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ΤΖΙΜ ΚΛΙΦΤΟΝ

Νέο μοντέλο στην αγορά εργασίας
Η Μεγάλη Παραίτηση ολοκλήρωσε τον κύκλο της και η τηλερ-
γασία θα δώσει τη σκυτάλη σε ένα υβριδικό μοντέλο με παρου-
σία στο γραφείο κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Είναι η πρό-
βλεψη του προέδρου της Gallup, Τζιμ Κλίφτον, για την επόμε-
νη ημέρα στην αγορά εργασίας. Συνιστά στους μάνατζερ μία
συζήτηση, κάθε εβδομάδα, με κάθε μέλος της ομάδας. Σελ. 19

ΚΟΜΙΣΙΟΝ

Σύννεφα ύφεσης στην Ευρώπη
Τα σύννεφα της ύφεσης και του πληθωρισμού σκεπάζουν την
ευρωπαϊκή οικονομία, καθώς η Ε.Ε. κατέβασε τον πήχυ για την
ανάπτυξη το 2023. Πιο συγκεκριμένα, οι προβλέψεις της Επι-
τροπής βλέπουν ανάπτυξη 0,3% για το 2023 – ποσοστό πολύ χα-
μηλότερο του 1,5% που είχε προβλεφθεί νωρίτερα–, με την οι-
κονομία να συρρικνώνεται κατά το πρώτο τρίμηνο. Σελ. 13

ΚΩΣΤΑΣ ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

Αξιολογούμε επενδύσεις 14,5 δισ. ευρώ
Γέφυρα επενδύσεων και συνεργασίας με τη Μέκκα της παγκό-
σμιας καινοτομίας και τεχνολογίας στη Σίλικον Βάλεϊ και στο Σαν
Φρανσίσκο, είναι το αποτέλεσμα του ταξιδιού του υφυπουργού Ε-
ξωτερικών της Ελλάδας για την Οικονομική Διπλωματία και την Ε-
ξωστρέφεια, Κώστα Φραγκογιάννη. Πρόσθεσε ότι αξιολογούνται
επενδυτικά σχέδια 14,5 δισ. ευρώ. Σελ. 14

Κ Υ Ρ Ι Ο  Α Ρ Θ Ρ Ο

Επενδυτική άνοιξη
Τα κονδύλια που θα χρειαστούν για
την Ευρώπη το επόμενο διάστημα
προκαλούν ζάλη. Μόνο για την πρά-
σινη μετάβαση θα απαιτηθούν €466
δισ. χωρίς να υπολογίζεται ο κλάδος
των μεταφορών. Η γεωπολιτική κρίση
στην Ουκρανία έχει επιφορτίσει τις
επενδυτικές ανάγκες με άλλα €33 δισ.
ετησίως μέχρι το 2030 με αποκλειστικό
στόχο την διαφοροποίηση του ενερ-
γειακού μίγματος της γηραιάς ηπείρου.
Εκτός από την ενεργειακή επάρκεια
επενδυτικές ανάγκες προκύπτουν και
για την ψηφιακή ατζέντα η οποία θα
απαιτήσει άλλα €75 δισ. τον χρόνο
μέχρι το τέλος της δεκαετίας προκει-
μένου να επιτευχθεί η σμίκρυνση του
ψηφιακού χάσματος που παρατηρείται
εντός της ευρωπαϊκής επικράτειας.
Ανάγκες για επενδύσεις προκύπτουν
και για την ευρωπαϊκή άμυνα και α-

σφάλεια η οποία για χρόνια υπήρξε
υποβαθμισμένη, αφού λανθασμένα
είχε επικρατήσει η άποψη ότι αυτά
τα θέματα είχαν περάσει στην ιστορία.
Η αιφνίδια όμως εισβολή της Ρωσίας
στην Ουκρανία ανέτρεψε τα πάντα
ξαναβάζοντας το θέμα ενίσχυσης της
αμυντικής βιομηχανίας στο προσκήνιο.
Θα απαιτηθούν επιπλέον €70 δισ. ε-
τησίως. Εάν ιδωθεί υπό το πρίσμα
μιας επιχείρησης, η ΕΕ βρίσκεται α-
ντιμέτωπη με σημαντικές επενδυτικές
ανάγκες εάν θέλει να συνεχίσει να
παραμένει ανταγωνιστική με τον υ-
πόλοιπο κόσμο και να παρέχει ευη-
μερία στους πολίτες της. Για να πετύχει
μια τόσο μεγάλη προσπάθεια θα α-
παιτηθεί συμφωνημένο πλαίσιο και
στρατηγική προσήλωση από όλους
τους εμπλεκόμενους. Τα κράτη μέλη
καλούνται να ακολουθήσουν κοινό

βηματισμό ξεπερνώντας την ίδια στιγ-
μή τις δημοσιονομικές τους πραγμα-
τικότητες που σε κάποιες περιπτώσεις
είναι απαγορευτικές. Η ευρωπαϊκή
αλληλεγγύη με το ξέσπασμα της παν-
δημίας έλαβε πολύ συγκεκριμένη κα-
τεύθυνση αποφασίζοντας για ένα τα-
μείο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας
με στόχο να δημιουργηθεί η απαραί-
τητη δυναμική για επενδύσεις. Αν και
τα ποσά που έχουν αποφασιστεί μέσω
του NEXTGENEU δεν αρκούν για να
καλύψουν τις ανάγκες που προκύ-
πτουν θέτουν όμως την Ευρώπη σε
κινητικότητα για μια νέα επενδυτική
άνοιξη. Δυστυχώς, τα χρόνια που
προηγήθηκαν της πανδημίας ήταν
χρόνια χαμηλής έντασης επενδύσεων
και αυξημένης κατανάλωσης η οποία
τροφοδοτήθηκε κυρίως από τις ευ-
καιρίες που πρόσφερε η παγκοσμιο-

ποίηση στην οικονομία. Αυτή η πε-
ρίοδος κράτησε την Ευρώπη πίσω
στερώντας ουσιαστικές επενδύσεις
σε υποδομές που αν γίνονταν θα την
καθιστούσαν ανθεκτική στις κρίσεις
που ακολούθησαν. Η αιφνιδιαστική
τροπή που πήρε το Ρώσο-ουκρανικό
μέτωπο έπιασε τις χώρες απροετοί-
μαστες για όσα θα ακολουθούσαν.
Μετά τα γεγονότα του Φεβρουαρίου
όλοι πλέον αντιλαμβάνονται την δύ-
σκολη κατάσταση, στην οποία έχει
περιέλθει η Ευρώπη αναγνωρίζοντας
ότι απαιτείται κοινό έδαφος συνεν-
νόησης προκειμένου οι αποφάσεις
να προχωρήσουν τάχιστα. Οι αποτυ-
χίες στην εξεύρεση κοινού βηματισμού
στο θέμα της ενεργειακής κρίσης δεν
θα πρέπει να αποτελέσει προηγούμενο.
Η άμεση κατάσταση έκτακτης ανά-
γκης που προέκυψε για κάλυψη των

αναγκών του χειμώνα, προκάλεσε α-
ναμενόμενες τριβές ενώ οι διαφωνίες
εντείνονταν καθώς περνούσε ο χρόνος.
Ελπίδα όλων να εξευρεθεί και σε αυτή
την περίπτωση έδαφος για συνεννόη-
ση. Όχι επειδή πολλά μπορούν να αλ-
λάξουν σε αυτή την προχωρημένη
φάση που βρίσκεται ο χειμώνας, αλλά
γιατί θα μπορέσει να διατηρηθεί το
κλίμα συνεννόησης ως απαραίτητη
προϋπόθεση επιτυχούς αντιμετώπισης
των προκλήσεων που βρίσκονται ε-
νώπιόν μας. Οι επενδυτικές ανάγκες
που προκύπτουν μέχρι το τέλος της
δεκαετίας είναι τεράστιες και χωρίς
κλίμα συναίνεσης επιχειρώντας πα-
ράλληλα τις απαραίτητες υπερβάσεις,
η Ευρώπη δεν θα μπορέσει να παρα-
μείνει ένας προνομιακός χώρος δια-
βίωσης που θα συνεχίσει να προσφέρει
ευημερία στους πολίτες της.  

Την τελική του μορφή λαμβάνει το σχέδιο
«Ενοίκιο έναντι δόσης», με σκοπό να
αρχίσει η εφαρμογή του τον Ιανουάριο
του 2023. Το τελικό προσχέδιο παρου-
σιάστηκε χθες στα εμπλεκόμενα μέρη.

Τρεις είναι οι προϋποθέσεις που θα πρέ-
πει να πληροί ο δανειολήπτης για να
μπει στο πρόγραμμα. Να είχε μη εξυ-
πηρετούμενο δάνειο την 31η Δεκεμβρίου
2021, το ακίνητο για το οποίο έχει μη

εξυπηρετούμενο δανεισμό να είναι α-
γοραίας αξίας μέχρι 250.000 ευρώ, να
ανήκει στις ευάλωτες ομάδες και να
είναι λήπτης επιδομάτων. Σύμφωνα με
το προσχέδιο, η ΚΕΔΙΠΕΣ θα αγοράζει

το 60% της αγοραίας αξίας της εξα-
σφάλισης. Η τράπεζα και οι εταιρείες
θα διαγράφουν το εναπομείναν 40%,
θα «σβήνουν» τον προβληματικό δα-
νεισμό από τα βιβλία τους και το ακίνητο

θα περνά στη δικαιοδοσία της ΚΕΔΙΠΕΣ.
Ο δανειολήπτης θα εξακολουθεί να
μένει στο σπίτι και στα 5 χρόνια θα
μπορεί να το επαναγοράσει. Το ενοίκιο
θα καταβάλλεται από το κράτος. Σελ. 3

Στο καλάθι 
νοικοκυριού
50 κατηγορίες
προϊόντων
Σήμερα οι επίσημες επαφές

Αρχίζουν σήμερα επίσημα οι επαφές
για «Το καλάθι του Nοικοκυριού».
Η Υπηρεσία Προστασίας Κατανα-
λωτή θα θέσει ενώπιον των ενδια-
φερόμενων πλευρών την αρχική
της πρόταση και θα γίνει ανταλλαγή
απόψεων. Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, η πρόταση είναι να δημιουρ-
γηθεί ένα καλάθι με 50 κατηγορίες
προϊόντων, τα οποία θα πωλούνται
σε χαμηλές τιμές. Σελ. 4

Θα έρχονται
σφαίρα με SEPA
τα εμβάσματα
Πράσινο από την Ε.Ε.
Μέχρι το τέλος του 2023 θα μπο-
ρούμε να προχωρούμε σε εμβά-
σματα και στην Κύπρο που θα
στέλνονται σε μερικά δευτερόλε-
πτα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέ-
κρινε Πρόταση για υποχρεωτική
χρήση των Instant Credit Transfers
από όλα τα κράτη. Τα Αυτόματα
Εμβάσματα SEPA λειτουργούν ως
ένα συνηθισμένο τραπεζικό έμ-
βασμα αλλά με πολύ μεγαλύτερη
ταχύτητα. Σελ. 5

«Χτίστηκε» το ενοίκιο έναντι δόσης
Στόχος είναι να εφαρμοστεί από τον Ιανουάριο του 2023 – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και υπό ποιες προϋποθέσεις

ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΕΣ

Χριστουγεννιάτικα
ντύνονται 7 κοινότητες

Τα ορεινά θέρετρα ετοιμάζονται για
τις γιορτές και πολλές κοινότητες άρ-
χισαν ήδη το στόλισμα. Οι πληρότητες
στα ξενοδοχεία βρίσκονται στο 70%-
80% τα Σαββατοκύριακα. Τα Xριστου-
γεννιάτικα Xωριά θα ανεβάσουν τις
πληρότητες. Αγρός, Δερύνεια, Καλα-
βασός, Καλοπαναγιώτης, Κυπερού-
ντα, Φικάρδου και Πόλη Χρυσοχούς
θα συμμετάσχουν στο θεσμό. Σελ. 4

ΕΛΛΑΔΑ

Απόβαση οίκων
πολυτελών ειδών

Η μέση δαπάνη σε αγορές taxfree
που πραγματοποίησαν στην Αθήνα οι
τουρίστες με «μεγάλο Πορτοφόλι», οι
ελίτ τουρίστες, διαμορφώθηκε σε
13.700 ευρώ. Τα στοιχεία απαντούν
στο γιατί τα τελευταία χρόνια ενισχύ-
ουν την παρουσία τους στην Ελλάδα
οι οίκοι πολυτελών ειδών. Την ίδια ώ-
ρα, ξεπηδούν οι εκπτωτικές αλυσίδες
ειδών ένδυσης και σπιτιού. Σελ. 17

ΠΛΟΥΤΟΣ 3,5 ΤΡΙΣ. ΔΟΛ. 

Λιγότεροι φέτος 
οι κροίσοι στην Κίνα

Ο πόλεμος στην Ουκρανία, η πολιτική
μηδενικής ανοχής στον κορωνοϊό και
η πτώση των κινεζικών χρηματιστη-
ρίων έχουν πλήξει την οικονομία της
Κίνας, με αποτέλεσμα να μειώνεται ο
αριθμός των βαθύπλουτων. Φέτος εί-
ναι λιγότεροι κατά 11%. Στο σύνολό
τους συγκεντρώνουν πλούτο ύψους
3,5 τρισ. δολαρίων. Σελ. 12

Ισχυροί
κραδασμοί
στην αγορά
«κρύπτο»
Η κατάρρευση ενός εκ των δύο
μεγαλύτερων χρηματιστηρίων
κρυπτονομισμάτων στον κόσμο,
του FTX, δεν ήρθε εν αιθρία. Ακό-
μη και αν υπάρχει δόση υπερβο-
λής στο στερεοτυπικό «Lehman
των κρύπτο», η πτώση του ενδέχε-
ται να αποδειχθεί κομβικό σημείο
για τον κλάδο. Υπάρχουν πολλοί
παράγοντες ικανοί να προκαλέ-
σουν ισχυρότατους κραδασμούς,
όπως η απουσία ρυθμίσεων, η α-
διαφάνεια, οι εξωφρενικές διακυ-
μάνσεις των τιμών. Προπαντός το
γεγονός ότι βασίζεται σε μια τε-
χνολογία κρυπτογράφησης μάλ-
λον απρόσιτη για τον πολύ κόσμο.
Το 2022 ήταν στο μεγαλύτερο μέ-
ρος του καταστρεπτικό για τη βιο-
μηχανία. Εχει προηγηθεί η κατάρ-
ρευση πολλών άλλων εταιρειών
του κλάδου, καθώς και η διψή-
φια «βουτιά» που σημείωσαν οι τι-
μές των κρυπτονομισμάτων, με το
πλέον δημοφιλές, bitcoin, να έχει
περιοριστεί περίπου σε 16.000
δολ. από 40.000 και πλέον, την
προηγούμενη διετία. Το ερώτημα
εάν θα υπάρξουν επιπτώσεις με-
γάλης κλίμακας στην αγορά κρυ-
πτονομισμάτων ή και στην ευρύτε-
ρη αγορά. Σελ. 10

50

60

70

80

90

100

0

50

100

150

200

250

0

0

0

0

1

1

Όγκος συναλλαγών (χιλιάδες €)

Γενικός Δείκτης 76,80

86,91

9/11 10/11 11/11 14/11 15/11

Οι παμπ στην Αγγλία περιμένουν μια ώθηση από το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. «Κάνουμε τον σταυρό μας, ώστε η εθνική Αγ-
γλίας να πάει καλά», τονίζουν οι ιδιοκτήτες τους. Η πηγαία αγάπη των Βρετανών για το ποδόσφαιρο λειτουργεί, όπως είναι γνωστό, και
σαν τεράστια οικονομική ανάσα για τις παμπ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το Euro 2020, το οποίο έδωσε στα ταμεία τους πάνω από 700
εκατομμύρια λίρες. Σελ. 12

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ Σελ. 6

Οι Iεράρχες ανοίγουν 
τα χαρτιά τους

Ανάσα από το Μουντιάλ περιμένουν οι παμπ της Αγγλίας
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Συνέντευξη στον ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Μίλησα με τον Δημήτρη Σπύρου για το
νέο του πρότζεκτ την παράσταση
«Triphopoetica», που παρουσιάζει η «βι-
ταμίνα», ένα μουσικό τσίρκο ποίησης,
ένα πολυμορφικό μουσικό μονόλογο με
άξονα και αφορμή την ποίηση. 

Όπως μού λέει ο Δημήτρης σχετικά
με το τσίρκο, «Εμένα όμως για κάποιο
περίεργο λόγο η ποίηση με διασκεδάζει
αφάνταστα, τόσο όσο θα με διασκέδαζε
ένα τσίρκο ή ένας ποδοσφαιρικός αγώνας.
Με αυτό τον τρόπο θα ήθελα να βάλω
ένα λιθαράκι στην προσπάθεια του να
βγει η ποίηση από τα στεγανά, από τη
σοβαροφάνεια». Ο Δημήτρης Σπύρου
είναι ένας καλλιτέχνης που αγαπάει βαθιά
αυτό που κάνει, και ως μουσικός, συν-
δυάζει με τρόπο μαεστρικό την ποίηση
με τη μουσική: «Η μουσική περιέχει ποί-
ηση και η ποίηση περιέχει μουσική. Η
ποίηση όμως είναι κάτι πιο απτό, με τις
λέξεις μπορείς πιο άμεσα να πραγματευ-
τείς και να επικοινωνήσεις το πώς βλέπεις
τη ζωή...».

–Μίλησέ μου για τον τίτλο «Tripho-
poetica»...  αυτό το Tripho… σκέφτηκα
πολύ τι μπορεί να σημαίνει…

–Triphopoetica είναι ένα καινούριο
«εγχείρημα» μου και ταυτόχρονα η ε-
ξέλιξη του «acapella solo loop» και έχει
να κάνει με το που βρίσκομαι «μουσικά»
και νοητικά αυτή την περίοδο. Ο τίτλος
συνδυάζει το  «trip hop» μονάχα ως αί-
σθηση και το «Poetica» ως αφορμή.
Sampling, beats, μπασογραμές , theremin,
μουσικό πριόνι και διάφορα άλλα καλού-

δια σε συνδυασμό με ηχογραφημένες α-
παγγελίες ποιημάτων, τραγουδίσματα
και μελοποιήσεις έρχονται ως ένας και-
νούργιος ήχος, τεχνική και...  αρχή.

–Μουσικό τσίρκο ποίησης, γιατί όμως
τσίρκο, λόγω ποικιλίας ήχων και λέ-
ξεων;

–Σίγουρα ένα λόγος είναι αυτός άλλα
και επειδή το τσίρκο είναι κάτι άκρως
διασκεδαστικό (χωρίς τη συμμετοχή των
ζώων φυσικά), ενώ η ποίηση  δεν φημί-
ζεται ιδιαίτερα για τον διασκεδαστικό
της χαρακτήρα. Εμένα όμως για κάποιο
περίεργο λόγο η ποίηση με διασκεδάζει
αφάνταστα, τόσο όσο θα με διασκέδαζε
ένα τσίρκο ή ένας ποδοσφαιρικός αγώνας.
Με αυτό τον τρόπο θα ήθελα να βάλω

ένα λιθαράκι στην προσπάθεια του να
βγει η ποίηση από τα στεγανά, από τη
σοβαροφάνεια και να παρουσιάζεται ως
αυτό που είναι ο πυρήνας της: δηλαδή
ο άνθρωπος και η προσπάθειά του να
κατανοήσει και να βρει τρόπους να εκ-
φράσει αυτό που δεν καταλαβαίνει, μέσω
της γραφής και του λόγου, των λέξεων
που του δόθηκαν.

–Ασχολείσαι συχνά με πρότζεκτ που
αφορούν την ποίηση, όντας μουσικός,
είναι ο λόγος και η μουσική αδελφές
τέχνες;

–Και αδερφές και ξαδέρφες και φίλες
από το σχολείο που κάποτε τα βρίσκουν
και κάποτε όχι. Η μουσική περιέχει ποί-
ηση και η ποίηση περιέχει μουσική. Η

ποίηση όμως είναι κάτι πιο απτό, με τις
λέξεις μπορείς πιο άμεσα να πραγμα-
τευτείς και να επικοινωνήσεις το πώς
βλέπεις τη ζωή, και ιδιαίτερα τα θέματα
που με απασχόλησαν σε αυτό το πρό-
τζεκτ όπως π.χ. το πώς ξυπνάς το πρωί,
πώς απολαμβάνεις τα «μικρά» με τον
ίδιο τρόπο όπως και τα «μεγάλα», πώς
συμπεριφέρεσαι όταν είσαι σε θέση ι-
σχύος και πώς όταν κάθεσαι στις τελευ-
ταίες θέσεις. 

–Υπάρχουν όμορφες και άσχημες λέ-
ξεις;

–Υπάρχουν όμορφες και άσχημες προ-
θέσεις, καλοί και κακοί άνθρωποι, όμορ-
φες και περίεργες στιγμές. Υπάρχουν
λάθος λέξεις σε ακατάλληλες στιγμές.

–Κατέληξες αν τελικά η ποίηση μπορεί
να φέρει την ομορφιά;

–Τα πάντα μπορούν να φέρουν την
ομορφιά αν την ψάχνεις στα σωστά μέρη
και ακόμη και να φτάσεις εκεί, μόνο αν
το θέλεις πραγματικά μπορείς να τη δεις.
Τώρα αν η ποίηση η ίδια μπορεί να φέρει
την ομορφιά δεν ξέρω, ξέρω όμως πως
μπορεί να φέρει όμορφες στιγμές που
μπορούν να καλύπτουν την ασχήμια.

–Μπορεί στις μέρες να ακουστούν με
ευήκοα ώτα τα λόγια παλαιότερων
ποιητών;

–Σίγουρα είναι περίεργες οι μέρες που
ζούμε και πολλά πράγματα  δεν ακούγο-
νται πλέον το ίδιο. Αυτό όμως δεν είναι
κάτι που με απασχολεί ιδιαίτερα. Η ποί-
ηση και η τέχνη είναι «αυτό που είναι»
και μπορεί να ερμηνευτεί με διαφορετι-
κούς τρόπους από τον ίδιο δέκτη ανάλογα
με το τι περνά τη στιγμή που τη βιώνει. 

Η ποίηση έχει να κάνει με την ευγένεια,
την ευαισθησία και τα αναπάντητα ερω-
τήματα, ορισμοί προς εξαφάνιση στις μέ-
ρες μας. Μπορείς να παρασυρθείς από
το γενικό κλίμα και μπορείς ν’ αντισταθείς.
Μπορεί να αφεθείς και μια λέξη από ένα
ποίημα να σου ορίσει τα πάντα. Θέλεις;

–Τι είναι αυτό που θες ιδανικά να πά-
ρει ο θεατής από την παράστασή σου;

–Σίγουρα θα μου άρεσε να πάρει την
ίδια χαρά μαζί μου την ώρα που μοιρά-
ζομαι κάτι μαζί του. Δεν μπορώ να έχω
τις ίδιες προσδοκίες για όλους τους αν-
θρώπους αλλά θα μου άρεσε να δει την
προσπάθεια και την εξέλιξη που γίνεται
τα τελευταία 20 και βάλε χρόνια.

Το τι θα πάρει ο καθένας όμως έχει
να κάνει πάντα με τη διάθεση που έρχεται
σε ένα θέατρο να δει μια παράσταση. 

–Είναι η τέχνη, οποιαδήποτε μορφή
της, αποτέλεσμα καθημερινής παρα-
τήρησης;

–Είναι αποτέλεσμα καθημερινής εξά-
σκησης, επανάληψης, συνέπειας, αμφι-
σβήτησης και  καθημερινής προσπάθειας
στο να μένει κάποιος ταπεινός και ερ-
γατικός θα έλεγα. 

Είναι σημαντικό κάποιος να μένει μα-
θητής των πραγμάτων όσα χρόνια και
αν ασχολείται με κάτι . Να είναι επαγ-
γελματίας  αλλά ταυτόχρονα παντοτινός
εραστής της τέχνης που συνέχεια ψάχνει
λύσεις και θέτει ερωτήματα χωρίς να
φτάνει ποτέ σε μια και μόνο απάντηση.
Είναι το αντίθετο με την αναζήτηση και
αναμονή της έμπνευσης που λειτουργεί
πάντα ως μια καλή δικαιολογία για να
τεμπελιάζει κάποιος.

Πληροφορίες
«Triphopoetica: ένα μουσικό τσίρκο ποίη-
σης», ARTOS HOUSE, λεωφ. Αγ. Ομολογη-
τών, Λευκωσία. 16 Νοεμβρίου, ώρα 8:30 μ.μ.
Τηλέφωνο 22445455, 99098255,
info@artoshouse.org 

Triphopoetica: Eνα μουσικο-ποιητικό δρώμενο 
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Σάκρα του Αλέξη Βασιλείου 
Τα Sessions συνεχίζουν το πρόγραμμα queer

δράσεων στην Σαπφούς 6 φιλοξενώντας την πα-
ράσταση ΣΑΚΡΑ του Αλέξη Βασιλείου, ειδικά δια-
μορφωμένη σε σόλο εκδοχή για το πλαίσιο των
Sessions στις 18 Νοεμβρίου, με τη χορεύτρια και
artist performer Ελεάνα Αλεξάνδρου. Στο νέο του
έργο ΣΑΚΡΑ, ο Αλέξης Βασίλειου συνεχίζει την έ-
ρευνα που ξεκίνησε το 2020 με τη δημιουργία της
ταινίας μικρού μήκους με τον τίτλο ΕΓΚΑΤΑ, επι-
χειρώντας να ανασυνθέσει μια ρυθμική, ηχητική
και σωματική τελετουργία αναπαράστασης, πάνω
στις καταβολές της γλώσσας, των συναισθημάτων
και της ανθρώπινης εμπειρίας. Εκκινώντας από τα
πιο αναγνωρίσιμα μελωδικά και ρυθμικά μοτίβα
της Ιεροτελεστίας τη Άνοιξης, του Igor Stravinsky
το έργο αναζητεί ν’ ανασυνθέσει μέσα από μια α-
φαιρετική και θραυσματικήτελετουργική διαδικασία
το εναρκτήριο λάκτισμα της ζωής – καθώς η ερ-
μηνεύτρια του έργου βρίσκεται σε μια συνεχή προ-
σπάθεια να ενεργοποιήσει τις βασικές λειτουργίες
της αναπνοής, της φωνής και του μηχανισμού της
κίνησης.Προκρατήσειςστο sesssssions@gmail.com
Η παράσταση είναι κατάλληλη για θεατές/τριες 18+.

Επίσης, στο Sessions διοργανώνεται η συμ-
μετοχική ανάγνωση του παιδικού βιβλίου για μι-
κρούς και μεγάλους «Έλμερ είμαι Εγώ» με την
Πενέλοπε Βάσκες Χατζηλύρα, την Κυριακή 20
Νοεμβρίου, στις 11:00 το πρωί. Στη συνέχεια θα
ακολουθήσει face-painting και εορτασμός της
διαφορετικότητας με ντίσκο πάρτυ! Το εργαστήρι
απευθύνεται σε παιδάκια 3+ (μικρότερα παιδιά
είναι ευπρόσδεκτα με τη συμμετοχή ενήλικα).
Πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής:
https://www.facebook.com/karolinabookseries/
ή στο sesssssions@gmail.com. Σαπφούς 6, Παλιά
Πόλη, Λευκωσία. 

Δημήτρης Φανής «Άκου»
Ο Δημήτρης Φανής βουτάει στα βαθιά του

τραγουδιού και με συνοδοιπόρους τέσσερις κο-
ρυφαίους μουσικούς, βρίσκουν θησαυρούς και
τους παρουσιάζουν σε τρεις παραστάσεις υπό
τον γενικό τίτλο «Άκου». 

Ο Δημήτρης Φανής με τον Νεοκλή Νεοφυτίδη
στο πιάνο και τις ενορχηστρώσεις, τον Κων-
σταντίνο Μακαρίτη στα πνευστά, τον Γιώργο
Δημητρίου στο μπουζούκι τον τζουρά και το
λαούτο και τη Μιράντα Παπανεοκλέους στο
τσέλο, συντονίζονται στη συχνότητα του τρα-
γουδιού που αντηχεί αδιάκοπα πάνω από εκατό
πενήντα χρόνια. Ένας αέναος συγκινητικός
ήχος που ξεκινά από τα σπλάχνα της παράδοσης
και βρίσκει το δρόμο του σήμερα. Όλο το εν-
διάμεσο ένα συναρπαστικό ταξίδι. 21 και 22
Νοεμβρίου, Αίθουσα Πλεύσις στη Λεμεσό και
29 Νοεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λατσιών.
Όλες παραστάσεις ξεκινούν στις 8:30 μ.μ. Κρα-
τήσεις: 99650187

Common Ground 
Το «Common Ground» είναι μια έκθεση σύγ-

χρονης τέχνης από τρεις Κύπριες εικαστικούς,
τη Θέκλα Παπαδοπούλου, τη Δανάη Πάτσαλου
και τη Δέσποινα Πετρίδου. H δουλειά που πα-
ρουσιάζεται εξετάζει ζητήματα και ιδέες γύρω
από το κυπριακό τοπίο και η κάθε καλλιτέχνιδα
παρουσιάζει τα αποτελέσματα μιας εξατομικευ-
μένης έρευνας και εξερεύνησης γύρω από το συ-
γκεκριμένο θέμα. Η ερμηνεία του χώρου, του
τόπου και της γης λειτουργεί ως το «κοινό έδαφος»
στο οποίο ενώνονται οι τρεις καλλιτέχνιδες, για
να παρουσιάσουν ατομικά και συλλογικά έργα
τέχνης που δημιουργούν ερωτήσεις σχετικά με
τη σχέση μας με το περιβάλλον και πώς αυτό ε-
πηρεάζει την ύπαρξη και την ταυτότητά μας. Στο
πλαίσιο αυτό, το τοπίο ερμηνεύεται ως εμπειρία,
ένα μέσο μνήμης και ανάμνησης, διασύνδεσης
και ανταλλαγής κοινών στοιχείων, παρέχοντας
πάντα την αίσθηση του «ανήκειν». Οι Ichomagnetic
Thoughts συμμετέχουν επίσης στην έκθεση με

την ηχητική σύνθεση «Fractal Terrain», η οποία
δημιουργήθηκε ειδικά για ν’ αντανακλά τα σημεία
έμπνευσης των καλλιτέχνιδων. Την έκθεση υπο-
στηρίζει η Βουλή των Αντιπροσώπων. Το Σπίτι
του Πολίτη, Λευκωσία. Εγκαίνια την Τετάρτη 16
Νοεμβρίου, ώρα 7:00 μ.μ. Διάρκεια έως 30 Νοεμ-
βρίου.

Μαρία Αλεξάνδρου: Sequence of Colour
Οι θεματικοί άξονες της ενότητας των έργων

της έκθεσης της Μαρίας Αλεξάνδρου «Sequence
of Colour», που παρουσιάζεται στη The O Gallery
στη Λάρνακα, όπως εξηγεί η ίδια περιστρέφονται
γύρω από το ζήτημα της δημιουργίας εικαστικού
χώρου με τη χρήση γεωμετρικών σχημάτων και
γραμμών. Η επιλογή τους ως αποφασιστικού μορ-
φικού παράγοντα οφείλεται κυρίως στην προγε-
νέστερη εκπαίδευσή της ως μαθηματικού. «Ορι-
σμένες μαθηματικές καμπύλες έχουν τη δυνα-
τότητα να μας προκαλούν διάφορα συναισθήματα
ανάλογα με τις ποσοτικές σχέσεις και αναλογίες

που εκφράζουν. Επίσης μεταδίδουν την έννοια
της τάξης, του ρυθμού και μιας εσωτερικής αρ-
μονίας». The O Gallery, Ιωάννου Γλάδστωνος ,
Νικολαΐδης ΟΝΕ, κατάστημα 3, Λάρνακα. Πλη-
ροφορίες www.the-ogallery.com

Τrio Rondine στο Τεχνόπολις 20
Απολαύστε επί σκηνής, στο Τεχνόπολις 20

στην Πάφο,την Παυλίνα Κωνσταντοπούλου (κι-
θάρα καιφωνή), τον Ανδρέα Παπαπέτρου (ακορ-
ντεόν, πιάνο και φωνή) και τη Μαρία Ζαννέτου
(μαντολίνο) ως Trio Rondine, που προέκυψε το
2021 μέσα στο ασφυκτικό και περιοριστικό για
την καλλιτεχνική έκφραση διάστημα της παν-
δημίας. Οι τρεις φίλοι ένωσαν τις δυνάμεις τους
για ν’ αποδώσουν ηχητικά τα μουσικά τοπίο της
Μεσογείου. Rondine πάει να πει χελιδόνι. Στον
χάρτη των αποδημητικών πουλιών τα τέσσερα
σημεία του ορίζοντα, ξεκινώντας από τον ελλαδικό
χώρο πετούν στις περιοχές που βρέχονται από
τη Μεσόγειο θάλασσα κι ακόμα παραπέρα. Κάθε
σταθμός τους ένα τραγούδι από μια άλλη παράδοση.
Κι όπως το μακρινό ταξίδι των χελιδονιών συνε-
χίζεται, την παράδοση διαδέχεται η σύγχρονη
τραγουδοποιείακαι η κινηματογραφική μουσική,
μέχρι να τα οδηγήσει πίσω στις ζεστές φωλιές
τους, με ένα σωρό τραγούδια που θα ψιθυρίζουν
στα μικρά τους.Το ρεπερτόριό τους περιλαμβάνει
παραδοσιακά και σύγχρονα τραγούδια από τις
χώρες της Μεσογείου και όχι μόνο, καθώς και
γνωστά θέματα από ταινίες-σταθμούς του κινη-
ματογράφου. Οι φωνές τους συνοδεύονται από
ένα μαντολίνο, μια κιθάρα και ένα ακορντεόν.
Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 19:00, στο
Τεχνόπολις 20. Πολιτιστικός Χώρος Τεχνόπολις
20, λεωφόρος Νίκου Νικολαΐδη 18, Πάφος. Πλη-
ροφορίες και κρατήσεις τηλέφωνο 70002420.

Σάκρα, η ιερότητα 
του σώματος

Ο Αλέξης Βασιλείου είχε παρου-
σιάσει το έργο του «Σάκρα» στο
Θέατρο Ριάλτο το περασμένο κα-
λοκαίρι, πειραματιζόμενος –αν
μου επιτρέπεται ο όρος– με το
ανθρώπινο σώμα και πώς αυτό
συμπεριφέρεται σε διάφορες λει-
τουργίες του, ανάσα, κίνηση,
βλέμμα. Με εργαλεία του όχι νυ-
στέρια ή άλλα όργανα, αλλά τις
νότες της μουσικής από την «Ιε-
ροτελεστία της Άνοιξης» του Ι-
γκόρ Στραβίνσκι, το οποίο χα-
ρακτηρίζεται από αγριότητα και
έντονη συναισθηματική φόρτιση.
Επτά σώματα ακολουθούν τη
μουσική ενός εμβληματικού έρ-
γου, επτά γυμνά σώματα συντο-
νίζονται για να αποτελέσουν την
αρχή μιας φυσικής εκκίνησης,
συντονίζονται για να υπάρχουν
ως ένα σύνολο.

Στην παράσταση του καλο-
καιριού οι επτά ερμηνευτές του
έργου με φόντο τη μουσική ε-
νεργοποιούσαν τις βασικές λει-

τουργίες της αναπνοής, της φω-
νής και του μηχανισμού της κί-
νησης, με τον χορογράφο να κινεί
τα σώματα, ωσάν αυτά να ήταν
μαριονέτες ή όντα που την άνοιξη
γεννιούνται και ευρισκόμενα σε
πρώτη προσπάθεια ενεργοποί-
ησης των βασικών τους λειτουρ-
γιών. Όπως ο ίδιος μού εξηγεί οι
επτά περφόρμερς εξασκούσαν
επαναληπτικά τις λειτουργίες
του προσώπου, της αναπνοής,
του σώματος και της φωνής. «Μέ-
σα από την παραδοξότητα και
την τραγικότητα που συντελείται
επί σκηνής λόγω της θέσης του
σώματός τους, το οποίο αντιπα-
λεύεται με τη βαρύτητα, οι ερ-
μηνευτές συμμετέχουν σε μια
ιεροτελεστία, η οποία συνδιαλέ-
γεται με τη ματαιότητα αλλά και
το μεγαλείο της ανθρώπινης ύ-
παρξης».

Με το «Σάκρα» ο Βασιλείου
καταφέρνει να παρουσιάσει το
ανθρώπινο σώμα σχεδόν αυτο-

νομημένο από κάθε τι που το ι-
σορροπεί, και οι ήχοι από το κομ-
μάτι του Στραβίνσκι γίνονται ένα
νοητό νήμα με το οποίο το σώμα
κινείται και στο οποίο ισορροπεί.
Τα γυμνά σώματα από τη μία δεί-
χνουν τη φθαρτότητά τους, τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους,
και από την άλλη παρουσιάζονται
ως τέλεια δημιουργήματα, κα-
ταρρίπτοντας κατά κάποιο τρόπο
τις γλυπτικές νόρμες του καλλί-
γραμμου αρχαιοπρεπούς κλασι-
κού αγάλματος. Ο Βασιλείου α-
νάγει το κάλλος του σώματος σε
μια άλλη διάσταση, αυτή της α-
πελευθέρωσής του από τους κοι-
νωνικούς κανόνες της σωματικής
ομορφιάς. Αισθητικοποιεί, αν θέ-
λετε, το σώμα διά μέσου του ήχου,
πάλλονται τα ανατομικά μέλη
του, αναγεννιούνται αισθησιακά,
με αισθητηριακό τρόπο. 

Η αλήθεια είναι ότι το έργο
του Βασιλείου είναι κατά κάποιο
τρόπο ερμητικό, χρειάζεται τη
δική του αποκωδικοποίηση, αλλά
παρ’ όλα αυτά καταφέρνει να ε-
πιτύχει το ζητούμενο, που είναι
ν’ αναπαραστήσει μια ιεροτελε-
στία, η οποία συνδιαλέγεται με
τη ματαιότητα αλλά και το με-
γαλείο της ανθρώπινης ύπαρξης.
Τα επτά σώματα της παράστασης
«Σάκρα» συνιστούν ένα ενδια-
φέρον όλον, επτά γρανάζια μιας
μηχανής, επτά μέρη ενός συνό-
λου, επτά κεφάλαια ενός βιβλίου,
που δεν μπορείς να αφαιρέσεις
κανένα, διότι εύκολα μπορεί να
διασαλευτεί η ισορροπία του συ-
νόλου.

Για τούτο ιδιαίτερα έχει εν-
διαφέρον να δούμε πώς στο πλαί-
σιο του προγράμματος Sessions
το έργο έχει διαμορφωθεί για
πρώτη φορά σε σόλο εκδοχή με
την Ελεάνα Αλεξάνδρου, να γί-
νεται ταυτόχρονα μονάδα και ό-
λον. Αυτή η διαφοροποίηση έχει
το ρίσκο της, αλλά ταυτόχρονα
εμπεριέχει την καλλιτεχνική πρό-
κληση, που είναι ίδιον της πα-
ράστασης «Σάκρα» του Αλέξη
Βασιλείου. 

Υγ. Ο Αλέξης Βασιλείου, συνεχί-
ζοντας την καλλιτεχνική του έ-
ρευνα, που ξεκίνησε το 2012 και
που αφορούσε στην οικειότητα
και τη σωματοποίηση της από-
λαυσης, ερευνώντας εκτενώς τα
επιτελεστικά στοιχεία και χαρα-
κτηριστικά που προκύπτουν από
τις σωματικές διεργασίες του ρί-
γους, του τρέμουλου και του παλ-
μού, τα τελευταία χρόνια εξετάζει
μέσα από την καλλιτεχνική του
δημιουργία πώς σωματοποιούνται
αλλά και αναπαριστάνονται τα
ένστικτα και τα συναισθήματα. 

Το «Common Ground» είναι μια έκθεση σύγχρονης
τέχνης από τρεις Κύπριες εικαστικούς, τη Θέκλα Πα-
παδοπούλου, τη Δανάη Πάτσαλου και τη Δέσποινα
Πετρίδου.

Οι θεματικοί άξονες της ενότητας των έργων της έκ-
θεσης της Μαρίας Αλεξάνδρου «Sequence of
Colour» περιστρέφονται γύρω από το ζήτημα της δη-
μιουργίας εικαστικού χώρου με τη χρήση γεωμετρι-
κών σχημάτων και γραμμών.

Απολαύστε επί σκηνής, στο Τεχνόπολις 20 στην Πά-
φο, την Παυλίνα Κωνσταντοπούλου (κιθάρα και φω-
νή), τον Ανδρέα Παπαπέτρου (ακορντεόν, πιάνο και
φωνή) και τη Μαρία Ζαννέτου (μαντολίνο) ως Trio
Rondine.

<<<<<<

Eχει ενδιαφέρον 
να δούμε πώς στο 
πλαίσιο του προγράμ-
ματος Sessions το έργο
έχει διαμορφωθεί για
πρώτη φορά σε σόλο
εκδοχή με την Ελεάνα
Αλεξάνδρου, να γίνεται
ταυτόχρονα μονάδα 
και όλον. 

<<<<<<

«Triphopoetica είναι ένα και-
νούριο «εγχείρημα» μου και
ταυτόχρονα  η εξέλιξη του
“acapella solo loop” και έχει
να κάνει με το που βρίσκομαι
“μουσικά” και νοητικά αυτή
την περίοδο».

Είναι σημαντικό κάποιος να μένει μαθητής των πραγμάτων όσα χρόνια και αν ασχολείται με
κάτι . Να είναι επαγγελματίας  αλλά ταυτόχρονα παντοτινός εραστής της τέχνης που συνέχεια
ψάχνει λύσει... λέει ο Δημήτρης Σπύρου.



T O Θ Ε Μ Α Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η l     3Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές για το
Σχέδιο Ενοικίου Έναντι δόσης και πλέον
γνωστό και ως «mortgage to rent», με
σκοπό να αρχίσει η εφαρμογή του τον
Ιανουάριο του 2023. Μόλις χθες είχαν
συσκέψεις τα εμπλεκόμενα μέρη έχοντας
μπροστά τους το τελικό προσχέδιο (final
draft). Μία εβδομάδα μετά την ψήφιση
της τρίμηνης αναστολής των εκποιήσεων,
εκτιμάται πως θα είναι ένα από τα δύο
μέτρα, τα οποίαμετά την εφαρμογή τους
δεν θα αφήνουνδικαιολογία για νέες πα-
ρατάσεις τέτοιου τύπου. Το ένα είναι το
Σχέδιο Ενοίκιοέναντι δόσης και το άλλο
είναι η δημιουργία του ειδικού δικαστη-
ρίου που θα εξετάζει υποθέσεις σε σχέση
με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Γυρ-
νώντας στα του «mortgage to rent» του
Σχεδίου που καλώς εχόντων των πραγ-

μάτων θα αρχίσει να εφαρμόζεται τον
προσεχή Ιανουάριο, «κλείδωσαν» οι προ-
ϋποθέσεις που θα πρέπει να πληροί ο
δανειολήπτης για να μπει στο πρόγραμμα.
Και είναι τρεις. Πρώτον, θα πρέπει ο δα-
νειολήπτης να είχε μη εξυπηρετούμενο
δάνειο την 31η Δεκεμβρίου 2021. Δεύ-
τερον, θα πρέπει το ακίνητο για το οποίο
έχει μη εξυπηρετούμενο δανεισμό (ενυ-
πόθηκο ακίνητο) να είναι αγοραίας αξίας
μέχρι 250 χιλιάδων ευρώ. Τρίτον, ο δα-
νειολήπτης θα πρέπει να ανήκει στις ευ-
άλωτες ομάδες και να είναι λήπτης επι-
δομάτων.

Πώς θα λειτουργεί; Σύμφωνα με το
τελικό προσχέδιο που έχουν ενώπιόν
τους οι τράπεζες, εταιρείες εξαγοράς πι-
στώσεων και άλλα εμπλεκόμενα μέρη,
η ΚΕΔΙΠΕΣ θα διευρύνει τις εργασίες
της. Η ΚΕΔΙΠΕΣ θα μπορεί να προχωρά
σε αγορά και διαχείριση ακινήτων από

ευάλωτους δανειολήπτες και αναλυτι-
κότερα, θα αγοράζει από την τράπεζα
και τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων το
60% της αγοραίας αξίας της εξασφάλισης
που έχουν υποβάλει για το δανεισμό που
παραχώρησαν. Η τράπεζακαι οι εταιρείες
εξαγοράς πιστώσεων θα διαγράφουν το
εναπομείναν 40%της αγοραίας αξίας της
εξασφάλισης, θα «σβήνουν» τον προ-
βληματικό δανεισμό από τα βιβλία τους
και το ακίνητο θα περνά στη δικαιοδοσία
της ΚΕΔΙΠΕΣ. Ο δανειολήπτης θα εξα-
κολουθεί να μένει στο σπίτι του και στα
5 χρόνια θα του δίνεται η δυνατότητα
να το επαναγοράσειστην τρέχουσα τότε
τιμή που θα έχει το ακίνητο. Σημαντικό
να τονιστεί πως το ενοίκιο που θα μένει
μέσα ο ευάλωτος δανειολήπτης θα κα-
ταβάλλεται από το κράτος. Πρακτικά, θα
δίνει το ακίνητό του για το οποίο χρω-
στούσε χρήματα και δεν πλήρωνε στην

ΚΕΔΙΠΕΣ και θα συνεχίσει να μένει στο
ακίνητό του αλλά το ενοίκιο θα του το
πληρώνει το κράτος.

Οι απορριφθέντες του ΕΣΤΙΑ
Αναφορικά με τα νούμερα των δα-

νειοληπτών που θα μπουν στο Σχέδιο
Ενοικίου έναντι δόσης δεν είναι ξεκά-
θαρα. Το Υπουργείο Οικονομικών έχει
κάνει λόγο παλαιότερα για 2.000 κατοικίες
που θα περάσουν με αυτό τον τρόπο
στην ΚΕΔΙΠΕΣ και το κόστος ότι θα
ήταν στα 400 εκατ. ευρώ. Η περίμετρος
του Σχεδίου δεν είναι ξεκάθαρη, εκείνο
που είναι πλέον ξεκάθαρο ωστόσο είναι
ότι στο Σχέδιο «θα μπουν από το πλάι»
οι απορριφθέντες του Σχεδίου ΕΣΤΙΑ.
Ο λόγος γίνεται για εκείνους τους δα-
νειολήπτες οι οποίοι προχώρησαν στις
αιτήσεις τους, εξετάστηκαν και κρίθηκαν
ως μη βιώσιμοι για να συμμετάσχουν

στο ΕΣΤΙΑ. Αν και εκεί το Σχέδιο ήταν
για ακίνητο αγοραίας αξίας έως 350 χι-
λιάδες ευρώ και όχι για 250 χιλιάδες που
προνοεί το «Mortgage to rent», θα γίνει
εξαίρεση γι’ αυτούς. Εκτιμάται πως οι
δανειολήπτες που κρίθηκαν ως μη βιώ-
σιμοι για το ΕΣΤΙΑ φτάνουν τους 800.

