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Ό ι εκλογές της 7ης Ιουλίου εξέλεξαν 
μια αυτοδύναμη  κυβέρνηση ,την 
κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσο-
τάκη η οποία στα πρώτα δείγματα 

γραφής και προκλήσεων που κλήθηκε να αντι-
μετωπίσει φάνηκε να είναι πολύ καλά διαβασμέ-
νη αλλά κυρίως άρτια στελεχωμένη. Στα πλαίσια 
αυτά οι εισηγήσεις τόσο των φορέων τα τελευ-
ταία χρόνια όσο και οι προσωπικές προτάσεις 
ως τεχνοκράτης στον χώρο των εξαγωγών αλλά 
και ως DK Marketing Consultants, είδαμε να υιο-
θετούνται για πρώτη φορά με τέτοια αποφασι-
στικότητα τα τελευταία 20 χρόνια αυτά τα οποία 
προτείναμε για ένα ισχυρό πολιτικό όργανο που 
να ασχολείται με τις εξαγωγές. Με ένα διάταγμα 
δημιουργήθηκε το υφυπουργείο οικονομικής δι-
πλωματίας  και εξωστρέφειας, το οποίο υπάγεται 
στο υπουργείο εξωτερικών. Στο ίδιο άρθρο του 
διατάγματος μεταφέρονται οι  υπηρεσίες διεθνών 
σχέσεων του υπουργείου ανάπτυξης, το Enter-
prise Greece, ο οργανισμός ασφάλισης εξαγω-
γικών πιστώσεων στο εν λόγω υφυπουργείο και 
πλήθος άλλων διευθύνσεων. Ως  άνω διαφαίνε-
ται ξεκάθαρα ότι όταν υπάρχει πολιτική βούλη-
ση, πρόθεση, καθώς και μελετημένο σχέδιο τότε 
ΌΛΑ ΓΙΝΌΝΤΑΙ. Το νέο υφυπουργείο πέραν της 
συγκέντρωσης κάτω από μία στέγη των διεσπαρ-
μένων και αλληλοκαλυπτόμενων υπηρεσιών θα 
εξοικονομήσει πολύτιμους οικονομικούς πόρους  
και θα αξιοποιήσει άπειρες ανθρωποώρες που 
σπαταλούνται σε αλληλοκαλυπτόμενες ενέργειες 
και το κυριότερο θα υπηρετούν μια ενιαία πολιτι-
κή και επιχειρησιακή ατζέντα με έναν ενιαίο στόχο 
και μια σειρά ενεργειών. Η στελέχωση της ηγεσίας 
του υφυπουργείου οικονομικής διπλωματίας και 
εξωστρέφειας έγινε με έναν από τους πιο αξιόλο-
γους και έμπειρους επαγγελματίες του ιδιωτικού 
τομέα, του Κώστα Φραγκογιάννη ο οποίος έχει δι-
ατελέσει τα τελευταία 30 χρόνια υψηλόβαθμο στέ-

λεχος σε πολύ σημαντικούς ελληνικούς ομίλους 
με έντονη διεθνή παρουσία, με πιο σημαντικό τη 
συμμετοχή του ως ιδρυτικό μέλος των διεθνών 
δραστηριοτήτων του ομίλου Chipita. Όπως αντι-
λαμβάνεται κανείς τι πιο σημαντικό να ηγείται το 
υφυπουργείο της οικονομικής διπλωματίας και 
εξωστρέφειας ο άνθρωπος ο οποίος συνέβαλε 
στο να καταναλώνουν καθημερινά παγκοσμίως 
άνθρωποι καταναλωτές διαφορετικών εθνικοτή-
των, πολιτισμών και καταναλωτικών συνήθειών 
προϊόντα που δημιουργήθηκαν και αναρτήθηκαν 
στην Λαμία. Δεν θα μπορούσα να παραβλέψω 
την τεχνογνωσία και την εμπειρία του κ. Φραγκο-
γιάννη στο να ηγηθεί συνολικά 18 επενδύσεων 
παραγωγικού χαρακτήρα (εργοστασίων) σε 16 
χώρες, 9 κοινοπρακτικών επενδύσεων, 5 εξαγω-
γών και ίδρυση πολλαπλών εταιριών εμπορικού 
χαρακτήρα σε δεκάδες χώρες. Συνέχεια στην στε-
λέχωση ως γενικός γραμματέας του υφυπουρ-
γείου οικονομικής διπλωματίας και εξωστρέφειας 
ανέλαβε ο Γρηγόρης Δημητριάδης, πολύ γνωστό 
στέλεχος στη διαμόρφωση των δημοσίων δομών 
σε θέματα ανάπτυξης και εξωστρέφειας, όπου 
από το 2011  με επιτυχία και με πολύ καλή συνερ-
γασία κατάφερε να αναπτύξει και με τον δημόσιο 
και τον ιδιωτικό τομέα, να διαμορφωθεί ο οδικός 
χάρτης του ελληνικού διεθνούς εμπορίου και το 
πρόγραμμα προώθησης των ελληνικών προ-
ϊόντων και υπηρεσιών. Από όλα τα παραπάνω 
γίνεται άμεσα αντιληπτό ότι οι προϋποθέσεις για 
μια σοβαρή προσπάθεια ανάπτυξης των ελληνι-
κών εξαγωγών είναι πιο εφικτή από ποτέ. Σημα-
ντικό παράγοντα θα διαδραματίσει και ο επιχει-
ρηματικός κόσμος ο οποίος θα έχει την ευθύνη 
να υιοθετήσει τις καλές πρακτικές του διεθνούς 
επιχειρείν, μέσα από την προσαρμογή της νοο-
τροπίας αλλά και της παρουσίας ως πρεσβευτές 
της χώρας και των υπολοίπων στις καθημερινές 
εμπορικές συναλλαγές. Πρέπει να αντιληφθούμε  
ότι σε έναν ψηφιοποιημένο κόσμο τα πάντα επι-
κοινωνούν και το Made In Greece είμαστε όλοι 
εμείς, πολιτική ηγεσία, συλλογικοί φορείς, επιχει-
ρηματίες, εργαζόμενοι και πολίτες. Κλείνοντας 
εύχομαι από καρδιάς η διάχυτη αισιοδοξία που 
με διακατέχει τους τελευταίους μήνες να γενικευτεί 
και να μετατραπεί πολύ σύντομα σε ενέργειες και 
αποτελέσματα . 

Δημήτρης Καραβασίλης,
CEO & founder
της DK marketing consultants. 

EDITORIAL
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Η…αστροφυσική
των τεκμηρίων διαβίωσης
Καταργούνται από το 2021- νέα μέτρα & τεχνικές φορολόγησης

Σ ύμφωνα με δημοσιεύματα οικονο-
μικών φύλλων, η κυβέρνηση Μη-
τσοτάκη σκοπεύει να καταργήσει το 
σύστημα των τεκμηρίων διαβίωσης, 

ένα σύστημα που μετράει περίπου τέσσερις 
δεκαετίες ισχύος στην ελληνική φορολογική 
νομοθεσία και να το αντικαταστήσει από 
ένα άλλο που θα είναι όχι μόνο δικαιότερο 
αλλά και πολύ περισσότερο αποδοτικό. 
Μοιάζει πιο δύσκολο κι από τη Θεωρία της 
Σχετικότητας. Γι’ αυτό ίσως η κυβέρνηση με-
τέφερε την όλη προσπάθεια για το 2021.  

Τα εισοδήματα των μη μισθωτών Ελλήνων 
καθώς και τα εισοδήματα από μη μισθω-
τές πηγές εισοδήματος είναι στο επίκεντρο 
αυτής της προσπάθειας που καταβάλει η 
ελληνική κυβέρνηση. Κι η προσπάθεια έχει 
διπλή αφετηρία: από τη μια πλευρά υπάρχει 
η αδήριτη ανάγκη για αύξηση της αποτελε-
σματικότητας των ελεγκτικών μηχανισμών κι 
από την άλλη υπάρχει η συνεχής πίεση από 
τους Θεσμούς και τους δανειστές της χώ-
ρας για πλήρη εξορθολογισμό του φορο-
λογικού συστήματός μας.

Σε αντίθεση με το ασφαλιστικό ζήτημα, 
όπου τα ‘πειράματα’ των κυβερνήσεων 
έχουν τη δυνατότητα επανεξέτασης και δια-
μόρφωσής τους εν εξελίξει, στα φορολογικά 
κάθε απόφαση της κυβέρνησης δοκιμάζεται 
άμεσα ‘στο ταμείο’. Τα προβλήματα της 
απόκρυψης εισοδημάτων και της φοροδια-
φυγής, ταλανίζουν επί δεκαετίες της ελληνι-
κή οικονομία, θεωρούνται από ορισμένους 
η μήτρα του ‘Κακού’ που ξέσπασε στην Ελ-
λάδα το 2009 και θα κρίνουν εν πολλοίς την 
επιτυχία της νέας κυβέρνησης.

ΛΥΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Μέσα στο καλοκαίρι που μας πέρασε 
είδαν το φως της δημοσιότητας κάποιες 
πρώτες σκέψεις του κυβερνητικού επιτελείου 
σχετικά με το νέο σύστημα που  θα αντικα-
ταστήσει τα τεκμήρια διαβίωσης. Σύμφωνα 
με τα δημοσιεύματα αυτά το πρώτο από 
τα μέτρα που θα υλοποιήσει η νέα κυβέρ-
νηση είναι η ψηφιοποίηση των λογιστικών 
βιβλίων που θα απαλείψει την μάστιγα των 
πλαστών και εικονικών τιμολογίων. Στο ίδιο 
μήκος κύματος κινείται και η δεύτερη σκέψη 
της κυβέρνησης που αφορά στη διασύνδε-
ση των ταμειακών μηχανών με την ΑΑΔΕ- 
πρόκειται για λύση που εφαρμόζεται εδώ 
και πάρα πολλά χρόνια σε χώρες του δυ-

τικού κόσμου. Μικρότερης σημασίας αλλά 
επίσης ‘τεχνολογικά προηγμένο’ θεωρείται 
και το μέτρο της  αύξησης των ορίων για το 
χτίσιμο του αφορολογήτου μέσω πλαστικού 
χρήματος.  Η πλήρης κατίσχυση του ‘πλα-
στικού’ χρήματος είναι άλλωστε πάγια επι-
δίωξη των κυβερνήσεων, κι εδώ κι αλλού…

Στην ουσία, με την πλήρη ψηφιοποίηση του 
φορολογικού τοπίου, κυβέρνηση και φορο-
λογικές αρχές θέλουν να αντικαταστήσουν 
το σημερινό χρονοβόρο, αργό και όχι πάντα 
αποδοτικό σύστημα των κλασικών ελέγχων 
με κάτι σαφώς πιο γρήγορο κι αξιόπιστο.

Δημοσιογραφικές πηγές αναφέρουν ότι 
στις προθέσεις της νέας κυβέρνησης είναι η 
εισαγωγή κι ενός νέου τρόπου ελέγχου των 
εισοδημάτων το οποίο θα βασίζεται στην 
αξιοποίηση πληροφοριών από τρίτες, ενδε-
χομένως έμμεσες, πηγές που θα μπορούν 
να ‘διαφωτίσουν’ τις φορολογικές αρχές 
για το επίπεδο διαβίωσης, άρα και τα εισο-
δήματα του εκάστοτε ελεγχόμενου.  

Σε μια τέτοια περίπτωση δεν θα αποτε-
λεί έκπληξη αυτό που συνέβη πριν μερικές 
εβδομάδες στη Μύκονο όπου ελεγκτές της 
ΑΔΑΕ  διαπίστωσαν ότι κατασχεμένη για 
χρέη προς το Δημόσιο, πολυτελής βίλα 
που ανήκε κάποτε σε εκκεντρικό μόδιστρο 
κι αμφισβητούμενο επιχειρηματία νοικιαζό-
ταν από τρίτη εταιρεία, με διάφορα ‘κωδικά’ 
ονόματα,  έναντι 25.000 ευρώ την εβδομάδα 
(6 διανυκτερεύσεις) για πάρτι, εταιρικές εκ-
δηλώσεις ή για τουριστικό κατάλυμα!

«Το πιο δυσνόητο πράγμα στον κόσμο είναι ο φόρος εισοδήματος» είχε πει κάποτε 
ο Νομπελίστας φυσικός Άλμπερτ Αϊνστάιν. Αν ο πατέρας της Γενικής Θεωρίας 
της Σχετικότητας δυσκολευόταν τόσο πολύ να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο 
φορολογείτο πριν από έναν περίπου αιώνα ο ανθρώπινος πλούτος, η σύγχρονη 
ελληνική κυβέρνηση έχει να λύσει ένα αστροφυσικό πρόβλημα στην προσπάθειά 
της να πετύχει τη  σταδιακή κατάργηση των αναχρονιστικών τεκμηρίων διαβίωσης 
και την αντικατάστασή τους από ένα άλλο σύστημα φορολόγησης. Που να το 
κατανοούν οι πολύπαθοι πολίτες αυτού του κράτους.
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σύμφωνα με την έρευνα της ICAP “Business 
Leaders in Greece”.

NURNBERG MESSE: Ανάμεσα στους 15
μεγαλύτερους εκθεσιακούς οργανισμούς 
στον κόσμο!

Το NURNBERG MESSE GROUP συγκατα-
λέγεται ανάμεσα στις 15 μεγαλύτερες εται-
ρείες διοργάνωσης εκθέσεων στον κόσμο. 
Στο χαρτοφυλάκιό του διαθέτει περί τις 120 
κλαδικές διεθνείς εκθέσεις και συνέδρια, οι 
πιο γνωστές των οποίων είναι οι: BIOFACH, 
BRAU BEVIALE, FACHPACK, CHILLVENTA κ.ά. 
Διαθέτει περισσότερους από 1.000 συνερ-
γάτες σε 11 σημεία του κόσμου -ανάμεσα 
σε αυτά, Γερμανία, Βραζιλία, Κίνα, Ινδία, Ιτα-
λία, Αυστρία, ΗΠΑ και Ελλάδα, δίκτυο αντι-
προσώπων οι οποίοι δραστηριοποιούνται 
σε περισσότερες από 119 χώρες, καθώς 
και 15 θυγατρικές και εταιρείες συμμετοχών. 
Προσελκύει πάνω από 35.000 εκθέτες και 
1.500.000 επισκέπτες παγκοσμίως. Ο κύκλος 
εργασιών του NURNBERG MESSE GROUP 
έκλεισε το 2018 στα €315.100.000, με τα κέρδη 
προ φόρων να αγγίζουν τα €28.200.000.

H Ελλάδα αναβαθμίζεται σε εκθεσιακό hub 
για ολόκληρη την Ν.Α. Ευρώπη

Μέσα από την πρωτοφανή δυναμική που 
εκλύεται από τη συνάντηση των δύο κορυ-
φαίων πρωταγωνιστών της στρατηγικής 
αυτής συμφωνίας, αναδύονται αναρίθμη-
τες προοπτικές και ευκαιρίες για την ελληνική 
οικονομία και ειδικότερα για την εκθεσιακή 
της βιομηχανία. Έναν κλάδο που, σύμφω-
να με τη Μελέτη της ICAP, προβλέπεται να 
παρουσιάσει περαιτέρω αύξηση τη διετία 
2019-2020, με εντυπωσιακό μέσο ετήσιο 
ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 8,5%. Έτσι, 
με “βραχίονα” την τεχνογνωσία, την επιχει-
ρησιακή εμπειρία, το portfolio, το όραμα και 
τις συνέργειες των δύο εταιρειών, η Ελλάδα 
αναμένεται να αναβαθμιστεί σε κορυφαίο 
εκθεσιακό hub για τα Βαλκάνια και την ευρύ-
τερη περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης.

Όπως τόνισε στη διάρκεια της κοινής συνέ-
ντευξης Τύπου o κ. Nίκος Χουδαλάκης, Πρό-
εδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της FORUM 
AE και αρχιτέκτονας της συμφωνίας από ελ-
ληνικής πλευράς: «...Από την πρώτη κιόλας 
συνάντησή μας με τα στελέχη του Οργανι-
σμού NURNBERG MESSE, το Μάιο του 2018, 
διαπιστώσαμε ότι μοιραζόμαστε τις ίδιες 
αξίες, το ίδιο επιχειρηματικό ήθος και έχου-
με κοινούς στόχους και κοινό όραμα για το 
μέλλον. Με αισιοδοξία και πίστη στις δυνα-
τότητές μας, αλλά και στις προοπτικές που 

διανοίγονται για τη χώρα μας, σχεδιάζουμε 
από κοινού τα επόμενα βήματά μας, για μια 
νέα πορεία εξωστρέφειας και διεθνούς ανά-
πτυξης. Βήματα που ξεπερνούν τα σύνορα 
της χώρας και καθιστούν την Ελλάδα ένα 
σημαντικό εκθεσιακό hub για την ευρύτερη 
περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.»

Από την πλευρά του NURNBERG MESSE 
GROUP οι CEO’s εξέφρασαν την αισιοδοξία 
τους για το μέλλον της νέας αυτής συνεργα-
σίας τονίζοντας:

Peter Ottmann: «Η FORUM ΑΕ, η μεγαλύτε-
ρη εταιρεία διοργάνωσης εκθέσεων στην Ελ-
λάδα, διακρίνεται για τις εξαιρετικές επιδόσεις 
της και την επιτυχημένη ομάδα συνεργατών 
της. Εμείς στη NURNBERG MESSE χαιρόμα-
στε ιδιαιτέρως για τη μελλοντική συνεργασία 
μας, την επίτευξη και υλοποίηση από κοινού 
των νέων στόχων!»

Dr. Roland Fleck: «Η FORUM και η 
NURNBERG MESSE μοιράζονται την ίδια αντί-
ληψη για τη διοργάνωση εκθέσεων ως εμπο-
ρικές πλατφόρμες. Ως σημεία συνάντησης 
των εκάστοτε κλάδων όπου μπορεί κανείς 
να νιώσει τις νέες τάσεις, να συντηρήσει το 
πελατολόγιό του και να δημιουργήσει νέες 
συνεργασίες και επαφές. Ενόψει των νέων τε-
χνολογικών εξελίξεων και προκλήσεων όπως 
η ψηφιακή εποχή, οι οικονομίες διαφορετικών 
ταχυτήτων και ανάπτυξης σε όλο τον κόσμο, 
καθώς και οι διαρκείς μεταβολές σε πολιτικό 
επίπεδο και θέματα ασφάλειας παγκοσμίως, 
η προσωπική επικοινωνία και επαφή αποκτά 
διαρκώς μεγαλύτερη σημασία.»

Με κοινή απόφαση του Οργανισμού 
NURNBERG MESSE και της FORUM AE, το 
management θα παραμείνει για τα επόμενα 
χρόνια στην ηγετική ομάδα της εταιρείας, κα-
θώς είναι δεδομένη η πεποίθηση ότι τα θεμέ-
λια που χτίστηκαν από την ελληνική διοίκηση 
είναι ισχυρότατα και εγγυώνται ένα λαμπρό 
μέλλον για τη νέα εποχή που εγκαινιάζεται με 
την ιστορική αυτή συμφωνία.

