδρών,
αν και χαμηλότερη από την Ελλάδα, κυ-
μαίνεται σε εξίσου υψηλά επίπεδα, η
χώρα μας καταγράφει αποκλίσεις υπερ-
διπλάσιες συγκριτικά με τις περισσότερες
οικονομίες της Ευρωζώνης (4,9 ποσο-
στιαίες μονάδες απόκλιση στο Λουξεμ-
βούργο, 4,6 στην Ολλανδία και 4,4 στη
Γαλλία). Αντίστοιχα, αποκλίσεις και μά-
λιστα μεγάλες, παρατηρούνται στο πο-
σοστό ανεκπλήρωτης ζήτησης και μεταξύ
διαφορετικών ηλικιακών ομάδων στη
χώρα μας. Ετσι, το 2021 η απόκλιση με-
ταξύ όσων ανήκουν στην ομάδα 15-24
ετών και εκείνων 25-74 ήταν 28,4 μο-
νάδες, κατατάσσοντας την Ελλάδα στην
4η υψηλότερη θέση στην Ευρωζώνη,
με την αντίστοιχη απόκλιση στην Πορ-
τογαλία να είναι 27,4 μονάδες, στο Βέλγιο
25,1 και στη Γερμανία 8 μονάδες.

Αριθμώντας για πολλοστή φορά τα δεινά
της Ιταλίας, ο διοικητής της κεντρικής
της τράπεζας, Ιγνάτζιο Βίσκο, ανέφερε
πως είναι ενοχλητικά υψηλός ο αριθμός
των Ιταλών που δεν αναζητούν εργασία.
Απευθυνόμενος στην οικονομική ελίτ
της χώρας, στην έδρα της κεντρικής
τράπεζας στο Παλάτζο Κοχ, ο κ. Βίσκο
παραπονέθηκε πως το ποσοστό των ερ-
γαζομένων στην Ιταλία είναι από τα χα-
μηλότερα στην Ευρώπη. Η αγορά ερ-
γασίας της Ιταλίας θα είναι ίσως η πιο
δύσκολη για την Ε.Ε., που θα επιχειρήσει
να τονώσει την ιταλική οικονομία με
προγράμματα δεξιοτήτων και κατάρτι-
σης ύψους 200 δισ. ευρώ από το Ταμείο
Ανάκαμψης.

Η Ιταλία πρέπει να «ξεκλειδώσει» το
δυναμικό της αγοράς εργασίας για να
αντιμετωπίσει τη δημογραφική της συρ-
ρίκνωση, που είναι τέτοια ώστε ο Ελον
Μασκ την προειδοποίησε ότι κινδυνεύει
να μείνει χωρίς πληθυσμό. Οι αριθμοί
σοκάρουν: 2,62 εκατ. άνθρωποι δεν έ-
χουν απασχόληση, αλλά δεν αναζητούν
εργασία. Πρόκειται για αριθμό σαφώς
μεγαλύτερο από τον συνήθη. Επιπλέον
872.000 εργαζόμενοι σε θέσεις μερικής
απασχόλησης θα ήθελαν πλήρη απα-
σχόληση ενώ άλλα 90.000 άτομα θέλουν
να εργαστούν αλλά δεν είναι άμεσα δια-
θέσιμα. Οπως τονίζει ο Αντρέα Πρε-
ντσίπε, καθηγητής Καινοτομίας και Δι-
οίκησης και λέκτωρ στο Πανεπιστήμιο
Λιούς της Ρώμης, τα στοιχεία καταδει-
κνύουν πως «το πρόβλημα πηγαίνει
πολύ πέραν του πόσο δύσκολο είναι να
συνδυαστεί η προσφορά και η ζήτηση
στην αγορά εργασίας και πολύ πέραν
του ζητήματος των δεξιοτήτων. Είναι
θέμα νοοτροπίας».

Οπως συμβαίνει με πολλά προβλή-
ματα  της Ιταλίας, ο Νότος πάσχει πε-
ρισσότερο. Πέρυσι, όταν ο μέσος όρος
ανεργίας στη χώρα ήταν 9,5%, στην
περιοχή της Νάπολης έφτανε σχεδόν
το 24%. Επιπλέον ο κ. Βίσκο αναφέρθηκε
και στο πόσο χαμηλά είναι στην Ιταλία

το ποσοστό των γυναικών που εργάζο-
νται εν μέρει και επειδή είναι πολύ δύ-
σκολη η επανένταξη στην αγορά εργα-
σίας μιας γυναίκας που διέκοψε τη δου-
λειά της για να γεννήσει τα παιδιά της.
Στη ρίζα του κακού βρίσκεται, όμως, η
εκπαίδευση. Η χαμηλή απασχόληση εί-
ναι «συνυφασμένη με τις επιδόσεις
στην εκπαίδευση», τόνισε ο διοικητής
της Τράπεζας της Ιταλίας απηχώντας
μια κοινώς αποδεκτή άποψη. «Το ερ-
γατικό μας δυναμικό είναι χαμηλής ει-
δίκευσης», επισημαίνει η υποδιευθύ-
ντρια του υπουργείου Εργασίας, Μαρία
Σεσίλια Γκουέρα, και προσθέτει πως

«αυτό έχει μεγάλο αντίκτυπο στις προ-
οπτικές μας για ανάπτυξη». Αυτό δεν
αντιμετωπίζεται εύκολα.

Σύμφωνα με τον κ. Πρένσιπε, δεν
πρόκειται να λυθεί το πρόβλημα μόνο
με το να δαπανηθούν μερικά χρήματα,
ακόμη κι αν το Ταμείο Ανάκαμψης προ-
βλέπει κάποιες πρωτοβουλίες για την
εκπαίδευση και τις δεξιότητες. Ο ίδιος
επισημαίνει πως οι νέοι της Ιταλίας δυ-
σκολεύονται να μπουν στην αγορά ερ-
γασίας μετά τις σπουδές τους και χρει-
άζονται καλύτερα σχεδιασμένη κατάρ-
τιση, ώστε να μπορούν να προσαρμο-
στούν στις ραγδαίες μεταβολές της αγοράς
εργασίας με τις διαρκείς αλλαγές στις α-
παιτήσεις. Είναι επιτακτική ανάγκη να
ενθαρρυνθούν οι Ιταλοί ώστε να μπουν
ή να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας.
Η εναλλακτική, όπως τόνισε ο κ. Βίσκο,
είναι να εγκαταλείπουν τη χώρα οι κα-
λύτεροι και ευφυέστεροι, όπως έχουν
ήδη κάνει ένα εκατομμύριο νέοι, και οι
άλλοι να μην κάνουν τίποτε.

BLOOMBERG

Υπό κανονικές συνθήκες, οι πολλές νέες
θέσεις εργασίας, οι πολλές αυξήσεις
μισθών και οι αυξημένες καταναλωτικές
δαπάνες είναι στοιχεία μιας υγιούς οι-
κονομίας. Τώρα όμως η αμερικανική
οικονομία δεν βρίσκεται σε κανονικές
συνθήκες. Οι θέσεις εργασίας που α-
νοίγουν είναι διπλάσιες από τον αριθμό
των διαθέσιμων εργατικών χεριών και
οι επιχειρήσεις αγωνίζονται να αντε-
πεξέλθουν στην ιλιγγιώδη ζήτηση. Ως
εκ τούτου πολλοί οικονομολόγοι υπο-
στηρίζουν πως η οικονομία αυτή τη
στιγμή χρειάζεται, όχι περισσότερες
αλλά λιγότερες προσλήψεις, λιγότερη
αύξηση μισθών και προπαντός λιγότερο
πληθωρισμό.

Ο πρόεδρος της Federal Reserve,
Ζερόμ Πάουελ, δήλωσε προ ημερών
πως η κατάσταση στην αμερικανική
αγορά εργασίας δεν είναι βιώσιμη ε-
ξαιτίας ακριβώς της πολύ μεγάλης ζή-
τησης για υπαλλήλους  και της πολύ
μικρής προσφοράς. Αύξησε έτσι τα ε-
πιτόκια για να αντιμετωπίσει την κα-
τάσταση. Σε άρθρο του στη Wall Street
Journal, ο πρόεδρος Μπάιντεν εξέφρα-
σε την άποψη ότι δεν αποτελεί λόγο
ανησυχίας ο μικρότερος ρυθμός με
τον οποίο δημιουργούνται νέες θέσεις
εργασίας, αλλά αντιθέτως είναι ενθαρ-
ρυντικό σημάδι ότι «οδεύουμε προς
την επόμενη φάση της ανάκαμψης».
Είχε προηγηθεί μέσα στην εβδομάδα
συνάντησή του με τον κ. Πάουελ.

Η τεχνητή αποθέρμανση της οικο-
νομίας, όμως, ενέχει κινδύνους. Παρά
τον υψηλό πληθωρισμό, η ανάκαμψη
από την ύφεση της πανδημίας είναι
από τις ισχυρότερες που έχουν κατα-
γραφεί, καθώς η ανεργία υποχωρεί τα-
χύτατα και τα εισοδήματα των φτω-
χότερων αυξάνονται. Αν η ανάκαμψη
επιβραδυνθεί υπερβολικά, τότε μπορεί
να χαθεί μεγάλο μέρος αυτής της βελ-
τίωσης. Αυτή τη στιγμή ο ανασταλτικός
παράγοντας στην αγορά εργασίας δεν
είναι η ζήτηση για υπαλλήλους αλλά

η προσφορά. Οι εργοδότες είναι πρό-
θυμοι να προχωρήσουν σε προσλήψεις.
Υπάρχουν 11,4 εκατ. κενές θέσεις ερ-
γασίας, που αγγίζουν το ιστορικό ρεκόρ.
Αλλά οι άνθρωποι που είτε εργάζονται
είτε αναζητούν εργασία είναι περίπου
μισό εκατομμύριο λιγότεροι σε σύγκρι-
ση με τα προ της πανδημίας επίπεδα.
Ετσι οι εργοδότες αγωνίζονται να βρουν
υπαλλήλους για να  καλύψουν τις κενές
θέσεις. Το εργατικό δυναμικό αυξήθηκε
σημαντικά φέτος και οι ειδικοί της α-
γοράς εργασίας προβλέπουν πως θα
επιστρέψουν περισσότεροι εργαζόμε-
νοι, καθώς εξακολουθεί να υποχωρεί
η πανδημία και μαζί της όσα προβλή-

ματα προκάλεσε. Και πάλι πάντως ίσως
δεν θα υπάρχουν αρκετοί εργαζόμενοι
για να ανταποκριθούν στην ασυνήθιστα
μεγάλη ζήτηση από πλευράς των ερ-
γοδοτών.

Ενα άλλο στοιχείο που προσελκύει
το ενδιαφέρον οικονομολόγων, πολι-
τικών και επενδυτών είναι οι αυξήσεις
των μισθών. Οι εργοδότες αντέδρασαν
στην ανεπάρκεια υποψήφιων υπαλλή-
λων, όπως είναι ενδεδειγμένο να κάνουν
σε αυτές τις περιπτώσεις: αυξάνοντας
τους μισθούς. Η μέση αύξηση του ω-
ρομισθίου έφτασε τον Απρίλιο στο 5,5%
σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο
του περασμένου έτους, έχοντας δηλαδή
υπερδιπλασιαστεί σε σύγκριση με τις
αντίστοιχες αυξήσεις προ πανδημίας.
Κανονικά οι μεγαλύτερες αυξήσεις μι-
σθών είναι καλά νέα. Οι ισχνές αυξήσεις
μισθών για μεγάλο χρονικό διάστημα
ήταν το κύριο χαρακτηριστικό της
αργής και αδύναμης ανάκαμψης που
σημείωσε η αμερικανική οικονομία
μετά την τελευταία ύφεση.

THE NEW YORK TIMES

Στην παγίδα της αδράνειας - ανεργίας
Ενας στους τέσσερις Ελληνες που δεν εργάζεται θέλει να βρει δουλειά, αλλά δεν ψάχνει, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat

<<<<<<<

Τα υψηλότερα ποσοστά «χα-
λάρωσης» στην αγορά εργα-
σίας στην Ευρώπη έχουν
Ελλάδα, Ισπανία και Ιταλία.

<<<<<<<

Η χαμηλή απασχόληση
είναι συνυφασμένη με
τις κακές επιδόσεις στην
εκπαίδευση, λέει ο διοικητής
της Τράπεζας της Ιταλίας.

2,62 εκατ. Ιταλοί δεν έχουν απασχόληση,
αλλά δεν αναζητούν εργασία

Τα 11,4 εκατομμύρια φτάνουν οι κενές
θέσεις εργασίας στην Αμερική

Είναι επιτακτική ανάγκη να ενθαρρυνθούν οι Ιταλοί ώστε να μπουν ή να επιστρέψουν στην
αγορά εργασίας, ανέφερε ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Ιταλίας, Ιγνάτζιο Βίσκο.

<<<<<<<

Η μέση αύξηση του ωρομι-
σθίου έφτασε τον Απρίλιο
στο 5,5% σε σύγκριση
με την αντίστοιχη περίοδο
του περασμένου έτους.

Προσλαμβάνουμε τώρα, γράφει το πανό σε κατάστημα εστίασης στις ΗΠΑ. Οι θέσεις ερ-
γασίας που ανοίγουν είναι διπλάσιες από τον αριθμό των διαθεσίμων εργατικών χεριών.
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Κοντά σε συμφωνία φαίνεται ότι βρί-
σκονται οι σχοινοτενείς διαπραγμα-
τεύσεις στο τετράγωνο Ρωσία - Ουκρα-
νία - Τουρκία - Ηνωμένα Εθνη για την
αποδέσμευση των σιτηρών που κιν-
δυνεύουν να σαπίσουν στα αποκλει-
σμένα ουκρανικά λιμάνια, ζήτημα με-
γάλης σημασίας ώστε να αποτραπεί η
επαπειλούμενη διεθνής επισιτιστική
κρίση. 

Καταλυτικό ρόλο αναμένεται να παί-
ξει η σημερινή συνάντηση του Σεργκέι
Λαβρόφ με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου
στην Αγκυρα. Ο Ρώσος υπουργός Εξω-
τερικών, ο οποίος θα συνοδεύεται από
στρατιωτική αντιπροσωπεία, πρόκειται
να συζητήσει με τον Τούρκο ομόλογό
του το άνοιγμα ασφαλούς θαλάσσιου
διαδρόμου για τη μεταφορά περίπου
20 εκατομμυρίων τόνων ουκρανικών
σιτηρών, που περιμένουν στις αποθήκες
της Μαύρης Θάλασσας.

Τι προβλέπει το σχέδιο
Ρεπορτάζ της ρωσικής εφημερίδας

Izvestia ανέφερε ότι Τουρκία και Ρωσία
έχουν συμφωνήσει σε σχέδιο που προ-
βλέπει ότι ο τουρκικός στρατός θα βοη-
θήσει τους Ουκρανούς να αφαιρέσουν
τις νάρκες από το λιμάνι της Οδησσού,
ενώ ρωσικά πολεμικά πλοία θα συνο-
δεύουν τα φορτηγά με τα σιτηρά στη
Μαύρη Θάλασσα. Την επίτευξη προό-
δου τις τελευταίες ημέρες επιβεβαίωσε
ο Τούρκος υπουργός Αμυνας, Χουλουσί
Ακάρ. 

Στο ίδιο μήκος κύματος εμφανίστηκε
ο Ρώσος ομόλογός του, Σεργκέι Σοϊγκού,
ο οποίος ανέφερε ότι τα δύο ουκρανικά
λιμάνια που κατέλαβε ο ρωσικός στρα-
τός στην Αζοφική Θάλασσα, η Μαρι-
ούπολη και το Μπερτνιάνσκ, έχουν
καθαριστεί από νάρκες και είναι έτοιμα
να μεταφέρουν σιτηρά. Ωστόσο ο α-
ναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Πο-
λιτικής και Τροφίμων της Ουκρανίας,
Τάρας Βισότσκι, δήλωσε ότι αν η Ρωσία
δεν άρει τον ναυτικό αποκλεισμό των
ουκρανικών λιμανιών στη Μαύρη Θά-

λασσα, οι εξαγωγές σιτηρών θα είναι
πολύ περιορισμένες.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό αξιωμα-
τούχο, η μέγιστη ποσότητα σιτηρών
που μπορεί να εξάγει η χώρα του από
το οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο ή

και από τα πλωτά της ποτάμια, φτάνει
μετά βίας τα δύο εκατομμύρια τόνους
τον μήνα, ενώ πριν από τον πόλεμο
ξεπερνούσε τα έξι εκατομμύρια. Οσο
για τα λιμάνια της Αζοφικής που κα-
τέχουν οι Ρώσοι, τα νερά είναι ρηχά
και οι δυνατότητες μεταφοράς περιο-
ρισμένες.

Στη συνάντηση Λαβρόφ - Τσαβού-
σογλου αναμένεται να συζητηθεί και
η απειλή της Τουρκίας να εισβάλει εκ
νέου στις κουρδικές περιοχές της βόρειας
Συρίας για να πλήξει την κουρδική πο-
λιτοφυλακή YPG. Χθες, οι ελεγχόμενες
από τους Κούρδους συριακές δημοκρα-
τικές δυνάμεις, σύμμαχοι των ΗΠΑ

στην περιοχή, προειδοποίησαν ότι αν
υπάρξει και τέταρτη τουρκική εισβολή
στα εδάφη τους θα συνεργαστούν με
τον Σύρο πρόεδρο Μπασάρ Ασαντ.

Η προειδοποίηση μεταφράζεται ως
προσπάθεια άσκησης πίεσης στην Ου-
άσιγκτον, ώστε με τη σειρά της να
πιέσει την Αγκυρα. Πάντως ο Χουλουσί
Ακάρ επέμεινε χθες ότι ο τουρκικός
στρατός θα επέμβει για να εκκαθαρίσει
από τους Κούρδους «τρομοκράτες» τις
συριακές πόλεις Ταλ Ριφάτ και Μαν-
μπίτζ, προσθέτοντας ότι «κανείς δεν
πρέπει να προσπαθήσει να σταματήσει
την Τουρκία».

REUTERS, A.P.

Δεν παραχωρούμε εδάφη, διαμηνύει ο Ζελένσκι
Κατηγορηματική απάντηση σε όσους
τον συμβουλεύουν να επιδιώξει άμεσα
κατάπαυση του πυρός, ακόμη και αν
χρειαστεί να κάνει παραχωρήσεις στη
Ρωσία, έδωσε χθες ο Βολοντίμιρ Ζε-
λένσκι. «Εχουμε ήδη χάσει τόσο πολ-
λούς ανθρώπους ώστε να μπορούμε
έτσι απλά να παραχωρήσουμε εδάφη
από την επικράτειά μας», δήλωσε ο
Ουκρανός πρόεδρος, συμμετέχοντας
μέσω τηλεδιάσκεψης σε εκδήλωση που
οργάνωνε η βρετανική εφημερίδα
Financial Times. «Η αποτελμάτωση
(στο πεδίο της μάχης) δεν είναι επιλογή.
Οφείλουμε να πετύχουμε την πλήρη
απαλλαγή μας από την κατοχή, σε όλη
τη χώρα», προσέθεσε.

Τις προηγούμενες ημέρες, Ουκρανοί

αξιωματούχοι αντέδρασαν αρνητικά
στη δήλωση του Εμανουέλ Μακρόν
ότι είναι σημαντικό «να μην ταπεινωθεί
η Ρωσία», ερμηνεύοντάς την ως σύ-
σταση για ικανοποίηση κάποιων απαι-
τήσεων της Μόσχας. Ερωτηθείς για
την τοποθέτηση του Γάλλου προέδρου,
ο Ζελένσκι απάντησε: «Δεν θα ταπει-

νώσουμε κανέναν, απλά θα απαντή-
σουμε ανάλογα». Στο πλευρό του Ζε-
λένσκι στάθηκε για μία ακόμη φορά ο
Μπόρις Τζόνσον. Στην πρώτη συνε-
δρίαση του υπουργικού του συμβουλίου,
ύστερα από την απόρριψη της πρότα-
σης μομφής εναντίον του από την κοι-
νοβουλευτική ομάδα των Συντηρητι-
κών, ο Βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε
ότι δεν θα πρέπει να ασκούνται πιέσεις
στον Ζελένσκι να υπογράψει μια «κακή
ειρήνη» με τον Πούτιν. 

Στο μεταξύ, συνεχίστηκαν και χθες
οι αιματηρές οδομαχίες στο Σεβερο-
ντονέτσκ της ανατολικής επαρχίας Λου-
γκάνσκ. Σύμφωνα με τον Ρώσο υπουργό
Αμυνας, Σεργκέι Σοϊγκού, οι δυνάμεις
του ελέγχουν πλέον όλη την αστική

περιοχή, με τους Ουκρανούς μαχητές
να έχουν περιοριστεί στη βιομηχανική
ζώνη και στα περίχωρα. Στη γειτονική
επαρχία Ντονέτσκ, ο επικεφαλής των
ρωσόφωνων αυτονομιστών Ντέινς Που-
σίλιν επιβεβαίωσε ότι ο Ρώσος στρα-
τηγός Ρόμαν Κουτούζοφ σκοτώθηκε
πολεμώντας στην πρώτη γραμμή. Τέλος,
οι ομοσπονδιακές αρχές των ΗΠΑ κα-
τέθεσαν αγωγή για την κατάσχεση δύο
αεροπλάνων που πιστεύεται ότι ανήκουν
στον Αμπράμοβιτς. Στην αγωγή υπο-
στηρίζεται ότι ο Ρώσος ολιγάρχης έστειλε
τα δύο αεροπλάνα στη Ρωσία χωρίς να
έχει λάβει την απαιτούμενη άδεια από
την αρμόδια υπηρεσία του αμερικανικού
υπουργείου Εμπορίου.

REUTERS, A.P.

Ελλιπής εκπαίδευση 
στα προηγμένα όπλα
Ολοένα και πιο προηγμένα οπλικά συ-
στήματα προωθεί το ΝΑΤΟ στην Ου-
κρανία, με ακόμη περισσότερα να α-
ναμένονται, όπως το προηγμένο σύ-
στημα πολλαπλού εκτοξευτή ρουκετών,
το οποίο ΗΠΑ και Λονδίνο έχουν δε-
σμευθεί να προσφέρουν στον ουκρα-
νικό στρατό.

Αναξιοποίητο το JIM LR
Πριν από ένα μήνα, μονάδα του ου-

κρανικού πυροβολικού έλαβε δυτικής
κατασκευής λέιζερ εντοπισμού στόχων,
το οποίο κανείς δεν ήξερε να χρησι-
μοποιήσει. Το όργανο, γνωστό ως JIM
LR, μοιάζει με ζευγάρι κυάλια και α-
ποτελεί ιδανικό «συμπλήρωμα» για τα
παλαιά αντιαρματικά πυροβόλα του
ουκρανικού στρατού. Το JIM είναι
ικανό να εντοπίσει και να αναγνωρίσει
στόχους και να μεταδώσει στους χει-
ριστές την απόσταση, κατεύθυνση και
γεωγραφική θέση. Ο διοικητής της
ίλης πυροβολικού λέει ότι προσπαθεί
να μάθει τον χειρισμό χάρη σε βιβλίο
οδηγιών και με τη βοήθεια μεταφρα-
στικής εφαρμογής.

«Οι Ουκρανοί αδημονούν να ανα-
πτύξουν δυτικά όπλα στο πεδίο της
μάχης. Τα όπλα αυτά απαιτούν, όμως,
συντήρηση από εκπαιδευμένο προ-
σωπικό. Κάποια πράγματα απαιτούν
τον χρόνο τους», λέει ο Μάικλ Κόφμαν
του ινστιτούτου CNA στη Βιρτζίνια.

ΟΙ ΗΠΑ και άλλα κράτη του ΝΑΤΟ
είχαν εκπαιδεύσει στελέχη του ουκρα-
νικού στρατού πριν από τη ρωσική ει-
σβολή, αν και τα προηγμένα αυτά συ-
στήματα δεν περιλαμβάνονταν στο
πρόγραμμα. Παρ’ όλα αυτά, μεταξύ
2015 και 2021 περισσότεροι από 27.000
Ουκρανοί εκπαιδεύθηκαν από τουλά-
χιστον 150 Αμερικανούς ειδικούς στο
κέντρο Γιαβορίβ κοντά στο Λβιβ.

Το σύστημα εντοπισμού και στό-
χευσης JIM LR, κατασκευασμένο στη
Γαλλία, μπορεί να συνδυαστεί αποτε-
λεσματικά με το αμερικανικό πυροβόλο
τύπου Χάουιτζερ Μ777 των 155 χιλιο-
στών. Και τα δύο συστήματα εμφανί-
ζουν, όμως, ιδιαιτερότητες, που απαι-

τούν διά ζώσης εκπαίδευση. Το Μ777
είναι πολύ ευκίνητο, παρά τους 4,5 τό-
νους βάρους και είναι ικανό να πλήττει
στόχους σε αποστάσεις μεγαλύτερες
των 80 χλμ. Η έλλειψη εκπαίδευσης
των ανδρών του πυροβολικού, όμως,
δεν έχει επιτρέψει την ανάπτυξη των
ισχυρών αυτών πυροβόλων σε κρίσιμες
ζώνες του μετώπου.

Διαφορετικά εργαλεία
Οταν οι εκπαιδευμένοι από Αμερι-

κανούς Ουκρανοί πεζικάριοι προσπά-
θησαν να συντηρήσουν τα Μ777 δια-
πίστωσαν ότι χρειάζονταν νέα –αμε-
ρικανικά– εργαλεία, καθώς οι βίδες
και τα παξιμάδια των πυροβόλων α-
παιτούσαν εργαλεία σε ίντσες και
πόδια, αντί για εκατοστά και μέτρα. 

Το JIM LR, από τη μεριά του, παρότι
ακριβές και εύχρηστο, εμφανίζει τις

γεωγραφικές συντεταγμένες του στό-
χου του με διαφορετικό τρόπο από τις
συντεταγμένες της σοβιετικής χαρτο-
γραφικής υπηρεσίας, πάνω στην οποία
βασίζονται οι σύγχρονοι ουκρανικοί
χάρτες, υποχρεώνοντας τους παρατη-
ρητές σε μαθηματικές πράξεις την ώρα
της μάχης.

«Τα μέσα στη διάθεσή μας είναι λι-
γότερα από αυτά που διαθέτει ο στρατός
μας στα μέτωπα της Ανατολής. Εμείς
στον νότο έχουμε αποφύγει τα χειρό-
τερα. Για την ώρα βλέπουμε μόνο στην
τηλεόραση τα νέα όπλα που παραλαμ-
βάνει το Κίεβο, αλλά πιστεύω ότι θα
φθάσουν και σε εμάς», λέει ο ταγμα-
τάρχης Ρομάν Κοβαλιόφ, διοικητής
πυροβολαρχίας έξω από τη Χερσώνα.