Οι τελευταίες αλλαγές επί του σχεδίου
είχαν ως αποτέλεσμα να μεγαλώσει α-
κόμα περισσότερο η περίμετρος. Σε πε-
ρίπτωση που κάτοικος του σπιτιού είναι
λήπτης κάποιου επιδόματος και κάτοικοι
ορίζονται ως συγγενείς δευτέρου βαθμού,
δηλαδή παππούδες, γιαγιάδες, εγγόνια,
γαμπρός, νύφη, κουμπάρος, κουμπάρα
και αδέρφια, τότε θα μπορούν και αυτοί
να κάνουν αίτηση για ένταξη στο σχέδιο
«mortgage to rent».

Εμπόδιο το GDPR
Οι τράπεζες έχουν τα στοιχεία για

τα δύο πρώτα κριτήρια. Γνωρίζουν και
ποιος δανειολήπτης είχε μη εξυπηρε-
τούμενο δανεισμό την τελευταία ημέρα
του 2021, αλλά και ποια ήταν η αγοραία
αξία του ενυπόθηκου ακινήτου. Εκείνο
όμως που είναι σε συνεννόηση με το
κράτος και πρέπει να βρεθεί λύση, είναι
η ταυτοποίηση των δανειοληπτών που
λαμβάνουν επιδόματα. 

Τραπεζικοί κύκλοι υποστηρίζουν
πως πρέπει να ξεπεραστεί το εμπόδιο
που ευλόγως έχει δημιουργηθεί από
το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δε-
δομένων, γνωστό και ως «GDPR». Πρέ-
πει να δοθεί σχετική άδεια για να πα-
ραχωρηθούν τα στοιχεία των δανειο-
ληπτών αυτών που αντιμετωπίζουν
πρόβλημα και δικαιούνται να μπουν
στο Σχέδιο. Άρα πρέπει να γίνει συ-
νεννόηση μεταξύ αρμόδιων Υπουργεί-
ων, ΚΕΔΙΠΕΣ και τραπεζών.

Τελικές πινελιές για «Mortgage to rent»
Στόχος να εφαρμοστεί τον Ιανουάριο του 2023 - Σύσκεψη για το Σχέδιο είχαν την Τρίτη τα εμπλεκόμενα μέρη

<<<<<<<

Η ΚΕΔΙΠΕΣ θα αγοράζει από
την τράπεζα και τις εταιρείες
εξαγοράς πιστώσεων το
60% της αγοραίας αξίας της
εξασφάλισης για το δανει-
σμό που παραχώρησαν. Στο Σχέδιο «θα μπουν από το πλάι» οι απορριφθέντες του Σχεδίου ΕΣΤΙΑ που κρίθηκαν ως μη βιώσιμοι, παρόλο που η αξία του ακινήτου τους θα είναι μέχρι 350 χιλιάδες ευρώ.

Αγκάθι και το 60%
Πηγές που ήταν κοντά στη διαδικα-
σία μέχρι και την συγγραφή του τε-
λευταίου προσχεδίου, αναφέρουν
ότι οι τράπεζες βρίσκουν μικρό το
ποσοστό της ανάκτησης του 60%
της αγοραίας αξίας της εξασφάλι-
σης. Ζητούν μέχρι και σήμερα το
ποσοστό αυτό να ανέβει πιο κοντά
στο 80% και έτσι οι τράπεζες να
διαγράφουν μόνο το 20%. Κάτι τέ-
τοιο όμως δεν διαφαίνεται «φως»
από το Υπουργείο Οικονομικών για
να γίνει, διότι αυξάνει το βάρος στο
κράτος.
Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στις
κυπριακές τράπεζες τώρα είναι λί-
γο κάτω από 3 δισεκατομμύρια ευ-
ρώ. Τα δάνεια αυτά είναι τα «βαθιά
κόκκινα» δάνεια για τα οποία οι μό-
νες λύσεις που μπορούν να δοθούν
είναι με πρακτικές τύπου
«mortgage to rent». Εάν δεν βά-
λουν οι τράπεζες λίγο «νερό στο
κρασί» τους δεν αναμένεται να
βρουν άλλες λύσεις και θα αναγκα-
στούν αργά ή γρήγορα εκείνα τα
δάνεια απλά να τα διαγράψουν. Μι-
λάμε για δανειολήπτες που δεν εί-
ναι σε θέση να πληρώσουν το οποι-
οδήποτε ποσό και αυτά τα δάνεια
είναι το πραγματικό κόστος της κρί-
σης για τις τράπεζες. Είτε λοιπόν θα
λάβουν το 60% πίσω του δανει-
σμού που είχαν δώσει σε δανειολή-
πτες που είναι επιλέξιμοι για το
«mortgage to rent», είτε θα ανα-
γκαστούν μετέπειτα απλά να δια-
γράψουν όλο το δάνειο και να λά-
βουν «μηδέν ευρώ».
Την ίδια ώρα, πολύ μικρό ποσοστό
δανειοληπτών θα εμπίπτουν στην
ακόλουθη κατηγορία, ωστόσο ίσως
υπάρξουν και περιπτώσεις που οι
δανειολήπτες θα λάβουν χρήματα
από αυτή τη διαδικασία. Σε περι-
πτώσεις που π.χ. το ακίνητο έχει α-
γοραία αξία 100 χιλιάδες ευρώ και
ο δανειολήπτης χρωστά στην τρά-
πεζα 50 χιλιάδες ευρώ, τότε η ΚΕ-
ΔΙΠΕΣ θα δώσει 50 χιλιάδες ευρώ
στην Τράπεζα και θα ξοφλήσει το
δάνειο, αλλά 10 χιλιάδες ευρώ θα
λάβει ο δανειολήπτης. Βέβαια, εάν
ο δανειολήπτης έχει άλλες υποχρε-
ώσεις σε άλλες τράπεζες για άλλα
δάνεια κτλ, τότε θα απορροφηθούν
αυτά τα 10 χιλιάδες ευρώ για τις
τρέχουσες υποχρεώσεις του.
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Της ΜΑΡIΑΣ ΗΡΑΚΛEΟΥΣ

Με ψηλές πληρότητες, τουλάχιστον
για τα Σαββατοκύριακα, ετοιμάζονται
να υποδεχτούν τα καταλύματα των ο-
ρεινών περιοχών, την χριστουγεννιά-
τικη περίοδο. Κατά τις κατ΄ εξοχήν μέ-
ρες των γιορτών, αναμένεται ότι η πλη-
ρότητα θα κυμανθεί γύρω στο 70-80%
σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΥΞΕ
Ορεινών Ανδρέα Μαντάλα. Αυτό το
ποσοστό αποτελεί τον μέσο όρο της
πληρότητας που αφορά κυρίως Σαβ-
βατοκύριακα. Είναι γεγονός πάντως
ότι ήδη από τον Νοέμβριο, η εξεύρεση
καταλύματος στα ορεινά, αποδεικνύεται
δύσκολη υπόθεση, αφού ο αριθμός των
διαθέσιμων μονάδων είναι ιδιαίτερα
περιορισμένος. Ειδικότερα για το Σαβ-
βατοκύριακο των Χριστουγέννων, όσοι
δεν έχουν κάνει κάποια κράτηση μέχρι
στιγμής, έχουν συνολικά 27 διαθέσιμες
επιλογές στην ευρύτερη περιοχή κοι-
νοτήτων Τροόδους, εκ των οποίων
μόλις τα οκτώ είναι ξενοδοχειακές μο-
νάδες. Μία εβδομάδα αργότερα, το
Σαββατοκύριακο της Παραμονής Πρω-
τοχρονιάς, οι διαθέσιμες μονάδες είναι
ακόμη λιγότερες, ενώ μόλις τρία ξενο-
δοχεία δέχονται ακόμα κρατήσεις (Η
αναζήτηση έγινε μέσω της διαδικτυα-
κής πλατφόρμας booking.com). 

Και μπορεί η ζήτηση να είναι πα-
ραδοσιακά αυξημένη την χριστουγεν-
νιάτικη περίοδο για τα ορεινά κατα-
λύματα, ωστόσο φέτος η κινητικότητα
φαίνεται να ενισχύεται και λόγω της
διοργάνωσης των Χριστουγεννιάτικων
Χωριών. Κάτι ανάλογο παρατηρήθηκε
και πέρσι, κατά την πρώτη χρονιά διορ-
γάνωσης του θεσμού, αφού το ενδια-
φέρον του κόσμου για επίσκεψη στα
Χριστουγεννιάτικα Χωριά, είχε φέρει
αυξημένες κρατήσεις στα καταλύματα
των ορεινών. Στόχο, τον οποίο θέλουν
να πετύχουν και οι νεοεισερχόμενες
περιοχές Πόλη Χρυσοχούς και Δερύνεια.
Από πλευράς Πόλης, ο δήμαρχος Γιώτης
Παπαχριστοφή τονίζει ότι η προσπάθεια
είναι να καταφέρουν να κερδίσουν ε-
πισκέπτες όχι μόνο της περιοχής, ώστε
να ενισχυθεί όχι μόνο η επισκεψιμότητα
σε τοπικές επιχειρήσεις, αλλά και οι

πληρότητες σε καταλύματα (όσα πα-
ραμείνουν σε λειτουργία για το χειμώ-
να). Κάτι ανάλογο ισχύει και για την
περιοχή Δερύνειας. Όπως επισημαίνει
ο υφυπουργός Τουρισμού Σ. Περδίος,
μετά και την περσινή επιτυχή διοργά-
νωση το ενδιαφέρον των συμμετοχών
αλλά και του κοινού αναμένεται να
είναι φέτος αυξημένο, ενώ σημαντική
διαφορά είναι ότι φέτος θα υπάρχουν
εκδηλώσεις και η δυνατότητα αγοράς
φαγητού, κάτι που δεν έγινε πέρσι
λόγω πανδημίας.

Διαφήμιση και fam trips
Τα Christmas Villages που συστή-

θηκαν για πρώτη φορά πέρσι στο κυ-
πριακό κοινό, αποτελούν μία από τις
ετικέτες προορισμού του Υφυπουργείου
και εντάσσονται στα εργαλεία ενίσχυ-
σης του τουριστικού προϊόντος της
Κύπρου. Πρόκειται για ένα φρέσκο θε-
σμό, με σημαντικές προοπτικές βελ-
τίωσης και αναβάθμισης τα επόμενα
χρόνια. Πάντως από πλευράς του αρ-
μόδιου Υφυπουργείου γίνεται ιδιαίτερη
προώθηση στην κυπριακή αγορά, αλλά
και στο εξωτερικό. Όπως αναφέρει
στην «Κ» ο Υφυπουργός, ήδη ο θεσμός
περιλαμβάνεται στην ψηφιακή διαφή-
μιση και στις παρουσιάσεις του σε διά-

φορες αγορές, ενώ προβάλλεται επίσης
και στα social media του Υφυπουργείου
Τουρισμού. Εκεί θα προβληθεί κα η
εκδήλωση έναρξης των Χριστουγεν-
νιάτικων Χωριών στη Δερύνεια, και
στη συνέχεια θα γίνονται συνεχείς α-
ναρτήσεις για την πορεία των εκδη-
λώσεων και στα υπόλοιπα χωριά. Στο
πλαίσιο της προώθηση περιλαμβάνεται

και η ξενάγηση στα Χριστουγεννιάτικα
Χωριά influencers και δημοσιογράφων
από Πολωνία, Ισραήλ, Ελλάδα, Ουγγα-
ρία, Ιορδανία, καθώς και ταξιδιωτικών
πρακτόρων και μελών του ATTA
(Adventure Travel Trade Association)
από Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Φιν-
λανδία, Αλβανία, Ιταλία, Καναδά, Γερ-
μανία και Αυστρία. 

€100.000 για κάθε Χωριό
Οι κοινότητες που συμμετέχουν φαί-

νεται ότι έχουν ανεβάσει φέτος λίγο
πιο ψηλά τον πήχη σε σχέση με πέρσι,
επιχειρώντας να σταθούν ισάξια δίπλα
σε Χριστουγεννιάτικα Χωριά του εξω-
τερικού. Αυτός τουλάχιστον είναι ο
στόχος. 

Έτσι κατ’ επέκταση έχουν αυξηθεί

και οι δαπάνες. Το κόστος για το στή-
σιμο του Χριστουγεννιάτικου Χωριού,
τα ξύλινα σπιτάκια, ο εορταστικός διά-
κοσμος και οι δραστηριότητες, κυμαί-
νονται γύρω στις 100.000 ευρώ για την
κάθε περιοχή. 

Υπενθυμίζεται ότι τα Χριστουγεν-
νιάτικα Χωριά επιχορηγούνται μέσω
του σχεδίου επιχορήγησης του Υφυ-
πουργείου Τουρισμού με το ποσό των
500.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τους όρους του σχεδίου,
το ύψος της επιχορήγησης καθορίζεται
ανάλογα με τις διαθέσιμες πιστώσεις
και με ποσοστό μέχρι 75% της ολικής
δαπάνης, με ανώτατο ύψος επιχορή-
γησης τις 70.000 ευρώ.

Εκδηλώσεις 50 ημερών
Επτά κοινότητες συμμετέχουν στη

φετινή διοργάνωση: Αγρός, Δερύνεια,
Καλαβασός, Καλοπαναγιώτης, Κυπε-
ρούντα, Φικάρδου και Πόλη Χρυσοχούς,
οι οποίες μοιράστηκαν φωτογραφικό
υλικό από την διαδικασία της προε-
τοιμασίας τους για το στήσιμο του ε-
ξοπλισμού και του διάκοσμου, στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέλη των
τοπικών συμβουλίων και εθελοντές έ-
χουν περίπου 10 μέρες να βάλουν τις

τελευταίες πινελιές, μέχρι τις 26 Νο-
εμβρίου, οπότε προγραμματίζεται η έ-
ναρξη των Christmas Villages. Οι εκ-
δηλώσεις θα διαρκέσουν μέχρι τις 15
Ιανουαρίου 2023. Στόχος είναι για τις
πενήντα μέρες της διοργάνωσης οι ε-
πισκέπτες να μπορούν να επισκεφθούν
περίπτερα με τοπικά προϊόντα και χει-
ροτεχνήματα, εργαστήρια οινογαστρο-

νομίας και χειροτεχνίας, να απολαύσουν
δραστηριότητες στη φύση, ξεναγήσεις
στα χωριά και οινογαστρονομικές ε-
πιλογές: ζεστές σούπες, τοπικά εδέ-
σματα και κρασί, αλλά και να ψυχα-
γωγηθούν με εορταστικές καλλιτεχνικές
εκδηλώσεις, παραστάσεις και δραστη-
ριότητες.

Η «Κ» μίλησε με τους διοργανωτές
των εκδηλώσεων σε Φικάρδου και Κα-
λοπαναγιώτη. Η πρώτη κοινότητα, θα
γίνει φέτος για πρώτη φορά Χριστου-
γεννιάτικο Χωριό, και όλο το χωριό ερ-
γάζεται για την επιτυχή εκπλήρωση
αυτής της διοργάνωσης. Όπως ανέφερε
στην «Κ» ο αναπληρωτής κοινοτάρχης,
Χρίστος Τυρίμος, το ξεχωριστό στην
συγκεκριμένη περίπτωση, είναι ότι
όλο το χωριό θα ντυθεί στα γιορτινά,
αφού όλα τα σπίτια της κοινότητας θα
είναι φωταγωγημένα, ενισχύοντας την
εορταστική ατμόσφαιρα και την διά-
θεση των επισκεπτών. Οι δαπάνες για
τον στολισμό, τον φωτισμό και τον ε-
ξοπλισμό ξεπερνούν τις 100.000 ευρώ,
με το 70% να χορηγείται από το Υφυ-
πουργείο Τουρισμού. Για δεύτερη χρο-
νιά θα ντυθεί χριστουγεννιάτικο χωριό
ο Καλοπαναγιώτης. 

Μετά την περσινή επιτυχία του θε-
σμού, το κοινοτικό συμβούλιο αλλά
και όλη η κοινότητα υποστηρίζει αυτή
τη διοργάνωση και συμμετέχει ενεργά
στο στήσιμο του διακόσμου και την
διεξαγωγή των εκδηλώσεων. Ο υπεύ-
θυνος και συντονιστής της δράσης Αν-
δρέας Μακρής, εξήγησε ότι φέτος α-
ναμένεται αναβαθμισμένο πρόγραμμα
εκδηλώσεων με χορωδίες, μουσικά σύ-
νολα και ομάδες χορού και θεάτρου,
κάτι που πέρσι δεν ήταν εφικτό να
γίνει λόγω των περιοριστικών μέτρων.
Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό θα στηθεί
στην περιοχή Αγίου Ιωάνννη Λαμπα-
διστή μέχρι τα ιαματικά νερά και από
την γέφυρα του ποταμού προς το χωριό
μέχρι το Casale Panayiotis. Πάντως,
ήδη το ενδιαφέρον του κόσμου είναι
ιδιαίτερα αυξημένο, αφού όπως ανέφερε
για την υπό αναφορά περίοδο, ήδη οι
περισσότερες μονάδες της περιοχής
έχουν πλησιάσει το 100% της πληρό-
τητας τους.

Στις 12 το μεσημέρι σήμερα, η Υπηρεσία
Προστασίας Καταναλωτή θα θέσει ε-
νώπιον των ενδιαφερόμενων πλευρών-
Σύνδεσμο Υπεραγορών, Σύνδεσμο Λια-
νικού Εμπορίου, ΟΕΒ και ΚΕΒΕ- την
αρχική πρότασή της σε σχέση με το
Καλάθι του Νοικοκυριού στην Κύπρο.
Πρόκειται για ένα μέτρο το οποίο ε-
φαρμόζεται τις τελευταίες δύο εβδο-
μάδες στην Ελλάδα, με στόχο να δια-
σφαλίσει χαμηλές τιμές σε ομάδες προϊ-
όντων που θεωρούνται βασικά για ένα
νοικοκυριό. Κάτι αντίστοιχο επιχειρείται
να εφαρμοστεί και στην Κύπρο. Σε
αυτό το πλαίσιο, τις προηγούμενες μέ-
ρες ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας,
Κωνσταντίνος Καραγιώργης, είχε ε-
παφές με το ελληνικό Υπουργείο Ανά-
πτυξης, από το οποίο ενημερώθηκαν
για τις πρακτικές που ακολουθήθηκαν.
Κτίζοντας σε αυτή τη βάση, η Υπηρεσία
Προστασίας Καταναλωτή έχει δημι-
ουργήσει μια αρχική πρόταση, η οποία
θα τεθεί σε διαβούλευση, με στόχο την
οριστικοποίησή της, την κατάθεσή
της στο Υπουργικό Συμβούλιο για έ-
γκριση και ακολούθως στην Βουλή. Ό-
πως αναφέρει στην «Κ» ο γ.γ. του ΠΑ-
ΣΥΛΙΕ, στο πλαίσιο της συνάντησης

οι εμπλεκόμενοι φορείς θα τύχουν ε-
νημέρωσης για τις προθέσεις της Υ-
πηρεσίας σχετικά με το θέμα και θα
γίνει μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων
και τοποθετήσεων. Πάντως, ο στόχος
του Υπουργείου είναι η όλη διαδικασία
διαβούλευσης και προώθησης σε Υ-
πουργικό και Βουλή, να γίνει μέσα στις
επόμενες εβδομάδες, χρονοδιάγραμμα
ομολογουμένως, ιδιαίτερα πιεστικό.

Η πρόταση
Πρόκειται στην ουσία για τροποποί-

ηση της νομοθεσίας, έτσι ώστε να δί-
νεται το εργαλείο στην Υπουργό να ε-
φαρμόσει το συγκεκριμένο μέτρο, το
οποίο θεωρείται ότι μπορεί να λειτουρ-
γήσει θετικά για τον καταναλωτή. Σύμ-
φωνα με πληροφορίες από την Υπηρεσία
Προστασίας Καταναλωτή, η προκαταρ-
κτική πρόταση είναι να δημιουργηθεί
ένα καλάθι, το οποίο να περιλαμβάνει
περίπου 50 κατηγορίες προϊόντων, τα
οποία θα πωλούνται σε χαμηλές τιμές.
Διευκρινίζεται ότι οι κατηγορίες προϊ-
όντων θα επιλέγονται από το Υπουργείο,
αλλά το συγκεκριμένο brand το οποίο
θα διατίθεται σε χαμηλή τιμή, θα επι-
λέγεται από την κάθε υπεραγορά η

οποία θα συμμετέχει στο πρόγραμμα.
Κάθε εβδομάδα αυτά τα προϊόντα σε
προσφορά, θα μπορούν να αντικαθί-
στανται με άλλα της ίδιας κατηγορίας.
Στόχος είναι τα προϊόντα του καλαθιού,
να αλλάζουν κάθε εβδομάδα, αλλά ε-
παφίεται σε κάθε υπεραγορά η επιλογή
των κωδικών προϊόντων. Στις επιλογές
προϊόντων περιλαμβάνονται και αυτά
της ιδιωτικής ετικέτας. 

Η αρχική πρόταση προνοεί επίσης
ότι η τιμή του επιλεγμένου προϊόντος
θα πρέπει να είναι χαμηλότερη από
την υφιστάμενη χαμηλότερη τιμή, στην
οποία διατίθεται το συγκεκριμένο προϊ-
όν στην αγορά, την συγκεκριμένη χρο-
νική περίοδο. 

Είναι σημαντικό επίσης να αναφερθεί
ότι στο πλαίσιο της πρότασης μπαίνει
«πλαφόν» στις συσκευασίες των προϊ-
όντων, κατά τρόπο ώστε να αποφεύ-
γονται πολύ μικρές συσκευασίες οι ο-
ποίες δεν εξυπηρετούν τις ανάγκες των
καταναλωτών και συνήθως δεν επιλέ-
γονται. Θα υπάρχει επίσης ρύθμιση,
ώστε η εφαρμογή του μέτρου να μην
απορρυθμίζει την επάρκεια των προϊ-
όντων στην αγορά. 

ΜΑΡIΑ ΗΡΑΚΛEΟΥΣ

Η πρόταση για το Καλάθι του Νοικοκυριού
Αρχίζουν επίσημα επαφές για εφαρμογή του μέτρου και στην κυπριακή αγορά - Οι εισηγήσεις της Υπηρεσίας

Το μέτρο εφαρμόζεται τις τελευταίες δύο εβδομάδες στην Ελλάδα, με στόχο να διασφαλίσει χαμηλές τιμές σε ομάδες προϊόντων που θε-
ωρούνται βασικά για ένα νοικοκυριό.

Τα Χριστουγεννιάτικα Χωριά ανεβάζουν τις πληρότητες
Κυμαίνονται στο 70-80% οι πληρότητες στα ορεινά θέρετρα, στόχος η αύξηση της επισκεψιμότητας και από ξένους επισκέπτες

Οι κοινότητες που συμμετέχουν φαίνεται ότι έχουν ανεβάσει φέτος λίγο πιο ψηλά τον πή-
χη σε σχέση με πέρσι, επιχειρώντας να σταθούν ισάξια δίπλα σε Χριστουγεννιάτικα Χωριά
του εξωτερικού.

<<<<<<

Μόλις οκτώ ξενοδοχειακές
μονάδες είναι διαθέσιμες
μέχρι στιγμής για το Σαββα-
τοκύριακο των Χριστουγέν-
νων στα ορεινά και τρεις για
την Πρωτοχρονιά. 

<<<<<<

Φέτος θα ξεναγηθούν στα
Χριστουγεννιάτικα Χωριά
influencers, δημοσιογράφοι
από Πολωνία, Ισραήλ, Ελλά-
δα, Ουγγαρία, Ιορδανία, κα-
θώς και ταξιδιωτικοί πράκτο-
ρες και μέλη του ATTA.

Επτά περιοχές θα ντυθούν φέτος χριστουγεννιάτικα, συμμετέχοντας στον θεσμό. Πρόκειται για τον Αγρό, τη Δερύνεια, την Καλαβασό, τον Καλοπαναγιώτη, την Κυπερούντα, το Φικάρδου και την Πόλη Χρυσοχούς.



Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Μέχρι το τέλος του 2023 θα μπορούμε να προ-
χωρούμε σε εμβάσματα και στην Κύπρο που
θα στέλνονται σε μερικά δευτερόλεπτα και όχι
σε μερικές ημέρες όπως συμβαίνει. Τα Αυτόματα
Εμβάσματα SEPA (SEPA Credit Transfer Instant
Payments) αποτελούν μετεξέλιξη των SEPA
Credit Transfers, λειτουργούν ως ένα συνηθι-
σμένο τραπεζικό έμβασμα αλλά με πολύ μεγα-
λύτερη ταχύτητα. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τραπεζικές πηγές,
αντί τα χρήματα του Πληρωτή να πιστώνονται
στον λογαριασμό του Παραλήπτη σε 1-2 μέρες
από την ημερομηνία αποστολής του εμβάσμα-
τος, στην περίπτωση των Αυτόματων Εμβα-
σμάτων τα χρήματα θα μπορούν να μεταφερ-
θούν στον λογαριασμό του, μόνο μέσα σε 10
δευτερόλεπτα, σε οποιαδήποτε χώρα της ζώνης
του SEPA, 24/7, και με ανώτερο ποσό τα 100.000
ευρώ ανά έμβασμα. Τα Αυτόματα Εμβάσματα
SEPA έχουν ήδη αρχίσει να λειτουργούν σε

κάποιες χώρες της Ευρώπης, σε εθελοντική
βάση. Ωστόσο, μόλις πριν από δύο εβδομάδες
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε Πρόταση Κα-
νονισμού για υποχρεωτική χρήση των SEPA
Instant Credit Transfers από όλα τα κράτη -
μέλη. Και αυτό πρέπει να γίνει μέσα σε 12
μήνες από την έγκριση του Κανονισμού από
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Οι κυπριακές τράπεζες ναι μεν επικαιροποι-
ούν συστήματα και διαδικασίες, ωστόσο, όπως
είναι λογικό, αυξάνεται το κόστος. Όπως ανα-
φέρουν τραπεζικές πηγές, ο ιδιωτικός τομέας
ευθύνεται που άργησε η ενσωμάτωση αντί-
στοιχων συστημάτων – πλατφορμών, παρόλο
που οι κύπριοι πολίτες ενθαρρύνουν τη χρήση
της τεχνολογίας. Οι τελευταίες στατιστικές
δείχνουν πως τα εμβάσματα στην Κύπρο αυ-
ξήθηκαν κατά 19% από το 2020 στο 2021, σε
σύγκριση με το μέσο όρο της ΕΕ που ήταν στο
7%. Η χρήση καρτών πληρωμών στην Κύπρο
επίσης αυξήθηκε, αυτή τη φορά κατά 28% από
το 2020 στο 2021, σε σύγκριση με το μέσο όρο
της ΕΕ που ήταν στο 7%.

PTP και PTB
Όπως αναφέρει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Πληρωμών στον ιστότοπό του, θα υπάρχει η
δυνατότητα να γίνουν πληρωμές στους τομείς
«πρόσωπο προς πρόσωπο» (PTP) και «πρόσωπο
σε επιχείρηση» (PTB) σε καταστάσεις όπου τα
μετρητά και οι επιταγές χρησιμοποιούνται ευ-
ρέως στο παρόν στάδιο. 

Ενδέχεται να μειώσουν το κόστος διαχείρισης
μετρητών και επιταγών, που είναι τα πιο ακριβά
μέσα πληρωμής σε επίπεδο ολόκληρης της οι-
κονομίας και θα διευκολύνουν περαιτέρω τις
πληρωμές μέσω ηλεκτρονικού και κινητού ε-
μπορίου. Σύμφωνα με το Συμβούλιο, η διαθε-
σιμότητα κεφαλαίων 24 ώρες το 24ωρο μπορεί
να βοηθήσει τους επιχειρηματικούς πελάτες
να βελτιώσουν τη διαχείριση των ταμειακών

ροών τους και να μειώσουν την ανάγκη τους
για εξωτερική χρηματοδότηση. Οι άμεσες πλη-
ρωμές μπορούν να λειτουργήσουν ως εφαλτήριο
να αναπτύξουν άλλες χρηματοοικονομικές υ-
πηρεσίες και προϊόντα για την καλύτερη εξυ-
πηρέτηση των πελατών τους και την προσέλ-
κυση νέων πελατών, ενώ σημειώνει ότι οι
άμεσες πληρωμές είναι ένα χρήσιμο εργαλείο
για τη διάδοση της χρήσης ψηφιακών καναλιών
αλληλεπίδρασης μεταξύ τους και τους πελάτες
τους.

Η διαδικασία
Όταν ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του

πληρωτή είναι βέβαιο ότι έχει όλα τα υποχρε-
ωτικά χαρακτηριστικά για την επεξεργασία
της συναλλαγής και είναι έγκυρα, θα επιση-
μαίνεται το σημείο εκκίνησης της μεταφοράς

του εμβάσματος με μια χρονική σήμανση.
Μέσα σε δέκα δευτερόλεπτα, ο δικαιούχος θα
πρέπει να αναφέρει στον πληρωτή είτε ότι

τα χρήματα έχουν τεθεί στη διάθεση του δι-
καιούχου, είτε ότι η συναλλαγή έχει απορριφθεί.
Εάν ο μέγιστος χρόνος εκτέλεσης των δέκα

δευτερολέπτων δεν μπορεί να επιτευχθεί λόγω
«εξαιρετικών συνθηκών» επεξεργασίας, το
εγχειρίδιο κανόνων προβλέπει μια προθεσμία
20 δευτερολέπτων. 

Του πληρωτή δεν μπορεί να απορριφθεί
μονομερώς η συναλλαγή και θα σταματά τη
στιγμή που θα λάβει αρνητικό μήνυμα επιβε-
βαίωσης που αναφέρει την αποτυχία της. Αν
και η συναλλαγή πρέπει να γίνει σε ευρώ, οι
λογαριασμοί πληρωμών που τηρούνται στην
πλατφόρμα δεν χρειάζεται αναγκαία να εκ-
φράζονται σε ευρώ.
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Βαθαίνει η ύφεση στο Ηνωμένο Βασίλειο Αβέβαιες οι επενδύσεις σε υδρογονάνθρακες
Παρά το γεγονός ότι το πραγματικό ΑΕΠ
κατά το τρίτο τρίμηνο στο Ηνωμένο Βα-
σίλειο διατηρήθηκε κατά 0,4% χαμηλό-
τερα από τα προ πανδημίας επίπεδά του,
το ονομαστικό ΑΕΠ αποδείχθηκε σχεδόν
10% υψηλότερο. Η μεγάλη απόκλιση κα-
ταδεικνύει και τα εμπόδια που η Τράπεζα
της Αγγλίας (ΤτΑ) αντιμετωπίζει. Ακόμη
κι αν τα σοβαρά προβλήματα της Βρε-
τανίας εδράζονται στην πλευρά της προ-
σφοράς, η τράπεζα ούτως ή άλλως θα
πρέπει να κινητοποιηθεί για να μειώσει
τον κίνδυνο να εμπεδωθεί ο υψηλός πλη-
θωρισμός. Υπό συνθήκες ανελαστικής
αγοράς εργασίας, ο κίνδυνος ενός δεύ-
τερου γύρου πληθωρισμού υπέβοσκε
καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.
Αυξάνοντας τα επιτόκια και συσφίγγοντας
τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης, η
ΤτΑ αποδυναμώνει ντε φάκτο τη ζήτηση,
ώστε να αντισταθμίσει τα κωλύματα
στην αλυσίδα τροφοδοσίας. Κι ενώ πλη-
σιάζει μάλλον το σημείο που θα διακόψει
τον κύκλο των αυξήσεων, ενδεχομένως
και τον Δεκέμβριο, η υφιστάμενη οικο-
νομική κατάσταση πιθανολογείται πως
θα εκτραχυνθεί κατά τη διάρκεια του
χειμώνα. Κι αυτό διότι ο καθυστερημένος
αντίκτυπος από τις αυξήσεις επιτοκίων,

αρχής γενομένης από πέρυσι τον Δεκέμ-
βριο, σταδιακά αποτυπώνεται στην οι-
κονομία.

Το τρίτο τρίμηνο, επίσης, οι κεφαλαι-
ακές επενδύσεις των μη εισηγμένων
βρετανικών επιχειρήσεων ελαττώθηκαν
κατά 0,5%. Η συγκεκριμένη αποδυνά-
μωση ακολουθεί την τάση, η οποία εμ-
μένει και παραμένει ορατή αφ’ ης στιγμής
το Ηνωμένο Βασίλειο υπερψήφισε την
έξοδό του από την Ε.Ε., τον Ιούνιο του
2016. Εν συγκρίσει με την τάση προ του
δημοψηφίσματος, οι εταιρικές επενδύσεις
μειώθηκαν 36%. Κι ενώ συνολικά το
πραγματικό ΑΕΠ έχει ανακάμψει σε με-
γάλο βαθμό από την πανδημία, οι εται-
ρικές επενδύσεις παραμένουν 8% χα-
μηλότερα από τα επίπεδα του τελευταίου

τριμήνου του 2019. Ενας μείζων παρά-
γοντας προβληματισμού παραμένει η
αβεβαιότητα ως απόρροια της εξόδου
της χώρας από την Ε.Ε. Αναφορές ότι
το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ε.Ε. βρίσκο-
νται κοντά σε αμοιβαία ικανοποιητική
λύση για να αντιμετωπισθούν οι δια-
μαρτυρίες του πρώτου σχετικά με το
πρωτόκολλο των συνόρων της Ιρλανδίας,
δίνουν ελπίδες ότι τα πράγματα μπορεί
και να καλυτερεύσουν. Δεν ανησυχούμε
πολύ, όπως ορισμένοι σχολιαστές, σχε-
τικά με το ότι η περαιτέρω σύσφιγξη
στο κόστος δανεισμού θα πλήξει ακόμη
περισσότερο τις επενδύσεις των επιχει-
ρήσεων. Μετά την κατάρρευση της
Lehman Brothers ακολούθησαν χρόνια
λιτότητας από το 2010 έως το 2016, ω-
στόσο οι εταιρικές επενδύσεις ενισχύ-
θηκαν σχεδόν 40%. Δεδομένου ότι η δη-
μοσιονομική πειθαρχία ενδεχομένως να
συνδράμει στην αποκλιμάκωση των ε-
πιτοκίων και του πληθωρισμού, θα μπο-
ρούσε να παρακινήσει τις επιχειρήσεις
να αναλάβουν επενδυτικό ρίσκο.

* Οι κ. Χόλγκερ Σμίεντινγκ, Κάλουμ Πίκερινγκ και
Σάλομον Φίντλερ είναι οικονομολόγοι της
Berenberg Bank.

Καθώς ο κόσμος προετοιμάζεται
για μια φαινομενικά αναπόφευκτη
ύφεση, τα εμπορεύματα έχουν δε-
χθεί σοβαρό πλήγμα. 

Οι τιμές του πετρελαίου, του
χαλκού και του σιδηρομεταλλεύ-
ματος μειώθηκαν απότομα από τα
υψηλά επίπεδα που είχαν ανέλθει
νωρίτερα φέτος. Αυτό δεν προκαλεί
έκπληξη, καθώς η ζήτηση για πρώ-
τες ύλες τείνει να κινείται προσαρ-
μοζόμενη στην οικονομική δρα-
στηριότητα.

Παρά την ενεργειακή κρίση,
που προκλήθηκε από την εισβολή
της Ρωσίας στην Ουκρανία, πολλοί
επενδυτές φοβούνται πως η ζήτηση
για υδρογονάνθρακες θα περιορι-
στεί τα επόμενα χρόνια. Ο πετρε-
λαϊκός γίγαντας ΒΡ διατείνεται ότι,
εάν οι κυβερνήσεις θέλουν να μη-
δενίσουν τις καθαρές εκπομπές
ρύπων έως το 2050, το μερίδιο των
ορυκτών καυσίμων στην τελική
κατανάλωση ενέργειας πρέπει να
μειωθεί στο 20% από το 65% σή-
μερα. Η προοπτική μιας τέτοιας
δραματικής πτώσης κάνει τις ε-
νεργειακές εταιρείες απρόθυμες

να επενδύσουν σε έργα που απαι-
τούν μεγάλα κεφάλαια με αποδό-
σεις σε βάθος δεκαετιών. Ο Κανα-
δός επιστήμων Βάτσλαβ Σμιλ α-
πορρίπτει την ιδέα ότι ο κόσμος
βρίσκεται στα πρόθυρα να εγκα-
ταλείψει τα ορυκτά καύσιμα. Οι υ-
δρογονάνθρακες δεν χρησιμοποι-
ούνται μόνο για μεταφορά και θέρ-
μανση, αλλά αποτελούν ουσιαστική
εισροή στην παραγωγή αυτού που
αποκαλεί τους «τέσσερις πυλώνες
του πολιτισμού»: χάλυβας, σκυρό-
δεμα, πλαστικά και αμμωνία (για
λίπασμα). Είναι απίθανο, λέει ο
Σμιλ, αυτές οι βιομηχανίες να εξα-
λείψουν την εξάρτησή τους από
τα ορυκτά καύσιμα τις επόμενες
δεκαετίες, ειδικά σε χώρες χαμηλού
εισοδήματος με τεράστιες ανάγκες
σε υποδομές.

«Ακόμη δεν γνωρίζουμε τις πε-
ρισσότερες λεπτομέρειες αυτής
της επερχόμενης μετάβασης», γρά-
φει, «αλλά ένα πράγμα είναι βέβαιο:
δεν θα είναι μια ξαφνική εγκατά-
λειψη του γαιάνθρακα, ούτε καν
η ταχεία εξαφάνισή του, αλλά μάλ-
λον η σταδιακή εξάλειψή του». Ο

δε Ανταμ Ρόζενσβαγκ, διευθύνων
σύμβουλος στην εταιρεία επενδύ-
σεων φυσικών πόρων Goehring
and Rozencwajg, επισημαίνει ότι
οι ανανεώσιμες πηγές έχουν τε-
ράστιο αρχικό κόστος, καταναλώ-
νοντας μεγάλες ποσότητες συμ-
βατικής ενέργειας και πρώτων υ-
λών. Χρειάζονται αρκετά χρόνια,
προκειμένου να αποπληρώσουν
την ενέργεια που χρησιμοποιήθηκε
στην κατασκευή των υποδομών
τους.

Ωστόσο, οι επενδυτές δεν χρει-
άζεται να ξοδεύουν πολύ χρόνο με
την εμμονή στη μελλοντική ζήτη-
ση. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες
των ενεργειακών ομίλων μειώθη-
καν από τότε που η επενδυτική έ-
κρηξη κορυφώθηκε, στα μέσα της
περασμένης δεκαετίας. Η συμβα-
τική παραγωγή πετρελαίου δεν
έχει αυξηθεί από την κατάρρευση
της Lehman Brothers το 2008. Α-
ντιθέτως, η σταδιακή αύξηση της
ζήτησης για τον «μαύρο χρυσό» έ-
χει καλυφθεί κυρίως από την αυ-
ξημένη παραγωγή σχιστολιθικού
πετρελαίου των ΗΠΑ.

Eρχονται 
εμβάσματα μέσα
σε δευτερόλεπτα
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε Πρόταση για υποχρεωτική

χρήση των Instant Credit Transfers από όλα τα κράτη

<<<<<<<

Πριν από δύο εβδομάδες 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
ενέκρινε Πρόταση Κανονισμού 
για υποχρεωτική χρήση 
των SEPA Instant Credit Transfers
από όλα τα κράτη - μέλη.

Οι κυπριακές τράπεζες ναι μεν επικαιροποιούν συστήματα, και διαδικασίες, ωστόσο όπως είναι λογικό, αυξάνεται το κόστος.

<<<<<<<

Ο αντίκτυπος από τις αυξήσεις
επιτοκίων, που ξεκίνησαν 
πέρυσι τον Δεκέμβριο, 
σταδιακά αποτυπώνεται 
στην οικονομία.

Συλλογική προσπάθεια
Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες σχεδίασαν τις
δικές τους λύσεις στην πρόκληση της τα-
χείας πληρωμής. Το πρόβλημα είναι πως
αυτά τα πολλά εθνικά συστήματα θα είχαν
σταματήσει στα εθνικά σύνορα, δημιουρ-
γώντας ένα κατακερματισμένο ευρωπαϊκό
τοπίο. Θα είχαν επιβραδύνει την περαιτέρω
εναρμόνιση των πληρωμών στην Ευρώπη –
ένα από τα δομικά στοιχεία της ενιαίας α-
γοράς– σε μια περίοδο που έχει επιτευχθεί
τελικά η εναρμόνιση των άμεσων χρεώσε-
ων και των μεταφορών πιστώσεων στο πε-
ριβάλλον SEPA.
Οι άμεσες πληρωμές υπάρχουν ήδη στην
Ευρώπη (για παράδειγμα, το Ηνωμένο Βα-
σίλειο, η Σουηδία, η Πολωνία και η Δανία έ-
χουν λανσάρει επιτυχώς εγχώριες λύσεις
άμεσης πληρωμής). Ωστόσο, λειτουργούν
εντός των ορίων της χώρας ή μεταξύ των
πελατών του ίδιου παρόχου υπηρεσιών
πληρωμών (PSP). Το Euro Retail Payments
Board (ERPB) είχε εκφράσει την επιθυμία
του να αποφευχθεί ο κατακερματισμός σε
ολόκληρη την Ευρώπη. Ένα κατακερματι-
σμένο τοπίο των συστημάτων θα έθετε ε-
μπόδια στην ενιαία αγορά αγαθών και υπη-
ρεσιών στην Ευρώπη και θα ήταν επιζήμια
για τη συνολική ανταγωνιστικότητα της Ευ-
ρώπης. Ως εκ τούτου, το Συμβούλιο Ευρω-
παϊκών Πληρωμών κλήθηκε να αναπτύξει
το ευρωπαϊκό σύστημα άμεσης μεταφοράς
πιστώσεων για πληρωμές σε ευρώ.
Καταληκτικά, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου Πληρωμών (European
Payments Council), Javier Santamaria, είχε
δηλώσει σε συνέντευξή του στην «Κ» τον
Σεπτέμβριο πως η πρωτοβουλία SEPA θα
συνεχίσει να αναπτύσσεται και να εξελίσ-
σεται για να ταιριάζει με τις μεταβαλλόμε-
νες ανάγκες της αγοράς, την τεχνολογία και
τα τεχνικά πρότυπα, με την ισχυρή συμβο-
λή του τομέα παρόχου υπηρεσιών πληρω-
μών (PSP).
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Του ΓΙAΝΝΗ ΓΕΩΡΓΟYΛΑ

Ωρα μηδέν για 
τον Ελληνισμό

Οι ερχόμενοι μήνες είναι πολύ κρίσιμοι για τον Ελλη-
νισμό γενικά, αλλά πιο ειδικά για το μέλλον της
Ελλάδας και της Κύπρου. Τα τελευταία χρόνια έχουμε
τοποθετηθεί σωστά κατά τη γνώμη μου στην εξωτερική
πολιτική όπως και στις θρησκευτικές σχέσεις. Η
Ελλάδα έχει σταθεί ξεκάθαρα υπέρ του δυτικού
κόσμου σε μια σειρά υποθέσεων με πιο σοβαρή και
σημαντική τη στήριξη στην Ουκρανία τόσο διπλω-
ματικά όσο και με την αποστολή αμυντικού εξοπλισμού.
Η Κύπρος φυσικά έχει κάνει το ίδιο καταδικάζοντας
τη Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχοντας υποστεί
και η ίδια την απαράδεκτη Τουρκική εισβολή στην
Κύπρο. Την ίδια ώρα έχει διώξει από το έδαφός της
σχεδόν το σύνολο των καταθέσεων που ανήκαν σε
Ρώσους ολιγάρχες και έχει υποβάλει περιορισμούς
σε Ρωσικές επενδύσεις που σχετίζονται με τη Ρωσική
Ομοσπονδία. Η Ελλαδική και η Κυπριακή εκκλησία
στάθηκαν αμφότερες δίπλα στο Οικουμενικό Πα-
τριαρχείο στη διαμάχη που έχει ξεσπάσει στους κόλ-
πους της Ορθοδοξίας όσον αφορά το Ουκρανικό εκ-
κλησιαστικό ζήτημα. Ένα ζήτημα το οποίο δεν είναι
μόνο εκκλησιαστικό αλλά απ’ ότι φαίνεται είναι και
πολιτικό. Αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι
να διαφυλάξουμε τη σταθερότητα και να στηρίξουμε
ακόμα περισσότερο τους συμμάχους μας στη δύση
πολιτικά, όπως και να θωρακίσουμε την εκκλησία
μας από οποιαδήποτε απόπειρα αποδυνάμωσής της
από τη Ρωσική εκκλησία. Στην Κύπρο έχουμε το Φε-
βρουάριο τις Προεδρικές εκλογές και στην Ελλάδα
θα έχουμε Βουλευτικές εκλογές το αργότερο μέχρι
το καλοκαίρι του 2023. Η ψήφος μας ίσως και να είναι
η πιο σημαντική των τελευταίων 48 χρόνων αφού
θα κρίνει στην Ελλάδα όπως και στην Κύπρο αν θα
συνεχίσουμε να στηρίζουμε αλλά και να στηριζόμαστε
από τη Δύση. Θα κρίνει αν τα εξοπλιστικά προγράμματα
που έχουμε υπογράψει θα προχωρήσουν ή θα έχουν
την ίδια τύχη όπως των F35 στην Τουρκία. Τέλος οι
αρχιεπισκοπικές εκλογές στην Κύπρο θα αποτυπώσουν
το μέγεθος της διείσδυσης του Ρωσικού παράγοντα
στην Κυπριακή εκκλησία από τη μία, και από την
άλλη θα ξεκαθαρίσουν την πορεία της στο μέλλον.
Ο Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Β’  υ-
ποστήριξε το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Είναι μονό-
δρομος για το καλό του Ελληνισμού να το κάνει και
ο επόμενος Αρχιεπίσκοπος, όποιος και να είναι.

Ο κ. Γιάννης Γεωργούλας είναι σύμβουλος Στρατηγικής και Επιχει-
ρήσεων.

Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες της
φιλοξενούσας Ινδονησίας και άλλων
χωρών, η φετινή σύνοδος κορυφής
της ομάδας G20, που ξεκίνησε χθες
και ολοκληρώνεται σήμερα στο ε-
ξωτικό Μπαλί, επισκιάστηκε από
το μέγα πρόβλημα που απασχολεί
τις μεγάλες δυνάμεις του βορείου
ημισφαιρίου εδώ και περίπου εννέα
μήνες: τη ρωσική εισβολή στην Ου-
κρανία. Μοιραία, τα καίρια θέματα
–οικονομικά, διατροφικά, ενεργειακά
και περιβαλλοντικά–, που ανησυχούν
περισσότερο τις υπόλοιπες χώρες
στη λέσχη των μεγαλύτερων οικο-
νομιών του πλανήτη, πέρασαν σε
δεύτερη μοίρα.