NURNBERG MESSE – FORUM ΑΕ 
Στρατηγική συνεργασία
που αλλάζει τον εκθεσιακό
χάρτη στη Ν.Α. Ευρώπη!

Μ ε απόλυτη επιτυχία ολοκληρώ-
θηκε μια ιστορική για την ελληνι-
κή εκθεσιακή βιομηχανία στρα-
τηγική συμφωνία, μεταξύ του 

εκθεσιακού Οργανισμού NURNBERG MESSE 
και της FORUM AE, της μεγαλύτερης εταιρεί-
ας διοργάνωσης εκθέσεων στην Ελλάδα. Η 
εξαγορά της FORUM ΑΕ από έναν από τους 
μεγαλύτερους εκθεσιακούς οργανισμούς 
της Γερμανίας αποδεικνύει την εμπιστοσύνη 
της κραταιάς γερμανικής οικονομίας στο 
υγιές ελληνικό “επιχειρείν”, καθώς και στην 
τεράστια δυναμική του εκθεσιακού κλάδου 
της χώρας μας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η  
FORUM AE, με την ένταξή της στο δίκτυο του 
NURNBERG MESSE GROUP, αποτελεί τη μεγα-
λύτερη θυγατρική εταιρεία του γερμανικού 
κολοσσού σε παγκόσμιο επίπεδο.

FORUM AE: Ή μεγαλύτερη εταιρεία
διοργάνωσης εκθέσεων στην Ελλάδα!

Από την ίδρυσή της το 1988, η FORUM AE 
έχει διανύσει μια μακρά πορεία συνεχούς 
ανάπτυξης και επέκτασης των δραστηριοτή-
των της, έχοντας κατορθώσει να θεωρείται 
σήμερα η μεγαλύτερη εταιρεία διοργάνωσης 
διεθνών εκθέσεων στην Ελλάδα, κατέχοντας 
το 23% της εγχώριας εκθεσιακής αγοράς.

Στο portfolio της FORUM AE περιλαμβά-
νονται 8 από τις μεγαλύτερες και πλέον ση-

μαντικές διεθνείς εκθέσεις που διοργανώνο-
νται στη χώρα μας: HORECA, FOOD EXPO, 
ΟΕΝΟΤΕLIA, ΧΕΝΙΑ, ARTOZA, FOODTECH, 
ATHENS COFFEE FESTIVAL και BIO FESTIVAL.

Στις εκθέσεις αυτές συμμετέχουν κάθε χρό-
νο πάνω από 4.000 Έλληνες και διεθνείς εκ-
θέτες, ενώ τις επισκέπτονται περισσότεροι 
από 350.000 επαγγελματίες από την Ελλάδα 
και το εξωτερικό. Επίσης, η εταιρεία εκδίδει 4 
επαγγελματικά περιοδικά, υψηλής ποιότητας 
και ευρείας κυκλοφορίας, που έχουν κατα-
στεί πολύτιμα εργαλεία επικοινωνίας για τους 
επαγγελματίες των κλάδων στους οποίους 
απευθύνονται.

Ο κύκλος εργασιών της FORUM ΑΕ για το 
2019 αναμένεται να ξεπεράσει τα €17.500.000, 
ενώ τα κέρδη προ φόρων θα υπερβούν 
τα €4.600.000. Ας σημειωθεί ότι το 2017 η 
FORUM, με τζίρο €14.455.000 και κέρδη προ 
φόρων €4.073.000, κατατάχθηκε στην 431η 
θέση της λίστας των 500 επιχειρήσεων με 
την υψηλότερη κερδοφορία στην Ελλάδα, 

Από αριστερά: Dr. Roland Fleck, CEO Nürnberg Messe 
Group, Nίκος Χουδαλάκης, CEO FORUM SA, Peter 
Ottmann, CEO NürnbergMesse Group

Nίκος Χουδαλάκης, CEO FORUM SA

Dr. Roland Fleck, CEO NürnbergMesse Group

Από αριστερά: Peter Ottmann, CEO Nürnberg Messe 
Group, Nίκος Χουδαλάκης, CEO FORUM SA, Dr. Roland 
Fleck, CEO NürnbergMesse Group
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‘Πετάει’ ο ελληνικός τουρισμός
Αυξάνονται οι αεροπορικές αφίξεις στη χώρα

Ό  Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστι-
κών Επιχειρήσεων, έδωσε στη δη-
μοσιότητα επεξεργασμένα στοι-
χεία για την τουριστική κίνηση 

στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του πρώτου 
εξαμήνου της τρέχουσας τουριστικής περι-
όδου, στοιχεία τα οποία καταδεικνύουν ότι 
αυξάνει ο ρόλος της αεροπορικής μεταφο-
ράς στο πλαίσιο του ελληνικού τουρισμού, 
ενώ τα κορυφαία ελληνικά αεροδρόμια διευ-
ρύνουν ακόμα περισσότερο το μερίδιό τους 
στην τουριστική ανάπτυξη. Η Κρήτη είναι ο 
τουριστικός προορισμός με τις περισσότε-
ρες αφίξεις ενώ τα αεροδρόμια της Αθήνας 
και της Θεσσαλονίκης αυξάνουν τον αριθμό 
των επισκεπτών τους για μια ακόμα χρονιά.

ΚΡΉΤΉ
Η Κρήτη είναι ο σημαντικότερος προορι-

σμός: Το αεροδρόμιο του Ηρακλείου στο εξά-
μηνο του 2019 δέχτηκε 1.149.209 επιβάτες, ενώ 
το αεροδρόμιο στα Χανιά δέχτηκε 431.689 επι-
βάτες εξωτερικού. Είναι χαρακτηριστικό ότι και 
τα δύο αεροδρόμια, όπως συνολικά η Κρήτη, 
παρουσιάζουν σημάδια ‘κόπωσης’ καθώς οι 
αφίξεις του 2019 είναι, σε σχέση με το αντίστοι-
χο περυσινό διάστημα, μειωμένες κατά 3,3% 
στο Ηράκλειο και κατά 3,4% στα Χανιά. 

ΜΥΚΌΝΌΣ & ΣΑΝΤΌΡΙΝΉ
Πάνω από 144.000 επισκέπτες εξωτερικού 

προσγειώθηκαν στη Μύκονο το πρώτο εξά-
μηνο του 2019, περισσότεροι κατά 17,6% σε 
σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2018, 
ενώ στη Σαντορίνη οι αφίξεις πλησίασαν τις  
180.000 καταγράφοντας άνοδο 4,1%.

ΔΩΔΕΚΑΝΉΣΑ & ΙΌΝΙΌ
Θετική η εικόνα στα Δωδεκάνησα, σε ορι-

σμένα μάλιστα από αυτά η αύξηση αφίξεων 

από το εξωτερικό ήταν εντυπωσιακή: 13,4% 
στην Κάρπαθο και  περίπου 29.000 επιβάτες. 
Στις πολύ ώριμες αγορές της Ρόδου και της 
Κω η κατάσταση είναι οριακά θετική: αύξηση 
0,4% και σχεδόν 800.000 επιβάτες στην Ρόδο 
και αύξηση 1,4% με σχεδόν 395.000 επιβάτες 
στο νησί του Ιπποκράτη. Μεικτή εικόνα πα-
ρουσιάζουν τα νησιά του Ιονίου.  Η Κέρκυρα 
προσέλκυσε 502.795 επιβάτες (μείωση σχε-
δόν 3% σε σχέση με το 2018), η Ζάκυνθος 
προσέλκυσε 278.539 αεροπορικές αφίξεις 
επιβατών εξωτερικού (άνοδος 1,6%), ενώ η 
Κεφαλονιά προσέλκυσε  111.476 διεθνείς αε-
ροπορικές αφίξεις ( μείωση 1,5%). 

Το αεροδρόμιο ‘Ελευθέριος Βενιζέλος’ κα-
τέγραψε 2.683.988 αφίξεις επιβατών εξωτε-
ρικού με  άνοδο 12,1% στην επιβατική κίνη-
ση πρώτου εξαμήνου, ενώ το αεροδρόμιο 
‘Μακεδονία’ στη Θεσσαλονίκη, κατέγραψε 
1.014.668 αφίξεις επιβατών εξωτερικού με 
άνοδο 11,2%.

Την καθοριστική συμβολή των αεροπορικών μεταφορών στην επιτυχία της ελληνικής 
τουριστικής βιομηχανίας αλλά και την αύξηση των αφίξεων προς την Ελλάδα 
πιστοποιούν τα αποτελέσματα που έδωσαν στη δημοσιότητα οι τρεις σημαντικοί 
πόλοι της ελληνικής αερομεταφοράς, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, ο Διεθνής 
Αερολιμένας Αθηνών και ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. 
Πρόκειται για στοιχεία που αφορούν το πρώτο εξάμηνο του 2019 και καταγράφουν 
διψήφια αύξηση αφίξεων στα δύο μεγαλύτερα αεροδρόμια της χώρας- κι όχι μόνο.

Το αεροδρόμιο της Καλαμάτας 
κατά τη διάρκεια του πρώτου εξα-
μήνου 2019 κατέγραψε  52.344 
αφίξεις επιβατών εξωτερικού· 
πρόκειται για άνοδο της τάξης 
του 14,2% σε σχέση με πέρυσι.
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Νέες τεχνολογικές λύσεις της HPE 
Έξυπνο Άκρο (Intelligent Edge). Ο χώρος δημιουργίας 
των ανθρώπινων εμπειριών και ταυτόχρονα η πηγή για 
τα μεγαλύτερα δεδομένα, η λήψη των οποίων μπορεί να 
γίνεται μέσω διαφόρων συσκευών. Για τις επιχειρήσεις η 
διαχείριση των δεδομένων είναι ένας πραγματικός θη-
σαυρός. Η ΗPE με την πλατφόρμα τεχνολογιών και υπη-
ρεσιών ARUBA παρέχει γεφύρωση του ψηφιακού με τον 
φυσικό κόσμο. Παραδείγματα εφαρμογής του Έξυπνου 
Άκρου περιλαμβάνονται στις υλοποιήσεις των  έξυπνων 
πόλεων (Smart Cities), των έξυπνων χώρων (στάδια, 
malls, αεροδρόμια, ξενοδοχεία, κ.λπ.). Στην Ελλάδα, ιδιαί-
τερη έμφαση δίνεται στο κομμάτι του Τουρισμού. 

Τεχνητή Νοημοσύνη & Big Data. 

Η HPE πρωτοπορεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό με 
υποδομές που κάνουν χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης 
ώστε να είναι αυτοπροστατευόμενες, αυτοδιαχειρίσιμες 
και αυτοελεγχόμενες με δραματικά μειωμένα υποστηρικτι-
κά κόστη. Συνδυάζοντας τις λύσεις υποδομών της ΗPΕ 
με τη λογισμική πλατφόρμα Blue Data, η εταιρεία διευ-
κολύνει τους πελάτες της να χρησιμοποιήσουν την Τε-
χνητή Νοημοσύνη (AI), τη Μηχανική Μάθηση (Machine 
Learning) και την Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων (Big 
Data Analytics). 
Storage.
Η ΗΡΕ παρουσίασε πρόσφατα το πιο έξυπνο storage 
παγκοσμίως, το οποίο χρησιμοποιεί Τεχνητή Νοημοσύνη 
για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να λαμβάνουν κρίσιμες 
αποφάσεις αυτόνομα και γρήγορα. 

Fear No Cloud.
Η ΗPE συνδύασε το αυτοματοποιημένο ΙΤ, τις λειτουργί-
ες Τεχνητής Νοημοσύνης, τα ισχυρότερα Πρωτόκολλα 
Ασφάλειας και δημιούργησε κλιμακούμενες πλατφόρμες 
cloud, ικανές να ανταποκριθούν στις ανάγκες κάθε επι-
χείρησης. Με υποδομές που ορίζονται σε επίπεδο λογι-
σμικού (SW defined), οι πελάτες της έχουν τη δυνατότητα 
να επιλέγουν τον καταλληλότερο συνδυασμό με απόλυ-
τη ελευθερία. 

Green Lake.

Υβριδικό cloud σύστημα το οποίο απευθύνεται στη σύγ-
χρονη επιχείρηση, παρέχοντας συνεχή πληροφορία σε 
θέματα δομής, διαδικασιών και δεδομένων. Η χρέωση 
είναι ανάλογη της χρήσης και με αυτό τον τρόπο η επι-
χείρηση- χρήστης δεν δεσμεύεται με κόστη συντήρησης, 
ανανέωσης, εκσυγχρονισμού και προστασίας όπως με 
έναν ιδιόκτητο server. 

Κέντρο Αριστείας ετοιμάζει
η HP στην Ελλάδα 
Αύξηση 30% των πωλήσεων της το 2018

Ή  εταιρεία κατά τη διάρκεια του οικο-
νομικού έτους το οποίο έληξε τον 
Νοέμβριο του 2018 παρουσίασε 
αύξηση πωλήσεων της τάξης του 

30% ενώ παράλληλα αύξηση και το ανθρώ-
πινο δυναμικό της το οποίο πλέον ανέρχεται 
σε περίπου 110 άτομα.

Ο γενικός διευθυντής της εταιρείας για Ελ-
λάδα και Κύπρο, Μιχάλης Κασσιμιώτης ανα-
κοίνωσε ότι η εταιρεία περιμένει ότι η εντατι-
κή αυτή ανάπτυξη θα συνεχιστεί κι εντός του 
2019 και στηρίζει τις προβλέψεις του στη θε-
τική εικόνα που αναδύει η συνεργασία της 
εταιρείας τόσο με τον δημόσιο όσο και με 
τον ιδιωτικό τομέα της Ελλάδας των οποίων 
αποτελεί κορυφαίο προμηθευτή.

Η HPE Hellas διευρύνει την παρουσία της 
σε κλάδους πέρα από τον χρηματοπιστωτι-
κό και τον τηλεπικοινωνιακό  και σε νέους 
όπως ο τουρισμός, η ναυτιλία και η βιομη-
χανία. 

Η τοπική θυγατρική HPE Hellas αξιοποι-
ώντας τη συνεχή ανοδική πορεία της στην 
ελληνική αγορά, αλλά ανταποκρινόμενη 
και στο ιδιαίτερο επενδυτικό ενδιαφέρον 

που εκτιμάει ότι θα προκύψει για τη χώρα το 
επόμενο διάστημα,  ζήτησε από τη μητρική 
εταιρεία να δημιουργηθεί στη χώρα μας ένα 
Κέντρο Καινοτομίας με εμβέλεια την ευρύτε-
ρη περιοχή της Νοτίου Ευρώπης. Σύμφωνα 
με το σχέδιο της ελληνικής θυγατρικής το κέ-
ντρο αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 
για την ανάπτυξη εξειδικευμένων λύσεων σε 
κλάδους που παρουσιάζουν επενδυτικό εν-
διαφέρον όπως ο τουρισμός και η ναυτιλία. 
Αξίζει να σημειώσουμε ότι στο εξής όλες οι 
λύσεις της ΗΡΕ θα παρέχονται υπό τη μορ-
φή συνδρομητικού μοντέλου.

Το 2019 είναι χρονιά διπλών γενεθλίων για 
την ελληνική θυγατρική η οποία συμπληρώ-
νει 35 χρόνια ζωής αλλά και για την μητρική 
η οποία συμπληρώνει 80 χρόνια παρουσίας.

Η ελληνική θυγατρική HPE Hellas αποτε-
λεί μια σημαντική επιχειρηματική παρου-
σία στην ελληνική αγορά και σύμφωνα με 
τον  Μιχάλη Κασσιμιώτη, η παρουσία αυτή 
«αντανακλά μια μακρά και εξαιρετικά επι-
τυχημένη πορεία, η οποία καθόρισε σε με-
γάλο βαθμό τη διαμόρφωση του ψηφιακού 
τοπίου της Ελλάδας, της Κύπρου αλλά και 
της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων». 

Ή Hewlett Packard Enterprise (HPE) Hellas παρουσίασε πρόσφατα 
στους δημοσιογράφους οικονομικά στοιχεία για τη χρήση του 
2018 και ταυτόχρονα ανακοίνωσε την ίδρυση Κέντρου Αριστείας 
για τη νότια Ευρώπη το οποίο θα εδρεύει στη Ελλάδα.
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Η MYTILINEOS ξεπερνά την ΔΕΠΑ 
ως αγοραστής LNG
Το 2021 η ισχύς που θα διαθέτει η εταιρεία
θα ξεπερνά τα 2.000 MW

Το ‘φωτεινό’ αλφάβητο της Lego
Για τυφλούς σε γραφή Μπράιγ και διάφορες γλώσσες

Σημαντικές ανακατατάξεις στην ελληνική αγορά ενέργειας λαμβάνουν 
χώρα αυτό το διάστημα καθώς ο σκληρός ανταγωνισμός παικτών και οι 
στρατηγικές κινήσεις των επιχειρήσεων διαμορφώνουν ένα νέο τοπίο. Στο 
πλαίσιο αυτό,  η είδηση ότι μια ιδιωτική εταιρεία, η MYTILINEOS, κατέστη  
μεγαλύτερος αγοραστής υγροποιημένου φυσικού αερίου από την κρατική 
επιχείρηση του κλάδου, τη ΔΕΠΑ, έχει οπωσδήποτε ιδιαίτερη σημασία.  

Σ ύμφωνα με το εξειδικευμένο κι έγκυ-
ρο ενεργειακό πρακτορείο ICIS, η 
MYTILINEOS έγινε ο μεγαλύτερος ει-
σαγωγέας LNG της Ελλάδας μέσα 

στο 2019, ξεπερνώντας και την ΔΕΠΑ. Το 
πρακτορείο σχολιάζει με έμφαση πως «είναι 
η πρώτη φορά που μία ιδιωτική εταιρεία ξε-
περνά την κρατική επιχείρηση καταλαμβά-
νοντας την πρώτη θέση».

Η MYTILINEOS, σύμφωνα με το δημοσίευ-
μα, εισήγαγε περισσότερους από 370.000 
τόνους LNG από τον Ιανουάριο μέχρι τον 
Ιούλιο, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 39% 
του συνόλου στην Ελλάδα. Η ΔΕΠΑ εισήγαγε 
273.000 τόνους ή 29%. Το εντυπωσιακό είναι 
οτι το μερίδιο αγοράς της ΔΕΠΑ ήταν 92% πέ-
ρυσι και ποτέ δεν είχε πέσει κάτω από το 50%.

Το πρακτορείο αποδίδει την εξέλιξη αυτή 
στην απελευθέρωση της ελληνικής αγοράς 
φυσικού αερίου, απελευθέρωση η οποία 
άργησε σημαντικά σε σχέση με άλλες ευρω-
παϊκές χώρες.

Μόλις το 2018 απελευθερώθηκε πλήρως 
η λιανική αγορά και ταυτόχρονα, όπως δεί-
χνουν τα στοιχεία άρχισε ή συρρίκνωση του 
μεριδίου της κρατικής επιχείρησης.