THE NEW YORK TIMES

Προς συμφωνία για τα σιτηρά
Συνάντηση Λαβρόφ - Τσαβούσογλου στην Αγκυρα για το άνοιγμα των λιμανιών

<<<<<<<

Οι Κούρδοι της Συρίας 
προειδοποιούν ότι θα
συμμαχήσουν με τον Ασαντ
αν η Τουρκία εισβάλει 
ξανά στα εδάφη τους.

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ θα συζητήσει με τον Τούρκο ομόλογό του τη δημιουργία ασφαλούς θαλάσσιου διαδρόμου για τη μεταφορά περίπου 20
εκατ. τόνων ουκρανικών σιτηρών, που περιμένουν στις αποθήκες της Μαύρης Θάλασσας.

<<<<<<<

Το Κίεβο παραλαμβάνει 
σύγχρονο δυτικό εξοπλισμό,
δίχως οι στρατιώτες 
να γνωρίζουν τον χειρισμό
των συστημάτων.

Η έλλειψη εκπαίδευσης των Ουκρανών δεν έχει επιτρέψει την πλήρη ανάπτυξη των ι-
σχυρών πυροβόλων που στέλνουν οι χώρες της Δύσης σε κρίσιμες ζώνες του μετώπου.

<<<<<<<

Ρώσος στρατηγός 
σκοτώθηκε πολεμώντας
στην πρώτη γραμμή του 
μετώπου,στην ανατολική
Ουκρανία.

Κλονίζεται η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ναφτάλι Μπένετ στο Ισραήλ
Eνα ακόμη πλήγμα δέχθηκε τη Δευτέρα
ο κυβερνητικός συνασπισμός του Ισ-
ραήλ, μετά την καταψήφιση του νομο-
σχεδίου για παράταση ισχύος του ισ-
ραηλινού δικαίου στις περιοχές των ε-
ποίκων, στη Δυτική Οχθη. Το σχετικό
νομικό καθεστώς τέθηκε σε εφαρμογή
το 1967, μετά την κατοχή της Δυτικής
Οχθης, και παρέχει στους εποίκους ίσα
δικαιώματα με αυτά των κατοίκων του
Ισραήλ. Ο «νόμος Ιουδαίας και Σαμά-
ρειας», όπως είναι γνωστός, ανανεώνεται
από την Κνέσετ κάθε πενταετία. 

Αυτή τη φορά, δύο μέλη του κυβερ-
νητικού συνασπισμού, ένας βουλευτής
του αραβικού κόμματος Ραάμ και μία
συνάδελφός του από το αριστερό Με-
ρέτζ, αρνήθηκαν να επικυρώσουν την
ανανέωσή του. Η ενέργειά τους δεν
θέτει, επί του παρόντος, σε αμφισβήτηση
την εξακολούθηση της ισχύος των ε-
βραϊκών νόμων στη Δυτική Οχθη. Κλο-
νίζει, όμως, την κυβέρνηση του πρω-

θυπουργού Ναφτάλι Μπένετ. Σύσσωμη
η αντιπολίτευση, που αποτελείται από
εθνικιστικά κόμματα υπό τον πρώην
πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου,
είχε ανακοινώσει πριν από την ψηφο-
φορία ότι θα καταψηφίσει την ανανέωση
της νομοθεσίας, σε ένδειξη έλλειψης
εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση μει-
οψηφίας του Μπένετ. Η επικύρωση,
πράγματι, καταψηφίστηκε από 58 βου-
λευτές έναντι 52 του κυβερνητικού συ-

νασπισμού. Ο «νόμος Ιουδαίας και Σα-
μάρειας» θα αποτελέσει σημείο οξείας
κοινοβουλευτικής αντιπαράθεσης. Αν

δεν υπερψηφισθεί μέχρι την 1η Ιουλίου,
οι 475.000 έποικοι που ζουν στη Δυτική
Οχθη θα πάψουν να απολαμβάνουν ίσα

δικαιώματα με τους υπόλοιπους Ισραη-
λινούς. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβά-
νεται και το εκλογικό δικαίωμα. Ωστόσο,
πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν πως η δεξιά
αντιπολίτευση δεν πρόκειται να παρε-
μποδίσει μελλοντικά τη σχετική νομο-
θεσία αποστερώντας στους εποίκους
τα δικαιώματά τους. Θα προσπαθήσει,
αντιθέτως, να αποδυναμώσει τον κυ-
βερνητικό συνασπισμό, παρότι ο Να-
φτάλι Μπένετ έχει ταχθεί υπέρ των δι-
καιωμάτων των εποίκων και της επέ-
κτασης των εποικισμών στα κατεχόμενα,
αποδεικνύοντας ότι η κυβέρνηση αδυ-
νατεί να νομοθετήσει. Αξίζει να σημει-
ωθεί ότι εάν δεν καταστεί εφικτή η ε-
ξεύρεση λύσης προκειμένου να υπερ-
κεραστεί μια πιθανή καταψήφιση του
«νόμου Ιουδαίας και Σαμάρειας», αυτο-
μάτως οι Ισραηλινοί έποικοι θα βρεθούν
υπό στρατιωτικό καθεστώς όπως οι Πα-
λαιστίνιοι της Δυτικής Οχθης, τονίζει
ο πρώην στρατιωτικός δικαστής και ει-

δικός στο διεθνές και εβραϊκό δίκαιο
Εμανουέλ Γκρος.

Την ίδια στιγμή, κλιμακώνεται ο λε-
γόμενος «πόλεμος της σημαίας» σε πε-
ριοχές του Ισραήλ και στη Δυτική Οχθη,
που τις περασμένες εβδομάδες προκά-
λεσε όξυνση και συγκρούσεις μεταξύ
Ισραηλινών και Παλαιστινίων. Οι τα-
ραχές ξέσπασαν μετά την πρόταση νό-
μου που απαγορεύει την τοποθέτηση
του παλαιστινιακού συμβόλου σε κτίρια
που στεγάζουν ιδρύματα τα οποία λαμ-
βάνουν κρατική χρηματοδότηση, όπως
πανεπιστήμια. Η πρώτη ανάγνωση του
νομοσχεδίου πέρασε από την Κνέσετ
την περασμένη εβδομάδα. Για τους υ-
περμάχους της νομοθεσίας, η έπαρση
της παλαιστινιακής σημαίας, την οποία
θεωρούν εχθρικό σύμβολο, συνιστά
πρόκληση. Για τους Παλαιστινίους, ο
νόμος αποτελεί μία ακόμη ισραηλινή
προσπάθεια εξάλειψης της εθνικής τους
ταυτότητας.

<<<<<<<

Επί ξυρού ακμής 
ο συνασπισμός, μετά την 
καταψήφιση νομοσχεδίου
για παράταση ισχύος 
του ισραηλινού δικαίου 
στις περιοχές των εποίκων.

Tαραχές ξέσπασαν τις προηγούμενες ημέρες στη Δυτική Οχθη, μετά την πρόταση νόμου
που απαγορεύει τοποθέτηση παλαιστινιακής σημαίας σε κτίρια που στεγάζουν ιδρύματα,
τα οποία λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση, όπως τα πανεπιστήμια.



14 l     Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η Τετάρτη 8 Ιουνίου 2022Ε Λ Λ Α Δ Α

Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Σπεύδουν να κλειδώσουν επιτόκιο οι δανει-
ολήπτες στεγαστικών δανείων, που σε πο-
σοστό 95% των νέων συμβάσεων επιλέγουν
σταθερό μακράς διαρκείας έως και 20 ετών.
Η προοπτική ανόδου των επιτοκίων έχει
κινητοποιήσει και τους δανειολήπτες που
έχουν στεγαστικό με κυμαινόμενο επιτόκιο
από το παρελθόν, κυρίως από το 2005 και
μετά και οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες
της «Κ», απευθύνονται στις τράπεζες, κάποιοι
με αίτημα τη μετατροπή του επιτοκίου τους
σε σταθερό.

Ενόψει της ανόδου του βασικού επιτοκίου
από την ΕΚΤ, οι τράπεζες άλλωστε ετοιμά-
ζουν αλλαγές και στα σταθερά επιτόκια –
κάποιες έχουν ήδη προχωρήσει σε μικρές
τροποποιήσεις στα τιμολόγιά τους– διαπι-
στώνοντας ότι τα σημερινά επίπεδα είναι
μη διατηρήσιμα με βάση την άνοδο του
κόστους χρήματος. Με βάση στοιχεία από
τις τράπεζες, το μέσο σταθερό επιτόκιο για
μια 10ετία είναι κοντά 3% και της  20ετίας
στο 3,5%, αλλά όπως εξηγούν τραπεζικά
στελέχη το επίπεδο αυτό είναι οριακά στο
break even, δηλαδή μετά βίας η τράπεζα
καλύπτει το κόστος της. Σύμφωνα με τους
αρμόδιους της στεγαστικής πίστης τα ση-
μερινά σταθερά επιτόκια αποτελούν πα-
ράθυρο ευκαιρίας για όσους θέλουν να κλει-
δώσουν τη δόση του στεγαστικού τους δα-
νείου σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα για
μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς με βάση
τις προβλέψεις η άνοδος έχει προεξοφληθεί
και μπορεί να φτάσει έως και τη 1 μονάδα
έως τα τέλη του χρόνου.

Για όσους έχουν δάνειο από το παρελθόν
η άσκηση για το κατά πόσο συμφέρει η με-
τατροπή του επιτοκίου από κυμαινόμενο
σε σταθερό -η μετατροπή είναι χωρίς πέναλτι
με τον δανειολήπτη να επιβαρύνεται με
200 ευρώ για έξοδα φακέλου- θα πρέπει να
λάβει υπόψη το πότε υπογράφηκε η σύμ-
βαση και το κατά πόσο είναι κοντά στη

λήξη της τοκοχρεωλυτικής περιόδου, δηλαδή
του χρόνου που η δόση του δανείου είναι
κυρίως τόκοι και όχι κεφάλαιο. Με δεδομένο
ότι κατά τη διάρκεια της προηγούμενης οι-
κονομικής κρίσης η ζήτηση για στεγαστικά
δάνεια ήταν ελάχιστη, τα περισσότερα δά-
νεια που έχουν σήμερα στα χαρτοφυλάκιά
τους οι τράπεζες έχουν συναφθεί από το
2002 έως και το 2009, περίοδος που τα
spreads των επιτοκίων ήταν χαμηλά και
δεν ξεπερνούσαν το 2%. Με τη μείωση του
euribor σε αρνητικά επίπεδα, τα δάνεια
αυτά ωφελήθηκαν όλη την κρίσιμη περίοδο
από το 2011 έως και σήμερα, εξασφαλίζοντας
για τους οφειλέτες τους χαμηλό επίπεδο
δόσης. Ετσι όσοι κατάφεραν και έμειναν
συνεπείς στην εξυπηρέτηση των στεγα-
στικών τους υποχρεώσεων, πέτυχαν την
αποπληρωμή του μεγαλύτερου μέρους του
δανείου τους που επιβαρύνεται εμπροσθο-
βαρώς με τόκους καθ’ όλη την πρώτη 10ετία. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά την αρχική
σύναψη ενός στεγαστικού δανείου και εάν
η δόση είναι π.χ. 500 ευρώ, τα πρώτα 400
είναι κυρίως τόκοι, οι οποίοι αρχίζουν να
απομειώνονται με το πέρασμα του χρόνου
και έτσι το δάνειο όταν φτάνει προς τη
λήξη του, η σχέση τόκων και κεφαλαίου α-
ντιστρέφεται. Για τις περιπτώσεις αυτές,
όπως εξηγούν τραπεζικά στελέχη, η μετα-
τροπή του δανείου δεν συμφέρει τον πελάτη,
ο οποίος δεν έχει λόγο να κλειδώσει το
μικρό έστω μέρος της τοκοφόρου περιόδου
με υψηλότερο σταθερό επιτόκιο από αυτό
που έχει σήμερα και το οποίο είναι κατά
κανόνα χαμηλότερο. Ζητούμενο αποτελεί
η μετατροπή του επιτοκίου για την ενδιά-
μεση κατηγορία δανειοληπτών, οι οποίοι
θα πρέπει να σταθμίσουν τα δεδομένα τους
με βάση αφενός τα σημερινά χαμηλά επίπεδα
που έχουν τα κυμαινόμενα επιτόκια, τα
οποία ωστόσο έχει προεξοφληθεί ότι θα
αυξηθούν έως και 1 μονάδα έως τα τέλη
του χρόνου, αφετέρου την υπόλοιπη διάρ-
κεια του δανείου τους.  

Του ΠΡΟΚOΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛAΟΥ

Συνεχίζουν την ανοδική πορεία τα
έσοδα του προϋπολογισμού, καθώς
τα πρώτα στοιχεία που έχει λάβει
το οικονομικό επιτελείο για τον μήνα
Μάιο δείχνουν νέα αύξηση των φο-
ρολογικών εσόδων. Η εξέλιξη αυτή,
προς το παρόν τουλάχιστον, δείχνει
ότι η ενεργειακή κρίση δεν έχει ο-
δηγήσει τα νοικοκυριά αλλά και τις
επιχειρήσεις να αφήσουν απλήρω-
τους φόρους για να καλύψουν άλλες
ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί
συνεπεία της ακρίβειας.

Oπως αναφέρουν πηγές του υ-
πουργείου Οικονομικών, η κατανά-
λωση (σε σούπερ μάρκετ και κατα-
στήματα) κινήθηκε στα αναμενόμενα
επίπεδα, συμβάλλοντας σημαντικά
στην τόνωση των εσόδων, αντίθετα
όμως ο όγκος των πωλήσεων καυ-
σίμων καταγράφει πτωτικές τάσεις
και τον Μάιο. Συγκεκριμένα, οι ίδιες
πηγές αναφέρουν ότι οι πωλήσεις
πετρελαίου κίνησης ανέρχονται στα
ίδια επίπεδα με τον προηγούμενο
μήνα, χωρίς δηλαδή να καταγράφεται
μείωση της ζήτησης, ενώ αντίθετα
μειωμένη ήταν η ζήτηση βενζίνης.
Κατά συνέπεια συρρικνώθηκαν τα
έσοδα από τον Ειδικό Φόρο Κατα-
νάλωσης, τα οποία ωστόσο αντι-
σταθμίστηκαν από τις αυξημένες
εισπράξεις ΦΠΑ από την εν λόγω
πηγή (ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή).

Παράλληλα, τονίζουν ότι «η ανά-
καμψη του ευρώ έναντι του δολαρίου
θα δώσει μικρή ανάσα στις τιμές
των καυσίμων, αλλά αυτό σε κάθε
περίπτωση δεν μας καθησυχάζει,
καθώς ουδείς γνωρίζει τη διάρκειά
του».

Οπως φαίνεται, «χτίζεται» σιγά
σιγά δημοσιονομικός χώρος, καθώς
η καλή πορεία των εσόδων του Μαΐου
δείχνει να επιτρέπει μια νέα δέσμη
μέτρων κατά της ακρίβειας. Σε κάθε
περίπτωση, όπως αναφέρουν οι πη-
γές του υπουργείου Οικονομικών,
θα πρέπει να ληφθούν τα επίσημα

στοιχεία για τα έσοδα του προϋπο-
λογισμού τον Μάιο πριν από τις τε-
λικές αποφάσεις. Σημειώνεται ότι
στο πρώτο τετράμηνο του έτους τα
φορολογικά έσοδα του προϋπολο-
γισμού ξεπέρασαν κάθε προσδοκία.
Συγκεκριμένα κατέγραψαν υπέρβαση
έναντι του στόχου κατά 1,748 δισ.
ευρώ, με το 43% αυτών (755 εκατ.
ευρώ) να αφορούν υπερεισπράξεις
από ΦΠΑ, που βοηθούν στη δημι-
ουργία του δημοσιονομικού χώρου
για νέο πακέτο στήριξης το οποίο,
όπως φαίνεται, θα είναι στον τομέα
των καυσίμων. Υπενθυμίζεται ότι η
επιδότηση των 35-55 ευρώ στη βεν-
ζίνη για όσους έχουν οικογενειακό

εισόδημα έως 30.000 ευρώ «καλύπτει»
την περίοδο Απριλίου - Ιουνίου. 

Τι εξετάζεται
Εφόσον λοιπόν τα οριστικά στοι-

χεία δείξουν ότι υπάρχει δημοσιο-
νομικός χώρος, θα ενεργοποιηθούν
από τον Ιούλιο νέα μέτρα στήριξης.
Τα σενάρια που εξετάζονται προ-
βλέπουν:

• Τη συνέχιση της επιδότησης
βενζίνης από 30 έως 50 ευρώ για ό-
λους και μετά τον Ιούνιο που λήγει
το ισχύον μέτρο.

• Την παράταση της επιδότησης
του πετρελαίου κίνησης στην αντλία
με 15 λεπτά το λίτρο, μέτρο το οποίο
ισχύει και για τον τρέχοντα μήνα
και ουσιαστικά βοήθησε στη διατή-
ρηση της κατανάλωσης.

• Την διεύρυνση του μεταφορικού
ισοδύναμου με το οποίο επιδιώκεται
η εξίσωση του κόστους μεταφοράς
με μέσα μαζικής μεταφοράς από την
ηπειρωτική Ελλάδα σε νησί ή από
νησί σε νησί, με το κόστος που θα
ίσχυε στην ηπειρωτική Ελλάδα για

την ίδια απόσταση.

ΕΝΦΙΑ
Ενα εντυπωσιακό στοιχείο που

διαπίστωσε το οικονομικό επιτελείο
από τα πρώτα στοιχεία για τα έσοδα
του Μαΐου, είναι η αύξηση των ει-
σπράξεων από τον ΕΝΦΙΑ. Εφόσον
συνεχιστεί η τάση αυτή, «θα μπο-
ρούμε να μιλάμε για εισπραξιμότητα
που θα προσεγγίσει το 85%», ανα-
φέρουν χαρακτηριστικά, αλλά ση-
μειώνουν ταυτόχρονα ότι το επόμενο
μεγάλο στοίχημα είναι ο Σεπτέμβριος,
όπου οι υποχρεώσεις των νοικοκυ-
ριών και των επιχειρήσεων αυξάνο-
νται κατακόρυφα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Α-
νεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-
δων, το περυσινό έτος οι εμπρόθε-
σμες πληρωμές του ΕΝΦΙΑ ανήλθαν
στο 73,94% του βεβαιωθέντος φόρου.
Από τα στοιχεία που έχει το οικο-
νομικό επιτελείο φαίνεται ότι  δε-
κάδες χιλιάδες φορολογούμενοι πλή-
ρωσαν, όχι μόνο εμπρόθεσμα τον
ΕΝΦΙΑ αλλά και εφάπαξ. Αποδίδουν
την εξέλιξη αυτή στη σημαντική
μείωση του ΕΝΦΙΑ, που για κάποιους
έφθασε και το 45% σε σύγκριση με
τον ΕΝΦΙΑ του περασμένου έτους.
Ταυτόχρονα, αρκετοί επέλεξαν να
πληρώσουν τον φόρο μέσω καρτών
σε 12 άτοκες δόσεις (έναντι των 10
δόσεων που δίνει το υπουργείο Οι-
κονομικών). Αλλά και σε αυτές τις
περιπτώσεις το Δημόσιο εισέπραξε
το σύνολο του οφειλόμενου ΕΝΦΙΑ.

Εισπράξεις ΦΠΑ
Eνα δεύτερο εντυπωσιακό στοι-

χείο είναι οι εμπρόθεσμες πληρωμές
του ΦΠΑ. Συγκεκριμένα το ποσοστό
εμπρόθεσμων πληρωμών από τις ε-
πιχειρήσεις ανήλθε στο 92,48%, πο-
σοστό που ενδεχομένως να αποτελεί
ρεκόρ εισπραξιμότητας ΦΠΑ. Από
τα 654 εκατ. ευρώ ΦΠΑ που υπήρχε
υποχρέωση καταβολής, πληρώθηκε
από τους υπόχρεους εμπρόθεσμα
ποσό ύψους 604 εκατ. ευρώ.

ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Στον θεό του τουρισμού προσεύχεται
τώρα η κυβέρνηση για να ξεφύγει
η Ελλάδα από τον κίνδυνο ραγδαίας
υποχώρησης του ΑΕΠ, που αντιμε-
τωπίζουν άλλες χώρες στην Ευρώπη
και κατά συνέπεια για να διασωθούν
τα εισοδήματα των πολιτών και να
μη χρειαστεί να βάλει κι άλλο βαθιά
το χέρι στο ταμείο του Δημοσίου για
μέτρα στήριξης.

Στο επίκεντρο βρίσκονται τα πε-
ρίπου 7 δισ. ευρώ  που χωρίζουν τα
τουριστικά έσοδα του 2019 (18,2 δισ.
ευρώ) από τα περυσινά (11 δισ. ευρώ).
Αν αυτά καλυφθούν φέτος, υποστη-
ρίζουν οι οικονομολόγοι, η οικονομία
θα κρατηθεί σε ικανοποιητικά επί-
πεδα, με τον ρυθμό αύξησης του
ΑΕΠ να διαμορφώνεται στην περιοχή
του 3%, όπως προβλέπει το Πρό-
γραμμα Σταθερότητας. Και μέχρι
στιγμής οι ενδείξεις είναι θετικές.
Ακόμη κι αν οι αφίξεις είναι χαμη-
λότερες από αυτές του 2019, τα έ-
σοδα, χάρη στον πληθωρισμό, είναι
πιθανό να φτάσουν τα επίπεδα της
χρονιάς-ρεκόρ για τον ελληνικό του-
ρισμό, εκτιμούν οι οικονομολόγοι.

Με αυτό το δεδομένο, η ελληνική
οικονομία προβλέπεται ότι θα υπε-
ραποδώσει σε σύγκριση με τον μέσο
όρο της Ευρώπης. Ελλάδα και Ιταλία
διασώζονται χάρη στον τουρισμό,
εκτιμούν οι αναλυτές. Προειδοποιούν,
πάντως, ότι ένα ενδεχόμενο νέο φθι-
νοπωρινό σοκ δεν μπορεί να απο-
κλεισθεί και στην περίπτωση αυτή
τα πράγματα θα είναι πολύ δυσοίωνα,
«καθώς ήδη βρισκόμαστε στο όριο».
Η αβεβαιότητα είναι τόσο μεγάλη
που κανείς δεν παίρνει πλέον ως δε-
δομένες τις προβλέψεις, οι οποίες
αναθεωρούνται συνεχώς.

Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλοί
οίκοι μιλούν πλέον για ύφεση στην
Ευρώπη από το τέλος της φετινής
χρονιάς ή το 2023, ενώ και η ίδια η
Κομισιόν έχει προσθέσει δύο δυσμε-
νή σενάρια με ύφεση στις προβλέψεις
της για την ευρωπαϊκή οικονομία.

Εννοείται ότι αν συμβεί κάτι τέ-
τοιο, η Ελλάδα θα υποστεί κι αυτή,
έστω και με μικρή καθυστέρηση, τις
συνέπειες. Ο τουρισμός δεν θα α-
μύνεται για πάντα. Αν η Γερμανία
βυθιστεί σε ύφεση, οι Γερμανοί του-

ρίστες δεν θα έρθουν στην Ελλάδα
και θα έχουμε έναν νέο γύρο ραγδαί-
ας πτώσης.

Το περιβάλλον αυτό δεν βοηθά,
βεβαίως, την κυβέρνηση, που πιέ-
ζεται να συνεχίσει και να επαυξήσει
τη στήριξη στους πολίτες, έναντι
της ακρίβειας και κυρίως της ενερ-
γειακής. Πριν καλά καλά υλοποιη-
θούν τα μέτρα που ανακοινώθηκαν
πριν από έναν μήνα, ύψους 3,2 δισ.
ευρώ έως το τέλος του έτους, κυκλο-
φορούν σενάρια για τα επόμενα βή-
ματα. Ο υπουργός Οικονομικών Χρή-
στος Σταϊκούρας όσο και ο αναπλη-
ρωτής υπουργός Θόδωρος Σκυλα-
κάκης τονίζουν καθημερινά σχεδόν
σε δηλώσεις τους ότι με βάση τα ση-
μερινά δεδομένα ο δημοσιονομικός

χώρος για μέτρα έχει εξαντληθεί,
αλλά αφήνουν πάντα ανοιχτό ένα
περιθώριο να βρεθεί κάποιος επι-
πλέον χώρος μελλοντικά, που θα
μπορούσε να αξιοποιηθεί για ενί-
σχυση της στήριξης.

Πληροφορίες από πηγή του οι-
κονομικού επιτελείου αναφέρουν
ότι αυτό που εξετάζεται αφορά κυ-
ρίως τη συνέχιση της στήριξης για
την αγορά βενζίνης και ντίζελ, καθώς
τα σχετικά μέτρα λήγουν στο τέλος
Ιουνίου. Στο οικονομικό επιτελείο
μετρούν αυτή τη στιγμή τα έσοδα
του Μαΐου, τα οποία φαίνεται να πή-
γαν λίγο υψηλότερα από τις προβλέ-
ψεις, αλλά μένει να διαπιστωθεί αν
αυτή η υπέρβαση οφείλεται έως έναν
βαθμό στην επιλογή πολλών φορο-
λογουμένων να πληρώσουν τον ΕΝ-
ΦΙΑ εφάπαξ και όχι με δόσεις, όπως
υπολόγιζε η κυβέρνηση, οπότε η υ-
πέρβαση του Μαΐου θα μεταφραστεί
σε υστέρηση τους επόμενους μήνες.
Σε κάθε περίπτωση, η ίδια πηγή α-
ποκλείει να επαναληφθεί η «επιταγή
ακρίβειας» που δόθηκε το Πάσχα.

Η κυβέρνηση ασφαλώς και δεν
μπορεί να πάρει μεγάλα δημοσιο-

νομικά ρίσκα, τη στιγμή που η χώρα
είναι η πιο υπερχρεωμένη στην Ε.Ε.
και ταυτόχρονα αυτή που έδωσε τη
μεγαλύτερη στήριξη για την παν-
δημία, κάτι που δεν σχολιάστηκε με
ενθουσιασμό στην Ευρώπη. Η επεν-
δυτική βαθμίδα εξακολουθεί να α-
ποτελεί στόχο για το 2023, αλλά πολ-
λοί εκτιμούν πλέον, ακόμη και εντός
των κόλπων της κυβέρνησης, ότι
αυτό θα συμβεί μετά τις εκλογές, ε-
φόσον αυτές γίνουν τελικά στο τέλος
της τετραετίας. Εκτός από τον του-
ρισμό, η ελληνική οικονομία έχει
και άλλα στηρίγματα για τη φετινή
χρονιά. Σε αναλύσεις τους τις προη-
γούμενες ημέρες τραπεζικοί αναλυτές
αναφέρθηκαν, μεταξύ άλλων, στα
κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης,
στις αυξημένες καταθέσεις και τις
αυξήσεις μισθών. Σε περίπτωση, ό-
μως, μιας κλιμάκωσης της γεωπολι-
τικής κρίσης διεθνώς, όλοι συμφω-
νούν ότι θα αναδειχθεί το στοιχείο
του «αδύναμου κρίκου». Ετσι εξη-
γείται η συντηρητική στάση του οι-
κονομικού επιτελείου, παρότι οι προ-
βλέψεις για τον πληθωρισμό κινού-
νται πλέον στα επίπεδα του 7%-9%.