Καθώς ο Βλαντιμίρ Πούτιν επέλεξε
να μην παραστεί στη σύνοδο κορυ-
φής, η χώρα του αντιπροσωπεύθηκε
από τον υπουργό Εξωτερικών Σερ-

γκέι Λαβρόφ, ο οποίος πέρασε δύ-
σκολες στιγμές στη χθεσινή, κεκλει-
σμένων των θυρών, συνεδρίαση.
Στην παρθενική του εμφάνιση στο
G20, ο νέος πρωθυπουργός της Βρε-
τανίας Ρίσι Σούνακ, έχοντας απέ-
ναντί του τον Λαβρόφ, κατηγόρησε
τη Ρωσία για «εργαλειοποίηση της
ενέργειας και των εξαγωγών τροφί-
μων» και την κάλεσε «να αποχωρήσει
από την Ουκρανία και να τερματίσει
αυτόν τον βάρβαρο πόλεμο».

Νωρίτερα, είχε παρέμβει στη σύ-
νοδο μέσω τηλεδιάσκεψης ο Βολο-
ντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρό-
εδρος δήλωσε ότι ο στρατός του θα

συνεχίσει τις επιχειρήσεις του για
την απελευθέρωση όλων των κατε-
χόμενων περιοχών. «Δεν θα δώσουμε
στους Ρώσους τον χρόνο που χρει-
άζονται για να ανασυγκροτηθούν
και να ενισχύσουν τις δυνάμεις
τους», δήλωσε χαρακτηριστικά. Στην
παρέμβασή του παρουσίασε σχέδιο
δέκα σημείων για την ειρήνευση,
αξιώνοντας την αποχώρηση όλων
των ρωσικών στρατευμάτων, την
πλήρη αποκατάσταση της ουκρα-
νικής κυριαρχίας (και στην Κριμαία),
την καταβολή πολεμικών αποζη-
μιώσεων από τη Ρωσία και τη δίωξη
των υπαιτίων για εγκλήματα πολέ-

μου. «Δεν θα υπάρξει “Μινσκ 3”, το
οποίο η Ρωσία θα παραβιάσει αμέσως
μετά», κατέληξε ο Ζελένσκι, παρα-
πέμποντας σε προηγούμενες ειρη-
νευτικές συμφωνίες για τη σύγκρου-
ση στο Ντονμπάς της ανατολικής
Ουκρανίας.

«Μινσκ 3»
Κατά τον εκπρόσωπο του Κρεμ-

λίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, οι δηλώσεις
του Ουκρανού προέδρου και ιδιαί-
τερα η τελευταία του τοποθέτηση
περί «Μινσκ 3» επιβεβαιώνουν «α-
πολύτως» ότι δεν επιθυμεί την ει-
ρήνευση. Από την πλευρά του, ο

Λαβρόφ κατηγόρησε τον Ζελένσκι
ότι «επιδιώκει να παρατείνει» τον
πόλεμο και ότι «δεν είναι διατεθει-
μένος να ακούσει ούτε τις συμβουλές
της Δύσης», παραπέμποντας σε πρό-
σφατες δηλώσεις ανώτερων αξιω-
ματούχων των ΗΠΑ και της Ε.Ε. για
την ανάγκη διπλωματικής επίλυσης
της κρίσης. Ο Ρώσος υπουργός Ε-
ξωτερικών είχε συνομιλίες για το
Ουκρανικό στο περιθώριο της συ-
νόδου με τον Γάλλο πρόεδρο Εμα-
νουέλ Μακρόν και τον Γερμανό κα-
γκελάριο Ολαφ Σολτς.

Μέχρι χθες το βράδυ παρέμενε α-
βέβαιο αν θα υπάρξει κοινό ανακοι-

νωθέν από τη σύνοδο κορυφής, δε-
δομένου ότι οι διαφωνίες στους κόλ-
πους του G20 για το Ουκρανικό (χώρες
μεγάλου ειδικού βάρους, όπως η Κίνα
και η Ινδία, δεν έχουν καταδικάσει
τη ρωσική εισβολή) κατέστησαν α-
δύνατη την έκδοση κοινής ανακοί-
νωσης στις υπουργικές συνόδους
της ομάδας, που προηγήθηκαν. Δυ-
τικά πρακτορεία ανέφεραν ότι κυ-
κλοφόρησε σχέδιο διακήρυξης το ο-
ποίο «καταδικάζει με τον πιο ισχυρό
τρόπο την επίθεση της Ρωσικής Ο-
μοσπονδίας κατά της Ουκρανίας»,
διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για τη
θέση «των περισσότερων κρατών»
και ότι «υπήρξαν και άλλες απόψεις,
όπως και διαφορετικές εκτιμήσεις
για την κατάσταση και τις κυρώσεις».
Από την πλευρά του, ο Λαβρόφ κα-
τηγόρησε τις δυτικές χώρες ότι προ-
σπάθησαν να «πολιτικοποιήσουν»
προς όφελός τους τη σύνοδο.

Για τον Σι Τζινπίνγκ, η σύνοδος
στο Μπαλί ήταν η ευκαιρία για μια
θεαματική επιστροφή στο διεθνές
προσκήνιο ύστερα από την από-
συρσή του στη διάρκεια της παν-
δημίας. Μετά το τρίωρο τετ α τετ
της Δευτέρας με τον Τζο Μπάιντεν,
ο Κινέζος πρόεδρος συναντήθηκε
χθες με τον Εμανουέλ Μακρόν, ο ο-
ποίος του ζήτησε να ασκήσει την
επιρροή του στον Βλαντιμίρ Πούτιν
για τον τερματισμό του πολέμου.
Ταυτόσημη ήταν η τοποθέτηση του
Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σά-
ντσεθ, ο οποίος επίσης συναντήθηκε
με τον Σι. Πάντως, ο Κινέζος υπουρ-
γός Εξωτερικών Γουάνγκ Γι, μετά
τη χθεσινή συνάντησή του με τον
Λαβρόφ, εξέφρασε την ικανοποίησή
του για την «ορθολογική» και «υ-
πεύθυνη» θέση της Ρωσίας σχετικά
με τη (μη) χρήση πυρηνικών όπλων
και για την ετοιμότητά της να ε-
μπλακεί σε διάλογο για τη διπλω-
ματική επίλυση του Ουκρανικού.

REUTERS, A.P.

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Σε μια κοσμική διαδικασία εξελίσσεται
η πορεία πλήρωσης του αρχιεπισκοπι-
κού Θρόνου της Εκκλησίας της Κύπρου.
Μόλις 24 ώρες μετά την απόφαση της
Ιεράς Συνόδου να δώσει την εκκίνηση
για έναρξη των διαδικασιών εκλογής
νέου Προκαθημένου, ο ένας μετά τον
άλλον οι Ιεράρχες σπεύδουν να δημο-
σιοποιήσουν τις φιλοδοξίες τους να τε-
θούν πρώτα στην κρίση των πιστών
και Θεού θέλοντος στη συνέχεια, της
Ιεράς Συνόδου που θα εκλέξει τον πρώτο
μεταξύ ίσων Αρχιερέων. Η σπουδή που
επιδεικνύει η πλειοψηφία των εν δυ-
νάμει υποψηφίων ουσιαστικά συμβα-
δίζει με την τακτική της πλειοψηφίας
της Ιεράς Συνόδου να συμπιέσει τα
χρονικά περιθώρια προκειμένου η Θεία
Γέννηση του Ιησού Χριστού να εορτα-
στεί με το νέο Προκαθήμενο της Εκ-
κλησίας. Αιτιολογικό το οποίο επικα-
λούνται οι Συνοδικοί οι οποίοι τάχθηκαν
υπέρ της διενέργειας εκλογών στις 18
Δεκεμβρίου. Από τους επτά Ιεράρχες
που παρουσιάζονταν  ότι θα διεκδική-
σουν τον αρχιεπισκοπικό Θρόνο, οι
δυο (Μητροπολίτες Κωνσταντίας και

Αμμοχώστου, και Κυρηνείας) άνοιξαν
τα χαρτιά τους προτού ο μακαριστός
Αρχιεπίσκοπος οδηγηθεί στην κρύπτη,
κάτω από την Ιερά Τράπεζα του νέου
Καθεδρικού Ναού Λευκωσίας. Μέχρι
την Τρίτη 15 Νοεμβρίου το παράδειγμά
τους ακολούθησαν άλλοι τρεις  (Μη-
τροπολίτες Λεμεσού, Μόρφου και ο Ε-
πίσκοπος Καρπασίας) ενώ τις επόμενες
μέρες αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί
το πάζλ των γνωστών υποψηφίων με
τη επισημοποίηση του ενδιαφέροντος
από πλευράς των Μητροπολιτών Πάφου
και Ταμασού και Ορεινής.

Ο Ταμασού
Ο Μητροπολίτης Ησαΐας άνοιξε τα

χαρτιά του για το τι προτίθεται να πράξει,
αναφορικά με τις αρχιεπισκοπικές ε-
κλογές, στην ενημερωτική εκπομπή
του Spor Fm 95 «Διασπορά Ειδήσεων».
Ο Πανιερότατος είπε πως το επόμενο
διάστημα θα ανακοινώσει και δημόσια
την απόφασή του να διεκδικήσει ανά-
δειξή του στον αρχιεπισκοπικό Θρόνο.
Όπως ο ίδιος είπε, δεν το έχει πράξει

ακόμα από σεβασμό και πένθος για το
χαμό του μακαριστού Αρχιεπισκόπου
ο οποίος οδηγήθηκε στην τελευταία
του κατοικία το περασμένο Σάββατο.
Ο ίδιος θεωρεί θεμιτό Ιεράρχες να εκ-
δηλώνουν ενδιαφέρον υποστηρίζοντας
πως η απόφαση κάποιου να υπηρετήσει

την Εκκλησία δεν είναι εύκολη απόφαση.
Κάτι που συνέβη και με τον ίδιο. Κληθείς
να σχολιάσει πως συνάδει η απόφασή
του να απέχει δημόσιων κινήσεων ένεκα
του πένθους για το θάνατο του Αρχιε-
πισκόπου με τις επικρίσεις ότι και ο
ίδιος προετοιμαζόταν πολύ πριν επι-

δεινωθεί η υγεία του μακαριστού Ιε-
ράρχη, ο Μητροπολίτης Ησαΐας απέδωσε
τα όσα λεγόντουσαν στο περιβάλλον
της Αρχιεπισκοπής αλλά και Μητροπο-
λιτών, πρόσωπα που κατά τον ίδιο με-
τέφεραν λανθασμένη εικόνα. Απέρριψε
κατηγορηματικά τα όσα του αποδίδονται
για τις σχέσεις του με το ρωσικό εκκλη-
σιαστικό στοιχείο διαβεβαιώνοντας πως
δεν κινδυνεύει ο παραδοσιακός χαρα-
κτήρας της Εκκλησίας της Κύπρου στην
περίπτωση που ο ίδιος αναδειχθεί στον
αρχιεπισκοπικό Θρόνο.

Ο Λεμεσού
Εν αντιθέσει με την τακτική που είχε

ακολουθήσει το 2006 ο Μητροπολίτης
Αθανάσιος έστω και με ένα προσεκτικό
λεκτικό δημοσιοποίησε την απόφασή
του να διεκδικήσει εκλογή, για δεύτερη
φορά. Το 2006 ο Μητροπολίτης Λεμεσού
απέφευγε κάθε αναφορά ότι ο ίδιος είναι
υποψήφιος ακόμα και σε συνεντεύξεις
του. Στάση που δεν ερχόταν σε σύ-
γκρουση  με μια διαδικασία που δεν
είναι εκλογική αλλά ένα εκκλησιαστικό

γεγονός. Όπως και το 2006 έτσι και
τώρα  «αυθορμήτως» έκανε την εμφά-
νισή της συγκροτημένη ομάδα υποστή-
ριξης του Λεμεσού Αθανάσιου, η οποία
έκανε γνωστό πως ο λεμεσιανός Ιεράρ-
χης θα είναι στο ψηφοδέλτιο της 18ης
Δεκεμβρίου. Μια διαδικασία με κοσμικά
στοιχεία.

Ο Καρπασίας
Ο Επίσκοπος Χριστοφόρος γνωστο-

ποιώντας την απόφασή του να είναι
στη λίστα των υποψηφίων είναι ο μόνος,
ο οποίος άφησε αιχμές για την διαδικασία
ανάδειξης νέου Αρχιεπισκόπου που α-
ποφάσισε κατά πλειοψηφία η Ιερά Σύ-
νοδος. Ο μέχρι πρότινος βοηθός του
μακαριστού Χρυσοστόμου Β’ θέτει την
ορθή θεολογική θέση έναντι της επερ-
χόμενης διαδοχής του αρχιεπισκοπικού
Θρόνου υπενθυμίζοντας  πως «στο εκ-
κλησιαστικό αυτό γεγονός δεν αναζη-
τούμε τον καλύτερο γιατί απλώς δεν υ-
πάρχει ο καλύτερος έναντι των άλλων,
καθότι ο Προκαθήμενος μίας Εκκλησίας
δεν αυτενεργεί, ούτε καθορίζει μονο-

λιθικά, δεν επιβάλλει το δικό του πρό-
γραμμα, ούτε διοικεί από μόνος του,
αλλά συνοδικά, συναινετικά, ενωτικά,
αδελφικά, στο πνεύμα της αγάπης και
της συνεννόησης μαζί με τους άλλους
Αρχιερείς». Ωστόσο, παρά τις δημόσιες
διαφοροποιήσεις και ο ίδιος θα κινηθεί
εντός των πλαισίων που έχουν τεθεί υ-
ποβάλλοντας υποψηφιότητα με συμπε-
ρίληψη του ονόματός του στο ψηφο-
δέλτιο που θα ετοιμασθεί. 

Ο Μόρφου
Ο Μητροπολίτης Νεόφυτος είναι και

επίσημα στην διάθεση των πιστών. Το
ενδιαφέρον του γνωστοποιήθηκε μέσω
του Χριστόδουλου Πρωτοπαπά. Το εν-
διαφέρον του Μόρφου Νεόφυτου για
τον Αρχιεπισκοπικό Θρόνο έγινε στον
«Πολίτη», με τον κ. Πρωτοπαπά να α-
ναφέρει πως είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση
με τον Μητροπολίτη Μόρφου. Ο κ. Πρω-
τοπαπάς  γνωστοποίησε ότι θα είναι ο
επικεφαλής του επιτελείου του, ενώ ως
γνωστόν είναι και εκ των υποψηφίων
για τις προεδρικές εκλογές.

<<<<<<<

Οι Μητροπολίτες Κωνστα-
ντίας και Αμμοχώστου, Ταμα-
σού και Ορεινής μίλησαν για
τις έξωθεν παρεμβάσεις και
αν κινδυνεύει η Εκκλησία.

Πυρά κατά της Ρωσίας στη σύνοδο του G20
Εκκληση Μακρόν και Σάντσεθ στον Σι να ασκήσει επιρροή στον Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου

<<<<<<<

Σχέδιο δέκα σημείων
για την ειρήνευση 
από τον Βολοντίμιρ 
Ζελένσκι, που απορρίπτει
κατηγορηματικά
το Κρεμλίνο.

Στη σειρά οι Ιεράρχες για τον αρχιεπισκοπικό Θρόνο
Ο ένας μετά τον άλλον οι Συνοδικοί δημοσιοποιούν την απόφασή τους να είναι υποψήφιοι στις εκλογές της 18ης Δεκεμβρίου

Βασίλειος: Να αποφύγουμε τις αντιπαραθέσεις
Ο Μητροπολίτης Βασίλειος ήταν ένας από τους Συνοδικούς που τάχθηκαν υπέρ της
εκλογής νέου Αρχιεπισκόπου πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων. Μιλώντας και
ο ίδιος στην εκπομπή «Διασπορά Ειδήσεων» επικαλέστηκε το σαρανταήμερο του
Καταστατικού Χάρτη για ανάδειξη νέου Αρχιεπισκόπου καθώς επίσης και την απο-
φυγή αναστάτωσης του λαού μέσα στην εορταστική περίοδο, από μετακίνηση των
διαδικασιών μετά τις γιορτές. Επίσης ο Βασίλειος είπε πως δεν θα ήταν φρόνιμο να
μετατεθούν οι εκλογές μετά τα Θεοφάνια γιατί θα «ακουμπήσουμε τις προεδρικές
εκλογές και αυτό δεν θα ωφελήσει την Εκκλησία». Ο εκκλησιαστικός ποιμένας των
Αμμοχωστιανών τοποθετήθηκε και στα περί έξωθεν παρεμβάσεων στα της Εκκλη-
σίας οι οποίες όπως είπε δεν μπορούν να επηρεάσουν τον λαό. «Οι πιστοί θα ψηφί-
σουν εμάς. Δεν βλέπω το λόγο να συζητούμε για έξωθεν παρεμβάσεις. Εμείς οι ίδιοι
να μην οδηγήσουμε την Εκκλησία σε κατάσταση που ζήσαμε  παλιότερα π.χ. αρχές
του 20ου αιώνα από το 1900 έως το 1910 που δεν μπορούσε να εκλεγεί αρχιεπίσκο-
πος γιατί υπήρχαν αντιπαραθέσεις Ιεραρχών. Αυτό θέλουμε να το αποφύγουμε».

Συμπληρώνεται το παζλ των υποψηφίων για τις αρχιεπισκοπικές εκλογές σχεδόν μια εβδομάδα πριν την επίσημη υποβολή των υποψηφιοτήτων.

Δύσκολο ένα κοινό ανακοινωθέν από τη σύνοδο κορυφής του G20, καθώς υπάρχουν διαφωνίες για το Ουκρανικό, όπως ότι Κί-
να και Ινδία δεν έχουν καταδικάσει τη ρωσική εισβολή ή η διχογνωμία για τις κυρώσεις.
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Πυκνώνουν διαρκώς τα σύννεφα πάνω
από την παγκόσμια οικονομία και ιδι-
αίτερα πάνω από την Ευρώπη. Ο πόλεμος
στην Ουκρανία και τα συνεπακόλουθα
ρήγματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, τα
αυξανόμενα επιτόκια με στόχο την α-
νάσχεση του πληθωρισμού και τα νέα
κύματα της πανδημίας με τα lockdowns
στην Κίνα και τον αντίκτυπο στην α-
νάπτυξή της αποτελούν ένα εκρηκτικό
μείγμα που οδηγεί την οικονομία σε ε-
πιβράδυνση. Στη διαπίστωση αυτή κα-
ταλήγει το ΔΝΤ που τονίζει πως η προ-
οπτική παγκόσμιας ανάπτυξης έχει ε-
πιδεινωθεί περαιτέρω από τον περασμένο
μήνα, οπότε και έδωσε στη δημοσιότητα
την έκθεσή της για την παγκόσμια οι-
κονομία. Ως εκ τούτου το Ταμείο ανα-
θεωρεί εκ νέου επί τα χείρω τις προβλέ-
ψεις του για την ανάπτυξη αυτή τη φορά
στο 2,7% από το 2,9% στο οποίο την
είχε αναθεωρήσει τον Οκτώβριο.

Το Ταμείο επικαλείται τους δείκτες
υπεύθυνων προμηθειών (ΡΜΙ) που δό-
θηκαν προσφάτως στη δημοσιότητα
και κατατείνουν σε περαιτέρω επιβρά-
δυνση της οικονομικής δραστηριότητας
και επιδείνωση της κατάστασης ιδιαι-
τέρως στην Ευρώπη. Οπως υπογραμμίζει,
στις περισσότερες οικονομίες του G20

οι δείκτες αυτοί σκιαγραφούν την απο-
δυνάμωση του τομέα της μεταποίησης
και του τομέα των υπηρεσιών. Τονίζει
μάλιστα πως τον Οκτώβριο υπήρξε η
ευχάριστη έκπληξη της ανάπτυξης σε
ορισμένες από τις μεγάλες οικονομίες,
αλλά όλα δείχνουν πως το δ΄ τρίμηνο
οδεύουν προς τη συρρίκνωση και ειδικά
στην Ευρώπη. Υπογραμμίζει μάλιστα
πως η ενεργειακή κρίση οξύνεται πε-
ρισσότερο στην Ευρώπη και θα πλήξει
καίρια την ανάπτυξη, ενώ εξακολουθεί
να οδηγεί τις τιμές σε περαιτέρω επι-
τάχυνση και ο υψηλός πληθωρισμός θα
οδηγήσει σε πιο επιθετικές αυξήσεις ε-
πιτοκίων από όσο είχε αρχικά εκτιμηθεί.
Σε ό,τι αφορά ειδικότερα την Κίνα, το
Ταμείο επισημαίνει πως τα αλλεπάλληλα
lockdowns και η κρίση της αγοράς ακι-
νήτων έχουν επιβραδύνει σημαντικά
την οικονομία της, όπως προδίδουν τα
στοιχεία περί των επενδύσεων, της βιο-

μηχανικής παραγωγής και των λιανικών
πωλήσεων. Προεξοφλεί, έτσι, πως η στά-
ση αυτή της Κίνας θα έχει «σημαντικό
αντίκτυπο» στις άλλες οικονομίες δε-
δομένου του καθοριστικού ρόλου που
έχει στο εμπόριο η δεύτερη οικονομία
του κόσμου. Καταλήγει, έτσι, να επιση-
μαίνει πως «οι προκλήσεις που αντιμε-
τωπίζει η παγκόσμια οικονομία είναι
τεράστιες και οι δείκτες κατατείνουν
σε ακόμη μεγαλύτερες προκλήσεις στο
μέλλον», ενώ το περιβάλλον είναι «σε
ασυνήθιστο βαθμό αβέβαιο». 

Την ίδια στιγμή, ο τραπεζικός κολοσ-
σός της Morgan Stanley καταλήγει στην
ίδια διαπίστωση, καθώς βλέπει τη Βρε-
τανία και την Ευρωζώνη να διολισθαίνουν
σε ύφεση, την οποία όμως θεωρεί πιθανόν

να αποφύγει η αμερικανική οικονομία
χάρη στις μεγάλες αντοχές της αγοράς
εργασίας. Διαφέρουν μερικώς οι εκτι-
μήσεις της Morgan Stanley για την Κίνα,
καθώς αισιοδοξεί πως η δεύτερη οικο-
νομία στον κόσμο αίρει σταδιακά τα πε-
ριοριστικά μέτρα και τα lockdowns και
οδηγείται στην ανάκαμψη στην οποία
θα την ακολουθήσουν και άλλες ανα-
δυόμενες αγορές της Ασίας. Εκτιμά πά-
ντως πως αυξάνονται οι κίνδυνοι για πε-
ραιτέρω επιδείνωση της παγκόσμιας οι-
κονομίας που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις
της Morgan Stanley, θα αναπτυχθεί
μόνον κατά 2,2% το επόμενο έτος. Η ε-
κτίμησή της είναι εν ολίγοις πιο απαι-
σιόδοξη και από εκείνη του ΔΝΤ. Ειδι-
κότερα προβλέπει πως το 2023 οι ανε-

πτυγμένες οικονομίες «είτε θα είναι σε
ύφεση είτε θα την πλησιάζουν», ενώ οι
αναδυόμενες οικονομίες «θα ανακά-
μπτουν ήπια». Σε ό,τι αφορά ειδικότερα
την Κίνα, η Morgan Stanley εκτιμά πως
θα σημειώσει ανάπτυξη 5% το 2023, ενώ
οι αναδυόμενες αγορές θα αναπτυχθούν
μόνον κατά 3,7% και η μέση ανάπτυξη
ανάμεσα στις 10 πιο ανεπτυγμένες οι-
κονομίες του πλανήτη δεν θα υπερβεί
το 0,3%. Προβλέπει πως στις οικονομίες
της Ασίας η ανάπτυξη θα είναι 3,4% το
α  ́τρίμηνο του 2023 αλλά θα επιταχυνθεί
στο 4,6% το δεύτερο τρίμηνο του επό-
μενου έτους.

Εκτιμά, άλλωστε, πως θα αποφύγουν
την ύφεση οι ΗΠΑ αλλά η προσγείωσή
της δεν θα είναι απολύτως ομαλή καθώς

επιβραδύνεται ο ρυθμός με τον οποίο
δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας
και η ανεργία αρχίζει να αυξάνεται στα-
θερά. Προβλέπει, έτσι, πως η οικονομία
της υπερδύναμης θα αυξηθεί το επόμενο
έτος κατά μόλις 0,5%. Αποδίδει τον χα-
μηλό ρυθμό στις αυξήσεις των επιτοκίων
και προβλέπει πως «ο αθροιστικός αντί-
κτυπος της περιοριστικής νομισματικής
πολιτικής θα επεκταθεί από το 2023 στο
2024 με αποτέλεσμα να είναι δύο συ-
ναπτά έτη χαμηλής ανάπτυξης». Ευελ-
πιστεί, επίσης, πως ο πληθωρισμός στις
ΗΠΑ κορυφώνεται το τρίμηνο που δια-
νύουμε και θα αποκλιμακωθεί στη συ-
νέχεια για να υποχωρήσει στο 2,9% στα
τέλη του επόμενου έτους.

REUTERS, ΔΝΤ

<<<<<<

Για την Ευρώπη οι εκτιμήσεις
του Ταμείου είναι ιδιαίτερα
δυσοίωνες, καθώς αναμένε-
ται επιδείνωση της κρίσης.

Με την ακρίβεια να συμπιέζει διαρκώς
την αγοραστική τους δύναμη οι  Ευρω-
παίοι εργαζόμενοι διεκδικούν αυξήσεις
μισθών και ασκούν πιέσεις στους ερ-
γοδότες. Στο μεταξύ η ΕΚΤ παρακολουθεί
προσεκτικά την έκβαση των σχετικών
συνομιλιών και γενικότερα την αντί-
δραση των εργοδοτών στις κινητοποι-
ήσεις, καθώς οι εξελίξεις στους μισθούς
ενδέχεται να διακυβεύσουν την πορεία
του πληθωρισμού. Στο επίκεντρο του
ενδιαφέροντος είναι πρωτίστως οι συ-
νομιλίες ανάμεσα στους εργοδότες και
τα δύο σημαντικότερα εργατικά συν-
δικάτα της Γερμανίας, το IG Metall –
των εργαζομένων στον τομέα του με-
τάλλου– και το Ver.di των εργαζομένων
στον δημόσιο τομέα, που από κοινού
συγκεντρώνουν 3,9 εκατ. εργαζομένους
στη Γερμανία. Ειδικότερα το IG Metall
διεκδικεί αυξήσεις 8% και το Ver.di ζη-
τάει 10,5%. Οι εργαζόμενοι επικαλούνται
τον πληθωρισμό που διαβρώνει την α-

γοραστική δύναμή τους και ο οποίος
αναμένεται να επιταχυνθεί περαιτέρω
το επόμενο έτος. Οπως τονίζουν οι ερ-
γαζόμενοι στον τομέα του μετάλλου,
είναι αναγκασμένοι να μεταβαίνουν σε
περιοχές εκτός της πόλης τους και α-
ναπόφευκτα επιβαρύνονται από την
αύξηση του κόστους των καυσίμων. Ε-
πίσης αυξήσεις μισθών διεκδίκησαν
και όπως φαίνεται πήραν οι εργαζόμενοι
στον γερμανικό αερομεταφορέα
Lufthansa και τη γερμανική αυτοκινη-
τοβιομηχανία Audi.

Οπως συχνά συμβαίνει, οι εργοδότες
δεν συμφωνούν και οι ενώσεις βιομη-
χάνων μετάλλου δηλώνουν πρόθυμες
να καταβάλουν μόνον μια εφάπαξ ει-
σφορά ύψους 3.000 ευρώ στους εργα-
ζομένους, από τους οποίους ζητούν να
δεσμευθούν ότι δεν θα ζητήσουν την
επανάληψη της εισφοράς για ένα προ-
καθορισμένο χρονικό διάστημα. Υπο-
στηρίζουν, άλλωστε, ότι αδυνατούν να

αντεπεξέλθουν σε τέτοιου είδους αυ-
ξήσεις και η εναλλακτική είναι να αντι-
μετωπίσουν απεργίες, κινητοποιήσεις
και ταραχές. Στο μεταξύ, οι Γερμανοί

εργαζόμενοι δεν είναι οι μόνοι που πλήτ-
τονται από τον πληθωρισμό και ζητούν
αυξήσεις. Το ίδιο ισχύει και για τους
εργαζομένους της Βρετανίας, που διορ-

γανώνουν κινητοποιήσεις μέσα στον
Νοέμβριο. Πάνω από 70.000 υπάλληλοι
σε 150 πανεπιστήμια της Βρετανίας έ-
χουν προγραμματίσει τριήμερη απεργία
εντός του Νοεμβρίου και το ανακοίνω-
σαν την περασμένη εβδομάδα. Ζητούν
βελτίωση των συνθηκών εργασίας και
των συντάξεών τους.  Επίσης την πε-
ρασμένη εβδομάδα ανακοίνωσαν απερ-
γία οι νοσοκόμες στη Βρετανία, οι ερ-
γαζόμενοι στους σιδηροδρόμους, ενώ
και εκατοντάδες υπάλληλοι του αερο-
δρομίου του Χίθροου ζητούν επίσης
καλύτερες αμοιβές. Στη Γαλλία εξήγ-
γειλαν την περασμένη εβδομάδα απεργία
οι εργαζόμενοι στην Total Energies και
ειδικότερα στο διυλιστήριο πετρελαίου
Φεϊζίν στη βόρεια Γαλλία. Στην Ισπανία,
στις 3 Νοεμβρίου χιλιάδες πολίτες συ-
γκεντρώθηκαν στην εμβληματική πλα-
τεία της Μαδρίτης, την Πλάθα Μαγιόρ,
για να ζητήσουν αυξήσεις μισθών. Ε-
πίσης οι εργαζόμενοι στην εταιρεία

Azul Handling, που παρέχει υπηρεσίες
εδάφους στη Ryanair σε 22 ισπανικά
αεροδρόμια έχουν προαναγγείλει 24ωρες
απεργίες που θα γίνουν μέχρι τις αρχές
Ιανουαρίου με αίτημα τις αυξήσεις μι-
σθών. Στην Πορτογαλία οι εργαζόμενοι
της Auteuropa,  μονάδα παραγωγής της
Volkswagen, αναμένεται να απεργήσουν
την Πέμπτη και την Παρασκευή απαι-
τώντας αυξήσεις, που θα προσαρμόσουν
τους μισθούς τους στον πληθωρισμό.
Στην Αυστρία, τέλος, οι εργαζόμενοι
στον τομέα του μετάλλου πέτυχαν αυτό
που διεκδικούν οι Γερμανοί συνάδελφοί
τους και συγκεκριμένα αύξηση μισθών
7% κατά μέσον όρο, που θα υπερβαίνει
τον πληθωρισμό του 6,3%. Οι συγκε-
κριμένες διαπραγματεύσεις και η επι-
τυχής έκβασή τους  για τους εργαζομέ-
νους εκτιμάται ότι θα αποτελέσει προη-
γούμενο και για τους εργαζομένους σε
άλλους τομείς της χώρας. 

BLOOMBERG, REUTERS, POLITICO

Διεκδικούν αυξήσεις λόγω της ακρίβειας οι εργαζόμενοι στην Ευρώπη

Ο νέος υπουργός Οικονομικών της Βρε-
τανίας, Τζέρεμι Χαντ, καλείται να βρει
τρόπο να διορθώσει την τεράστια ζημιά
που προκάλεσε στη χώρα ο «μίνι προ-
ϋπολογισμός» της Λιζ Τρας που κόστισε
30 δισ. στερλίνες. Θα πρέπει δηλαδή
να βρει τρόπο να καλύψει το χρηματο-
δοτικό κενό στα δημοσιονομικά της
Βρετανίας ύψους 60 δισ. στερλινών, το
ήμισυ του οποίου υπολογίζεται ότι ο-
φείλεται σε αστοχίες της κυβέρνησης
Τρας. Αυτή είναι η εκτίμηση της ανε-
ξάρτητης δεξαμενής σκέψης Resolution
Foundation που υποστηρίζει μάλιστα
πως το κόστος των 30 δισ. στερλινών
θα ήταν ακόμη μεγαλύτερο αν ο νέος
υπουργός Οικονομικών δεν είχε ανα-
τρέψει πλήρως τα σχέδια της Τρας.

Οπως επισημαίνει σχετικό ρεπορτάζ
της εφημερίδας The Guardian, οι εκτι-
μήσεις αυτές για το κόστος των «τρα-
σονόμικς», όπως έχει χαρακτηριστεί με
σκωπτική διάθεση η πολιτική της Λιζ
Τρας, θα κλιμακώσουν τις πικρόχολες
επιρρίψεις ευθυνών από τους μεν στους
δε στο εσωτερικό του κυβερνώντος Συ-
ντηρητικού Κόμματος. Και αυτό γιατί
πολλά μέλη των Συντηρητικών θα εξα-

γριωθούν σε περίπτωση νέων αυξήσεων
φόρων, αλλά ο πρωθυπουργός Ρίσι Σου-
νάκ θα καταστήσει σαφές ότι πρέπει
οπωσδήποτε να επανορθώσει τη ζημιά
που προκάλεσε η τέως πρωθυπουργός.

Την περασμένη εβδομάδα ο Κουαρ-
τένγκ προσπάθησε να λάβει αποστάσεις
από τη Λιζ Τρας και να απαλλαγεί στη
συνείδηση της κοινής γνώμης από την
ευθύνη για όσα συνέβησαν. Γι’ αυτό
και δήλωσε πως είχε προειδοποιήσει
την Τρας ότι έπρεπε να κινηθεί πιο αργά
και ότι έτσι όπως πήγαινε και ειδικότερα
με τους φόρους που επρόκειτο να πε-
ρικόψει, δεν θα επιβίωνε στην Ντάου-
νινγκ Στριτ για περισσότερο από δύο
μήνες. Μιλώντας άλλωστε στη Sunday
Times, ο Χαντ επιχείρησε να αμβλύνει

την κακή εικόνα που έχει αφήσει η Λιζ
Τρας, δηλώνοντας πως η τέως πρωθυ-
πουργός είχε μεν δίκιο να θέλει να δώσει
ώθηση στην οικονομία, αλλά είχε άδικο
να προσπαθεί να το επιτύχει χωρίς να
έχει διασφαλίσει χρηματοδότηση για
τις περικοπές φόρων. 

Σημειωτέον ότι για να διαχειριστεί
αυτή την κατάσταση, ο Χαντ αναμένεται
να ανακοινώσει την Πέμπτη αυξήσεις
φόρων 25 δισ. στερλινών μαζί με περι-
κοπές δαπανών 35 δισ. στερλινών. Ε-
πίσης, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Δη-
μοσιονομικών Μελετών, το βρετανικό
υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζεται να
αντλήσει κεφάλαια ύψους 30 δισ. στερ-
λινών μέχρι το 2026.

THE GUARDIAN

Στα 30 δισ. στερλίνες το κόστος των «τρασονόμικς»

Στην έκθεσή του το Ταμείο, υπογραμμίζει ότι στις περισσότερες ισχυρές οικονομίες οι δείκτες σκιαγραφούν την αποδυνάμωση στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών.

«Καμπανάκι»
από το ΔΝΤ
για τη διεθνή
οικονομία
Προβλέπει επιβράδυνση του ρυθμού
ανάπτυξης στο 2,7% από 2,9%

Ο υπουργός Οικονομικών Τζ. Χαντ αναζητεί τρόπο για να καλύψει το χρηματοδοτικό κενό
στα δημοσιονομικά της Βρετανίας ύψους 60 δισ. στερλινών.

<<<<<<

Αυξήσεις φόρων 25 δισ.
στερλινών μαζί με περικοπές
δαπανών 35 δισ. σχεδιάζει
η βρετανική κυβέρνηση.

Το συνδικάτο IG Metall, ένα από τα μεγαλύτερα της Γερμανίας, που εκπροσωπεί εργαζο-
μένους στη βιομηχανία, διεκδικεί αυξήσεις 8%.
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Ο Σαμ Μπάνκμαν Φράιντ, γνωστός
και ως SBF, έχει γίνει διάσημος
χάρη στην επιτυχία του FTΧ και
αντιμετωπίζεται ως το πρόσωπο
που προβάλλει τη βιομηχανία των
«κρύπτο». Είναι ένας ιδιόρρυθμος,
ανεπιτήδευτος μανιώδης της τε-
χνολογίας, που κυκλοφορεί με
σορτς, αθλητικά και αχτένιστα
μαλλιά, και έχει καλλιεργήσει τη
φήμη του νομοταγούς μεγιστάνα
των «κρύπτο». Σημειωτέον ότι
πρόσφατο τεύχος του Fortune
είχε τη φωτογραφία του στο εξώ-
φυλλο και τον αποκαλούσε «ο ε-
πόμενος Γουόρεν Μπάφετ». 

Το αντίπαλον δέος
Ο Τσανγκπένγκ Τζάο, αντιθέ-

τως, είναι γνωστός σαν ένα είδος
αποστάτη. Εχει ταχθεί κατά των
ρυθμίσεων στα κρυπτονομίσματα
και πολλές χώρες έχουν απαγο-
ρεύσει το Binance, καθώς λειτουρ-
γεί χωρίς άδεια. Υπό τη συστη-
ματική πίεση των αμερικανικών
αρχών, το 2019 το Binance εμπό-
δισε τους χρήστες εντός ΗΠΑ από

κάθε πρόσβαση στην κύρια πλατ-
φόρμα του και δημιούργησε το
Binance.us, ξεχωριστό χρηματι-
στήριο που λειτουργεί νόμιμα
στην Αμερική. Φέτος που άρχισαν
οι έλεγχοι της Ουάσιγκτον στη
βιομηχανία των κρυπτονομισμά-
των, ο Μπάνκμαν Φράιντ και το
FTX άρχισαν να πολιορκούν το
Καπιτώλιο με το λόμπι τους και
να δαπανούν εκατομμύρια για να
εξασφαλίσουν την υποστήριξη ε-
πιφυλακτικών βουλευτών προ-
κειμένου να θεσπιστούν ρυθμίσεις
φιλικές προς τον χώρο των «κρύ-
πτο».

Η σύγκρουση
Αυτή η στάση προκάλεσε δι-

χασμό στον κόσμο των «κρύπτο».
Ορισμένοι φανατικοί οπαδοί τους
τάχθηκαν υπέρ των προσπαθειών
για θέσπιση ρυθμίσεων. Κάποιοι
άλλοι, όμως, κατηγόρησαν τον
Σαμ Μπάνκμαν Φράιντ ότι προ-
σπαθεί να υπονομεύσει την υπό-
λοιπη βιομηχανία των «κρύπτο»
προωθώντας νόμους που θα πλή-

ξουν τους ανταγωνιστές του και
θα αφήσουν αλώβητο το FTX. O
επικεφαλής του Binance, Τζάο,
ήταν ανάμεσα σε αυτούς που ε-
ναντιώθηκαν στις προσπάθειες
για επιβολή ρυθμίσεων στον κλά-
δο. Κάποτε διατηρούσε φιλικές
σχέσεις με τον Μπάνκαν Φράιντ
και το Binance είχε επενδύσει στο
FTX. Οι δύο επιχειρηματίες ήρθαν
όμως σε σύγκρουση, καθώς είχαν
διαφορετικούς στόχους. Και τώρα
διαπληκτίζονται για το θέμα.

Την περασμένη εβδομάδα, η
διαδικτυακή εφημερίδα που δη-
μοσιεύει ειδήσεις για τον χώρο
των «κρύπτο», CoinDesk, ανέφερε
ότι το hedge fund FTX, Alameda
Research, και FTX ενώ υποτίθεται
ότι ήταν ξεχωριστές επιχειρήσεις,
στην πραγματικότητα ήταν στενά
συνδεδεμένες.

Ορισμένοι παρατηρητές των
«κρύπτο» εξέφρασαν την άποψη
πως ο Τζάο και το Binance ήταν
πίσω από τη διαρροή, ότι είχαν
αφήσει σκοπίμως να διαρρεύσει
το σχετικό έγγραφο για να εν-

σπείρουν αμφιβολίες σχετικά με
τη σταθερότητα του FTX. Το
Binance πάντως το διαψεύδει.
Στη συνέχεια, ο Τζάο ανακοίνωσε
πως το Binance θα πουλήσει όσα
κρυπτονομίσματα του FTX είχε
αγοράσει. Φοβούμενοι μήπως χά-
σουν τα χρήματά τους, οι επεν-
δυτές απέσυραν πάνω από 6 δισ.
δολ. από το FTX σε διάστημα τριών
ημερών, αφήνοντας την εταιρεία
να αναζητεί απεγνωσμένα ρευ-
στότητα για να καλύψει τις υπο-
χρεώσεις της.

Ο Μπάνκμαν Φράιντ προσπά-
θησε να καθησυχάσει τους επεν-
δυτές με μηνύματα στο Τwitter
ότι «το FTX είναι σε πολύ καλή
κατάσταση» και ότι «κάποιος α-
νταγωνιστής μας προσπαθεί να
μας υπονομεύσει διασπείροντας
ψευδείς φημολογίες». Ο πανικός
συνέχισε όμως και ύστερα από
κάποιες ατελέσφορες προσπάθειές
του να διασφαλίσει ένεση κεφα-
λαίου από ιδιώτες επενδυτές, ο
Μπάνκμαν Φράιντ ανακοίνωσε
ότι θα πουλήσει την εταιρεία του,

πλην του αμερικανικού της τμή-
ματος, στον Τζάο και στο Binance.
Την Τετάρτη, ωστόσο, το Binance
άλλαξε γνώμη και ανακοίνωσε
ότι αποχωρεί από τη συμφωνία
αφού εξέτασε τα βιβλία της εται-
ρείας και διαπίστωσε πως «τα προ-
βλήματα του FTX είναι πέραν των
δυνατοτήτων μας και δεν μπο-
ρούμε να βοηθήσουμε».

Και όλα αυτά εξελίσσονταν σε
πραγματικό χρόνο από το Twitter,
στο οποίο έχουν ενεργή παρουσία
τόσο ο Τζάο όσο και ο Μπάνκμαν
Φράιντ. Παρεμπιπτόντως ο Τζάο
ήταν μέχρι πριν από λίγες ημέρες
εν μέρει ιδιοκτήτης του Twitter,
καθώς το Binance έχει επενδύσει
περίπου 500 εκατ. δολ. στην εξα-
γορά του από τον Ελον Μασκ. Στο
μεταξύ, υπάλληλοι και επενδυτές
προσπαθούσαν να βγάλουν άκρη
για το τι έχει συμβεί, ενώ ο Μπάν-
κμαν Φράιντ με επιστολή του προς
τους επενδυτές ζητούσε συγγνώμη
που δεν προνόησε να λάβει εγκαί-
ρως καλύτερα και περισσότερα
προληπτικά μέτρα.

Της ΡΟΥΜΠΙΝΑΣ ΣΠΑΘΗ

Η κατάρρευση ενός εκ των δύο με-
γαλύτερων χρηματιστηρίων κρυ-
πτονομισμάτων στον κόσμο, του
FTX, δεν ήρθε εν αιθρία και πιθα-
νότατα δεν πρόκειται να περάσει
όσο αθόρυβα πέρασαν άλλες. Α-
κόμη και αν υπάρχει μια δόση υ-
περβολής στο στερεοτυπικό πλέον
«Lehman των κρύπτο», η πτώση
του ενδέχεται να αποδειχθεί κομ-
βικό σημείο για τον κλάδο. Και όχι
μόνον εξαιτίας της ισχύος της συ-
γκεκριμένης εταιρείας και της με-
γάλης κεφαλαιοποίησής της. Ούτε
εξαιτίας των διασυνδέσεων του ι-
δρυτή της, Μπάνκμαν Φράιντ, ενός
τριαντάρη που συνηθίζει να εμ-
φανίζεται στα διεθνή forum αχτέ-
νιστος φορώντας σορτς και κάποια
στιγμή πέρυσι φιλοδοξούσε να ε-

ξαγοράσει την Goldman Sachs και
θεωρήθηκε το πλέον φερέγγυο
πρόσωπο των «κρύπτο». Υπάρχουν
σαφώς σοβαρότεροι παράγοντες
ικανοί να προκαλέσουν ισχυρότα-
τους κραδασμούς στον κλάδο, όπως
η απουσία ρυθμίσεων, η αδιαφά-
νεια, οι εξωφρενικές διακυμάνσεις
των τιμών. Προπαντός αυτό καθ’
εαυτό το γεγονός ότι βασίζεται σε
μια τεχνολογία κρυπτογράφησης
μάλλον απρόσιτη για τον πολύ κό-
σμο. Ακόμη και γιατί ο στόχος της
είναι να παρακάμψει τις κεντρικές
νομισματικές αρχές. 

Δεν ήρθε εν αιθρία, επίσης, ε-
φόσον η χρονιά που διανύουμε ή-
ταν στο μεγαλύτερο μέρος της κυ-
ριολεκτικά καταστρεπτική γι’ αυτήν
τη βιομηχανία, που έχει προσελ-
κύσει το ενδιαφέρον της ευρύτερης
κοινής γνώμης εδώ και μόλις πέντε
χρόνια, περίπου. Εχει προηγηθεί
η κατάρρευση πολλών άλλων ε-
ταιρειών του κλάδου, μεταξύ των
οποίων και ορισμένες τις οποίες
έσπευσε να διασώσει το FTX, όπως
οι τράπεζες κρυπτονομισμάτων
Celsius Network, Voyager Digital
και BlockFi, και το hedge fund
«κρύπτο» Three Arrows Capital.
Εχει επίσης προηγηθεί η διψήφια
«βουτιά» που σημείωσαν οι τιμές
των κρυπτονομισμάτων, με το με-
γαλύτερο και πλέον δημοφιλές ό-
λων, bitcoin, να έχει περιοριστεί
περίπου σε 16.000 δολ. από 40.000

και πλέον, στα οποία είχε εκτοξευ-
θεί σταδιακά μέσα στην προηγού-
μενη διετία. Η συνολική κεφαλαι-
οποίηση της αγοράς κρυπτονομι-
σμάτων έχει περιοριστεί στα 900
δισ. δολάρια από τα τρία τρισ. δο-
λάρια την αντίστοιχη περίοδο του
περασμένου έτους.

Η επίδραση των επιτοκίων
Η πτώση αυτή ήταν συνάρτηση

της μεγάλης αστάθειας που γνώ-
ρισαν φέτος τα χρηματιστήρια,
καθώς οι κεντρικές τράπεζες ανέ-
βαζαν τα επιτόκια, η ενεργειακή
κρίση κλιμακωνόταν όπως και ο
πόλεμος στην Ουκρανία και οι ε-
πενδυτές εγκατέλειπαν τις ριψο-
κίνδυνες επενδύσεις. 

Το ερώτημα είναι τι πρόκειται
να γίνει με τα χρήματα των επεν-
δυτών, δεδομένου ότι σε αντίθεση
με τους τραπεζικούς λογαριασμούς
δεν έχουν την εγγύηση του κρά-
τους και θα πρέπει να τα διεκδι-
κήσουν δικαστικώς. Εξίσου καυτό
είναι το ερώτημα εάν θα υπάρξουν
επιπτώσεις μεγάλης κλίμακας στην
αγορά κρυπτονομισμάτων ή και
στην ευρύτερη αγορά, κάτι που
σχεδόν αποκλείει ο οίκος Moody’s.
Την ώρα που συντασσόταν το πα-
ρόν, φαινόταν να έχει ήδη αρχίσει
ένα ντόμινο στην αγορά καθώς το
BlockFi, το οποίο είχε διασώσει ο
Μπάκμαν Φράιντ επεκτείνοντας
δάνειο ύψους 250 εκατ. δολ., «πά-
γωσε» τις αναλήψεις των πελατών
του. Υποχωρούσαν, άλλωστε, όχι
μόνον τα κρυπτονομίσματα αλλά
και οι μετοχές εταιρειών του κλάδου
τους όπως η Coinbase.