ΜΙΑ ΑΓΌΡΑ, ΠΌΛΛΌΙ ΜΝΉΣΤΉΡΕΣ

Οι σημαντικές αλλαγές στην αγορά της 
ενέργειας είναι λίγο παλαιότερες:  στις αρχές 
του 2019, η κοινοπραξία M & M Natural Gas 

την οποία αποτελούσαν οι MYTILINEOS και 
η Motor Oil συμφερόντων της οικογένειας 
Βαρδινογιάννη άλλαξε μορφή καθώς η πρώ-
τη εξαγόρασε τη συμμετοχή της Motor Oil. 

Η MYTILINEOS έχοντας αποκτήσει σημαντι-
κά συμφέροντα στον κλάδο της παραγω-
γής ενέργειας, αναβάθμισε την παρουσία 
της στο χώρο του υγροποιημένου φυσικού 
αερίου, παρουσία η οποία αναμένεται να 
βαίνει αυξανόμενη το επόμενο διάστημα.

Την ίδια στιγμή η πρόσβαση στις χαμηλές 
τιμές του φυσικού αερίου ενισχύει επίσης και 
την Ελλάδα ως ενεργειακό κόμβο και δημι-
ουργεί επενδυτικές ευκαιρίες για εταιρείες 
που είναι διατεθειμένες να αναλάβουν τον 
κίνδυνο. Κι αν κρίνουμε από τις διαφημιστι-
κές καμπάνιες, είναι αρκετοί αυτοί που θα 
κατέλθουν στη μάχη.

Μ ετά τις συσκευασίες των φαρ-
μάκων, τους καταλόγους των 
εστιατορίων, τα μπουκάλια 
γάλακτος και τις πλαστικές συ-

σκευασίες χιλιάδων καταναλωτικών προϊό-
ντων, το αλφάβητο Βraille αποτυπώνεται πλέ-
ον και στα διάσημα τουβλάκια της Lego- τα 
Braille Bricks. 

Η δανέζικη εταιρεία κατασκεύασε και έριξε 
στην αγορά τα γνωστά τούβλα της τυπωμένα 
αυτή τη φορά με γράμματα και αριθμούς από 
το αλφάβητο Βraille. Τα συγκεκριμένα τουβλά-
κια επιτρέπουν σε τυφλούς και ανθρώπους 
με πολύ περιορισμένη όραση να μάθουν να 
διαβάζουν καθώς παίζουν με το Lego. Τα 250 
τούβλα Braille Bricks είναι ‘σημαδεμένα’ με  
ανάγλυφα μεμονωμένα γράμματα, αριθμούς 
και σύμβολα του αλφάβητου Μπράιγ και είναι 
συμβατά με την υπόλοιπη συλλογή της Lego, 
επιτρέποντας έτσι σε βλέποντες να παίζουν με 
τους ανθρώπους που δεν βλέπουν ή έχουν 
σοβαρό πρόβλημα όρασης. 

Ο διευθύνων σύμβουλος του Ιδρύματος 
Lego John Goodwin σχολίασε με αφορμή 
το λανσάρισμα της σειρά τούβλων Μπράιγ: 

«Τα τυφλά και τα άτομα με προβλήματα όρα-
σης έχουν όνειρα και φιλοδοξίες για το μέλ-
λον τους, όπως τα παιδιά χωρίς προβλήματα 
όρασης. Έχουν την ίδια επιθυμία και ανάγκη 
να εξερευνήσουν τον κόσμο και να κοινωνικο-
ποιηθούν μέσω του παιχνιδιού, αλλά συχνά 
αντιμετωπίζουν ακούσια απομόνωση ως συ-
νέπεια του αποκλεισμού από τις δραστηριό-
τητες . Με αυτό το πρόγραμμα, φέρνουμε μια 
παιχνιδιάρικη και περιεκτική προσέγγιση στη 
μάθηση Braille στα παιδιά. Ελπίζω ότι τα παι-
διά, οι γονείς, οι φροντιστές, οι εκπαιδευτικοί 
και οι ασκούμενοι σε όλο τον κόσμο θα είναι 
τόσο ενθουσιασμένοι όσο και εμείς».

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η ιδέα πίσω από 
το προϊόν προτάθηκε για πρώτη φορά στην 
Lego το 2011 από τη Δανική Ένωση Τυφλών. 
Η Lego, η οποία αναπτύσσει ένα σημαντικό 
πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, 
συνεργάζεται εδώ και χρόνια με τις ενώσεις 
τυφλών σε διάφορες χώρες του κόσμου γι’  
αυτό και η σειρά των συγκεκριμένων τούβλων 
κυκλοφορεί σε δανικά, νορβηγικά, αγγλικά 
και πορτογαλικά αλφάβητα, ενώ τα γαλλικά, 
ισπανικά και γερμανικά αλφάβητα θα κυκλο-
φορήσουν αργότερα φέτος.

Νέες επενδύσεις  από την MYTILINEOS
Στα μέσα Ιουλίου 2019 η εταιρεία ανακοίνωσε ότι  ένας από τους μεγαλύτερους σταθμούς συν-

δυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο (CCGT) στην Ευρώπη, ετοιμάζεται να μπει σε φάση 
κατασκευής. Η MYTILINEOS ολοκληρώνοντας όλες τις απαιτούμενες αδειοδοτικές διαδικασίες και 
με τη συνδρομή και εμπειρία του Τομέα Έργων EPC – METKA, ξεκινά το φθινόπωρο τις κατασκευ-
αστικές εργασίες.

Όπως ενημερώνει η εταιρεία, ο  νέος σταθμός CCGT θα είναι ισχύος 826 MW και θα κατασκευ-
αστεί στο Ενεργειακό Κέντρο της εταιρείας στον Αγ. Νικόλαο.  Ο σταθμός, ο οποίος θα έχει ως 
βασικό προμηθευτή την GE, θα έχει αεριοστρόβιλο τεχνολογίας class H, με θερμική απόδοση με-
γαλύτερη από 63%, γεγονός που θα τον καθιστά τον πιο αποδοτικό στην Ευρώπη, αυτή τη στιγμή.

Το προβλεπόμενο κόστος επένδυσης είναι της τάξεως των 300 εκ. ευρώ, ενώ αναμένεται να δη-
μιουργηθούν πολλές νέες θέσεις εργασίας, οι οποίες – κατά πάγια πρακτική της MYTILINEOS – θα 
καλυφθούν κυρίως από κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας 
του σταθμού (commissioning) τοποθετείται στο 4ο τρίμηνο του 2021.

«Έχοντας στο χαρτοφυλάκιό της και αυτόν τον σταθμό, η ισχύς ηλεκτρικής ενέργειας που θα 
διαθέτει η MYTILINEOS θα ξεπερνά τα 2.000 MW (πλέον του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ), συμβάλλοντας 
σημαντικά με αυτόν τον τρόπο στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας αλλά και με προϋποθέσεις 
εξαγωγών σε γειτονικές χώρες στο πλαίσιο του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου» καταλήγει η ανακοί-
νωση της εταιρείας.

Ή παραγωγική δυνατότητα της 
MYTILINEOS  είναι σήμερα 1.200 
MW- αντιστοιχεί στο 14% της 
εγκατεστημένης θερμικής πα-
ραγωγής σε εθνικό επίπεδο. Θα 
ξεπεράσει τα 2.000 MW στα τέλη 
του 2021
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Στο Top-50
Η εταιρία ξεκίνησε με ίδια κεφάλαια των ιδρυτριών της και η πρώτη 
σημαντική στιγμή επιβράβευσης των προσπαθειών ήρθε το 2014 
όταν ανακηρύχθηκε  ως μια από τις νικήτριες του Ελληνικού Βραβεί-
ου Επιχειρηματικότητας. ‘Έκτοτε η Anassa Organics έχει λάβει κι άλλα 
βραβεία με πιο σημαντικά τα συνεχή βραβεία Great Taste Producer 
στο σχετικό διεθνή διαγωνισμό Great Taste. Μάλιστα τρία από τα 
προϊόντα της, τα Organic Mint, Mountain Tea, και Lemon Verbena 
συμπεριλήφθηκαν μέσα στα 50 καλύτερα του κόσμου.

Αλλά και στα Galleries Lafayette (Γαλλία), 
Jelmoli (Ελβετία), Spinneys & Waitrose (Ντου-
μπάι), Frische Paradies (Γερμανία), στο Βέλγιο, 
τις ΗΠΑ, την Αυστραλία, την Κορέα, την Κίνα, 
την Σιγκαπούρη, την Σουηδία, την Νορβηγία, 
την Αυστρία, την Ιρλανδία, την Κύπρο, την 
Ρουμανία, καταναλωτές έχουν την ευκαιρία να 
δοκιμάσουν τα προϊόντα της εταιρείας. Έχουν 
επίσης τοποθετηθεί στα Hellenic Duty Free και 
στην Aegean Airlines (πώληση on board).

Οι δύο συνεργάτιδες προσπαθούν αυτό 
το διάστημα να διευρύνουν το δίκτυο σημεί-
ων λιανικής πώλησης των προϊόντων τους 
αλλά και να πετύχουν την τοποθέτησή τους 
σε ξενοδοχειακές αλυσίδες και επώνυμα cafe 
προκειμένου να φέρουν τη μάρκα Anassa 
Organics σε επαφή με διεθνές, απαιτητικό 
αγοραστικό κοινό που μπορεί όμως να εκτι-
μήσει την υψηλή ποιότητα που προσφέρει η 
εταιρεία.

ANASSA ORGANICS 
Ποιοτικά προϊόντα, ‘ευωδιαστές’ εξαγωγές

H  Γιάννα Ματθαίου και Αφροδίτη 
Φλώρου, στελέχη που προέρχονται 
από το χώρο του marketing και την 
παροχή υπηρεσιών, αποφάσισαν 

να δημιουργήσουν μια εταιρεία εμπορίας 
αφεψημάτων την οποία ονόμασαν Anassa 
Organics (Άνασσα, σημαίνει βασίλισσα στα 
αρχαία ελληνικά). Με έδρα τη Μεταμόρφω-
ση Αττικής, η εταιρεία κατάφερε μέσα σε 
λίγο χρόνο αναδειχθεί ως μια από τις πιο 
ποιοτικές επιχειρήσεις του κλάδου της ενώ 
σύντομα άρχισε να αποσπά σημαντικές δι-
ακρίσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς. Σήμερα 
η εταιρεία απασχολεί σταθερά 10 εργαζόμε-
νους και σε αυτούς προστίθενται, με εποχια-
κή απασχόληση, κάποιοι επιπλέον.

Εδώ είναι Ελλάδα!

Όπως αναφέρουν οι ίδιες οι δημιουργοί 
της, δύο είναι τα …συστατικά της επιτυχίας 
τους: η προσεκτική επιλογή των αρωματι-
κών φυτών που χρησιμοποιούν και οι εξαι-
ρετικά σχεδιασμένες αλλά και ιδιαίτερα λει-
τουργικές συσκευασίες τους.

Στην Anassa Organics επιλέγονται τα κα-
λύτερα ελληνικά αρωματικά φυτά βιολογι-
κής καλλιέργειας, συλλέγονται με το χέρι και 
αποξηραίνονται με φυσικό τρόπο. Η εται-
ρεία πραγματοποιεί εργαστηριακές αναλύ-
σεις για την ποιότητά τους σε συνεργασία 
με ομάδα πανεπιστημιακών καθηγητών κι 
ερευνητών. Τα φυτά διαλέγονται και καθα-
ρίζονται με το χέρι, διατηρούνται ολόκληρα 
τα φύλλα και οι καρποί για να διακρίνεται η 
υψηλή ποιότητά τους. Η Anassa Organics 
έχει δώσει επίσης  ιδιαίτερη έμφαση στη συ-

σκευασία και για το λόγο αυτό, επιλέχθηκε 
ως μέσο συσκευασίας το μεταλλικό κουτί 
που είναι το καλύτερο μέσο φύλαξης των 
βοτάνων για να διατηρούνται τα συστατικά 
τους αναλλοίωτα στο πέρασμα του χρόνου.

Όπως εξηγούν οι δύο συνεργάτιδες επιλέ-
γουν προϊόντα της ευλογημένης ελληνικής 
γης η οποία φιλοξενεί περίπου 6.500 είδη 
και υποείδη φυτών από τα οποία τα περί-
που 1.600 θεωρούνται ενδημικά, δηλαδή 
φύονται αποκλειστικά στον ελλαδικό χώρο 
και δεν απαντώνται αλλού. Η επιμονή τους 
στο να χρησιμοποιούν προϊόντα βιολογικής 
καλλιέργειας συνδέεται ακριβώς με τη θέ-
λησή τους να προσφέρουν στους κατανα-
λωτές άριστα ελληνικά αρωματικά φυτά τα 
οποία καλλιεργούνται χωρίς φυτοφάρμακα, 
χωρίς χημικά λιπάσματα, προέρχονται από  
ξεκούραστα εδάφη που προσφέρουν αβία-
στα κι ανόθευτα αρώματα, γεύσεις και πο-
λύτιμες ιδιότητες.

Και τώρα πάμε έξω!

Σημαντική δουλειά έχει γίνει και στον εξαγω-
γικό τομέα όπου η εταιρεία δοκιμάζει τις δυ-
νάμεις της εδώ και χρόνια. Κι όπως φαίνεται, 
τα πάει πολύ καλά. Τα προϊόντα της Anassa 
Organics εξάγονται ήδη σε αρκετές  χώρες  
και διατίθενται σε επιλεγμένα σημεία πώλη-
σης. Πρώτη και ίσως πιο σημαντική εξαιτί-
ας της μεγάλης παράδοσης στο τσάι και τα 
αφεψήματα είναι η  αγορά της Αγγλίας. Η 
εταιρεία έχει ήδη τοποθετήσει τα προϊόντα της 
σε ορισμένους ‘ναούς’ του βρετανικού λια-
νεμπορίου όπως τα καταστήματα Selfridges, 
Patridges, Wholefoods Market κ.ά. 

Η   Anassa  Organics  είναι άλλη μια ελληνική εταιρεία που συλλέγει, συσκευάζει, 
εμπορεύεται προϊόντα της ελληνικής γης με σεβασμό στην παράδοση και με 
το ‘μάτι’ της στραμμένο στον διεθνή καταναλωτή. Λίγο χρόνια μετά την ίδρυσή 
της αποσπά κορυφαία διεθνή βραβεία και παρουσιάζει εντατική εξαγωγική 
ανάπτυξη. Αυτό δεν θέλουμε;
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λιανική αγορά οικιακών/ καταναλωτικών ηλε-
κτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών συνιστά 
μια μοναδική πρόταση για τους καταναλωτές 
αλλά και για τους προμηθευτές, καθώς θα 
προσφέρει την πιο ευρεία γκάμα προϊόντων 
και υπηρεσιών σε αυτές τις κατηγορίες».

Ο Όμιλος Olympia ( Public), θα έχει πλειοψη-
φική συμμετοχή ελέγχοντας το 75%, ενώ ο Όμι-
λος Media- Saturn (Media Markt) θα ελέγχει το 
25%. Τα δίκτυα καταστημάτων και των δύο εται-
ρειών, Public και MediaMarkt, θα εξακολουθή-
σουν να λειτουργούν κανονικά κάτω από τα 
δύο brands, διασφαλίζοντας όλες τις εγγυή-
σεις και τις υποχρεώσεις προς τους καταναλω-
τές. Το κλείσιμο της συμφωνίας υπόκειται στην 
έγκριση των αρχών της Ελληνικής Επιτροπής 
Ανταγωνισμού η οποία εκτιμάται χρονικά στο 
τέταρτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

Όφέλη για τον καταναλωτή 

Όπως συμβαίνει σε τέτοιου βεληνεκούς συμ-
φωνίες, τα οφέλη για τους καταναλωτές εί-
ναι σημαντική παράμετρος για την επίτευξη 
του deal. Έτσι, στην περίπτωση των ομίλων 
Olympia και Media- Saturn: «Η αξιοποίηση 
της συμπληρωματικότητας των χαρτοφυλακί-
ων των δύο brands θα δημιουργήσει το πλέ-
ον ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο  προϊόντων 
στην  αγορά,  προσφέροντας  ποικιλία επιλο-
γών και προηγμένες υπηρεσίες, ικανές να κα-
λύψουν κάθε καταναλωτική ανάγκη».

Σύμφωνα με το σχεδιασμό των δύο εταιρει-
ών, τα δίκτυα καταστημάτων καθώς και τα 
δύο brands παραμένουν ως έχουν, λειτουρ-
γώντας απολύτως συμπληρωματικά, με 67 
φυσικά και 3 ηλεκτρονικά καταστήματα σε 
δύο χώρες. Το δίκτυο περιλαμβάνει διαφορε-
τικά formats καταστημάτων, η επιφάνεια των 
οποίων ποικίλει από 100 τ.μ. έως και 4.000 τ.μ., 
και θα δίνει έμφαση στο ολοκληρωμένο πολυ-
καναλικό εμπόριο. Η ενοποιημένη βάση των 
πελατών του θα αριθμεί 100 εκατ. επισκέπτες.  
Επιπρόσθετα, οι καταναλωτές αποκτούν πρό-
σβαση σε μια πληθώρα επιλογών σε προϊό-
ντα και υπηρεσίες που διατίθενται στην κα-
λύτερη σχέση ποιότητας – τιμής, μέσω μιας 
πραγματικά πολυκαναλικής εμπειρίας που 
συμπεριλαμβάνει και το νεοεισαχθέν στην 
αγορά, Public marketplace. Με την ολοκλή-
ρωση της συναλλαγής, η νέα εταιρεία θα 
εξετάσει περαιτέρω ευκαιρίες επέκτασης  σε 
Ελλάδα και Κύπρο.

Συνεργάτες και προμηθευτές
Η νέα συμφωνία θα ενθαρρύνει τη συνεργα-
σία μεταξύ των συνεργατών και των προμη-

θευτών των δυο εταιρειών σε μια βάση υγιούς 
ανάπτυξης και διευρυμένων ευκαιριών για 
όλους. Οι Συνεργάτες θα επωφεληθούν από 
το εύρος των διαθέσιμων πληροφοριών για 
τη δημιουργία πολλαπλών ευκαιριών πώλη-
σης σε όλα τα κανάλια, φυσικά καταστήματα 
και online. Επιπρόσθετα, η νέα εταιρεία θα εν-
δυναμώσει την ψηφιακή τεχνογνωσία και των 
δυο brands, με στόχο να παρέχουν πραγματι-
κή πολυκαναλική εμπειρία αγορών.