Γυρίζουν σε σταθερό
το επιτόκιο του
στεγαστικού τους δανείου

Ενόψει της αύξησης του κόστους χρήματος από την ΕΚΤ οι τράπεζες αναπροσαρμόζουν το ύψος
των σταθερών επιτοκίων.

Οχυρά της ελληνικής οικονομίας
έναντι του στασιμοπληθωρισμού
Ισχυρότερο όπλο ο τουρισμός, ενισχύσεις και από το Ταμείο Ανάκαμψης

Μέχρι στιγμής οι ενδείξεις από τον τουρισμό είναι θετικές. Πάντως, ακόμη κι αν οι αφίξεις είναι χαμηλότερες από αυτές του
2019, τα έσοδα, χάρη στον πληθωρισμό, είναι πιθανό να φτάσουν τα επίπεδα της χρονιάς-ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό, ε-
κτιμούν οι οικονομολόγοι.

<<<<<<<

Η ελληνική οικονομία προ-
βλέπεται ότι θα υπεραπο-
δώσει σε σύγκριση με τον
μέσο όρο της Ευρώπης, λό-
γω κυρίως του τουρισμού. 

<<<<<<<

Τα φορολογικά έσοδα
στο τετράμηνο Ιανουαρί-
ου - Απριλίου σημείωσαν
υπέρβαση 1,748 δισ. ευρώ
έναντι του στόχου. 

Γεμίζει ο κρατικός κουμπαράς,
προσδοκίες για νέα μέτρα στήριξης

Στο πρώτο τετράμηνο του έτους τα φορολογικά έσοδα του προϋπολογισμού ξεπέ-
ρασαν κάθε προσδοκία.

Η JCC Payment Systems, ενημερώνει τους
πελάτες της και το κοινό ότι η υπηρεσία εξα-
σφάλισης μετρητών κατά την πληρωμή σε φυσικό
τερματικό (POS), είναι διαθέσιμη από την JCC
και ήδη βρίσκεται σε εφαρμογή από το 2021 σε
αριθμό εμπόρων πελατών της JCC. Το JCC
Cashback είναι μια υπηρεσία που προσφέρεται
μέσω των POS τερματικών της JCC, και επιτρέπει
την ανάληψη μετρητών από το ταμείο της επι-
χείρησης κατά την πληρωμή αγαθών και υπη-
ρεσιών με χρεωστική κάρτα. Τα POS τερματικά
που είναι ενεργοποιημένα με την υπηρεσία
αυτή δύναται ουσιαστικά να ενεργήσουν συ-
μπληρωματικά του δικτύου ATM ούτως ώστε οι
κάτοχοι χρεωστικών καρτών να μπορούν να α-
ποσύρουν χρηματικά ποσά (έως τα €100), σε
βολικές γι’ αυτούς τοποθεσίες.

Όλες οι κατηγορίες επιχειρήσεων μπορούν
να εγγραφούν σε αυτήν την υπηρεσία και να
παρέχουν στους πελάτες τους τη δυνατότητα
ανάληψης μετρητών από τους τραπεζικούς τους
λογαριασμούς, εάν το επιθυμούν.  

Σημειώνεται ότι το Cashback μπορεί να ε-
κτελεστεί μόνο κατά την πραγματοποίηση συ-
ναλλαγής αγοράς με χρεωστική κάρτα VISA ή
Mastercard. Το POS τερματικό της JCC επιβε-

βαιώνει την συμβατότητα της κάρτας και κατευ-
θύνει τον χρήστη ανάλογα.

Οι επιχειρήσεις δεν επιβαρύνονται με κανένα
κόστος για την προσφορά του Cashback. Όταν
ένας πελάτης ζητά Cashback, προμήθεια απο-
κόπτεται μόνο για το τμήμα της συναλλαγής α-
γοράς και όχι για το ποσό της ανάληψης μετρητών.
Με αυτό τον τρόπο διευκολύνεται η διαχείριση
των μετρητών στο ταμείο τους, χωρίς κόστος.
Ταυτόχρονα, οι κάτοχοι καρτών δεν επιβαρύνονται
με κανένα τέλος όταν χρησιμοποιούν αυτήν την
υπηρεσία. Η κάρτα τους χρεώνεται μόνο για το
ποσό των μετρητών που λαμβάνουν.

Η JCC Payment Systems δεσμεύεται για την
άμεση ενεργοποίηση υφιστάμενων εμπόρων
της ή και νέων πελάτων, χωρίς χρονοβόρες δια-
δικασίες. 

Για περισσότερες πληροφορίες και για άμεση
εγγραφή στην υπηρεσία οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα:

https://www.jcc.com.cy/el/jcc-in-your-
shop/cashback/.

Εναλλακτικά, μπορούν να επικοινωνήσουν με
το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της JCC στο

22868000 ή στο customerservice@jcc.com.cy.

Αναλήψεις μετρητών μέσω
των POS τερματικών της JCC
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Της ΧΡΥΣΑΣ ΛΙΑΓΓΟΥ

Αέριο από τη Ρεβυθούσα και τον νέο
τερματικό σταθμό LNG Αλεξανδρού-
πολης θα φθάνει μέχρι το Κίεβο και τη
Βουδαπέστη, μέσω του ελληνικού συ-
στήματος αγωγών και του παροπλισμέ-
νου αγωγού Trans Balkan Pipeline (TBP),
που επί 30 χρόνια μετέφερε ρωσικό
αέριο μέσω της Ουκρανίας στη Νοτιο-
ανατολική Ευρώπη και προετοιμάζεται
για να δουλέψει ανάποδα. Να στέλνει
αέριο δηλαδή από τον Νότο στον Βορρά,
δουλεύοντας σε αντίστροφη από τον
αρχικό του σχεδιασμό ροή. Η χωρητι-
κότητα του διαβαλκανικού αγωγού είναι
17 δισ. κ.μ. αερίου και τα 7,5-8 δισ. αυτής
θα μπορούν να καλυφθούν με αέριο
που θα μεταφέρεται μέσω του ελληνικού
συστήματος από τη Βουλγαρία  για να
συνδράμει στην απεξάρτηση την χωρών
των Βαλκανίων από τη Ρωσία. Οι πο-
σότητες αντιστοιχούν κατά 1,5 φορά
στην κατανάλωση της ελληνικής αγοράς
και κατά 2,5 φορές της βουλγαρικής.

Η  διαφοροποίηση προμήθειας φυ-
σικού αερίου για τις χώρες των Βαλκα-
νίων είναι από τα πιο δύσκολα κομμάτια
της στρατηγικής απεξάρτησης της Ε.Ε.
από το ρωσικό αέριο κι αυτό λόγω της
υψηλής εξάρτησής τους από τη Ρωσία,
ως χώρες του πρώην σοβιετικού μπλοκ.

Η περιφερειακή ομάδα εργασίας της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης  (Task Force),
στην οποία συμμετέχουν Ελλάδα, Βουλ-
γαρία, Ρουμανία, Κροατία και Μολδαβία
και συστάθηκε στο πλαίσιο του «EU
Energy Platform», του εθελοντικού μη-
χανισμού που δημιούργησε η Κομισιόν
για κοινές αγορές φυσικού αερίου –από
τις 18 Μαΐου που η Ε.Ε. ανακοίνωσε το
σχέδιο REPowerEU, θέτοντας στόχο να
περιορίσει τις εισαγωγές ρωσικού αερίου
στο 13% έως το τέλος του έτους–  συ-
νεδριάζει ανά εβδομάδα εντατικά για
να συντονίσει το σχέδιο απεξάρτησης
της περιοχής από τη Ρωσία. Το πού θα
βρεθούν οι ποσότητες του απαιτούμενου
αερίου και πώς θα φτάσουν στις αγορές
των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευ-

ρώπης είναι το αντικείμενο της Task
Force στην οποία συμμετέχουν και εκ-
πρόσωποι της Κομισιόν.

Η αξιοποίηση του υφιστάμενου συ-
στήματος αγωγών της περιοχής με τις
απαραίτητες επεμβάσεις όπου απαιτείται
για να δουλέψουν σε αντίστροφη ροή,
αξιολογήθηκε ως ο πλέον σύντομος, α-
σφαλής και οικονομικός δρόμος για να
φτάσει αέριο από άλλες πηγές στη Νο-
τιοανατολική Ευρώπη και το LNG ως
βασική εναλλακτική πηγή. Η Ελλάδα σε
αυτό τον σχεδιασμό εμφανίζεται μέρος
της λύσης. Το ελληνικό σύστημα, με τη
Ρεβυθούσα να δουλεύει στο φουλ της
δυναμικότητάς της τους τελευταίους
μήνες, καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος
των αναγκών της Βουλγαρίας, μετά τη
διακοπή των ροών ρωσικού αερίου, ενώ
έχουν αυξηθεί και τα φορτία LNG που
προορίζονται για την αγορά της Ρουμα-
νίας. Πολύ σύντομα μάλιστα, σύμφωνα
με πηγές της αγοράς, θα φτάσουν και
τα πρώτα φορτία από τη Ρεβυθούσα
στην Ουγγαρία. Με την προσθήκη της
νέας πλωτής αποθήκης στη Ρεβυθούσα,
έργο που ο ΔΕΣΦΑ έχει αναθέσει στην
εταιρεία –με πρόβλεψη να λειτουργήσει
μέσα στον Ιούλιο– η αποθηκευτική ι-
κανότητα του σταθμού θα αυξηθεί κατά
70% και θα δώσει τη δυνατότητα διπλα-
σιασμού των φορτίων με προορισμό τον
Βορρά και τις αγορές των Βαλκανίων.

Μέσα στον Ιούλιο μπαίνει σε λει-
τουργία  ο IGB, που σε πρώτη φάση θα
μεταφέρει μέσω της Ελλάδας στη Βουλ-
γαρία 1 δισ. κ.μ. αζέρικου αερίου, που
θα διέρχονται του αγωγού TΑΡ. Η συ-
νολική δυναμικότητα του IGB φτάνει

τα 5 δισ. κ.μ. ετησίως, ωστόσο το ελ-
ληνικό σύστημα μπορεί να βάλει αέριο
στον αγωγό μετά το 2023 που θα έχει
κατασκευαστεί ο απαραίτητος για τη
δυνατότητα αυτή  συμπιεστής στην
Κομοτηνή. Την ίδια χρονιά θα λειτουρ-
γήσει ο νέος τερματικός σταθμός LNG
της Αλεξανδρούπολης με δυναμικότητα
8,3 δισ. κ.μ. αερίου ετησίως και αποθη-
κευτική ικανότητα 170.000 κ.μ. υγρο-
ποιημένου φυσικού αερίου.

Η πλωτή αποθήκη της Ρεβυθούσας,
το FSRU Αλεξανδρούπολης, ο IGB και
το υφιστάμενο σύστημα αγωγών της
χώρας, συμπεριλαμβάνονται στις υπο-
δομές προς αξιοποίηση του σχεδίου α-
πεξάρτησης της Νοτιοανατολικής Ευ-
ρώπης από το ρωσικό αέριο. Η Ελλάδα,
αξιοποιώντας τη δυναμικότητα του IGB
και του υφιστάμενου αγωγού διασύν-
δεσης με τη Βουλγαρία (σημείο Σιδη-
ροκάστρου) θα μπορεί, σύμφωνα με τον
ΔΕΣΦΑ, να προωθεί περί τα 7,5-8 δισ.
κ.μ. αερίου. Αυτά θα φτάνουν μέχρι την
Ουκρανία και την Ουγγαρία μέσω του
αγωγού Trans Balkan Pipeline, ο οποίος
παροπλίστηκε μετά τη λειτουργία του
Turkish Stream μέσω του οποίου φτάνει
το ρωσικό αέριο στη Βουλγαρία, στην
Ελλάδα και τη Σερβία. Ο αγωγός τεχνικά
είναι έτοιμος να λειτουργήσει σε αντί-
στροφη ροή και ήδη στο κομμάτι Μολ-
δαβίας - Ρουμανίας που είναι εκτός ε-
λέγχου της Gazprom έχουν μπει οι πρώ-

τες ποσότητες σε αυτή την κατεύθυνση.
Σοβαρό εμπόδιο για την πλήρη επανα-
λειτουργία του αγωγού σε αντίστροφη
ροή παραμένει ο έλεγχος τριών τμημά-
των του από τη ρωσική Gazprom.

Για να ανταποκριθεί το ελληνικό σύ-
στημα στις αυξημένες εξαγωγικές ανά-
γκες, θα πρέπει –σύμφωνα  με τον ΔΕ-
ΣΦΑ– να υπάρξει αναβάθμιση των υ-
ποδομών του. Η είσοδος και η έξοδος
από τη χώρα μεγαλύτερων ποσοτήτων
φυσικού αερίου δεν μπορεί να εγγυηθεί
την απρόσκοπτη λειτουργία των νέων
υποδομών του εάν δεν ενισχυθεί η δυ-
ναμικότητα του Εθνικού Συστήματος
Μεταφοράς, το οποίο έχει σχεδιαστεί
για τη μεταφορά αερίου από τον Βορρά
προς τον Νότο, τονίζει στην «Κ» ο δι-
ευθυντής Στρατηγικής και Ανάπτυξης
του ΔΕΣΦΑ Μιχάλης Θωμαδάκης. «Το
δίκτυο δουλεύει οριακά αυτή τη στιγμή,
καταγράφοντας ιστορικά ρεκόρ εισα-
γωγών και εξαγωγών, ενώ υπάρχουν
ήδη τέσσερις αιτήσεις για νέα FSRU,
τέσσερα επενδυτικά σχέδια για νέες
μονάδες φυσικού αερίου, καθώς και εν-
διαφέρον για μεταφορά αερίου από την
Τουρκία με προορισμό τις βαλκανικές
χώρες» τονίζει, επισημαίνοντας ότι οι
ανάγκες αυτές δεν μπορούν να εξυπη-
ρετηθούν από το υφιστάμενο σύστημα.
Ο ΔΕΣΦΑ έχει καταθέσει σχέδιο ενί-
σχυσης του συστήματος στη ΡΑΕ και
αναμένει την έγκρισή του.

Φυσικό αέριο
από την Ελλάδα
σε Ουγγαρία
και Ουκρανία
Μέσω του ελληνικού συστήματος 
και διαβαλκανικού αγωγού

<<<<<<<

Ηδη καλύπτει το μεγαλύτερο
μέρος των αναγκών της
Βουλγαρίας, ενώ έχουν
αυξηθεί και τα φορτία LNG
που προορίζονται για
την αγορά της Ρουμανίας.

Ελληνική αντίδραση στα σχέδια Ε.Ε. για Τουρκία
Το σχέδιο της Ε.Ε. για απεξάρτηση της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης από το ρω-
σικό φυσικό αέριο συμπεριλαμβάνει
και την Τουρκία. Αυτό που επιδιώκει η
Κομισιόν στις επαφές με την Τουρκία
είναι η μεταφορά αερίου από το Τουρ-
κμενιστάν, το Ιράν και το Ιράκ μέσω του
τουρκικού συστήματος αγωγών. Μάλι-
στα μέσα στον Ιούνιο αναμένονται συ-
ναντήσεις στελεχών της Κομισιόν με
τις τουρκικές αρχές για να εξεταστούν
οι δυνατότητες αξιοποίησης του εθνι-
κού δικτύου της χώρας για τη μεταφο-
ρά πρόσθετων ποσοτήτων αερίου από
το Αζερμπαϊτζάν και άλλων χωρών της
Κασπίας, αλλά και η κατασκευή πέ-
μπτου FSRU για την αύξηση των ποσο-
τήτων LNG που μπορεί μέσω της Ελλά-
δας να φτάσει στην Ευρώπη. Η ελληνι-
κή πλευρά έχει επισημάνει τα πολιτικά
και τεχνικά προβλήματα σε σχέση με τη
συμβολή της Τουρκίας στον εν λόγω
σχεδιασμό. Ως προς το τεχνικό σκέλος,
έχει επισημανθεί ότι η Τουρκία δεν έ-
χει διαθέσιμη δυναμικότητα για πρό-
σθετη εξαγωγή αερίου προς την Ευρώ-
πη, πέραν του συστήματος Τanap - Τap,
μέσω του οποίου διακινούνται ετησίως
10 δισ. κ.μ. αερίου. Επιπλέον, το Αζερ-
μπαϊτζάν δεν διαθέτει πρόσθετες πο-

σότητες για εξαγωγή, ενώ η κατασκευή
ενός νέου FSRU για την εξαγωγή του α-
ερίου στα Βαλκάνια προϋποθέτει την ε-
νίσχυση του δικτύου της στη δυτική
πλευρά της χώρας, όπου οι καταναλώ-
σεις για παράδειγμα της Κωνσταντινού-
πολης αυξάνονται κατά 15 φορές σε
σχέση με το καλοκαίρι. «Εάν η Ευρώπη
είναι διαθέσιμη να χρηματοδοτήσει νέ-
ες υποδομές στην Τουρκία γιατί να μην
το κάνει στην Ελλάδα, έχουμε τέσσερις
αιτήσεις για επενδυτικά σχέδια FSRU»,
είναι το επιχείρημα της ελληνικής
πλευράς προς την Κομισιόν.
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Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Εάν θέλεις να πιεις φθηνό φρέσκο γάλα
καλύτερα να ταξιδέψεις μέχρι την Ιβη-
ρική Χερσόνησο. Αλλά ακόμη και μέχρι
τη Γαλλία να φτάσεις, θα το πληρώσεις
λιγότερο από ό,τι στην Ελλάδα. Αλλωστε
στο Παρίσι μπορείς να αγοράσεις το
ίδιο πακέτο μακαρόνια 31 λεπτά φθη-
νότερα από ό,τι στο σούπερ μάρκετ της
γειτονιάς σου. Μπορεί τα ενοίκια να
είναι απλησίαστα στην Πόλη του Φωτός,
όμως τον στιγμιαίο καφέ θα τον αγο-
ράσεις από το σούπερ μάρκετ κατά 50%
φθηνότερα από ό,τι στο ελληνικό σούπερ
μάρκετ. Για οδοντόκρεμα, πάνες –είδος
για το οποίο οι ελληνικές οικογένειες

ξοδεύουν μια περιουσία–, αλλά και α-
πορρυπαντικά καλύτερα είναι να πας
κατά Βερολίνο μεριά.

Διότι εκεί θα αγοράσεις το ίδιο ακρι-
βώς προϊόν, του ίδιου πολυεθνικού ο-
μίλου και μάλιστα χωρίς να αναζητάς
ποιο σούπερ μάρκετ έχει προσφορά,
καθώς η χαμηλή τιμή είναι η αρχική
τιμή, χωρίς δηλαδή να εμπεριέχει προ-
ωθητική ενέργεια.

Με άλλα λόγια, ο πληθωρισμός που
«χτυπάει» εμάς και την παγκόσμια κοι-
νότητα είναι μεν εισαγόμενος σε ση-
μαντικό βαθμό, λόγω κυρίως της εξάρ-
τησης της ελληνικής οικονομίας από
τις εισαγωγές ενεργειακών προϊόντων
–είτε  πρόκειται για πετρέλαιο είτε για

φυσικό αέριο–, πρώτων και δεύτερων
υλών, από χάλυβα και πλαστικά έως κα-
λαμπόκι για ζωοτροφές και μαλακό
σιτάρι για αλεύρι, όμως δεν είναι η μο-
ναδική αιτία που οι τιμές στην Ελλάδα
σε βασικά αγαθά είναι τόσο σε απόλυτα
μεγέθη υψηλές όσο και σε σχέση με
την αγοραστική δύναμη των κατανα-
λωτών.

Ενα πλέγμα παραγόντων –που μπορεί
να ξεκινάει από το γεγονός ότι το τρι-
φύλλι στην Ελλάδα κοστίζει περισσότερο
γιατί πρέπει να κάψεις πετρέλαιο ή
ρεύμα για να αντλήσεις νερό και να το
ποτίσεις και να φτάνει μέχρι την κυ-
ριαρχία των προσφορών στη λειτουργία
των σούπερ μάρκετ, λειτουργία που
κρατάει σε υψηλά επίπεδα τις ονομα-
στικές τιμές και στην ουσία δημιουργεί
συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού– βρί-
σκονται πίσω από την… ενδημική α-
κρίβεια.

Στα παραπάνω, βεβαίως, θα πρέπει
να προστεθούν και οι υψηλοί έμμεσοι
φόροι, τόσο ο ΦΠΑ όσο και ο ΕΦΚ, φόροι
που αυξήθηκαν ή ακόμη και εμφανί-

στηκαν για πρώτη φορά, όπως στην πε-
ρίπτωση του ΕΦΚ στον καφέ, την πε-
ρίοδο των μνημονίων χάριν δημοσιο-
νομικής προσαρμογής –ή σε απλά ελ-
ληνικά για να αυξηθούν τα κρατικά έ-
σοδα– και επιβεβαίωσαν τη γνωστή ρή-
ση «ουδέν μονιμότερον του προσωρι-
νού». Στην Ισπανία, για παράδειγμα,
βασικά είδη διατροφής, όπως το γάλα,
το ψωμί, τα αυγά, το τυρί επιβαρύνονται
με ΦΠΑ 4%, όμως στην Ελλάδα με 13%.
Στη Γερμανία ορισμένα τρόφιμα επι-
βαρύνονται με ΦΠΑ 7%, ενώ ακόμη και
στην Αυστρία ο ΦΠΑ στο γάλα και τα
δημητριακά είναι 10%. Στη δε Γαλλία,
όλα τα τρόφιμα με εξαίρεση τις σοκο-
λάτες, τις μαργαρίνες - φυτικά λίπη και

το…χαβιάρι επιβαρύνονται με ΦΠΑ μό-
λις 5,5%.

Στην Ελλάδα οποιαδήποτε συζήτηση
για μείωση του ΦΠΑ, τουλάχιστον σε
βασικά είδη διατροφής, σταματάει πριν
καν αρχίσει, παρά τις επανειλημμένες
οχλήσεις προς την κυβέρνηση από προ-
μηθευτές και λιανεμπόρους, με την κυ-
βέρνηση μεν να ισχυρίζεται ότι δεν το
πράττει διότι φοβάται ότι δεν θα περά-
σουν οι μειώσεις στις τελικές τιμές, την
ίδια ώρα δε να κάθεται στο ίδιο τραπέζι
με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας
και του λιανεμπορίου επιστρατεύοντας
την παρωχημένη και, όπως αποδείχθηκε
στο παρελθόν, αναποτελεσματική πρα-
κτική της «συμφωνίας κυρίων».

Το 2020, εν μέσω πανδημίας δη-
λαδή, αλλά προ της εμφάνισης των
πληθωριστικών πιέσεων, οι τιμές των
τροφίμων στην Ελλάδα διαμορφώθη-
καν, σύμφωνα με τα στοιχεία της
Eurostat, σε επίπεδα πάνω από τον
μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ενωσης
και συγκεκριμένα κατά 5,4%. Το 2020
το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ελλάδα
ήταν στο 74% του μέσου ευρωπαϊκού
όρου, ενώ το 2021, σύμφωνα με τα
προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat,
αυτό υποχώρησε περαιτέρω –λόγω
πανδημίας– στο 65% του ευρωπαϊκού
μέσου όρου. 

Τον Μάιο, εξάλλου, η Ελλάδα κα-
τέγραψε τον πέμπτο υψηλότερο πλη-
θωρισμό στην Ευρωζώνη, με βάση
τις εκτιμήσεις της Eurostat για τον ε-
ναρμονισμένο δείκτη τιμών κατανα-
λωτή, κάτι που οφείλεται όχι μόνο
στον πολύ υψηλό ενεργειακό πληθω-
ρισμό, αλλά και στις πολύ μεγάλες α-
νατιμήσεις στα τρόφιμα. Υπενθυμί-
ζεται ότι ήδη, σύμφωνα με τα στοιχεία
της ΕΛΣΤΑΤ, οι τιμές των τροφίμων -
μη αλκοολούχων ποτών αυξήθηκαν
τον Απρίλιο στην Ελλάδα σε ετήσια
βάση κατά 10,9%. 

Από τα στοιχεία της Eurostat προ-
κύπτει ότι η Ελλάδα έχει τον έκτο υ-
ψηλότερο πληθωρισμό τροφίμων τον
Απρίλιο (11,3%) μεταξύ των χωρών
της Ευρωζώνης και υψηλότερα από
τον μέσο όρο στην Ευρωζώνη (7,7%).
Σε ορισμένα μάλιστα πολύ βασικά
προϊόντα οι αυξήσεις είναι όχι μόνο
πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώ-
νης, αλλά και μεταξύ των υψηλότερων
που καταγράφηκαν. Ενδεικτικά, στο
ψωμί αύξηση 13,1% (8,6% στην Ευ-
ρωζώνη), στο κρέας 14,3%, που απο-
τελεί την υψηλότερη αύξηση στην
Ευρωζώνη και σχεδόν σε διπλάσια ε-
πίπεδα από τον μέσο όρο σε αυτήν
(7,8%), στα γαλακτοκομικά - τυριά και
αυγά 11,8% (7,3% στην Ευρωζώνη),
στα λαχανικά 13,8% (9,3% στην Ευ-
ρωζώνη), στις βρεφικές τροφές 9,3%
(4,2% στην Ευρωζώνη), στα φρούτα
7,9% (5,4% στην Ευρωζώνη). 

«Μια από τις αιτίες για το εάν έ-
χουμε μεγάλες ανατιμήσεις ή όχι είναι
το πού παράγονται οι βασικές πρώτες
ύλες και φυσικά τα τελικά προϊόντα.
Για παράδειγμα, οι αυξήσεις στην τιμή
του σκληρού σιταριού, προϊόν με ση-
μαντική εγχώρια παραγωγή, ήταν χα-
μηλότερες από τον μέσο όρο της Ε.Ε.
(76,1% στην Ελλάδα έναντι 82,1%
στην Ε.Ε. τον Απρίλιο του 2022 σε σύ-

γκριση με ένα χρόνο πριν), όμως στο
καλαμπόκι το οποίο εισάγει σε μεγάλες
ποσότητες η Ελλάδα για ζωοτροφές,
η αύξηση των τιμών ήταν η υψηλότερη
που καταγράφηκε στην Ε.Ε. (95,5%
στην Ελλάδα έναντι 57,9% στην Ε.Ε.).
Η ελληνική κτηνοτροφία στηρίζεται
σε πολύ μεγάλο βαθμό στην ξηρά τρο-
φή για τις ζωοτροφές σε σύγκριση με
ό,τι συμβαίνει στις άλλες χώρες. Ακόμη
δε και για τα χωράφια με τριφύλλι,
στην Ελλάδα χρειάζεται να κατανα-
λώσεις ενέργεια για να τα ποτίσεις,
κάτι που στην Κεντρική και Βόρεια
Ευρώπη δεν είναι αναγκαίο λόγω των
καιρικών συνθηκών», επισημαίνει
στην «Κ» ο Στέφανος Κομνηνός, συ-
νιδρυτής της εταιρείας συμβούλων
Netrino, αναλυτής της αγοράς και
πρώην γενικός γραμματέας Εμπορίου. 