Στις Μπαχάμες, άλλωστε, όπου
έχει την έδρα του το FTX, οι Αρχές
είχαν ήδη «παγώσει» τα περιου-
σιακά στοιχεία του και είχαν διο-
ρίσει επόπτη για την εκκαθάρισή
του. Σε ό,τι αφορά τους επενδυτές
του FTX, στους οποίους συγκατα-
λέγονται η BlackRock, το συντα-
ξιοδοτικό ταμείο των καθηγητών
του Καναδά Ontario Teachers, οι
Sequoia Capital, Lightspeed
Venture Partners και η SoftBank,
είναι πολύ πιθανόν να χάσουν όλες
τις επενδύσεις τους.

Και βέβαια ένα τελευταίο ερώ-
τημα είναι ποια θα είναι η τύχη
του Σαμ Μπάνκμαν Φράιντ, ο ο-
ποίος μέχρι πριν από λίγες ημέρες
ήταν ο αδιαμφισβήτητος βασιλιάς
της βιομηχανίας των «κρύπτο».
Η προσωπική του περιουσία υπο-
λογιζόταν ότι υπερέβαινε τα 15
δισ. δολ. Ομως με την κατάρρευση
του FTX, ο προσωπικός του πλού-
τος μειώθηκε αστραπιαία κατά
94% και ήδη ανακρίνεται από την
αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαι-
αγοράς.

Ο «νέος Γουόρεν Μπάφετ» και ο μυστηριώδης Κινέζος που «τρέχει» το Binance

Το Binance, το μεγαλύτερο χρημα-
τιστήριο «κρύπτο», ελέγχει ο Κινέ-
ζος Τσανγκπένγκ Τζάο, γνωστός
στους κύκλους των «κρύπτο» ως CZ.

O CEO του FTX, Σαμ Μπάνκμαν
Φράιντ, μέχρι πριν από λίγες ημέρες
ήταν ο αδιαμφισβήτητος βασιλιάς
της βιομηχανίας των «κρύπτο».

Η Lehman Brothers των κρυπτονομισμάτων
Η επόμενη ημέρα μετά την κατάρρευση του FTX, που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο χρηματιστήριο του κλάδου

<<<<<<

Φαίνεται να έχει αρχίσει
ένα ντόμινο στην αγορά,
καθώς το BlockFi
«πάγωσε» τις αναλήψεις
των πελατών του.

Του ΚΕΒΙΝ ΡΟΥΖ 
THE NEW YORK TIMES

Η βιομηχανία των κρυπτονομι-
σμάτων φημίζεται για τις θεαμα-
τικές ανατροπές, τις ακραίες δια-
κυμάνσεις των τιμών και τις πε-
ριουσίες που εμφανίζονται και
εξαφανίζονται εν μια νυκτί. Α-
κόμη και με τα στάνταρ της βιο-
μηχανίας των «κρύπτο», ωστόσο,
αυτό που συνέβη μέσα στην ε-
βδομάδα ήταν εξωφρενικό. Για
όσους δεν έχουν σχέση με τον
κόσμο των κρυπτογραφημένων
αξιών, η κατάρρευση του FTX,
ενός εκ των μεγαλυτέρων χρη-
ματιστηρίων κρυπτονομισμάτων
στον κόσμο, είναι μια ανιαρή και
αδιάφορη είδηση την οποία προ-
σπερνούν ευχαρίστως για να δια-
βάσουν τις τελευταίες περιπέτειες
του Ελον Μασκ με το Twitter.
Στον κόσμο των «κρύπτο», όμως,

σχολιάζεται ήδη ως «η Lehman
των κρυπτονομισμάτων» κατ’ α-
ναλογία με την πτώση της
Lehman Brothers το 2008, που
προκάλεσε παγκόσμιο πανικό
στο χρηματοπιστωτικό σύστημα
και γνωστοποίησε στον απλό κό-
σμο τα χάλια στα οποία βρισκό-
ταν τότε η Wall Street.

Πράγματι η πτώση του FTX,
όπως και η απόφαση της αντα-
γωνίστριάς του Binance να ακυ-
ρώσει την εξαγορά του, ενδέχεται
να εξελιχθεί στην πιο εντυπω-
σιακή ιστορία της χρονιάς, σε
ένα δράμα στο οποίο εμπλέκονται
δισεκατομμυριούχοι, φημολογίες
για σαμποτάζ και μάχες στις ο-
ποίες διακυβεύεται το μέλλον
αυτής της βιομηχανίας. Στην ι-
στορία αυτή χάνει την εύνοια
της τύχης και πολλών άλλων μία
από τις πλέον προβεβλημένες
προσωπικότητες του κόσμου των

«κρύπτο», η πτώση του οποίου
ίσως υποδηλώνει πως η βιομη-
χανία αυτή μετά τις ζημίες αυτού
του χρόνου θα γνωρίσει και πολύ
χειρότερες ημέρες. Για να βγάλει
κάποιος άκρη από αυτήν την ι-
στορία, ας εξετάσουμε τι έχει
συμβεί. Υπάρχουν λοιπόν δύο
χρηματιστήρια στα οποία διεξά-
γεται το μεγαλύτερο μέρος των
συναλλαγών κρυπτονομισμάτων
και είναι το Binance και το FTX.
Το μεγαλύτερο, Binance, το δι-

οικεί ο Κινέζος δισεκατομμυρι-
ούχους Τσανγκπένγκ Τζάο, ο ο-
ποίος είναι γνωστός στους κύ-
κλους των «κρύπτο» ως CZ. Οι
δραστηριότητες του Binance
είναι κάπως σκοτεινές. Δεν έχει
ούτε επίσημα γραφεία ενώ έχει
εμπλακεί σε έρευνες των Αρχών
και των εποπτών πολλών από τις
χώρες στις οποίες λειτουργεί.
Εχει, ωστόσο, σημειώσει εξαιρε-
τική επιτυχία και αυτήν τη στιγμή
ελέγχει περίπου τη μισή από την
αγορά χρηματιστηρίων κρυπτο-
νομισμάτων. Το FTX, που έχει
την έδρα του στις Μπαχάμες, το
διοικεί ο Σαμ Μπάνκμαν Φράιντ,
ένας τριαντάχρονος Αμερικανός
δισεκατομμυριούχος και χορηγός
των Δημοκρατικών. Εχει χρημα-
τιστηριακή αξία 32 δισ. δολ., στις
ΗΠΑ είναι πιο γνωστό από το
Binance, εν μέρει επειδή έχει δα-
πανήσει εκατομμύρια δολάρια

για την αγορά δικαιωμάτων σε
στάδια και τη διοργάνωση εντυ-
πωσιακών συνεδρίων στα οποία
παρευρίσκονται προσωπικότητες
όπως ο Μπιλ Κλίντον. 

Εξάλλου, το FTX θεωρείται –
για την ακρίβεια εθεωρείτο μέχρι
πριν από λίγες ημέρες– μία από
τις εταιρείες «κρύπτο μεγάλης
κεφαλαιοποίησης», κατά κάποιον
τρόπο σταθερή επιχείρηση με ε-
πάρκεια κεφαλαίων που επιβίωσε
ακόμη και όταν η υπόλοιπη αγορά
βρισκόταν σε ελεύθερη πτώση. 

Φέτος έχει περάσει το μεγα-
λύτερο μέρος της χρονιάς ενι-
σχύοντας άλλες εταιρείες «κρύ-
πτο» και γενικώς αντιμετωπίζεται
από τους επενδυτές ως υπεύθυνη
εταιρεία που έχει αναπτυχθεί
χωρίς να εμπλακεί σε ριψοκίν-
δυνες κερδοσκοπίες ή σε στοι-
χήματα με τα κεφάλαια των πε-
λατών της.

Η αρχή του τέλους του Σαμ Μπάνκμαν Φράιντ
<<<<<<

Ο 30χρονος δισεκατομ-
μυριούχος και χορηγός
των Δημοκρατικών θε-
ωρείται μία από τις εμ-
βληματικές μορφές της
αγοράς των «κρύπτο».
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Οι παμπ στην Αγγλία περιμένουν
μια ώθηση από το Παγκόσμιο Κύ-
πελλο Ποδοσφαίρου, αλλά τρέμουν
τον καιρό. Εν τω μεταξύ, η διορ-
γάνωση στο Κατάρ έχει, μέχρι
στιγμής, τραβήξει τα βλέμματα
για όλους τους λάθος λόγους, όπως
αναφέρει σχετικώς η Deutsche
Welle. Αναφορές για μίζες που δό-
θηκαν στους αξιωματούχους της
FIFA από τους διοργανωτές, ώστε
να διεξαχθεί το Μουντιάλ στη χώ-
ρα, μέχρι τους φόβους για κατα-
πάτηση των ανθρωπίνων δικαι-
ωμάτων με στοχοποίηση της κοι-
νότητας των ΛΟΑΤ+ ατόμων. Ε-
πιπρόσθετο πρόβλημα και η επι-
λογή να διεξαχθεί η διοργάνωση

για πρώτη φορά τον χειμώνα, ώστε
να αποφευχθεί η ασφυκτική ζέστη
της ερήμου. 

Κάπου εδώ εμπλέκονται οι βρε-
τανικές παμπ, καθώς βρισκόμαστε
προ των πυλών του Μουντιάλ στις
20 Νοεμβρίου. Η πηγαία αγάπη
των Βρετανών για το ποδόσφαιρο
λειτουργεί, όπως είναι γνωστό,
και σαν τεράστια οικονομική α-
νάσα για τις παμπ. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα το Euro 2020, το οποίο
έδωσε στα ταμεία τους πάνω από
700 εκατομμύρια λίρες.

Τι γίνεται, ωστόσο, όταν μια α-
θλητική διοργάνωση διεξάγεται
για πρώτη φορά τον χειμώνα; «Κά-
νουμε τον σταυρό μας, ώστε η ε-

θνική Αγγλίας να πάει καλά». Αυτή
είναι τουλάχιστον η απάντηση
του Κρις Κόντσι, υπευθύνου α-
θλητικού μάρκετινγκ σε μία από
τις μεγαλύτερες αλυσίδες παμπ
του Ηνωμένου Βασιλείου, «Greene
King», στην εφημερίδα Financial
Times. Ο πρώτος αγώνας της ε-
θνικής Αγγλίας είναι μόλις στις
21 Νοεμβρίου. Γενικά, πάντως, οι

πρώτοι γύροι της διοργάνωσης
δεν έχουν το ίδιο ενδιαφέρον,
όπως υποθετικά θα είχε ένας η-
μιτελικός ή τελικός με τη συμμε-
τοχή της Αγγλίας. Οι ιδιοκτήτες
των παμπ είχαν συνηθίσει να γε-
μίζουν υπερβολικά τους χώρους
τους και να ανοίγουν τις πίσω αυ-
λές τους με γιγαντοοθόνες λόγω
καλοκαιριού. Με τη θερμοκρασία,
όμως, να πέφτει και να υπάρχει
βροχή, είναι δύσκολο να δημιουρ-
γηθεί μια παρόμοια συνθήκη.

Παράλληλα, δε, το τεράστιο
λειτουργικό κόστος εξαιτίας της
ενεργειακής κρίσης προβληματίζει
την εστίαση. Οπως εκτιμούν άν-
θρωποι του κλάδου, χρειάζονται

τουλάχιστον 20% περισσότερο
τζίρο σε σχέση με τα προ πανδη-
μίας επίπεδα απλώς για να επι-
βιώσουν. Κάτι τέτοιο όμως δεν
προβλέπεται ιδιαίτερα εφικτό. 

Το διαρκώς αυξανόμενο κόστος
ζωής και από τη μεριά των κατα-
ναλωτών έχει μειώσει κατά πολύ
την κατανάλωση. Ερευνα που διε-
ξήγαγε η Heineken μαζί με την ε-
ταιρεία ερευνών KAM, κατέληξε
στο συμπέρασμα ότι τα 2/3 των
θαμώνων θα είναι πιο προσεκτικοί
στον αριθμό των ποτών που θα
καταναλώσουν. Βέβαια, σύμφωνα
με την ίδια εταιρεία, τουλάχιστον
16 εκατομμύρια Βρετανία θα δουν
έστω έναν αγώνα σε παμπ.

Μόλις πέντε ημέρες μετά την επί-
σκεψη του Γερμανού καγκελαρίου
στο Πεκίνο, το Βερολίνο αποφάσισε
να εμποδίσει την εξαγορά γερμανικής
βιομηχανίας μικροεπεξεργαστών
από κινεζική εταιρεία. Πρόκειται για
την Elmos που έχει έδρα στο Ντόρ-
τμουντ και βρέθηκε στο στόχαστρο
της Silex, σουηδικής θυγατρικής της
κινεζικής Sai Mircoelectronics. Οπως
σχολιάζει σχετικό ρεπορτάζ των
Financial Times, απαγόρευση της
εξαγοράς αντανακλά την ανησυχία
των δυτικών οικονομιών για την α-
σφάλεια της τεχνολογίας ημιαγωγών
και της εφοδιαστικής τους αλυσίδας,
αλλά και τον εντεινόμενο προβλη-
ματισμό στους πολιτικούς κύκλους
της Γερμανίας για τις στρατηγικής
σημασίας βιομηχανίες της χώρας
που περιέρχονται στον έλεγχο της

Κίνας. Ο προβληματισμός αυτός έχει
ενταθεί από τη στιγμή που η Ρωσία
εισέβαλε στην Ουκρανία και η Κίνα
όχι μόνον εξακολουθεί να διατηρεί
στενές σχέσεις με τη Ρωσία αλλά
έχει υιοθετήσει «ουδέτερη στάση»
στο θέμα.

Παρεμβαίνοντας, ο υπουργός Οι-
κονομίας Ρόμπερτ Χάμπεκ τόνισε
χθες πως η Γερμανία πρέπει μεν να
καλλιεργήσει τις εμπορικές και οι-
κονομικές της σχέσεις με την Κίνα,
αλλά υπό τον όρο ότι «εποπτεύει τις
επενδύσεις σε κρίσιμους τομείς ιδι-
αίτερης ευαισθησίας όπως οι ημια-
γωγοί». Προσέθεσε μάλιστα πως η
Γερμανία θα πρέπει να διασφαλίσει
ότι οποιαδήποτε κινεζική επένδυση
σε τέτοιου είδους κλάδους θα πρέπει
να υπερβεί σημαντικά εμπόδια και
αυτό ισχύει και για να εξαγοράσει

την Elmos. Από την πλευρά της η
διοίκηση της Elmos εξέφρασε την
έκπληξή της, καθώς «μέχρι χθες το
υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων
και Προστασίας του Κλίματος μας
ενημέρωνε πως η εξαγορά πρόκειται
να εγκριθεί». Ο Γερμανός καγκελάριος
πριν από την επίσκεψή του στην
Κίνα είχε προωθήσει συμβιβαστική
λύση για να εγκριθεί η εξαγορά τμή-
ματος τερματικού σταθμού στο λι-
μάνι του Αμβούργου από την κινεζική
Cosco. Και όμως ο κ. Σολτς είχε το-
νίσει τις ίδιες ημέρες πως πρέπει η
Γερμανία να εξετάζει εφεξής πολύ
σχολαστικά τις ξένες επενδύσεις σε
βιομηχανίες της και να μειώσει τις
«επισφαλείς» και «μονόπλευρες» ε-
ξαρτήσεις από την Κίνα. Η υπόθεση
πρόλαβε, πάντως, να προκαλέσει ε-
ντονότατες διαμάχες και εντάσεις

στο πολιτικό σκηνικό της Γερμανίας,
με τις διαφωνίες και τις επικρίσεις
να προέρχονται όχι μόνον από τα
κόμματα της αντιπολίτευσης αλλά
και από τους εταίρους του κ. Σολτς
στον κυβερνητικό συνασπισμό. Προ-
κάλεσε, άλλωστε, αντιδράσεις και
από την Ουάσιγκτον με τον Αμερι-
κανό υπουργό Εξωτερικών Αντονι
Μπλίνκεν να εκφράζει στη σύνοδο
του G7 «ανησυχία για ορισμένα από
όσα κάνει η Κίνα, συμπεριλαμβα-
νομένων των δεσμευτικών οικονο-
μικών της πρακτικών και του κιν-
δύνου να αναπτύσσουμε νέες και
βαθύτερες οικονομικές εξαρτήσεις
σε κρίσιμους τομείς». 

Τον Οκτώβριο, άλλωστε, η Ουά-
σιγκτον επέβαλε αυστηρότερους
περιορισμούς στις εξαγωγές μικρο-
επεξεργαστών αμερικανικής τεχνο-

λογίας στην Κίνα, προκειμένου να
δυσχεράνει τις προσπάθειες της δεύ-
τερης οικονομίας στον κόσμο να α-
ναπτύξει μικροεπεξεργαστές υψηλής
τεχνολογίας. 

Εκτοτε έχουν ενταθεί και οι πιέ-
σεις προς τη γερμανική κυβέρνηση
να εμποδίσει την εξαγορά της Elmos.
Η εν λόγω εξαγορά είχε συμφωνηθεί
στο επίπεδο μιας εμπορικής συμ-
φωνίας από πέρυσι και προέβλεπε
πως η Elmos θα πουλήσει στη Silex
μέρος της παραγωγικής της δυνα-
τότητας έναντι 85 εκατ. ευρώ. Ση-
μειωτέον ότι η κινεζική NavTEch ε-
ξαγόρασε τη Silex το 2015 και στη
συνέχεια ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει
την ίδρυση βιομηχανίας μικροεπε-
ξεργαστών αξίας 300 εκατ. δολ. στο
Πεκίνο βάσει της «τεχνολογίας της
Silex».

Ο πόλεμος στην Ουκρανία, η πολιτική
μηδενικής ανοχής στον κορωνοϊό και
η πτώση των κινεζικών χρηματιστηρίων
έχουν πλήξει την οικονομία της Κίνας,
με άμεση αντανάκλαση στον πλούτο
των Κινέζων μεγιστάνων, με αποτέλεσμα
να μειώνεται ο αριθμός όσων εξ αυτών
κατατάσσονται στην κατηγορία των
βαθύπλουτων. Στο μεταξύ, η πολιτική
των αλλεπάλληλων lockdowns πλήττει
όλο και περισσότερο το κινεζικό ΑΕΠ.

Η εικόνα προκύπτει από τη λίστα
της ερευνητικής εταιρείας Hurun, που
κατατάσσει τους πλουσιότερους αν-
θρώπους στη χώρα με ελάχιστο ύψος
πλούτου τα 5 δισ. γουάν, ποσό αντί-
στοιχο των 692 εκατ. δολαρίων. Φέτος
ο αριθμός των βαθύπλουτων εμφανίζεται
μειωμένος κατά 11% σε σύγκριση με
το περασμένο έτος και περιορίζεται σε
1.305 πολίτες της Κίνας που υπερβαίνουν
το όριο. Στο σύνολό τους συγκεντρώνουν
πλούτο ύψους 3,5 τρισ. δολαρίων, μει-
ωμένο κατά 18% σε σύγκριση με τα α-
ντίστοιχα μεγέθη του περασμένου έτους.
Ακόμη πιο εμφανής είναι η ραγδαία
πτώση του κινεζικού πλούτου στους
κροίσους της χώρας, με περιουσία δη-
λαδή 10 δισ. δολ. και άνω, καθώς ο α-
ριθμός τους μειώθηκε κατά 29 άτομα,
στους 56 πολίτες. Σε ό,τι αφορά όσους
έχουν περιουσία αξίας ενός δισ. δολ.,

ο αριθμός τους και πάλι μειώθηκε κατά
239 άτομα, στους 946 Κινέζους. Οπως
τονίζει ο Ρούπερτ Χούγκεβερφ, πρόεδρος
και κύριος ερευνητής της Hurun, «φέτος
είδαμε τη μεγαλύτερη πτώση που έχει
καταγραφεί τα τελευταία 24 χρόνια
στον αριθμό των βαθύπλουτων του κα-
ταλόγου μας».

Πέραν όμως της  παγκόσμιας συ-
γκυρίας, που πλήττει έτσι κι αλλιώς πολ-
λές οικονομίες και της πολιτικής των
lockdowns, που έχει πλήξει πολλές βιο-
μηχανίες, με αποτέλεσμα να ζημιωθούν
πολλοί επιχειρηματίες, έχει προηγηθεί
μια διετία εκστρατείας του Πεκίνου
κατά των κινεζικών τεχνολογικών κο-
λοσσών και όσων εταιρειών ενισχύθηκαν
τόσο ώστε να υψώσουν το ανάστημά
τους στην κινεζική ηγεσία. Ανάμεσά
τους οι κολοσσοί των Alibaba Group
και Tencent Holdings, που βρέθηκαν
στο στόχαστρο και είδαν την επιρροή
τους να μειώνεται και τις επιχειρήσεις
τους να συρρικνώνονται. Η ανησυχία
που γεννά, άλλωστε, στους κύκλους

των επιχειρηματιών η στροφή του προ-
έδρου Σι από την οικονομία στην ιδε-
ολογία για την κοινή ευημερία και τη
δίκαιη κατανομή του πλούτου, έχει κάμ-
ψει την εμπιστοσύνη των επενδυτών.
Ως εκ τούτου τις τελευταίες εβδομάδες
έχουν σημειώσει μεγάλες απώλειες τα
χρηματιστήρια του Χονγκ Κονγκ, αλλά
και της κινεζικής ενδοχώρας.

Ανάμεσα στους πιο γνωστούς στον
δυτικό κόσμο Κινέζους επιχειρηματίες
που είδαν τον πλούτο τους να μειώνεται
συγκαταλέγεται ο Ζανγκ Γιμίνγκ, ιδρυτής
της Byte Dance, μητρικής εταιρείας της
δημοφιλούς εφαρμογής στη νεολαία
και του δυτικού κόσμου, TikTok. 

Ο Ζανγκ Γιμίνγκ παραμένει στη δεύ-
τερη θέση ανάμεσα στους Κινέζους με-
γιστάνες, με πλούτο ύψους 35 δισ. δολ.

που, ωστόσο, έχει μειωθεί φέτος κατά
28% εξαιτίας της πτώσης που σημείωσε
η χρηματιστηριακή αξία της  Byte Dance.
Ομοίως ο Πόνι Μα, ιδρυτής της Tencent,
του οποίου  ο πλούτος παραμένει στα
14,6 δισ. δολ., αλλά σημείωσε τη δεύτερη
σε μέγεθος πτώση, αν και εξακολουθεί
τοποθετείται στην πέμπτη θέση ανά-
μεσα στους πλουσιότερους πολίτες της
Κίνας. Ο Τζακ Μα, ιδρυτής της πλατ-
φόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου Alibaba,
και η οικογένειά του βρίσκονται πλέον
στην ένατη θέση έχοντας υποχωρήσει
κατά τέσσερις θέσεις.

Στο μεταξύ, νέο μοντέλο υπολογισμού
των μακροοικονομικών μεγεθών που
εκπόνησε η ιαπωνική επενδυτική
Nomura, φέρει τα lockdowns —και γε-
νικότερα κάθε είδους περιοριστικά

μέτρα που υιοθετεί το Πεκίνο για να ε-
λέγξει την πανδημία– να πλήττουν όλο
και μεγαλύτερο τμήμα του κινεζικού Α-
ΕΠ. Βάσει των τελευταίων μετρήσεων
έχει πληγεί το 12,2% του κινεζικού ΑΕΠ,
ενώ προ μίας εβδομάδας το αντίστοιχο
ποσοστό ήταν 9,5%. 

Ο αυξημένος αντίκτυπος κατεγράφη
μάλιστα την εβδομάδα στη διάρκεια
της οποίας επικράτησε στα χρηματι-
στήρια η φημολογία πως επίκειται χα-
λάρωση των περιοριστικών μέτρων και
της πολιτικής μηδενικής ανοχής στον
κορωνοϊό. 

Μια φημολογία που, ωστόσο, έσπευσε
να διαψεύσει το Πεκίνο εμμένοντας
στην αυστηρή πολιτική του έναντι της
πανδημίας.  Οπως τονίζει ο Κλάους Ζέν-
κελ, αντιπρόεδρος του Εμπορικού Επι-

μελητηρίου της Ε.Ε. στην Κίνα, «ένα
πράγμα είναι σαφές, ότι έχουν αναβληθεί
ή και ακυρωθεί πλήρως πολλές επιχει-
ρηματικές δραστηριότητες και εμπορικές
εκδηλώσεις». 

Ο ίδιος εξηγεί ότι οι περιορισμοί είναι
υπερβολικά πολλοί και «ο κόσμος δεν
τολμάει να ταξιδέψει», ενώ τονίζει πως
εταιρείες από την Γκουαντζού και τη
Σεντζέν «ούτε καν μπορούν» να συμ-
μετάσχουν στη διεθνή έκθεση εισαγω-
γών που διοργανώνεται αυτή την εβδο-
μάδα στη Σαγκάη. Και διερωτάται, «πώς
να διατηρήσουν τις σχέσεις οι επιχει-
ρήσεις με τους πελάτες τους, όταν δεν
μπορούν να τους συναντήσουν πρόσωπο
με πρόσωπο για τόσο μεγάλο χρονικό
διάστημα;».

BLOOMBERG, CNBC

Ανάσα από το Μουντιάλ αναμένουν οι βρετανικές παμπ

<<<<<<

Η περιουσία των 1.305 κροί-
σων της Κίνας υπολογίζεται
στα 3,5 τρισ. δολάρια.

Μπλόκο από Βερολίνο στην εξαγορά εταιρείας επεξεργαστών από Κινέζους

Λιγότεροι
οι βαθύπλουτοι
στην Κίνα
μέσα στο 2022
Πτώση στα χρηματιστήρια, αλλεπάλληλα
lockdows και Ουκρανία, οι βασικές αιτίες

Περιουσία 10 δισ. δολ. και άνω έχουν 56 Κινέζοι, μειώθηκαν δηλαδή κατά 29 άτομα, ενώ οι έχοντες περιουσία ενός δισ. ανέρχονται σε 946, αριθμός μειωμένος κατά 239 άτομα.

Ο πρώτος αγώνας της εθνικής Αγγλίας είναι μόλις στις 21 Νοεμβρίου. Γενι-
κά, πάντως, οι πρώτοι γύροι της διοργάνωσης δεν έχουν το ίδιο ενδιαφέρον.

Η κινεζική Sai Mircoelectronics προσπάθησε να εξαγοράσει την
Elmos μέσω της σουηδικής θυγατρικής της Silex.

<<<<<<

«Κάνουμε τον σταυρό
μας, ώστε η εθνική
Αγγλίας να πάει καλά»,
τονίζουν οι ιδιοκτήτες.
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Tης ανταποκρίτριάς μας 
στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΤΣΟΥΓΚΑ

Τα σύννεφα της ύφεσης και του πλη-
θωρισμού σκεπάζουν την ευρωπαϊκή
οικονομία, καθώς η Ε.Ε. κατέβασε τον
πήχυ για την ανάπτυξη το 2023 στις
φθινοπωρινές προβλέψεις της, που δό-
θηκαν στη δημοσιότητα.

Πιο συγκεκριμένα, οι προβλέψεις της
Επιτροπής βλέπουν ανάπτυξη 3,3% για
το 2022, αντί για 2,7%, και 0,3% για το
2023 –ποσοστό πολύ χαμηλότερο του
1,5% που είχε προβλεφθεί νωρίτερα–,
με την οικονομία να συρρικνώνεται
κατά το πρώτο τρίμηνο. Το 2024 προ-
βλέπεται ότι οι προοπτικές ανάπτυξης
θα αυξηθούν στο 1,6%. Ανάλογες είναι
οι προβλέψεις και για την ανάπτυξη της
Ευρωζώνης. Τη μεγαλύτερη συρρίκνωση
σε επίπεδο Ε.Ε. αναμένεται να σημει-
ώσουν το 2023 η Γερμανία και η Σουηδία.
Παράλληλα, ο πληθωρισμός θα συνεχίσει
να επιβαρύνει την Ε.Ε., που αυτή την
περίοδο βρέθηκε αντιμέτωπη με διψήφιο
νούμερο τον Οκτώβριο (10,7%). Σύμφωνα
με τις προβλέψεις της Επιτροπής, η αύ-
ξηση των τιμών θα αγγίξει το 8,5% για
τη φετινή χρονιά, ενώ ο πληθωρισμός
θα παραμείνει υψηλός το 2023 στο 6,1%
– ποσοστά σημαντικά υψηλότερα από
τις προβλέψεις του Ιουλίου.

«Η οικονομία της Ε.Ε. βρίσκεται σε
σημείο καμπής και οι προοπτικές της
έχουν αποδυναμωθεί σημαντικά», δή-
λωσε ο επίτροπος Οικονομίας Πάολο
Τζεντιλόνι σε συνέντευξη Τύπου κατά
την παρουσίαση των φθινοπωρινών
προβλέψεων. «Ο πληθωρισμός συνέχισε
να αυξάνεται ταχύτερα από το αναμε-
νόμενο, αλλά πιστεύουμε ότι η κορύ-
φωση βρίσκεται κοντά», πρόσθεσε.

Εξάλλου, πλήγμα αναμένεται να δε-

χθεί το 2023 και η κατανάλωση. Καθώς
η ενεργειακή κρίση και ο πληθωρισμός
μειώνουν το πραγματικό διαθέσιμο ει-
σόδημα των νοικοκυριών, προβλέπεται
μείωση από 3,7% το 2022 σε 0,1% το
2023. Σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, αυτές αναμένεται
να επιβραδυνθούν αισθητά από 3,0%
το 2022 σε 0,5% το 2023. Ωστόσο, καθώς
η ύφεση προβλέπεται να είναι βραχύβια,
δεν αναμένεται να υπάρξει μεγάλη κα-
ταστροφή του επενδυτικού κεφαλαίου.
Ως προς τα κρατικά ελλείμματα, ο χα-
μηλός ρυθμός ανάπτυξης και η άνοδος
των επιτοκίων παίζουν επιβαρυντικό
ρόλο, αλλά συνολικά η μείωση του χρέ-
ους θεωρείται ότι θα παραμείνει σταθερή

στο σύνολο της Ε.Ε.
Οι προβλέψεις της Επιτροπής βασί-

ζονται σε μεταβλητές που μπορεί να
αλλάξουν, καθώς ο πόλεμος στην Ου-
κρανία συνεχίζει να μαίνεται και οι πι-
θανές αναταράξεις σε σχέση με την ε-
νεργειακή επάρκεια δεν μπορούν να α-
ποκλεισθούν.

«Οι οικονομικές προοπτικές όχι μόνο
υπόκεινται σε τεράστια αβεβαιότητα,
αλλά εξαρτώνται σε κρίσιμο βαθμό από
την πολιτική», τόνισε ο επίτροπος Τζε-
ντιλόνι. «Εάν είμαστε σε θέση να δεί-
ξουμε, με βάση και την εμπειρία της
πανδημίας, ότι μπορούμε να συμφω-
νήσουμε σε μια κοινή πολιτική στρα-
τηγική, αυτό θα έχει επιπτώσεις εμπι-
στοσύνης στις αγορές και στους επεν-
δυτές και μπορεί να αλλάξει τις προο-

πτικές προς το καλύτερο», κατέληξε.
Σύμφωνα με την παρούσα ανάλυση

της Κομισιόν, η μεγαλύτερη απειλή προ-
έρχεται από πιθανές δυσμενείς εξελίξεις
στην αγορά φυσικού αερίου και τον
κίνδυνο ελλείψεων, ιδιαίτερα κατά τη
διάρκεια του χειμώνα. Η έκθεση της Ε-

πιτροπής εκτιμά, επίσης, τη δημοσιο-
νομική πολιτική για την προστασία των
ευάλωτων νοικοκυριών και επιχειρήσεων
από την υπερβολική αύξηση των τιμών
στην ενέργεια. Ταυτόχρονα σημειώνεται
ότι η Ε.Ε. παραμένει εκτεθειμένη στην
πιθανή αστάθεια των χρηματοπιστω-

τικών αγορών, ιδιαίτερα στον απόηχο
της πανδημίας και των επιπτώσεων της
κλιματικής αλλαγής, που απειλούν στα-
θερά την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια
οικονομία. Παρά τη συνολικά αρνητική
εικόνα υπάρχει αισιοδοξία ότι ενώ βρα-
χυπρόθεσμα θα επικρατήσουν δυνάμεις

συρρίκνωσης, μια βαθιά ύφεση στην
Ε.Ε. φαίνεται απίθανη. Η δυναμική του
πρώτου εξαμήνου του έτους θα αποτε-
λέσει σημαντικό ρυθμιστικό παράγοντα
για τη διαφαινόμενη ύφεση. Οπως εξηγεί
η Επιτροπή στην έκθεσή της, τα διαρ-
θρωτικά πλεονεκτήματα και η προσαρ-
μοστική ικανότητα που έχει επιδειχθεί
μέχρι στιγμής θα πρέπει να χρησιμο-
ποιηθούν ώστε να διασφαλιστεί η δυ-
νατότητα της Ε.Ε. να ανταποκριθεί στις
νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζει.

Πλαφόν στο αέριο
Με ρητή δέσμευση ότι θα καταθέσει

νομοθετική πρόταση για το πλαφόν στο
φυσικό αέριο πριν από την έκτακτη συ-
νεδρίαση των υπουργών Ενέργειας στις
24 Νοεμβρίου, απάντησε χθες, ύστερα
από εβδομάδες επιτακτικών πιέσεων
από την πλευρά των κρατών-μελών, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε επιστολή που
υπέγραψαν από κοινού η τσεχική προ-
εδρία του Συμβουλίου και η πρόεδρος
της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν,
αναφέρεται ότι «η Επιτροπή θα κατα-
θέσει εγκαίρως ένα λεπτομερές σχέδιο
πρότασης για έναν διορθωτικό μηχα-
νισμό («προσωρινό πλαφόν στην τιμή
του φυσικού αερίου»), το οποίο θα λαμ-
βάνει υπόψη τις προϋποθέσεις και δια-
σφαλίσεις που έχουν ζητήσει τα κρά-
τη-μέλη». Η υπαναχώρηση της Κομισιόν
ήλθε ύστερα από συνάντηση των μό-
νιμων αντιπροσώπων στις Βρυξέλλες,
όπου πολλά κράτη-μέλη πίεσαν για πολ-
λοστή φορά για την κατάθεση της νο-
μοθετικής πρότασης. Εξάλλου, η κοινή
επιστολή στέκεται ιδιαίτερα σε σημεία
που η Επιτροπή έχει υπογραμμίσει ως
πρωταρχικής σημασίας για να μην υ-
πάρξουν κλυδωνισμοί στον ανεφοδια-
σμό, όπως η μείωση της κατανάλωσης
και οι κοινές αγορές φυσικού αερίου.

Μεγάλες ζημίες ύψους 40 δισ. ευρώ κα-
ταγράφει ο γερμανικός ενεργειακός ό-
μιλος της Uniper εξαιτίας των κινήσεων
της Ρωσίας να περιορίσει τις προμήθειες
φυσικού αερίου. Οι απώλειες της εται-
ρείας, η οποία συντόμως θα περάσει
στα χέρια του γερμανικού δημοσίου,
είναι οι μεγαλύτερες στην επιχειρη-
ματική ιστορία της Γερμανίας – οι α-
μέσως ακόλουθες είναι εκείνες των 25
δισ. ευρώ της Deutsche Telekom το
2002, σύμφωνα με τον Μαρκ Σπέρερ,
καθηγητή Οικονομικής Ιστορίας στο
Πανεπιστήμιο του Ρέγκενσμπουργκ.
Ειδικότερα, η Uniper εμφάνισε καθαρή
ζημία 40,4 δισ. ευρώ τους πρώτους εν-
νέα μήνες του έτους, μια απότομη και
μεγάλη αύξηση εν συγκρίσει με την
απώλεια των 4,7 δισ. ευρώ που κατα-
γράφηκε την ίδια περίοδο πέρυσι. Τα
έσοδά της το εν λόγω διάστημα συ-
μποσούντο στα 213 δισ. ευρώ και ήταν
σχεδόν τριπλάσια από τα 78 δισ. ευρώ
την ίδια περίοδο πέρυσι, όπως αναφέρει
δημοσίευμα των Financial Times.

Αναφορικά τώρα με την περίοδο
του τρίτου τριμήνου από τον Ιούλιο
έως τον Σεπτέμβριο, η ζημία της Uniper
ήταν σχεδόν 28 δισ. ευρώ. Υπενθυμί-
ζεται πως η συνεχώς αυξανόμενη τιμή
του φυσικού αερίου, που προκλήθηκε
από την εισβολή της Ρωσίας στην Ου-
κρανία και τις επακόλουθες εις βάρος
της κυρώσεις από τα κράτη της Δύσης,
βύθισε τον όμιλο σε σοβαρή κρίση.
Και αυτός είναι ο λόγος που έκανε την
κυβέρνηση της Γερμανίας να εθνικο-
ποιήσει την εταιρεία. Αφού η Μόσχα
περιέστειλε τις προμήθειες φυσικού
αερίου, η Uniper, κάποτε ο μεγαλύτερος
εισαγωγέας ρωσικού φυσικού αερίου
στην Ευρώπη, χρειάστηκε να αγοράσει
πιο ακριβό καύσιμο στην αγορά σποτ.

«Για να διασφαλίσει την επάρκεια
του εφοδιασμού των πελατών της, η
Uniper προμηθεύεται αέριο εδώ και
αρκετό καιρό σε σαφώς υψηλότερες
τιμές. Κατέγραψε έτσι σοβαρές απώ-

λειες, επειδή το κόστος αντικατάστασης
για την προμήθεια νέου αερίου δεν με-
τακυλίεται στους καταναλωτές», δήλωσε
η Τιίνα Τουόμελα, γενική οικονομική
διευθύντρια της εταιρείας. «Τα στοιχεία
εξαμήνου μάς έδειξαν ήδη ότι αυτό
έχει αφήσει τεράστια τραύματα στα
οικονομικά μας αποτελέσματα», πρό-
σθεσε. Η Uniper ανέφερε πως η ζημία
των 40,4 δισ. ευρώ περιελάμβανε «πε-
ρίπου 10 δισ. ευρώ σε πραγματοποιη-
θέντα κόστη για όγκους αντικατάστασης
και περίπου 31 δισ. ευρώ σε αναμενό-
μενες μελλοντικές ζημίες από τις αλλαγές
στην αποτίμηση παραγώγων, καθώς
και τη συσσώρευση προβλέψεων έναντι
απωλειών που σχετίζονται με τις πε-
ρικοπές ρωσικού αερίου».

Τον Σεπτέμβριο, η γερμανική κυ-
βέρνηση προώθησε ένα ευρύ πρόγραμ-
μα διάσωσης της Uniper, ώστε να μην
περιέλθει σε κατάσταση αφερεγγυό-

τητας. Αποτιμάτο σε πολλά δισεκα-
τομμύρια ευρώ και προέβλεπε την ε-
ξαγορά του μεριδίου που είχε στον
όμιλο η προηγούμενη ιδιοκτήτριά του
Fortum, καθώς και ένεση ρευστού ύ-
ψους 8 δισ. ευρώ. Η βραχυπρόθεσμη
ρευστότητα της Uniper ενισχύθηκε
με μια γραμμή πιστώσεων της τάξεως
των 18 δισ. ευρώ από τη γερμανική
κρατική τράπεζα KfW. Η Uniper είπε
ότι είχε αντλήσει 14 δισ. ευρώ έως τις
31 Οκτωβρίου. Τέλος, όπως υπογράμ-
μισε η Τιίνα Τουόμελα, «για εμάς αυτή
τη στιγμή ύψιστη προτεραιότητα είναι
η εφαρμογή του προγράμματος διά-
σωσης και σταθεροποίησης». Από τις
αρχές του έτους η τιμή της μετοχής
της Uniper εξασθένησε 93%, με απο-
τέλεσμα η χρηματιστηριακή αξία της
εταιρείας να φθάνει το 1,1 δισ. ευρώ
από τα 15,2 δισ. ευρώ στις 3 Ιανουαρίου
2022.

Η οικονομία της Βρετανίας διολίσθησε
σε ύφεση το γ΄ τρίμηνο του έτους για
πρώτη φορά μετά το τελευταίο lock-
down της πανδημίας, καθώς η εκτό-
ξευση του κόστους διαβίωσης έχει ο-
δηγήσει τους καταναλωτές σε μείωση
των δαπανών. Συνέδραμαν, άλλωστε,
και οι πρόσθετες ημέρες αργίας που
αφιερώθηκαν στην κηδεία της βασί-
λισσας, στη διάρκεια των οποίων δεν
λειτούργησαν οι επιχειρήσεις. Το βρε-
τανικό ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά 0,2%
και κατά τις εκτιμήσεις των οικονο-

μολόγων πρόκειται για την αρχή μιας
παρατεταμένης περιόδου ύφεσης. Η
συρρίκνωση του βρετανικού ΑΕΠ ήταν
μικρότερη από τις προβλέψεις των οι-
κονομολόγων, αλλά είναι η πρώτη μετά
το α΄ τρίμηνο του περασμένου έτους
και καταδεικνύει πως η Βρετανία είναι
η μοναδική χώρα του G7 που δεν έχει
ακόμη ανακάμψει πλήρως από την ύ-
φεση της πανδημίας. Το ΑΕΠ της πα-
ραμένει κατά 0,4% χαμηλότερο από
τα προ πανδημίας επίπεδα. Μόνο μέσα
στον Σεπτέμβριο το βρετανικό ΑΕΠ
συρρικνώθηκε κατά 0,6% εξαιτίας των
πρόσθετων ημερών αργίας στη διάρκεια
της κηδείας της βασίλισσας.

Σχολιάζοντας τα τελευταία στοιχεία,
ο υπουργός Οικονομικών Τζέρεμι Χαντ
δήλωσε πως δεν τρέφει ψευδαισθήσεις
για «το πόσο δύσκολος είναι ο δρόμος
μπροστά, καθώς θα χρειαστεί να λη-
φθούν εξαιρετικά δύσκολες αποφάσεις
προκειμένου να αποκατασταθούν η ε-
μπιστοσύνη και η οικονομική σταθε-

ρότητα». Προσέθεσε, άλλωστε, ότι για
να επιτευχθεί μακροπρόθεσμη και βιώ-
σιμη ανάπτυξη «πρέπει να ανακοπεί
ο πληθωρισμός, να εξισορροπηθούν
τα οικονομικά της χώρας και οι ισολο-
γισμοί της, και να αρχίσει να υποχωρεί
το χρέος της». Τόσο οι καταναλωτικές
δαπάνες όσο και οι επενδύσεις των ε-
πιχειρήσεων υποχώρησαν στη διάρκεια
του γ΄ τρίμηνου, αλλά σημειώθηκε βελ-
τίωση στο εξωτερικό εμπόριο της χώ-
ρας. Οπως επισημαίνουν οικονομικοί
αναλυτές, τώρα τα νοικοκυριά και οι
επιχειρήσεις της Βρετανίας έχουν να
αντιμετωπίσουν δύο χρόνια δυσπρα-
γίας, δεδομένου ότι η Τράπεζα της Αγ-
γλίας αυξάνει παράλληλα το κόστος
δανεισμού. Και όπως ακριβώς ισχύει
και για άλλες οικονομίες, ο κίνδυνος
εν προκειμένω είναι να υιοθετήσουν
η κεντρική τράπεζα και η κυβέρνηση
τόσο αυστηρή πολιτική ώστε να επι-
δεινωθεί περαιτέρω η ύφεση.

Σύμφωνα με τη δεξαμενή σκέψης

Resolution Foundation, η επιστροφή
της Βρετανίας σε νέα ύφεση είναι η
ταχύτερη που έχει καταγραφεί μετά
το 1975, καθώς η χώρα βγήκε από την
ύφεση της πανδημίας μόλις πριν από
δύο χρόνια. Και βέβαια η συρρίκνωση
του ΑΕΠ της έρχεται σε οξεία αντίθεση
με την έστω και ήπια ανάκαμψη που
έχουν καταγράψει οι χώρες του G7.

Είναι, άλλωστε, σαφές ότι κάμπτεται
η εμπιστοσύνη των νοικοκυριών καθώς
οι δαπάνες τους μειώθηκαν κατά 0,5%
το γ΄ τρίμηνο, οι λιανικές πωλήσεις
σημείωσαν πτώση 1,9%, ενώ τα κατα-
στήματα και οι μονάδες παραγωγής
μείωσαν τα αποθέματά τους. Η Τράπεζα
της Αγγλίας έχει αυξήσει τα επιτόκια
οκτώ φορές από τον περασμένο Δε-
κέμβριο και υπογραμμίζει ότι η ύφεση
είναι το αναπόφευκτο τίμημα που πρέ-
πει να καταβάλει η βρετανική οικονομία
αλλά και η κοινωνία για να ανακοπεί
ο πληθωρισμός και να τεθεί και πάλι
υπό έλεγχο.

Πυκνώνουν τα σύννεφα της ύφεσης στην Ε.Ε.
Αναιμική ανάπτυξη 0,3% το 2023 προβλέπει η Κομισιόν, «βουτιά» κατανάλωσης και επενδύσεων, σε υψηλά επίπεδα ο πληθωρισμός

<<<<<<

Τη μεγαλύτερη συρρίκνωση
αναμένεται να σημειώσουν
η Γερμανία και η Σουηδία.

«Η οικονομία της Ε.Ε. βρίσκεται σε σημείο καμπής και οι προοπτικές της έχουν αποδυναμωθεί σημαντικά», δήλωσε ο επίτροπος Οικονο-
μίας Πάολο Τζεντιλόνι.

Ζημίες 40,4 δισ. ευρώ καταγράφει
η Uniper τους πρώτους εννέα μήνες

Κατά 0,2% μειώθηκε το βρετανικό
ΑΕΠ στη διάρκεια του γ' τριμήνου

Το διάστημα Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου τα έσοδα της Uniper ανήλθαν σε 213 δισ. ευρώ
και ήταν τριπλάσια από τα 78 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο πέρυσι.

«Πρέπει να ανακοπεί ο πληθωρισμός, να εξισορροπηθούν τα οικονομικά της χώρας και
οι ισολογισμοί της και να αρχίσει να υποχωρεί το χρέος της», τόνισε ο Βρετανός υπουρ-
γός Οικονομικών Τζέρεμι Χαντ.