Ο Yenal Gokyildirim, Εκτελεστικός Αντι-
πρόεδρος του Ομίλου Media Markt Saturn 
και Operating Partner  της Ceconomy/MSH, 
σημείωσε: «Με αυτή τη συμφωνία, βρήκαμε 
μια βιώσιμη λύση για τις  δραστηριότητές μας 
στην Ελλάδα. Συνεργαζόμενοι με το Public, 
ισχυρό παίκτη της τοπικής αγοράς, θα βελ-
τιστοποιήσουμε  τη γκάμα των προϊόντων 
και τη σχέση με τους προμηθευτές μας προς 
όφελος των πελατών μας, θα μειώσουμε τα 
κόστη μας και θα βελτιώσουμε τη θέση μας 
στην ελληνική αγορά». Από τη μεριά του, ο 
Ρόμπυ Μπουρλάς, ceo του Ομίλου Olym-
pia, σημείωσε: «Η  Media Markt Saturn είναι  
η μεγαλύτερη αλυσίδα Consumer Electronics 
στην Ευρώπη και μοιράζεται τις ίδιες αξίες με 
τον Όμιλο Olympia που διατηρεί  πολύχρονη, 
επιτυχημένη  παρουσία στην Ελλάδα και στην 
Κύπρο. Ο κλάδος της λιανικής διεθνώς διέρ-
χεται φάση μετεξέλιξης και είμαστε βέβαιοι ότι 
αυτή η συμφωνία θα δημιουργήσει  αξία για 
όλα τα ενδιαφερόμενα κοινά».

Χρήστος Καλογεράκης, ceo Public 

Ο Χρήστος Καλογεράκης, CEO των 
Public, ο οποίος αναμένεται να αναλά-
βει τη θέση του CEO στη νέα εταιρεία, 
δήλωσε σχετικά με τη συμφωνία: «Δη-
μιουργούμε την πλέον δυναμική ομάδα 
retail στην αγορά, επανακαθορίζουμε 
τις ισορροπίες της και διευρύνουμε τις 
επιλογές που προσφέρουμε στους κα-
ταναλωτές από άποψη χαρτοφυλακίου 
των προϊόντων μας, σημείων πώλησης, 
τιμών και υπηρεσιών.

Δημιουργούμε μια εταιρεία,  ο συνολικός 
κύκλος εργασιών της οποίας αναμένε-
ται να ξεπεράσει τα 450 εκατ. ευρώ. Πα-
ράλληλα, με σεβασμό προς όλους τους 
προμηθευτές μας, διαβλέπουμε πολλές 
ευκαιρίες τις οποίες θα εξετάσουμε με 
στόχο να διαμορφώσουμε αμοιβαία 
επωφελείς συνεργασίες. Σήμερα, θέτου-
με τα θεμέλια για μια αλλαγή στο  χάρτη 
της αγοράς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 
ειδών σε Ελλάδα και Κύπρο»’

Τρεις νέες κατηγορίες
ναύλων από την Ellinair
Νέα εμπορική πολιτική ανακοίνωσε η εταιρεία

Τ ην εφαρμογή νέας εμπορικής πολι-
τικής που ισχύει από 2 Ιουλίου 2019 
ανακοίνωσε η αεροπορική εταιρεία 
του Όμίλου Μουζενίδη, Ellinair. Κα-

θιερώνονται τρεις νέες κατηγορίες ναύλων.  
Σύμφωνα με την εταιρεία η νέα εμπορική 
πολιτική ακολουθεί τις σύγχρονες τάσεις 
στην αγορά και σχεδιάστηκε με τέτοιο τρό-
πο ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
των επιβατών, παρέχοντας περισσότερες 
επιλογές, καθώς πλέον θα μπορεί κανείς να 
‘δημιουργεί’ το εισιτήριο που καλύπτει τις 
προσωπικές του ανάγκες. 

Ο Εμπορικός Διευθυντής της εταιρείας, 
Σταύρος Δαλιάκας με αφορμή το λανσάρι-
σμα των νέων κατηγοριών ναύλων δήλωσε 
σχετικά:  «Η Ellinair κάνει ένα ακόμη σημαντικό 
βήμα προς την ταξιδιωτική ευελιξία των επι-
βατών της σε σχέση τόσο με τη μείωση του 
κόστους, όσο και με την αναβάθμιση των 
προσφερόμενων υπηρεσιών και την on line 
εμπειρία χρήστη. Με την αγορά της αεροπο-

ρίας να περνάει σε νέα εποχή, η Ellinair πα-
ραμένει έμπρακτα εγγυητής σταθερότητας, 
ανάπτυξης και κοινωνικής αλληλεγγύης».

Πιο συγκεκριμένα, από 2 Ιουλίου 
2019 θα προσφέρονται οι παρακάτω 
κατηγορίες/ οικογένειες ναύλων:
  Η πρώτη κατηγορία, η basic, παρέχει τα απο-
λύτως βασικά, δηλαδή εισιτήριο, και τη δυνατότητα 
για μεταφορά χειραποσκευής 8 κιλών και μικρού 
προσωπικού αντικειμένου εντός καμπίνας (π.χ. 
τσάντα laptop ή χαρτοφύλακα).

  Στη δεύτερη κατηγορία, την classic, στην τιμή του 
εισιτηρίου συμπεριλαμβάνεται- εκτός από την χειρα-
ποσκευή και το προσωπικό αντικείμενο-  και παρα-
δοτέα βαλίτσα έως 23 κιλά.

 Στην τρίτη κατηγορία, την comfort, ο επιβάτης, 
εκτός από όλες τις παροχές των δύο πρώτων κατη-
γοριών, απολαμβάνει και πρόσβαση στα lounges, 
προτεραιότητα αποσκευής, επιλογή θέσης, υπηρε-
σία fast track κ.ά.

Public και η Media Markt:
συμφωνία λιανικής ισχύος
Στήνουν πανίσχυρη εταιρεία λιανικής πώλησης
με 67 καταστήματα σε δύο χώρες

Ό  Όμιλος Olympia, μέτοχος της εται-
ρείας Public σε Ελλάδα και Κύπρο 
και η Media-Saturn-Holding (MSH), 
μέτοχος της εταιρείας Media Markt 

Ελλάδας, προχώρησαν στις αρχές του καλο-

καιριού στη σύναψη στρατηγικής συμφωνίας 
με στόχο τη δημιουργία μιας νέας, δυναμικής 
εταιρείας λιανικής πώλησης. Όπως αναφέρε-
ται στο σχετικό δελτίο Τύπου που κυκλοφόρη-
σε: «Η συμφωνία-ορόσημο για την εγχώρια 

Το Public και η Media Markt δημιουργούν μια ισχυρή εταιρεία λιανικής πώλησης, 
οικιακών/καταναλωτικών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών σε Ελλάδα και Κύπρο με 
μια συμφωνία-ορόσημο που οδηγεί στη δημιουργία ενός δυναμικού retailer ηλεκτρικών 
και ηλεκτρονικών συσκευών με αναμενόμενο τζίρο άνω των 450 εκατ. ευρώ.
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Και οι χλιδάτοι θέλουν
(νέο) μάρκετινγκ
Louis Vuitton, Gucci & Hermès ‘φρεσκάρουν’ την προβολή τους

Πεταλιές ανάπτυξης για
το ποδήλατο στην Αγγλία

Γράψτε ‘αναπαυτικά’ με ΙΚΕΑ

Κ ι όμως, τα δυνατά ονόματα της 
παγκόσμιας βιομηχανίας πολυτε-
λών ειδών ένιωσαν τα τελευταία 
χρόνια ότι πρέπει κάτι να κάνουν 

για να ‘φρεσκάρουν’ την εικόνα τους. Μια 
εικόνα που απέπνεε στασιμότητα κι έλλειψη 
φαντασίας. Κυρίως στο μάρκετινγκ, λιγότε-
ρο στο design.

Το μάρκετινγκ των πολυτελών προϊόντων 
θεωρείται ένα από τα δυσκολότερα, τα πιο 
απαιτητικά στο χώρο των καταναλωτικών 
προϊόντων κι εκείνο για το οποίο οι market-
ers πρέπει να γνωρίζουν όσο το δυνατόν 
καλύτερα τον πελάτη τους. 

Στο πλαίσιο αυτό, ορισμένες από τις κορυ-
φαίες μπράντες του κόσμου όπως οι Louis 
Vuitton, Gucci και Hermès αλλάζουν το τε-
λευταίο διάστημα τον τρόπο επικοινωνίας με 
το κοινό τους: εγκαταλείπουν τις εκκωφαντι-
κές μεν αλλά τυποποιημένες καμπάνιες με 
τα βαρυφορτωμένα τηλεοπτικά σποτ, τους 
λαμπερούς και προβεβλημένους σταρ και 
τις στυλιζαρισμένες έντυπες καταχωρίσεις, 
μειώνουν ακόμα και τα εξωφρενικά events 
με την παρουσία διασημοτήτων και προ-
σπαθούν να προσεγγίσουν το κοινό τους με 
άλλους τρόπους. Κι αυτό διότι σήμερα πλέ-
ον έχουν ένα άλλο κοινό· ανθρώπους που 
δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στα podcasts  
και βιντεοπαιχνίδια.

Στον ιστότοπο της Louis Vuitton ο επισκέ-
πτης έχει τη δυνατότητα να παίξει ένα ρετρό 
video-game  το οποίο εκτυλίσσεται στους 
σκοτεινούς δρόμους της Νέας Υόρκης στη 
δεκαετία του 1980. Αιτία, το γεγονός ότι  η 
εταιρεία αυτό το διάστημα λάνσαρε μια κο-

λεξιόν ανδρικών ενδυμάτων και ορισμένα 
αξεσουάρ που είναι εμπνευσμένα  από τη 
δεκαετία 1980.

Η εταιρεία έχει θέσει στο επίκεντρο του 
ενδιαφέροντος της του Millennials και τη 
Generation Z, καταναλωτές δηλαδή που βρί-
σκονται σε ηλικίες μικρότερες των 35 ετών. 
Θέλει να τους κερδίσει σήμερα για τους έχει 
στο πλευρό της μέχρι και το 2025 όταν αυτές 
οι γενιές θα αποτελούν περίπου το 45% της 
συνολικής αγοράς ειδών πολυτελείας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η Gucci εισπράτ-
τει πάνω από το 50% των εσόδων της από 
αυτή την ηλικιακή ομάδα, ενώ η UBS εκτιμά 
ότι το ένα τρίτο των πωλήσεων της Louis 
Vuitton το 2017 προήλθε από Μillenials.

Η Hermès, προσπαθεί όχι μόνο να απευ-
θυνθεί αλλά και να αξιοποιήσει τους νέους 
πελάτες της, έτσι αποφάσισε να δημιουργή-
σει και να αναρτήσει online podcast όπου  
καταναλωτές της αφηγούνται ιστορίες στις 
οποίες αναφέρονται και στα προϊόντα της. 

Η Chanel, θα δημιουργήσει ένα ντοκιμα-
ντέρ που θα προβληθεί στο Netflix, μέσο 
που ‘καταναλώνουν’ κυρίως οι νεότερες 
ηλικίες,  για να δώσει στους θεατές μια πιο 
προσεκτική ματιά μέσα στην εταιρεία.

Είναι φανερό ότι η ‘αποενοχοποίηση’ της 
κατανάλωσης πολυτελών ειδών από νεαρότε-
ρες ηλικίες , θα συνοδευτεί στο άμεσο μέλλον 
με πιο ‘απελευθερωμένο’ μάρκετινγκ όπου η 
αντισυμβατικότητα της επικοινωνίας θα δένει 
με την εκκεντρικότητα της κατανάλωσης.

Μ πορεί η πολιτική κατάσταση 
στην Αγγλία να είναι -αυτό του-
λάχιστον το διάστημα- απρό-
βλεπτη και να εγκυμονεί κινδύ-

νους από τις επιλογές του Πρωθυπουργού 
Τζόνσον, η βιομηχανία ποδηλάτου της χώ-
ρας όμως είναι ανθηρή και με όλο το μέλ-
λον μπροστά της. Σημειώνεται ότι κι ο ίδιος ο 
Πρωθυπουργός είναι φανατικός δικυκλιστής 
αν κι όχι ιδιαίτερα χαριτωμένος πάνω στις 
δύο ρόδες.

Η εταιρεία ερευνών Mintel εκτιμά ότι η αγο-
ρά λιανικής πώλησης ποδηλάτων στο Ηνω-
μένο Βασίλειο ανέρχεται σε 1,5 δισ. λίρες και 
ότι η ποδηλασία συνολικά συμβάλλει κατά 
5,4 δισ. λίρες στην οικονομία της χώρας. Η 
κυβέρνηση – όχι φυσικά αυτή του Τζόνσον 
που της έχει γίνει η ζωή ποδήλατο…-  οι προ-
ηγούμενες, είχαν θέσει ως στόχο την αύξηση 
της χρήσης ποδηλάτου στο Ηνωμένο Βασί-
λειο: ο διπλασιασμός της χρήσης μέχρι το 
2025 θα εκτοξεύσει την (συνολική) αγορά στα 
10 δισ. στερλίνες. Πως μπορεί να γίνει αυτό;

Μια πρώτη λύση είναι η ενθάρρυνση της 
χρήσης ποδηλάτου από τις γυναίκες οι οποί-
ες αποτελούν μόλις το 27% των συμμετεχό-
ντων σε ποδηλατικά ταξίδια ανά τη χώρα 
όταν το σχετικό ποσοστό στη Δανία είναι 
55%. Η αύξηση της χρήσης ποδηλάτου από 
τις γυναίκες αναμένεται να αυξήσει και τη σχε-
τική αγορά των αξεσουάρ/ ρούχων μιας και 
το ‘ωραίο’ φύλο θέλει να παραμένει εξίσου 
ωραίο κι εποχούμενο. 

Ο δεύτερος τρόπος είναι η ενθάρρυνση της 
χρήσης ηλεκτρικών ποδηλάτων που συνδέ-
ουν την ποδηλασία με τις καθημερινές μετακι-
νήσεις των εργαζομένων, φοιτητών κ.ά. μέσα 
στα αστικά κέντρα ή μεταξύ κοντινών σημεί-
ων, με πολλαπλά οφέλη στην οικονομία.

Κι όπως είναι φυσικό σε τέτοιες περιπτώσεις, 
η αύξηση της χρήσης ποδηλάτου αναμένε-
ται να τονώσει μια σειρά συνεργαζόμενες ή 
εξαρτώμενες αγορές όπως αυτές των ανταλ-
λακτικών και των επισκευών, αγορές που αν 
και σήμερα έχουν (σχετικά) μικρή παρουσία, 
μπορούν εύκολα να μεγεθυνθούν. 

Σ υνηθισμένη στον πειραματισμό 
και ανοικτή στις καινοτόμες ιδέες, 
η ΙΚΕΑ λάνσαρε πρόσφατα μια … 
νέα γραμματοσειρά, τη Soffa Sans 

η οποία είναι μια γραμματοσειρά που δημι-
ουργεί λέξεις από κομμάτια καναπέ. Η γραμ-
ματοσειρά – ένα κανονικό αλφάβητο- χρησι-
μοποιεί 1.424 παραλλαγές από τον καναπέ 
Vallecuna της Ikea.

Αρχικά η εταιρεία προκήρυξε διαγωνι-
σμό  online σχεδιασμού καναπέ στον οποίο 
έλαβαν μέρος – όπως συμβαίνει συνήθως 
σε τέτοιες κινήσεις πολυεθνικών εταιρειών- 
πάρα πολλοί επίδοξοι σχεδιαστές επίπλων. 

Η εταιρεία λησμόνησε όμως στο brief που 
έδωσε για το σχεδιασμό να θέσει ανώτατο 

χρηματικό όριο κόστους με αποτέλεσμα κά-
ποιες από τις προτάσεις- σχέδια των να είναι 
εκτός φιλοσοφίας της εταιρείας ή οικονομι-
κών δυνατοτήτων του κοινού της.

Με αφορμή τα σχέδια των συμμετεχόντων 
στο διαγωνισμό, η ΙΚΕΑ ανέθεσε στο σχεδια-
στικό Proximity London (από τους κορυφαί-
ους λετερίστες του κοσμου) να σχεδιάσει μία 
γραμματοσειρά, η οποία διατίθεται πλέον 
δωρεάν στην ιστοσελίδα της Ikea.

Η εταιρεία την ονομάζει ‘η πιο άνετη γραμ-
ματοσειρά του κόσμου’. Δεν ξέρουμε αν 
θα είναι άνετη στη χρήση, οι καναπέδες 
της ΙΚΕΑ είναι πάντως αναπαυτικοί στο δικό 
τους, αναντικατάστατο ρόλο.

Το μόνο που δεν μπορεί κανείς να κατηγορήσει τα κορυφαία luxury brands 
που λάμπουν στα αστραφτερά καταστήματα, τα ξενοδοχεία, τα αεροδρόμια  
και τα υπερσύγχρονα mall των παγκόσμιων πρωτευουσών είναι η έλλειψη 
γούστου. Άλλωστε αυτό που πουλάνε είναι το καλό γούστο. 
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Ή  νέα εποχή της τηλεοπτικής ψυχα-
γωγίας έχει ξεκινήσει κι αναμένεται 
να είναι συναρπαστική. Μετά την 
απρόσμενη επιτυχία της πλατφόρ-

μας Netflix, η οποία επαναπροσδιόρισε τη 
σχέση του κοινού με την εντός οικίας ψυ-
χαγωγία, οι σύγχρονοι κολοσσοί παραγω-
γής και διανομής περιεχομένου αλλά και τα 
θηρία της πληροφορικής/ τηλεπικοινωνιών 
ετοιμάζονται να μπουν στη μάχη για τη διεκ-
δίκηση της προσοχής, του ελεύθερου χρό-
νου και των χρημάτων των θεατών.

Δύο νέες πλατφόρμες ανακοίνωσαν ήδη 
από τις αρχές του 2019 ότι το φθινόπωρο 
θα λανσάρουν το δικό τους πακέτο υπηρε-
σιών και, φυσικά, το δικό τους πρόγραμμα. 
Η Apple TV + και η Disney + ετοιμάζονται να 
μπουν στην αγορά τον Οκτώβριο και το Νο-
έμβριο αντίστοιχα.

Η μάχη θα δοθεί, σύμφωνα με τις πληρο-
φορίες των ειδησεογραφικών πρακτορείων 
σε τρία επίπεδα: στο περιεχόμενο που εξα-
κολουθεί να είναι ο ‘βασιλιάς’ των υπηρε-
σιών streaming, το συνδρομητικό πακέτο 
αλλά και τις καμπάνιες μάρκετινγκ μέσω των 
οποίων οι τηλεοπτικοί γίγαντες θα προσπα-
θήσουν να δημιουργήσουν τη συνδρομητι-
κή βάση τους. 

Το περιεχόμενο μετράει κι αυτός ο νόμος 
της βιομηχανίας ψυχαγωγίας αναμένεται να 
επιβεβαιωθεί και στην περίπτωση των νέων 
λανσαρισμάτων. Το περιεχόμενο όμως κο-
στίζει και γι’  αυτό η Apple TV + προτίθεται 
να επενδύσει περίπου 6 δισ. δολάρια σε 
πρωτότυπες εκπομπές, σειρές και ταινίες. 
Ήδη η πλατφόρμα έκλεισε τη σειρά  ‘The 
Morning Show’ με τους Jennifer Aniston και 
Steve Carell.