Πέρα όμως από το δομικό πρόβλη-
μα, υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Μόλις
στις αρχές της εβδομάδας ο επικεφαλής
της γαλακτοβιομηχανίας Κρι Κρι ε-
πανέλαβε τις καταγγελίες του για τε-
χνητές ελλείψεις και κερδοσκοπικά
παιχνίδια σε ό,τι αφορά τις πρώτες ύ-
λες, καταγγελίες που είχαν γίνει από
το «συγγενικό» Ινστιτούτο Ελληνικού
Γάλακτος τον Απρίλιο. Ετσι η τιμή πα-
ραγωγού για το αγελαδινό γάλα έφτασε
από τα 0,38 ευρώ/λίτρο στα 0,50
ευρώ/λίτρο και φυσικά πέρασε και θα
περάσει στην τιμή λιανικής των γα-
λακτοκομικών. Η τιμή του φρέσκου
γάλακτος στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά
8,2% τον Απρίλιο, αύξηση που μπορεί
να είναι ελαφρώς χαμηλότερη από
αυτή στην Ευρωζώνη (8,5%). Το πρό-
βλημα, βεβαίως, είναι ότι παρά τα όσα
έγιναν και πριν από μερικά χρόνια με
την περίφημη «εργαλειοθήκη αντα-
γωνισμού του ΟΟΣΑ», η οποία προ-
κάλεσε θύελλα αντιδράσεων και τριγ-
μούς στη συγκυβέρνηση Ν.Δ. - ΠΑΣΟΚ,
το γάλα στην Ελλάδα παραμένει α-
κριβό. Η μέση τιμή για 1 λίτρο φρέσκο
γάλα είναι 1,24 ευρώ (σ.σ. η επικρα-
τούσα τιμή αυτή τη στιγμή για τον
μεγαλύτερο «παίκτη» στην κατηγορία
είναι 1,48 ευρώ στο σούπερ μάρκετ,
με τη συσκευασία να φτάνει τα 2 ευρώ
στα μικρά σημεία πώλησης), πολύ υ-
ψηλότερη από τη μέση τιμή σε χώρες
γενικά φθηνότερες, όπως η Ισπανία,
αλλά και η Γαλλία και η Γερμανία. 

Την ίδια ώρα, όμως, στην Ελλάδα
καταγράφονται πολύ μεγάλες αυξήσεις
σε φρούτα και λαχανικά, προϊόντα τα
οποία παράγονται εδώ. Πέρα από την
επιβάρυνση που υπάρχει σήμερα από
τις πολύ μεγάλες αυξήσεις στα λιπά-
σματα και την ενέργεια η οποία απαι-
τείται για τα θερμοκήπια, την άρδευση,
αλλά και για τη μεταφορά των προϊ-
όντων, οι υψηλές τιμές αποδίδονται
σε μια εγγενή αδυναμία: ο κατακερ-
ματισμός με την ύπαρξη πολλών μι-
κρών παραγωγών και πωλητών ση-
μαίνει μεγάλη επιβάρυνση κόστους
σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής α-
λυσίδας. 

Ακόμη και δυόμιση φορές πάνω μπορεί
να πληρώνει ένα νοικοκυριό στην Ελλάδα
τις βρεφικές πάνες, αλλά και αρκετά άλλα
προϊόντα που παράγονται από τους πλέον
γνωστούς πολυεθνικούς ομίλους, από
ό,τι ένα νοικοκυριό στη Γερμανία. Το πα-
ράδειγμα δεν είναι τυχαίο και δυστυχώς
δεν είναι το μοναδικό: ένα πακέτο βρε-
φικές πάνες 23 τεμαχίων κοστίζει στην
Ελλάδα 8,98 ευρώ, ενώ στη Γερμανία
μπορεί να το βρει κάποιος σε κατάστημα
πολύ μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ
προς 3,80 ευρώ. Πρόκειται δε για τιμές
που δεν περιέχουν κάποια προσφορά.

Στο ελληνικό σούπερ μάρκετ η τιμή με
την τρέχουσα προσφορά κατεβαίνει μεν
στα 6,78 ευρώ, αλλά και πάλι είναι υπερ-
διπλάσια της τιμής στη Γερμανία.

Το ζήτημα δεν είναι τωρινό, αλλά ούτε
και συγκυριακό. Ούτε είναι αποτέλεσμα
των «κακών πολυεθνικών» που εκμεταλ-
λεύονται τους δυστυχείς Ελληνες. Συμ-
βαίνει εδώ και χρόνια και είναι αποτέλεσμα
ενός συνδυασμού παραγόντων που σχε-
τίζονται τόσο με την παραγωγική δομή
της Ελλάδας και τη λειτουργία της εγ-
χώριας αγοράς. Κατ’ αρχάς, σε αρκετές
από τις ευρωπαϊκές χώρες υπάρχουν ερ-

γοστάσια παραγωγής των πολυεθνικών
σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα, πολύ
περισσότερα από όσα υπάρχουν στην
Ελλάδα. Δεύτερον, το μέγεθος της ελλη-
νικής αγοράς είναι εκ των πραγμάτων
μικρό, κάτι που δεν ευνοεί την ύπαρξη
πολύ χαμηλών περιθωρίων κέρδους. Υ-
πάρχουν, όμως, και δύο ακόμη σημαντικοί
παράγοντες. «Στην Ελλάδα προμηθευτές
και λιανέμποροι συνεχίζουν να δουλεύουν
πάρα πολύ με τις προσφορές, διότι εκ-
παίδευσαν έτσι τους καταναλωτές και
τώρα βρίσκονται σε έναν φαύλο κύκλο.
Κρατούν λοιπόν τις ονομαστικές τιμές

ψηλά για να είναι τον μισό χρόνο στο
ράφι με μειωμένη τιμή. Αυτό που γίνεται
εδώ ωθεί τον αγοραστή να μη λαμβάνει
ορθολογικές αποφάσεις, ειδικά μάλιστα
καθώς είναι ελάχιστοι εκείνοι που ελέγ-
χουν στο ταμπελάκι και την τιμή ανά
μονάδα προϊόντος», υποστηρίζει ο κ. Κο-
μνηνός.  Επιπλέον σε χώρες όπως για
παράδειγμα η Γερμανία και η Ισπανία,
το οργανωμένο λιανεμπόριο ελέγχεται
σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις εκπτωτικές
αλυσίδες (discounters), με συνέπεια να
συμπαρασύρουν προς τα κάτω και τις
τιμές των επωνύμων.

Οι μεγάλες αυξήσεις στις τιμές της ενέρ-
γειας οφείλονται και σε εξωγενείς παρά-
γοντες, αλλά και σε ελληνικές ιδιαιτερό-
τητες. Για αυτό ο ενεργειακός πληθωρι-
σμός, δηλαδή η άνοδος των τιμών στην
ενέργεια τον Μάιο (σε σχέση με τον Μάιο
του 2021) ήταν στην Ελλάδα 60,9% έναντι
39,2% κατά μέσο όρο στην Ευρωζώνη,
σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.
Τον Απρίλιο ήταν 57,6% έναντι 37,5%
στην Ευρωζώνη. Κι αυτές οι αποκλίσεις
υπάρχουν μετά τις κρατικές επιδοτήσεις
προς τους καταναλωτές, οι οποίες είναι

από τις πιο γενναιόδωρες μεταξύ των
κρατών-μελών του ενιαίου νομίσματος.

Τέσσερις είναι οι βασικοί λόγοι που
οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας αυξά-
νονται περισσότερο σε σχέση με την Ευ-
ρωζώνη: Η υψηλότερη συμμετοχή του
φυσικού αερίου στο μείγμα της ηλεκτρο-
παραγωγής, που φτάνει το 40%. Αλλες
χώρες, όπως η Γερμανία και η Γαλλία, ε-
νίσχυσαν την παραγωγή ρεύματος από
άνθρακα (η πρώτη) και από πυρηνικά (η
δεύτερη). Οι ΑΠΕ στην Ελλάδα πληρώ-
νονται με εγγυημένες τιμές, με αποτέ-

λεσμα να μην ορίζουν τιμή στο σύστημα,
ακόμη και σε ημέρες που η παραγωγή
τους κυριαρχεί στο ενεργειακό μείγμα.
Η έλλειψη διασυνδέσεων για φθηνότερες
εισαγωγές, αν και όποτε υπάρχουν, και
η στενότητα ισχύος, δηλαδή η οριακή
κάλυψη της ζήτησης σε ρεύμα.

Η ανωριμότητα της ελληνικής αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας. Η Ελλάδα είναι η
μοναδική αγορά στην Ευρώπη όπου η
αύξηση της τιμής στη χονδρεμπορική
αγορά περνάει σε ποσοστό σχεδόν 100%
στη λιανική, όταν σε άλλες χώρες αυτό

περιορίζεται στο 20%-50% διότι λειτουρ-
γούν τα μακροπρόθεσμα διμερή συμβό-
λαια, που δεν υπόκεινται στις διακυμάν-
σεις της χρηματιστηριακής αγοράς.

Σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, η υψηλή
τιμή οφείλεται στους φόρους. Σύμφωνα
με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις 30 Μαΐου,
η Ελλάδα είχε την τρίτη υψηλότερη τελική
μέση τιμή αμόλυβδης στην Ευρώπη (2,277
ευρώ/λίτρο), μετά τη Φινλανδία και τη
Δανία. Ωστόσο, η προ φόρων τιμή ήταν
η 12η υψηλότερη. 

Γιατί πληρώνουμε ακριβότερα τη διεθνή ακρίβεια
Μεγάλη εξάρτηση από εισαγωγές ενεργειακών προϊόντων, πρώτων και δεύτερων υλών, υψηλές ονομαστικές τιμές λόγω προσφορών και φόροι

<<<<<<<

Στη Γαλλία, όλα τα τρόφιμα
εκτός από σοκολάτες,
μαργαρίνες και… χαβιάρι
επιβαρύνονται με ΦΠΑ 5,5%.

<<<<<<<

Πέραν των δομικών προ-
βλημάτων της αγοράς,
ρόλο στις ανατιμήσεις
παίζουν και κερδοσκοπικά
παιχνίδια στις πρώτες ύλες.

Ανω του ευρωπαϊκού
μέσου όρου οι αυξήσεις
στις τιμές τροφίμων

«Μαύρη» πρωτιά στον ενεργειακό πληθωρισμό

Το ίδιο προϊόν 2,5 φορές ακριβότερο από τη Γερμανία
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Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

Σε νέο ισχυρό ανταγωνιστή της Ελλάδας
στον τουρισμό αναδεικνύεται η Κροατία.
Τα τελευταία στοιχεία από τις πανευ-
ρωπαϊκές δημοσκοπήσεις για τους πλέον
δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς
που θέλουν να επισκεφθούν οι Ευρω-
παίοι, τις οποίες διενεργεί η European
Travel Commission, δείχνουν ότι τον
Μάιο η παράκτια αυτή χώρα των Δυτι-
κών Βαλκανίων εκτόπισε από την πρώτη
πεντάδα την Πορτογαλία. Βρίσκεται
πλέον μόλις μία θέση κάτω από την Ελ-
λάδα στις προτιμήσεις των δυνητικών
ταξιδιωτών, ενώ σταθερά στην πρώτη
τριάδα παραμένουν η Ισπανία, η Ιταλία
και η Γαλλία.

Η δυναμική άνοδος της Κροατίας τα
τελευταία έτη δεν φαίνεται να αποτελεί
περιστασιακή εξέλιξη. Κοιτώντας πίσω

τα χρόνια διαπιστώνει κανείς εύκολα
πως ο τουρισμός της μεγεθύνεται με
σταθερούς ισχυρούς ετήσιους ρυθμούς.
Και εμφανίζεται πλέον ευθέως ανταγω-
νιστική της Ελλάδας, διότι διαθέτει και
αυτή πολυάριθμο νησιωτικό σύμπλεγμα,
φυσική ομορφιά και μεσογειακό κλίμα,
αλλά και πλούσιο ιστορικό και πολιτι-
στικό περιεχόμενο.

Οπως εξηγεί ο Θεόφιλος Κυρατσού-
λης, επικεφαλής της Mindhaus, της ε-
ταιρείας που πραγματοποιεί τις κυλιό-
μενες δημοσκοπήσεις για την European
Travel Commission, η Κροατία εμφα-
νίζεται πλέον ευθέως ανταγωνιστική
προς την Ελλάδα όχι τόσο στο καθετο-
ποιημένο μαζικό τμήμα του τουρισμού,
δηλαδή αυτό που διενεργείται μέσω

tour operators, αλλά κυρίως στο νευ-
ραλγικό τμήμα των ελεύθερων, ανεξάρ-
τητων ταξιδιωτών οι οποίοι παράγουν
και τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία
για τους προορισμούς που επισκέπτο-
νται.

Στο ακριβό τμήμα της ξενοδοχειακής
αγοράς οι τιμές για τα ξενοδοχεία πέντε
αστέρων της Κροατίας και της Ελλάδας
είναι πλέον σε παρόμοια επίπεδα, ενώ
και η μέση κατά κεφαλήν δαπάνη των
ξένων ταξιδιωτών είναι παρόμοια. Ω-
στόσο τα μεγέθη της Κροατίας είναι
σημαντικά μικρότερα της Ελλάδας: η
ακτογραμμή της είναι 5.835 χιλιόμετρα
έναντι 14.800 χιλιομέτρων της ελληνικής
και ο πληθυσμός της κινείται κοντά στα
4,3 εκατομμύρια κατοίκους έναντι 10,6
εκατομμυρίων της Ελλάδας. Μεγάλες
ξένες ξενοδοχειακές αλυσίδες που είναι
παρούσες και στην Ελλάδα έχουν μπει
ή μπαίνουν τώρα στην αγορά της Κρο-
ατίας, ενώ δυσανάλογα ισχυρή σε σχέση
με τα ευρύτερα τουριστικά μεγέθη της
είναι η θέση της χώρας στο yachting.
Να σημειωθεί πως η Κροατία διαθέτει
περισσότερα από 1.000 μεγάλα και μικρά
νησιά και ανεπτυγμένο σύστημα σύγ-
χρονων μαρινών.

Το 2019, τελευταίο έτος πριν από
την πανδημία, ο αριθμός των ξένων
που επισκέφθηκαν την Κροατία ανήλθε
στα 12 εκατομμύρια, σύμφωνα με τον
Κροατικό Οργανισμό Τουρισμού, έναντι
περίπου 30 εκατομμυρίων στην Ελλάδα.
Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις της Κροατίας
όμως διαμορφώθηκαν το 2019 στα 12
δισ. ευρώ έναντι 18,2 δισ. στην Ελλάδα. 

Μεγέθη που παραπέμπουν σε υψηλή
μέση κατά κεφαλήν δαπάνη. Υψηλότερη
από αυτή στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με κύκλους της ελληνικής
τουριστικής βιομηχανίας, το προφίλ
των επισκεπτών και των αγορών στις
οποίες είναι δημοφιλής και απευθύνεται
η Κροατία είναι παρόμοιο με αυτό της
Ελλάδας. Μάλιστα, η άμεση εξάρτησή
της από τον τουρισμό εμφανίζεται στο

20% του ΑΕΠ και εκτιμάται από την
Παγκόσμια Τράπεζα ότι είναι μεγαλύτερη
από αυτήν της Ελλάδας.

Πώς λοιπόν η Κροατία κατάφερε να
αναρριχηθεί στο top 5 των αγαπημένων
προορισμών των Ευρωπαίων και να α-
νταγωνίζεται πλέον ευθέως την Ελλάδα;
Τόσο η Παγκόσμια Τράπεζα όσο και
συμβουλευτικοί οργανισμοί του κλάδου,
όπως η Mabrian και η Mindhaus, αλλά
και Ελληνες ξενοδόχοι ξεχωρίζουν, πέ-
ραν της φυσικής ομορφιάς του κλίματος
και του νησιωτικού χαρακτήρα της, μια

σειρά πρόσθετων σημαντικότατων πα-
ραμέτρων. 

Κατ’ αρχήν η Κροατία έχει διακριθεί
τα τελευταία χρόνια για τις στοχευμένες
ποιοτικές και αποτελεσματικές εκστρα-
τείες προώθησης των προορισμών της
διεθνώς. Εκστρατείες που γίνονται τόσο
κεντρικά όσο και από τους τοπικούς
οργανισμούς διαχείρισης προορισμών.
Αυτοί οι τελευταίοι, η Destination
Management Organizations ή απλά
DMO, είναι φορείς που διασφαλίζουν
τη σωστή λειτουργία των προορισμών

ακόμα και στις περιόδους αιχμής, απο-
φεύγοντας ή θεραπεύοντας τα φαινό-
μενα υπερ-τουρισμού αλλά και των δαι-
δαλωδών γραφειοκρατικών διαδικασιών
για όλους τους κρίκους της τουριστικής
αλυσίδας, όπως είναι οι αεροπορικές ε-
ταιρείες, οι εταιρείες κρουαζιέρας, τα
ξενοδοχεία, οι tour operators και η δια-
θέσιμη πληροφόρηση προς τους δυνη-
τικούς επισκέπτες.

Είναι χαρακτηριστικό πως το Ντου-
μπρόβνικ αποτελεί πλέον διεθνές πα-
ράδειγμα βέλτιστης πρακτικής για τη

διαχείριση των τουριστικών ροών της
κρουαζιέρας, και όχι μόνο, οι οποίες
όπως και στη Βενετία απείλησαν ναι
αλλοιώσουν το προφίλ του προορισμού.

Επίσης, ως χώρα που κέρδισε την α-
νεξαρτησία της από τη Γιουγκοσλαβία
πριν από τρεις μόλις δεκαετίες, προχώ-
ρησε με σχέδιο την ανάπτυξη των κα-
τάλληλων υποδομών και υπηρεσιών,
σημειώνει η Παγκόσμια Τράπεζα. Ση-
μαντικά δημόσια έργα και βελτίωση
των διαδικασιών λήψης αποφάσεων α-
ναφέρονται μεταξύ των πολιτικών που
μετατρέπουν την Κροατία σε τουριστική
δύναμη στη Μεσόγειο αλλά και διεθνώς.
Η χώρα εκτιμάται ότι είναι πλέον μέσα
στους 15 δημοφιλέστερους προορισμούς
στον κόσμο.

Πρόσθετη παράμετρος που ενισχύει
τις τουριστικές ροές προς την Κροατία
είναι βεβαίως και η εγγύτητά της με τις
μεγάλες αγορές της Κεντρικής Ευρώπης
και ειδικά τη Γερμανία, την Αυστρία
και την Πολωνία. Η δυναμική της ανά-
καμψης που καταγράφει μετά την παν-
δημία η Κροατία εξηγείται και από αυτήν
ακριβώς την εύκολη οδική πρόσβαση
την οποία έχει από την κεντρική Ευ-
ρώπη, καθώς τα ταξίδια με τα μαζικά
μέσα μεταφοράς όπως το αεροπλάνο
θεωρήθηκαν την προηγούμενη διετία
υψηλότερου ρίσκου, αναφέρουν Ελληνες
ξενοδόχοι.

Πρέπει λοιπόν η Ελλάδα να ανησυχεί
από την άνοδο της Κροατίας; Ο πρόεδρος
του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών
Επιχειρήσεων Γιάννης Ρέτσος είναι σα-
φής: «Θέλουμε καλό και υγιή ανταγω-
νισμό γιατί μας βοηθάει να γίνουμε κι
εμείς καλύτεροι αλλά και να διευρυνθεί
η διεθνής απήχηση της ευρύτερης πε-
ριφέρειας της Ανατολικής Μεσογείου
διεθνώς. Εμείς πρέπει να κάνουμε αυτό
που ξέρουμε να κάνουμε καλά, δηλαδή
να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τις υ-
ποδομές μας και τις υπηρεσίες μας και
να διορθώνουμε τις αδυναμίες μας»,
σημειώνει χαρακτηριστικά.

Ο ελληνικός τουρισμός και ειδικότερα
η ξενοδοχία βιώνει τεκτονικές αλλα-
γές, χωρίς ωστόσο να γίνονται αντι-
ληπτές από όλους τους συμμετέχοντες
στην αγορά. Κατ’ αρχάς, η Ελλάδα
πλέον έχοντας φτάσει κοντά ή και
παραπάνω από τη φέρουσα ικανότητα
των περισσότερων αναπτυγμένων
προορισμών της, τείνει να απευθύ-
νεται σε υψηλότερου εισοδήματος
ξένους ταξιδιώτες και να ανταγωνί-
ζεται έτσι ευθέως μεσογειακές χώρες
- κολοσσούς στον κλάδο, όπως η Ι-
σπανία και η Ιταλία.

Ωστόσο, δεν διαθέτουν όλοι οι ελ-
ληνικοί προορισμοί τις απαραίτητες

υποδομές, δημόσιες και ιδιωτικές,
για να μπορέσουν –παρά τη φυσική
ομορφιά τους– να καταστήσουν εύ-
κολα όσους ταξιδιώτες υψηλής προ-
στιθέμενης αξίας έρχονται στη χώρα
επαναλαμβανόμενους επισκέπτες.
Είναι χαρακτηριστικό πως οι μονάδες
πέντε αστέρων είναι μόλις 651 σε
σύνολο 10.052, σύμφωνα με το Ξε-
νοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος.
Παράλληλα οι δημόσιες υποδομές
πρόσβασης, όπως τα αεροδρόμια, έ-
χουν εκσυγχρονιστεί σε μόνο 16 από
τα συνολικά 40 αεροδρόμια διεθνούς
ενδιαφέροντος.

Δεύτερον, ο υπερτουρισμός και η
υψηλή εποχικότητα παραμένουν ση-

μαντικά προβλήματα, που δεν έχουν
αντιμετωπιστεί επαρκώς με την α-
νάπτυξη νέων προορισμών από τους
εκατοντάδες που διαθέτει η Ελλάδα,
ειδικά εκτός καλοκαιρινής περιόδου
(τουρισμός σε ορεινές περιοχές, α-
γροτουρισμός, ιατρικός τουρισμός,
οικοτουρισμός).

Το «ήλιος και θάλασσα» παραμένει
μακράν το βασικό προϊόν της χώρας,
που διαθέτει ωστόσο τεράστια πο-
λιτιστική κληρονομιά και εξαιρετικούς
ορεινούς προορισμούς. Ακόμα και
στην κατηγορία του «ήλιος και θά-
λασσα», όμως, νησιά που έχουν όλες
τις φυσικές προδιαγραφές να προ-
σελκύσουν μεγάλους αριθμούς του-
ριστών, όπως για παράδειγμα η Θάσος

ή η Λήμνος παραμένουν εκτός χάρτη
αγοράς λόγω απουσίας υποδομών
και προωθητικών ενεργειών.

Παράλληλα η συμπεριφορά των
ταξιδιωτών πλέον και τα κριτήρια ε-
πιλογής προορισμών έχουν μεταβλη-
θεί δραστικά. Παράμετροι όπως η
βιωσιμότητα παίζουν καθοριστικό
ρόλο στην επιλογή των διακοπών
τους, όπως βεβαίως και η αναζήτηση
μοναδικών, εξατομικευμένων εμπει-
ριών.

Ο μαζικός τουρισμός των all
inclusive «πακέτων διακοπών» που
μετακινείται με πούλμαν χάνει κα-
θημερινά συγκριτικά με τους ανε-
ξάρτητους ιδιώτες ταξιδιώτες, που
θέλουν διακοπές κομμένες και ραμ-

μένες στα δικά τους ενδιαφέροντα.
Νέα ταξιδιωτικά πρότυπα τα οποία

συνδέονται με την ευελιξία στην α-
γορά εργασίας, όπως οι μακροχρόνιες
άδειες, τα sabbaticals, η τηλεργασία
αλλά και με τη γήρανση του πληθυ-
σμού, η οποία δημιουργεί προοπτικές
για την ανάπτυξη νέων αγορών στον
τουριστικό τομέα, μεταλλάσσουν ε-
πίσης τη ζήτηση, διαπιστώνει πρό-
σφατη μελέτη της Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Μελετών της Alpha Bank.

Επιπλέον, η ίδια η φύση της φιλο-
ξενίας που αναζητούν οι Δυτικοί τα-
ξιδιώτες στην Ελλάδα έχει αρχίσει
να διαφοροποιείται και να οδηγεί και
προς τις βραχυχρόνιες μισθώσεις,
που παρέχουν την εμπειρία τού «ζήσε
σαν τον ντόπιο» και να απομακρύνεται
από τα mega ξενοδοχεία των 1.000
και πλέον κλινών. Αυτή η τάση των
εξατομικευμένων με γεμάτες ιδιαίτερες
εμπειρίες διακοπών δεν μπορούν α-
κόμα να καλυφθούν από το κυρίαρχο
μοντέλο της ελληνικής ξενοδοχίας,
παρά μόνον με μικρές εξαιρέσεις ε-
πιχειρήσεων που έχουν αναπτύξει
τον τομέα αυτό σημαντικά.

Και ενόσω ο υψηλής προστιθέμε-
νης αξίας ταξιδιώτης αναζητεί όλα
τα παραπάνω, που πλέον τα βρίσκει
και σε νέες ανταγωνίστριες χώρες ό-
πως η Κροατία, ο χαμηλότερου εισο-
δηματικού επιπέδου επισκέπτης έχει
πλέον να διαλέξει πολύ φθηνότερες
διακοπές σε χώρες με τις οποίες η
Ελλάδα βρισκόταν στην ίδια κατη-
γορία πριν από μερικά χρόνια, όπως
η Τουρκία ή η Αίγυπτος. Χώρες που
κερδίζουν ξανά φέτος χαμένα μερίδια
από τη διεθνή τουριστική αγορά.