<<<<<<

Μόνο τον Σεπτέμβριο
το βρετανικό ΑΕΠ συρρι-
κνώθηκε 0,6% εξαιτίας
των ημερών αργίας για
την κηδεία της βασίλισσας.
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Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

Γέφυρα επενδύσεων και συνεργασίας
με τη Μέκκα της παγκόσμιας καινοτο-
μίας και τεχνολογίας στη Σίλικον Βάλεϊ
και στο Σαν Φρανσίσκο, η οποία ανα-
μένεται να συνοδευθεί και με απευθείας
πτήσεις από και προς την Αθήνα, είναι
το αποτέλεσμα του ταξιδιού του υφυ-
πουργού Εξωτερικών για την Οικονο-
μική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια,
Κώστα Φραγκογιάννη. Μιλώντας στην
«Κ» εξηγεί πως το κλίμα για την Ελλάδα
είναι ιδιαίτερα θετικό και, όπως αναφέρει
χαρακτηριστικά, η Ελλάδα είναι πλέον
ορατή στα ερευνητικά προγράμματα
των πανεπιστημίων αλλά και στις ε-
πενδυτικές ασκήσεις που κάνουν τα ε-
πιτελεία των επιχειρήσεων. Αυτό προ-
κύπτει, όπως σημειώνει, από συναντή-
σεις που πραγματοποίησε τόσο με τη
Microsoft και την Google όσο και στα
πανεπιστήμια Berkeley, San Francisco
και Stanford. Οπως και από τις επαφές
που έγιναν με επενδυτικά κεφάλαια
αλλά και επιχειρηματίες έξω από το
στενό φάσμα της τεχνολογίας και όλες
τις εταιρείες-κολοσσούς που έχουν ήδη
τοποθετηθεί στη χώρα μας καθώς και
επιχειρήσεις Ελλήνων που διαπρέπουν
στη Σίλικον Βάλεϊ.

Παράλληλα μιλάει για τον όγκο των
στρατηγικών επενδύσεων ελληνικών
και ξένων σχημάτων που έχουν υπο-
βληθεί προς έγκριση στις αρμόδιες ελ-
ληνικές αρχές, αποκαλύπτοντας ότι έ-
χουν ήδη εγκριθεί επιχειρηματικά σχέ-
δια πάνω από 8,5 δισ. ευρώ και υπάρ-
χουν άλλα 6 δισ. που αξιολογούνται
προς έγκριση. Δηλαδή, επενδυτικά σχέ-
δια συνολικού προϋπολογισμού 14,5
δισ., ποσό πρωτόγνωρο για τα ελληνικά
δεδομένα.

«Οι ξένοι βλέπουν στην Ελλάδα μια
μακροπρόθεσμη ικανότητα δημιουργίας
σημαντικών κεφαλαιακών κερδών και
είμαστε αισιόδοξοι ότι οι ρυθμοί αυτοί
θα συνεχιστούν και το 2023, με νέες
επενδύσεις στην ενέργεια, στις βιοε-
πιστήμες, στην ανάπτυξη ψηφιακών

κόμβων, στην εφοδιαστική αλυσίδα»,
αναφέρει χαρακτηριστικά.

– Πώς θα κλείσει το 2022 σε άμεσες
ξένες επενδύσεις και τι να περιμέ-
νουμε για το 2023;

– Η ανοδική πορεία των άμεσων ξέ-
νων επενδύσεων (ΑΞΕ) τα τελευταία
τριάμισι χρόνια είναι εντυπωσιακή. Το
2021 καταγράφηκε άνοδος 72,3%. Οι
καθαρές εισροές ανήλθαν στα 4,8 δισ.
ευρώ, οι υψηλότερες από το 2002. Για
το πρώτο εξάμηνο του 2022, οι (ακα-
θάριστες) ΑΞΕ ανήλθαν σε 4,3 δισ. ευρώ,
ποσό που αντιστοιχεί στο 86% των ξέ-
νων επενδύσεων του 2021 συνολικά.
Και μόνο στο κομμάτι των στρατηγικών
επενδύσεων έχουμε εγκρίνει επιχειρη-
ματικά σχέδια πάνω από 8,5 δισ. ευρώ
και υπάρχουν άλλα 6 δισ. που αξιολο-
γούνται προς έγκριση.

Η συνεισφορά των επενδύσεων αυ-
τών στην αγορά εργασίας υπολογίζεται
σε περίπου 4.500 θέσεις. Ολα δείχνουν
ένα πράγμα: ότι οι ξένοι επενδυτές βλέ-
πουν στην Ελλάδα μια μακροπρόθεσμη
ικανότητα δημιουργίας σημαντικών

κεφαλαιακών κερδών. Είμαστε αισιό-
δοξοι ότι οι ρυθμοί αυτοί θα συνεχιστούν
και το 2023, με νέες επενδύσεις στην
ενέργεια, στις βιοεπιστήμες, στην α-
νάπτυξη ψηφιακών κόμβων, στην ε-
φοδιαστική αλυσίδα.

– Ποιες επαφές πραγματοποιήσατε
στη Σίλικον Βάλεϊ; Ποιο είναι το ε-
πόμενο βήμα;

– Το στοίχημα του συγκεκριμένου
ταξιδιού ήταν να κατακτήσουμε τη Σί-

λικον Βάλεϊ. Καταφέραμε να παρουσιά-
σουμε στη Μέκκα της τεχνολογίας και
της καινοτομίας το σύγχρονο πρόσωπο
της Ελλάδας γενικότερα και του ελλη-
νικού οικοσυστήματος καινοτομίας ει-
δικότερα. Ελλάδα πλέον σημαίνει
business, και αυτό δείξαμε σε όλες τις
επαφές και τις συναντήσεις μας. Η πα-
ρουσία μας για επτά ημέρες στο Σαν
Φρανσίσκο είχε καταλυτικό ρόλο στην
επικοινωνία με τα κέντρα λήψης απο-
φάσεων των επιχειρήσεων. Εχουμε να

κάνουμε σκληρή δουλειά από την ημέρα
της επιστροφής μας, ώστε να αντεπε-
ξέλθουμε σε αυτά που μας ζήτησαν για
να υπάρξει πρόοδος νέων συνεργασιών
και επενδύσεων. Μαζί με τον υφυπουργό
Ανάπτυξης Χρίστο Δήμα και τον γενικό
γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέ-
σεων και πρόεδρο του Enterprise Greece,
Γιάννη Σμυρλή, πραγματοποιήσαμε
πολλές συναντήσεις με χρηματοδοτικά
επενδυτικά ταμεία, αλλά και επιχειρη-
ματίες έξω από το στενό φάσμα της τε-

χνολογίας. Φυσικά επισκεφθήκαμε και
όλες τις εταιρείες-κολοσσούς που έχουν
ήδη επενδύσει στη χώρα μας, αλλά και
επιχειρήσεις Ελλήνων που διαπρέπουν
στη Σίλικον Βάλεϊ.

– Ποιο είναι το επενδυτικό κλίμα
για την Ελλάδα στις ΗΠΑ;

– Η εικόνα της χώρας έχει αλλάξει
και αυτό αποτελεί ήδη κεκτημένο στις
συναντήσεις που έχουμε. Τόσο στις συ-
ναντήσεις με τη Microsoft και την Google

όσο και με τις επισκέψεις στο Berkeley,
στο University of San Francisco και στο
Stanford, η Ελλάδα είναι ορατή στα ε-
ρευνητικά προγράμματα των πανεπι-
στημίων αλλά και στις επενδυτικές α-
σκήσεις που κάνουν τα επιτελεία των
επιχειρήσεων. Ο κόσμος αλλάζει με με-
γάλη ταχύτητα μετά την περίοδο της
πανδημίας, που επηρέασε ριζικά τον
τρόπο εργασίας στη βιομηχανία της υ-
ψηλής τεχνολογίας. Υπάρχουν σχέδια
στα σκαριά από τις μεγάλες επιχειρήσεις,
αλλά και πολλή δουλειά, για να πραγ-
ματοποιηθούν. 

– Τι πιστεύετε ότι επιτύχατε τελικά
με τις επαφές σας στο Σαν Φρανσί-
σκο;

– Ηρθαμε στο Σαν Φρανσίσκο με
σαφή στόχευση τον κλάδο της τεχνο-
λογίας, αλλά με ανοιχτή ατζέντα στις
συναντήσεις που πραγματοποιήσαμε
και με επιχειρήσεις της αεροδιαστημικής
βιομηχανίας. Τρεις βασικοί τομείς α-
ποτέλεσαν στόχους στον σχεδιασμό
μας: κατ’ αρχάς να ξεκινήσουμε τις δια-
δικασίες για τη δημιουργία θεσμικού
πλαισίου του Silicon Valley Greek Hub
και να το συνδέσουμε συμβολικά με
τις startup εταιρείες που πήραμε μαζί
μας. Δεύτερον, με τις επισκέψεις, τις
συναντήσεις και τις παρουσιάσεις στα
πανεπιστήμια Berkeley, Stanford και
University of San Francisco, να δημι-
ουργήσουμε τις προοπτικές και τη δυ-
ναμική σύνδεσής τους με τα ελληνικά
ερευνητικά και παιδαγωγικά ιδρύματα.
Και τρίτον, μετά τις μεγάλες επενδύσεις
που ήδη έχουν πραγματοποιήσει οι κο-
λοσσοί της τεχνολογίας στη χώρα μας,
να διευρύνουμε τις προοπτικές τους
παρουσιάζοντας όλο το πλέγμα ευκαι-
ριών που υπάρχουν στη χώρα μας. Να
σας αναφέρω επίσης πως στις επαφές
που κάναμε με τα στελέχη του δήμου
του Σαν Φρανσίσκο, ο οποίος διαχει-
ρίζεται το αεροδρόμιο της πόλης, λάβαμε
τη διαβεβαίωση ότι έχουν ισχυρό εν-
διαφέρον για τη δημιουργία απευθείας
γραμμής Αθήνα - Σαν Φρανσίσκο.

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ   

Αύξηση 70,4% σημείωσε το εμπο-
ρικό έλλειμμα τον Σεπτέμβριο,
καθώς οι ούτως ή άλλως περισ-
σότερες εισαγωγές ενισχύθηκαν
με πολύ υψηλότερο ρυθμό σε σύ-
γκριση με τις εξαγωγές, γεγονός
που συνδέεται κυρίως με τη με-
γάλη εξάρτηση της Ελλάδας από
τις εισαγωγές ενεργειακών προϊ-
όντων και σειράς πρώτων υλών. 

Αν και οι εξαγωγές βρίσκονται
σε επίπεδα νέου ιστορικού υψη-
λού, δεν μπορούν να υπερκαλύ-
ψουν σε καμία περίπτωση τις ει-
σαγωγές. Βεβαίως, όπως και στην
περίπτωση των εισαγωγών, η αύ-
ξηση της αξίας των εξαγωγών ο-
φείλεται βεβαίως στη χωρίς πε-
ριορισμούς οικονομική και κοι-
νωνική δραστηριότητα λόγω άρ-
σης των μέτρων για τον κορωνοϊό
στη συντριπτική πλειονότητα
των αγορών, αλλά και στην αύ-
ξηση της τιμής πώλησης των ε-
ξαγόμενων προϊόντων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που
ανακοίνωσε η Ελληνική Στατι-
στική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), οι εισα-

γωγές τον Σεπτέμβριο, συμπερι-
λαμβανομένων των πετρελαιο-
ειδών, διαμορφώθηκαν σε 8,33
δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 42,2%
σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο
του 2021. Εξαιρουμένων των πε-
τρελαιοειδών, η αξία των εισα-
γωγών ήταν αυξημένη κατά 22,9%
σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο
του 2021. Την ίδια ώρα, οι εξα-
γωγές, συμπεριλαμβανομένων
των πετρελαιοειδών, διαμορφώ-
θηκαν σε 4,72 δισ., ενισχυμένες
κατά 26,3% σε σύγκριση με ένα
χρόνο πριν. 

Αποτέλεσμα των παραπάνω
ήταν το εμπορικό έλλειμμα να
διαμορφωθεί τον Σεπτέμβριο του
2022 σε 3,60 δισ., αυξημένο κατά
70,4%. Εάν εξαιρεθούν τα πετρε-

λαιοειδή, η αύξηση του εμπορικού
ελλείμματος ήταν 30,3%.

Σε επίπεδο εννεαμήνου το έλ-
λειμμα του εμπορικού ισοζυγίου
διαμορφώθηκε σε 27,3 δισ., αυ-
ξημένο κατά 62,3% σε σύγκριση
με το διάστημα Ιανουαρίου - Σε-
πτεμβρίου 2022. Το αντίστοιχο
μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή
παρουσίασε αύξηση κατά 5,65
δισ., δηλαδή κατά 41,1%.

Το παραπάνω είναι αποτέλε-
σμα της διαμόρφωσης της αξίας
των εισαγωγών σε 67,85 δισ. στο
διάστημα Ιανουαρίου - Σεπτεμ-
βρίου 2022, αύξηση 48,9%. Οι ε-
ξαγωγές στο ίδιο διάστημα δια-
μορφώθηκαν σε 40,55 δισ., αυ-
ξημένες κατά 41,1%. Χωρίς τα
πετρελαιοειδή, είναι αξιοσημείωτο
ότι παρά την πανδημία και τον
πόλεμο στην Ουκρανία, οι εξα-
γωγές για το εννεάμηνο Ιανουα-
ρίου - Σεπτεμβρίου κινούνται α-
νοδικά σε σχέση με το 2021, στα
25,94 δισ. από 20,95 δισ., δηλαδή
αυξημένες κατά 4,99 δισ. ή κατά
23,8%. Η πορεία των εξαγωγών
ανά βασικό κλάδο στο εννεάμηνο
ήταν η ακόλουθη:

• Πετρελαιοειδή: στα 15,08
δισ. έναντι 7,85 δισ. πέρυσι, αύ-
ξηση δηλαδή κατά 92,1%.

• Τρόφιμα: στα 5,19 δισ. από
4,32 δισ., αύξηση δηλαδή κατά
20,1%.    

• Βιομηχανικά είδη: στα 6,24
δισ. από 4,5 δισ., αύξηση δηλαδή
κατά 38,6%.

• Χημικά: στα 4,51 δισ. από
4,22 δισ., αύξηση δηλαδή κατά
6,9%.

• Μηχανήματα: 3,54 δισ. η
αξία φέτος στο εννεάμηνο από
2,78 δισ. πέρυσι, αύξηση δηλαδή
κατά 27,2%.  

• Διάφορα βιομηχανικά: αύ-
ξηση επίσης 27,2%, καθώς στο
φετινό εννεάμηνο η αξία των ε-
ξαγωγών διαμορφώθηκε σε 2,70
δισ. από 2,12 δισ. πέρυσι.

• Πρώτες ύλες: αύξηση 7,6%,
σε 1,29 δισ. από 1,20 δισ. πέρυ-
σι.

• Ποτά και καπνός: 817,7 εκατ.
από 699,4 εκατ. πέρυσι, αυξημένη
η αξία κατά 16,9%.

• Λάδια: αύξηση κατά 12,5%,
στα 618,4 εκατ. από 549,8 εκατ.
πέρυσι.

Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Στη δημιουργία μιας ηλεκτρονικής και απλής δια-
δικασίας εγγραφής για τους οικοδεσπότες που
διαχειρίζονται ακίνητα μέσω των ψηφιακών πλατ-
φορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης θα πρέπει να
προχωρήσουν οι αρμόδιες αρχές, στο πλαίσιο
της πρότασης κανονισμού που ενέκρινε και τυπικά
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Οπως αναφέρει ο STAMA (Σύνδεσμος Εταιρειών
Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων) ο κανονισμός
αποσκοπεί στη δημιουργία απλουστευμένων υ-
ποχρεώσεων συλλογής και κοινοποίησης δεδο-
μένων για τους οικοδεσπότες και τις διαδικτυακές
πλατφόρμες, αντικαθιστώντας τους σημερινούς
διαφορετικούς και πολύπλοκους κανόνες που ι-
σχύουν στα επιμέρους κράτη-μέλη.

Οι νέοι κανόνες θα πρέπει να συμπληρώνουν
τα υφιστάμενα μέσα, όπως η πράξη για τις ψη-
φιακές υπηρεσίες ή η οδηγία για τη διοικητική
συνεργασία στον τομέα της φορολογίας (DAC7),
τα οποία ήδη παρέχουν στις δημόσιες αρχές ο-
ρισμένα εργαλεία και δεδομένα. Μόλις ολοκλη-
ρωθεί η διαδικασία εγγραφής, οι οικοδεσπότες
θα λάβουν έναν μοναδικό αριθμό εγγραφής, που
θα τους επιτρέψει να ξεκινήσουν τη δραστηριότητά
τους.

Παράλληλα, θα πρέπει να τονιστεί ότι η πα-
ρέμβαση αυτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν
αναιρεί τη δυνατότητα των εθνικών και τοπικών
αρχών να σχεδιάζουν κανόνες και πολιτικές για
τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, προκειμένου να α-
ντιμετωπίζουν, π.χ., ζητήματα πολεοδομίας, α-
σφάλειας και φορολογίας. Ωστόσο, σύμφωνα με
τον STAMA, θα πρέπει οι όποιες παρεμβάσεις γί-
νουν «να τηρούν τις αρχές της αιτιολόγησης και
της αναλογικότητας που κατοχυρώνονται στην
οδηγία της Ε.Ε. για τις υπηρεσίες. Τα δεδομένα
που συλλέγονται βάσει της παρούσας πρότασης
θα πρέπει να επιτρέψουν στις δημόσιες αρχές
να εκτιμήσουν καλύτερα την κατάσταση επιτόπου

και να θεσπίσουν πιο στοχευμένους και αναλο-
γικούς κανόνες. Οι νέοι κανόνες ορίζουν επίσης
ότι οι δημόσιες αρχές είναι υπεύθυνες για τη δη-
μιουργία συστήματος καταχώρισης».

Τα υφιστάμενα συστήματα καταγραφής, σε
εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, μπορούν
να διατηρηθούν, αλλά θα πρέπει να είναι σύμφωνα
με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα
πρόταση. Για παράδειγμα, οι δημόσιες αρχές θα
πρέπει να διασφαλίσουν ότι η καταχώριση είναι
δυνατή ηλεκτρονικά και να εκδώσουν έναν μο-
ναδικό αριθμό καταχώρισης ανά ακίνητο (π.χ.
ΑΜΑ).

Σύμφωνα με τον STAMA, η πρόταση της Επι-
τροπής θα συζητηθεί ενόψει της έγκρισής της
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο
σε ένα έτος από σήμερα. Εφόσον εγκριθεί και
αρχίσει να ισχύει, τα κράτη-μέλη θα έχουν στη
διάθεσή τους περίοδο δύο ακόμη ετών προκειμένου
να δημιουργήσουν τους απαραίτητους μηχανι-
σμούς για την ανταλλαγή δεδομένων. Ουσιαστικά,
δηλαδή, οι αλλαγές αυτές θα αρχίσουν να γίνονται
αισθητές στην αγορά σε περίπου τρία χρόνια
από σήμερα, το φθινόπωρο του 2025.

Σήμερα, στην Ε.Ε. δραστηριοποιούνται μέσω
Airbnb 1,3 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων. Μάλιστα,
εξ αυτών, το 1 εκατομμύριο διαχειρίζεται μόλις
ένα ακίνητο, είναι δηλαδή μικροϊδιοκτήτες και
όχι εταιρείες επαγγελματικής διαχείρισης ακι-
νήτων. Η συμβολή της σχετικής δραστηριότητας
στο σύνολο της Ε.Ε. υπολογιζόταν σε 19 δισ. ευρώ
πριν από την πανδημία.

N. X. Ρ.

Αξιολογούμε επενδυτικά σχέδια 14,5 δισ. ευρώ
Ο υφυπουργός Εξωτερικών για την Οικονομική Διπλωματία Κώστας Φραγκογιάννης μιλάει για τις συνεργασίες με τη Σίλικον Βάλεϊ

<<<<<<

Η αύξηση των άμεσων
ξένων επενδύσεων τα
τελευταία 3,5 έτη είναι
εντυπωσιακή. Το 2021
καταγράφηκε άνοδος 72,3%.

<<<<<<

Ο κανονισμός αποσκοπεί
στη δημιουργία απλουστευμένων
υποχρεώσεων συλλογής
και κοινοποίησης δεδομένων.

Η Ελλάδα είναι ορατή στα ερευνητικά προγράμματα των ξένων πανεπιστημίων αλλά και στις επενδυτικές ασκήσεις που κάνουν τα επιτε-
λεία των επιχειρήσεων, τονίζει ο κ. Κώστας Φραγκογιάννης.

Νέο «μητρώο» βραχυχρόνιων
μισθώσεων προτείνει η Ε.Ε.

Τα υφιστάμενα συστήματα καταγραφής, σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, μπορούν να διατηρηθούν,
αλλά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην πρόταση της Κομισιόν.

Αλμα 70% του εμπορικού
ελλείμματος τον Σεπτέμβριο
Στα 3,60 δισ., λόγω των ακριβών εισαγωγών ενεργειακών προϊόντων και πρώτων υλών

<<<<<<

Το ίδιο διάστημα
οι εξαγωγές διαμορφώ-
θηκαν σε 4,72 δισ.,
αυξημένες κατά 26,3%
σε σύγκριση με πέρυσι.
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Κίνδυνος αύξησης των κόκκινων
δανείων, προειδοποιεί η ΤτΕ
Η άνοδος των επιτοκίων δυσχεραίνει την αποπληρωμή χρέους

Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Δυσμενείς συνθήκες αποπληρωμής του
χρέους τους, αλλά και της δυνατότητας
πρόσβασης σε νέες χρηματοδοτήσεις,
δημιουργούν για τα ελληνικά νοικοκυριά
και τις επιχειρήσεις η αύξηση των επι-
τοκίων και η επιδείνωση των συνθηκών
άντλησης ρευστότητας για τις τράπεζες,
οι οποίες θα πρέπει να προετοιμαστούν
για μια ενδεχόμενη άνοδο των κόκκινων
δανείων. Αυτό επισημαίνει η ΤτΕ στην
έκθεση που δημοσίευσε για τη χρημα-
τοπιστωτική σταθερότητα, προειδοποι-
ώντας όχι μόνο για την προοπτική αύ-
ξησης των κόκκινων δανείων, αλλά εμ-
μέσως πλην σαφώς και για το ενδεχόμενο
σύσφιγξης των προοπτικών χρηματο-
δότησης από την πλευρά του τραπεζικού
συστήματος.

Αν και το ύψος των πιθανών νέων
κόκκινων δανείων είναι δύσκολο να ε-
κτιμηθεί, οι δυνατότητες αποπληρωμής
χρέους από τα νοικοκυριά και τις επι-
χειρήσεις λόγω της ανόδου των επιτοκίων
και της επιβράδυνσης του ρυθμού ανά-
πτυξης της ελληνικής οικονομίας, θα ε-
πηρεαστούν δυσμενώς, προειδοποιεί η
κεντρική τράπεζα, καλώντας τις τράπεζες
να προετοιμαστούν καταλλήλως για να
αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις.
«Η συνέχιση της χρηματοδότησης της
ελληνικής οικονομίας προϋποθέτει ισχυρό
τραπεζικό τομέα και το ελληνικό χρη-
ματοπιστωτικό σύστημα καλείται άμεσα
να προσαρμοστεί στις συνθήκες που
διαμορφώνονται», υπογραμμίζει η ΤτΕ,
καλώντας σε ενέργειες για τη θωράκισή
του, καθώς «η αβεβαιότητα ως προς την
πορεία του πληθωρισμού και τις επιδρά-
σεις από τη μεταβολή της νομισματικής
πολιτικής με την άνοδο των επιτοκίων,
οι προοπτικές για χαμηλότερο ρυθμό α-
νάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, ο
κίνδυνος ενδεχόμενης απότομης ανα-
τιμολόγησης των περιουσιακών στοιχείων

και η εντεινόμενη γεωπολιτική και ε-
νεργειακή κρίση δεν αφήνουν περιθώρια
εφησυχασμού». Σύμφωνα με την έκθεση,
οι προκλήσεις που διαμορφώνονται για
το τραπεζικό σύστημα είναι:

1. Το υψηλό απόθεμα μη εξυπηρε-
τούμενων δανείων, το οποίο παρά τη
μείωση του αντίστοιχου δείκτη στο
10,1%, που έχει συντελεστεί με βάση τα
στοιχεία του α΄ εξαμήνου, παραμένει α-
κόμη υψηλό και πολλαπλάσιο του ευ-
ρωπαϊκού μέσου όρου, που διαμορφώ-
θηκε στο 1,8%. Με δεδομένη τη συνέχιση
της ομαλοποίησης της νομισματικής πο-
λιτικής με την άνοδο των επιτοκίων, η

επίδραση στο κόστος λειτουργίας των
επιχειρήσεων και στο πραγματικό δια-
θέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών μπορεί
να επηρεάσει και τη δυνατότητα εξυ-
πηρέτησης χρέους και άρα δεν αποκλεί-
εται, σε συνδυασμό με τις διαφαινόμενες
χαμηλότερες προοπτικές οικονομικής
ανάπτυξης, να οδηγήσει στη δημιουργία
νέων κόκκινων δανείων.

2. Η χαμηλή οργανική κερδοφορία,
που επηρεάζεται αφενός από την από-
συρση των μέτρων της ΕΚΤ για την πα-
ροχή φθηνής ρευστότητας στις τράπεζες,
αλλά και την αύξηση του κόστους δα-
νεισμού τους για την έκδοση ομολόγων.
Οπως υπογραμμίζει η ΤτΕ, η αύξηση
των βασικών επιτοκίων της ΕΚΤ βρα-
χυπρόθεσμα θα ενισχύσει τα καθαρά έ-
σοδα τόκων των τραπεζών, καθώς ένα
πολύ μεγάλο μέρος των δανείων έχει
συναφθεί με κυμαινόμενο επιτόκιο. Με-
σοπρόθεσμα, όμως, η ενδεχόμενη επι-
βράδυνση της οικονομικής δραστηριό-
τητας, η αύξηση του κόστους παραγωγής
και η μείωση του πραγματικού διαθέ-

σιμου εισοδήματος των νοικοκυριών,
σε συνδυασμό με την αύξηση του κό-
στους εξυπηρέτησης των υφιστάμενων
δανείων, θα ασκήσουν πιέσεις στη χρη-
ματοοικονομική κατάσταση των νοικο-
κυριών και των επιχειρήσεων, συμπα-
ρασύροντας σε αύξηση του κόστους
του πιστωτικού κινδύνου των τραπεζών.
Επιπλέον, τα έξοδα τόκων αναμένεται
να επιβαρυνθούν από την αλλαγή των
όρων και τη σταδιακή απόσυρση των
έκτακτων μέτρων που είχε υιοθετήσει
η ΕΚΤ για την αναχαίτιση των μέτρων
της πανδημίας, όπως η άντληση φθηνής
ρευστότητας μέσω του προγράμματος
TLTRO, καθώς και από την ανάγκη κά-
λυψης των ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων
κεφαλαίων και επιλέξιμων, των λεγόμε-
νων MREL.

3. Η κεφαλαιακή επάρκεια των τρα-
πεζών, η οποία, αν και ικανοποιητική
στην παρούσα χρονική συγκυρία, θα ε-
πηρεαστεί βραχυπρόθεσμα από σ ειρά
παραμέτρων. Μεταξύ αυτών είναι ο πε-
ριορισμός των δυνατοτήτων για εσωτε-
ρική δημιουργία κεφαλαίου, το κόστος
υλοποίησης της στρατηγικής για τη μεί-
ωση των υφιστάμενων κόκκινων και τον
σχηματισμό επαρκών προβλέψεων για
το μέλλον, η υλοποίηση ενεργειών που
ενισχύουν την κεφαλαιακή τους επάρκεια
(π.χ. συνθετικές τιτλοποιήσεις) και το
κόστος έκδοσης κεφαλαιακών μέσων,
συμπεριλαμβανομένου του κόστους για
την έκδοση ομολόγων και την εξέλιξη
των νέων εκταμιεύσεων δανείων προς
τα νοικοκυριά και τις μη χρηματοπιστω-
τικές επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΤτΕ προειδοποιεί
για τον κίνδυνο να αυξηθεί περαιτέρω
το υφιστάμενο ποσοστό των οριστικών
και εκκαθαρισμένων αναβαλλόμενων
φορολογικών απαιτήσεων (DTCs) στα
κεφάλαια των τραπεζών, που σήμερα
διαμορφώνεται στο 63% εφόσον ληφθεί
υπόψη και η επίπτωση του IFRS 9.

Ρεύμα και αέριο έριξαν τον πληθωρισμό
Κάτω από το «φράγμα» του 10% υποχώ-
ρησε ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο, για
πρώτη φορά από τον Μάρτιο, εξέλιξη
η οποία οφείλεται αποκλειστικά στην
υποχώρηση των τιμών του ηλεκτρικού
ρεύματος, συμπεριλαμβανομένων των
επιδοτήσεων, και στην αποκλιμάκωση
των τιμών του φυσικού αερίου. Την ίδια
ώρα παρατηρείται νέα έκρηξη τιμών
στα τρόφιμα, γεγονός που επιβαρύνει
σημαντικά τους οικογενειακούς προϋ-
πολογισμούς και ειδικότερα τα πιο ευ-
άλωτα οικονομικά νοικοκυριά. Οι τιμές
των τροφίμων, μάλιστα, ακόμη και αν
συνεχισθεί η αποκλιμάκωση των τιμών
στα ενεργειακά προϊόντα, δεν αναμένεται

να μειωθούν στο άμεσο μέλλον. Ετσι,
στη λίστα με τις μεγαλύτερες αυξήσεις
τιμών δεν φιγουράρει αυτή τη φορά το
ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά τα γαλακτοκομικά,
τα οποία έχουν ανατιμηθεί κατά 24,2%.
Βεβαίως, το τοπίο στην ενέργεια εξα-
κολουθεί να χαρακτηρίζεται από πολύ
μεγάλη αβεβαιότητα, ειδικά όσο βρί-
σκεται σε εξέλιξη ο πόλεμος στην Ου-
κρανία.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα στοιχεία που
ανακοίνωσε χθες η Ελληνική Στατιστική
Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), ο πληθωρισμός τον Ο-
κτώβριο διαμορφώθηκε σε 9,1% από
12% τον Σεπτέμβριο. Τελευταία φορά
που είχε διαμορφωθεί σε μονοψήφιο
ποσοστό ήταν τον Μάρτιο του 2022 και
συγκεκριμένα σε 8,9%. Σε σύγκριση,

δε, με τον Σεπτέμβριο του 2022 η μείωση
του δείκτη τιμών καταναλωτή ήταν τον
Οκτώβριο 1,2%.

Καθοριστικό ρόλο στην αποκλιμά-
κωση του πληθωρισμού διαδραμάτισαν
οι μικρότερες αυξήσεις στην τιμή του

ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού
αερίου. Το μεν ηλεκτρικό ρεύμα αυξή-
θηκε σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν
κατά 7,4%, ενώ το φυσικό αέριο κατά
68,4%, αύξηση διόλου ευκαταφρόνητη,
αλλά σίγουρα πολύ μικρότερη από τις

αυξήσεις άνω του 300% που καταγρά-
φονταν τους προηγούμενους μήνες. Α-
ξίζει από την άλλη να σημειωθεί ότι με-
ταξύ των προϊόντων με τις μεγαλύτερες
ανατιμήσεις είναι τα στερεά καύσιμα
(καυσόξυλα, πέλετ κ.λπ.) σε σύγκριση
με τα υγρά καύσιμα, 23,3% έναντι 17,8%,
κάτι που σχετίζεται με την υψηλή ζήτηση
στα πρώτα.

Από την άλλη, η νέα αύξηση στις
τιμές των τροφίμων, 14,8%, προκαλεί
ισχυρό πλήγμα στα οικονομικά των νοι-
κοκυριών και μένει να δούμε τους επό-
μενους μήνες κατά πόσο μέτρα όπως
το περίφημο «καλάθι του νοικοκυριού»
θα συμβάλουν στη μείωση των τιμών
ή έστω στη συγκράτηση των ανατιμή-
σεων. Εκτός από τα γαλακτοκομικά,
πολύ μεγάλες αυξήσεις τιμών καταγρά-
φονται ακόμη σε ψωμί - δημητριακά
(19,3%), στα κρέατα (17,3%), στο λάδι
(16,6%), στα λαχανικά (13,2%), στον
καφέ (13,4%). Μεγάλες αυξήσεις τιμών
παρατηρούνται επίσης και στα άλλα
είδη σούπερ μάρκετ που δεν ανήκουν
στην κατηγορία των τροφίμων, όπως
στα είδη άμεσης κατανάλωσης νοικο-
κυριού (απορρυπαντικά, χαρτικά κ.ά.),
με ανατιμήσεις της τάξης του 16,1%,
αλλά και σε άλλα είδη ατομικής φροντίδας
(8,4%). Μεγάλες αυξήσεις τιμών στα
τρόφιμα καταγράφηκαν και σε μηνιαία
βάση. Ετσι, η τιμή των ζυμαρικών αυ-
ξήθηκε τον Οκτώβριο σε σύγκριση με
τον Σεπτέμβριο κατά 7,2%, των λαχα-
νικών κατά 5,5%, των πατατών κατά
3,5%,  του φρέσκου γάλακτος κατά 3,4%,
του ψωμιού κατά 2%.

Από την άλλη υποχώρησαν οι τιμές
τον Οκτώβριο σε σύγκριση με τον Σε-
πτέμβριο κατά 52,8% στο φυσικό αέριο
και κατά 2,9% στο ηλεκτρικό ρεύμα.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Βαριά πρόστιμα
για παραβάσεις στο
«καλάθι του νοικοκυριού»
Πρόστιμα από 1.000 έως 50.000 ευρώ
προβλέπει η τροπολογία που κατέθεσε
ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων για τις αλυσίδες που συμμετέ-
χουν στο «καλάθι του νοικοκυριού»
και οι οποίες αφενός δεν έχουν ευ-
κρινή σήμανση στα προϊόντα και α-
φετέρου δεν διασφαλίζουν την επάρ-
κεια αυτών. Με αυτόν τον τρόπο το
υπουργείο θα επιχειρήσει να επιλύσει
δυσλειτουργίες που καταγράφηκαν
τις πρώτες ημέρες εφαρμογής του
μέτρου. 

Την ίδια ώρα, πάντως, πολύ πιο
δύσκολη άσκηση αποδεικνύεται η
αύξηση της συμμετοχής επώνυμων
προϊόντων στο «καλάθι του νοικο-
κυριού», με τη χθεσινή συνάντηση
ανάμεσα στον κ. Αδωνι Γεωργιάδη
και το διοικητικό συμβούλιο του Συν-
δέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τρο-
φίμων (ΣΕΒΤ) να μην καταλήγει σε
κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Σύμφωνα, λοιπόν, με την τροπο-
λογία του υπουργείου, οι αλυσίδες
σούπερ μάρκετ που συμμετέχουν
στη δράση «καλάθι του νοικοκυριού»
πρέπει να τοποθετούν ευκρινές ειδικό
σήμα στον χώρο πώλησης (ράφι) των
προϊόντων που συμμετέχουν στο
«καλάθι του νοικοκυριού», καθώς και
ευκρινή κατάλογο των προϊόντων
που συνθέτουν το «καλάθι του νοι-
κοκυριού» σε εμφανές σημείο στην
είσοδο του καταστήματος, που συ-
μπεριλαμβάνει τις τιμές στις οποίες
προσφέρονται τα προϊόντα. Οι λε-
πτομέρειες για το μέγεθος που θα
έχει το σήμα αναμένεται να περιλη-
φθούν σε σχετική υπουργική από-
φαση που θα εκδοθεί μέσα στις επό-
μενες ημέρες. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες θα προβλέπεται το ταμπελάκι
με το ειδικό σήμα να έχει διαστάσεις
τουλάχιστον 10x10 cm. Η ίδια τρο-

πολογία προβλέπει επίσης ότι τα
προϊόντα που συμμετέχουν στο «κα-
λάθι του νοικοκυριού» θα πρέπει να
βρίσκονται στα καταστήματα των α-
λυσίδων σε επάρκεια και να διατίθε-
νται απρόσκοπτα στο καταναλωτικό
κοινό.

Eξάλλου, ο υπουργός Ανάπτυξης
συναντήθηκε με το διοικητικό συμ-
βούλιο του Συνδέσμου Ελληνικών
Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) προ-
κειμένου να ζητήσει μεγαλύτερη
συμμετοχή των επιχειρήσεων του
κλάδου. Σε δήλωσή του ο ΣΕΒΤ α-
ναφέρει τα εξής: «Η Ελληνική Βιο-
μηχανία Τροφίμων και Ποτών προ-

σφέρει σταθερά στους καταναλωτές
προϊόντα επώνυμα, ασφαλή, υψηλής
ποιότητας, με διαρκείς προωθητικές
ενέργειες, διασφαλίζοντας παράλ-
ληλα την επάρκεια σε προϊόντα δια-
τροφής. Πιο συγκεκριμένα, από τις
αρχές του τρέχοντος έτους το πο-
σοστό της προωθητικής έντασης
για τα επώνυμα ταχυκίνητα κατα-
ναλωτικά προϊόντα στην κατηγορία
Τρόφιμα και Ποτά ανήλθε στο 42,3%,
με σταθερά ανοδική τάση (πηγή:
NielsenIQ). Συμμεριζόμενη την κρι-
σιμότητα της κατάστασης, η Βιο-
μηχανία Τροφίμων και Ποτών θα
συνεχίσει να στηρίζει τον Ελληνα
καταναλωτή».

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Δημοφιλείς οι συναλλαγές
«αγοράζω τώρα,
πληρώνω αργότερα»
Ιδιαίτερα δημοφιλές μεταξύ των κα-
ταναλωτών στην Ελλάδα είναι το μο-
ντέλο πληρωμών Buy Now, Pay Later
- BNPL (αγοράζω τώρα, πληρώνω αρ-
γότερα), αν και εφαρμόζεται στη
χώρα μόλις μερικούς μήνες.

Σύμφωνα με έρευνα που πραγμα-
τοποίησε η Klarna, η γνωστή σουη-
δική εταιρεία fintech που εφαρμόζει
στην Ελλάδα την υπηρεσία BNPL,
τρεις φορές περισσότεροι Ελληνες
αγοραστές (63%) θα προτιμούσαν υ-
πηρεσίες ΒΝPL έναντι πιστωτικών
καρτών (22%). Μάλιστα, το ποσοστό
που καταγράφεται στην Ελλάδα είναι
το υψηλότερο μεταξύ των 14 χωρών
στις οποίες πραγματοποιήθηκε η έ-
ρευνα της Klarna.

Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι το
εύρημα ότι το 61% των Ελλήνων α-
γοραστών εγκαταλείπει τις πιστωτικές
κάρτες για Buy Now, Pay Later υπη-
ρεσίες επειδή οι πιστωτικές κάρτες
έχουν πρόσθετες χρεώσεις και τόκους. 

Η παροχή της υπηρεσίας BNPL α-
ποδεικνύεται επίσης ότι κάνει πιο
δημοφιλή μια εμπορική επιχείρηση.
Το 84% των αγοραστών είναι πιο θε-
τικά προσκείμενο στις αγορές από
ένα ηλεκτρονικό κατάστημα που θα
τους έδινε τη δυνατότητα να πλη-
ρώσουν μετά την παράδοση (επιλογή
BNPL). Για αυτό άλλωστε το 59% των
καταναλωτών αναμένει από τους ε-
μπόρους να επενδύσουν σε τεχνο-
λογίες (π.χ. BNPL) που θα τους πα-
ρέχουν εύκολες διαδικτυακές πλη-
ρωμές. Το 64% αυτών δηλώνει το
ίδιο για τα φυσικά καταστήματα. Το
95% θεωρεί χρήσιμο να έχει την ε-
πιλογή να χωρίσει την πληρωμή του
σε ισόποσες δόσεις για ένα προϊόν
ή υπηρεσία υψηλής αξίας χωρίς επι-
πλέον χρεώσεις ή τόκους.

Αυτοί που κυρίως επιλέγουν στο
ταμείο να πληρώσουν βάσει του μο-
ντέλου BNPL είναι οι νεότεροι και
συγκεκριμένα οι καταναλωτές που
ανήκουν στη λεγόμενη Γενιά Ζ
(Generation Z), καταναλωτές δηλαδή
ηλικίας από 18 έως 24 ετών.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετά-
στηκαν επίσης γενικότερα οι τάσεις
στις ηλεκτρονικές αγορές. Το 70%
των καταναλωτών που ανήκουν στην

Gen Z και στους Millennials (25-40
ετών) στην Ελλάδα προτιμούν να κά-
νουν τουλάχιστον τις μισές αγορές
τους σε ηλεκτρονικά καταστήματα,
ξεπερνώντας ακόμη και καταναλωτές
σε πιο ανεπτυγμένες αγορές, όπως
αυτές της Γερμανίας και των ΗΠΑ.
Το 39% χρησιμοποιεί για τις ηλε-
κτρονικές αγορές το κινητό τηλέφωνο,
ενώ πολύ σημαντικό ρόλο για να προ-
βεί κάποιος σε μια αγορά παίζουν τα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Σύμφωνα με την έρευνα, το 45%
που έχει κάνει μια ηλεκτρονική αγορά
τον τελευταίο μήνα, το είδε πρώτα
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πο-
σοστό που είναι το υψηλότερο μεταξύ
των χωρών στις οποίες έγινε η έρευ-
να.

Η έρευνα στην Ελλάδα έγινε σε
αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.001 κα-
ταναλωτών τον Σεπτέμβριο του 2022.

<<<<<<

Στο 9,1% υποχώρησε  
τον Οκτώβριο – Για πρώτη
φορά μετά τον Μάρτιο  κάτω
από το 10%.

<<<<<<

Από 1.000 έως και 50.000
ευρώ για μη ευκρινή σή-
μανση και ελλείψεις σε 
όσα  αγαθά περιλαμβάνο-
νται στο μέτρο.

<<<<<<

Σύμφωνα με έρευνα, το
61% των Ελλήνων προτιμά
το νέο μοντέλο πληρωμών
επειδή οι κάρτες έχουν
πρόσθετες χρεώσεις. 

<<<<<<

Στην έκθεση για τη χρηματο-
πιστωτική σταθερότητα, η
ΤτΕ καλεί τις τράπεζες 
να προετοιμαστούν για τις
νέες προκλήσεις.

«Η εντεινόμενη γεωπολιτική και ενεργειακή κρίση δεν αφήνει περιθώρια εφησυχα-
σμού», υπογραμμίζει η Τράπεζα της Ελλάδος.
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Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Σε 13.700 ευρώ διαμορφώθηκε το οκτά-
μηνο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2022 η
μέση δαπάνη σε αγορές tax free που
πραγματοποίησαν στην Αθήνα οι του-
ρίστες με «μεγάλο πορτοφόλι», οι ελίτ
τουρίστες. Στη Μύκονο και τη Σαντο-
ρίνη, μάλιστα, εκτιμάται ότι η μέση δα-
πάνη για αγορές tax free από αυτή την
κατηγορία των τουριστών είναι αρκετά
μεγαλύτερη.

Αυτά τα στοιχεία, τα οποία προέρ-
χονται από την εταιρεία-πάροχο επι-
στροφής φόρου Glo-bal Blue, δείχνουν
αν μη τι άλλο έναν από τους βασικούς
λόγους για τους οποίους ολοένα και αυ-
ξάνεται τα τελευταία χρόνια η έλευση
στην Ελλάδα από πολυτελείς μάρκες
στην κατηγορία κυρίως της μόδας και
των κοσμημάτων, ενώ ταυτόχρονα αυ-
ξάνονται οι πωλήσεις τόσο το 2021 όσο
και το 2022 των σημάτων που ήδη δρα-
στηριοποιούνται στη χώρα, από τα ρο-
λόγια Rolex μέχρι τους οίκους Louis
Vuitton και Hermes με τις διάσημες
τσάντες και τα μαντίλια. 

Την ίδια ώρα ξεπηδούν «σαν τα μα-
νιτάρια» οι εκπτωτικές αλυσίδες ειδών
ένδυσης και σπιτιού, με προέλευση κυ-
ρίως από την Ανατολική Ευρώπη και
την Τουρκία, αλυσίδες που ποντάρουν
στα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα,
τα οποία πλήττονται αυτό το διάστημα
από την πληθωριστική κρίση. Ετσι, λοι-
πόν, την ίδια ώρα που στη Βουκουρε-
στίου ξεκίνησε να λειτουργεί μπουτίκ
του οίκου Bulgari, ξεκινούσαν να δρα-
στηριοποιούνται στην Ελλάδα τα πρώτα
καταστήματα της Pepco, γνωστής και
ως «πολωνικής Jumbo».

Πρόσφατα στους χώρους των πολυ-
καταστημάτων Attica προστέθηκαν τα

premium σήματα μόδας Philip Plein,
Santoni και C.P. Company, ενώ την ά-
νοιξη ο όμιλος των «Αττικών Πολυκα-
ταστημάτων» αναμένεται να ανοίξει
στο εμπορικό κέντρο Golden Hall νέο
κατάστημα Hugo Boss. Νωρίτερα μέσα
στη χρονιά η εταιρεία ενέταξε στα σή-
ματα που φιλοξενεί το Attica City Link
το γαλλικό σήμα The Kooples, έχοντας
μάλιστα αποκλειστική συνεργασία με
την εν λόγω εταιρεία. Στο City Link ε-
ξάλλου λειτουργεί εδώ και λίγες ημέρες
κατάστημα με τα γνωστά sneakers
Hogan. Στο χαρτοφυλάκιο των Attica
έχει περάσει επίσης το σήμα Barbour
(σ.σ. πρώτα ήταν στη Notos Com), με
τον αγγλικό οίκο να λειτουργεί κατά-
στημα επίσης στο Golden Hall.

Εκεί, βεβαίως, όπου υπάρχει «συνω-
στισμός» σημάτων πολυτελείας είναι
στη Μύκονο, με τα καταστήματα εντός
της Χώρας, στα Ματογιάννια, αλλά και
στο εμπορικό κέντρο Nammos Village
στη διάσημη παραλία της Ψαρούς.
Cartier, Louis Vuitton, Dior, Loro Piana,
Guzzi, Valentino, Fendi, Bulgari, Giorgio
Armani, Ermano Scervino και πολλοί
άλλοι διάσημοι οίκοι φιλοξενούνται
εκεί. Καθοριστικό ρόλο στην έλευση
και άλλων οίκων ειδών πολυτελείας ή
στην περαιτέρω επέκταση αυτών που
δραστηριοποιούνται ήδη στην Ελλάδα

αναμένεται να διαδραματίσει η ολο-
κλήρωση των εμπορικών εγκαταστά-
σεων στη μαρίνα του Αστέρα Βουλιαγ-
μένης και αργότερα η δημιουργία της
Marina Galleria στο Ελληνικό, του ενός
εκ των δύο εμπορικών κέντρων που
σχεδιάζονται εκεί. Υπενθυμίζεται ότι
στη Marina Galleria, που θα βρίσκεται
ακριβώς πίσω από τη μαρίνα στο Ελ-
ληνικό, θα φιλοξενούνται καταστήματα
διάσημων οίκων μόδας, ενώ στο εμπο-
ρικό κέντρο που θα βρίσκεται στην
πλευρά της Λεωφόρου Βουλιαγμένης
θα δραστηριοποιούνται αλυσίδες οι ο-
ποίες απευθύνονται στο ευρύ κοινό.
Αρκετοί από τους οίκους που σήμερα
δραστηριοποιούνται στο κέντρο της
Αθήνας και στη Μύκονο, και κάποιοι
εξ αυτών και στη Σαντορίνη, αναμένεται
ότι θα δραστηριοποιηθούν και στον Α-
στέρα Βουλιαγμένης.