Όσο αφορά το κόστος της συνδρομής 
αυτό αναμένεται  για τη μεν Apple TV + στα 

9,99 δολάρια το μήνα, όσο δηλαδή κοστί-
ζει και η συνδρομή στο Netflix, ενώ για την 
πλατφόρμα Disney + οι πληροφορίες κά-
νουν λόγο για  6,99- 7,99 δολάρια το μήνα 
(89 δολάρια το χρόνο).

Όσο αφορά το μάρκετινγκ, εκεί οι νέες 
πλατφόρμες επιθυμούν από τη μια πλευρά 
να δοκιμάσουν όλα όσα έχουν πετύχει οι 
προηγούμενες μέχρι σήμερα ενώ από την 
άλλη, είναι διατεθειμένες να ρισκάρουν.

Οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν ότι μια 
μικρή διαφοροποίηση από την πεπατημένη 
του Netflix θα υπάρχει: στο Disney+ τα επει-
σόδια των σειρών θα διατίθενται σε εβδο-
μαδιαία βάση, όπως  στους συμβατικούς 
τηλεοπτικούς σταθμούς  και δεν θα γίνονται 
διαθέσιμα όλα από την πρώτη ημέρα κυκλο-
φορίας, όπως γίνεται στο Netflix.

Έ χουν περάσει πάνω από 10 χρόνια 
από την εποχή που η χρηματοπιστω-
τική κρίση χτύπησε την πόρτα της 
Ευρώπης. Πολλά άλλαξαν αυτή τη 

δεκαετία κι ένα από αυτά είναι η δυναμική που 
(δεν) αποπνέει ο τραπεζικός τομέας. Η ευρω-
στία των τραπεζών έδωσε τη θέση της σε μια 
σχεδόν μόνιμη τα τελευταία χρόνια ‘κακουχία’. 

Στα μέσα Αυγούστου ο δείκτης των μεγά-
λων τραπεζών της Ευρωζώνης υποχώρησε 
τόσο πολύ που ορισμένοι αναλυτές θεώρη-
σαν ότι η κατάσταση γυρνάει πίσω πολλά 
χρόνια όταν ο πανικός για μια πιθανή κατάρ-
ρευση ήταν η καθημερινότητα του τραπεζικού 
τομέα στην Ευρώπη. 

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε 
το Reuters, η κρίση ισοπέδωσε τις τράπεζες  
στην Ευρώπη· το ειδησεογραφικό πρακτο-
ρείο υπολογίζει ότι ο τραπεζικός δείκτης έχει 
χάσει το 84% της αξίας του σε σχέση με το 
2007. Απέχει πλέον σύμφωνα με το Reuters λί-
γες μόνο μονάδες από τα επίπεδα στα οποία 
ήταν τη δεκαετία του 1980. Υπολογίζεται ότι η 
κεφαλαιοποίηση των ευρωπαϊκών τραπεζών, 
δεν φτάνει το μισό τρισ. δολάρια, ούτε δηλα-
δή το  50% της χρηματιστηριακής αξίας της 
Microsoft.  Πριν το ξέσπασμα της κρίσης η 
χρηματιστηριακή αξία των ευρωπαϊκών τρα-
πεζών ήταν υπερτριπλάσια της σημερινής κι 
έφτανε τα 1,7 τρισ. δολάρια.

Πολλά προβλήματα…
Τα δύο σημαντικότερα προβλήματα των 

ευρωπαϊκών τραπεζών είναι τα κρατικά ομό-
λογα που κατείχαν, των οποίων η αξία εξανε-
μίστηκε γρήγορα, αλλά και τα εγγενή προβλή-
ματα του τραπεζικού κλάδου που οξύνθηκαν 
όταν ξέσπασε η κρίση. Το τρίτο πρόβλημά 
τους αναδύθηκε με το ξέσπασμα της κρίσης 
και δεν ήταν άλλο από την  απουσία ενός μό-
νιμου, ισχυρού και ταχύτατου μηχανισμού για 
την αντιμετώπιση των ξαφνικών κρίσεων. Το 
τέταρτο πρόβλημα προέκυψε στη συνέχεια κι 
έχει να κάνει με την επιμονή της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας σε μια αυστηρή πολιτική 
επιτοκίων. Το βασικό επιτόκιο δανεισμού βρί-
σκεται στο μηδέν και το καταθετικό στο -0,4%. 
Υπό αυτές τις συνθήκες τα περιθώρια κέρ-

δους περιορίζονται και η ΕΚΤ καλείται να δώσει 
λύση το φθινόπωρο.

Το Reuters κάνει λόγο για ‘Ιαπωνοποίηση’ 
(Japanification) των ευρωπαϊκών τραπεζών 
και της ευρωπαϊκής οικονομίας γενικότερα, 
με κύρια σημάδια την υποτονική ανάπτυξη (οι 
περισσότερες χώρες δυσκολεύονται να ξεφύ-
γουν από τον κύκλο της ύφεσης) και τον χα-
μηλό πληθωρισμό. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
η συντριπτική πλειοψηφία των 30.000 θέσεων 
εργασίας που αναμένεται να χάσει το επόμε-
νο διάστημα ο τραπεζικός τομέας παγκοσμί-
ως, θα προέρχονται από την Ευρώπη καθώς 
στις ΗΠΑ η μόνη τράπεζα που έχει ανακοινώ-
σει πρόγραμμα απολύσεων είναι  ο όμιλος 
Citi group. 

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal η προ-
σπάθεια που κάνουν αυτό το καλοκαίρι οι 
Deutsche Bank AG και  UBS Group AG για τη 
δημιουργία μια ‘συμμαχίας’  στο χώρο της 
επενδυτικής τραπεζικής ανάμεσα στη μεγα-
λύτερη γερμανική και τη μεγαλύτερη ελβετική 
τράπεζα, είναι χαρακτηριστική της κατάστα-
σης που έχει διαμορφωθεί  στην Ευρώπη.

Όπως επισημαίνουν οι Financial Times η 
ασθενική οικονομική προοπτική σε παγκόσμιο 
επίπεδο προκαλεί προβλήματα στις τράπεζες 
καθώς η μακρά περίοδος χαμηλών πληθω-
ρισμών συνεχίζεται. Τα επιτόκια παραμένουν 
σε πρωτοφανή χαμηλά επίπεδα, καταστρέ-
φοντας το βασικό λειτουργικό μοντέλο των 
δανειστών. «Η υποτονική ανάπτυξη και η πα-
ρατεταμένη αβεβαιότητα – με φόντο  τις ανη-
συχίες που κυμαίνονται από το Brexit μέχρι τον 
εμπορικό πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας - έχουν 
υποβαθμίσει την όρεξη για δανεισμό και επεν-
δύσεις» σημειώνει η βρετανική εφημερίδα.

Υποφέρουν οι ευρωπαϊκές
τράπεζες
‘Ιαπωνοποιείται’ η Ευρωζώνη διατηρώντας τα  χαμηλά επιτόκια

Έρχονται οι νέες πλατφόρμες

Ο τραπεζικός δείκτης έχει χάσει 
στην Ευρώπη το 84% της αξίας 
του σε σχέση με το 2007

ΧΡΉΜΑΤΙΣΤΉΡΙΑΚΉ ΑΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

2007:107 τρισ $ --------> 2019: 0,5 τρισ $

Τηλε-μάχη

 Το Disney+  αναμένεται στην Ευρώ-
πη το 2020. Μέχρι το 2021 θα είναι δι-
αθέσιμο στις μεγαλύτερες αγορές του 
κόσμου.

Το Disney+   αναμένει περίπου 10-15 
εκατ. συνδρομητές για τον πρώτο χρόνο 
λειτουργίας και περίπου 30 εκατ. συν-
δρομητές μέχρι το 2024.

Το Netflix είναι ήδη διαθέσιμο σε 192 
χώρες κι έχει ήδη 153 εκατ. συνδρομη-
τές. 

Το επόμενο διάστημα θα λανσάρουν 
ανάλογες πλατφόρμες κι άλλοι παί-
κτες. Έτσι περιμένουμε τις πλατφόρμες 
Amazon Prime Video,  NBCUniversal και 
Warner Bros. 

Μάχη για την επικράτηση στις νέες, συνδρομητικές τηλεοπτικές υπηρεσίες 
ανάμεσα στους κορυφαίους παίκτες των τεχνολογιών, της ενημέρωσης, της 
ψυχαγωγίας και του θεάματος. Καθίστε αναπαυτικά στον καναπέ σας
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κι αυτή τις δικές της πληροφορίες, η  Daily 
Telegraph, εκτιμάει ότι όλες οι πλευρές, κυ-
βέρνηση κι αντιπολίτευση έχουν πυκνώσει 
τελευταία τις επαφές τους με το Παλάτι ανα-
ζητώντας ‘συμμαχίες. Σε δημοσίευμά της η 
βρετανική εφημερίδα η οποία του χρόνου 
θα γίνει …165 ετών, εκτιμάει ότι «Η βασίλισσα 
εξέφρασε ξεκάθαρα την απογοήτευσή της 
στην τρέχουσα πολιτική τάξη και την ‘αδυ-
ναμία της να κυβερνήσει’». Σε άλλο δημοσί-
ευμα της εφημερίδας (9/8/2019) αναφέρεται 
ότι «Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ και η Downing 
Street σχεδιάζουν να κρατήσουν τη βασί-
λισσα έξω από την επικείμενη συνταγματική 
κρίση γύρω από το  Brexit».

ΣΤΉ ΓΑΛΛΙΑ ΤΑ ΣΠΌΥΔΑΙΑ

Η πολυαναμενόμενη συνάντηση Μπόρις 
Τζόνσον και Ντόναλντ Τράμπ πραγματοποι-
ήθηκε στο πλαίσιο της Συνόδου G7 με τον 
Βρετανό πρωθυπουργό να αναζητάει ‘χείρα 
βοηθείας’ από τον μόνο επί δυτικού κόσμου 
πολιτικό που τον ‘ακούει’ με συμπάθεια. Ο 
Τζόνσον ζήτησε από τον Αμερικανό Πρόε-
δρο να χαλαρώσει τα γραφειοκρατικά εμπό-
δια σε βάρος ορισμένων βρετανικών προϊό-
ντων που στοχεύουν στην αγορά  ΗΠΑ όπως 
η φημισμένη …κρεατόπιτα Melton Mowbray. 

Οι δύο ηγέτες προωθούν μια νέα διακρατική 
συμφωνία με τον Τζόνσον να ζητάει επίμονα, 
ειδικά αυτό το διάστημα της έντονης πίεσης 
που δέχεται για την επιμονή του στο Brexit, 
μια καλή για τα βρετανικά συμφέροντα συμ-
φωνία, ένα είδος ‘φιλικού χτυπήματος στην 
πλάτη’ από τον πολύ Τραμπ.     

Από την πλευρά του ο Αμερικανός Πρόε-
δρος φρόντισε να λάμψει το φιλοβρετανικό 
προφίλ του και παρείχε για μια ακόμα φορά 
τη συμπαράστασή του στον σχετικά απομο-
νωμένο στη Σύνοδο Τζόνσον. «Η ΕΕ υπήρξε 
‘άγκυρα’ γύρω από τους αστραγάλους της 
Βρετανίας», δήλωσε εμφατικά και υποσχέθη-
κε «μια πολύ μεγάλη εμπορική συμφωνία» με 
τις ΗΠΑ μετά το Brexit. Ο Ντόναλντ Τραμπ 
δήλωσε κοφτά ότι ο Μπόρις Τζόνσον είναι 
ο ‘σωστός άνθρωπος’ για να ολοκληρώσει 
την αποχώρηση της χώρας του από την Ε.Ε. 
(‘He is the right man for the job’ είπε συ-
γκεκριμένα), χωρίς να παραλείψει να ρίξει κι 
ένα γερό καρφί στην πρώην Πρωθυπουργό 
Theresa May: οι συνομιλίες σχετικά με μια 
εμπορική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του 
Ηνωμένου Βασιλείου μετά από την (ψυχρή)  
συνάντησή τους είχαν βαλτώσει.

Queen Save The Brexit?
Μπορεί η 93χρονη Βασίλισσα να κοντράρει
τον Μπόρις Τζόνσον;

Ό  Βρετανός Πρωθυπουργός Μπό-
ρις Τζόνσον βρίσκεται μεταξύ 
σφύρας και άκμονος καθώς, 
από τη μια πλευρά επιχειρεί να 

οδηγήσει με ασφάλεια τη χώρα του εκτός 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης κι από την άλλη 
προσπαθεί να κρατηθεί όρθιος στον εσω-
τερικό στίβο μάχης όπου πολιτικά κόμμα-
τα, επιχειρηματική ελίτ, κοινωνικές δυνάμεις, 
αγορά κι εσχάτως και το Παλάτι βρίσκονται 
σε μια πρωτοφανή δίνη. Στο κάδρο και ο 
‘πολύς’ Ντόναλντ Τραμπ. 

Την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμ-
μές – στα τέλη Αυγούστου- ο πληθωρικός 
αλλά οπωσδήποτε αμφισβητούμενος πρω-
θυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας ο Μπό-
ρις Τζόνσον με το ιδιόμορφο χιούμορ και τις 
αιρετικές για τους (υπόλοιπους) Ευρωπαί-
ους αντιλήψεις του, βρισκόταν στο γαλλι-
κό θέρετρο Μπιαρίτς, όπου στο επιβλητικό 
Centre Bellevue οι παγκόσμιοι ηγέτες της 
Συνόδου G7 συζητούσαν μια ευρεία ατζέ-
ντα θεμάτων  που περιλάμβανε τον αμερι-
κανοκινεζικό εμπορικό πόλεμο των δασμών, 
τον ενεργειακό/ διπλωματικό πόλεμο μεταξύ 
ΗΠΑ και Ιράν, τις ανεξέλεγκτες πυρκαγιές 
στον Αμαζόνιο και, συνολικά, τις επιπτώσεις 
της κλιματικής αλλαγής στο περιβάλλον.

ΣΤΉΝ ΑΓΓΛΙΑ Ή ΜΑΧΉ
Πίσω στη Γηραιά Αλβιόνα, η συζήτηση για 
το Brexit έχει ανάψει καθώς απομένει ελάχι-
στος χρόνος μέχρι την οριστική απόφαση 
για το μέλλον της χώρας, σε σχέση πάντα 
με την παραμονή της ή όχι στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Στο πλαίσιο της συζήτησης αυτής, 

στην οποία λαμβάνει πλέον μέρος το σύνο-
λο του πολιτικού κόσμου της χώρας, η επι-
χειρηματική ελίτ αλλά και οι συντεταγμένες 
κοινωνικές δυνάμεις, ρόλος αναζητείται και 
για το Παλάτι το οποίο – με χαρακτηριστική 
καθυστέρηση ως συνήθως- αποφάσισε να 
βγει στο προσκήνιο.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα βρετανικών 
εφημερίδων που παρακολουθούν στενά τα 
του βασιλικού οίκου των Windsor, ο φόβος 
των βρετανικών συστημικών δυνάμεων για 
ένα άτακτο Brexit χωρίς συμφωνία με την 
Ε.Ε., οδηγεί μερίδα των υποστηρικτών του 
Bremain – των υποστηρικτών δηλαδή της 
παραμονής στην Ένωση- σε μια ολοένα 
κι εντεινόμενη προσέγγιση κι ενδεχομένως 
σε άτυπη συνεργασία με το Παλάτι προ-
κειμένου να αλλάξει το κλίμα στην πολιτική 
σκηνή της χώρας. Εκτός φυσικά από τον 
(οικονομικό) φόβο του Brexit, οι συστημικές 
δυνάμεις αγωνιούν και μια ενδεχόμενη συ-
νταγματική κρίση κι αυτός είναι ο λόγος για 
την ‘βασιλική’ εμπλοκή στα ζητήματα που 
αφορούν το Brexit. 

Η Daily Mail, η οποία απηχεί τις απόψεις 
των Συντηρητικών, σε δημοσιεύματά της 
υποστηρίζει ότι οι υποστηρικτές του Bremain 
σκοπεύουν να κινητοποιήσουν τη Βασίλισ-
σα Ελισάβετ, σε περίπτωση που ο Βρετανός 
Πρωθυπουργός οδηγήσει τη χώρα σε άτα-
κτο Brexit. 

 «Οι Remainers επιμένουν ότι η μονάρχης 
θα αναγκαστεί να αναμειχθεί και να απολύ-
σει τον κ. Τζόνσον» ήταν το ηχηρό πρωτο-
σέλιδο της εφημερίδας στο οποίο υποστη-
ρίζει ότι σε περίπτωση ενός No Deal Brexit, 
ο Τζόνσον δεν θα παραιτηθεί ακόμα κι αν 
χάσει την ψηφοφορία στη διαδικασία πρό-
τασης μομφής. Σε μια τέτοια περίπτωση, 
σύμφωνα με την Daily Mail, η Βασίλισσα 
μπορεί να ‘απολύσει’ τον Πρωθυπουργό 
αν κι όπως επισημαίνεται στο δημοσίευ-
μα το πολιτικό σύστημα των Βρετανών δεν 
έχει γνωρίσει στο παρελθόν τέτοιου είδους 
εμπλοκή του Παλατιού στην πολιτική καθη-
μερινότητα της χώρας. Τι είναι όμως πλέον 
‘καθημερινό’ στην Αγγλία;

Στο ίδιο μήκος κύματος κι επικαλούμενη 

Operation Yellowhammer: πανικός ή τρικλοποδιά;
Η Sunday Times ‘πάγωσε’ καλοκαιριάτικα τους Βρετανούς δημοσιεύοντας μια σειρά από κυβερ-

νητικά έγγραφα στα οποία σκιαγραφείται – με μελανά χρώματα- η αμέσως μετά το Brexit Μεγάλη 
Βρετανία όσο αφορά την επάρκεια καυσίμων, τροφίμων και φαρμάκων, μια εικόνα που θυμίζει σε 
μας τους Έλληνες τα ανάλογα σενάρια που είχαν κυκλοφορήσει το καλοκαίρι του 2015 πριν το δικό 
μας Δημοψήφισμα.

Ο φάκελος εγγράφων που παρουσίασε η εφημερίδα υπό τον γενικό τίτλο ‘Οperation 
Yellowhammer’   περιέχει στοιχεία για τις μεταφορές βρετανικών προϊόντων. Σύμφωνα με την εφη-
μερίδα, το 85% των φορτηγών διεθνών μεταφορών της χώρας ενδέχεται να αντιμετωπίσουν τελω-
νειακά προβλήματα (γραφειοκρατικές μικροδιατυπώσεις, έλεγχοι, καθυστερήσεις κ.ά.) στα σύνορα 
με τη Γαλλία, ενώ άλλης υφής αλλά εξίσου χρονοβόρα προβλήματα ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι 
θαλάσσιες μεταφορές στα λιμάνια στη Βόρεια Ιρλανδία και τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας.