Ο αριθμός των ξένων που επισκέφθηκαν
την Τουρκία τον περασμένο μήνα υπερ-
τριπλασιάστηκε σε σχέση με ένα χρόνο
νωρίτερα, σύμφωνα με τα τελευταία στοι-
χεία, ενισχύοντας τις προσδοκίες ότι ο α-
ριθμός των τουριστών φέτος θα επιστρέψει
στα επίπεδα του 2019 παρά τις επιπτώσεις
από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η Τουρκία έχει γίνει ξανά ένας πολύ ελ-
κυστικός προορισμός λόγω της φθηνής
λίρας. Η αξία του τουρκικού νομίσματος
έχει μειωθεί κατά το ήμισυ τον τελευταίο
χρόνο, προσελκύοντας την προσοχή από
χώρες που προηγουμένως ήταν μόνο μικρές
πηγές τουρκικού τουρισμού. Ο Piotr Henicz,
πρόεδρος του μεγαλύτερου πολωνικού
tour operator, Itaka, αποκάλυψε ότι οι
κρατήσεις για Τουρκία τριπλασιάστηκαν
από πέρυσι. «Με μια λέξη: εξαιρετική σχέση
ποιότητας - τιμής», σημειώνει.

Πέρυσι, τα έσοδα της Τουρκίας από τον
τουρισμό διπλασιάστηκαν σε σχεδόν 25
δισ. δολάρια – ακόμα κάτω από τα 34,5
δισ. δολάρια του 2019, όταν 45,1 εκατομ-
μύρια ξένοι επισκέφθηκαν την Τουρκία.

Σύμφωνα με έκθεση του Παγκόσμιου
Συμβουλίου Ταξιδιών και Τουρισμού, η
Τουρκία πρόκειται να είναι ο τέταρτος πιο
δημοφιλής ευρωπαϊκός προορισμός αυτό
το καλοκαίρι για επισκέπτες από όλη την
υφήλιο.

Και αυτό παρά την απουσία των Ρώσων
και των Ουκρανών που ήταν η πρώτη και
η τρίτη μεγαλύτερη πηγή επισκεπτών της
χώρας, αντίστοιχα. Ωστόσο, ο διευθύνων
σύμβουλος της Nirvana Hotels, Korhan
Alsan, δήλωσε πριν από λίγες ημέρες στο
Reuters ότι κρατήσεις από όλες τις άλλες

χώρες έρχονται και η Τουρκία θα μπορέσει
να φτάσει τα επίπεδα του 2019. «Υπολογίζω
ότι η Τουρκία θα λάβει έσοδα από τον του-
ρισμό αξίας 32 δισ. δολαρίων και θα φιλο-
ξενήσει 39 εκατ. τουρίστες», είπε χαρα-
κτηριστικά.

Επίκειται η ανακοίνωση του τρόπου ε-
λάφρυνσης της δαπάνης των νοικοκυ-
ριών για το ηλεκτρικό ρεύμα από τον
Ιούλιο και μετά. Υπάρχουν δύο σχέδια
στο τραπέζι. Το ένα είναι ριζοσπαστικό
και δεν αφαιμάζει τον κρατικό προϋ-
πολογισμό: προβλέπει ότι ουσιαστικά
αναστέλλεται το χρηματιστήριο ενέρ-
γειας με την οριακή τιμή (που είχε αρ-
χίσει για να τονώσει τις ΑΠΕ κι έχει ε-
ξελιχθεί σε όπλο μαζικής καταστροφής
νοικοκυριών και επιχειρήσεων) και η
τιμή θα προκύπτει ανάλογα με το κόστος
παραγωγής από κάθε πηγή (φυσικό α-
έριο, ανανεώσιμες, λιγνίτη), συν ένα
εύλογο ποσοστό κέρδους. Το δεύτερο
είναι το γνωστό σχήμα όπου ο προϋ-
πολογισμός επιδοτεί τους παραγωγούς

ενέργειας για να συγκρατηθούν οι τιμές
λιανικής. Αν προκριθεί το πρώτο, αν
δηλαδή υπερισχύσει η λογική αντιμε-
τώπισης μιας έκτακτης κατάστασης και
όχι το λόμπινγκ παραγωγών - προμη-
θευτών ηλεκτρικής ενέργειας σε Αθήνα
και σε Βρυξέλλες, θα είναι μια θετική
εξέλιξη που ίσως υπερκεράσει αρκετές
από τις προτάσεις που ακούγονται από
τον χώρο της αντιπολίτευσης. Αντιθέτως
για το δεύτερο, την επανάληψη αυτού
που ίσχυσε το τελευταίο εξάμηνο για
τους οικιακούς καταναλωτές, διατυπώ-
νονται ισχυρές ενστάσεις επί της ουσίας
και της λογικής του: αντί να ξοδεύει το
κράτος λεφτά (που, μάλιστα, δεν πε-
ρισσεύουν...) για να επιδοτήσει οριζόντια
την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος,

δικαιότερο και ορθολογικό θα ήταν να
επιδοτήσει απευθείας το εισόδημα των
ευάλωτων (μόνο) νοικοκυριών και εκείνα
να δαπανούν αυτά τα χρήματα όπως
κρίνουν – είτε για να καταναλώσουν
ρεύμα είτε για να καλύψουν άλλες α-
νάγκες. Ετσι θα ήταν μικρότερη και η
συνολική δημόσια δαπάνη. Που έχει
κυριολεκτικά ξεχειλώσει. 

Μια σύγκριση: σε δυόμισι χρόνια δα-
πανήθηκαν σε επιδόματα, ενισχύσεις

και οριζόντιες παροχές περίπου 46 δισ.
ευρώ, ποσό τεράστιο ως ποσοστό επί
του ΑΕΠ, αλλά και ως απόλυτο μέγεθος.
Το 2012, θυμίζω, είχε γίνει μια τιτάνια,
προσπάθεια για το κούρεμα του δημο-
σίου χρέους μας, το γνωστό PSI. Κι αυτή
κατέληξε στο κούρεμα του χρέους μας
κατά 53 δισ. ευρώ.

Τώρα αυτά κοντεύουμε να αντισταθ-
μίσουμε, διανέμοντας 46 δισ. σε ό,τι κι-
νείται στην επικράτεια – χωρίς ειδική
στόχευση στα ευάλωτα νοικοκυριά και
σε έχοντες και σε κατέχοντες, ακόμη
και σε ζόμπι. Στη  10ετία έως το 2019,
διαχείριση της κρίσης σήμαινε (έως και)
άγριες περικοπές δαπανών. Στην τε-
λευταία διετία, διαχείριση της κρίσης
σημαίνει, λες, δανείζομαι για να κάνω

παροχές, μοιράζω λεφτά που δεν έχω.
Η άσκηση χαλαρής διαχείρισης ήταν
κυβερνητική επιλογή. Αντί η επικοινω-
νιακή πολιτική να κληθεί να υπηρετήσει
την άσκηση μιας δίκαιης και αυστηρής
πολιτικής, η δημοσιονομική πολιτική
κλήθηκε να υπηρετήσει τις ανάγκες
της κυβερνητικής επικοινωνίας.

Και τώρα τα πράγματα, εξαιτίας και
του πολέμου, γίνονται πιο δύσκολα. Δυ-
σκολεύουν, επίσης, εξαιτίας των παρε-
νεργειών που έχει η δημοσιονομική χα-
λάρωση. 

Για παράδειγμα, ενώ το Δημόσιο α-
παλλάχθηκε από πάμπολλες εργασίες
χάρη στα apps του Κυρ. Πιερρακάκη,
ωστόσο δεν έχει κάνει ούτε μια μετα-
κίνηση υπαλλήλων από νεκρές υπηρε-

σίες σε άλλες που έχουν ανάγκες. Και
–ω, του θαύματος!– η «μεταρρύθμισή»
του αρχίζει, τώρα (προεκλογικά), με δια-
νομές… bonus! Αλλά και μεγάλο μέρος
της επιχειρηματικότητας επαναπαύεται.
Παράδειγμα: το Ταμείο Ανάκαμψης ά-
νοιξε και περιμένει τους ιδιώτες να ε-
πενδύσουν, αλλά οι περισσότεροι φαί-
νεται να χαλαρώνουν περιμένοντας.
Περιμένουν –μας λένε οι τράπεζες– να
αξιοποιήσουν και τον αναπτυξιακό νόμο
μαζί με το Ταμείο Ανάκαμψης, ώστε να
μειώσουν κι άλλο τη δική τους συμμε-
τοχή στη δαπάνη για την επένδυση.
Στόχος, ιδιωτικές επενδύσεις με δημόσιο
χρήμα – λες και ήταν χθες.

kallitsiskostas@yahoo.com

Α Ν Α Λ Υ Σ Η / Του ΚΩΣΤΑ ΚΑΛΛΙΤΣΗ

Διλήμματα πολιτικής
<<<<<<

Αντί η επικοινωνία να υπηρε-
τεί τη δημοσιονομική πολιτι-
κή, έγινε το αντίστροφο.

Ελλειμμα πολυτελών ξενοδοχείων
και σύγχρονων υποδομών στην Ελλάδα

<<<<<<<

Οι μονάδες πέντε
αστέρων είναι μόλις
651 σε σύνολο 10.052.

<<<<<<<

Το Ντουμπρόβνικ αποτελεί
πλέον διεθνές παράδειγμα
βέλτιστης πρακτικής για τη
διαχείριση της κρουαζιέρας.

Ο υπερτουρισμός και η υψηλή εποχικότητα παραμένουν σημαντικά προβλήματα
που δεν έχουν αντιμετωπιστεί επαρκώς.

Ανακάμπτει δυναμικά
ο τουρισμός στην Τουρκία
λόγω φθηνής λίρας

<<<<<<<

Ο αριθμός των τουριστών φέτος
θα επιστρέψει στα επίπεδα
του 2019, παρά τις επιπτώσεις
από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι αφίξεις αναμένεται
να φθάσουν φέτος τα 39 εκατομμύρια.

Νέος ανταγωνιστής της Ελλάδας η Κροατία
Σε λιγότερο από 30 χρόνια κατάφερε να γίνει ένας από τους πέντε δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς των Ευρωπαίων πολιτών
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Δεν έχουν κάνει
καμία προσπάθεια
ρύθμισης οι οφειλέτες
H σημασία επιστροφής των πλειστη-
ριασμών στα επίπεδα προ κρίσης με
40.000 - 50.000 τον χρόνο, σύμφωνα
με εκπροσώπους των funds, δεν ε-
ξαντλείται στην ανάγκη επίτευξης
των επιχειρησιακών στόχων του «Η-
ρακλή». Αποκτά και ηθικό νόημα, α-
φού στη συντριπτική τους πλειονό-
τητα πρόκειται για περιπτώσεις που
έχουν γυρίσει την πλάτη σε κάθε
προσπάθεια ρύθμισης που έχει γίνει
μέχρι σήμερα είτε μέσω των τραπε-
ζών –όταν ακόμη αυτά τα δάνεια
ήταν στα χαρτοφυλάκιά τους– είτε
μέσω των εταιρειών διαχείρισης που
τα ανέλαβαν μετά την πώλησή τους. 

Οι συμβολαιογράφοι που ασχο-
λούνται με θέματα πλειστηριασμών
βρίσκονται συχνά αντιμέτωποι με
βροχή εξωδίκων και απειλών ακόμη
και για σύσταση συμμορίας από ε-
πιτήδειους, που στόχο έχουν να τους
εκφοβίσουν ή να καθυστερήσουν τη
διαδικασία του πλειστηριασμού. Οπως
εξηγούν στην «Κ» εκπρόσωποι του
κλάδου, τα εργαλεία που έχουν υ-
πάρξει κατά καιρούς και από όλες τις
κυβερνήσεις έως σήμερα για τη ρύθ-
μιση των οφειλών ήταν πολλά και
αρκετά γενναιόδωρα, ενώ «σε καμία
από τις περιπτώσεις δεν μπορεί ο ο-
φειλέτης να ισχυριστεί ότι αιφνιδιά-
στηκε». Μέχρι ένα ακίνητο να φθάσει
στον πλειστηριασμό έχει προηγηθεί
η καταγγελία της σύμβασης του δα-
νείου, γεγονός που σημαίνει ότι ο ο-
φειλέτης δεν έχει πληρώσει καμία
δόση για τουλάχιστον ένα χρόνο,
στην καλύτερη περίπτωση, καθώς
οι περισσότερες περιπτώσεις αφορούν
πολύ μεγαλύτερα διαστήματα αθέ-
τησης. Αδιάφορος σε οποιαδήποτε
προσπάθεια ρύθμισης θα πρέπει να
υπήρξε ο οφειλέτης και κατά το διά-
στημα της κοινοποίησης της διαταγής
πληρωμής που απαιτεί τουλάχιστον
ένα 6μηνο, όπως επίσης και κατά το
διάστημα της κατάσχεσης, στάδια
που αθροίζουν συνολικά πάνω από
δύο χρόνια, με βάση μια ομαλή δια-
δικασία, χωρίς να συνυπολογίζονται
τα οριζόντια μέτρα αναστολών ή «πα-
γώματος» των πλειστηριασμών που

εφαρμόστηκαν κατά κόρον την προη-
γούμενη δεκαετία. 

Στους πολυάριθμους φακέλους
πλειστηριασμών που χειρίζονται οι
εταιρείες διαχείρισης τα φαινόμενα
οφειλετών που εμφανίστηκαν στο
παρά πέντε, λίγο πριν από τον πλει-
στηριασμό του ακινήτου τους, και
ενώ ήταν εξαφανισμένοι για 2,5 ή
ακόμη περισσότερα χρόνια σε α-
κραίες περιπτώσεις, πληθαίνουν όσο
αυξάνονται και οι προγραμματισμένοι
πλειστηριασμοί. Σε αρκετές μάλιστα
περιπτώσεις οι οφειλέτες ήρθαν όχι
μόνο σε συνεννόηση με την εταιρεία
διαχείρισης για να ρυθμίσουν το δά-
νειό τους, αλλά αποπλήρωσαν και
ένα σημαντικό τμήμα της οφειλής.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση
δανειολήπτη με οφειλή 258.000 ευρώ,
ο οποίος δεν είχε πληρώσει καμία
δόση από το 2014 και δέκα ημέρες
πριν από τον πλειστηριασμό κατέ-
θεσε 100.000 ευρώ προκειμένου να
ανασταλεί το πρόγραμμα πλειστη-
ριασμού, ρυθμίζοντας παράλληλα
το υπόλοιπο της οφειλής, το οποίο
έκτοτε εξυπηρετεί κανονικά. Ανάλογη
περίπτωση είναι αυτή δανειολήπτη
με οφειλή 260.000 ευρώ, χωρίς καμία
καταβολή από το 2018, ο οποίος ε-
ξόφλησε στο σύνολό του το χρέος
του είκοσι ημέρες πριν από τη διε-
νέργεια του πλειστηριασμού.

Πιο «ψαγμένες» είναι οι πρακτικές
που χρησιμοποιούν επιχειρηματίες
για να αποφύγουν τη ρευστοποίηση
της ακίνητης περιουσίας τους, κα-
ταφεύγοντας σε διαδικασίες όπως ο
εξωδικαστικός μηχανισμός –με βάση
το παλαιότερο καθεστώς– ή ακόμη
και η πτώχευση στην προσπάθειά
τους να πάρουν προληπτικά μέτρα
και να κερδίσουν χρόνο, καθυστε-
ρώντας τη διαδικασία. Συνήθης είναι
επίσης η πρακτική της δήθεν ύπαρ-
ξης υποψήφιου επενδυτή που θέλει
να αγοράσει την επιχείρηση ή το α-
κίνητο, αλλά και η προσπάθεια να
τεθούν σε προστασία υπό το δίκαιο
της εξυγίανσης, ή η μεταβίβαση του
ακινήτου στην ελεύθερη εκποίηση
από φίλιο τρίτο πρόσωπο.

Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Μονόδρομο για τα funds που έχουν ε-
πενδύσει στα κόκκινα δάνεια αποτελούν
οι πλειστηριασμοί ακινήτων προκειμένου
να πετύχουν τους στόχους για τους ο-
ποίους έχουν δεσμευθεί στο πλαίσιο του
«Ηρακλή» και να αποφευχθεί η ενεργο-
ποίηση της κρατικής εγγύησης. Το θέμα
των κρατικών εγγυήσεων ύψους περίπου
20 δισ. ευρώ παρακολουθεί στενά η Eu-
rostat, η θέση της οποίας για τον συνυ-
πολογισμό τους στο δημόσιο χρέος της
χώρας ενισχύεται όσο πιο επισφαλής
γίνεται η επίτευξη των επιχειρησιακών
σχεδίων που τα funds έχουν υποβάλει
στο υπουργείο Οικονομικών και τα οποία
συνδέουν το 35%-40% των εισπράξεων
του «Ηρακλή» με τις ρευστοποιήσεις α-
κινήτων.

Οι πλειστηριασμοί αποτελούσαν α-
νέκαθεν ένα από τα πιο ευαίσθητα πο-
λιτικά θέματα και δεν είναι ίσως τυχαίο
ότι ακόμη και σήμερα που οι πλειστη-
ριασμοί διενεργούνται αποκλειστικά με
ηλεκτρονικό τρόπο, η διάταξη που έρ-
χεται από την περίοδο των χειρόγραφων
πλειστηριασμών και που ορίζει την α-
ναστολή τους δύο εβδομάδες πριν και
δύο εβδομάδες μετά την όποια εκλογική
διαδικασία, και η οποία πλέον δεν έχει
κανένα ουσιαστικό περιεχόμενο, δεν
έχει αμφισβητηθεί. Το θέμα παραμένει
πολιτικά ευαίσθητο ενόψει των επερ-
χόμενων εκλογών αλλά και της οικονο-
μικής συγκυρίας που έχει οδηγήσει στη
μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος
των νοικοκυριών.

Μετά τη γενικευμένη αναστολή που
ίσχυσε τους σκληρούς μήνες της παν-
δημίας, την πάγια αναστολή τους κάθε
Αύγουστο και τις αρρυθμίες από τις α-
περγίες των συμβολαιογράφων ή των
δικηγόρων τα τελευταία χρόνια, το πρό-
βλημα των συσσωρευμένων πλειστη-
ριασμών που αδυνατούν να προγραμ-
ματιστούν εγκαίρως ή ματαιώνονται
έχει φθάσει στην κορύφωσή του και α-
πειλεί να τινάξει στον αέρα τα επιχει-
ρησιακά σχέδια που έχουν υποβάλει οι

εταιρείες διαχείρισης στο υπουργείο Οι-
κονομικών.

Τροχοπέδη για την επιτάχυνσή τους
αποτελούν τα προβλήματα που υπάρχουν
στην εκτέλεσή τους, ακόμη και αν πρό-
κειται για περιπτώσεις που οι οφειλέτες
τους έχουν εξαφανιστεί εδώ και μία δε-
καετία, αλλά και ιδιαιτερότητες του κλά-
δου των συμβολαιογράφων. Χαρακτη-
ριστικές είναι οι περιπτώσεις περιοχών
όπως η Κρήτη, όπου ο αριθμός των συμ-
βολαιογράφων που εκτελούν πλειστη-
ριασμούς είναι μόλις ένας σε ολόκληρο
το νησί, με συνέπεια οι περιπτώσεις να
προχωρούν με καθυστέρηση περίπου
δύο ετών από τη δικαστική απόφαση ή
και ακόμη περισσότερο. Παρόμοιες πε-
ριπτώσεις αποτελούν η Κέρκυρα, η Ζά-
κυνθος, η Ρόδος και η ευρύτερη περι-
φέρεια των Δωδεκανήσων, περιοχές στις
οποίες οι συμβολαιογράφοι που κάνουν
πλειστηριασμούς είναι είδος προς εξα-
φάνιση, με βασικότερη αιτία το γεγονός

ότι οι επαγγελματίες των περιοχών αυτών
αποφεύγουν να εμπλακούν σε ρευστο-
ποιήσεις ακίνητης περιουσίας προσώπων
ή επιχειρηματιών που ανήκουν στο ευ-
ρύτερο γνώριμο περιβάλλον του συμ-
βολαιογράφου της περιοχής. Το επάγ-
γελμα έχει στοχοποιηθεί σε περιοχές ό-
πως η Κρήτη σημειώνουν στην «Κ» πηγές
με γνώση του θέματος, αναγνωρίζοντας
ότι ένας συμβολαιογράφος σε όλο το
νησί δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα με
εκατοντάδες πλειστηριασμούς, επισπεύ-
δοντες των οποίων είναι κυρίως τα funds
που έχουν επενδύσει στην αγορά των
κόκκινων δανείων.  

Χαρακτηριστική αρρυθμία –ακόμα
και μετά την πραγματοποίηση της δια-
δικασίας– είναι ο χρόνος που απαιτείται
για τη σύνταξη των πινάκων βάσει των
οποίων κατανέμεται το πλειστηρίασμα
στους πιστωτές, μεταξύ των οποίων και
το Δημόσιο. Βασική ευθύνη αποδίδουν
οι επαγγελματίες του κλάδου στο ίδιο
το Δημόσιο, το οποίο ακόμη και στην
περίπτωση της σύνταξης των πινάκων
κατανομής του πλειστηριάσματος, από
το οποίο έχει να λαμβάνει, ακολουθεί
την πάγια τακτική της αμφισβήτησης
της απόφασης, χωρίς καμία αιτιολογία.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ παλαιότερη

διάταξη του κώδικα όριζε ότι οι ανακοπές
πρέπει να υποβάλλονται εντός 60 ημερών
από τη διαδικασία και η απόφαση να
έχει βγει επίσης εντός των επόμενων
60 ημερών, η πρακτική της αμφισβήτη-
σης από την πλευρά του Δημοσίου έχει
μεταθέσει την ημερομηνία συζήτησης
των σημερινών ανακοπών για το 2028! 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ενα-
σχόληση συμβολαιογράφων με τους πλει-
στηριασμούς είναι αποκλειστικά προαι-
ρετική και σύμφωνα με τα στοιχεία του
Συμβολαιογραφικού Συλλόγου μόνο 445
συμβολαιογράφοι σε όλη τη χώρα κάνουν
αυτή τη δουλειά. Πρόκειται για 13,5%
των επαγγελματιών του κλάδου που α-
ριθμεί 3.300 συμβολαιογράφους, οι οποίοι
μάλιστα κατανέμονται κατά κύριο λόγο
στα μεγάλα αστικά κέντρα, με συνέπεια
σε μεγάλες περιφερειακές ενότητες, όπως
αυτή των Δωδεκανήσων, οι συμβολαιο-
γράφοι να σπανίζουν. Το πρόβλημα της
εύρεσης επαγγελματιών που να ασκούν
αυτή τη δραστηριότητα είναι έντονο σε
κλειστές κοινωνίες και σε τουριστικές
περιοχές, όπου υπάρχει ούτως ή άλλως
πλούσια ύλη και κινητικότητα στις αγο-
ραπωλησίες ακινήτων, με αποτέλεσμα
κανείς να μη θέλει να εμπλακεί σε πράξεις
πλειστηριασμού.

Σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί
το φαινόμενο της έλλειψης συμβολαιο-
γράφων, το υπουργείο Δικαιοσύνης πέ-
ρασε διάταξη που ανοίγει τη διαδικασία,
εντός όμως της ίδιας εφετειακής περι-
φέρειας. Προϋπόθεση είναι όμως ο συμ-
βολαιογράφος να βεβαιώσει ότι δεν μπορεί
να ανταποκριθεί στον όγκο των πλει-
στηριασμών. Η ρύθμιση, όπως εξηγούν
αρμόδιες πηγές, δεν κατάφερε να απε-
μπλέξει τη διαδικασία, αφού ορισμένοι
επαγγελματίες του κλάδου δεν συναινούν
να δώσουν τη σχετική βεβαίωση «παί-
ζοντας καθυστέρηση» είτε γιατί θέλουν
να κρατούν τους φακέλους για την πε-
ρίπτωση που υπάρξει αναδουλειά στο ε-
πάγγελμα και σε άλλες συμβολαιογραφικές
πράξεις, είτε ακόμη και από σκοπιμότητα
σε άτυπη «συνεννόηση» με τοπικούς πα-
ράγοντες.

<<<<<<

Σε όλη την Κρήτη μόνο
ένας συμβολαιογράφος
εκτελεί πλειστηριασμούς.

Το πρόβλημα των συσσωρευμένων πλειστηριασμών ακινήτων που αδυνατούν να προγραμ-
ματιστούν εγκαίρως ή ματαιώνονται έχει φθάσει στην κορύφωσή του και απειλεί να τινάξει
στον αέρα τα επιχειρησιακά σχέδια των funds.