Στα είδη πολυτελείας ειδικεύεται

και η τουρκική Vakko, η οποία επίσης
αναμένεται να δραστηριοποιηθεί στην
Ελλάδα το επόμενο διάστημα, καθώς
προχώρησε πρόσφατα στη σύσταση
θυγατρικής στη χώρα μας.

Θέση, όμως, στην ελληνική αγορά
φαίνεται ότι βρίσκουν και οι αλυσίδες
χαμηλού κόστους, εκτιμώντας ότι η
αύξηση των νοικοκυριών με χαμηλά
εισοδήματα, λόγω της δεκαετούς οικο-
νομικής κρίσης, καθώς και η αλλαγή
στη σύνθεση του πληθυσμού με την
εγκατάσταση πολλών μεταναστών τα
τελευταία χρόνια δημιουργεί ένα κα-
θόλου ευκαταφρόνητο κοινό γι’ αυτές.
Η πολωνική Pepco, με αξία μέσου κα-
λαθιού στα 13 ευρώ στις δυτικοευρω-
παϊκές χώρες, λειτουργεί ήδη τρία κα-
ταστήματα στην Ελλάδα (δύο στην Ατ-
τική και ένα στη Λάρισα), με στόχο να
φτάσει τα δέκα μέχρι τις αρχές του
2023. Μέσα στον Νοέμβριο αναμένεται

να λειτουργήσουν ακόμη δύο καταστή-
ματα στην Αττική, και συγκεκριμένα
στο Ιλιον και το Μαρούσι, και δύο κα-
ταστήματα στη Θεσσαλονίκη, ενώ ήδη
αναζητεί προσωπικό για τη λειτουργία
καταστήματος στην Κόρινθο.

Ο επίσης πολωνικός όμιλος LPP, ο ο-
ποίος έχει αναπτύξει συνολικά πέντε
σήματα (Sinsay, Reserved, Cropp, House
και Mohito) στον κλάδο ένδυσης - υπό-
δησης και μέχρι σήμερα εξυπηρετούσε
τους καταναλωτές στην Ελλάδα με δύο
από αυτά, μέσω των αντίστοιχων ηλε-
κτρονικών καταστημάτων (Reserved
από το 2020 και Sinsay φέτος), πλέον
εξυπηρετεί τους πελάτες στην Ελλάδα
και με τα ηλεκτρονικά καταστήματα
των σημάτων Cropp, House και Mohito.
Σε ό,τι αφορά, πάντως, την ανάπτυξη
φυσικών καταστημάτων, ο όμιλος LPP
σχεδιάζει αυτό να γίνει στην Ελλάδα
μόνο για το σήμα Sinsay με το άνοιγμα

καταστημάτων από το 2023 κι έπειτα
αρχικά στις μεγάλες πόλεις της χώρας,
Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα
και Ηράκλειο, χωρίς να αποκλείεται στη
συνέχεια η επέκταση και σε μικρότερες
πόλεις. Καταστήματα από την Αλεξαν-
δρούπολη μέχρι την Πάτρα έχει ανα-
πτύξει η τουρκική αλυσίδα LC Waikiki,
ενώ με φυσικά καταστήματα αλλά και
ηλεκτρονικό κατάστημα δραστηριο-
ποιείται από πέρυσι στη Βόρεια Ελλάδα
η επίσης τουρκική εκπτωτική αλυσίδα
εσωρούχων Penti. Στις πρόσφατες α-
φίξεις αλυσίδων, όχι εκπτωτικών, αλλά
για όλα τα βαλάντια, ανήκουν αυτές
της κατηγορίας των αθλητικών ειδών,
όπου περιλαμβάνονται η βρετανική JD
Sports, η οποία έχει εξαγοράσει το 80%
της ελληνικής Cosmos Sport, η Sport
Depot, θυγατρική του γερμανικού ομίλου
Sport 2000 International, και η σερβική
Sport Vision.

Απόβαση οίκων
πολυτελείας και
φθηνών αλυσίδων
Ποιοι διεκδικούν τους καταναλωτές
των 13.000 ευρώ και ποιοι των 13 ευρώ

<<<<<<

Την ώρα που στη Βουκουρε-
στίου ξεκίνησε να λειτουργεί
μπουτίκ του οίκου Bulgari, ά-
νοιξαν τα πρώτα καταστήμα-
τα της Pepco, γνωστής και
ως «πολωνικής Jumbo».
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Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Αντιμέτωπα με τη μέγγενη της ανόδου
των επιτοκίων και της ανόδου των
τιμών στα ακίνητα βρίσκονται νοι-
κοκυριά που θέλουν να αποκτήσουν
κατοικία μέσω τραπεζικού δανεισμού,
καθιστώντας δύσκολη την απόφαση
για τη λήψη στεγαστικού δανείου. 

Τα επιτόκια σήμερα βρίσκονται
κοντά στο 4,5%, όμως εάν στο euribor
3μήνου, που σήμερα διαμορφώνεται
στο 1,8%, προστεθεί ένα μέσο περι-
θώριο (spread) 2,7%, αναμένεται να
φθάσουν κοντά στο 6% τον επόμενο
χρόνο, αυξάνοντας το κόστος δανει-
σμού για την αγορά κατοικίας. Η
τάση αυτή ενισχύεται λόγω της προ-
οπτικής ανόδου του euribor 3μήνου
πάνω από 3% το προσεχές 12μηνο,
γεγονός που συμπαρασύρει όχι μόνο
τα κυμαινόμενα επιτόκια, αλλά και
τα επιτόκια σταθερής διάρκειας που
έχουν αποτελέσει ασφαλές καταφύγιο
τον τελευταίο χρόνο, μετά τις δια-
δοχικές αυξήσεις των επιτοκίων από
την ΕΚΤ για να αναχαιτίσει τον υψηλό
πληθωρισμό.

Η αύξηση του κόστους για τρα-
πεζικό δανεισμό συνδυάζεται με την
άνοδο των τιμών στα ακίνητα, που
σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ δια-
μορφώνεται στο 9,3% το α΄ εξάμηνο
του έτους όσον αφορά τα διαμερί-
σματα, στοιχείο που δυσχεραίνει τις
αποφάσεις των νοικοκυριών εν μέσω
της γενικότερης τάσης ανόδου του
κόστους στέγασης που αυξήθηκε
κατά 35,4% τον Σεπτέμβριο. Να ση-
μειωθεί ότι το κόστος στέγασης πε-
ριλαμβάνει, εκτός από το κόστος για
την εκμίσθωση κατοικίας, και το ε-
νεργειακό κόστος ή το κόστος συ-
ντήρησης και η άνοδός του καθοδηγεί
τη στροφή στην αγορά κατοικίας
που παρατηρείται τον τελευταίο χρό-
νο, η οποία ωστόσο ενέχει τους δικούς
της κινδύνους.

Ετσι, με δεδομένο ότι οι τράπεζες
χρηματοδοτούν έως το 70% της αξίας
ενός ακινήτου μέσω στεγαστικού
δανείου, ένα δάνειο 100.000 ευρώ
αντιπροσωπεύει αξία ακινήτου
143.000 ευρώ περίπου. Το ίδιο ακί-
νητο είναι κατά μέσον όρο 9%-10%
ακριβότερο φέτος και άρα το δάνειο
που απαιτείται με βάση το ποσοστό
χρηματοδότησης που εφαρμόζουν
οι τράπεζες διαμορφώνεται κοντά
στις 110.000 ευρώ. Το δάνειο αυτό
επιβαρύνεται φέτος με πολύ υψηλό-
τερο επιτόκιο και άρα η αγορά κα-
τοικίας επιβαρύνεται διπλά –και από
το κόστος του δανείου και από τις
αυξημένες τιμές κατοικιών–, δυσχε-
ραίνοντας τις αποφάσεις των νοικο-
κυριών.

Η ΤτΕ επισημαίνει ότι οι υψηλές
πληθωριστικές πιέσεις οδηγούν σε
επιβράδυνση του ρυθμού μεταβολής

των πραγματικών τιμών στα ακίνητα,
γεγονός που συντηρεί το επενδυτικό
ενδιαφέρον για την αγορά κατοικίας
στη χώρα μας, που απέχει ακόμη
από το ιστορικό υψηλό που είχε κα-
ταγραφεί πριν από τη χρηματοπι-
στωτική κρίση. Η διατήρηση των ε-
πιτοκίων των στεγαστικών δανείων
σε χαμηλό επίπεδο διευκόλυνε τα
νοικοκυριά να ανταποκριθούν στις
δανειακές υποχρεώσεις τους το α΄
εξάμηνο 2022 και απέτρεψε τη δη-
μιουργία νέων κόκκινων δανείων.
Επιπλέον, χάρη στην αύξηση του
ακαθάριστου διαθέσιμου εισοδήμα-
τος, οι δαπάνες για τόκους ως πο-
σοστό του ακαθάριστου διαθέσιμου

εισοδήματος των νοικοκυριών μει-
ώθηκαν περαιτέρω για τα στεγαστικά
δάνεια. Ωστόσο, από τον Ιούλιο του
2022 το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο
στα υφιστάμενα υπόλοιπα των δα-
νείων προς τα νοικοκυριά αυξήθηκε,
με βάση τα επίσημα στοιχεία του
Σεπτεμβρίου, στο 4,5% έναντι 3,9%
τον Ιούνιο, με έμφαση στα μακρο-
πρόθεσμα δάνεια, δηλαδή τα στε-
γαστικά με διάρκεια άνω των πέντε
ετών. Η περαιτέρω αύξηση των ε-
πιτοκίων στην Ευρωζώνη το προ-
σεχές διάστημα, προειδοποιεί η ΤτΕ,
«αναμένεται να ασκήσει σταδιακά
μεγαλύτερη επίδραση στο κόστος
εξυπηρέτησης των δανείων προς τα
νοικοκυριά, τα οποία σε σημαντικό
ποσοστό έχουν κυμαινόμενο επιτό-
κιο».

Οσον αφορά την εξέλιξη της ζή-
τησης δανείων για την αγορά κα-
τοικίας, τα στοιχεία της ΤτΕ δείχνουν
ότι οι συνολικές εκταμιεύσεις δα-
νείων με εξασφάλιση οικιστικά α-
κίνητα ανήλθαν το α΄ εξάμηνο του
2022 σε 498,7 εκατ. ευρώ (6.596 νέες

δανειακές συμβάσεις) και είναι αυ-
ξημένες κατά 60% σε σχέση με το
αντίστοιχο χρονικό διάστημα του
2021, το οποίο ωστόσο είχε επηρε-
αστεί αρνητικά από την πανδημία
του κορωνοϊού. Οι εκταμιεύσεις δα-
νείων με αρχική περίοδο σταθερού
επιτοκίου άνω των 10 ετών αντι-
προσωπεύουν το 55,7% του συνόλου
των νέων δανείων, ενώ οι εκταμι-
εύσεις δανείων με αρχική περίοδο
σταθερού επιτοκίου μικρότερη ή
ίση του ενός έτους αντιπροσωπεύουν
το 26,6%. Η προτίμηση για στεγα-
στικά δάνεια σταθερού επιτοκίου
θα αμβλύνει τις επιπτώσεις από την
ομαλοποίηση της νομισματικής πο-
λιτικής για τους δανειολήπτες αυ-
τούς, συμπεραίνει η ΤτΕ, με δεδομένο
ότι το 54,6% και το 41,6% των εκτα-
μιεύσεων δανείων που εξασφαλίζο-
νται από οικιστικά ακίνητα κατα-
τάσσονται στις κατηγορίες χαμηλού
και μεσαίου κινδύνου, αντιστοίχως,
ενώ στην κατηγορία υψηλού κινδύ-
νου κατατάσσεται μόλις το 3,9% των
εκταμιεύσεων.

Δύσκολη η απόφαση αγοράς
ακινήτου με στεγαστικό δάνειο
Εκρηκτικός συνδυασμός αύξησης των τιμών ακινήτων και ανόδου των επιτοκίων

<<<<<<

Τα επιτόκια, που σήμερα
βρίσκονται κοντά στο
4,5%, αναμένεται να φθά-
σουν κοντά στο 6% 
τον επόμενο χρόνο.

Κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο κινή-
θηκαν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος
και του φυσικού αερίου στην Ελλάδα τον
Οκτώβριο. Οπως προκύπτει από τα μηνιαία
στοιχεία του HEPI (ευρωπαϊκός δείκτης
τιμών ενέργειας) μεταξύ 15 ευρωπαϊκών
χωρών, η τιμή λιανικής στην Ελλάδα τον
Οκτώβριο στα κυμαινόμενα τιμολόγια
ήταν η δεύτερη φθηνότερη μετά το Λου-
ξεμβούργο. Ειδικότερα, στην Ελλάδα η
μέση τιμή της κιλοβατώρας διαμορφώθηκε
στα 25,37 λεπτά/kWh, την ώρα που μεγάλες
ευρωπαϊκές χώρες όπως η Δανία (68,44
λεπτά/kWh), η Ολλανδία (67,50
λεπτά/kWh), η Ιταλία (64,95 λεπτά/kWh)
και το Βέλγιο (57,53 λεπτά/kWh) κατα-
γράφουν υψηλές τιμές ηλεκτρικού ρεύ-
ματος. Σημειώνεται πως τα κυμαινόμενα
τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος αντιπρο-
σωπεύουν ποσοστό του 90% των συνο-
λικών τιμολογίων στα νοικοκυριά στην
Ελλάδα. Οπως αναφέρει σε ανακοίνωσή
του το υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλ-
λοντος, η τιμή λιανικής στα κυμαινόμενα
τιμολόγια της Ισπανίας είναι κατά 39% α-
κριβότερη σε σχέση με την Ελλάδα και
της Πορτογαλίας κατά 6%. Σε ό,τι αφορά
το φυσικό αέριο για τους οικιακούς κα-
ταναλωτές, η Ελλάδα κατατάσσεται στη
17η θέση, σε σύνολο 28 χωρών, στην τιμή
του φυσικού αερίου για τα νοικοκυριά. Η
τιμή στην Ελλάδα για τον Οκτώβριο του
2022 διαμορφώθηκε στα 12,35 λεπτά/kWh,
χαμηλότερα από τη μέση τιμή της Ε.Ε., η
οποία είναι στα 18 λεπτά/kWh. Πιο ακριβή
χώρα είναι η Ολλανδία  (42,08 λεπτά/kWh),

ακολουθούμενη από τη Δανία (40,56 λε-
πτά/kWh) και την Αυστρία (33,90
λεπτά/kWh). Φθηνότερες χώρες είναι η
Σερβία (3,53 λεπτά/kWh) και η Ουγγαρία
(2,52 λεπτά/kWh).  

Η Ελλάδα, σύμφωνα και με την ανα-
κοίνωση του υπουργείου, είχε το μεγα-
λύτερο ποσοστό αποκλιμάκωσης των
τιμών φυσικού αερίου τον Οκτώβριο, σε
ποσοστό 55%, σε αντίθεση με τις μεγάλες
ευρωπαϊκές χώρες, όπως την Ιταλία και
την Πορτογαλία, που σημείωσαν μεγάλες
αυξήσεις. 

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε πως «για
ακόμη έναν μήνα οι Ελληνίδες και οι Ελ-
ληνες έχουν από τις φθηνότερες τιμές ε-
νέργειας στην Ευρώπη. Οι άμεσες επιδο-
τήσεις της κυβέρνησης έφεραν ουσιαστικά
αποτελέσματα για τους λογαριασμούς των
Ελλήνων καταναλωτών. Κόντρα στην α-
νέξοδη και μίζερη κριτική του ΣΥΡΙΖΑ, α-
ποδεικνύουμε ότι οι πολιτικές μας διατη-
ρούν τις τιμές ενέργειας σε όσο το δυνατόν
πιο προσιτά επίπεδα και αυτό αποδει-
κνύεται εμπράκτως».

Η Ελλάδα είχε
τη δεύτερη χαμηλότερη 
τιμή kWh τον Οκτώβριο

<<<<<<

Μεταξύ 15 ευρωπαϊκών χω-
ρών – Στα 25,37 λεπτά η μέση
τιμή στη χώρα μας έναντι
64,95 λεπτών στην Ιταλία.

Κρίσιμο ρόλο στην ενεργειακή ασφάλεια
της Ευρώπης μπορεί να διαδραματίσει η
Ελλάδα στο πλαίσιο του επανασχεδιασμού
του ενεργειακού χάρτη μετά τη σταδιακή
απομόνωση της Ρωσίας. Κάτι τέτοιο μπορεί
να επιτευχθεί, εφόσον βελτιώσει την ε-
νεργειακή της αποδοτικότητα, αυξήσει
τις δυνατότητες παραγωγής ενέργειας
μέσα από επενδύσεις σε ΑΠΕ και ενισχύσει
τις διεθνείς ηλεκτρικές διασυνδέσεις αλλά
και τις διασυνδέσεις φυσικού αερίου. Με
αυτόν τον τρόπο, η Ελλάδα μπορεί να
γίνει κόμβος μεταφοράς οικονομικής πρά-
σινης ενέργειας προς την Ευρώπη και να
τριπλασιάσει μέσα στην επόμενη 10ετία
τις εξαγωγές ηλεκτρισμού και φυσικού α-
ερίου. Την ίδια στιγμή, η αύξηση της ε-
νεργειακής αυτονομίας της χώρας έως το
2030 μέσα από τις παραπάνω κινήσεις θα
μπορούσε να αποφέρει σημαντικά οφέλη
στο ΑΕΠ της τάξεως των 2,5 έως 3,5 δισ.
ετησίως. 

Σύμφωνα με μελέτη της διεύθυνσης
οικονομικής ανάλυσης της Εθνικής Τρά-
πεζας, η ενεργειακή εξάρτηση της χώρας
από εισαγωγές ενέργειας είναι υψηλή κα-
θώς η Ελλάδα παράγει μόλις το 25% της
ενέργειας που καταναλώνει (έναντι 43%
στην Ε.Ε.). Αυτή η ενέργεια αφορά ΑΠΕ
και δευτερευόντως λιγνίτη. Μάλιστα, λόγω
της υψηλής εξάρτησης από εισαγωγές ε-
νέργειας, η Ελλάδα για όσο διαρκεί η κρίση
καταγράφει υψηλές τιμές ενέργειας. Αυτές
είναι 250% πάνω από τον μέσο όρο της
5ετίας κατά το 9μηνο του 2022. Παράλληλα,
σημαντικές είναι οι εισαγωγές φυσικού
αερίου, που καλύπτουν το 22% των ενερ-
γειακών αναγκών, ενώ πηγή αβεβαιότητας
αποτελεί η εξάρτηση της χώρας από τη
Ρωσία.

Οπως αναφέρει η μελέτη της ΕΤΕ, με
την Ευρώπη να βρίσκεται σε κατάσταση
συναγερμού σε περίπτωση διακοπής των
ροών από τη Ρωσία, η Ελλάδα έχει πρό-

σβαση σε πηγές υποκατάστασης. Επίσης,
ο ανασχεδιασμός του ενεργειακού χάρτη
μακροπρόθεσμα μπορεί να αποτελέσει
ευκαιρία για την Ελλάδα, αρκεί η χώρα
να βελτιώσει την ενεργειακή της αποδο-
τικότητα κατά 20% αλλά και να αυξήσει
την παραγωγή ενέργειας μέσα από επεν-
δύσεις έως 25 δισ. ευρώ για την αποτελε-
σματική διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργει-
ακό της μείγμα. H Eλλάδα είναι σε τροχιά
αξιοποίησής τους με στόχο να καλύψουν
το 70% της ηλεκτροπαραγωγής το 2030
από 40% το 2021. Παράλληλα, με τις προ-
γραμματιζόμενες ηλεκτρικές διασυνδέσεις
της Ελλάδας με βαλκανικές και μεσογειακές
χώρες ύψους περίπου 7 δισ. ευρώ, η δυ-
νατότητα της χώρας να εισάγει και να ε-
ξάγει ηλεκτρική ενέργεια εκτιμάται ότι
μέσα στην επόμενη δεκαετία θα τριπλα-
σιαστεί. 

Επενδυτικές ευκαιρίες δημιουργούνται
και σε μία δεύτερη κατηγορία διασυνδέ-
σεων που αφορούν το φυσικό αέριο, με

αποτέλεσμα να δημιουργούνται οι συν-
θήκες για να μετατραπεί η Ελλάδα σε
κόμβο μεταφοράς οικονομικής πράσινης
ενέργειας. Με βάση τα παραπάνω, η ση-
μαντική επίδραση στην κατανάλωση από
την άνοδο της αποδοτικότητας, σε συν-
δυασμό με τις επενδύσεις σε παραγωγή
ΑΠΕ και διεθνείς διασυνδέσεις (συνολικού
ύψους 35 δισ. ευρώ) θα επιτρέψουν τη
μετάβαση σε ένα πράσινο μείγμα ενέρ-
γειας.

Πώς η Ελλάδα μπορεί 
να γίνει ενεργειακός
κόμβος για την Ευρώπη

<<<<<<

Σημαντική η ενίσχυση των 
διεθνών διασυνδέσεων ρεύ-
ματος και αερίου, τονίζει σε
μελέτη της η Εθνική Τράπεζα.

Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Στο χαμηλότερο σημείο, διαχρονικά,
βρίσκεται το ποσοστό της ιδιοκα-
τοίκησης στην Ελλάδα, καθώς, με
βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοι-
χεία της Eurostat, το 2021 διαμορ-
φώθηκε σε 73,3%, ακόμη χαμηλό-
τερα από το 73,9% στο οποίο είχε
«κλειδώσει» από το 2018 κι έπειτα.
Με τη διαδικασία διαχείρισης απαι-
τήσεων –στο πλαίσιο της εκκαθά-
ρισης των κόκκινων δανείων– να
βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη τα τε-
λευταία χρόνια, είναι σαφές ότι το
ποσοστό ιδιοκατοίκησης θα συνε-
χίσει να μειώνεται.

Στο απόγειό της, το 2005, η ιδιο-
κατοίκηση είχε φθάσει στο 84,6%
του πληθυσμού. Ηταν η περίοδος
κατά την οποία η αγορά στεγαστικής
πίστης βρισκόταν στο ζενίθ της, η

πρόσβαση σε τραπεζική χρηματο-
δότηση ήταν πολύ εύκολη σχεδόν
για το σύνολο των νοικοκυριών και
ταυτόχρονα οι τιμές πώλησης κα-
τέγραφαν διαδοχικές αυξήσεις. Α-
κολούθησε ασφαλώς η κρίση χρέους,
τόσο του δημόσιου όσο και του ι-
διωτικού, με αποτέλεσμα μεγάλο μέ-
ρος των κατοικιών που αγοράστηκε
τη δεκαετία του 2000 να βρεθεί στα
χέρια των τραπεζών τα χρόνια που

ακολούθησαν, ή να πουληθεί από
τους ιδιοκτήτες, προκειμένου να ε-
ξυπηρετηθεί η αντίστοιχη δανειακή
οφειλή. 

Το αποτέλεσμα της παραπάνω
διαδικασίας είναι να καταγράφεται
μια σταθερή υποχώρηση του ποσο-
στού ιδιοκατοίκησης. Συγκεκριμένα,
ήδη από το 2010 το σχετικό ποσοστό
είχε υποχωρήσει στο 77,2%, για να
μειωθεί περαιτέρω σε 75,8% το 2013,

σε 74% το 2014 και σε 73,9% από
το 2016 και μέχρι το 2020.

Μελέτη του Δ. Εμμανουήλ, που
πραγματοποιήθηκε το 2013, κατέ-
γραψε πως το 37,8% των ιδιοκτητών
απέκτησε την κατοικία του μέσω
κληρονομιάς ή γονικής παροχής, το
30,3% μέσω δανεισμού και το 17,5%
χωρίς δανεισμό. Οταν όμως κατα-
γράφονται και άλλες μορφές οικο-
γενειακής υποστήριξης, όπως η χρη-

ματική συνεισφορά, το ποσοστό των
περιπτώσεων όπου η οικογένεια συ-
νέβαλε στην απόκτηση ιδιόκτητης
κατοικίας φθάνει στο 56,4% του συ-
νόλου. Η συνεισφορά αυτή από την
οικογένεια κατέστη πολύ δυσχερέ-
στερη, καθώς το διαθέσιμο εισόδημα
των νοικοκυριών στην Ελλάδα, κατά
το διάστημα από το 2008 έως το
2016, συρρικνώθηκε κατά 33%.

Κάπως έτσι, με βάση τα στοιχεία
της ΕΛΣΤΑΤ, η Ελλάδα έχει ένα από
τα μεγαλύτερα ποσοστά νέων αν-
θρώπων ηλικίας 18-34 ετών που μέ-
νουν μαζί με τους γονείς τους. Μά-
λιστα, σύμφωνα με σχετική ανάλυση
του Eteron (ινστιτούτο για την έ-
ρευνα και την κοινωνική αλλαγή),
το ποσοστό αυτό παραμένει υψηλό
όταν επικεντρωνόμαστε στις ηλικίες
25-34 ετών, τη στιγμή που σε άλλες
χώρες της Ευρώπης περιορίζεται αι-
σθητά, κάτι που σηματοδοτεί μια
σημαντική αναβολή στην ομαλή
στεγαστική πορεία των νέων αν-
θρώπων στην Ελλάδα. 

Η αναβολή αυτή έχει γίνει ακόμη
πιο έντονη από το 2014 και έπειτα,
με το ποσοστό για τις ηλικίες 18-34
να φθάνει το 66,7% το 2017 και το
69,4% το 2019, από 58,4% που ήταν
το 2008. 

Αντίστοιχα, το ποσοστό ιδιοκα-
τοίκησης των νέων ηλικίας από 25-
34 ετών έχει συρρικνωθεί από σχεδόν
25% που ήταν το 2005 σε μόλις 11%
το 2018 (Eurostat). Σύμφωνα με το
Eteron, αυτή η καθυστέρηση πρό-
σβασης σε ιδιοκατοίκηση οφείλεται
στις δυσχερέστερες συνθήκες στην
αγορά εργασίας, στην αύξηση των
τιμών των κατοικιών και την έλλειψη
πολιτικών πρόνοιας τα χρόνια που
προηγήθηκαν.

Μειώνεται το ποσοστό της ιδιοκατοίκησης

<<<<<<

Το 2021 υποχώρησε στο
73,3%, ακόμη χαμηλότερα
από το 73,9% στο οποίο 
είχε «κλειδώσει» από το
2018 κι έπειτα.

Η Ελλάδα έχει ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά νέων ηλικίας 18-34 ετών που μέ-
νουν με τους γονείς τους, καθώς οι χαμηλοί μισθοί σε συνδυασμό με τις υψηλές τι-
μές των ακινήτων κάνουν αδύνατη την αγορά σπιτιού.

Η Ελλάδα μπορεί να τριπλασιάσει μέσα στην επόμενη 10ετία τις εξαγωγές ηλεκτρισμού και φυ-
σικού αερίου.

Η αύξηση του κόστους για τραπεζικό δανεισμό συνδυάζεται με την άνοδο των τιμών στα ακίνητα, που σύμφωνα με τα στοιχεία
της ΤτΕ διαμορφώνεται στο 9,3% το α΄ εξάμηνο του έτους όσον αφορά τα διαμερίσματα.
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Toυ ΒΑΣΙΛΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Η Μεγάλη Παραίτηση ολοκλήρωσε τον
κύκλο της και η τηλεργασία θα δώσει τη
σκυτάλη σε ένα υβριδικό μοντέλο με πα-
ρουσία στο γραφείο κάθε Τρίτη, Τετάρτη
και Πέμπτη. Είναι η πρόβλεψη που δια-
τυπώνει στην «Κ» ο πρόεδρος της Gallup,
Τζιμ Κλίφτον, περιγράφοντας την επόμενη
ημέρα στην αγορά εργασίας. Ο ίδιος συ-
νιστά σχεδόν σαν συνταγή γιατρού στους
μάνατζερ: «Μία ουσιαστική συζήτηση,
κάθε εβδομάδα, με κάθε μέλος της ομά-
δας». Ερωτηθείς για τις επιδόσεις των
λαϊκιστικών δυνάμεων μπροστά στις δυ-
ναμικές της παγκοσμιοποίησης, με φόντο
και τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ,
δηλώνει ότι θα συνεχίσουν να μας απα-
σχολούν έως ότου δημιουργηθούν 50%
περισσότερες καλές θέσεις εργασίας, οι
οποίες απαιτούνται για να αντιστρέψουν
την υπαρκτή κατά τα άλλα πτώση της
παγκόσμιας ευημερίας. Σημειωτέον, ο
Τζιμ Κλίφτον θα συμμετάσχει στο Global
Innovation Summit που φέτος πραγμα-
τοποιείται στην Αθήνα, σε συνεργασία
με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών
και το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας
της Ελλάδας.

– Ποια είναι, κατά τη γνώμη σας, τα
χαρακτηριστικά που θα πρέπει να
έχει σήμερα ο μέσος εργαζόμενος;

– Η σκληρή δουλειά σε συνδυασμό
με την έντονη εστίαση στον πελάτη θα
ξεπεράσει σύντομα όλα τα άλλα χαρα-
κτηριστικά. Προβλέπω ότι θα εμφανιστεί
μια νέα λέξη για το ταλέντο, που θα πε-
ριγράφει έναν πολύ ιδιαίτερο εργάτη,
τον «κτίστη», ο οποίος μέσω της επιχει-
ρηματικότητας, της καινοτομίας και της
ανταγωνιστικότητας θα διατηρεί και θα
δημιουργεί πελάτες.

– Ποιο είναι το προφίλ του ιδανικού
μάνατζερ, σύμφωνα με τις ανάγκες
της σύγχρονης αγοράς εργασίας;

– Μέσω της μεγαλύτερης μετα-ανα-
λυτικής μελέτης που έγινε ποτέ, η οποία
συμπεριέλαβε 100 εκατομμύρια σε βάθος
συνεντεύξεις με παγκόσμιους υπαλλή-
λους, η Gallup εντόπισε μια ξεχωριστή
δραστηριότητα, η οποία διαχωρίζει τα
στελέχη - αστέρια από όλους τους υπό-
λοιπους. Ο επικεφαλής επιστήμονας της
Gallup για τον χώρο της εργασίας το πε-
ριέγραψε με απλά μαθηματικά, λέγοντας

το εξής: «Μία ουσιαστική συζήτηση,
κάθε εβδομάδα, με κάθε μέλος της ομά-
δας». Είναι μεγαλύτερο εχέγγυο για υψηλή
παραγωγικότητα από οποιαδήποτε άλλη
δραστηριότητα ή συνήθεια.

– Οι ψηφιακοί νομάδες είναι μια τάση
που αφορά ιδιαίτερα την Ελλάδα, η
οποία θεωρείται ιδανικός προορισμός
γι’ αυτόν τον σκοπό. Πιστεύετε ότι
η συγκεκριμένη τάση ήρθε για να
μείνει;

– Ναι. Νομίζω ότι θα υπάρξουν δεκάδες
εκατομμύρια ψηφιακοί νομάδες σε όλο
τον κόσμο, που θα μπορούν να είναι ε-
πιτυχημένοι, σε δουλειές όμως στις οποίες
οι σχέσεις δεν έχουν μεγάλη σημασία.
Πρόκειται για τους απόλυτους ατομικούς

καταφερτζήδες. Μπορούν να είναι εξαι-
ρετικά παραγωγικοί και πολύτιμοι, αλλά
μόνο σε συναλλακτικές εργασίες. Διότι
το να έχεις εργαζόμενους «κτίστες» πε-
λατών απαιτεί ομάδες υψηλής συνεργα-
σίας, πρωτοποριακές καινοτομίες και
σκληρή επίλυση προβλημάτων. Τα μεγάλα
στελέχη ομάδας γίνονται καλύτεροι φίλοι
και έχουν οικογενειακές σχέσεις. Παλεύ-
ουν περισσότερο ο ένας για τον άλλον.

– Τελικά, δουλειά στο γραφείο ή στο
σπίτι;

– Θα σας δώσω έναν αριθμό: Αλλάξτε
την παγκόσμια εβδομάδα εργασίας για
δουλειές γραφείου από 5 ημέρες σε 3 η-
μέρες στο γραφείο. Και θα πρέπει να
είναι πάντα οι ίδιες 3 ημέρες, ώστε οι ο-
μάδες να γνωρίζουν πότε μπορούν να
πραγματοποιήσουν βασικές συναντήσεις
υψηλής συνεργασίας και επίλυσης προ-
βλημάτων. Οι τρεις αυτές ημέρες μπορεί
να είναι η Τρίτη, η Τετάρτη και η Πέμπτη,
ως μια υπόσχεση που θα δίνουν οι ερ-
γαζόμενοι ο ένας στον άλλον. Οι ημέρες
αυτές θα εξακολουθούν και πάλι να είναι
ευέλικτες, επιτρέποντας σε κάποιον να

πάρει τα παιδιά του από το σχολείο μια
ημέρα με χιόνι ή να τα πάει στον γιατρό
ή να βοηθήσει έναν γείτονα. Η Gallup
συνιστά να μην το κάνουμε πολιτική,
αλλά να το αναγάγουμε σε κουλτούρα,
στον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε.
Τα κορυφαία στελέχη που μετακινούνται
σε βουνά και παραλίες με μερική ή και
πλήρη απασχόληση τελικά θα μειώσουν
βαθιά την ηγετική τους αξία. Θα χάνουν
κρίσιμες συναντήσεις συνεργασίας και
δεν θα μπορούν να συμβάλλουν στην α-
νάπτυξη, στη διδασκαλία και στην οι-
κοδόμηση των σχέσεων που απαιτούνται
για την επόμενη γενιά αστέρων. Προ-
σωπικά, ανησυχώ για τους πρόσφατους
αποφοίτους κολεγίου στην εταιρεία μας

που επιλέγουν να εργάζονται κυρίως από
το σπίτι, διότι έτσι χάνουν ευκαιρίες ε-
ξέλιξης, που δεν μπορούν να αναπλη-
ρωθούν αργότερα στη ζωή τους. Δεν
θέλω τα εγγόνια μου να προσπαθούν να
αναπτύξουν τις ηγετικές τους ικανότητες
από το σπίτι.

– Αν κάτι χαρακτηρίζει το σημερινό
οικονομικό περιβάλλον είναι ο υψη-
λός πληθωρισμός. Τι σημαίνει πρα-
κτικά για τις αποφάσεις των επιχει-
ρήσεων;

– Σημαίνει ότι πρέπει να πληρώνεις
τους υπαλλήλους περισσότερο για να
μπορέσουν να αντεπεξέλθουν οικονομικά
στα βασικά. Ομως το 99% των εταιρειών

ζει πολύ κοντά στο όριο, δεν αποκομίζει
κέρδη όπως οι τράπεζες και οι μεγάλες
εταιρείες τεχνολογίας. Αρα θα πρέπει να
κάνει περισσότερα με λιγότερα. Αυτό
λειτουργεί συνήθως ως ένας ευφημισμός
για τη διατύπωση της άποψης: «Απολύστε
τους μισούς από τους μεσαίου επιπέδου
μάνατζέρ σας». Αυτό ωστόσο μπορεί να
λειτουργήσει για σήμερα, αλλά ξεπουλά
το μέλλον, καθώς καθυστερεί την ανά-
πτυξη ταλέντων.

– Πώς αντιλαμβάνεστε την έννοια
της ανταγωνιστικότητας σε μια οι-
κονομία;

– Η πηγή νέας οικονομικής ενέργειας
σε οποιαδήποτε πόλη ή χώρα δεν είναι
άλλη από τη δημιουργία μιας νέας επι-
χείρησης. Οι περισσότεροι ηγέτες πι-
στεύουν ότι η ανταγωνιστικότητα έχει
τις ρίζες της στην καινοτομία. Δεν είναι
έτσι. Εχει τις ρίζες της στην επιχειρη-
ματικότητα και στις νέες επιχειρήσεις.
Αλλο το κάρο και άλλο το άλογο. Η και-
νοτομία βρίσκεται στο κάρο, που κάθεται
όμως αδρανές έως ότου γαντζωθεί σε
ένα άλογο, δηλαδή στον επιχειρηματία.
Η Αμερική βρίσκεται σε χαμηλό 50 ετών
στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και
είναι ο λόγος για τον οποίο το ΑΕΠ μας
χρειάζεται να στηριχθεί από τρισεκα-
τομμύρια δολάρια κρατικού χρήματος.

– Παρεμπιπτόντως, πώς διαμορφώ-
νεται στον αντίποδα η τάση της Με-
γάλης Παραίτησης;

– Τελείωσε. Από την αρχή οι επιστή-
μονές μας έβλεπαν περισσότερο μια Με-
γάλη Αναδιάταξη, παρά μια Μεγάλη Πα-
ραίτηση. Οι άνθρωποι άλλαζαν δουλειές
στις περιπτώσεις που θα μπορούσαν, για
παράδειγμα, να εργάζονται από το σπίτι
με πλήρη απασχόληση. Αυτό συνέβη και
τελείωσε. Καθώς οι οργανισμοί βάζουν
ένα νέο υψηλό στοίχημα για παραγωγι-
κότητα, οι εργαζόμενοι από το σπίτι θα
αντιμετωπίζονται με λιγότερη ενσυναί-
σθηση, εκτός εάν έρχονται στο γραφείο
3 ημέρες την εβδομάδα. Αυτό που θα δού-
με τελικά θα είναι μια Μεγάλη Ανατροπή
στο τρέχον καθεστώς, της 5ήμερης ερ-
γασίας μόνο από το σπίτι. Προβλέπω μια
νέα και έντονη ζήτηση για την εξασφάλιση
εργαζομένων με υψηλές επιδόσεις και
θεωρώ ότι αυτοί οι «κτίστες», για τους ο-
ποίους σας μίλησα, θα ξεπεράσουν κατά
3 φορές τον μέσο εργαζόμενο.

Εργασία 3 ημέρες στο γραφείο, 2 ημέρες στο σπίτι
Δεν θέλω τα εγγόνια μου να προσπαθούν να αναπτύξουν τις ηγετικές τους ικανότητες από το σπίτι λέει στην «Κ» ο πρόεδρος της Gallup Τζιμ Κλίφτον

Τα μεροκάματα
και ο λαϊκισμός

– Μια τάση η οποία ενίοτε α-
νατρέπει και πολιτικούς σχε-
διασμούς είναι ο λαϊκισμός α-
πέναντι στις δυναμικές της
παγκοσμιοποίησης. Πιστεύε-
τε ότι είναι ένα φαινόμενο
που βρίσκεται σε έξαρση ή
σε ύφεση στη Δύση;
– Από την παγκόσμια δημο-
σκόπηση της Gallup προκύ-
πτει ότι οι συναισθηματικές
καταστάσεις του θυμού, του
στρες, της λύπης, του σωμα-
τικού πόνου και της ανησυ-
χίας αυξάνονται συστηματικά
για πάνω από 10 χρόνια. Αυτό
σημαίνει ότι τα 8 δισεκατομ-
μύρια άνθρωποι βιώνουν τη
ζωή όλο και λιγότερο θετικά
σε σύγκριση με το προηγού-
μενο έτος. Η παγκόσμια ευη-
μερία βρίσκεται σε πτώση,
γεγονός που αλλάζει τον
τρόπο με τον οποίο ψηφίζου-
με. Ομως αυτό μπορεί πραγ-
ματικά να διορθωθεί. Αν κοι-
τάξετε την αραβική εξέγερ-
ση, το Brexit, τον Τραμπ, τις
μεγάλες αλλαγές σε ολόκλη-
ρη τη Λατινική Αμερική και
την πιο πρόσφατη ιστορική
ταλάντευση του λαϊκισμού
στην Κολομβία, δεν υπήρχαν
ενδείξεις μετατόπισης των
συναισθημάτων στα οικονο-
μικά δεδομένα. Αλλά μπο-
ρείς να βρεις αλλαγές στα
δεδομένα της ευημερίας.
Αρκεί να ρωτήσεις τους αν-
θρώπους πώς πάει η ζωή
τους. Οι διακυμάνσεις του
λαϊκισμού θα συνεχιστούν έ-
ως ότου υπάρξουν 50% πε-
ρισσότερες «καλές θέσεις
εργασίας» διαθέσιμες σε όλο
τον κόσμο, παρέχοντας τα α-
ναγκαία μεροκάματα ώστε οι
νέοι να έχουν την οικονομική
δυνατότητα να παντρευτούν,
να κάνουν παιδιά και να έ-
χουν ένα σπίτι.

<<<<<<

Μία ουσιαστική συζήτηση,
κάθε εβδομάδα, με κάθε
μέλος της ομάδας είναι μεγα-
λύτερο εχέγγυο για υψηλή
παραγωγικότητα από οποια-
δήποτε άλλη συνήθεια.

Προσωπικά ανησυχώ για τους πρόσφατους αποφοίτους κολεγίου στην εταιρεία μας, που ε-
πιλέγουν να εργάζονται κυρίως από το σπίτι, διότι έτσι χάνουν ευκαιρίες εξέλιξης, που δεν
μπορούν να αναπληρωθούν αργότερα στη ζωή τους, υπογραμμίζει ο Τζιμ Κλίφτον.