Αν και τα έγγραφα είναι παλαιότερα – ίσως και δύο χρόνων- δημιούργησαν ένα ιδιαίτερο αρνητι-
κό κλίμα ενώ όπως υποστηρίζει η Sunday Times που τα δημοσίευσε, αποτελούν μια ακόμα μορφή 
πίεσης στο πλαίσιο του νέου γύρου συνομιλιών ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Ντόναλντ Τραμπ για 
Μπόρις Τζόνσον: ‘He is 
the right man for the job’

Το 85% των βρετανικών φορ-
τηγών διεθνών μεταφορών, 
ενδέχεται να αντιμετωπίσουν 
τελωνειακά προβλήματα στα 
σύνορα με τη Γαλλία σε περί-
πτωση ενός άτακτου Brexit
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Στη μνήμη ενός παγετώνα
Η Ισλανδία τιμάει τον πρώτο ‘νεκρό’ παγετώνα της

Eurostat:
1% ο πληθωρισμός Ευρωζώνης 
Μικρή αναθεώρηση της αρχικής της πρόβλεψης

Μεγάλες ζημίες καταγράφει η Uber

Μ ετά τις αλλεπάλληλες ειδήσεις 
για το λιώσιμο των πάγων 
στους Πόλους που είδαν το φως 
της δημοσιότητας το φετινό κα-

λοκαίρι, το πιο  θερμό των τελευταίων δεκαετι-
ών σύμφωνα με τους επιστήμονες, η επόμενη 
είδηση δεν πρέπει να προκαλεί περιέργεια.

Η κυβέρνηση της Ισλανδίας αποφάσισε να 
τοποθετήσει αναμνηστική πλάκα, ένα είδος 
‘κενοταφίου’ στο σημείο που βρισκόταν ο 
παγετώνας Όκγιεκουλ (η λέξη σημαίνει ‘ΟΚ 
παγετώνας’ στα ισλανδικά), στο δυτικό τμή-
μα του νησιού. Πρόκειται για τον πρώτο πα-
γετώνα του νησιού ο οποίος έπαψε πλέον 
να ορίζεται από την επιστημονική κοινότητα 
ως παγετώνας καθώς εξαφανίστηκε σχεδόν 
από την αύξηση της θερμοκρασίας. 

Στα αποκαλυπτήρια της πλάκας είχαν 
προσκληθεί η πρωθυπουργός της Ισλαν-
δίας Κατρίν Γιακομπσντότιρ και η πρώην 
αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαι-
ώματα Μέρι Ρόμπινσον. «Θα είναι το πρώ-

το μνημείο για έναν παγετώνα που εξαφα-
νίσθηκε εξαιτίας των κλιματικών αλλαγών 
στον κόσμο», είχε δηλώσει τον Ιούλιο η Σιμέν 
Χάου, καθηγήτρια ανθρωπολογίας στο πα-
νεπιστήμιο Ράις των ΗΠΑ, που είχε τη σχετική 
πρωτοβουλία.

Ο παγετώνας Όκγιεκουλ πριν από περί-
που ένα αιώνα είχε εμβαδόν 16 τετραγωνικά 
χιλιόμετρα, το 2012 είχε πλέον έκταση μόλις 
700 τετραγωνικά μέτρα, ενώ σήμερα είναι 
ένα μικρό, ακίνητο κομμάτι πάγου, δεν πα-
ρουσιάζει δηλαδή τα χαρακτηριστικά ενός 
παγετώνα, δεν κινείται, κι ως εκ τούτου θεω-
ρείται νεκρός.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η κίνηση αυτή 
της Ισλανδίας πυροδότησε νέες συζητήσεις 
για την κλιματική αλλαγή και την καταστρο-
φική επίδρασή της στο κλίμα της Γης, ενώ 
προκάλεσε και πάλι το παγκόσμιο ενδιαφέ-
ρον για τους παγετώνες του Βόρειου Ημι-
σφαιρίου που θεωρούνται πολύ σημαντικοί 
για τη θερμική ισορροπία του πλανήτη. 

Α νησυχία προκαλεί στη διεθνή κοι-
νότητα η δυσανεξία που επικρατεί 
στην ευρωπαϊκή οικονομία και σε 
συνδυασμό με μια σειρά γεγονότα 

επιτείνουν το όχι ιδιαίτερα αισιόδοξο κλίμα. 

Το πιο σημαντικό από τα δεδομένα που 
λαμβάνουν υπόψη τους οι διεθνείς αναλυ-
τές όπως αυτοί του Bloomberg είναι το γε-
γονός ότι ο πληθωρισμός της Ευρωζώνης 
τον Ιούλιο αναθεωρήθηκε από την Eurostat 
στο 1% από 1,1% που είχε αρχικά ανακοινώ-
σει. Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό 
από τα μέσα του 2016.

Ο χαμηλός πληθωρισμός, εξηγούν οι ανα-
λυτές, εμποδίζει τις εταιρείες να αυξήσουν 
την κερδοφορία τους και κατ’ επέκταση να 
προβούν σε νέες επενδύσεις και να δημι-
ουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Σύμφωνα 
με δημοσίευμα του Αθηναϊκού Πρακτορεί-

ου που επικαλείται πηγές του Bloomberg, 
η εξέλιξη αυτή αυξάνει την πίεση  προς την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έτσι ώστε να 
εξετάσει τον Σεπτέμβριο μεγαλύτερη στήριξη 
στην οικονομία της Ευρωζώνης. 

Πέρα από τον χαμηλό πληθωρισμό, ανη-
συχία στις αγορές προκαλούν κι άλλα δε-
δομένα της διεθνούς οικονομίας όπως το 
γεγονός ότι η κατ’ εξοχήν υγιής οικονομία 
της Ευρωζώνης, η γερμανική, συρρικνώθηκε 
στο δεύτερο τρίμηνο του 2019 την ίδια στιγμή 
που ο ρυθμός ανάπτυξης Ευρωζώνη ήταν 
μόλις 0,2%. 

Αποφάσεις στα κορυφαία όργανα της ευ-
ρωπαϊκής οικονομίας – εν προκειμένω στην 
ΕΚΤ- θα ληφθούν τον Σεπτέμβριο, όλοι συμ-
φωνούν όμως ότι η Τράπεζα θα πρέπει να πα-
ρουσιάσει στις αρχές φθινοπώρου ένα πειστι-
κό πρόγραμμα ενίσχυσης των αγορών.

Α ντιφατική εικόνα εμφανίζουν τα 
θεμελιώδη μεγέθη της αμερικα-
νικής πλατφόρμας Uber η οποία 
ενώ παρουσιάζει συνεχή αύξηση 

των εσόδων της, καταγράφει μεγάλες ζημί-
ες. Πιο συγκεκριμένα η εταιρεία που έχει γίνει 
συνώνυμη της online παροχής υπηρεσιών 
μεταφοράς προσώπων σε πολλές πόλεις 
παγκοσμίως, κατά τη διάρκεια του δεύτερου 
τριμήνου του 2019 παρουσίασε αύξηση της 
τάξης του 14%  στον κύκλο εργασιών της 
στα 3,17 δισ. δολάρια- μικρότερη πάντως 
από την αναμενόμενη. 

Την ίδια στιγμή  κατέγραψε ζημίες 5,2 δισ. 
δολαρίων ενώ υποχώρηση της τάξης του 
12% υπέστη και η μετοχή της εταιρείας που 
θεωρείται ένα από τα καλύτερα ‘χαρτιά’ του 
αμερικανικού χρηματιστηρίου. 

Η Uber αναπτύσσεται διεθνώς εν μέσω 

σημαντικών προβλημάτων, τόσο εξαιτίας 
αντιδράσεων από τις εθνικές κυβερνήσεις 
και τις ενώσεις των επαγγελματιών ταξιτζή-
δων σε ορισμένες ευρωπαϊκές και λατινοα-
μερικανικές αγορές, όσο και από τους συ-
νεργάτες- οδηγούς.  

Με τους δεύτερους τα προβλήματα που 
έχουν προκύψει αφορούν τα ποσοστά που 
κρατά η εισηγμένη εταιρεία.

Πρόσφατη έρευνα που πραγματοποιήθη-
κε στις ΗΠΑ σε πάνω από 14.700 οδηγούς 
που συνεργάζονται με ψηφιακές πλατφόρ-
μες απέδειξε ότι η Uder κρατάει περίπου το 
35% του κόστους κάθε διαδρομής. Όταν η 
εταιρεία πραγματοποίησε την είσοδό της 
στο χρηματιστήριο είχε δηλώσει επίσημα 
ότι το επίσημο fee ήταν 21,7% για το 2018, 
ποσοστό  που μειώθηκε στο 19%το δεύτερο 
τρίμηνο του 2019. 
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Airbnb: Πάνω από 90 εκατ.
διανυκτερεύσεις
Εξαιρετικό α’ τρίμηνο το 2019 για την πλατφόρμα

Μ πορεί ο Σεπτέμβρης και οι αυ-
ξημένες ανάγκες διάθεσης 
ενοικιαζόμενων διαμερισμά-
των σε φοιτητές και δημόσιους 

υπαλλήλους να δημιουργούν μια σχετική 
‘γκρίνια’ σε βάρος της πλατφόρμας Airbnb 
στην Ελλάδα, εντούτοις σε παγκόσμιο επί-
πεδο τα πράγματα πάνε από το καλό στο 
καλύτερο για την εταιρεία από το Σαν Φραν-
σίσκο των ΗΠΑ. Και δεν υπάρχει καθόλου 
γκρίνια εκεί…

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δη-
μοσιότητα η ίδια η πλατφόρμα κι αφορούν 
το πρώτο τρίμηνο του 2019, τα έσοδα από 
τη διαχείριση της πανέξυπνης αυτής ιδέας 
ανήλθαν σε περίπου 9,4 δισ. δολάρια κι είναι 
αυξημένα κατά 31% σε σχέση με το 4ο τρίμη-
νο του 2018. Όπως αναφέρει σχετικό δημοσί-
ευμα του Reuters, οι κρατήσεις διαμέσου της 
πλατφόρμας ανήλθαν σε 91 εκατ. το πρώτο 

τρίμηνο του 2019, δηλαδή κάτι περισσότερο 
από 1 εκατ. κρατήσεις- διανυκτερεύσεις την 
ημέρα. Κι όλα αυτά σε πάνω από 190 χώρες, 
σε 100.000 πόλεις και με πάνω από 6 εκατ. 
συνεργαζόμενα καταλύματα. 

Το μέγα ερώτημα για την εταιρεία αλλά και 
για το επενδυτικό κοινό των ΗΠΑ που παρα-
κολουθεί την ξέφρενη πορεία της εταιρείας 
(το 2018 έκλεισε τον ισολογισμό της με αύξη-
ση εσόδων 40% σε σχέση με το 2017), είναι 
το πότε θα αποφασίσει την είσοδό της στην 
αμερικανική κεφαλαιαγορά. Μετά την εκ-
πληκτική είσοδο της Beyond Meat τη φετινή 
άνοιξη, στις ΗΠΑ περιμένουν με ανυπομονη-
σία την επανάληψη του ‘θαύματος’ αυτή τη 
φορά για λογαριασμό της Airbnb. Το πρα-
κτορείο Reuters επικαλούμενο δημοσίευμα 
της Wall Street Journal θεωρεί ότι η δημόσια 
εγγραφή θα πραγματοποιηθεί κάποια στιγ-
μή μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2020.

Microsoft: πολύ μεγάλη
για να …μικρύνει
Μάχη θέσεων ισχύος με Apple, Amazon &  Google

Σ τα τέλη του 2018  ο αγώνας των τε-
χνολογικών εταιρειών παρουσιάζει 
μια νέα εικόνα καθώς προηγείται η 
Apple και ακολουθούν οι Amazon, 

Alphabet, Microsoft και IBM. Σύμφωνα όμως 
με αναλυτές των τεχνολογικών εταιρειών η κα-
τάταξη αυτή πολύ σύντομα θα αλλάξει καθώς 
η πρωτοκαθεδρία της Microsoft θα είναι και 
πάλι πραγματικότητα. Η εταιρεία του Bill Gates 
πραγματοποίησε μέσα στο 2018 19 εξαγορές 
εταιρειών, διπλάσιες σχεδόν του αριθμού των 
εξαγορών που πραγματοποίησε η Google 
και η Oracle. 
Σύμφωνα με τους ίδιους αναλυτές, η επιτυχία 
της Microsoft και άλλων  εταιρειών τεχνολογί-
ας στον 20ο  και στις αρχές του 21ου  αιώνα, 
εξηγείται περισσότερο από τις τάσεις της αγο-
ράς τεχνολογικών προϊόντων και υπηρεσιών  
και τις τροχιές της τεχνολογίας παρά από τη 
στρατηγική διαχείριση, γι’ αυτό άλλωστε στο 
πρόσφατο παρελθόν μεγάλοι κολοσσοί υπο-
χώρησαν απότομα (κι αδικαιολόγητα ως ένα 
βαθμό…), ενώ νεοσύστατες επιχειρήσεις εκτι-
νάχθηκαν από τη  μια χρονιά στην άλλη.

Στην πρόσφατη Ετήσια Έκθεση της 
Microsoft, τα στελέχη που έχουν αναλάβει να 
‘περιγράψουν’ με λόγια την μελλοντική ανά-
πτυξη της εταιρείας και να προσδιορίσουν 
τη θέση της για το άμεσο και το απώτερο 
μέλλον, εκτιμούν ότι η εταιρεία δεν πρόκειται 
να αντιμετωπίσει προβλήματα, εξαιτίας του 
γεγονότος ότι: «Η Microsoft κερδίζει χρήματα 
από πολλά διαφορετικά προϊόντα και υπη-
ρεσίες, όπως προϊόντα Office και υπηρεσίες 

Cloud, προϊόντα Server και υπηρεσίες Cloud, 
Windows, παιχνίδια, διαφήμιση αναζήτησης, 
επιχειρηματικές υπηρεσίες, συσκευές και υπη-
ρεσίες τύπου Linkedin».

Η στρατηγική ανάπτυξης της Microsoft σε 
επίπεδο  corporate και consumer έχει ‘δέσει’. 
Σύμφωνα με τα όσα δημοσιεύτηκαν στην 
Ετήσια Έκθεση: «Τα προϊόντα μας περιλαμ-
βάνουν λειτουργικά συστήματα, εφαρμο-
γές παραγωγικότητας μεταξύ συσκευών, 
εφαρμογές διακομιστή, εφαρμογές επιχειρη-
ματικών λύσεων, εργαλεία διαχείρισης επι-
φάνειας εργασίας και διακομιστή, εργαλεία 
ανάπτυξης λογισμικού και τα βιντεοπαιχνίδια. 
Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και πωλούμε 
συσκευές, συμπεριλαμβανομένων των υπο-
λογιστών, των tablet, κονσόλες παιχνιδιών 
και ψυχαγωγίας, άλλων έξυπνων συσκευών 
και των σχετικών αξεσουάρ. Προσφέρουμε 
σειρά υπηρεσιών  συμπεριλαμβανομένων 
των λύσεων που βασίζονται στο cloud, οι 
οποίες παρέχουν στους πελάτες λογισμικό, 
υπηρεσίες, πλατφόρμες και περιεχόμενο και 
παρέχουμε υπηρεσίες υποστήριξης λύσεων 
και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Παρέχουμε 
επίσης σχετική διαδικτυακή διαφήμιση σε πα-
γκόσμιο ακροατήριο».

Στην ίδια Ετήσια  Έκθεση διατυπώνεται η 
άποψη ότι η Microsoft θα πρέπει στο εξής να 
εντείνει την πολιτική των εξαγορών κυρίως 
προς την κατεύθυνση εταιρειών  που απευθύ-
νονται στις εταιρικές και στις καταναλωτικές 
αγορές, αλλά και προς τους τομείς  της πλη-
ροφορικής και επικοινωνιών.

Συνεχίζεται με έντονο ρυθμό η μάχη για την κατάκτηση θέσεων ισχύος στον 
τεχνολογικό στίβο από τους αμερικανικούς επιχειρηματικούς κολοσσούς  και όπως 
είναι φυσικό το ενδιαφέρον στρέφεται στη Microsoft η πρωτοκαθεδρία της οποίας 
αμφισβητείται συνεχώς εδώ και πάνω από μια 20ετία. Εξαγορές και μεγαλύτερη 
διείσδυση στις εταιρικές και καταναλωτικές αγορές προτείνει η Ετήσια Έκθεση που 
πάντως δεν ανησυχεί για το μέλλον της εταιρείας.
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Amazon:
(Και) Η συσκευασία μετράει…

Παπούτσια Nike  μέσω …
συνδρομής

Γ ια να ανταγωνιστεί καλύτερα τον 
διαδικτυακό ανταγωνιστή του, την 
Amazon και κάθε άλλο διαδικτυα-
κό έμπορο λιανικής πώλησης, το 

Target ανακοίνωσε την εισαγωγή δωρεάν 
διήμερης αποστολής το 2018. Για πολλούς 
αγοραστές, αυτό άλλαξε τη σχέση τους με 
το Target. Ενώ κάποτε θεωρούσαν το Target 
ως ένα μέρος για να πάρουν ένα έτοιμο γεύ-
μα Starbucks και να βρουν μαζικά μαγειρικά 
σκεύη σε τιμή κόστους, είδαν τώρα το νέο 
κουτί στο κατώφλι τους.

“Η ίδια η έμπνευση προέρχεται από τον 
CEO, Brian Cornell, και το ερώτημα που έθε-
σε. «Έχουμε τα κιβώτια αποστολής που εμφα-
νίζονται στα σπίτια εκατομμυρίων επισκεπτών 
μας – αυτός δεν θα μπορούσε να είναι ένας 
άλλος τρόπος που αντιπροσωπεύσουμε το 

σκοπό μας, με έναν νέο τρόπο» αναφέρει ο 
Todd Waterbury, επικεφαλής δημιουργικός 
στο Target.

Εργαζόμενος με την ομάδα του, ο Water-
bury κοίταξε τα σχέδια του κιβωτίου του 
Target και συνειδητοποίησε ότι ενώ υπήρχαν 
κουτιά σε όλα τα σχήματα και μεγέθη, μόνο 
τρία μοντέλα κουτιών αντιπροσώπευαν το 
70% όλων των αποστολών που έκανε η εται-
ρεία. Αυτό σημαίνει ότι εάν έκαναν κάτι μόνο 
σε αυτά τα πιο δημοφιλή κουτιά, θα μπο-
ρούσαν να ευχαριστήσουν περισσότερους 
πελάτες, σχετικά εύκολα.

Κάθε κιβώτιο είναι σαν την αφήγηση μιας 
ιστορίας. Το μεγαλύτερο κιβώτιο είναι ένα μι-
κρό σπίτι, με τον Bullseye (σκύλος-μασκότ 
του Target) να κάθεται σε έναν καναπέ, 
ακούγοντας μουσική. Το μεσαίο κιβώτιο εί-

Κ άτι από το δαιμόνιο πνεύμα του 
81χρονου πλέον Phil Knight της 
Nike έχει η νέα ιδέα που σκαρ-
φίστηκε η αμερικανική εταιρεία 

marketing (κι όχι παπουτσιών όπως επίμο-
να τονίζει ο ιδρυτής της) η οποία λάνσαρε 
πρόσφατα μια συνδρομή για την αγορά 
παιδικών παπουτσιών από γονείς που πρέ-
πει κάθε τρεις και λίγο (κάθε τρίμηνο σύμφω-
να με τον μέσο όρο…) να τρέχουν για νέα 
παπούτσια των παιδιών τους. 