Μονόδρομος οι πλειστηριασμοί
ακινήτων για τα funds στην Ελλάδα
Μεγάλο αγκάθι η έλλειψη συμβολαιογράφων που πραγματοποιούν τέτοιες συναλλαγές
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ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ(Πηγή: Reuters)                                                                                    ΞENA XPHMATIΣTHPIA

New York/Νέα Υόρκη
(Σε δολάρια)

 Πριν από
Εταιρείες το κλείσιμο Μετ.%

3M COMPANY 145.97 -0.1641

ALCOA CORP 64.519 0.7794

ALLEGHANY CRP 835.5 0.1642

ALTRIA GROUP 53.645 0.1026

AMAZON COM 122.15 -2.1156

AMER EXPRESS C 168.41 0.8322

AMER INTL GROU 59.41 0.712

AMGEN 246.24 0.3259

APPLE INC 148.2001 1.4097

BANK OF AMERIC 36.12 -0.083

BAXTER INTL IN 72.15 -0.4828

BOEING CO 139.58 0.2442

BRISTOL MYERS  75.975 0.9635

CAMPBELL SOUP  46.26 0.7624

CATERPILLAR IN 225.9 1.0151

CIGNA CORP 259.855 1.0323

CHEVRON 179.8 1.6796

CISCO SYSTEMS 45.445 0.2537

CITIGROUP 51.705 0.5934

CERVECERIAS 14.195 -0.1056

COCA-COLA CO 63.05 0.2863

COLGATE PALMOL 78.325 -0.5776

DANAOS CORP 81.03 -1.1106

DIANA SHIPPING 6.185 0.8972

DOW INC 66.945 -0.1864

DUPONT DE NMOU 67.26 -0.6059

ENTERGY CP 121.05 -0.239

EXXON MOBIL 102.925 4.1329

FEDEX CORP 220.83 -0.9064

FORD MOTOR CO 13.63 1.263

INTL BUS MACHI 142.29 -0.4129

GENERAL DYNAMI 233.3 1.4789

GENERAL ELEC C 76.96 -0.0519

GOLDM SACHS GR 320.03 -0.1498

HALLIBURTON CO 42.26 2.2749

HARTFORD FINL 73.17 0.5497

HP INC 39.27 0

HOME DEPOT INC 298.08 -1.9119

INTEL CORP 43.405 0.15

JOHNSON JOHNSO 177.505 0.6264

JPMORGAN CHASE 129.43 -0.2312

LAZARD 36.51 1.3885

MCDONALD’S COR 247.84 -0.0927

MERCK & CO 90.065 0.2504

MICROSOFT CP 270.855 0.7833

3M COMPANY 145.97 -0.1641

MORGAN STANLEY 84.89 0.0236

NIKE INC CL B 121.09 0.7153

NORFOLK SOUTHE 248.04 1.3732

PFIZER INC 53.71 0.8449

PROCTER & GAMB 146.15 0.5712

ROCKWELL AUTOM 215.93 0.498

SCHLUMBERGER L 48.49 2.6895

SOUTHERN 75.25 -0.1327

STEALTHGAS 4.0202 8.6541

TSAKOS ENERGY 11.32 1.5247

UNISYS CORP 12.62 2.021

UNITEDHEALTH G 494.07 0.7936

US BANCORP 52.34 0.1722

VERIZON COMMS 51.295 0.1073

WALT DISNEY CO 106.8 -0.9552

WELLS FARGO &  45.19 0.1551

WALMART INC 122.49 -1.906

London/Λονδίνο
(Σε πέννες)

Εταιρείες    Χθεσινό Μετ.%

ANGLO AMERICAN 4016.5 1.286

A.B.FOOD 1667.08171 -0.413

ADMIRAL GRP 2263.15833 -0.659

ASHTEAD GRP. 4164.33158 -0.816

ANTOFAGASTA 1548.547 -0.943

AVIVA 426 -0.976

ASTRAZENECA 10212 1.569

BABCOCK INTL 360.52 1.003

BAE SYS. 791.3 -0.05

BARCLAYS 169.40893 -1.377

BR.AMER.TOB. 3570 0.948

BARRATT DEVEL. 508.55 -0.862

BERKELEY GP.HL 4277.8485 -0.697

BR.LAND 539.95 1.132

BUNZL 2747.5 -0.828

BP 445.075 1.374

BURBERRY GRP 1714.5 -1.606

BT GROUP 185.1 -2.434

COCACOLA HBC A 1761.5 -0.056

CARNIVAL 991 -0.482

CENTRICA 82.52 2.044

COMPASS GROUP 1793 -0.471

CAPITA GROUP 25.04 -1.65

CRH 3279 -0.937

DCC 5620 -0.636

DIAGEO 3660.5 -1.323

DIRECT LINE 259.5 -0.461

EXPERIAN 2567 -1.76

EASYJET 487.5679 -1.791

FRESNILLO 775.9663 -0.719

GLENCORE 540 -0.351

GSK 1718.4 1.451

HIKMA 1663.5 -0.806

HAMMERSON 26.86 -1.654

HARGREAVES LS 842.37948 -2.105

HSBC HLDGS.UK 530.7 -0.787

INTL CONSOL AI 124.20951 -0.846

INTERCON. HOTE 4947 -0.121

3I GRP. 1204.98187 -2.88

IMP.BRANDS 1818.712 0.443

INTERTEK GROUP 4546 -1.127

ITV 70.2727 -0.648

JOHNSON MATTHE 2078.16667 -0.144

KINGFISHER 259.83024 -3.373

LAND SECS. 771 0.312

LEGAL&GEN. 257.05631 -1.307

LLOYDS GRP. 45.6286 -0.011

MARKS & SP. 43613 -2.885

MONDI 1556.09247 -0.32

NATIONAL GRID 1105.95 -1.863

NEXT 6377.53 -1.108

PROVIDENT FIN. 253.2 -0.079

PRUDENTIAL 1042.02785 -2.022

PERSIMMON 2222 -0.712

PEARSON 748.52855 -0.213

RELX 2217 -0.892

RIO TINTO 6104 2.267

ROYAL MAIL 308.8 -1.538

ROLLS-ROYCE HL 92.8 -1.141

SAINSBURY(J) 223.6821 -2.809

SCHRODERS 2911.8617 -0.952

SAGE GRP. 657 0.03

ST JAMESS PLAC 1237.08 -2.264

SMITHS GROUP 1559.4953 -0.192

SMITH&NEPHEW 1255.5 -0.594

SSE 1808.1687 -0.659

STAND.CHART. 623 -0.638

SEVERN TRENT 2889 0.731

TRAVIS PERKINS 1205.3571 -1.512

TESCO 260.19355 -0.96

TUI AG 186.6 -1.218

TAYLOR WIMPEY 131.41231 -0.685

UNILEVER 3696 -0.592

UTD. UTILITIES 1046.46016 0.335

VODAFONE GROUP 125.93 0

WPP 925.63529 -2.32

WHITBREAD 2666.25 1.048

Zurich/Ζυρίχη
(Σε ελβ. Φρ.)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ABB LTD N 30.49 0.56

RICHEMONT N 111.35 1.09

GEBERIT N1 528.8 0.38

NOVARTIS N 85.93 0.12

ROCHE HOLDING  318.4 -0.72

SGS N 2304 -0.82

SWATCH GROUP I 247.2 -1.28

ADECCO N 37.31 0.62

JULIUS BAER N 50.8 2.21

CS GROUP AG 6.71 1.7

GIVAUDAN N 3496 0.09

NESTLE SA 113.84 -0.92

TRANSOCEAN N 0 0

SWISSCOM N 562 -1.44

SWISS RE N 80.1 1.86

UBS GROUP N 18.19 0.66

ZURICH INSURAN 439.6 0.9

Frankfurt/Φρανκφούρτη
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ADIDAS N 186 -2.34

ALLIANZ SE 196.16 -2.14

BASF SE 52.18 -0.34

BAY MOT WERKE 82.59 -0.99

BEIERSDORF 95.82 -1.02

BAYER N AG 65.92 -0.76

COMMERZBANK 8.364 -0.116

CONTINENTAL AG 74.56 0.14

DEUTSCHE BANK  10.336 -0.12

DEUTSCHE POST  38.305 -0.4

DT BOERSE N 153.9 -2.5

DT LUFTHANSA A 6.609 -0.085

DT TELEKOM N 19.15 -0.1

E.ON  SE NA 9.668 0.022

FRESENIUS MEDI 54.16 0.54

FRESENIUS SE 31.32 0.03

HEIDELBERGCEME 54.52 0.06

HENKEL AG&CO V 62.24 -0.98

INFINEON TECH  28.65 -0.64

K+S AG NA 26.33 -0.36

MERCK KGAA 173.7 -1.65

MUENCH. RUECK  228.7 -0.6

RWE AG 41.76 0.76

THYSSENKRUPP A 9.11 0.104

VOLKSWAGEN VZ 157.66 -0.94

VONOVIA SE 35.92 0.03

SIEMENS N 125 -0.84

SAP SE 94.47 -0.25

Amsterdam/Αμστερνταμ
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

AALBERTS 47.89 0.8

AEGON 4.945 -1.1

ABN AMRO BANK 10.905 0.05

AKZO NOBEL 81.78 -0.66

ARCELORMITTAL 30.88 0.23

ASML HOLDING 532.1 -1.19

BOSKALIS WESTM 32.16 0

GALAPAGOS 52.8 -0.23

HEINEKEN 92.54 -0.52

ING GROEP 10.456 0.44

KONINKLIJKE DS 155.05 0.68

KPN KON 3.397 0.24

NN GROUP 46.25 -0.22

KONINKLIJKE DS 155.05 0.68

IMCD 140.4 -0.67

RANDSTAD 52.76 -0.72

RELX 26.14 -0.46

UNIBAIL RODAM  64.03 -1.33

VOPAK 27.59 1.14

WOLTERS KLUWER 89.56 -0.38

Milano/Μιλάνο
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

A2A SPA 1.52 1.54

ATLANTIA 22.60 22.58

AZIMUT HLDG 19.85 19.97

ENEL 5.99 5.97

EXOR 68.26 67.86

ENI 14.43 14.43

GENERALI ASS 16.83 16.89

GEOX 0.83 0.83

INTESA SANPAOL 2.0025 -1.72

MEDIOBANCA 9.69 9.69

RCS MEDIAGROUP 0.70 0.71

PRYSMIAN 29.34 29.76

SNAM 5.38 5.39

STMICROELEC.N. 36.80 37.04

TELECOM ITALIA 0.28 0.29

TENARIS 16.01 15.89

TERNA 7.77 7.78

UNICREDIT 10.758 -1.08

Tokyo/Τόκιο
(Σε γιέν)

Εταιρείες    Χθεσινό Μετ.%

AJINOMOTO 2998 -0.96

ASAHI GROUP HL 4431 -0.25

ASTELLAS PHARM 2070 1.05

BRIDGESTONE CO 5239 0.83

CANON INC 3367 1.08

CASIO COMPUTER 1240 2.82

CITIZEN WATCH 574 1.23

CREDIT SAISON 1529 -0.07

DAIWA SEC GROU 627.1 0.72

SUBARU 2438 3.17

FUJIFILM HOLDI 7213 1.96

FUJITSU LTD 19000 0.11

HINO MOTORS 729 0

HITACHI 6940 0.96

HONDA MOTOR 3382 2.52

IHI 4005 1.39

ISUZU MOTORS 1651 1.91

KAWASAKI HVY I 2787 -4.36

KAJIMA CORP 1444 0.14

KEIO 4560 -0.22

KOBE STEEL 736 3.81

KONICA MINOLTA 470 2.62

JTEKT 1062 2.81

MITSUB UFJ FG 749.4 1.43

MITSUBISHI COR 4628 2.01

MITSUBISHI ELE 1454 0.48

MITSUBISHI MOT 418 3.21

NEC CORPORATIO 5340 2.1

NIKKON HLDG 2115 0.86

NIKON CORP 1681 0.84

NIPPON SUISAN 4431 0.56

NISSAN MOTOR C 554.6 2.61

NOMURA HOLDING 506.9 0.66

NISSAN CHEMICA 7550 0.53

NIPPON PAPER I 974 

OBAYASHI CORP 964 0.73

ODAKYU ELEC RA 1757 -0.34

OJI HOLDINGS 566 0.89

OSAKA GAS 2530 0.88

RICOH CO LTD 1193 1.79

SECOM 8563 -0.06

SEVEN & I HLDG 5490 1.01

SHARP CORP 1070 1.13

SHIMIZU CORP 728 1.11

SHISEIDO 5604 -0.09

SONY GROUP COR 12125 0.41

SMFG 4039 1.43

SUMITOMO CHEM 548 1.29

SUZUKI 855 1.06

TAISEI CORP 4120 0.37

TDK CORPORATIO 4760 2.59

TOBU RAILWAY 3025 0.17

TOKIO MARINE H 7617 0.16

TORAY INDUSTRI 695.1 1.88

TREND MICRO 7330 -1.21

TOPY INDS LTD 1414 2.02

TORAY INDUSTRI 695.1 1.88

TOSHIBA CORP 5705 -0.64

TOYOBO 1063 1.05

TOYOTA MOTOR C 2190.5 1.27

YAMAHA CORP 5500 0.55

Paris/Παρίσι
(Σε ευρώ)

Εταιρείες    Χθεσινό Μετ.%

ACCOR 30.36 -0.91

AIR LIQUIDE 147.16 -0.74

ALSTOM 26.45 0.49

AXA 23.69 -0.88

BNP PARIBAS 52.45 -1.56

BOUYGUES 31.97 -0.31

CAPGEMINI 180.25 -1.1

CARREFOUR 19.15 0.24

CASINO GUICHAR 17.11 -4.15

CREDIT AGRICOL 10.02 -1.4

DANONE 55.49 -0.73

DASSAULT SYSTE 38.66 -2.31

EDF 8.24 -1.43

L’OREAL 327.35 -1.73

L.V.M.H. 608.40 -0.88

LAGARDERE 25.04 0.32

MICHELIN 121.90 -1.02

PERNOD RICARD 181.80 -1.09

KERING 525.00 -0.21

PUBLICIS GROUP 51.00 -1.73

RENAULT 26.40 -0.86

SAINT-GOBAIN 55.72 1.81

SANOFI 99.99 -0.17

SCHNEIDER ELEC 129.78 -0.93

SOCIETE GENERA 25.20 -1.72

SODEXO 69.96 0.43

TF1 7.81 -0.76

THALES 115.70 0.61

VEOLIA ENVIRON 26.99 1.43

Madrid/Μαδρίτη
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ACS CONS Y SER 26.9 0.1862

AENA SME 141.7 -0.2464

ACERINOX 11.83 0.9386

ACCIONA 191.4 1.0026

AMADEUS 57.64 -0.2078

BBVA 5.039 -1.2735

BANKςINTER 5.966 0.5054

CAIXABANK 3.452 -0.3176

DSTR INT ALIME 0.0147 4.2553

ENDESA 20.88 1.016

ENAGAS 22.08 1.7512

FERROVIAL 25.18 1.328

FOMENTO DE CON 11.4 1.6043

GRIFOLS 19.16 0.2616

IBERDROLA 10.835 -0.5963

INT AIRLINES G 1.469 -0.4405

INDRA SISTEMAS 10.8 0.7463

INDITEX 22.22 1

MAPFRE 1.756 0.2283

MERLIN PROP 10.55 0.0949

ARCELORMITTAL 30.885 0.276

RED ELECTR COR 19.135 0.5782

REPSOL 15.95 3.4706

BCO DE SABADEL 0.851 0.0706

BANCO SANTANDE 2.9985 -1.3002

SACYR 2.646 -0.5263

TELEFONICA 4.637 -0.9611

MEDIASET ES CO 4.184 2.0488

TECNICAS REUN 9.915 0.9674

Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Σε αρνητικό έδαφος κινήθηκε το Χρη-
ματιστήριο Αθηνών, χάνοντας έτσι
τις 900 μονάδες, με τις πιέσεις στις
τραπεζικές μετοχές να πρωταγωνι-
στούν, ενώ ο τζίρος παρέμεινε σε χα-
μηλά επίπεδα.

Οι επιδόσεις του ελληνικού ΑΕΠ το
α΄ τρίμηνο, οι οποίες εξέπληξαν θετικά
τους αναλυτές, δεν «κεφαλαιοποιήθη-
καν» στο ταμπλό της Λεωφόρου Αθη-
νών, καθώς το κλίμα και στις διεθνείς
αγορές ήταν αρνητικό εν αναμονή
των ανακοινώσεων για τον πληθωρισμό
στις ΗΠΑ στα τέλη της εβδομάδας.

Πιο αναλυτικά, ο Γενικός Δείκτης
κατέγραψε πτώση της τάξης του 0,94%
και έκλεισε στις 891,81 μονάδες, ενώ
ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 57,1 εκατ.
ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης
υποχώρησε κατά 1,12% στις 2.157,79
μονάδες, ενώ με πτώση 0,41% έκλεισε
ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης
στις 1.409,66 μονάδες.

Από τα μη τραπεζικά blue chips,
κέρδη σημείωσαν μόνο οι Aegean
(+3,29%), Jumbo (+1,27%) και Σαρά-
ντης (+0,15%), ενώ τις μεγαλύτερες
απώλειες κατέγραψαν η Lamda
Development (-2,51%), η ΔΕΗ (-2,41%)
και η ΕΛΒΑΛΧαλκόρ (-2,25%) και πτώση
άνω του 1% σημείωσαν  Βιοχάλκο, ΕΛ-
ΠΕ, ΕΥΔΑΠ και Mytilineos.

Ο τραπεζικός δείκτης σημείωσε
πτώση 2,52% στις 606,58 μονάδες, με
τη Eurobank να καταγράφει απώλειες
2,93%, την Alpha Bank να κλείνει στο
-2,81%, την Εθνική Τράπεζα στο -
1,96% και την Τράπεζα Πειραιώς στο
-1,85%.

Πάντως η Eurobank Equities προ-
χώρησε σε αύξηση των τιμών στόχων
που δίνει για τις ελληνικές τράπεζες:
στο 1,42 ευρώ από 1,31 ευρώ για την
Alpha Bank, στα 4,50 ευρώ από 4,20
ευρώ για την Εθνική Τράπεζα και στα
1,80 ευρώ από 1,74 ευρώ για την Τρά-

πεζα Πειραιώς, με σύσταση για «αγορά»
σε όλες.

Δεδομένων των ισχυρών προοπτι-
κών κερδοφορίας, θεωρεί ότι οι απο-
τιμήσεις τους είναι αρκετά ελκυστικές
και έτσι διατηρεί εποικοδομητική στά-
ση, λόγω του θετικού μακροοικονο-
μικού πλαισίου, των πολύ καθαρότερων
ισολογισμών που επιτρέπουν την ε-
στίαση στη δημιουργία κερδών, της
προοπτικής υψηλότερων επιτοκίων
και της στρατηγικής στροφής των τρα-
πεζών σε δραστηριότητες δημιουργίας
προμηθειών. 

Σε ό,τι αφορά το ελληνικό Χρημα-
τιστήριο γενικότερα, σύμφωνα με τον
Δημήτρη Τζάνα, διευθυντή επενδύ-
σεων της Κύκλος Χρηματιστηριακή,
διατηρεί την ψυχραιμία του, με τις συ-
ναλλαγές ωστόσο να υποχωρούν ση-
μαντικά τις τελευταίες μέρες. Οι ανα-
μετρήσεις του Γενικού Δείκτη με τις
900 μονάδες οδηγούν σε αλλεπάλληλες
αποτυχίες τις προσπάθειες υπέρβασής
τους διαμορφώνοντας προϋποθέσεις
για σενάρια πλαγιοκαθοδικής κίνη-
σης.

Παράλληλα, οι επιδόσεις που κα-
ταγράφουν τα μεγέθη των εταιρειών
κατά το πρώτο τρίμηνο (+145% για
28 εισηγμένες με τη βοήθεια των τρα-
πεζών, των διυλιστηρίων αλλά και άλ-
λων δεικτοβαρών τίτλων) είναι ελπι-
δοφόρες. 

«Είναι φανερό ότι η διατήρηση του
ομιχλώδους σκηνικού περί την ουκρα-
νική κρίση τροφοδοτεί την επιφυλα-
κτικότητα των επενδυτών, καθώς συ-
ντηρείται η αβεβαιότητα για τα στοιχεία
κόστους αλλά και τις συνθήκες ζήτη-
σης, εξαιτίας των οποίων η εικόνα των
εταιρικών μεγεθών μπορεί να ανατρα-
πεί στα επόμενα τρίμηνα», σημειώνει
ο αναλυτής. Την ίδια ώρα, προσθέτει,
«επανέρχεται η ένταση στις ελληνο-
τουρκικές σχέσεις, με το θερμό καλο-
καίρι να είναι ενδεχόμενο να γίνει πιο
θερμό».

Με μικρές απώλειες έκλεισαν χθες οι
ευρωπαϊκές αγορές καθώς επικράτησε
νευρικότητα, με τους επενδυτές να έ-
χουν το βλέμμα στην πολιτική σκηνή
της Βρετανίας και την πρόταση μομφής
κατά του πρωθυπουργού και στα με-
γέθη που θα ανακοινώσει η Ουάσι-
γκτον για την αμερικανική οικονομία,
συμπεριλαμβανομένου του πληθωρι-
σμού του Μαΐου.

Παράλληλα, οι επενδυτές έχουν το
βλέμμα στραμμένο στις κρίσιμες α-
ποφάσεις που αναμένεται να ανακοι-
νώσει αύριο η ΕΚΤ μετά τη συνεδρίασή
της στο Αμστερνταμ. Ετσι, ο πανευ-
ρωπαϊκός δείκτης EuroStoxx 600 έ-
κλεισε με ελαφρά υποχώρηση 0,3%
και τις μεγαλύτερες απώλειες να ση-
μειώνουν οι μετοχές των εταιρειών
τεχνολογίας με τον δείκτη του κλάδου
να κλείνει με πτώση 1,2%.

Στον αντίποδα, οι μετοχές των ε-
ταιρειών ορυχείων, πετρελαίου και
φυσικού αερίου με τον δείκτη του κλά-
δου να κλείνει με κέρδη 1,2%. Σε ό,τι
αφορά ειδικότερα τη βρετανική αγορά,
είχε ψύχραιμη αντίδραση στην πρό-
ταση μομφής κατά του πρωθυπουργού
με τον δείκτη FTSE 100 του Λονδίνου
να κλείνει με οριακές απώλειες 0,12%.

Μικρές σχετικά ήταν και οι απώλειες
του δείκτη Xetra DAX της Φρανκφούρ-
της που έκλεισε με υποχώρηση 0,66%,
αν και στη Γερμανία μεσολάβησαν
δυσοίωνες ειδήσεις όπως η υποχώρηση

των βιομηχανικών παραγγελιών τον
Απρίλιο που ήταν μεγαλύτερη από τις
προβλέψεις. Ομοίως ο δείκτης CAC 40
του Παρισιού έκλεισε με απώλειες
0,74% και ο FTSE MIB του Μιλάνου
με απώλειες 0,81%. Ο επίσης πανευ-
ρωπαϊκός αλλά μικρότερος δείκτης
EuroStoxx 50 έκλεισε με απώλειες
0,82%. Εν αναμονή, άλλωστε, των α-
ποφάσεων της ΕΚΤ, υποχώρησαν χθες
οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων
της Ευρωζώνης, με εκείνες των γερ-
μανικών bunds να σημειώνουν πτώση

4,1 μονάδων βάσης στο 1,288%. Στην
αντίθετη κατεύθυνση οι αποδόσεις
των δεκαετών του βρετανικού δημο-
σίου που σημείωσαν άνοδο στα υψη-
λότερα επίπεδα των τελευταίων επτά
ετών στο 2,265%.

Ανοδικά κινήθηκαν για μια ακόμη
ημέρα οι τιμές του πετρελαίου με το
αργό Δυτικού Τέξας να κυμαίνεται το
βράδυ στα 119,58 δολάρια το βαρέλι,
σημειώνοντας άνοδο 0,74% και το
Brent στα 120,36 δολάρια το βαρέλι,
καταγράφοντας άνοδο 0,71%.

BLOOMBERG, REUTERS

Πιέσεις σε τραπεζικές μετοχές
και χαμηλός τζίρος στο Χ.Α.
Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 0,94% και έκλεισε στις 891,81 μονάδες

<<<<<<<

Οι επιδόσεις του ελληνικού
ΑΕΠ το α΄ τρίμηνο, οι οποίες
εξέπληξαν θετικά τους ανα-
λυτές, δεν «κεφαλαιοποιή-
θηκαν» στο ταμπλό της Λε-
ωφόρου Αθηνών.

Μικρές απώλειες 
στις ευρωπαϊκές αγορές

<<<<<<

Τη μεγαλύτερη υποχώρηση
σημείωσαν οι μετοχές των
εταιρειών τεχνολογίας.

Ο δείκτης Xetra DAX της Φρανκφούρτης έκλεισε με απώλειες 0,66%.

Είναι φανερό ότι η διατήρηση του ομιχλώδους σκηνικού περί την ουκρανική κρίση τρο-
φοδοτεί την επιφυλακτικότητα των επενδυτών, καθώς συντηρείται η αβεβαιότητα για τα
στοιχεία κόστους αλλά και τις συνθήκες ζήτησης, τονίζουν χρηματιστηριακοί αναλυτές.
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ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ                                                                                                                                                                                                                                                             

Χρηματοοικονομικά                                                                                                                                                                                                                                                 

ΕΛΗΤ          HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD                                                            0.8480               0.8700                 0.8612               1.1180             “76,330”                0.8600                0.8780                0.8700                2.35
ΤΡΚΗ         Bank of Cyprus Holdings Plc                                                                              1.1400               1.1600                 1.1488             -1.0800             “78,573”                1.1450                1.1500                1.1450              -1.29
ΔΗΕΠ         Demetra Holdings Plc (EM)                                                                                0.3800               0.3880                 0.3850             -0.4960               “1,713”                0.3800                0.3900                0.3800              -2.56
ΛΕΠΕ         LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD (Σ)                                          0.0900               0.0990                 0.0987               0.8680               “1,877”                0.0990                0.1070                0.0990              10.00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Καταναλωτικά Προϊόντα                                                                                                                                                                                                                                         

ΛΟΥΗ         LOUIS PLC                                                                                                          0.0755               0.0810                 0.0769             -0.3240                     770                0.0755                0.0810                0.0810                0.00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Τεχνολογία                                                                                                                                                                                                                                                                 

ΛΟΤΖ          LOGICOM PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                                              1.8200                1.8900                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ                                                                                                                                                                                                                                             

Χρηματοοικονομικά                                                                                                                                                                                                                                                 

ΑΤΑΣ          ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD                                                   2.0000               2.0000                 2.0000               0.0000               “1,000”                1.9800                2.0000                2.0000                0.00
ΚΟΣΑ         ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                 0.0500               0.0500                 0.0500               0.0000             “12,170”                0.0000                0.0000                0.0500                0.00
ΜΙΝΕ         ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                      0.0000                0.0190                                                 
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)                                                                                                                                                                                                 0.0030                0.0040                                                 
ΦΑΣΤ         UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                              0.0000                0.0000                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Καταναλωτικά Προϊόντα                                                                                                                                                                                                                                         

ΜΑΠΑ        MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD                                                 0.1900               0.1910                 0.1901             -0.0950             “20,500”                0.1900                0.2000                0.1900              -0.52
ΤΟΕΠ         ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ  (Σ)                                                                                                                                                                                                 0.0000                0.0315                                                 
ΑΓΡΟ         “ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΓΡΟΥ “”Η ΠΡΟΟΔΟΣ”“ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ  “                     1.0500               1.0500                 1.0500             -1.0000                     696                1.0600                0.0000                1.0500              -0.94
ΚΛΑΡ         CLARIDGE PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                                             0.0155                0.0170                                                 
ΚΩΝΣ         CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                                     0.0000                0.0800                                                 
ΛΕΠΤ          LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD                                                             0.0520               0.0520                 0.0520               0.0000               “6,866”                0.0000                0.0520                0.0520                0.00
ΛΟΞΕ         LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                              0.0000                0.7900                                                 
ΣΑΛΑ          SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                        1.6100                1.8000                                                 
ΣΙΤΟ           C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD                                      0.0115               0.0120                 0.0118             -0.0170             “30,000”                0.0120                0.0130                0.0120                0.00
ΤΟΚΙ           TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                      0.0565                0.0000                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Βιομηχανία                                                                                                                                                                                                                                                                 

ΝΤΙΑ          DISPLAY ART PLC (Σ)                                                                                                                                                                                                                                0.0000                0.0475                                                 
ΡΟΛΑ         ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                              0.0000                0.0295                                                 
ΔΒΚΔ         ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                        0.6900                0.0000                                                 
ΚΕΤΣ          THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD                                                   0.6200               0.6300                 0.6245               0.2240             “22,016”                0.6200                0.6400                0.6250              -1.57
ΚΥΘΡ         K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                   0.2860                0.3460                                                 
ΤΣΙΒ           ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ                                          2.6800               2.6800                 2.6800             -2.0000               “2,000”                2.6400                2.7000                2.6800              -0.74
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Βασικά Καταναλωτικά Αγαθά                                                                                                                                                                                                                                 

ΚΕΟ           KEO PLC                                                                                                                                                                                                                                                   1.2200                1.2700                                                 
ΜΙΤΣ          ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                                            0.0000                0.2000                                                 
ΜΠΛΕ        BLUE ISLAND PLC                                                                                                                                                                                                                                    0.0000                0.9700                                                 
ΦΡΟΥ         ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC  LTD                       0.2700               0.2960                 0.2827             -1.7310               “2,913”                0.2700                0.2960                0.2700            -10.00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Τεχνολογία                                                                                                                                                                                                                                                                 

ΝΕΤΙΝ        NET INFO PLC                                                                                                                                                                                                                                           0.0000                0.0000                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Βασικά Υλικά                                                                                                                                                                                                                                                              

ΛΟΡΔ         LORDOS UNITED PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                                   0.0000                0.0900                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ακίνητη Περιουσία                                                                                                                                                                                                                                                   

ΚΚΟΜ        K + G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                           0.2720                0.2860                                                 
ΠΑΝΔ         ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                0.0550               0.0555                 0.0555               0.0270             “11,000”                0.0550                0.0600                0.0550                0.00
ΦΙΛΟ          ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ  (Σ)                                                                                                                                                                                                          0.0000                0.2400                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ενέργεια                                                                                                                                                                                                                                                                     

ΛΙΝΑ          PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD                                                                1.1000               1.1300                 1.1052             -2.4810             “13,180”                1.1100                1.1200                1.1100              -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                0.0000                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Καταναλωτικά Προϊόντα                                                                                                                                                                                                                                         

ΕΡΜΕ         “ERMES DEPARTMENT STORES PLC (AN, Σ)”                                                                                                                                                                                           0.0000                0.0000                                                 
ΧΑΣΕ          Ch. Charilaou Group Plc (Σ)                                                                                                                                                                                                                      0.0020                0.0000                                                 
ΝΤΟΔ         DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                     0.0000                0.0000                                                 
ΤΣΟΚ          A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                            0.0805                0.0910                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Βιομηχανία                                                                                                                                                                                                                                                                 

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

Βασικά Καταναλωτικά Αγαθά                                                                                                                                                                                                                                 

ΙΟΑΝ          CHRIS JOANNOU PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                             0.0000                0.0250                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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                                                                                                                                                                                              55.1000              60.0000                                                 
ΕΤΜΑ2       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ – 
                 ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2                                                                                                                                                                                              57.0000              59.0000                                                 
ΤΡΙΣΤΟΝΕ  “Tristone Healthcare Bond Designated Activity Company (Ομόλογα) (AN, 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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Του ΓΙΑΝΝΗ ΕΛΑΦΡΟΥ

Τις τελευταίες δεκαετίες τα κύματα
ζέστης και οι καύσωνες στην Ελλάδα
έρχονται νωρίτερα, ακόμα και μέσα
στον Μάιο, και φεύγουν αργότερα, ε-
πηρεάζοντας και τον Σεπτέμβριο. Μά-
λιστα, σύμφωνα με μελέτη Ελλήνων ε-
πιστημόνων που δημοσιεύθηκε πρό-
σφατα σε επιστημονικό περιοδικό, κα-
ταγράφεται τάση διεύρυνσης της πε-
ριόδου εμφάνισης των καυσώνων στην
Αθήνα, έως και 10 ημέρες ανά δεκαετία.
Συγκεκριμένα, κάθε δέκα χρόνια η έ-
ναρξη της περιόδου εκδήλωσης φαινο-
μένων καύσωνα μετατοπίζεται 2-5 η-
μέρες νωρίτερα, ενώ η λήξη της επε-
κτείνεται 2-6 ημέρες αργότερα.