Sigourney Weaver by Mark Seliger

COMING 
SOON 
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ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ(Πηγή: Reuters)                                                                                    ΞENA XPHMATIΣTHPIA

New York/Νέα Υόρκη
(Σε δολάρια)

 Πριν από
Εταιρείες το κλείσιμο Μετ.%

3M COMPANY 132.21 -0.579

ALCOA CORP 48.575 1.9198

ALTRIA GROUP 44.505 0.2817

AMAZON COM 99.84 -0.9426

AMER EXPRESS C 156.02 0.7296

AMER INTL GROU 60.89 0.828

AMGEN 288.54 1.235

APPLE INC 150.12 0.2806

BANK OF AMERIC 38.0999 -0.8073

BAXTER INTL IN 54.04 -1.5306

BOEING CO 176.06 -0.8057

BRISTOL MYERS  77.48 2.0011

CAMPBELL SOUP  49.01 0.0817

CATERPILLAR IN 238.71 0.9387

CIGNA CORP 311.11 2.3994

CHEVRON 188.93 1.3247

CISCO SYSTEMS 45.295 1.1275

CITIGROUP 49.35 -1.6736

CERVECERIAS 11.345 -0.132

COCA-COLA CO 61.575 0.4159

COLGATE PALMOL 75.54 1.3008

DANAOS CORP 59.93 -2.9474

DIANA SHIPPING 4.355 -2.1348

DOW INC 52.355 -1.4772

DUPONT DE NMOU 71.52 1.0027

ENTERGY CP 109.75 -0.7954

EXXON MOBIL 114.445 1.2429

FEDEX CORP 178.15 1.4464

FORD MOTOR CO 14.23 -0.8362

INTL BUS MACHI 145.44 1.5855

GENERAL DYNAMI 246.6 1.4272

GENERAL ELEC C 86.725 0.4808

GOLDM SACHS GR 386.82 0.4284

HALLIBURTON CO 38.5 -0.6195

HARTFORD FINL 73.01 -0.842

HP INC 30.76 0.6874

HOME DEPOT INC 310.81 -1.3114

INTEL CORP 30.82 1.2816

JOHNSON JOHNSO 173.2 2.3338

JPMORGAN CHASE 135.295 -0.0037

LAZARD 39.47 1.622

MCDONALD’S COR 274.34 1.087

MERCK & CO 101.425 3.5372

MICROSOFT CP 243.69 -1.384

3M COMPANY 132.19 -0.5941

MORGAN STANLEY 91.21 0.4737

NIKE INC CL B 105.5 -0.5561

NORFOLK SOUTHE 255.93 2.0007

PFIZER INC 49.77 4.5588

PROCTER & GAMB 142.53 1.1066

ROCKWELL AUTOM 273.11 -0.1535

SCHLUMBERGER L 54.78 -0.073

SOUTHERN 65 -0.1383

STEALTHGAS 3.29 1.8576

TSAKOS ENERGY 18.135 0.806

UNISYS CORP 4.7 -8.2031

UNITEDHEALTH G 520.05 -0.3888

US BANCORP 44.385 -1.191

VERIZON COMMS 38.615 0.8225

WALT DISNEY CO 95.88 0.9157

WELLS FARGO &  47.445 -0.2208

WALMART INC 140.86 -1.2063

London/Λονδίνο
(Σε πέννες)

Εταιρείες    Χθεσινό Μετ.%

ANGLO AMERICAN 3322.8391 -0.955

A.B.FOOD 1558.6708 0.386

ADMIRAL GRP 2041.70077 3.617

ASHTEAD GRP. 5014.6776 -0.983

ANTOFAGASTA 1415.236 -1.189

AVIVA 438.355 0.547

ASTRAZENECA 10868 2.548

BABCOCK INTL 282.5694 1.571

BAE SYS. 732.1269 1.709

BARCLAYS 157.90275 -0.379

BR.AMER.TOB. 3222.5 2.149

BARRATT DEVEL. 407.6 -0.851

BERKELEY GP.HL 3900 -1.016

BR.LAND 405.60658 -1.191

BUNZL 2955.8906 1.057

BP 481.05 0.439

BURBERRY GRP 2020.1429 0.845

BT GROUP 124.9465 4.299

COCACOLA HBC A 2008.6 0.099

CARNIVAL 804.53103 5.281

CENTRICA 83.35197 1.409

COMPASS GROUP 1796 1.901

CAPITA GROUP 25.9935 0

CRH 3353.5 -0.253

DCC 4000 -0.62

DIAGEO 3721.5 1.105

DIRECT LINE 205.78387 0.919

EXPERIAN 2863.91818 -0.942

EASYJET 415.5332 2.061

FRESNILLO 876.99611 1.524

GLENCORE 512.77751 1.992

GSK 1321.4 3.128

HIKMA 1438.7362 3.208

HAMMERSON 25.2338 1.2

HARGREAVES LS 940.17155 -0.342

HSBC HLDGS.UK 481.85 2.148

INTL CONSOL AI 141.36 2.628

INTERCON. HOTE 4757 -0.314

3I GRP. 1306.13583 -1.079

IMP.BRANDS 2038 2.232

INTERTEK GROUP 4079 1.412

ITV 76.65965 2.7

JOHNSON MATTHE 2184.72467 -1.555

KINGFISHER 248.04628 1.381

LAND SECS. 625.6 -1.047

LEGAL&GEN. 249 -0.401

LLOYDS GRP. 43.64152 0.207

MARKS & SP. 2699 0.441

MONDI 1571.5 -0.664

NATIONAL GRID 1008.24568 1.183

NEXT 5780 1.085

PROVIDENT FIN. 191.09 -2.093

PRUDENTIAL 996.8824 -0.57

PERSIMMON 1344.77273 -1.766

PEARSON 953.6015 1.642

RELX 2247.96628 0.582

RIO TINTO 5400 0.167

ROLLS-ROYCE HL 91.6 2.564

SAINSBURY(J) 220.6 0.824

SCHRODERS 468.86249 -1.795

SAGE GRP. 754.3115 -0.794

ST JAMESS PLAC 1193.5 -0.787

SMITHS GROUP 1586.52 0.823

SMITH&NEPHEW 1063.70565 0.758

SSE 1631.97552 0.276

STAND.CHART. 578.6 2.051

SEVERN TRENT 2755.75 2.951

TRAVIS PERKINS 983.01957 1.448

TESCO 230.59688 0.964

TUI AG 154.96948 -0.833

TAYLOR WIMPEY 103.85 -0.575

UNILEVER 4047.62857 2.361

UTD. UTILITIES 1030.5 2.386

VODAFONE GROUP 104.59657 0.424

WPP 878.6 1.291

WHITBREAD 2568.26429 -1.122

Zurich/Ζυρίχη
(Σε ελβ. Φρ.)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ABB LTD N 29.8 0.4

RICHEMONT N 116.95 -1.14

GEBERIT N1 481.5 -1.81

NOVARTIS N 78.8 -0.27

ROCHE HOLDING  312.65 -3.98

SGS N 2337 -0.34

SWATCH GROUP I 259.1 0.47

ADECCO N 34.55 -1.14

JULIUS BAER N 53.7 -0.15

CS GROUP AG 4.288 0.49

GIVAUDAN N 3300 -0.33

NESTLE SA 108.08 0.02

TRANSOCEAN N 0 0

SWISSCOM N 494.4 1.29

SWISS RE N 80.66 0.62

UBS GROUP N 17.335 -0.69

ZURICH INSURAN 426.6 0.66

Frankfurt/Φρανκφούρτη
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ADIDAS N 131.86 -3.78

ALLIANZ SE 202 1.35

BASF SE 51.28 0.6

BAY MOT WERKE 85.03 0.79

BEIERSDORF 98.6 0.84

BAYER N AG 51.32 1.13

COMMERZBANK 7.824 0.188

CONTINENTAL AG 61.76 0.14

DEUTSCHE BANK  10.178 -0.04

DEUTSCHE POST  39.345 -0.105

DT BOERSE N 161.95 -0.2

DT LUFTHANSA A 7.301 -0.029

DT TELEKOM N 18.878 0.018

E.ON  SE NA 8.916 0.178

FRESENIUS MEDI 29.97 0.39

FRESENIUS SE 24.16 0.54

HEIDELBERGCEME 52.38 0.34

HENKEL AG&CO V 67.28 0.58

INFINEON TECH  31.5 2.27

K+S AG NA 22.25 1.04

MERCK KGAA 183.1 7.75

MUENCH. RUECK  289 3.4

RWE AG 38.92 -0.86

THYSSENKRUPP A 5.996 0.12

VOLKSWAGEN VZ 143.44 0.76

VONOVIA SE 25.02 -0.2

SIEMENS N 122.86 0.26

SAP SE 105.72 -0.26

Amsterdam/Αμστερνταμ
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

AALBERTS 38.63 -1.63

AEGON 4.654 0.11

ABN AMRO BANK 11.235 -0.62

AKZO NOBEL 70.36 0.03

ARCELORMITTAL 26.185 0.44

ASML HOLDING 565.3 2.5

GALAPAGOS 40.53 1.58

HEINEKEN 86.26 0.42

ING GROEP 11.21 1.06

KONINKLIJKE DS 127.6 -2

KPN KON 2.815 1.19

NN GROUP 43.17 0.07

KONINKLIJKE DS 127.6 -2

IMCD 139.45 -0.99

RANDSTAD 54.6 -1.12

RELX 25.52 0

UNIBAIL RODAM  54.83 -1.12

VOPAK 26.18 5.35

WOLTERS KLUWER 99.98 0.99

Milano/Μιλάνο
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

A2A SPA 1.29 1.26

ATLANTIA 22.98 22.97

AZIMUT HLDG 19.79 19.78

ENEL 5.08 5.10

ENI 14.47 14.28

GENERALI ASS 17.08 16.96

GEOX 0.85 0.85

INTESA SANPAOL 2.1865 1.2

MEDIOBANCA 9.95 9.95

RCS MEDIAGROUP 0.66 0.66

PRYSMIAN 32.40 32.85

SNAM 4.73 4.67

STMICROELEC.N. 37.00 35.87

TELECOM ITALIA 0.24 0.24

TENARIS 15.93 16.00

TERNA 7.19 7.07

UNICREDIT 12.87 0.55

Tokyo/Τόκιο
(Σε γιέν)

Εταιρείες        Χθεσινό Μετ.%

AJINOMOTO 4131 -0.07

ASAHI GROUP HL 4298 -0.85

ASTELLAS PHARM 2048 -1.35

BRIDGESTONE CO 5359 -0.72

CANON INC 3129 -1.17

CASIO COMPUTER 1367 2.01

CITIZEN WATCH 596 -1.65

CREDIT SAISON 1642 0.18

DAIWA SEC GROU 599 -0.33

SUBARU 2301.5 -4.1

FUJIFILM HOLDI 7446 -1.05

FUJITSU 17960 -0.31

HINO MOTORS 628 0.32

HITACHI 7175 -1.52

HONDA MOTOR 3301 -1.02

IHI 3405 -4.35

ISUZU MOTORS 1710 -2.84

KAWASAKI HVY I 2814 -1.64

KAJIMA CORP 1466 -3.62

KEIO 4830 -0.82

KOBE STEEL 600 -0.99

KONICA MINOLTA 534 -0.37

JTEKT 993 -1.49

MITSUB UFJ FG 703.3 -1.06

MITSUBISHI COR 4297 -0.99

MITSUBISHI ELE 1349 -0.66

MITSUBISHI MOT 579 -5.39

NEC CORPORATIO 4780 -1.54

NIKKON HLDG 2349 -2.04

NIKON CORP 1292 -4.3

NIPPON SUISAN 4298 0.4

NISSAN MOTOR C 492.9 -1.32

NOMURA HOLDING 495.1 0.12

NISSAN CHEMICA 6600 -1.35

NIPPON PAPER I 928 

OBAYASHI CORP 962 -3.22

ODAKYU ELEC RA 1701 1.55

OJI HOLDINGS 522 -2.61

OSAKA GAS 2019 -1.8

RICOH CO LTD 1042 0.97

SECOM 8070 -1.99

SEVEN & I HLDG 5424 -4.32

SHARP CORP 986 2.07

SHIMIZU CORP 711 -2.2

SHISEIDO 5933 5.23

SONY GROUP COR 11595 -0.3

SMFG 4289 -1.33

SUMITOMO CHEM 480 0

SUZUKI 887 0

TAISEI CORP 3810 -5.34

TDK CORPORATIO 4950 -2.94

TOBU RAILWAY 3115 -1.74

TOKIO MARINE H 2787.5 -1.06

TORAY INDUSTRI 708.1 -2.13

TREND MICRO 6980 -2.92

TOPY INDS LTD 1673 -1.41

TORAY INDUSTRI 708.1 -2.13

TOSHIBA CORP 4846 -2.1

TOYOBO 1016 0.3

TOYOTA MOTOR C 1986 -0.75

YAMAHA CORP 5460 0.37

Paris/Παρίσι
(Σε ευρώ)

Εταιρείες    Χθεσινό Μετ.%

ACCOR 25.26 -0.36

AIR LIQUIDE 137.08 1.48

ALSTOM 24.43 -0.49

AXA 26.70 0.41

BNP PARIBAS 52.18 0.81

BOUYGUES 30.54 0.79

CAPGEMINI 181.25 -0.36

CARREFOUR 16.43 1.92

CASINO GUICHAR 12.45 -0.56

CREDIT AGRICOL 9.63 0.92

DANONE 50.22 1.8

DASSAULT SYSTE 37.34 -0.17

EDF 11.92 -0.21

L’OREAL 346.50 -0.09

L.V.M.H. 700.70 -0.78

LAGARDERE 19.01 1.71

MICHELIN 26.89 0.79

PERNOD RICARD 188.25 0.7

KERING 541.80 -0.33

PUBLICIS GROUP 62.82 -0.44

RENAULT 32.76 0.71

SAINT-GOBAIN 45.40 0.14

SANOFI 84.09 2.01

SCHNEIDER ELEC 141.14 -0.59

SOCIETE GENERA 24.16 0.98

SODEXO 87.42 0.53

TF1 6.99 0.87

THALES 112.75 0.45

VEOLIA ENVIRON 23.93 1.44

Madrid/Μαδρίτη
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ACS CONS Y SER 26.17 -0.1526

AENA SME 124.45 1.0146

ACERINOX 9.624 0.7327

ACCIONA 186.6 -0.48

AMADEUS 53.04 -0.4505

BBVA 5.369 1.3593

BANKINTER 5.6 1.2658

CAIXABANK 3.165 1.4423

DSTR INT ALIME 0.0128 0.7874

ENDESA 17.92 1.1572

ENAGAS 17.205 2.1371

FERROVIAL 24.82 0.608

FOMENTO DE CON 8.04 0.5

GRIFOLS 10.685 4.3967

IBERDROLA 10.495 1.401

INT AIRLINES G 1.598 1.9783

INDRA SISTEMAS 9.45 0.1059

INDITEX 24.35 0.6198

MAPFRE 1.8 1.2943

MERLIN PROP 9.06 -1.0917

ARCELORMITTAL 26.17 0.4221

REPSOL 13.845 0.6177

BCO DE SABADEL 0.7884 0.382

BANCO SANTANDE 2.572 1.7606

SACYR 2.538 1.6827

TELEFONICA 3.611 0.7815

MEDIASET ES CO 3.324 -0.2401

TECNICAS REUN 9.655 4.3784

Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Τις 900 μονάδες «πάτησε» ο Γενικός
Δείκτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών,
για πρώτη φορά από τις 6 Ιουνίου, αλλά
χωρίς δυναμική, καθώς η συνεδρίαση
ήταν αρκετά υποτονική με πολύ μικρές
διακυμάνσεις και χαμηλή συναλλακτική
δραστηριότητα, ενώ τα χαρτοφυλάκια
τηρούν στάση αναμονής έπειτα από
την πρόσφατη άνοδο η οποία και «έ-
σβησε» τις απώλειες του έτους. Και
αυτά σε αντίθεση με τη σημαντική ά-
νοδο που εμφάνιζαν οι βασικοί ευρω-
παϊκοί δείκτες, με τους επενδυτές να
αξιολογούν τα τελευταία θετικά στοιχεία
του πληθωρισμού στις ΗΠΑ και να τα
«ζυγίζουν» σε σχέση με τις προοπτικές
της νομισματικής πολιτικής και της
στάσης που θα ακολουθήσει η Fed.

Για τον Γενικό Δείκτη οι επόμενες
ημέρες αποτελούν ένα ανοδικό στοί-
χημα, δεδομένου ότι η φετινή πορεία

του ήταν αισθητά καλύτερη από εκείνη
των βασικών διεθνών μετοχικών δει-
κτών, σημειώνει η Depolas Investment
Services. «Δεν βρισκόμαστε στο σημείο
εκείνο που ενισχύουμε τις θέσεις μας,
αλλά το περιβάλλον και τα εγχώρια ε-
ταιρικά μεγέθη δικαιολογούν καλύτερες
τιμές. Το εύρος τιμών για τις επόμενες
συνεδριάσεις τοποθετείται μεταξύ των
950 και 850 μονάδων», εκτιμά η χρη-
ματιστηριακή.

Στα στατιστικά της συνεδρίασης, ο
Γενικός Δείκτης έκλεισε με άνοδο 0,28%
στις 900,3 μονάδες, ενώ ο τζίρος δια-
μορφώθηκε στα 51,02 εκατ. ευρώ.

O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης
έκλεισε με άνοδο 0,20% στις 2.189,22

μονάδες, ενώ με κέρδη 1,11% και στις
1.375,47 μονάδες έκλεισε ο δείκτης με-
σαίας κεφαλαιοποίησης.

Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά
ξεχώρισε η ΔΕΗ στο +3,01% και ακο-
λούθησε με κέρδη 2,54% η Motor Oil,
ενώ κέρδη άνω του 1% σημείωσαν οι
Βιοχάλκο και Titan. Στον αντίποδα,
πτώση 2,23% σημείωσε η ΤΕΡΝΑ Ε-
νεργειακή, με απώλειες 1,66% έκλεισε
η Coca-Cola και ήπια πτωτικά έκλεισαν
οι ΟΤΕ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Jumbo, ΕΥΔΑΠ,
Aegean, Quest, Lamda Development
και Ελλάκτωρ.

Ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε
κατά 0,76% στις 646,40 μονάδες φτά-
νοντας τα υψηλότερα επίπεδα από τα

τέλη Απριλίου, με την Τράπεζα Πειραιώς
να σημειώνει ράλι 3,43%, την Alpha
Bank να καταγράφει κέρδη 1,48% και
την Εθνική Τράπεζα να κλείνει στο
+0,29%, ενώ απώλειες 0,37% κατέγραψε
η Eurobank.

Πάντως, όπως σχολιάζει ο Ηλίας Ζα-
χαράκης της Fast Finance, τα εταιρικά
αποτελέσματα κρατούν «ζεστό» το εν-
διαφέρον της αγοράς, με τον τραπεζικό
να θυμίζει παλαιότερα χρόνια. Η είσοδος
της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής στον MSCI
ήταν στα θετικά της προηγούμενης ε-
βδομάδας, με την αγορά ακόμη να πε-
ριμένει την πώλησή της. Η μεσαία κε-
φαλαιοποίηση φαίνεται από τη συνε-
δρίαση της Παρασκευής να κερδίζει έ-

δαφος, με την Πληροφορική να έχει
τον πρώτο λόγο. Είναι και ο μόνος δεί-
κτης που έχει σοβαρές απώλειες της
τάξεως του 8,80% για το 2022.

Σύμφωνα με τον αναλυτή, η ερώτηση
που πλανάται είναι αν η ελληνική αγορά
μπορεί να κάνει τη διαφορά και να ξε-
κινήσει μια μακροχρόνια ανοδική πο-
ρεία. «Θυμίζουμε ότι τα τελευταία χρόνια
η αγορά σταματάει στη ζώνη του 900-
980 σε κάθε ανοδική της προσπάθεια.
Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι μπορούν
να υποστηρίξουν υψηλότερες αποτι-
μήσεις, ενώ το πιο βασικό είναι ότι ο
τραπεζικός κλάδος πλέον δεν έχει τα
βαρίδια του παρελθόντος», όπως επι-
σημαίνει.

Ανοδο σημείωσαν χθες οι ευρωπαϊκές
αγορές, σε μεγάλο βαθμό χάρη στα
θετικά αποτελέσματα που ανακοίνω-
σαν επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων
η γερμανική Infineon και η βρετανική
Informa, ενώ οι επενδυτές έχουν το
βλέμμα στραμμένο στα στοιχεία που
αναμένονται μέσα στην εβδομάδα
για τον πληθωρισμό και το ΑΕΠ. Ει-
δικότερα αναμένονται στοιχεία για
την ανεργία, τον πληθωρισμό και τις
λιανικές πωλήσεις στη Βρετανία, αλλά
και οι πρώτες εκτιμήσεις για το ΑΕΠ
της Ευρωζώνης στη διάρκεια του γ΄
τριμήνου.

Ετσι ο πανευρωπαϊκός δείκτης
Eurostoxx 600 έκλεισε με άνοδο 0,1%
σημειώνοντας τα υψηλότερα επίπεδα
των τελευταίων 11 εβδομάδων.

Με τη μετοχή της Infineon να κάνει
άλμα 7,8%, τη μεγαλύτερη ανάμεσα
στις μετοχές του δείκτη Xetra DAX,
το χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης
έκλεισε με κέρδη 0,62%. Η γερμανική
βιομηχανία μικροεπεξεργαστών είχε
ανακοινώσει νωρίτερα ότι αυξάνει
τους στόχους της και σχεδιάζει μονάδα
παραγωγής αξίας 5 δισ. ευρώ στη
Δρέσδη. Ο ευρύτερος κλάδος των ε-
ταιρειών τεχνολογίας παρουσίασε ά-
νοδο 1,2% και ήταν η μεγαλύτερη α-
νάμεσα σε όλους τους κλάδους του
δείκτη Eurostoxx 600. 

Σημειωτέον, πάντως, ότι ο εν λόγω
πανευρωπαϊκός δείκτης έχει συνολικά
απώλειες 11,3% στη διάρκεια του
έτους εξαιτίας της επιδείνωσης που
παρουσιάζει η εικόνα της παγκόσμιας

οικονομίας Μιλώντας στο Reuters, η
Βικτόρια Σκόλαρ, επικεφαλής της μο-
νάδας επενδύσεων στην Interactive
Investor, τόνισε πως «τα καλά νέα για
τη βιομηχανική παραγωγή της Ευρω-
ζώνης καθησύχασαν κάπως την ανη-
συχία για τον κίνδυνο της άμεσης ύ-
φεσης». Στο μεταξύ, δόθηκαν στη δη-
μοσιότητα στοιχεία που φέρουν τη
βιομηχανική παραγωγή της Ευρωζώ-
νης να έχει αυξηθεί τον Σεπτέμβριο
περισσότερο από όσο είχε προβλεφθεί,

ενώ αναθεωρήθηκε προς τα πάνω και
η παραγωγή του Αυγούστου. Γενικά
επικρατεί επιφυλακτικότητα στις α-
γορές μετά τη δήλωση του Κρίστοφερ
Γουάλερ, στελέχους της Federal
Reserve, πως η ομοσπονδιακή τράπεζα
των ΗΠΑ δεν πρόκειται να μετριάσει
τη μάχη της κατά του πληθωρισμού.

Ωστόσο, οι ευρωπαϊκές μετοχές κα-
τέγραψαν τα μεγαλύτερα κέρδη των
τελευταίων οκτώ μηνών, κυρίως επειδή
οι επενδυτές ποντάρουν σε μια ηπιό-
τερη στάση της Fed και σε ηπιότερες
αυξήσεις επιτοκίων. Ετσι ο δείκτης
FTSE 100 του Λονδίνου έκλεισε με
κέρδη 0,92% ενώ με πολύ μικρότερα,
μόλις 0,22%, ο CAC 40 του Παρισιού.

REUTERS, BLOOMBERG

Οριακά κέρδη, ενώ οι επενδυτές
τηρούν στάση αναμονής
Στις 900,3 μονάδες ο Γενικός Δείκτης, με άνοδο 0,28% και χαμηλό τζίρο

<<<<<<<

Τα εταιρικά αποτελέσματα
κρατούν ζεστό το ενδιαφέ-
ρον της αγοράς, εκτιμούν οι
αναλυτές.

Ανοδικά κινήθηκαν
οι ευρωπαϊκές αγορές

<<<<<<

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης
Eurostoxx 600 έκλεισε σε
υψηλό έντεκα εβδομάδων.

Στο Λονδίνο ο δείκτης FTSE 100 κατέγραψε κέρδη 0,92%.

Η μεσαία κεφαλαιοποίηση φαίνεται να κερδίζει έδαφος, με την Πληροφορική να έχει τον πρώτο λόγο. Είναι άλλωστε και ο μόνος δεί-
κτης που έχει σοβαρές απώλειες της τάξεως του 8,80% για το 2022.
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ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ                                                                                                                                                                                                                                                             

Χρηματοοικονομικά                                                                                                                                                                                                                                                 

ΕΛΗΤ          HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD                                                            1.0050               1.0200                 1.0111               0.9160             “22,797”                1.0200                1.0300                1.0200                1.49

ΤΡΚΗ         Bank of Cyprus Holdings Plc                                                                              1.4850               1.5150                 1.4970               0.5410               “2,636”                1.4950                1.5100                1.5100                0.67

ΔΗΕΠ         Demetra Holdings Plc (EM)                                                                                0.3840               0.3960                 0.3890             -0.1980               “8,426”                0.3840                0.3920                0.3860              -1.53

ΛΕΠΕ         LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD (Σ)                                                                                                                                                                                0.0820                0.0000                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Καταναλωτικά Προϊόντα                                                                                                                                                                                                                                         

ΛΟΥΗ         LOUIS PLC                                                                                                          0.0600               0.0620                 0.0602               0.2040             “50,598”                0.0595                0.0600                0.0600                6.19

ΤΣΟΚ          A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                            0.0830                0.0910                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Τεχνολογία                                                                                                                                                                                                                                                                 

ΛΟΤΖ          LOGICOM PUBLIC LTD                                                                                        1.7000               1.7000                 1.7000             -0.0260                     525                1.6900                1.7000                1.7000                0.00

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ                                                                                                                                                                                                                                             

Χρηματοοικονομικά                                                                                                                                                                                                                                                 

ΑΤΑΣ          ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD                                                   1.4400               1.4400                 1.4400             -0.4610                     600                1.4300                1.4400                1.4400                0.00

ΚΟΣΑ         ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                       0.0460                0.0000                                                 

ΜΙΝΕ         ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                0.0135               0.0150                 0.0145               0.1000               “3,000”                0.0135                0.0150                0.0150              11.11

ΑΚΕΠ         ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                                            0.0000                0.0260                                                 

ΓΙΕΠ          “UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD  (EM, Σ)”                                                                                                                                                                                 0.0425                0.0470                                                 

ΕΛΛΗ         ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD                                                                                                                                                                                               0.3200                0.0000                                                 

ΙΝΕΠ          INTERFUND INVESTMENTS PLC  (EM)                                                                                                                                                                                                      0.0000                0.0700                                                 

ΚΑΕΠ         ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ  (Σ)                                                                                                                                                                                    0.0000                0.2300                                                 

ΣΛΕΠ         CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                 0.0035                0.0040                                                 

ΦΑΣΤ         UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                        0.0005               0.0005                 0.0005               0.0000               “2,165”                0.0005                0.0000                0.0005                0.00

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Καταναλωτικά Προϊόντα                                                                                                                                                                                                                                         

ΜΑΠΑ        MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD                                                 0.3300               0.3780                 0.3460               0.2000                     300                0.3300                0.3780                0.3780                9.88

ΤΟΕΠ         ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ  (Σ)                                                                                                                                                                                                 0.0000                0.0315                                                 

ΑΓΡΟ         “ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΓΡΟΥ “”Η ΠΡΟΟΔΟΣ”“ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ  “                                                                                                                                                           1.0100                1.0900                                                 

ΚΛΑΡ         CLARIDGE PUBLIC LTD                                                                                       0.0180               0.0180                 0.0180               0.0000                     500                0.0180                0.0195                0.0180                0.00

ΚΩΝΣ         CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                               0.0700               0.0700                 0.0700             -0.4120               “2,018”                0.0740                0.0760                0.0700              -0.71

ΛΕΠΤ          LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                   0.0520                0.0550                                                 

ΛΟΞΕ         LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                              0.0000                0.8150                                                 

ΝΤΟΔ         DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                     0.0000                0.2500                                                 

ΣΑΛΑ          SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD  (Σ)                                                  1.8100               1.8100                 1.8100               0.5100               “1,000”                1.8200                1.9200                1.8100                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                0.0000                                                 

ΔΒΚΔ         ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                  0.9000               0.9000                 0.9000             -1.0000                     300                0.9050                0.9900                0.9000              -1.10

ΚΕΤΣ          THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD                                                   0.5450               0.5450                 0.5450               0.2810               “6,000”                0.5450                0.5500                0.5450                0.93

ΚΥΘΡ         K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                   0.3700                0.4000                                                 

ΤΣΙΒ           ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ                                          2.2800               2.3600                 2.2962             -6.3560             “17,100”                2.3000                2.3200                2.2800              -2.56

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Βασικά Καταναλωτικά Αγαθά                                                                                                                                                                                                                                 

ΚΕΟ           KEO PLC                                                                                                             1.3800               1.3800                 1.3800             -4.0000                     382                1.3700                1.4000                1.3800              -2.82

ΜΙΤΣ          ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ                                                                      0.2000               0.2000                 0.2000               0.0000             “10,000”                0.1800                0.1990                0.2000                0.00

ΜΠΛΕ        BLUE ISLAND PLC                                                                                              0.8300               0.8300                 0.8300               0.0000                     200                0.7500                0.8500                0.8300                0.00

ΦΡΟΥ         ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC  LTD                                                                                                                                                             0.2380                0.2580                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Τεχνολογία                                                                                                                                                                                                                                                                 

ΝΕΤΙΝ        NET INFO PLC                                                                                                                                                                                                                                           0.0000                0.0000                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Βασικά Υλικά                                                                                                                                                                                                                                                              

ΛΟΡΔ         LORDOS UNITED PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                                   0.0850                0.0880                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ακίνητη Περιουσία                                                                                                                                                                                                                                                   

ΚΚΟΜ        K + G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                           0.2740                0.2800                                                 

ΠΑΝΔ         ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                0.0650               0.0650                 0.0650             -0.0870               “9,000”                0.0625                0.0650                0.0650                0.00

ΦΙΛΟ          ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ  (Σ)                                                                    0.1570               0.1570                 0.1570             -1.7000                     240                0.1570                0.1900                0.1570              -9.77

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ενέργεια                                                                                                                                                                                                                                                                     

ΛΙΝΑ          PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD                                                                1.0500               1.0700                 1.0548             -0.9640               “3,420”                1.0500                1.0700                1.0500              -0.94

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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                                                 

ΚΕΑΕ          CPI HOLDINGS PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                                0.0020                0.0000                                                 

ΡΕΕΠ         “REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD  (AN, EM, Σ)”                                                                                                                                                          0.0000                0.0000                                                 

ΤΔΕΠ          “ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ  (AN, Σ)”                                                                                                                                                       0.0000                0.0000                                                 

ΤΕΕΠ          “ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ  (AN, Σ)”                                                                                                                                                          0.0000                 0.0000                                                    

ΤΚΕΠ          “ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ  (AN, Σ)”                                                                                                                                                         0.0000                 0.0000                                                    

ΧΑΕΠ         “HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD  (AN, EM, Σ)”                                                                                                                                                                 0.0000                0.0000                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Καταναλωτικά Προϊόντα                                                                                                                                                                                                                                         

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

ΧΑΣΕ          “Ch. Charilaou Group Plc (AN, Σ)”                                                                                                                                                                                                            0.0020                0.0000                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Βιομηχανία                                                                                                                                                                                                                                                                 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Βασικά Καταναλωτικά Αγαθά                                                                                                                                                                                                                                 

ΙΟΑΝ          “CHRIS JOANNOU PUBLIC LTD  (AN, Σ)”                                                                                                                                                                                                   0.0000                0.0000                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ακίνητη Περιουσία                                                                                                                                                                                                                                                   

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                  

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ                                                                                                                                                                                                                                             

ΕΛΛΗΟ24   Ellinas Finance Public Company Ltd (Ομόλογα)                                                                                                                                                                                      0.0000                0.0000                                                 

ΕΤΜΑ1       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ – 

                 ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1                                                                                                                                                                                              63.0000              69.0000                                                 

ΕΤΜΑ2       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ – 

                 ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2                                                                                                                                                                                              61.0000              65.0000                                                 

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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Αυξημένη κατά
10,6% η μέση
δαπάνη ανά ταξίδι
σε σχέση με 2019
Το  οκτάμηνο του 2022 και συγκεκριμένα την
περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου οι ταξιδιωτικές
εισπράξεις παρουσίασαν μείωση κατά 3,6%
σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019,
τελευταίου έτους πριν από την πανδημία, και
η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση υποχώρησε
κατά 12,4%, ενώ η μέση δαπάνη ανά ταξίδι
αυξήθηκε κατά 10,6%. Ειδικότερα, οι ταξι-
διωτικές εισπράξεις διαμορφώθηκαν στα
12,749 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα προσωρινά
στοιχεία που ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελ-
λάδος. Για την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου
2022 η εισερχόμενη
ταξιδιωτική κίνηση
αυξήθηκε σε σχέση
με το αντίστοιχο διά-
στημα του 2021 κατά
121,8% και διαμορ-
φώθηκε σε 19,126 ε-
κατομμύρια ταξιδιώ-
τες, έναντι 8,624 ε-
κατομμυρίων ταξι-
διωτών την αντίστοι-
χη περίοδο του 2021.
Οι επισκέπτες από
τη Γερμανία κατέ-
γραψαν αύξηση κατά 88,6% και διαμορφώ-
θηκαν σε 2,892 εκατομμύρια, ενώ αυτοί από
τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 69,7% και έφτασαν
τα 1,314 εκατ. Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κί-
νηση μόνο κατά τον Αύγουστο του 2022 δια-
μορφώθηκε σε 5,865 εκατομμύρια ταξιδιώτες,
αυξημένη κατά 44% σε σύγκριση με τον α-
ντίστοιχο μήνα του 2021. Ειδικότερα, η ταξι-
διωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε
κατά 32,2% σε σύγκριση με τον Αύγουστο
του 2021 και αυτή μέσω οδικών συνοριακών
σταθμών κατά 95,6%. Η ταξιδιωτική κίνηση
από τη Γερμανία παρουσίασε αύξηση κατά
12,9% και διαμορφώθηκε σε 827.100 ταξιδιώτες,
ενώ αυτή από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 7,1%
σε 413.400. Η κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο
αυξήθηκε κατά 114,4% και διαμορφώθηκε σε
976.000  ταξιδιώτες και αυτή από τις ΗΠΑ
κατά 77,2% σε 133.300. 

Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία
σημείωσε μείωση κατά 70,6% και διαμορφώ-
θηκε σε 6.900 ταξιδιώτες. Σε σχέση με τον Αύ-
γουστο του 2019, τον Αύγουστο του 2022 οι
ταξιδιωτικές εισπράξεις σημείωσαν μείωση
κατά 1,5%, η μέση δαπάνη ανά ταξίδι αυξήθηκε
κατά 14% και η εισερχόμενη ταξιδιωτική
κίνηση μειώθηκε κατά 13,3%.

Tης ΡΟΥΛΑΣ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

Εντός του πρώτου τριμήνου του 2023
εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει η χορήγηση
των νέων χαμηλότοκων στεγαστικών
δανείων από τις τράπεζες σε νέους
και ζευγάρια, ηλικίας έως 39 ετών,
μέσω του προγράμματος της Δημόσιας
Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ - τ.
ΟΑΕΔ), ενώ το πλέγμα πολιτικών για
τη στεγαστική πολιτική που σχεδιάζει
η κυβέρνηση περιλαμβάνει δράσεις
που ωφελούν και τους ιδιοκτήτες α-
κινήτων που παραμένουν αναξιοποί-
ητα. Βάσει του σχεδιασμού, το σχετικό
σχέδιο νόμου αναμένεται να κατατεθεί
στη Βουλή ακόμη και εντός του Νο-
εμβρίου (αμέσως μετά την ψήφιση
του μίνι ασφαλιστικού νομοσχεδίου),
με προφανή στόχο οι πρώτες δράσεις
να «τρέξουν» από τις αρχές του επό-
μενου έτους.

Μάλιστα, εξειδικεύοντας τις δρά-

σεις στεγαστικής πολιτικής για το ε-
πόμενο διάστημα, το υπουργείο Ερ-
γασίας ξεκαθαρίζει ότι όσοι επιλέξουν
το πρόγραμμα χαμηλότοκου στεγα-
στικού δανείου, στην πράξη θα πλη-
ρώσουν δόση πολύ χαμηλότερη από
το ενοίκιο που αντιστοιχεί στο σπίτι
που επέλεξαν, καθώς το επιτόκιο θα
αντιστοιχεί στο ένα τέταρτο των ε-
μπορικών επιτοκίων. Και πάντως θα
είναι μηδενικό για τρίτεκνες και πο-
λύτεκνες οικογένειες. Το δάνειο θα
καλύπτει το 90% της εμπορικής αξίας
του ακινήτου, σημαντικά υψηλότερο
από το 80% που συνήθως καλύπτουν
τα  στεγαστικά δάνεια των τραπεζών.
Ετσι, η ιδιωτική συμμετοχή που θα
πρέπει να συνεισφέρουν οι νέοι μει-
ώνεται στο 10% της αξίας του σπιτιού
αντί για 20% που προβλέπεται στις
συμβάσεις των τραπεζικών στεγα-

στικών δανείων. Μάλιστα, το υπουρ-
γείο Εργασίας επισημαίνει ότι με το
πρόγραμμα αυτό αποκτούν πρόσβαση
στον τραπεζικό δανεισμό νοικοκυριά
που υπό κανονικές συνθήκες δύσκολα
θα πληρούσαν τα τραπεζικά κριτήρια
χρηματοδότησης.

Στο υπό διαμόρφωση σχέδιο νόμου
θα προβλέπεται ανώτατο όριο 200.000
ευρώ στην αξία της κατοικίας που
μπορούν να αγοράσουν οι δικαιούχοι,
θα απαγορεύεται η αγορά του ακινή-
του από συγγενή πρώτου βαθμού του
δανειολήπτη και δεν θα υπάρχει εγ-
γυητής του δανείου.

Παράλληλα, θα υφίσταται 8μηνη
προθεσμία (6μηνη αρχικά με δυνα-
τότητα παράτασης 2 μηνών) από την
προέγκριση του δανείου μέχρι την
υπογραφή της δανειακής σύμβασης.

Θα υπάρχει επίσης πλαφόν 150.000

ευρώ στο ύψος του δανείου, με το υ-
πουργείο Εργασίας να σημειώνει πως
σε δεκάδες περιοχές των αστικών κέ-
ντρων αλλά και στην περιφέρεια υ-
πάρχουν διαθέσιμα ακίνητα σε αυτήν
την τάξη μεγέθους που μπορούν να
καλύψουν τις στεγαστικές ανάγκες
των νέων. Ενδεικτικά αναφέρει την
Αγία Παρασκευή, όπου οι αντικειμε-
νικές αξίες κυμαίνονται από 1.500-
2.050 ευρώ ανά τετραγωνικό, το Μα-
ρούσι με 1.500-2.300 ευρώ, την Πεύκη
με 1.300-2.250 ευρώ, το 4ο Δημοτικό
Διαμέρισμα Θεσσαλονίκης (Τούμπα)
όπου οι αντικειμενικές αξίες ανά τε-
τραγωνικό κυμαίνονται μεταξύ 1.250-
1.550 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι οι α-
ντικειμενικές αξίες αφορούν νεόδμητα
ακίνητα, ενώ το πρόγραμμα των στε-
γαστικών δανείων αφορά ακίνητα
κατασκευασμένα έως το 2007, οι αξίες

των οποίων είναι προφανώς χαμη-
λότερες σε σχέση με τα νεόδμητα.

• «Κάλυψη». Με το πρόγραμμα
«Κάλυψη», τουλάχιστον 1.000 κενά
σπίτια που θα απελευθερωθούν από
το πρόγραμμα «Εστία» από μετανά-
στες (λήγει στις 31 Δεκεμβρίου), ε-
φόσον και οι ιδιοκτήτες τους συμ-
φωνούν, θα επισκευαστούν αν χρει-
άζεται με δαπάνες του Δημοσίου και
θα διατεθούν δωρεάν ή με πολύ χα-
μηλό ενοίκιο σε ευάλωτους νέους η-
λικίας 25-39 ετών, δικαιούχους του
ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.

• «Κοινωνική αντιπαροχή». Πα-
ράλληλα θα «τρέξει» και η «Κοινωνική
αντιπαροχή», μέσω της οποίας φορείς
του Δημοσίου (ΔΥΠΑ και άλλοι) θα
εισφέρουν αδόμητες και αναξιοποί-
ητες εκτάσεις στις οποίες οι τεχνικές
εταιρείες, κατόπιν διαγωνισμού, θα

αναλάβουν να κατασκευάσουν σπίτια
και καταστήματα με βάση τις προ-
διαγραφές που θα ορίζονται στην
προκήρυξη του διαγωνισμού. Οι ε-
ταιρείες θα αποπληρώνονται από την
εκμετάλλευση των ακινήτων αλλά
θα έχουν την υποχρέωση να διαθέ-
τουν ένα ποσοστό των κατοικιών με
χαμηλά ενοίκια στους δικαιούχους
του προγράμματος κοινωνικής αντι-
παροχής. Μάλιστα, όπως έχει απο-
καλύψει η «Κ», ξεκαθαρίζεται από το
υπουργείο Εργασίας ότι ο φορέας του
Δημοσίου θα διατηρεί την κυριότητα
των ακινήτων. Πρόκειται για την πιο
διαδεδομένη πρακτική κοινωνικής
στέγης, που έχει εξασφαλίσει το 20%-
25% των ακινήτων π.χ. στην Αυστρία
ή στην Ολλανδία να διατίθεται με
ρυθμισμένα χαμηλά ενοίκια. Παρό-
μοιες πρωτοβουλίες έχουν αναληφθεί
και στην  Ισπανία.  

• «Ανακαινίζω - Ενοικιάζω». Τέλος,
το πρόγραμμα «Ανακαινίζω - Ενοικιά-
ζω» παρέχει επιδοτήσεις για ανακαί-
νιση κλειστών κατοικιών προκειμένου
να διατεθούν για μίσθωση. Στην πράξη
παρέχονται επιδοτήσεις έως 40% (με
όριο τις 10.000 ευρώ) για ανακαίνιση
κατοικιών (εργασίες και υλικά), εμβαδού
έως 100 τ.μ., σε αστικά κέντρα, προ-
κειμένου αυτές να διατεθούν για μί-
σθωση. Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού πρέ-
πει να έχει οικογενειακό φορολογητέο
εισόδημα έως 40.000 ευρώ και ακίνητη
περιουσία έως 300.000 ευρώ, ενώ το
σπίτι πρέπει να είναι δηλωμένο ως
κενό στο έντυπο Ε2.  

Οπως φαίνεται, και το επισημαίνει
και το υπουργείο, από τις δράσεις αυ-
τές θα έχουν πολλαπλά οφέλη και οι
ιδιοκτήτες. Για παράδειγμα, όσοι συμ-
μετάσχουν στο πρόγραμμα «Κάλυψη»
θα έχουν εγγυημένο εισόδημα από
το μίσθωμα που θα καταβάλλει το
κράτος, το οποίο άλλωστε αναλαμ-
βάνει και τις αναγκαίες επισκευές. 

Αλλά και στο πρόγραμμα μαζικής
αξιοποίησης κλειστών ιδιωτικών κα-
τοικιών οι ιδιοκτήτες που θα τις πα-
ραχωρήσουν για τουλάχιστον 5 χρόνια
στο κράτος θα έχουν σημαντικό ό-
φελος, αφού το Δημόσιο θα αναλάβει
να τις ανακαινίσεις και θα τις διαθέσει
σε νέους και νέα ζευγάρια.

<<<<<<<

Την περίοδο Ια-
νουαρίου - Αυ-
γούστου οι ταξι-
διωτικές εισπρά-
ξεις διαμορφώ-
θηκαν στα 12,749
δισ. ευρώ.

Τέσσερις δράσεις για φθηνή στέγη σε νέους
Αρχές του 2023 η χορήγηση χαμηλότοκων στεγαστικών μέσω της ΔΥΠΑ – Ποιοι ιδιοκτήτες ακινήτων ωφελούνται

<<<<<<

Το επιτόκιο θα αντιστοιχεί
στο ένα τέταρτο των εμπο-
ρικών επιτοκίων και θα είναι
μηδενικό για τρίτεκνες και
πολύτεκνες οικογένειες.

΄

ΤΟ ΜΗΛΟΝ
ΤΗΣ ΕΡΙΔΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ: Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ
ΔΕΚΑΕΤΙΑ (1940-1949)

Κ Ρ Ι Σ Τ Ο Φ Ε Ρ  Μ .  Γ Ο Υ Ν Τ Χ Α Ο Υ Ζ

ΤΟΜΟΣ Ά

Ο Κρις Γουντχάουζ, πρώην 
διοικητής της Συμμαχικής 
Στρατιωτικής Αποστολής 
στους  Έλληνες αντάρτες, 
καταθέτει την προσωπική 
του μαρτυρία για την περίοδο 
1940-1949, μία από τις πλέον 
ταραγμένες δεκαετίες 
της σύγχρονης 
ελληνικής ιστορίας.

ΚΥΡΙΑΚΗ
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ΕΑΙ International, Διεθνή Επιβράβευση
Οκτώβριος 2022, Σαν Φρανσίσκο, Καλιφόρνια, ΗΠΑ

Εταιρεία της Χρονιάς
στο Τομέα Εξειδικευμένων Υπηρεσιών  

Η K. Treppides & Co Ltd, η μεγαλύτερη ανεξάρτητη συμβουλευτική εταιρεία διεθνών δραστηριοτήτων, με
έδρα την Κύπρο, βραβεύτηκε ως η «Εταιρεία της Χρονιάς 2022» στον Τομέα Εξειδικευμένων Υπηρεσιών από
την EAI International, η οποία αποτελείται από ένα δίκτυο ανεξαρτήτων οίκων παροχής υπηρεσιών με οίκους
οι οποίοι εδρεύουν σε διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και του Καναδά.

Η EAI International ιδρύθηκε το 1986 με θεμελιώδεις αξίες όπως σεβασμός, ανεξαρτησία, εμπιστοσύνη
και συνεργασία. Η EAI International απαρτίζεται από μέλη που εδρέυουν σε Ευρώπη, ΗΠΑ, Καναδά, Νότια
Αμερική, Αφρική, Μέση Ανατολή και Ασία. Τα βραβεία EAI International δημιουργήθηκαν με σκοπό την επίσημη
αναγνώριση των επιτευγμάτων των γραφείων μελών κατά τη διάρκεια του έτους, εφόσον έχει προηγηθεί
αξιολόγηση των δραστηριοτήτων και διαδικασιών τους.

Η τελετή απονομής βραβείων πραγματοποιήθηκε στο Σαν Φρανσίσκο των Ηνωμένων Πολιτειών, την 31η
Οκτωβρίου 2022. Το βραβείο παρέλαβαν ο Πρόεδρος του Ομίλου κ. Κίκης Τρεππίδης, και ο Διευθύνων
Σύμβουλος, κ. Μάριος Κοσμά. Το βραβείο αποτελεί επιβεβαίωση ότι ο Όμιλος Εταιρειών Τρεππίδη συνεχίζει
να διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο στον τομέα παροχής υπηρεσιών προς αδειοδοτημένες εταιρείες στην
Κύπρο και διεθνώς. Το εν λόγω βραβείο επισφραγίζει την εξειδίκευση του Ομίλου στον τομέα παροχής
συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εταιρείες παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, αδειοδοτημένων εταιρειών,
και ειδικότερα σε εταιρείες που βασίζονται στην τεχνολογία για διεκπεραίωση των εμπορικών τους δραστη-
ριοτήτων.

Η φετινή τελετή απονομής και το ετήσιο συνέδριο της EAI International πραγματοποιήθηκαν στο Σαν
Φρανσίσκο, την πόλη του Silicon Valley, αποδίδοντας μεγαλύτερο κύρος στο εν λόγω βραβείο, καθώς όλες οι
τεχνολογικά προηγμένες και κορυφαίες εταιρείες εδρεύουν εκεί.

Ο Όμιλος Εταιρειών Τρεππίδη ειδικεύεται στον τομέα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε χρηματοοικονομικά
και πιστωτικά ιδρύματα, παρέχοντας υπηρεσίες κυρίως σε επενδυτικές εταιρείες και επενδυτικά ταμεία όσον
αφορά, μεταξύ άλλων, την αδειοδότηση τους, τη συμμόρφωση τους με το νομικό πλαίσιο καθώς και άλλες
υπηρεσίες υποστήριξης. 

Ο Όμιλος Εταιρειών Τρεππίδη οφείλει την επιτυχία του στο υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό του,
το οποίο παρέχει άριστης ποιότητας υπηρεσίες και τεχνογνωσία, προκειμένου να παρέχει υψίστου επιπέδου
υπηρεσίες στους πελάτες του. Ο Όμιλος Εταιρειών Τρεππίδη διασφαλίζει τη συνεχή ανάπτυξη του ανθρωπίνου
δυναμικού του ώστε να συνεχίσει να κατέχει προεξέχουσα θέση στην αγορά. 
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Συνέντευξη στον
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Ο Δημήτρης Φανής για ακόμη μία φορά
με τη μουσική παράσταση «Άκου» που
ετοιμάζει, μέσα από τη συνεργασία
του με τον Νεοκλή Νεοφυτίδη στο
πιάνο και τις ενορχηστρώσεις, τον
Κωνσταντίνο Μακαρίτη στα πνευστά,
τον Γιώργο Δημητρίου στο μπουζούκι
τον τζουρά και το λαούτο και τη Μι-
ράντα Παπανεοκλέους στο τσέλο, α-
ναζητεί μουσικά μαργαριτάρια, τα
οποία όπως λέει στη συνέντευξή του
μπορεί όποιος θέλει να τα βρει στην
άμμο του βυθού. «Εκεί θα τους βρει ό-
ποιος ψάξει [σ.σ. τους μουσικούς θη-
σαυρούς]. Δεν χάνονται κι ούτε φθεί-
ρονται. Χρειάζεται βουτιά και έρευνα».
Σχετικά με το καλό τραγούδι ο Δημή-
τρης μού λέει πως καλά τραγούδια γρά-
φονταν, γράφονται και θα συνεχίσουν
να γράφονται. «Δεν έχει σημασία η συ-
χνότητα ή η ποσότητα. Αυτό που μετρά
είναι η βούληση του καθενός από εμάς
να τ’ ανακαλύψει και να τα κουβαλά
στη ζωή του, σαν ακριβή συντροφιά». 

–Κατ’ αρχάς, Δημήτρη, θα ήθελα να
μου πεις τι θα περιλαμβάνει η πα-
ράσταση «Άκου»;

–Η πρόταση αυτή, είναι μια περι-
διάβαση στους δρόμους του ήχου και
του στίχου. Θα περπατήσουμε στη λε-
ωφόρο του καλού τραγουδιού και θα
κάνουμε σταθμούς στις πιο σημαντικές
στιγμές του. Και είναι μια μαγική δια-
δρομή! Από την περίοδο που το τρα-
γούδι διαδιδόταν από στόμα σε στόμα,
άλλα και στην μετέπειτα ενδιαφέρουσα
εξέλιξη του. Σμυρναίικο, ρεμπέτικο,
λαϊκό, έντεχνο, σύγχρονο. Μια μεγάλη
και συνάμα πολύ γοητευτική διαδρομή,
που θα παρουσιαστεί στο κοινό μ’ έναν
βεβαίως συνοπτικό, πλην όμως ουσια-
στικό τρόπο, με τις ευφάνταστες ενορ-
χηστρώσεις και τη διεύθυνση του Νε-
οκλή Νεοφυτίδη. Εκτός από τον Νεοκλή
επί σκηνής θα βρεθούν άλλοι τρεις
προικισμένοι μουσικοί. Ο Γιώργος Δη-
μητρίου θα παίξει μπουζούκι και λαούτο,
η Μιράντα Παπανεοκλέους θα παίξει
τσέλο και ο Κωνσταντίνος Μακαρίτης,
φλάουτο. Η αφεντιά μου θα τραγου-
δήσει και θα παίξει κιθάρα και μπα-
γλαμά. Καμαρώνω πολύ γι’ αυτή τη
δουλειά! 