Με πρώτο δεδομένο ότι πολλά παιδιά δεν 
ξέρουν ή δεν μπορούν να εκφράσουν σε 
γονείς και πωλητές αν ένα νούμερο παπου-
τσιού είναι άνετο στο περπάτημα και δεύτερο 
δεδομένο ότι το 60% των ανθρώπων σε μια 
δεδομένη στιγμή φοράνε λάθος νούμερο 
παπούτσι, η υπηρεσία δεν είναι μόνο μια τα-
κτική μάρκετινγκ αλλά ταυτόχρονα μια ενέρ-
γεια που περιορίζει το ανθρώπινο λάθος 

στην επιλογή κι ανακουφίζει το supply chain 
της εταιρείας από επιστροφές και αλλαγές. 

Η νέα υπηρεσία συνδρομής ονομάζεται 
‘Adventure Club’ κι αφορά παιδιά 2-10 ετών. 
Με τη συνδρομή ο καταναλωτής μπορεί να 
αγοράσει από 4 μέχρι 12 ζευγάρια παπού-
τσια το χρόνο  και τα παιδιά μπορούν να 
διαλέξουν από μια γκάμα 100 ειδών sneaker. 
Όσα παπούτσια ‘αποσύρονται’, δωρίζονται 
σε συνεργαζόμενες οργανώσεις ή ανακυ-
κλώνονται.

Οι υπεύθυνοι της συγκεκριμένης υπηρεσί-
ας εκτιμούν ότι έτσι τα παιδιά θα μπορούν 
να διαλέξουν καλύτερα, οι γονείς να ‘ξεμπερ-
δεύουν’ ευκολότερα, ενώ το σημαντικότερο 
είναι θα περιοριστούν οι λανθασμένες αγο-
ρές (πάνω από 60%) και κατ’ επέκταση οι 
επιστροφές και οι αλλαγές στη εφοδιαστική 
αλυσίδα της εταιρείας. Το ‘Adventure Club’ 
έχει ήδη 10.000 μέλη.

ναι ένα φορτηγό παράδοσης. Και τα μικρό-
τερα έχουν το κεφάλι του Bullseye, που ξεπε-
τάγεται από ένα κιβώτιο.

“Πιστεύουμε πολλά για τη δύναμη του σχε-
διασμού και αυτό είναι ένα παράδειγμα του 
πώς φέρνουμε τη δύναμη του σχεδιασμού 
σε κάτι που είναι τόσο καθημερινό όσο ένα 
κουτί από χαρτόνι”, λέει ο Waterbury. “Αλλά 
έχουμε ανεβάσει το επίπεδο με έναν τρόπο 
που νομίζω ότι δημιουργεί χαμόγελο και αί-
σθηση παιχνιδιού στον πελάτη.” Είναι πολύ 
του χαρακτήρα της Target.

Ή Amazon προκαλεί την κλίμακα
Για την Amazon, η οποία έχει 100 εκατομ-

μύρια πελάτες Prime που μπορούν να πα-
ραγγείλουν εκατομμύρια αντικείμενα σε μια 
μόνο ημέρα, η συσκευασία είναι περισσότε-
ρο επιστήμη παρά τέχνη.

Ο πυρήνας του σχεδιασμού του κουτιού 
της Amazon είναι αυτό που οι μηχανικοί συ-
σκευασίας του έχουν ονομάσει “το πλέγμα”. 
Είναι ένας αλγόριθμος μηχανικής μάθησης 
που λαμβάνει συνεχώς δεδομένα για νέα 
προϊόντα – αναλύοντας την ευθραυστότη-
τα, το βάρος και το μέγεθος – και προσδιο-
ρίζοντας το καλύτερο κυματοειδές κουτί να 
σταλούν μέσα σε αυτό.

Το πιο σημαντικό σημείο είναι ότι στην 
Amazon, το κιβώτιο δεν έχει στάσιμο σχεδι-
ασμό. Κάθε φορά που ένα άτομο λαμβάνει 
κάτι σπασμένο και το αναφέρει, αυτό το ση-
μείο δεδομένων τροφοδοτείται στη μήτρα.

Παρόλο που ο ιστότοπος της Amazon 
μπορεί να μην το δείχνει, τα σχόλια των κα-
ταναλωτών εισακούγονται και συνυπολογί-
ζονται. Επομένως, εάν ένα συγκεκριμένο σετ 
τσαγιού φτάνει σπασμένο πιο συχνά από 
ότι φθάνει αβλαβές, το AI της Amazon θα 
το τοποθετήσει σε νέο κουτί στο μέλλον, αυ-
τόματα και χωρίς την ανάγκη ανθρώπινης 
επίβλεψης.

Σε κάθε στιγμή, τα στοιχεία της μήτρας της 
Amazon δείχνουν 10.000 διαφορετικά κυμα-
τοειδή κουτιά, διαφόρων μεγεθών, πάχους 
και βάρους που θα μπορούσαν να κυκλο-
φορούν.

Για την πρακτικότητα της παραγωγής και 
συσκευασίας κουτιών, η Amazon διατηρεί 
περίπου 100 κουτιά σε εναλλαγή ανά πάσα 
στιγμή. Καθώς τα προϊόντα της Amazon με-
ταφέρουν τα κουτιά αλλάζουν συνεχώς για 
να επιβληθεί μια αλλαγή στην στρατηγική, 
κάποια θα μπουν στην παραγωγή και κά-
ποια θα βρεθούν εκτός.

Η Amazon νοιάζεται για την εμπειρία του 
πελάτη, αλλά περισσότερο μέσω ενός πρί-
σματος για τη μείωση της απογοήτευσης 
του πελάτη και των περιβαλλοντικών επιπτώ-
σεων από ό, τι να προκαλέσει χαρά.

Δοκιμάζουν αν τα κιβώτια μπορούν να πα-
τηθούν εύκολα με το πόδι και να πεταχτούν 
σε κάδο ανακύκλωσης. Έχουν δουλέψει για 
να μειώσουν αυτό το παράλογο σύστημα 
του “κουτιού σε κουτί” – όπως για παρά-
δειγμα όταν βγάζεις ένα κουτί τηλεόρασης 
55 ιντσών από ένα ακόμη μεγαλύτερο κιβώ-
τιο Amazon.

Η Amazon βελτιώνει συνεχώς την παντα-
χού παρούσα ταινία που βασίζεται στο χαρ-
τί, η οποία όπως και στα κιβώτια της είναι 
ανακυκλώσιμη. Όλα έχουν σημασία για την 
Amazon. Χρησιμοποιώντας τη μήτρα για τη 
μείωση των απορριμμάτων συσκευασίας, η 
Amazon γλίτωσε την αποστολή 305 εκατομ-
μυρίων κουτιών το 2017 μόνο.

Η Amazon έχει ανάγκη να θεωρείται ως 
υπερ-αποτελεσματική και γρήγορη. Αυτά 
τα κουτιά μπορεί να μην είναι κομψά, αλλά 
υποστηρίζουν αυτό που η Amazon θέλει να 
πει για το εμπορικό της σήμα.

Συμπέρασμα: Το κουτί από χαρτόνι όπως 
το ξέρουμε έχει αλλάξει περισσότερο τα τε-
λευταία 10 χρόνια από ό, τι στα προηγούμε-
να 100. Και καθώς γίνεται το πρόσωπο των 
εταιρειών και των προϊόντων, θα μπορούσε 
να επηρεάσει τα καταναλωτικά αγαθά.

Γιατί το απορρυπαντικό έρχεται σε ένα 
ογκώδες πλαστικό μπουκάλι με ένα μεγάλο 
αυτοκόλλητο; Γιατί αυτό είναι που τραβά-
ει το μάτι σας στο ράφι. Το μπουκάλι είναι 
κατακόρυφο και φαρδύ, ώστε να το βλέπετε 
και να το αρπάζετε. Δεν χρειάζεται να φαίνε-
ται έτσι πλέον. Κάθε κατηγορία που σχεδιά-
στηκε για να καθίσει σε ένα ράφι πρόκειται 
τώρα να σχεδιαστεί ξανά.
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ΗΠΑ εναντίον Ευρώπης
μέσω δασμών
‘Καραμπόλα’: αεροπορικά ατυχήματα, σκάφη της Boeing 
και ευρωπαϊκό ουίσκι

Π ερίπου 90 ευρωπαϊκά προϊόντα, τα 
περισσότερα από τον ευρύ κλάδο 
των τροφίμων- ποτών, περιλαμβά-
νονται στη λίστα των αμερικανικών 

αρχών εμπορίου η οποία αφορά σε προϊόντα 
της Γηραιάς Ηπείρου τα οποία θα αντιμετω-
πίσουν το επόμενο διάστημα τη νέα πολιτική 
δασμών του Αμερικανού Προέδρου, εφόσον 
οι ευρωπαϊκές αρχές συνεχίσουν να αντιστέ-
κονται στην προτεινόμενη από τον Ντόναλντ 
Τραμπ διμερή συμφωνία. 

Ευρωπαϊκή γαστρονομία εν κινδύνω

Στη λίστα αυτή βρίσκονται κι αναμένεται να 
αντιμετωπίσουν πρόβλημα διάφορα είδη ολ-
λανδικών και ιταλικών τυριών, ιρλανδικά και 
σκοτσέζικα ουίσκι, προϊόντα με βάση το χοι-
ρινό κρέας, ζυμαρικά κ.ά. Ευτυχώς από τη λί-
στα εξαιρέθηκε η ελληνική φέτα. Η συνολική 
αξία των εξαγωγών των συγκεκριμένων προ-
ϊόντων στις ΗΠΑ εκτιμάται σε περίπου 4 δισ. 
δολάρια ετησίως κι έρχεται να προστεθεί σε 
(πιθανές) απώλειες 21 δισ. δολαρίων από πα-
λαιότερες λίστες προϊόντων που ‘ενοχλούν’ 
τις ΗΠΑ. Προϊόντα επίσης εμβληματικά για την 
Ευρώπη όπως το ροκφόρ και η σαμπάνια 
από τη Γαλλία, τα όστρακα, οι οίνοι κ.ά. 

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι ΗΠΑ ‘στο-
χοποιούν’ ευρωπαϊκά προϊόντα που λατρεύ-
ουν και καταναλώνουν οι Αμερικανοί πολίτες 
και, φυσικά, δεν είναι η πρώτη φορά που οι 
Αμερικανοί επιζητούν έναν νέο γύρο διαπραγ-

ματεύσεων απειλώντας για επιβολή δασμών. 
Αν τις προηγούμενες φορές το επίδικο ήταν ο 
χάλυβας και το αμερικανικό βόειο κρέας, αυτή 
τη φορά είναι οι επιδοτήσεις που προσφέρει 
η Ε.Ε. σε βιομηχανίες του αεροναυπηγικού το-
μέα, επιδοτήσεις που οι Αμερικανοί θεωρούν 
κίνηση αθέμιτου ανταγωνισμού. Κι όπως όλοι 
θυμόμαστε, ήταν ο Αμερικανός πρόεδρος 
που είχε ισχυριστεί το 2018 ότι «Όι εμπορικοί 
πόλεμοι είναι καλό πράγμα…».

Τι έχεις Ντόναλντ; Τι είχα πάντα…

Αν και η ‘κολώνια’ της μάχης των αεροπο-
ρικών εταιρειών κρατάει χρόνια ανάμεσα σε 
ΗΠΑ και Ε.Ε., το τελευταίο επεισόδιο συνδέεται 
με τα δύο πρόσφατα πολύνεκρα αεροπορι-
κά ατυχήματα στα οποία αρνητικοί πρωτα-
γωνιστές ήταν αεροσκάφη της αμερικανικής 
Boeing 737 MAX. Οι ευρωπαϊκές αρχές καθή-
λωσαν τα συγκεκριμένα αεροσκάφη απαγο-
ρεύοντας τις πτήσεις τους στην ευρωπαϊκή 
ήπειρο, γεγονός που όχι μόνο εξόργισε τους 
Αμερικανούς, αλλά τους δημιουργεί σημαντι-
κά επιχειρηματικά προβλήματα καθώς πρόκει-
ται για αεροσκάφη παραγωγής από τα οποία 
η αμερικανική βιομηχανία κερδίζει πολλά σε 
ετήσια βάση. 

Η απώλεια εσόδων και η αρνητική δημο-
σιότητα έχουν εκνευρίσει την αμερικανική 
οικονομική διπλωματία η οποία, μόλις έκλει-
σε τον κύκλο των συνομιλιών με την Κίνα ( 
στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής της G20 

Νέα επεισόδια στο σίριαλ του εμπορικού πολέμου ανάμεσα στις ΉΠΑ του Ντόναλντ 
Τραμπ και ευρωπαϊκές χώρες μέλη της ΕΕ παίζονται το τελευταίο διάστημα ως 
αποτέλεσμα μιας απίστευτης ‘καραμπόλας’ που περιλαμβάνει: δύο αεροπορικά 
ατυχήματα, σκάφη της Boeing από τα οποία ο αμερικανικός κολοσσός περιμένει 
υπερ-κέρδη και μερικά εμβληματικά ευρωπαϊκά προϊόντα όπως είναι το ουίσκι, οι 
ελιές και τα τυριά.

στην Οσάκα της Ιαπωνίας), άνοιξε νέο κύ-
κλο πολέμου με την Ευρώπη. 

Για να είμαστε όμως ακριβοδίκαιοι οφεί-
λουμε να παραδεχτούμε ότι ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Εμπορίου έχει διαπιστώσει εδώ 
και χρόνια ότι η Boeing και η Airbus, οι δύο 
μεγαλύτεροι κατασκευαστές αεροσκαφών 
στον κόσμο, έλαβαν και δυστυχώς λαμβά-
νουν ακόμα και στις μέρες μας αρκετά δισ. 
δολάρια επιδοτήσεων, μετατρέποντας την 
αεροναυπηγική βιομηχανία στη μεγαλύτερη 
εμπορική διαμάχη της ανθρωπότητας. 

Κυρώσεις δεν έχουν ληφθεί ακόμα αν και 
οι ΗΠΑ πιέζουν για κυρώσεις εντός του καλο-
καιριού. Πάντως σύμφωνα με δημοσιεύματα 
εφημερίδων, κατά το πρόσφατο Air Show 
του Παρισιού στα μέσα Ιουνίου, οι ΗΠΑ φά-
νηκε ότι θα μπορούσαν να είναι ανοικτές σε 
διαπραγματεύσεις για έναν ‘μηχανισμό’ που 
θα επέτρεπε στην Airbus να λάβει κυβερνητι-
κές χρηματοδοτήσεις· εδώ φυσικά υπάρχουν 
τα σχετικά ανταλλάγματα. Όπως για παρά-
δειγμα  τη δυνατότητα των ΗΠΑ  να παρέχουν 
‘φορολογικά κίνητρα’ στη δική τους Boeing. 
Και η (εμπορική) ζωή συνεχίζεται.
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ΗΠΑ- Κίνα: πριν τις εκλογές,
η μεγα-μάχη
Εντός του 2019 ο Τραμπ θα κλείσει το κεφάλαιο ‘δασμοί’

Ό λα τα μέτωπα του σινοαμερικανι-
κού εμπορικού πολέμου παραμέ-
νουν ανοικτά και μετά τη Σύνοδο 
G7 η οποία πραγματοποιήθηκε 

το Σαββατοκύριακο 24 & 25 Αυγούστου σε 
παραλιακό θέρετρο της Γαλλίας κοντά στα 
σύνορα με την Ισπανία και στην οποία κυρι-
άρχησαν το Brexit, οι δασικές πυρκαγιές στην 
Αμαζόνιο και οι σχέσεις ΗΠΑ- Κίνας.

Ο Πρόεδρος Τραμπ είχε δημιουργήσει ένα 
μήνα πριν το κατάλληλο σε αυτές τις περιπτώ-
σεις ‘πολεμικό κλίμα’:  αρχικά ανακοίνωσε 
νέους δασμούς σε κινεζικά προϊόντα από τον 
Σεπτέμβριο ανεβάζοντας το συνολικό τίμημα  
που θα πρέπει να πληρώσει η Κίνα σε δυσθε-
ώρητα ύψη που  μήνες πριν κανείς θα τολ-
μούσε να υποθέσει- ούτε ο ίδιος ο Τραμπ. Στη 
συνέχεια με μια κίνηση καλής θέλησης άφησε 
περιθώριο κινήσεων στην κινεζική Huawei για 
αγορές πρώτων υλών από τις ΗΠΑ ενώ λίγο 
πριν τη Σύνοδο G7 κάλεσε τις αμερικανικές 
εταιρείες που διαθέτουν εργοστάσια στην Κίνα 
να μεταφέρουν την παραγωγή τους στις ΗΠΑ.

Όσο αφορά την αμερικανική οικονομία, 
ενώ ο Πρόεδρος επιμένει στις δημόσιες το-
ποθετήσεις του να επαναλαμβάνει ότι αυτό 
το διάστημα οι ΗΠΑ έχουν  ‘τα καλύτερα 
νούμερα’, αναφερόμενος σε μια σειρά αριθ-
μητικούς δείκτες που προσδιορίζουν την 
αμερικανική οικονομία, η ίδια η αγορά ανη-
συχεί. Σύμφωνα με την CFO Global Business 

Outlook Survey που πραγματοποίησε το 
Duke University, και παρουσίασε πρόσφα-
τα το δίκτυο CBS News, το 69% των ερωτη-
θέντων οικονομικών διευθυντών από κορυ-
φαίες αμερικανικές επιχειρήσεις, αναμένουν 
ύφεση της οικονομίας στα τέλη του 2020- 
αμέσως μετά από τις Προεδρικές Εκλογές.

ΔΑΣΜΌΙ & ΞΕΡΌ ΨΩΜΙ…
Στις αρχές Αυγούστου ανακοινώθηκε η επιβο-
λή επιπλέον δασμών ύψους 10% σε κινεζικά 
εισαγόμενα αγαθά στις ΗΠΑ συνολικής αξί-
ας 300 δισ. δολαρίων από την 1η Σεπτεμβρί-
ου, μεταξύ των οποίων κινητά τηλέφωνα και 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Οι δασμοί αυτοί 
προστίθενται σε προηγούμενους δασμούς 
σε αγαθά, συνολικής αξίας 250 δισ. δολ. στα 
οποία ήδη έχουν επιβληθεί δασμοί 25% . 