Το διήμερο 16-17 Μαΐου 2020 σημει-
ώθηκε μια ιδιαίτερα έντονη «εισβολή»
ζέστης και ένα θερμό κύμα σφιχταγκά-
λιασε τη χώρα, με τις θερμοκρασίες
στην Αθήνα να φθάνουν στους 36,4° C
και 37° C αντίστοιχα (σταθμός Θησείου
του Εθνικού Αστεροσκοπείου). Το φαι-
νόμενο χαρακτηρίστηκε πρώιμος καύ-
σωνας του Μαΐου και προκλήθηκε ευ-
ρύτερη ανησυχία για τη χρονική επέ-
κταση ανάλογων καιρικών συμβάντων,
ειδικά σε μια εποχή που φέρνει όλο και
περισσότερο τα σημάδια της κλιματικής
αλλαγής.

Αν και η έννοια του καύσωνα είναι
ευρέως αντιληπτή ως μια παρατεταμένη
περίοδος υπερβολικής ζέστης, στη διε-
θνή βιβλιογραφία συναντώνται πολλοί
διαφορετικοί ορισμοί για το φαινόμενο
αυτό. Επιστήμονες από το Ινστιτούτο
Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης
Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου
Αθηνών (δρ Δήμητρα Φουντά, δρ Γιώρ-

γος Καταβούτας, Φραγκίσκος Πιέρρος,
καθηγητής Νίκος Μιχαλόπουλος) δη-
μοσίευσαν πρόσφατα επιστημονική με-
λέτη («Centennial changes in heat waves
characteristics in Athens-Greece from
multiple definitions based on climatic
and bioclimatic indices») στο διεθνές
επιστημονικό περιοδικό «Global and
Planetary Change» σχετικά με τις μα-
κροχρόνιες μεταβολές στα κύρια χαρα-
κτηριστικά των καυσώνων στη χώρα
μας την περίοδο 1900-2019, χρησιμο-
ποιώντας το ιστορικό κλιματικό αρχείο
του ΕΑΑ και υιοθετώντας 15 διαφορε-
τικούς ορισμούς καύσωνα, που υπάρ-
χουν στη διεθνή βιβλιογραφία.

«Ολοι ανεξαιρέτως οι ορισμοί καύ-
σωνα που χρησιμοποιήθηκαν στη με-
λέτη υπέδειξαν σημαντική διαχρονική
αύξηση στη συχνότητα εμφάνισης αλλά
και διάρκειας των καυσώνων. Για συ-
γκεκριμένους ορισμούς καύσωνα, η συ-
χνότητα εμφάνισής τους μετά το 1990
βρέθηκε να είναι έως και τέσσερις φορές
μεγαλύτερη σε σχέση με τον μέσο όρο
της προηγούμενης περιόδου. Ταυτό-
χρονα, σύμφωνα με τη μελέτη, ιδιαίτερα
σημαντικές είναι και οι εποχικές μετα-
βολές των καυσώνων, υποδεικνύοντας
πρόωρη έναρξη αλλά και καθυστερη-

μένη λήξη των φαινομένων, και κατά
συνέπεια επιμήκυνση της περιόδου εμ-
φάνισής τους γενικά μέσα στον χρόνο.
Ανάλογα με τον ορισμό, η έναρξη των
καυσώνων έχει μετατοπιστεί 2-5 ημέρες
νωρίτερα ανά δεκαετία από το 1960 και
μετά, ενώ η λήξη 2-6 ημέρες αργότερα,
με συνέπεια τη διεύρυνση της περιόδου
εμφάνισής τους συνολικά μέχρι και 10
ημέρες ανά δεκαετία», λέει στην «Κ» η
δρ Δήμητρα Φουντά, διευθύντρια Ε-
ρευνών στο Ινστιτούτο Ερευνών Περι-
βάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του
Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Είναι
χαρακτηριστικό πως ενώ οι μήνες που
εμφανίζονταν τις προηγούμενες δεκα-
ετίες οι καύσωνες ήταν κυρίως ο Ιούλιος
αλλά και ο Αύγουστος, μετά το 2007 η
Αθήνα πλήττεται και από τους λεγόμε-
νους «πρώιμους καύσωνες», που εκδη-

λώνονται ολοένα συχνότερα και τον Ι-
ούνιο, όπως το 2010 (15-18/6), το 2016,
το 2017 και ο περυσινός το τρίτο δε-
καήμερο του Ιουνίου.

Γενικότερα όμως και πέρα από τη
συνήθη διακύμανση του καιρού και
των θερμομέτρων, η επιστημονική έ-
ρευνα καταγράφει μια τάση διαρκής α-
νόδου των μέσων τιμών της θερμοκρα-
σίας τον μήνα Μάιο, διαμορφώνοντας
όρους εμφάνισης φαινομένων ισχυρών
κυμάτων ζέστης ή και καύσωνα. Ανά-
λογη χρονική επέκταση της ζέστης πα-
ρουσιάζεται και τον Σεπτέμβριο.

Στην Αθήνα έχουμε τη δυνατότητα
να μελετήσουμε αξιόπιστες καταγραφές
της θερμοκρασίας από πολύ παλιά και
να δούμε τις τάσεις που διαμορφώνονται.
Το ιστορικό κλιματικό αρχείο του Εθνι-
κού Αστεροσκοπείου Αθηνών είναι το

παλαιότερο κλιματικό αρχείο της χώρας
και περιλαμβάνει καταγραφές θερμο-
κρασίας από τα μέσα του 19ου αιώνα
έως σήμερα. Μάλιστα, τα στοιχεία μετά
το 1890 θεωρούνται πιο αξιόπιστα και
ομοιογενή, καθώς ο κλιματικός σταθμός
εγκαταστάθηκε τότε μόνιμα στη σημε-
ρινή του θέση στον Λόφο Νυμφών στο
Θησείο και οι μετεωρολογικές παρατη-
ρήσεις εκτελούνται με αυστηρό πρω-
τόκολλο.

«Μελετώντας τις μέσες μηνιαίες τιμές
της μέγιστης θερμοκρασίας τον Μάιο
από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι σή-
μερα βλέπουμε πως αν και οι τιμές πα-
ρουσιάζουν σημαντική μεταβλητότητα
από έτος σε έτος ή και σε δεκαετή κλί-
μακα, η συνολική τάση της θερμοκρα-
σίας είναι ανοδική, με ρυθμό αύξησης
περίπου 0,2° C ανά δεκαετία. Ιστορικά,

ο πιο θερμός Μάιος ήταν αυτός του
1945 (29° C), με το 2003 να ακολουθεί
(28,8° C). Από την άλλη, ο πιο ψυχρός
Μάιος καταγράφηκε το 1919 (20,2° C),
ενώ αξίζει να σημειωθεί πως και ο Μάιος
του 2019 ήταν από τους ψυχρότερους
των τελευταίων 30 ετών (24,7° C). Ο
Μάιος του 2020 είχε μέση μέγιστη τιμή
26,6 °C, ενώ ο Μάιος του 2021 έφτασε
στους 28° C», λέει η δρ Δήμητρα Φουντά.
Πέρα από την καταγραφή των μέσων
τιμών, που παρά τη διακύμανσή τους
εμφανίζουν τάση ανόδου ανά δεκαετία,
ενδιαφέρον έχει και το γεγονός πως
από το 1860 και μετά η μέγιστη θερμο-
κρασία κατά τον μήνα Μάιο στον σταθμό
του Αστεροσκοπείου στο κέντρο της
Αθήνας ξεπέρασε 18 φορές τους 35° C,
με τις δέκα από αυτές να παρατηρούνται
μετά το 1990.

Τα καλοκαίρια
ολοένα και
εξαπλώνονται
Οι καύσωνες ξεκινούν 2-5 ημέρες νωρίτερα 
και σταματούν 2-6 ημέρες αργότερα

<<<<<<

Στην Ελλάδα  ο πιο θερμός
Μάιος ήταν αυτός του 1945
(29° C), με το 2003 να ακο-
λουθεί (28,8° C). Ο πιο
ψυχρός Μάιος καταγράφηκε
το 1919 (20,2° C).
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Στο φως 250 ασύλητες σαρκοφάγοι
Από την 6η δυναστεία, που ήκμασε πριν από 2.500 χρόνια στην Αίγυπτο

ΚΑΪΡΟ. Ξύλινα φέρετρα ηλικίας 2.500
ετών και χάλκινα αγάλματα έφερε στο
φως η αρχαιολογική σκαπάνη στη νε-
κρόπολη της Σακάρα στην Αίγυπτο,
σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση της
αρχαιολογικής υπηρεσίας της χώρας,
η οποία ευελπιστεί ότι η σειρά αρχαι-
ολογικών ανακαλύψεων θα δώσει νέα
πνοή στην προβληματική τουριστική
βιομηχανία.

Δύο μήνες μετά τον εντοπισμό πέντε
αρχαίων τάφων σε μικρή απόσταση ο
ένας από τον άλλο, Αιγύπτιοι αρχαιο-
λόγοι ανέσκαψαν νέους θησαυρούς στη
νεκρόπολη, 23 χιλιόμετρα νότια του
Καΐρου. Ο επικεφαλής της αρχαιολογικής
υπηρεσίας, Μοστάφα αλ Ουαζίρι, είπε
χθες μιλώντας σε δημοσιογράφους ότι
ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε στην
ανασκαφική ομάδα «η μεγαλύτερη κρύ-
πτη χάλκινων αγαλμάτων» που βρέθηκε
ποτέ. Το εύρημα καταγράφηκε στο νε-
κροταφείο Μπουμπαστιάν, που έχει
πάρει το όνομά του από την αρχαία αι-
γυπτιακή θεότητα Μπαστέτ. Η θεά α-
πεικονίζεται με σώμα γυναίκας και κε-

φάλι γάτας. Η κρύπτη περιείχε 150 χάλ-
κινα αγάλματα αιγυπτιακών θεοτήτων,
ανάμεσά τους οι Μπαστέτ, Ανουβις, Ο-
σιρις, Αμουνμίν, Ισις, Νεφερτούμ και
Χατόρ. «Εντοπίσαμε επίσης άγαλμα του
Ιμχοτέπ και ελπίζουμε να βρούμε και
τον τάφο του», είπε ο Αλ Ουαζίρι. Ο Ιμ-
χοτέπ υπήρξε διάσημος αρχιτέκτονας,
ο οποίος θεωρείται από την επιστημο-
νική κοινότητα ως ο δημιουργός της
περίφημης κλιμακωτής πυραμίδας του

27ου αιώνα π.Χ., ηλικίας 4.700 ετών.
Τρεις εβδομάδες μετά τον εντοπισμό
του αγάλματος του Ιμχοτέπ, Αιγύπτιοι
αρχαιολόγοι παρατήρησαν την ύπαρξη
δύο ταφικών φρεατίων, τα οποία περι-
είχαν 250 ζωγραφισμένα φέρετρα, με
τις μούμιες τους. Τα φέρετρα χρονολο-
γούνται από την ύστερη αιγυπτιακή
περίοδο, μεταξύ 747 π.Χ. και 332 π.Χ.

Αθικτος πάπυρος
Τον ενθουσιασμό των αρχαιολόγων

προκάλεσε η ανακάλυψη του «πρώτου
άθικτου παπύρου για περισσότερο από
έναν αιώνα». Το τμήμα παπύρου ενδέ-
χεται να περιέχει στίχους του Βιβλίου
των Νεκρών, του «εγχειριδίου» του αι-
γυπτιακού ιερατείου για τη συνοδεία
της ανθρώπινης ψυχής στη μεταθανάτια
ζωή. 

«Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο
για τυλιγμένο πάπυρο, μήκους εννέα
μέτρων. Εστάλη ήδη στα εργαστήρια
του Αιγυπτιακού Μουσείου, που παρα-
μένουν στο ιστορικό κτίριο της πλατείας
Ταχρίρ, για να εξετασθεί ενδελεχώς»,
ανέφερε ο Αλ Ουαζίρι, προτού εμφανίσει
στους δημοσιογράφους αγαλματίδιο
της θεάς Μπαστέτ. «Αποδεικνύει το
κάλλος των γυναικών της Αιγύπτου»,
σημείωσε ο αρχαιολόγος, για να προ-
σθέσει ότι το αγαλματίδιο εντοπίσθηκε
δίπλα σε δοχεία καλλυντικών και κο-
σμήματα, όπως χτένες, βραχιόλια και
σκουλαρίκια.

Οι εκτεταμένες ανασκαφές στη νε-
κρόπολη της Σακάρα οδήγησαν σε σειρά
εκπληκτικών ανακαλύψεων τα τελευταία
χρόνια, όπως την ανασκαφή του τάφου
του αυτοκρατορικού αρχιερέα Ουαχτιέ
το 2018 και την ανακάλυψη εκατοντά-
δων ταριχευμένων ζώων και αγαλμάτων
ένα χρόνο αργότερα. Οι αρχαιολόγοι
ανέσκαψαν επίσης το μαυσωλείο της
βασίλισσας Νεαρίτ, συζύγου του βασιλιά
Τέτι, του πρώτου φαραώ της 6ης δυνα-
στείας της Αιγύπτου.

Α.Ρ.

Τη γνησιότητα
έργων του Μπασκιά
ερευνά το FBI
Του ΜΠΡΕΤ ΣΟΚΟΛ

Το ενδιαφέρον για τα έργα ζω-γραφι-
κής του Ζαν-Μισέλ Μπα-σκιά συνε-
χίζεται αμείωτο, προσελκύοντας –
πέρα από συλλέκτες– τις αμερικα-
νικές διωκτικές υπηρεσίες. Ειδική
ομάδα του FBI ερευνά έτσι εάν 25
έργα του πρόωρα χαμένου ζωγράφου
φιλοτεχνήθηκαν όντως από τον ίδιο.
Τα επίμαχα έργα εκτίθενται στο Μου-
σείο Τέχνης του Ορλάντο, στη Φλό-
ριντα.

Το μουσείο εξέθεσε τα έργα απο-
δεχόμενο τον ισχυρισμό του ιδιο-
κτήτη τους ότι βρέθηκαν σε αποθήκη
στο Λος Αντζελες το 2012. Σε άρθρο
τους, οι New York Times είχαν αμ-
φισβητήσει τη γνησιότητα των έρ-
γων. Ο διευθυντής του μουσείου, ό-
μως, και οι ιδιοκτήτες των έργων ε-
πιμένουν ότι δημιουργός τους ήταν
ο Μπασκιά, που πέθανε το 1988.
Πράκτορες του FBI, που ανέλαβαν
την υπόθεση, εστίασαν στους ιδιο-
κτήτες, οι οποίοι είχαν ήδη εκφράσει
την πρόθεση να πουλήσουν τα έργα
και ήλπιζαν να τονώσουν την τιμή
τους, έχοντας κανονίσει με το μου-
σείο του Ορλάντο να στείλουν τις
ελαιογραφίες σε έκθεση του Μπασκιά
στην Ιταλία. Η δημοσίευση έργου
σε κατάλογο έκθεσης αυξάνει αμέσως
την αξία του.

Διάλυση της επιτροπής
Οι πωλητές, που ίσως γνωρίζουν

ότι τα έργα είναι πλαστά, εκμεταλ-
λεύονται τη διάλυση της επιτροπής
πιστοποίησης γνησιότητας του ι-
δρύματος Μπασκιά. Η επιτροπή γνη-
σιότητας του ιδρύματος, όπως και
άλλες τέτοιες, διέκοψε τη λειτουργία
της εξαιτίας των υψηλών νομικών
εξόδων που αντιμετώπιζε από αγωγές
εναντίον της. Οι ισχυρισμοί υπέρ
της γνησιότητας των 25 έργων βα-
σίζονται στον λόγο δύο καταδικα-

σθέντων εμπόρων ναρκωτικών. Ο
Ουίλιαμ Φορς συνελήφθη το 1973
για εισαγωγή 500 κιλών κάνναβης
από την Τζαμάικα στις ΗΠΑ, ενώ ο
Λι Μαντζίν καταδικάσθηκε δύο φορές
για διακίνηση κοκαΐνης, το 1979 και
το 1991. Το 1996, οι ομοσπονδιακές
διωκτικές υπηρεσίες τον συνέλαβαν
για χρηματιστηριακή απάτη, για να
καταδικασθεί από δικαστήριο του
Μανχάταν. Οι ειδικοί περιμένουν
τώρα να πιστοποιήσουν τη γνησιό-
τητα των έργων.

Ανάρπαστα
Τα εξπρεσιονιστικά έργα του Μπα-

στιά, που υπήρξε άστεγος προτού
«ανακαλυφθεί» από τον Αντι Γου-

όρχολ, έχουν γίνει ανάρπαστα στον
κόσμο των συλλεκτών. Την περα-
σμένη εβδομάδα, νεαρό ζευγάρι που
επισκέφθηκε γκαλερί στη συνοικία
Τσέλσι του Μανχάταν αφαίρεσε με-
ταξοτυπία του ζωγράφου από τον
τοίχο της γκαλερί και προσπάθησε
να απομακρυνθεί, προτού γίνει α-
ντιληπτό από υπάλληλο, ο οποίος
κάλεσε την αστυνομία. Οι δύο δρά-
στες είχαν, όμως, διαφύγει, ενώ ο υ-
πάλληλος της γκαλερί είπε στην α-
στυνομία ότι οι δράστες της κλοπής
είχαν «ασαφή» ευρωπαϊκή προφορά.
Η μεταξοτυπία του Μπασκιά πωλείτο
έναντι 45.000 δολαρίων.

Επιστροφή αρχαίων θησαυρών στο Ιράκ 
Το Εθνικό Μουσείο του Ιράκ επισκέφθηκε,
την περασμένη εβδομάδα, ομάδα υψη-
λόβαθμων αξιωματούχων της Ε.Ε., οι
οποίοι ξεναγήθηκαν στις αίθουσες με
τα ανεκτίμητα εκθέματα από τον πο-
λιτισμό της Μεσοποταμίας και συνε-
χάρησαν τους υπευθύνους του μουσείου
γιατί κατάφεραν να το ξαναστήσουν
μετά τις μεγάλες καταστροφές του πο-
λέμου αλλά και τη λαφυραγώγηση των
εκθεμάτων του.

Το μουσείο, το οποίο βρίσκεται στο
κέντρο της Βαγδάτης, άνοιξε ξανά τις
θύρες του τον περασμένο Μάρτιο. Την
προηγούμενη τριετία παρέμενε κλειστό
λόγω πανδημίας αλλά και της πολιτικής
αναταραχής στη χώρα. Στις αίθουσές
του φιλοξενεί αμύθητους αρχαιολογικούς
θησαυρούς που χρονολογούνται πριν
από 2.500 χρόνια, από την περίοδο της
νεοασσυριακής αυτοκρατορίας αλλά
και ισλαμικές αρχαιότητες. Ανάμεσα
στα εκθέματα περιλαμβάνονται οι δύο

φτερωτοί ταύροι από τα Ανάκτορα του
Ασουρνασιρπάλ Β΄ (883-859 π.Χ.) στην
πόλη Νιμρούντ, η οποία βρισκόταν πε-
ρίπου 30 χιλιόμετρα νοτίως της Μο-
σούλης.

Το Εθνικό Μουσείο του Ιράκ έχει μα-
κρά ιστορία. Ιδρύθηκε το 1923 με σκοπό
να φιλοξενήσει ευρήματα από πέντε
χιλιάδες χρόνια ιστορίας της Μεσοπο-
ταμίας και πρόσφατα ανακαινίστηκε
πλήρως. Μετά την αμερικανική εισβολή
του 2003 και την ανατροπή του καθε-
στώτος Σαντάμ Χουσεΐν, το μουσείο
λαφυραγωγήθηκε συστηματικά και πε-

ρίπου 15.000 εκθέματα μεταφέρθηκαν
και πωλήθηκαν από αρχαιοκαπήλους
στο εξωτερικό. Μέχρι σήμερα, η ιρακινή
κυβέρνηση έχει εντοπίσει και έχει επι-
στρέψει στη χώρα περίπου το 30% των
κλοπιμαίων. Στη συνέχεια, η επικράτηση
του ισλαμικού κράτους σε μεγάλες ε-
κτάσεις του Ιράκ, από το 2013 έως το
2017, σηματοδότησε μία περίοδο μα-
ζικών καταστροφών αρχαιολογικών
χώρων αλλά και παράνομης εξαγωγής
και εμπορίας αρχαιοτήτων από τους
τζιχαντιστές.  Τον περασμένο Δεκέμβριο,
μαζί με άλλα ευρήματα, επιστράφηκε
στη Βαγδάτη και στο Εθνικό Μουσείο
η πήλινη πινακίδα όπου είναι χαραγμένο
ένα τμήμα του Επους του Γκιλγκαμές.
Η πινακίδα χρονολογείται πριν από
3.500 χρόνια και είχε κλαπεί από το
μουσείο το 2003, όπου τελικά επέστρεψε
ύστερα από ένα δαιδαλώδες ταξίδι στα
χέρια των αρχαιοκαπήλων σε ΗΠΑ και
Ευρώπη. 

<<<<<<

Οι πράκτορες ερευνούν
κατά πόσον πίνακες 
που επρόκειτο να πουλη-
θούν, έπειτα από έκθεση
στην Ιταλία, έχουν φιλοτε-
χνηθεί από τον ίδιο 
τον ζωγράφο.

Το Μουσείο Τέχνης του Ορλάντο στη Φλόριντα εξέθεσε 25 έργα του Ζαν-Μισέλ Μπα-
σκιά αποδεχόμενο τον ισχυρισμό του ιδιοκτήτη τους ότι βρέθηκαν σε αποθήκη στο
Λος Αντζελες το 2012.

<<<<<

Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν
στη νεκρόπολη της Σακάρα,
εκτός από τα ζωγραφισμένα
ξύλινα φέρετρα, 150 χάλκι-
να αγάλματα σε κρύπτη.

<<<<<

Το Εθνικό Μουσείο στη 
Βαγδάτη άνοιξε και πάλι τις
πύλες του για το κοινό έπειτα
από τρία χρόνια.

Αιγύπτιοι αρχαιολόγοι παρατήρησαν την ύπαρξη δύο ταφικών φρεατίων, τα οποία περιεί-
χαν φέρετρα με τις μούμιες τους, που χρονολογούνται από την ύστερη αιγυπτιακή περίοδο,
μεταξύ 747 π.Χ. και 332 π.Χ.

Στις αίθουσές του φιλοξενεί αμύθητους
αρχαιολογικούς θησαυρούς που χρονολο-
γούνται πριν από 2.500 χρόνια, από την πε-
ρίοδο της νεοασσυριακής αυτοκρατορίας,
αλλά και ισλαμικές αρχαιότητες.

Μορφή παγόβουνου
έχει το έγκλημα
στον κυβερνοχώρο
Του ΑΛ ΜΠΕΪΚΕΡ

Ο επικεφαλής της αστυνομίας στη Γι-
ούτα είχε επιδοθεί στον αγώνα κατά
των οπιοειδών όταν συνειδητοποίησε
ότι υπάρχει έλλειψη στοιχείων για τις
ηλεκτρονικές πωλήσεις φενταλίνης
και πως αυτό εμποδίζει τις έρευνες.
Στη Φιλαδέλφεια, κάθε κλοπή iPhone
αντιμετωπιζόταν ως μεμονωμένη, με
αποτέλεσμα να ανθήσουν παράνομα
δίκτυα διανομής κλεμμένων κινητών.
Και στο Νάσβιλ, οι εισαγγελείς δεν
είχαν στοιχεία για τη νέα απάτη μέσω
email με υπογραφή «απατημένος σύ-
ζυγος». Ανώνυμοι εκβιαστές αποστέλ-
λουν μαζικά επιστολές σε άνδρες, α-
πειλώντας να αποκαλύψουν τις απιστίες
τους. Κάποιοι δεν έχουν κάνει κάτι,
άλλοι όμως αισθάνονται ένοχοι και δέ-
χονται να πληρώσουν, ενίοτε με
bitcoins. 