–Δημήτρη, πόσο βαθιά πρέπει να
βουτήξει τελικά κάποιος για να βρει
μουσικά μαργαριτάρια;

–Όπως οι παλιοί δύτες βουτούσαν
στα βάθη των ωκεανών, για να βρουν
τα αυθεντικά μαργαριτάρια (τώρα καλ-
λιεργούνται σε φάρμες), έτσι κι ένας
λάτρης του ήχου και του στίχου θα
πρέπει να βουτήξει στα βαθιά του τρα-
γουδιού, για να βρει τους θησαυρούς
του. Όσο περνά ο καιρός και στην ε-
πιφάνεια του τραγουδιού επιπλέουν
τα σκουπίδια μιας χρήσης, τα οποία
προέκυψαν από τη «βιομηχανοποίησή»
του, οι πραγματικοί θησαυροί κρύβονται

στην άμμο του βυθού. Εκεί θα τους
βρει όποιος ψάξει. Δεν χάνονται κι
ούτε φθείρονται. Χρειάζεται βουτιά
και έρευνα.

–Αισθάνομαι πως με την ταχύτητα
που τρέχει και η μουσική παραγωγή,
χάνονται πολλά ωραία ακούσματα...
Ακούμε καλή μουσική σήμερα; 

–Όλα σήμερα τρέχουν ιλιγγιωδώς.
Το διαδίκτυο και οι κανόνες που έφερε
στη ζωή μας επέβαλαν τη γρήγορη ε-
ναλλαγή της πληροφορίας. Αυτό ση-
μαίνει ότι όλα όσα βλέπουμε κι ακούμε
έχουν βραχύβια ύπαρξη. Μια είδηση,
όσο συνταρακτική κι αν είναι, την ε-
πόμενη μέρα της ανακοίνωσής της, α-
τονεί και σβήνει. Υπάρχει όμως κάτι
το οποίο πιστεύω πως μπορεί να απο-
τελέσει το αντίβαρο αυτής της θλιβερής
κατάστασης. Θα απαντήσω με έναν
πλάγιο τρόπο στο ερώτημά σου.

Η τέχνη έχει εκ της φύσεώς της μια
ειδοποιό διαφορά, απ’ όλα όσα συμ-
βαίνουν στη ζωή μας. Σκοπός της τέ-
χνης, ανάμεσα σ’ άλλα, είναι να συ-
γκινεί. 

Η μνήμη και το συναίσθημα, σύμ-
φωνα με ψυχολογικές μελέτες, έχουν
πολύ στενή σχέση. Κάπου διάβασα ότι
όταν κάποιος ακούει μουσική, ενερ-
γοποιεί μεγάλες περιοχές του εγκεφάλου
που έχουν σχέση με την ακοή, την κί-
νηση και το συναίσθημα. Συνεπώς θε-
ωρώ πως αν καταφέρει κάποιος να ξυ-
πνήσει το συναίσθημα, την ίδια στιγμή
ξυπνά και τη μνήμη. Καλά τραγούδια
γράφονταν, γράφονται και θα συνεχί-
σουν να γράφονται. Δεν έχει σημασία
η συχνότητα ή η ποσότητα. Αυτό που

μετρά είναι η βούληση του καθενός
από εμάς να τ’ ανακαλύψει και να τα
κουβαλά στη ζωή του, σαν ακριβή συ-
ντροφιά. 

Διαχρονικότητα και κενό
–Βρισκόμαστε πολύ μακριά από τα
σπλάγχνα της μουσικής παράδοσης
του ελληνικού χώρου;

–Τα τελευταία χρόνια, βλέπω με
χαρά όλο και περισσότερους νέους συ-
νάδελφους ν’ ασχολούνται με τον χώρο
της παράδοσης. Αυτό είναι ελπιδοφόρο
τόσο για την παράδοση, όσο και για
τον ίδιο τον χώρο της μουσικής ευρύ-
τερα. Η αγάπη για το παραδοσιακό
τραγούδι, σε συνδυασμό με τις ακα-
δημαϊκές γνώσεις που λαμβάνουν στο
πανεπιστήμιο, αλλά και οι προσωπικές

εμπειρίες των μουσικών αυτών, μετα-
λαμπαδεύονται στη νέα γενιά. Όλο και
πιο συχνά βλέπουμε να συμμετέχουν
στα μουσικά σχήματα, όργανα παρα-
δοσιακά, τα οποία με το μοναδικό τους
ηχόχρωμα προσδίδουν κύρος στο τελικό
αποτέλεσμα μιας παράστασης. Το ση-
μαντικότερο όμως σ’ αυτή την ιστορία
είναι πως όλοι, παλιοί και νέοι, αντι-
λαμβανόμαστε την αρτιότητα της πα-
ράδοσης και πως μέσα απ’ αυτήν μπορεί
να γεννηθεί το αύριο της μουσικής.

–Τι νομίζεις πως κάνει ένα τραγούδι
ή και έναν σκοπό διαχρονικό; 

–Αυτό που γνωρίζω ως ακροατής α-
φενός, ως μουσικός αφετέρου, είναι
πως η διαχρονικότητα καθορίζεται
από το ίδιο το κοινό. 

Να ξεκαθαρίσουμε όμως κάτι. Υ-
πάρχουν τραγούδια που απασχολούν
τον κόσμο για ένα διάστημα, είτε γιατί
υπερπροβάλλονται, είτε γιατί απλώς
είναι της μόδας. Αυτό δεν σημαίνει
πως κατέκτησαν τη διαχρονικότητα.
Σε καμία περίπτωση. Χρειάζεται χρό-
νος, όπως καταφαίνεται από την ετυ-
μολογία της ίδιας της λέξης, αλλά και
κάτι παραπάνω. Προϋπόθεση για τη
διαχρονικότητα είναι το άκουσμα του
τραγουδιού, να προκαλεί την ίδια συ-
γκίνηση, να πυροδοτεί τα ίδια συναι-
σθήματα, όσα χρόνια κι αν περάσουν
από τη γέννησή του. Γιατί άραγε η
«συννεφιασμένη Κυριακή», 75 χρόνια
μετά εξακολουθεί να προκαλεί τέτοιο
δέος; Μήπως βρίσκεται στις προτε-
ραιότητες κάποιου ραδιοφωνικού ή

τηλεοπτικού σταθμού; Θ’ αστειευό-
μαστε μάλλον! Αφού ο Τσιτσάνης όπως
και οι άλλοι σημαντικοί του τραγουδιού,
απασχολούν μόνο στα «μνημόσυνά»
τους τους πιο πάνω, ακόμα και ανθρώ-
πους του χώρου μου, δυστυχώς. Μόνο
τότε τους θυμούνται. Έλα όμως που
αυτά τα τραγούδια έχουν ζυμωθεί με
τα θεία υλικά της δημιουργίας. Μπορείς
να βάλεις πάνω στη ζυγαριά, από τη
μια όλη τη σαβούρα της εποχής μας
και από την άλλη ένα σπουδαίο τρα-
γούδι. Τη «Φραγκοσυριανή» του Βαμ-
βακάρη ας πούμε. Ξέρεις τι θα συμβεί;
Το ειδικό βάρος της «Φραγκοσυριανής»
θα εκσφενδονίσει τη σαβούρα στο α-
πώτερο διάστημα. Αυτό κάνουν τα με-
γάλα, διαχρονικά τραγούδια. Μας ξε-
βρωμίζουν.

–Οι Κύπριοι μουσικοί, όλων των ει-
δών, έχουν στην Κύπρο τη θέση
που θα έπρεπε; Στα ραδιόφωνα, στα
Μέσα γενικά;

–Κατηγορηματικά όχι! Σπανίως α-
κούς να προβάλλονται Κύπριοι μουσικοί
από τα Μέσα. Εύκολα κάποιος μπορεί
να εξακριβώσει αυτό που λέω, αρκεί
να ανοίξει την τηλεόραση ή το ραδιό-
φωνο. Επικρατεί μια αδικαιολόγητη
περιφρονητική στάση απέναντι στον
εγχώριο καλλιτεχνικό πληθυσμό. Φαί-
νεται ότι δεν τους ενδιαφέρουν οι το-
πικές παραγωγές. Και γίνονται τόσα
αξιόλογα πράγματα στον τόπο μας, τα
οποία δεν φτάνουν ποτέ στ’ αφτιά του
κόσμου. 

Η ευθύνη –το λέω ευθέως και χωρίς
περιστροφές– βαραίνει πρώτα και κύρια
αυτούς που καθορίζουν τη γραμμή
πλεύσης ενός σταθμού, τηλεοπτικού
ή ραδιοφωνικού, ετοιμάζοντας τις γνω-
στές λίστες καλλιτεχνών, που ακούγο-
νται κατά κόρον από τα μέσα. Είναι
τουλάχιστον ντροπή να εξαιρούνται
από τις λίστες αυτές, άξιοι άνθρωποι
της μουσικής και να επιλέγονται τα υ-
ποπροϊόντα μιας χρήσης, τα οποία πόρ-
ρω απέχουν από τον μουσικό πολιτισμό,
με την ανόητη δικαιολογία, ότι αυτά
θέλει ο κόσμος. Ο κόσμος μπορεί να
σχηματίσει μια πιο ολοκληρωμένη ει-
κόνα για το τι θέλει, εάν έχει την ευ-
καιρία να ακούσει συνολικά και όχι α-
ποσπασματικά. 

–Πώς σχολιάζεις τις ταμπέλες στο
τραγούδι, έντεχνο, λαϊκό, ελαφρύ...

–Παραδέχομαι ότι αρκετές φορές,
για λόγους επικοινωνίας και συνεν-
νόησης, τις χρησιμοποιώ. Πεποίθησή
μου όμως είναι, πως το μόνο που κα-
ταφέρνουν αυτές οι ταμπέλες είναι να
χωρίζουν και να διχάζουν, τόσο εμάς
τους καλλιτέχνες, όσο και το ίδιο το
κοινό. Τα πράγματα είναι απλά. Υπάρχει
καλό και κακό τραγούδι. Τα υπόλοιπα
είναι φιλολογικές συζητήσεις, οι οποίες
δεν έχουν καμιά χρησιμότητα.

–Τελικά τι σημαίνει καλή μουσική,
έχεις απάντηση;

–Η απάντηση σ’ αυτό το ερώτημα,
είναι απότοκο ατέρμονων συζητήσεων.
Θα επαναλάβω εν πολλοίς αυτό που
ειπώθηκε λίγο πιο πάνω. Την αξία της
καλής μουσικής την κρίνει ο χρόνος.
Εάν δηλαδή ο χρόνος διατηρεί και α-
νανεώνει μια μουσική, αυτό δηλώνει
πως είναι σημαντική και για τις επό-
μενες γενιές. Δεν μιλάμε για τη μόδα,
μιλάμε για τη διάρκεια. Η μόδα αφορά
ποσοτικά σε μεγαλύτερες συλλογικό-
τητες. Ανέκαθεν αυτό συνέβαινε. Η
καλή μουσική μπορεί να ενδιαφέρει
λιγότερους, όμως η διάρκειά της είναι
μακροπρόθεσμη. Ξεπερνά την εποχή
της. Για παράδειγμα, το «Άξιον Εστί»
ή ο «Μεγάλος Ερωτικός», θεωρούνται
από τα εμπορικότερα έργα, μισόν αιώνα
και βάλε. Μόνο μέσα από τέτοια πα-
ραδείγματα μπορεί να στοιχειοθετηθεί
μια ικανοποιητική απάντηση. 

Περπατώντας στη λεωφόρο του καλού τραγουδιού
Ο Δημήτρης Φανής στην παράσταση «Άκου» βουτάει στα βαθιά του ελληνικού τραγουδιού και ανασύρει μουσικούς θησαυρούς

<<<<<<

«Το ειδικό βάρος της 
“Φραγκοσυριανής” θα 
εκσφενδονίσει τη σαβούρα
στο απώτερο διάστημα. 
Αυτό κάνουν τα μεγάλα, 
διαχρονικά τραγούδια. 
Μας ξεβρωμίζουν».

Ο Δημήτρης Φανής με την παράσταση «Άκου» αναζητεί μουσικούς θησαυρούς και τους
παρουσιάζουν σε τρεις παραστάσεις σε Λεμεσό και Λευκωσία (Δημοτικό Θέατρο Λα-
τσιών», στις 21, 22 και 29 Νοεμβρίου, μαζί με τους μουσικούς Νεοκλή Νεοφυτίδη, Κωνστα-
ντίνο Μακαρίτη, Γιώργο Δημητρίου και τη Μιράντα Παπανεοκλέους.

Ενωμένοι 
θα πετύχουμε
–Να σε πάω σε κάτι πιο πεζό... είσαι α-
πό τους πρωτεργάτες της Συντεχνίας
των Μουσικών, πόσο σημαντικό είναι
αυτό το βήμα για τον κλάδο σας;
–Θεωρώ ότι αυτή η ενέργεια των μου-
σικών είναι ιστορικής σημασίας. Πρώ-
τη φορά στα 30 χρόνια που δραστη-
ριοποιούμαι στον χώρο της μουσικής,
είδα τέτοια αποφασιστικότητα, τέτοιο
ενθουσιασμό, αλλά κυρίως τέτοια ο-
μοθυμία. Ομολογουμένως, τα προ-
βλήματα του κλάδου μας είναι πολλά
και πολύπλοκα. Τούτη τη φορά, όλοι
όσοι συμμετείχαμε σ’ αυτή την προ-
σπάθεια, μελετήσαμε διεξοδικά, κα-
θορίσαμε εφικτούς στόχους, ανταλ-
λάξαμε ιδέες με συναδέλφους από το
εξωτερικό. Είναι κοινή πεποίθηση, ότι
ενωμένοι θα πετύχουμε. Η πανδημία
μάς ταρακούνησε! Από τη μια, ένα α-
νάλγητο και ανίκανο να σταθεί στο ύ-
ψος των περιστάσεων κράτος και από
την άλλη, η δική μας ανυπαρξία και α-
νοργανωσιά, είχαν οδυνηρά αποτελέ-
σματα. Ζοριστήκαμε, απογοητευτήκα-
με. Ήταν λοιπόν αδήριτη ανάγκη, να
δημιουργηθεί μια συντεχνία, η οποία
θα είναι παρούσα, για να θέσει τα
προβλήματα του κλάδου μας εκεί ό-
που που λαμβάνονται οι αποφάσεις
και θα έχει λόγο σε αυτές. Θα συμβά-
λει στη θεσμική κατοχύρωση του ε-
παγγέλματός μας, θα καταρτίσει επι-
τέλους το πολυσυζητημένο μητρώο
του καλλιτέχνη, θα διεκδικήσει και θα
πετύχει αλλαγές στο μείζον ζήτημα
της κοινωνικής ασφάλισης. Αυτοί εί-
ναι ορισμένοι από τους βασικούς στό-
χους της Συντεχνίας μας. Και θα τους
πετύχουμε! 

Πληροφορίες
«Άκου», μουσική παράσταση: 21 και
22 Νοεμβρίου, Αίθουσα ΠΛΕΥΣΙΣ στη
Λεμεσό και 29 Νοεμβρίου, Δημοτικό
Θέατρο Λατσιών, ώρα 8:30 μ.μ. Πλη-
ροφορίες/Κρατήσεις: 99650187.

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων
από τη Μικρασιατική Καταστροφή η
ερευνητική ομάδα People of Cyprus
παρουσιάζει τις φωνές της μικρασια-
τικής κοινότητας του νησιού, στο Μου-
σείο Γεώργιου και Νεφέλης Τζιάπρα
Πιερίδη, στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Τρά-
πεζας Κύπρου. Μνήμες και συναισθή-
ματα δεύτερης και τρίτης γενεάς προ-
σφύγων της Μικράς Ασίας που μεγά-
λωσαν μέσα από τις ιστορίες των δικών
τους ανθρώπων, έρχονται στην επι-

φάνεια και παρουσιάζονται για πρώτη
φορά υπό τη μορφή φωτογραφιών και
προφορικών μαρτυριών. Η έκθεση έχει
στόχο να συστήσει στους επισκέπτες
ένα σημαντικό κομμάτι της κυπριακής
ιστορίας μέσα από τον κόσμο της προ-
φορικής ιστορίας και της φωτογραφίας. 

Όπως είπε στην «Κ» ο Χρήστος Μι-
χάλαρος από την ομάδα People of
Cyprus Μικρασιάτες δεύτερης γενιάς
άνοιξαν τα σπίτια τους και τις καρδιές
τους, ενθυμούμενοι το παρελθόν τους.
Στην έκθεση παρουσιάζονται φωτο-
γραφικά πορτρέτα των Μικρασιατών

δεύτερης και τρίτης γενεάς προσφύγων,
μαζί με ένα κειμήλιο, ένα αντικείμενο,
που έφεραν μαζί τους οι πρόγονοί τους
από τη Μικρά Ασία. «Άλλοι έφεραν μια
οικογενειακή φωτογραφία, άλλοι ένα
προικοσύμφωνο, άλλοι ένα απλό κουτί»,
όλα οικογενειακά κειμήλια ιδιαίτερου
συμβολισμού. 

Ο κ. Μιχάλαρος τόνισε πως η έκθεση
είναι διαδραστική, αφού ο επισκέπτης
μπορεί ταυτόχρονα ν’ ακούσει την
προφορική τους μαρτυρία με τη χρήση
ακουστικών που θα υπάρχουν στον
χώρο ή  με QR code.

Ρώτησα τον Χρήστο μέσα από αυτές
τις συναντήσεις τι ήταν αυτό που τους
εντυπωσίασε περισσότερο: 

«Ότι η μνήμη είναι ζωντανή, και
συναισθηματικά μας κινητοποίησε το
γεγονός ότι οι άνθρωποι που μας αφη-
γούντο την οικογενειακή τους ιστορία
έβαζαν τα κλάματα ή δάκρυζαν... Οι
άνθρωποι αυτοί μας άνοιξαν τα σπίτια
τους, τα μπαούλα τους και κυρίως τις
καρδιές τους και τους είμαστε ευγνώ-
μονες».

Είχαν ενδοιασμούς να σας ανοίξουν
τις καρδιές τους; «Με πολύ μεγάλη ευ-
κολία και κυρίως με ευχαρίστηση, κά-
ποιοι μάλιστα το έκαναν και με ανα-
κούφιση, γιατί ήταν η πρώτη φορά που
καταγράφονται οι μνήμες που έφεραν
από τους γονείς τους. Ουσιαστικά πρό-
κειται για διηγήσεις των γονιών τους,
που περνούν σε εμάς μέσω των Μι-
κρασιατών δεύτερης γενιάς»  

Πληροφορίες
Η Έκθεση είναι μία πρωτοβουλία

της ομάδας People of Cyprus, σε επι-
μέλεια της ιστορικού Ιλιάνας Κουλαφέτη
και του δημοσιογράφου Χρήστου Μι-
χάλαρου. 

Η μουσικός Βερόνικα Αλωνεύτου
στα εγκαίνια της έκθεσης, μέσα από
τους ήχους του σαντουριού της, άνοιξε
ένα παράθυρο στη λαγγεμένη Ανατο-
λή.

Διάρκεια έκθεσης έως 8 Δεκεμβρίου.
Ώρες λειτουργίας: 10:00 – 19:00 καθη-
μερινά και Σαββατοκύριακα. Πολιτι-
στικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου, Φα-
νερωμένης 86-90, 1011 Λευκωσία (Μου-
σείο Γεώργιου και Νεφέλης Τζιάπρα
Πιερίδη). Πληροφορίες: 22 128175. Εί-
σοδος ελεύθερη.

«Η Μνήμη επιστρέφει»: Φωνές της Μικράς
Ασίας στην Κύπρο 100 χρόνια μετά 

<<<<<<

Η έκθεση είναι διαδραστική,
αφού ο επισκέπτης μπορεί
ταυτόχρονα ν’ ακούσει την
προφορική τους μαρτυρία με
τη χρήση ακουστικών που θα
υπάρχουν στον χώρο ή  με
QR code.

Η σειρά εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Ι-
δρύματος Τράπεζας Κύπρου Στιγμές στο
Μουσείο, εγκαινιάστηκε με τη Διαδραστική
Έκθεση Ήχου και Εικόνας «Η Μνήμη επι-
στρέφει» Φωνές της Μικράς Ασίας στην
Κύπρο 100 χρόνια μετά. 

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Η παράσταση «Άννα Πολιτκόφσκαγια,
ένα θεατρικό υπόμνημα» του Στέφανο
Μασσίνι σε σκηνοθεσία Διομήδη Κου-
φτερού, με την Έλενα Αγαθοκλέους
επί σκηνής, είναι από εκείνες τις θε-
ατρικές δράσεις που έχουν κατ’ αρχάς
κάτι να σου πουν, να σε κάνουν –αν
μη τι άλλο– να σκεφτείς για πολλά
από τα κακώς κείμενα διεθνώς που
σήμερα συμβαίνουν με τη ρωσική ει-
σβολή στην Ουκρανία, με τα σκάνδαλα
παρακολούθησης πολιτικών και μη
προσώπων, με την αδιαφάνεια με την
οποία λειτουργεί η πολιτική νομεν-
κλατούρα, συνεπικουρούμενη πολλές
φορές από πρόθυμες ιντελιγκέντσιες.

Το σημαντικό για εμένα ως θεατή
της συγκεκριμένης παράστασης ήταν
ότι δεν σηκώθηκε κανένα δάκτυλο εν
είδει «Εσύ τι κάνεις; Ξεκίνα!», απλώς
σού φύτευε τον σπόρο να αναζητήσεις
μέσα σου αν ο δικός σου βίος διέπεται
από αρχές και αξίες, αν έχεις βρει την
αλήθεια σου και πόσο την υπηρετείς
–ιδίως αν δημοσιογραφείς ή έχεις α-
κτιβιστική δραστηριότητα. Η γρήγορη
και μη στατική σκηνοθεσία που επέ-
λεξε να κάνει ο Διομήδης Κουφτερός
με την Έλενα Αγαθοκλέους να την α-
κολουθεί δεν άφηναν περιθώρια στον
θεατή να κουραστεί από τις πολλές
πληροφορίες, από τις άγνωστες το-
ποθεσίες. Η χρήση των λεγόμενων ε-
ποπτικών μέσων, του προτζέκτορα
εν προκειμένω βοηθούσαν στην ανα-
γνώριση προσώπων και καταστάσεων
κλειδιά του κειμένου, ενώ και η χρήση
κάμερας, στην οποία η Αγαθοκλέους
σε κάποια στιγμή μιλούσε έδινε μια
άλλη ποιότητα στην αφήγηση της ι-

στορίας της Άννας Πολιτκόφσκαγια.
Η Έλενα Αγαθοκλέους, με τους μορ-

φασμούς του προσώπου της, κατα-
φέρνει να κάνει τον θεατή/τρια να ε-
πικεντρώνεται στο πρόσωπο της η-
ρωίδας της, στο πρόσωπο της Άννας
Πολιτκόφσκαγια, και στον αγώνα της
για ελεύθερη δημοσιογραφία, για ε-
λευθερία έκφρασης, για έναν Τύπο α-
δέσμευτο από εθνικά συμφέροντα,
που χρησιμοποιούνται μαεστρικά πολ-
λές φορές για να καταπνιγεί η αλή-
θεια.

Χωρίς συναισθηματικές εξάρσεις
η Έλενα Αγαθοκλέους κατάφερε και
με τη σκηνοθετική καθοδήγηση του
Διομήδη Κουφτερού να επικεντρωθεί
σε ό,τι πρέσβευε η δημοσιογράφος

Πολιτκόφσκαγια για να πει και γράψει
ό,τι έβλεπε να συμβαίνει γύρω της,
στο Γκρόζνι και σε άλλα μικρά χωριά
και πόλεις της Τσετσενίας. Σε κάθε
λέξη που εκστόμιζε η Αγαθοκλέους,
από το κείμενο του Μασσίνι, φαινόταν
η αγωνία της Άννας, της δημοσιογρά-
φου που πάλευε μεταξύ τύψεων και
απογοήτευσης, μεταξύ του αγώνα για
την επιβίωσή της και του αγώνα για
την παρουσίαση της αλήθειας, της α-
λήθειας, που όταν είναι βαμμένη με
αίμα, δεν μπορεί να κρυφτεί, ούτε να
χωρέσει σε λογής-λογής αφηγήματα.
Η αλήθεια της Άννας Πολιτκόφσκαγια
που είναι βαμμένη με αίμα και πόνο,
δυστυχώς έκλεισε με αίμα, με το δικό
της αίμα και οι Κουφτερός και Αγα-
θοκλέους κατάφεραν να μη το πετά-
ξουν στα καθίσματα των θεατών/
τριών, αλλά να το σταλάξουν στη συ-
νείδησή τους.

Στο μυαλό μου ήρθε το «Μπάμπι
Γιαρ» του Γεβγκένι Γεφτουσένκο: «
Το αίμα χύνεται, στο πάτωμα κυλάει.
Μαίνονται οι αρχηγοί στον πάγκο της
ταβέρνας μυρίζουν βότκα και κρεμ-
μύδια» (μετάφραση Ελένη Κατσιώλη
via Vakxikon).

Υγ. Η Άννα Πολιτκόφσκαγια (1958-
2006), Ρωσίδα ερευνητική δημοσιο-
γράφος της αντιπολιτευόμενης εφη-
μερίδας Novaya Gazeta, κατέκρινε το
Κρεμλίνο, εκθέτοντας τις βαρβαρότητες
εναντίον αμάχων κατά το δεύτερο πό-
λεμο μεταξύ Ρωσίας και Τσετσενίας.
Στις 7 Οκτωβρίου του 2006, ημέρα των
γενεθλίων του Πούτιν, δολοφονήθηκε
στο ασανσέρ της πολυκατοικίας όπου
διέμενε. Οι ηθικοί αυτουργοί δεν απο-
καλύφθηκαν ποτέ.

«Άννα Πολιτκόφσκαγια» - Mια θεατρική
παράσταση για την αλήθεια και όχι μόνο 

Η αλήθεια της Άννας Πολιτκόφσκαγια που
είναι βαμμένη με αίμα και πόνο, δυστυχώς
έκλεισε με αίμα, με το δικό της αίμα και οι
Κουφτερός και Αγαθοκλέους κατάφεραν
να μη το πετάξουν στα καθίσματα των θεα-
τών/ τριών, αλλά να το σταλάξουν στη συ-
νείδησή τους.
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Χαμηλότερος 
του αναμενομένου 

ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ
Τα στοιχεία για τον πληθω-
ρισμό στις ΗΠΑ αιφνιδία-
σαν θετικά τον Οκτώβριο
καθώς αποδείχθηκαν ση-
μαντικά ασθενέστερα των
προσδοκιών, ενισχύοντας
την αισιοδοξία των επεν-
δυτών ότι ενδεχομένως η
κορύφωσή του έχει παρέλ-
θει, επιτρέποντας στη Fed
να συνεχίσει τη σύσφιγξη
της νομισματικής πολιτικής
με ρυθμό αύξησης των ε-
πιτοκίων μικρότερo των 75
μ.β. που αποφάσισε στις
τελευταίες τέσσερις συνε-
δριάσεις. Συγκεκριμένα, ο
κύριος δείκτης τιμών κα-
ταναλωτή αυξήθηκε 0,4%
σε μηνιαία βάση έναντι μέ-
σης εκτίμησης 0,6%, με τον
ετήσιο δείκτη να υποχωρεί
στο 7,7% από 8,2% τον Σε-
πτέμβριο. Σημάδια επιβρά-
δυνσης κατέγραψε και ο
δομικός δείκτης, σημειώ-
νοντας μηνιαία αύξηση μό-
νο κατά 0,3%, ο χαμηλότε-
ρος ρυθμός σε διάστημα
περίπου ενός έτους, έναντι
0,5% που ανέμενε η αγορά
έπειτα από άνοδο 0,6% τον
Σεπτέμβριο, κυρίως λόγω
της σημαντικής πτώσης
των τιμών στα αγαθά (-
0,4%), ιδίως στα μεταχει-
ρισμένα αυτοκίνητα (-2,4%),
ενδεχομένως λόγω σημα-
ντικών εκπτώσεων από τις
επιχειρήσεις προκειμένου
να ρευστοποιήσουν το πλε-
ονάζον απόθεμά τους. Σε
ετήσια βάση, ο δομικός πλη-
θωρισμός υποχώρησε στο
6,3% ύστερα από άνοδο στο
6,6% τον προηγούμενο μή-
να, το υψηλότερο επίπεδο
των τελευταίων 40 ετών.

Η θετική έκπληξη που ε-

πιφύλαξαν τα στοιχεία πλη-
θωρισμού των ΗΠΑ οδήγη-
σε σε πτωτική αναθεώρηση
των εκτιμήσεων για την πο-
ρεία των επιτοκίων της Fed,
παρά το γεγονός ότι τα στοι-
χεία για την αγορά εργασίας
συνεχίζουν να δείχνουν ι-
διαίτερα υψηλό βαθμό στε-
νότητας, με τον κινούμενο
μέσο των τελευταίων τριών
μηνών για τον ρυθμό αύξη-
σης των μισθών –σύμφωνα
με τα στοιχεία της Ομο-
σπονδιακής Τράπεζας της
Ατλάντα– να επιταχύνεται
0,1% ετησίως τον Οκτώβριο
στο 6,4% και να πλησιάζει
το ιστορικό υψηλό 6,7% που
είδαμε τον Ιούλιο. Αν και
μέχρι την επόμενη συνε-
δρίαση της Fed στις 13-14
Δεκεμβρίου μεσολαβούν οι
επίσημες ανακοινώσεις για
τις θέσεις απασχόλησης και
τον δείκτη τιμών κατανα-
λωτή για τον Νοέμβριο που
αμφότερες θα επηρεάσουν
την απόφαση για το μέγεθος
της νέας αύξησης στα επι-
τόκια, η αγορά εκτιμά το
ενδεχόμενο αύξησης μικρό-
τερης των 75 μ.β. (δηλαδή
50 μ.β.) με πιθανότητα 85%
έναντι 50% πριν από τη δη-
μοσίευση των στοιχείων.
Παράλληλα, τα προθεσμια-
κά συμβόλαια υποδηλώνουν
τερματικό επίπεδο για το
βασικό παρεμβατικό επιτό-
κιο fed funds rate το δεύ-
τερο τρίμηνο του 2023 κάτω
από το 5% και μείωση των
επιτοκίων 50 μ.β. μέχρι το
τέλος του επόμενου έτους.

* Tομέας Οικονομικής Ανάλυσης
& Ερευνας Διεθνών Κεφαλαια-
γορών της Εurobank.

Της ΕΙΡHΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡA

Την ερχόμενη Τρίτη 22 Νοεμβρίου αναμένεται
να δημοσιευθεί η νέα αξιολόγηση των θε-
σμών, η πρώτη στο πλαίσιο της απλής με-
ταπρογραμματικής εποπτείας, η οποία θα
συνοδεύεται, σύμφωνα με πληροφορίες,
από μια σημαντική ελάφρυνση χρέους, ύ-
ψους 5,2 δισ. ευρώ. Η ελάφρυνση συνίσταται
στη διαγραφή του επιτοκιακού περιθωρίου
2%, το οποίο είχε επιβληθεί στο δάνειο
που είχε πάρει η χώρα το 2012 από τον
EFSF για επαναγορά χρέους. Συγκεκριμένα
δανείστηκε 11 δισ. ευρώ και αγοράστηκαν
τότε ομόλογα 31 δισ. ευρώ, σβήνοντας έτσι

χρέος 20 δισ. ευρώ. Επιβαρύνθηκε όμως
με αυτό το περιθώριο, το step up, το οποίο
τώρα θα διαγραφεί, ως αποτέλεσμα της θε-
τικής –όπως αναμένεται– αξιολόγησης.

Η ελάφρυνση είναι ευπρόσδεκτη, καθώς
αντισταθμίζει εν μέρει την πιθανολογούμενη
επιβάρυνσή του από τη Eurostat. H Eυρω-
παϊκή Στατιστική Υπηρεσία φέρεται απο-
φασισμένη να προσθέσει τελικά στο χρέος
μέρος ή το σύνολο των εγγυήσεων που έ-
δωσε το Δημόσιο στην τιτλοποίηση των
κόκκινων δανείων, στο πλαίσιο του «Ηρα-

κλή», ύψους 18,3 δισ. ευρώ. Η συγκράτηση
του χρέους διευκολύνεται, εξάλλου, σε με-
γάλο βαθμό από τον πληθωρισμό, σε συν-
δυασμό με την υψηλή ανάπτυξη (καθώς υ-
πολογίζεται ως ποσοστό του πληθωρισμένου
ΑΕΠ). Το γεγονός αυτό αναμένεται να α-
ποτυπώνεται και στην ανάλυση βιωσιμό-
τητας χρέους, η οποία εμπεριέχεται στην
αξιολόγηση. Σύμφωνα με τις φθινοπωρινές
προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
το χρέος από 194,5% του ΑΕΠ το 2021 θα
υποχωρήσει στο 171,1% του ΑΕΠ φέτος,

στο 161,9% το 2023 και στο 156,9% το 2024.
Συνεπώς, ακόμη κι αν επιβαρυνθεί από τη
Eurostat δεν αναμένεται να εκτροχιαστεί.
Διαπίστωση με την οποία συμφωνούν και
οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, σύμφωνα με πλη-
ροφορίες.

Η επικείμενη αξιολόγηση θα συνοδεύ-
εται επίσης από ακόμη μία –την τελευ-
ταία– επιστροφή των κερδών των κεντρι-
κών τραπεζών από ελληνικά ομόλογα, τα
γνωστά SMPs και ANFAs, ύψους περίπου
700 εκατ. ευρώ. Και τα δύο αυτά «δώρα»

θα δοθούν τον Δεκέμβριο, με απόφαση
του ESM. Tόσο η επιστροφή των SMPs
και ANFAs όσο και η απαλλαγή από το ε-
πιτοκιακό περιθώριο είναι μέτρα που ε-
φαρμόζονται μετά την έξοδο από το μνη-
μόνιο το 2018 στο πλαίσιο της ελάφρυνσης
του χρέους, που είχε τότε αποφασιστεί.
Κανονικά, τα μέτρα αυτά θα είχαν ολο-
κληρωθεί με τη λήξη της ενισχυμένης ε-
ποπτείας, τον περασμένο Αύγουστο. Ε-
πειδή, όμως, είχε παραλειφθεί μία αξιο-
λόγηση το 2019, εν μέρει λόγω εκλογών,
έμεινε σε εκκρεμότητα μία δόση. Ετσι, το
περασμένο καλοκαίρι αποφασίστηκε να
δοθεί η τελευταία αυτή εκκρεμής δόση
στο πλαίσιο της πρώτης αξιολόγησης της
απλής μεταπρογραμματικής εποπτείας,
υπό την προϋπόθεση της εκπλήρωσης 22
προαπαιτουμένων, που δεν είχαν προλάβει
να ολοκληρωθούν κατά την περίοδο της
ενισχυμένης εποπτείας. Η αξιολόγηση
έγινε στα μέσα Οκτωβρίου και η έκβαση
εκτιμάται ότι θα είναι θετική. Το ύψος του
χρέους, πάντως, αναδεικνύεται σε μείζον
κριτήριο, ενόψει και της αναθεώρησης
του Συμφώνου Σταθερότητας, όπως προ-
κύπτει και από τις σχετικές προτάσεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής της περασμένης
εβδομάδας που προβλέπουν πιο αυστηρή
αντιμετώπιση για τις υπερχρεωμένες χώρες
στο πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικού
ελλείμματος (EDP). Eτσι, κάθε δυνατή συ-
γκράτησή του είναι ευκταία, ενώ παράλ-
ληλα, ασφαλώς, συμβάλλει θετικά και στις
αξιολογήσεις των οίκων, ενόψει απόκτησης
επενδυτικής βαθμίδας από τη χώρα.

Σε μείωση χρέους κατά 5,2 δισ.
οδηγεί η θετική αξιολόγηση
Οι θεσμοί «σβήνουν» το επιτόκιο στο δάνειο που είχε λάβει η χώρα το 2012

Της ΕΙΡΉΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΆ

Σημαντική επιβράδυνση του ρυθμού
ανάπτυξης στο 1% το 2023 (έναντι
πρόβλεψης της κυβέρνησης στο
προσχέδιο προϋπολογισμού για
2,1%), αλλά και επίμονο πληθωρι-
σμό στο 6% τον ίδιο χρόνο (έναντι
κυβερνητικής πρόβλεψης στο προ-

σχέδιο προϋπολογισμού για 3%)
«βλέπει» η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
για την Ελλάδα στις φθινοπωρινές
της προβλέψεις. Συγκριτικά με τις
ευρωπαϊκές επιδόσεις η Ελλάδα
διασώζεται, παρ’ όλα αυτά, καθώς
κατά μέσο όρο το ΑΕΠ της Ευρω-
ζώνης και της Ε.Ε. προβλέπεται
σχεδόν στάσιμο στο +0,3% το
2023, ενώ ο πληθωρισμός προβλέ-
πεται στο 6,1% στην Ευρωζώνη
και στο 7% στην Ε.Ε.

Η Επιτροπή προβλέπει, επίσης,
επιστροφή της Ελλάδας στα πρω-

τογενή πλεονάσματα το 2023 και
μεγάλη υποχώρηση του χρέους,
παρά το γεγονός ότι πραγματοποί-
ησε από τις υψηλότερες  δαπάνες
στήριξης κατά της ενεργειακής
κρίσης (2,3% του ΑΕΠ) και μάλιστα
μη στοχευμένες, όπως επισήμανε
με νόημα ο αρμόδιος επίτροπος
Οικονομικών, Πάολο Τζεντιλόνι.
Συγκεκριμένα, προβλέπεται πρω-
τογενές πλεόνασμα 1,1% του ΑΕΠ,
υψηλότερο από το  0,7% που προ-
βλέπει το προσχέδιο προϋπολογι-
σμού, ενώ για το 2024 ανεβαίνει
στο 2,2% του ΑΕΠ. Την ίδια ώρα,
το χρέος υποχωρεί στο 161,9% του
ΑΕΠ το 2023 (από 171,1% φέτος)
και κάνει μια ακόμη «βουτιά» στο
156,9% του ΑΕΠ το 2024. Στο προ-
σχέδιο προϋπολογισμού προβλε-
πόταν χρέος 169,1% του ΑΕΠ φέτος
και 161,6% το 2023, επομένως ταυ-
τίζεται σχεδόν με την Κομισιόν.

Για φέτος οι προβλέψεις της Κο-
μισιόν τοποθετούν την άνοδο του
ΑΕΠ στο 6% (υψηλότερα από το
5,3% του προσχεδίου προϋπολο-
γισμού και κοντά στο 6,2% της
Τράπεζας της Ελλάδος), αλλά και
τον πληθωρισμό στο 10% (έναντι
8,8% του προσχεδίου προϋπολο-
γισμού).

Η κυβέρνηση αναμένεται πλέον

να προσαρμόσει τις προβλέψεις
της στον προϋπολογισμό που θα
καταθέσει το επόμενο δεκαήμερο
στη Βουλή κοντά σ’ αυτές της Κο-
μισιόν. Ηδη, ο υπουργός Οικονο-
μικών  Χρήστος Σταϊκούρας έχει
μιλήσει για πληθωρισμό φέτος που
τείνει στο 10%.

Η έκθεση επισημαίνει ότι η οι-
κονομία αποδείχθηκε ισχυρή φέ-
τος το 1ο εξάμηνο, χάρη στον του-
ρισμό και την ιδιωτική κατανά-
λωση, αν και οι επενδύσεις άρχι-
σαν να υποχωρούν ήδη από το 2ο
τρίμηνο. Προβλέπει ότι η οικονο-
μική δραστηριότητα θα επιβρα-

δυνθεί σημαντικά το 2ο εξάμηνο,
αν και θα συγκρατηθεί εν μέρει
χάρη στα μέτρα στήριξης της κυ-
βέρνησης και στην αύξηση του
κατώτατου μισθού. Οι επενδύσεις
προβλέπεται να επιβαρυνθούν
από την αβεβαιότητα και τις συν-
θήκες χρηματοδότησης, αν και
θα στηριχθούν από το Ταμείο Α-
νάκαμψης. Προς το τέλος του 2023
προβλέπεται ότι θα επιταχυνθεί
η ανάπτυξη, ενώ το 2024 θα δια-
μορφωθεί στο 2%.

Προβλέπεται επίσης απώλεια
εισοδήματος, καθώς οι ονομαστικοί
μισθοί θα αυξηθούν λιγότερο από
τον πληθωρισμό.

Ο βασικός κίνδυνος που επιση-
μαίνεται είναι η πιθανή επιβάρυνση
του τουρισμού από την πτώση του
εισοδήματος των νοικοκυριών σε
χώρες προέλευσης τουριστών.

«Οι σημερινές προβλέψεις της
Ε.Ε. πιστοποιούν ότι στην “καρδιά”
της ενεργειακής κρίσης και των ε-
ντονότερων πληθωριστικών πιέ-
σεων των τελευταίων δεκαετιών,
η ελληνική οικονομία αναπτύσσε-
ται σταθερά και ισχυρά, εμφανί-
ζοντας αξιοσημείωτη ανθεκτικό-
τητα τα επόμενα έτη», σχολίασε ο
υπουργός Οικονομικών Χρήστος
Σταϊκούρας.

Στο 1% «προσγειώνει» την ανάπτυξη για την Ελλάδα η Κομισιόν το 2023

Σταθεροποιητικές τάσεις
επικράτησαν την Τρίτη
στο Χρηματιστήριο

Σταθεροποιητικές τάσεις επι-
κράτησαν την Τρίτη στο Χρη-
ματιστήριο, με τον Γενικό
Δείκτη να σημειώνει οριακή
αύξηση σε ποσοστό 0,20%
και να κλείνει στις 76,80 μο-
νάδες. Την ίδια ποσοστιαία
αύξηση παρουσίασε και ο
Δείκτης FTSE/CySE 20, κλεί-
νοντας στις 46,08 μονάδες.
Ο ημερήσιος τζίρος διαμορ-
φώθηκε στις €86.913.

Από τους επιμέρους χρη-
ματιστηριακούς δείκτες, κέρ-
δη παρουσίασε μόνο η Κύρια
Αγορά με ποσοστό 0,59%.Α-
ντίθετα ζημιές παρουσίασαν
οι δείκτες της Εναλλακτικής
Αγοράς κατά 0,66%, των Ε-
πενδυτικών Εταιρειών με
1,41% και των Ξενοδοχείων
κατά 0,06%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό
ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι
μετοχές της εταιρείας Τσιμε-
ντοποιία Βασιλικού με
€39.265 (πτώση 2,56% - τιμή
κλεισίματος €2,28). Ακολού-
θησαν οι μετοχές της Ελλη-
νικής Τράπεζας με €23.050
(άνοδος 1,49% - τιμή κλεισί-
ματος €1,02), της Τράπεζας
Κύπρου με €3.946 (άνοδος
0,67% - τιμή κλεισίματος
€1,51), της Πετρολίνα με
€3.607 (πτώση 0,94% - τιμή

κλεισίματος €1,05) και της
Δήμητρα Επενδυτικής με
€3.277 (πτώση 1,53% – τιμή
κλεισίματος €0,386).

Από τις μετοχές που έτυ-
χαν διαπραγμάτευσης, έξι κι-
νήθηκαν ανοδικά, επτά πτω-
τικά και οκτώ παρέμειναν α-
μετάβλητες. Ο αριθμός των
συναλλαγών ανήλθε σε 110.

<<<<<<

O Γενικός Δείκτης
σημείωσε οριακή αύ-
ξηση σε ποσοστό
0,20% και έκλεισε
στις 76,80 μονάδες.

<<<<<<

Στις 22 Νοεμβρίου αναμένεται 
η πρώτη αξιολόγηση στο πλαί-
σιο της απλής μεταπρογραμμα-
τικής εποπτείας.

<<<<<<

Ο πληθωρισμός θα παρα-
μείνει σε υψηλά επίπε-
δα, στο 6%, εκτιμά 
η Κομισιόν.

Καθυστερήσειςστις αναβαθμίσεις της Ελλάδας
από τους οίκους αξιολόγησης «βλέπουν» οι
αναλυτές, λόγω των εθνικών εκλογών του
2023 καθώς και των επιπτώσεων της ενερ-
γειακής κρίσης, κάτι που σημαίνει πως ο ε-
θνικός στόχος της ανάκτησης της επενδυτικής
βαθμίδας το 2023 ενέχει κινδύνους.

H UBS σημειώνει σε έκθεσή της για την
ελληνική οικονομία πως το επόμενο ορόσημο
για τις αγορές είναι η χρονική στιγμή μιας
πιθανής αύξησης της πιστοληπτικής ικανό-
τητας της Ελλάδας σε επενδυτική βαθμίδα.
Κατά την ίδια, ωστόσο, δεδομένου ότι έως

το καλοκαίρι του 2023 θα διεξαχθούν εκλογές
στη χώρα, οποιαδήποτε αναβάθμιση αξιο-
λόγησης της Ελλάδας δεν θα μπορούσε να
συμβεί πριν από το δεύτερο εξάμηνο του
2023 το νωρίτερο.

Από την πλευρά της η Morgan Stanley
αναφέρει πως η ανάκτηση της επενδυτικής
βαθμίδας δεν είναι ένας εύκολος δρόμος για
την Ελλάδα, δεδομένης της συγκυρίας, και
δεν αναμένεται να επιτευχθεί πριν από το
2024 τουλάχιστον. Οπως επισημαίνει χαρα-
κτηριστικά, «ο δρόμος προς τον παράδεισο
χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια». Αν και η

πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας έχει
βελτιωθεί, η πρόσφατη αύξηση της μακρο-
οικονομικής αβεβαιότητας έχει οδηγήσει
τους οίκους αξιολόγησης σε στάση αναμο-
νής.

Με βάση τις τελευταίες εκθέσεις αξιολό-
γησης των οίκων Fitch, Moody’s, S&P και
DBRS, η Morgan Stanley εκτιμά ότι η ενερ-
γειακή κρίση, η επιβράδυνση της οικονομικής
δραστηριότητας και η ανάγκη πιθανών πρό-
σθετων δημοσιονομικών δαπανών μάλλον
θα καθυστερήσουν την επιστροφή της Ελ-
λάδας στην επενδυτική βαθμίδα, έως το 2024

τουλάχιστον. Πάντως και οι δύο οίκοι εκτιμούν
πως η Ελλάδα θα αποφύγει την ύφεση το
2023, αν και η ανάπτυξη αναμένεται να ε-
πιβραδυνθεί σημαντικά. H UBS τοποθετεί
στο 2,5% την ανάπτυξη το 2023, από 6,4%
φέτος, ενώ εκτιμά πως η χώρα θα επιστρέψει
στα πρωτογενή πλεονάσματα και το δημόσιο
χρέος θα υποχωρήσει στο 159% του ΑΕΠ.
Η Morgan Stanley «βλέπει» ανάπτυξη 1,1%
το 2023, από 6,2% φέτος, τονίζοντας πως η
ελληνική οικονομία θα επιβραδυνθεί σημα-
ντικά τον χειμώνα.

ΕΛΕΥΘΕΡIΑ ΚΟYΡΤΑΛΗ

Μετά το β΄ εξάμηνο 2023 αναβάθμιση της Ελλάδας
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