Ξεπερασμένα χαρακτηρίζουν οι διω-
κτικές υπηρεσίες των ΗΠΑ τα εργαλεία
που έχουν στη διάθεσή τους για την
αντιμετώπιση του κυβερνοεγκλήματος.
Την ώρα που ορισμένες μορφές εγκλη-
ματικότητας υποχωρούν, άλλες ενι-
σχύονται. Καθώς, όμως, πολλά από τα
αδικήματα διαπράχθηκαν ψηφιακά, οι
κατά τόπους αστυνομικές υπηρεσίες
αποδείχθηκαν ανίκανες να αντιμετω-

πίσουν και να καταγράψουν αξιόπιστα
το φαινόμενο.

«Πολλοί ύποπτοι εκμεταλλεύονται
την ψηφιακή φύση του εγκλήματός
τους και δεν φοβούνται τη δίωξη. Την
ίδια ώρα, ως αστυνομικός πώς θα ανα-
λύσω κάτι για το οποίο δεν διαθέτω
στοιχεία;» λέει ο επικεφαλής της αστυ-
νομίας του Νάσβιλ στο Τενεσί, Τζέισον
Ράινμπολτ.

Πολλά από τα αδικήματα δεν θεω-
ρούνται καν σοβαρά από την αστυνο-
μία, που επιλέγει συνειδητά να μην
καταγράφει περιστατικά πλαστογρα-
φίας, κλοπής ταυτοτήτων, σεξουαλικής
εκμετάλλευσης, επιθέσεων χάκερ, α-
γορών ναρκωτικών μέσω του σκοτεινού
διαδικτύου (dark web) και απάτης μέσω
πιστωτικών καρτών. Η τεχνολογία δη-
μιούργησε έτσι ιδανικό πεδίο δράσης
για επινοητικούς εγκληματίες, οι οποίοι
αυξάνουν τα κέρδη τους χωρίς να α-
ναγκάζονται να καταφεύγουν σε βίαιες
μεθόδους. Η ψηφιακή εγκληματικότητα
επιτρέπει την αποστασιοποίηση του
θύτη από το θύμα του, εξαλείφοντας
τον φόβο της σύλληψης. Οι κυβερνο-
εγκληματίες παραμένουν άγνωστοι,
ενώ οι διωκτικές αρχές αναρωτιούνται
ποιος έχει την αρμοδιότητα έρευνας,
δίωξης και παραπομπής στη Δικαιοσύνη
των δραστών.

Πολλοί εγκληματολόγοι, πανεπιστη-
μιακοί και αξιωματούχοι αστυνομικών
υπηρεσιών εκτιμούν ότι το βίαιο έ-
γκλημα, όπως η ένοπλη ληστεία, απο-
τελεί αναχρονισμό. Στη σύγχρονη ε-
ποχή, οι ψηφιακές λεωφόροι αντικα-
τέστησαν τους δρόμους των πόλεων

ως σκηνικό αξιόποινων πράξεων. Η υ-
ποχώρηση της εγκληματικότητας, για
την οποία επαίρονται οι δημοτικές αρ-
χές πολλών αμερικανικών πόλεων, ο-
φείλεται στη μετεξέλιξή της στην ψη-
φιακή εποχή και στην αδυναμία των
αστυνομικών αρχών να υπολογίσουν
το εύρος του προβλήματος. «Πρόκειται
για την παρομοίωση του παγόβουνου.
Γνωρίζουμε μόνο όσα βλέπουμε στην
επιφάνεια, ενώ το “ζουμί” βρίσκεται
κάτω από την επιφάνεια του νερού»,
λέει η Νόλα Τζόις, πρώην επικεφαλής
της αστυνομίας της Φιλαδέλφειας, που
συμμετέχει σε επιτροπή μελέτης του
κυβερνοεγκλήματος. Το κέντρο κατα-
γραφής εγκλημάτων μέσω Διαδικτύου,

που ίδρυσε το FBI, δέχθηκε σχεδόν
300.000 καταγγελίες το 2016, ενώ ψη-
φιακοί απατεώνες έκλεψαν πολλά δι-
σεκατομμύρια δολάρια από αδαείς τη
χρονιά εκείνη. Οι αριθμοί αυτοί ενι-
σχύθηκαν σημαντικά εξαιτίας της παν-
δημίας και της εκτίναξης του ψηφιακού
εμπορίου.  

Σε έκθεση που δημοσίευσε το 2020,
ανεξάρτητο ινστιτούτο της Ουάσιγκτον
διαπίστωσε εξετάζοντας στοιχεία του
2014 ότι μία και μόνο κατηγορία ψη-
φιακού εγκλήματος –η κλοπή στοιχείων
ταυτότητας– εξασφάλισε στους δράστες
περισσότερα από 15,4 δισ. δολάρια τη
χρονιά εκείνη. Στην έκθεσή του, το ιν-
στιτούτο υπογραμμίζει ότι τα στοιχεία

αυτά έπρεπε να σημάνουν συναγερμό
στις διωκτικές υπηρεσίες και να οδη-
γήσουν στη θεσμοθέτηση κοινού μη-
χανισμού καταγραφής και εντοπισμού
κρουσμάτων ψηφιακής εγκληματικό-
τητας. Οι 18.000 αστυνομικές υπηρεσίες
στις ΗΠΑ δεν συνεργάζονται αποτε-
λεσματικά μεταξύ τους, με το ινστιτούτο
να συνιστά την ανάπτυξη αυτόνομων
ψηφιακών δυνατοτήτων από τις κατά
τόπους αστυνομικές αρχές, την πρό-
σληψη ειδικών αναλυτών, την αξιο-
ποίηση καινοτόμων συστημάτων ανά-
λυσης δεδομένων και την ενθάρρυνση
τραπεζών να αναφέρουν αμέσως κρού-
σματα ψηφιακής απάτης αντί να τα α-
ποκρύπτουν.

Πολλά από τα αδικήματα δεν θεωρούνται καν σοβαρά από την αστυνομία, που επιλέγει συνειδητά να μην καταγράφει περιστατικά πλαστογραφίας, κλοπής ταυτοτήτων, επιθέσεων χά-
κερ, αγορών ναρκωτικών μέσω του σκοτεινού διαδικτύου και απάτης μέσω πιστωτικών καρτών.

<<<<<

Οι δράστες παραμένουν ά-
γνωστοι, ενώ οι διωκτικές
αρχές αναρωτιούνται ποιος
έχει την αρμοδιότητα έρευ-
νας και παραπομπής τους.
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EUROBANK*

Νέα αύξηση πληθωρισμού
στην Ευρωζώνη

O πληθωρισμός στην Ευρω-
ζώνη παραμένει σε ανοδική
πορεία, με τη διάχυσή του
στην ευρύτερη οικονομία να
αυξάνει τις ανησυχίες για
διατήρησή του σε υψηλά ε-
πίπεδα για μεγάλο χρονικό
διάστημα. Σύμφωνα με την
αρχική εκτίμηση, ο κύριος
εναρμονισμένος δείκτης τι-
μών καταναλωτή ανήλθε τον
Μάιο σε νέο ιστορικά υψηλό
επίπεδο 8,1% ετησίως από
7,4% τον προηγούμενο μήνα,
ωθούμενος από τη νέα αύ-
ξηση στις τιμές ενέργειας
(μετά την πτώση τον Απρίλιο
κυρίως λόγω των κυβερνη-
τικών μέτρων στήριξης για
τη συγκράτηση των τιμών)
και τη νέα ταχεία αύξηση
των τιμών τροφίμων λόγω
ελλείψεων σε λιπάσματα, σι-
τηρά καθώς και βρώσιμες
φυτικές ύλες, όπως το ηλιέ-
λαιο, ως αποτέλεσμα του πο-
λέμου Ρωσίας - Ουκρανίας.
Επιπρόσθετα, ανοδικά εξέ-
πληξε και ο δομικός πληθω-
ρισμός ο οποίος από 3,5% ε-
τησίως τον Απρίλιο αυξήθηκε
στο 3,8% τον Μάιο, το υψη-
λότερο επίπεδο στην Ιστορία
της Ευρωζώνης, εν μέσω νέας
αύξησης των τιμών στα βιο-
μηχανικά προϊόντα και στις
υπηρεσίες. Στο αμέσως επό-
μενο χρονικό διάστημα δεν
αποκλείεται να καταγραφεί
περαιτέρω άνοδος του πλη-
θωρισμού, ως αποτέλεσμα
των συνεχιζόμενων προβλη-
μάτων στην εφοδιαστική α-
λυσίδα, της αναμενόμενης
ανάκαμψης της τουριστικής
αγοράς το καλοκαίρι, καθώς
και της νέας αύξησης στις
τιμές πετρελαίου μετά την
απόφαση της Ευρωπαϊκής
Ενωσης για επιβολή εμπάρ-

γκο έως το τέλος του έτους
στο 90% των εισαγωγών πε-
τρελαίου από τη Ρωσία. Πα-
ράλληλα εντείνονται οι ανη-
συχίες για σπειροειδούς τύ-
που αυξήσεις μισθών μετά
τα στοιχεία του πρώτου τρι-
μήνου της ΕΚΤ για ρυθμό αύ-
ξησης των μισθών που συμ-
φωνήθηκε ύστερα από δια-
πραγματεύσεις κατά 2,8% ε-
τησίως, ο υψηλότερος για πε-
ρισσότερα από δέκα χρόνια.

Οι εξελίξεις αυτές, σε συν-
δυασμό με τον επιθετικό τόνο
σε πρόσφατες δηλώσεις α-
ξιωματούχων της ΕΚΤ, συ-
μπεριλαμβανομένης της προ-
έδρου Κριστίν Λαγκάρντ, κα-
θώς και ανακοινώσεων στοι-
χείων της Ευρωζώνης που υ-
ποδηλώνουν ότι, παρά τους
αυξημένους κινδύνους, δεν
διαφαίνεται προς το παρόν
ενδεχόμενο σημαντικής ε-
πιβράδυνσης της οικονομι-
κής δραστηριότητας, οδή-
γησαν σε ανοδική αναθεώ-
ρηση των εκτιμήσεων για
την πορεία των επιτοκίων
της ΕΚΤ. Η προθεσμιακή α-
γορά προεξοφλεί πλήρως αύ-
ξηση 25 μ.β. τον Ιούλιο, χωρίς
να αποκλείει το ενδεχόμενο
για άνοδο 50 μ.β., ενώ για το
σύνολο του έτους η αναμε-
νόμενη συνολική αύξηση α-
νέρχεται πάνω από 100 μ.β.
Σε αυτό το περιβάλλον, οι α-
γορές ευρωπαϊκών ομολόγων
δέχθηκαν έντονες πιέσεις,
με την απόδοση του 2ετούς
γερμανικού τίτλου να ανέρ-
χεται προσωρινά κοντά στο
0,65% για πρώτη φορά τα τε-
λευταία έντεκα χρόνια.

* Tομέας Οικονομικής Ανάλυσης &
Ερευνας Διεθνών Κεφαλαιαγορών
της Εurobank.

Αμυνες έναντι του πληθωρισμού
για νοικοκυριά και επιχειρήσεις
Αύξηση μισθών, απασχόλησης, τουρισμός, μέτρα στήριξης μειώνουν την επιβάρυνση

Της ΕΙΡΉΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΆ

Εκτίναξη του πληθωρισμού στο 8,5% κατά
μέσον όρο φέτος, με κορύφωση τον Μάιο -
Ιούνιο, οπότε θα φτάσει κατά μέσον όρο
στο 12%, «βλέπει» σε χθεσινή ανάλυσή της
η Eθνική Τράπεζα, στον απόηχο της ανα-
κοίνωσης της Eurostat για εναρμονισμένο
δείκτη στο 10,7% τον Μάιο, αλλά και της
ΕΛΣΤΑΤ, μία μέρα πριν, για αύξηση του γε-
νικού δείκτη τιμών παραγωγού στη βιομη-
χανία κατά 48,8% τον Απρίλιο.

Οι πιέσεις είναι έντονες, ωστόσο οι ανα-
λυτές της Εθνικής επισημαίνουν ότι παράλ-
ληλα υπάρχουν ισχυρές άμυνες τόσο των
νοικοκυριών, χάρη στις αυξήσεις μισθών
και απασχόλησης, όσο και των επιχειρήσεων,
χάρη στην ισχυρή ζήτηση και στον τουρι-
σμό.

Οσον αφορά τα νοικοκυριά, προβλέπουν
αύξηση της απασχόλησης κατά 4,5% το

2022, μείωση της ανεργίας στο 11% τον Δε-
κέμβριο και επισημαίνουν ότι δημιουργείται
πρόσφορο έδαφος για μια ευρύτερη προ-
σαρμογή των μισθών του ιδιωτικού τομέα
στην Ελλάδα, μετά μια μακρά περίοδο συ-
γκράτησης. Ετσι, πέρα από τον κατώτατο
μισθό, εκτιμούν ότι θα αυξηθεί η μέση
αμοιβή εργασίας σε ονομαστικούς όρους

κατά 2%-2,5% το 2022 και 1,5% το 2023. 
Η αύξηση αυτή, σε συνδυασμό με την

ενίσχυση της απασχόλησης, εκτιμάται ότι
οδηγεί σε ετήσια αύξηση της συνολικής α-
μοιβής της εργασίας κατά σχεδόν 6,5% το
2022 και 3% το 2023. 

Παράλληλα, συνεχίζουν οι αναλυτές,
άλλες πηγές μη μισθολογικού εισοδήματος,

όπως εισοδήματα από επιχειρηματικότητα
και ελευθέρια επαγγέλματα, αναμένεται να
παρουσιάσουν ισχυρή αύξηση 10% το 2022
και 4,5% το 2023. Τέλος, προσθέτουν τη
δημοσιονομική στήριξη του διαθέσιμου ει-
σοδήματος των νοικοκυριών, περίπου 2,2
δισ. ευρώ, για να περιοριστεί ο αντίκτυπος
του υψηλότερου ενεργειακού κόστους.

«Συνδυαστικά, η στήριξη από τους ανω-
τέρω παράγοντες το 2022 προσεγγίζει το
9% του διαθέσιμου εισοδήματος των νοι-
κοκυριών κατά το 2021 και φαίνεται ικανή
να αντισταθμίσει πλήρως την επιβάρυνση
από τον πληθωρισμό σε ετήσια βάση (+8,5%
το 2022)», υποστηρίζει η ανάλυση.

Αντιστοίχως, άμυνες έναντι του πληθω-
ρισμού αναπτύσσονται και στον επιχειρη-
ματικό τομέα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της
τράπεζας, η δυνητική ετήσια επιβάρυνση
στην επιχειρηματική κερδοφορία από την
επιδείνωση των όρων εμπορίου θα μπορούσε
να φτάσει τα 7 δισ. ευρώ ή 3,6% του ΑΕΠ
το 2022, ενώ η προσαρμογή των μισθών
προσθέτει άλλο 1,5 δισ. ευρώ. Συνολικά, ε-
πομένως, η επίδραση φτάνει τα 8,5 δισ.
ευρώ.  Ωστόσο, η Εθνική σημειώνει ότι υ-
πάρχουν παράγοντες που μετριάζουν τον
αντίκτυπο: «Η ανθεκτική ζήτηση, η αυξημένη
τιμολογιακή ισχύς και τα σημαντικά απο-
θέματα ρευστότητας θα αμβλύνουν την πίε-
ση στις επιχειρήσεις από το αυξημένο κόστος
παραγωγής».

«Συμπερασματικά», καταλήγουν οι ανα-
λυτές, «με δεδομένη την επίδραση των α-
νωτέρω σημαντικών αντισταθμιστικών πα-
ραγόντων, θεωρούμε ότι η ιδιωτική κατα-
νάλωση, παρά τη μεγάλη πληθωριστική ε-
πιβάρυνση, θα παραμείνει σε θετική τροχιά,
σημειώνοντας μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης
περίπου 1,5%-2,0% το 2022 και 2,8% το
2023 (σε σταθερές τιμές), υποστηρίζοντας
την υπεραπόδοση της ελληνικής οικονομίας
σε σύγκριση με τον μέσο όρο της Ευρωζώ-
νης». Η ανάλυση επισημαίνει επίσης ότι το
παραγωγικό κενό θα τείνει προς μηδενισμό
στο τέλος του έτους για πρώτη φορά από
το 2009, κάτι που λειτουργεί ενισχυτικά
στον πληθωρισμό.

<<<<<<

Παρά τις πληθωριστικές 
πιέσεις, η ιδιωτική κατανάλωση 
θα παραμείνει σε θετική τροχιά,
εκτιμούν οι αναλυτές της Εθνι-
κής Τράπεζας.

Ο πόλεμος δεν ανατρέπει τη δυναμική 
της ελληνικής οικονομίας, λέει η Eurobank
Δύο σενάρια για την πορεία της οικονομίας
φέτος έχει διαμορφώσει η Eurobank: το
βασικό προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ κατά
3% και πληθωρισμό 7%, και το δυσμενές
προβλέπει ανάπτυξη 1,4% και πληθωρισμό
8,2%. Σημειώνεται ότι η κυβερνητική πρό-
βλεψη, όπως αποτυπώθηκε στο Πρόγραμμα
Σταθερότητας, πριν από ένα μήνα, προέ-
βλεπε ρυθμό ανάπτυξης 3,1% και πληθω-
ρισμό 5,6%, ενώ η Κομισιόν στις πρόσφατες
ανοιξιάτικες προβλέψεις της εκτιμά αύξηση
του ΑΕΠ κατά 3,5% και πληθωρισμό 6,3%. 

Η ανάλυση του δρος Τάσου Αναστασά-
του, επικεφαλής οικονομολόγου της
Eurobank, που δημοσιεύθηκε, επιβεβαιώνει
τη συνεχιζόμενη τάση μεταξύ των οικο-
νομολόγων για αναθεώρηση των προβλέ-
ψεων προς το δυσμενέστερο, ενώ το δυ-
σμενές του σενάριο πλησιάζει επικίνδυνα
τα όρια της στασιμότητας.

«Η ύπαρξη μεγάλης αβεβαιότητας λόγω
του πολέμου στην Ουκρανία καθιστά α-
ναγκαία την εκτίμηση εναλλακτικών σε-
ναρίων», σημειώνει η μελέτη με τίτλο «Εν-

διάμεση Εκθεση για την Ανάπτυξη της Ελ-
ληνικής Οικονομίας το 2022».

Το βασικό σενάριο βασίζεται στην πα-
ραδοχή ότι δεν θα κλιμακωθεί ο πόλεμος
και ότι θα παραμείνουν στα επίπεδα του
Μαΐου του 2022 οι κυρώσεις της Ε.Ε. κατά
της Ρωσίας. 

Το δυσμενές σενάριο υποθέτει παράταση
του πολέμου και οικονομικές κυρώσεις,
που οδηγούν σε μεγαλύτερο σοκ προσφο-
ράς, το οποίο εκδηλώνεται με υψηλότερες
τιμές ενέργειας.

Η μελέτη υποστηρίζει πάντως ότι ο πό-
λεμος στην Ουκρανία «δεν ανατρέπει τις
δυνατότητες πραγμάτωσης του δυναμικού
της ελληνικής οικονομίας μακροπρόθε-
σμα».

Αλλά και βραχυπρόθεσμα, ο συγγραφέας
επισημαίνει ότι η ελληνική οικονομία έχει
σημαντικά αντίβαρα που υποστηρίζουν
τις προοπτικές της: 

1. Οι προσδοκίες για μια ισχυρή τουρι-
στική περίοδο, υπό την προϋπόθεση ότι
θα αποφευχθεί η κλιμάκωση της κατάστα-

σης στην Ουκρανία. 
2. Τα οφέλη από το Ταμείο Ανάκαμψης,

το ΕΣΠΑ 2021-2027 και τα κεφάλαια της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, συ-
νολικά περίπου 90 δισ. ευρώ τα επόμενα
πέντε χρόνια. 

3. Η άνετη θέση ρευστότητας της οικο-
νομίας, με τα 34 δισ. ευρώ των νέων κα-
ταθέσεων της πανδημίας, τα 38 δισ. ευρώ
του μαξιλαριού ρευστότητας του κράτους
και τα 38,8 δισ. ευρώ ομολόγων του ελλη-
νικού Δημοσίου που θα επανεπενδύονται
ευέλικτα στο πλαίσιο του Πανδημικού Προ-
γράμματος Ρευστότητας της ΕΚΤ. 

4. Τα δημοσιονομικά μέτρα για τη μείωση
του ενεργειακού κόστους των νοικοκυ-
ριών.

Ο κ. Αναστασάτος τονίζει πάντως την
ανάγκη επιστροφής σε πρωτογενή πλεο-
νάσματα το 2023, ώστε να διατηρηθεί η
εμπιστοσύνη των αγορών και να διευκο-
λυνθεί η ανάκτηση της επενδυτικής βαθ-
μίδας.

ΕΙΡ. ΧΡΥΣΟΛΩΡΆ

Ζημιές κατέγραψε στη σημε-
ρινή χρηματιστηριακή συνά-
ντηση το Χρηματιστήριο Α-
ξιών Κύπρου. Ο Γενικός Δεί-
κτης έκλεισε στις 71,46 μο-
νάδες, σημειώνοντας πτώση
της τάξης του 0,57%. Η αξία
των συναλλαγών διαμορφώ-
θηκε στις €199.957,30.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20
έκλεισε στις 42,87 μονάδες,
καταγράφοντας ζημιές σε πο-
σοστό 0,58%.

Όσον αφορά τους επιμέ-
ρους χρηματιστηριακούς δεί-
κτες, τις μεγαλύτερες ζημιές
σε ποσοστό 2,38% κατέγραψε

ο δείκτης των Επενδυτικών
και ακολουθούν ο δείκτης της
Εναλλακτικής Αγοράς σε πο-
σοστό 0,93%, της Κύριας Α-
γοράς 0,18% και των Ξενο-
δοχείων 0,07%. Το μεγαλύτερο
επενδυτικό ενδιαφέρον προ-
σέλκυσαν οι τίτλοι της Τρά-
πεζας Κύπρου με €90.263,90
(τιμή κλεισίματος €1,1450 –
πτώση 1,29%), της Ελληνικής
Τράπεζας με €65.733,66 (τιμή
κλεισίματος €0,87 – άνοδος
2,35%), της Petrolina
(Holdings) με €14.566,40 (τιμή
κλεισίματος €1,11– πτώση
1,77%), της The Cyprus
Cement με €13.748,50 (τιμή
κλεισίματος €0,6250 – πτώση
1,57%) και της Τσιμεντοποιίας
Βασιλικού με €5.360 (τιμή
κλεισίματος €2,68– πτώση
0,74%). Από τις μετοχές που
έτυχαν διαπραγμάτευσης, 2
κινήθηκαν ανοδικά, 8 κινή-
θηκαν καθοδικά και 6 αμετά-
βλητες. Ο αριθμός των συ-
ναλλαγών ανήλθε στις 103.

Ζημιές κατέγραψε 
την Τρίτη το ΧΑΚ

<<<<<<

Ο Γενικός Δείκτης έ-
κλεισε στις 71,46 μο-
νάδες, σημειώνοντας
πτώση της τάξης του
0,57%.

Tην ισχυρή αύξηση του διαθέσιμου εισοδή-
ματος των νοικοκυριών το 2021, με αποτέ-
λεσμα να ξεπεράσει τα προ COVID-19 επί-
πεδα κατά 3,7 δισ. ευρώ, επισημαίνει ανά-
λυση της Eurobank στο χθεσινό δελτίο της
«7 Ημέρες Οικονομία», σημειώνοντας όμως
και τους κινδύνους που διατρέχει σήμερα
το εισόδημα εξαιτίας του πληθωρισμού.

Η άνοδος αυτή είναι σε μεγάλο βαθμό α-
ποτέλεσμα των δημοσιονομικών παρεμβά-
σεων της κυβέρνησης, οι οποίες συνδυά-
στηκαν με υψηλά ελλείμματα και συσσώ-

ρευση δημοσίου χρέους, επισημαίνει εξάλλου
η ανάλυση.

Συγκεκριμένα, ο αναλυτής (Στ. Γώγος)
σημειώνει ότι στην αύξηση του διαθέσιμου
εισοδήματος τη μεγαλύτερη συνεισφορά
είχε η ενίσχυση των κερδών των ατομικών
επιχειρήσεων. 

Αυτή, με τη σειρά της, δεν προήλθε, το-
νίζει, από την άνοδο της ακαθάριστης προ-
στιθέμενης αξίας των επιχειρήσεων, αλλά
από τις επιδοτήσεις του κράτους.

Αντίθετα, συνεχίζει, οι αμοιβές εξαρτη-

μένης εργασίας, δηλαδή η άλλη κύρια πηγή
εισοδήματος των νοικοκυριών, δεν κάλυψε
τις απώλειες του πρώτου έτους της υγειο-
νομικής κρίσης. Συγκεκριμένα, υπολείπεται
κατά 500 εκατ. ευρώ σε σχέση με τα προ
πανδημίας επίπεδα. Πέραν των επιδοτήσεων,
βεβαίως, το κράτος στήριξε το εισόδημα
των νοικοκυριών μέσω κοινωνικών παροχών,
οι οποίες το 2021 ήταν αυξημένες κατά 1,1
δισ. ευρώ σε σχέση με το 2019.

Κυρίαρχος καθοδικός κίνδυνος για το
πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοι-

κοκυριών το 2022 είναι η άνοδος των τιμών,
αναφέρει ο αναλυτής. 

Κατά την εκτίμησή του, οι επιπτώσεις
των πληθωριστικών πιέσεων στο διαθέσιμο
εισόδημα αναμένεται να ενταθούν το 2ο
τρίμηνο του 2022. Επισημαίνει όμως και ως
παράγοντες αντιστάθμισης την άνοδο της
απασχόλησης, του κατώτατου μισθού και
των μέτρων στήριξης που έλαβε η κυβέρ-
νηση. 

Μεσοπρόθεσμα, καθοριστική είναι η
συμβολή της παραγωγικότητας.

Αυξήθηκε το διαθέσιμο εισόδημα

Η μελέτη υποστηρίζει πάντως ότι ο πόλεμος
στην Ουκρανία «δεν ανατρέπει τις δυνατότητες
πραγμάτωσης του δυναμικού της ελληνικής οι-
κονομίας μακροπρόθεσμα».
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