Την ανακοίνωση έκανε ο ίδιος ο Τραμπ μέσω 
Twitter, χαρακτηρίζοντας την Κίνα ‘νομισμα-
τικό χειραγωγό’ (currency manipulator) . Ο 
Αμερικανός πρόεδρος  κατηγόρησε παράλλη-
λα την Κίνα ότι παραβιάζει ήδη συμφωνηθέντα 
σημεία σε προηγούμενες φάσεις των εμπορι-
κών διαπραγματεύσεων Ουάσινγκτον - Πεκί-
νου. Η ανακοίνωση στην ουσία επιβεβαίωσε 
ότι οι συνομιλίες Κίνας- ΗΠΑ λίγες ημέρες πριν 
είχαν οριστικά πέσει στο κενό. Ή μήπως όχι;

Το αμερικανικό χρηματιστήριο αντέδρασε 
αρνητικά, ενώ ο ίδιος ο Τραμπ έσπευσε να 
διευκρινίσει, σε μια κλασική κίνηση διαπραγ-
ματευτικής γοητείας ότι: «Ανυπομονούμε στη 
συνέχιση του θετικού διαλόγου με την Κίνα 
για μια ολοκληρωμένη εμπορική συμφωνία 
και θεωρούμε ότι το μέλλον μεταξύ των δύο 
χωρών μας θα είναι ιδιαίτερα λαμπρό». Λίγο 
αργότερα ο Τραμπ διευκρίνισε ότι  οι δασμοί 
σε κάποια από τα προϊόντα που περιλαμβά-
νονται στο νέο ‘κύμα δασμών’  θα τεθούν σε 
ισχύ από τα μέσα Δεκεμβρίου. « Όσο περισ-

Ραγδαίες εξελίξεις αναμένονται στο διεθνές εμπόριο και ειδικά στις σινοαμερικανικές 
σχέσεις μετά τη Σύνοδο G7 καθώς ο Πρόεδρος Τραμπ επιθυμεί να κλείσει το 
συγκεκριμένο κεφάλαιο των διεθνών σχέσεων με μια συμφωνία πριν εκπνεύσει η 
χρονιά, πριν δηλαδή ξεκινήσει η προεκλογική καμπάνια των Προεδρικών Εκλογών 
του 2020. Όλα περνούν από αυτόν, δεν είναι όμως όλοι του χεριού του.

σότερο διαρκούν οι διαπραγματεύσεις, τόσο 
περισσότερο αδύναμη γίνεται η Κίνα, τόσο 
περισσότεροι δυνατοί γινόμαστε εμείς» είπε 
λίγο πριν φύγει για ολιγοήμερες διακοπές ο 
Τραμπ. Μεγάλος παίκτης…

ΠΑΡΑΤΑΣΉ ΣΤΉΝ HUAWEI
Είναι γνωστό ότι  ο Πρόεδρος Ντόναλντ 
Τραμπ αντιμάχεται την Huawei· δεν επιθυμεί 
το δημόσιο των ΗΠΑ να συναλλάσσεται με 
τον κινεζικό τηλεπικοινωνιακό κολοσσό. Από 
την άλλη  είναι αυτός που έδωσε εντολή στο 
αμερικανικό Υπουργείο Εμπορίου, στα μέσα 
Αυγούστου, να παρατείνει την αναστολή της 
ισχύος των μέτρων που έχουν επιβληθεί σε 
βάρος της Huawei. Με τον τρόπο αυτό, μια 
θετική μορφή καθυστέρησης όπως τη χαρα-
κτηρίζουν διεθνείς αναλυτές, οι ΗΠΑ επιτρέ-
πουν στην Huawei να προμηθεύεται αγαθά 
από αμερικανικές επιχειρήσεις και να παρέχει 
υπηρεσίες σε υφιστάμενους πελάτες της. Ο 
Τραμπ και το Εθνικό Οικονομικό Συμβούλιο 
που είναι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνο για τη 
χάραξη οικονομικής πολιτικής στις ΗΠΑ, θέ-
λουν αυτή η κίνηση να θεωρηθεί από τους 
Κινέζους ως χειρονομία καλής θέλησης - ένα 
τρίμηνο ‘διάλλειμα’ πριν ξεσπάσει μια (ακό-
μα) εμπορική καταιγίδα.

ΜΑΖΕΨΤΕ ΤΑ !!!
Όσο αφορά το τρίτο και επίσης ‘θορυβώδες’ 
χτύπημα του Προέδρου αυτό ήρθε λίγες ώρες 
μόνο πριν τη Σύνοδο G7 με τον Τραμπ να κα-
λεί τις αμερικανικές εταιρείες που διαθέτουν 
εργοστάσια στην Κίνα να αναζητήσουν άμε-
σα ‘εναλλακτικές’ λύσεις μεταφέροντας την 
παραγωγή τους αλλού- κατά προτίμηση στα 
πάτρια εδάφη.

Η έκκληση Τραμπ, η οποία θυμίζουμε ότι 
αποτελούσε μέρος και μάλιστα προβεβλη-
μένο από το προεκλογικό του αφήγημα, έχει 
σε μεγάλο βαθμό υποχωρήσει τελευταία, έχει 
ατονήσει, καθώς οι αμερικανικές εταιρείες 
δεν είναι πάντα ευέλικτες για εκ βάθρων αλ-
λαγές σε ένα τόσο ρευστό σκηνικό. Είναι χα-
ρακτηριστικό ότι ο William Zarit, πρόεδρος του 

American Chamber of Commerce στην Κίνα, 
απέρριψε εμμέσως την ‘εντολή’ του Τραμπ 
αναφέροντας ότι σχεδόν οι μισές αμερικα-
νικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στην αχανή ασιατική χώρα ανησυχούν για την 
πολύ αρνητική επίπτωση που έχει ο εμπορικός 
πόλεμος στις δραστηριότητες τους, προσθέ-
τοντας με νόημα: «Κανείς δεν θα βγει νικητής 
από αυτόν τον αντιπαραγωγικό κύκλο». 

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Επιμελητηρί-
ου, η κινεζική κυβέρνηση είχε πολλά μέσα για 
να διαταράξει την επιχειρηματική καθημερινό-
τητα των αμερικανικών εταιρειών στην Κίνα, 
προσθέτοντας ότι οι ελπίδες του Τραμπ να 
φέρει τις αμερικανικές επιχειρήσεις πίσω στο 
σπίτι τους ήταν ‘άστοχες’. «Αυτή η πολιτική 
δεν θα έχει ως αποτέλεσμα την επιστροφή 
περισσότερων επιχειρήσεων στο αμερικανικό 
έδαφος: μόλις το 6% των εταιρειών-μελών μας 
λέει ότι αυτή η τρέχουσα εμπορική διαμάχη με-
ταξύ ΗΠΑ και Κίνας θα τους έκανε να εξετά-
σουν τη μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων 
πίσω στο σπίτι τους», δήλωσε ο Αμερικανός 
παράγοντας στην Κίνα.

Καθώς η Σύνοδος G7 μόλις είχε ολοκλη-
ρωθεί, όταν το Export News πήγαινε στο 
τυπογραφείο, οι σχέσεις ΗΠΑ και Κίνας βρί-
σκονται για μια ακόμα περίοδο στο επίκεντρο 
της διεθνούς ειδησεογραφίας. Από το λευκό 
τραπέζι των συνομιλιών στο γαλλικό θέρετρο 
Μπιαρίτς, ο Πρόεδρος Τραμπ εμφανίστηκε 
και πάλι αισιόδοξος. «Τα πάμε καλά αυτή τη 
στιγμή με την Κίνα. Συζητούμε…» είπε αινιγ-
ματικά ενώ λίγο πριν την αναχώρησή του 
από τη Γαλλία διευκρίνισε ακόμα μια φορά 
ότι η Κίνα επιδιώκει συμφωνία και μάλιστα με 
τον πιο ‘ήρεμο’ τρόπο.

Στην πραγματικότητα μια ημέρα πριν την 
έναρξη της Συνόδου (23 Αυγούστου), η Κίνα 
ανακοίνωσε κι αυτή από την πλευρά της ‘εκδι-
κητικούς’ (όπως τους χαρακτήρισε ο διεθνής 
Τύπος) δασμούς ύψους 75 δισ. δολαρίων σε 
βάρος αμερικανικών προϊόντων. Το παιχνίδι 
χοντραίνει αλλά πολύ σύντομα θα πρέπει να 
λήξει. Κάποιος θα είναι νικητής. Εκτός κι αν το 
ματς λήξει ισόπαλο.

ΗΠΑ: Αρχές Αυγούστου ανακοι-
νώθηκαν δασμοί ύψους 10% σε 
κινεζικά εισαγόμενα αγαθά στις 
ΗΠΑ αξίας 300 δισ. δολαρίων 
από την 1η Σεπτεμβρίου.

ΚΙΝΑ: Στις 23/8 ανακοίνωσε ‘εκ-
δικητικούς’  δασμούς ύψους 75 
δισ. δολαρίων σε βάρος αμερι-
κανικών προϊόντων.

William Zarit, πρόεδρος American 
Chamber of Commerce, Κίνα: 
«Κανείς δεν θα βγει νικητής από 
αυτόν τον αντιπαραγωγικό κύκλο»
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Τραγωδίες στη Μεσόγειο,
φουρτούνες στην ΕΕ
Ισπανία & Ιταλία στη δίνη των ΜΚΟ περισυλλογής μεταναστών

Δύο Αυγουστιάτικα περιστατικά στη Μεσόγειο, με δύο πλοία περισυλλογής 
μεταναστών από την Αφρική, με δύο Μη Κυβερνητικές Όργανώσεις και με δύο 
κράτη- μέλη της Ε.Ε. να προσπαθούν να απαλλαγούν από δύο ‘προβλήματα’ που 
δεν θεωρούν δικά τους, έρχονται να καταδείξουν την απουσία κοινής προσφυγικής/ 
μεταναστευτικής πολιτικής στην Ευρώπη αλλά και τις σημαντικές αλλαγές που έχουν 
υποστεί οι ευρωπαϊκές κοινωνίες από την εποχή που ξέσπασε το πιο πρόσφατο 
προσφυγικό/ μεταναστευτικό κύμα.

Π ριν μερικές εβδομάδες το πλοίο 
που είχε ναυλώσει η ισπανική 
ΜΚΌ Open Arms  και με το οποίο 
περισυνέλεγε το τελευταίο διά-

στημα πρόσφυγες και μετανάστες από τις 
θάλασσες της Μεσογείου, περισυνέλεξε 100 
πρόσφυγες και μετανάστες τους οποίους 
επιχείρησε να αποβιβάσει σε ιταλικό έδα-
φος, συγκεκριμένα στο νησί Λαμπεντούζα. 

Η επίμονη άρνηση της κυβέρνησης Σαλβί-
νι να επιτρέψει τον ελλιμενισμό του σκάφους 
και η κόντρα της συγκεκριμένης ΜΚΟ με το 
ισπανικό κράτος (που έχει επιχειρήσει στο 
παρελθόν να καθηλώσει το πλοίο), είχε σαν 
αποτέλεσμα οι 100 ταλαιπωρημένοι διασω-
θέντες να πλέουν επί 19 ημέρες χωρίς να 
γνωρίζουν τι πρόκειται να τους συμβεί. 

Όταν η κατάσταση έφτασε στο απροχώ-
ρητο και 15 από τους διασωθέντες έπεσαν 
μεσοπέλαγα από το σκάφος σε μια κίνηση 
απελπισίας, δόθηκε λύση από την ιταλική 
δικαιοσύνη: Ιταλός εισαγγελέας που είχε 
αναλάβει την υπόθεση έδωσε την εντολή 
για ελλιμενισμό του σκάφους στο νησί της 

Λαμπεντούζα για ανθρωπιστικούς λόγους. 
Ταυτόχρονα αποφασίστηκε πως πέντε ευ-
ρωπαϊκές χώρες θα μοιραστούν τους 83 
εναπομείναντες διασωθέντες. Εκπρόσωπος 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που συμμετεί-
χε στις διαπραγματεύσεις ανακοίνωσε ότι 
Ισπανία, Πορτογαλία, Γερμανία, Γαλλία και 
Λουξεμβούργο συμφώνησαν να δεχτούν 
τους διασωθέντες της Open Arms.

Η Ιταλία πιέζει την Ισπανία να αφαιρέσει 
την ισπανική σημαία από το Open Arms και 
να το παροπλίσει έτσι ώστε να σταματήσει 
να πραγματοποιεί διασώσεις στη Μεσόγειο 
ενώ απειλεί με κατάσχεση του πλοίου το 
οποίο στο παρελθόν έχει βρεθεί στο στό-
χαστρο και της ισπανικής κυβέρνησης. «Ή 
Open Arms δεν έχει άδεια να πραγματοποιεί 
διασώσεις» δήλωσε εκπρόσωπος της ισπα-
νικής κυβέρνησης η οποία μόλις πρόσφατα 
είχε επιτρέψει στο πλοίο να πλεύσει από το 
λιμάνι της Βαρκελώνης προς την Ελλάδα για 
τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας και 
μόνο, χωρίς να του επιτρέπεται η συμμετοχή 
σε περισυλλογές ανθρώπων στη θάλασσα.

ΤΌ OCEAN VIKING
Το δεύτερο περιστατικό αφορά το υπό 

νορβηγική σημαία πλοίο Ocean Viking της 
ΜΚΌ SOS Méditerranée η οποία συνεργά-
ζεται με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα. Στην 
περίπτωση αυτή 356 διασωθέντες πρόσφυ-
γες και μετανάστες (οι περισσότεροι από το 
Σουδάν) επί 10 ημέρες ταξίδευαν στη Μεσό-
γειο (ανάμεσα σε Μάλτα και Λαμπεντούζα) 
χωρίς να τους επιτρέπεται η αποβίβαση σε 
Ιταλία και Μάλτα.

Η περιπέτεια των προσφύγων/ μετανα-

στών του Ocean Viking έληξε στις 24 Αυ-
γούστου όταν το πλοίο αποβίβασε τους 
διασωθέντες στην Μάλτα. Στην περίπτωσή 
τους έξι ευρωπαϊκές χώρες - Γαλλία, τη Γερ-
μανία, την Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, την 
Πορτογαλία και τη Ρουμανία-  δέχθηκαν να 
τους υποδεχθούν.

Και στις δύο περιπτώσεις η Ιταλία βρέθη-
κε εκτός της ‘μοιρασιάς’ των διασωθέντων, 
γεγονός που θεωρήθηκε από ορισμένους 
αναλυτές ως μια μικρή ‘νίκη’ Σαλβίνι, νίκη 
εντυπώσεων περισσότερο, σε μια περίοδο 
που η Ιταλία είναι ουσιαστικά ακυβέρνητη. 

Τι συμβαίνει στη Μεσόγειο;
 Τελευταία στη Μεσόγειο έχει ξεσπάει ‘πόλεμος’ ανάμεσα στις κυβερνήσεις Ιταλίας 
και Ισπανίας κατά κύριο λόγο από τη μια πλευρά και διαφόρων Μη Κυβερνητικών 
Οργανώσεων από την άλλη. 
 ΜΚΟ ναυλώνουν πλοία με τα οποία περισυλλέγουν πρόσφυγες και μετανάστες 
από τα άθλια σκάφη που κινούμενα από την Αφρική (Λιβύη κυρίως) προσπαθούν 
να προσεγγίσουν ευρωπαϊκές ακτές. 
 Οι αρχές των δύο κρατών έχουν εξαπολύσει κυνήγι στα συγκεκριμένα πλοία αρ-
νούμενες το ελλιμενισμό τους ενώ προσπαθούν να περιορίσουν τη δραστηριότητά 
τους στη Μεσόγειο.
 Συχνά καθηλώνουν τα πλοία στα λιμάνια αρνούμενες να δώσουν άδεια απόπλου 
ενώ κάποιοι από τους πλοιάρχους διώκονται όπως η Γερμανίδα Κάρολα Ρακέτε του 
πλοίου της ΜΚΟ Sea-Watch. 
 Η Κ. Ρακέτε διώκεται στην Ιταλία, επειδή ελλιμένισε το πλοίο της για να αποβιβάσει 
στη νήσο Λαμπεντούζα 40 μετανάστες που είχε διασώσει, παρά την απαγόρευση 
των ιταλικών αρχών. 
 Η Γερμανίδα ακτιβίστρια έχει προσκληθεί να απευθύνει ομιλία στην Επιτροπή Εσω-
τερικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου στις 3/10/2019.
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σε μεγάλο βαθμό το ποσοστό της καθαρής 
απόδοσης του επενδυτή. Στη συνέχεια πα-
ρουσιάζονται βασικά θέματα που έχουν να 
κάνουν με την φορολόγηση των μερισμάτων 
που εισπράττονται στην Ελλάδα.

Τα μερίσματα που εισπράττονται
στην Ελλάδα διαχωρίζονται
στις ακόλουθες κατηγορίες:

A: Μερίσματα που εισπράττει φυσικό
πρόσωπο (φορολογικός κάτοικος Ελλάδας)

A1: Μερίσματα που εισπράττει φυσικό
πρόσωπο, από ελληνικό νομικό πρόσωπο

A2:  Μερίσματα που εισπράττει φυσικό
πρόσωπο, από αλλοδαπό νομικό πρόσωπο

B:  Μερίσματα που εισπράττει νομικό
πρόσωπο (φορολογική κατοικία στην Ελλάδα)

B1: Μερίσματα που εισπράττει νομικό
πρόσωπο, από ελληνικό νομικό πρόσωπο

B2:  Μερίσματα που εισπράττει νομικό
πρόσωπο, από αλλοδαπό νομικό πρόσωπο

 A1
Μερίσματα που εισπράττει φυσικό
πρόσωπο, από ελληνικό νομικό πρόσωπο

Το ελληνικό νομικό πρόσωπο αφαιρεί τον 
εταιρικό φόρο εισοδήματος (28% για τα εισο-
δήματα του 2018) και στη συνέχεια προβαίνει 
στη διανομή των μερισμάτων. Κατά την δια-
νομή των υπολειπόμενων κερδών με τη μορ-
φή μερισμάτων, απομένει η παρακράτηση 
του φόρου εισοδήματος που αντιστοιχεί στο 
εισόδημα από μερίσματα. Ο συντελεστής 
παρακράτησης ανέρχεται σε 10% για εισο-
δήματα που αποκτώνται από την 01/01/2019 
και μετά, ενώ υπάρχουν πρόσφατες σχετικές 
κυβερνητικές εξαγγελίες σύμφωνα με τις οποί-
ες ο συγκεκριμένος συντελεστής αναμένεται 

να μειωθεί στο 5%. Η παρακράτηση φόρου 
επί των μερισμάτων εξαντλεί τη φορολογική 
υποχρέωση του φυσικού προσώπου που τα 
λαμβάνει, εκτός από την υποχρέωση του για 
καταβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

 A2
Μερίσματα που εισπράττει φυσικό
πρόσωπο, από αλλοδαπό νομικό πρόσωπο

Το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο αφαιρεί 
τον εταιρικό φόρο εισοδήματος που ισχύει 
στην επικράτεια του και στη συνέχεια προβαί-
νει στη διανομή των μερισμάτων. Ανάλογα 
με την χώρα όπου έχει την φορολογική του 
κατοικία, θα πρέπει να εξεταστεί αν υπάρχει 
Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας 
(ΣΑΔΦ) μεταξύ της Ελλάδας και της χώρας 
αυτής. Σε περίπτωση που υπάρχει ΣΑΔΦ, 
τότε εφαρμόζονται τα αντίστοιχα άρθρα της 
ΣΑΔΦ που καθορίζουν την αποφυγή της δι-
πλής φορολόγησης και τα οποία μπορεί να 
ορίζουν είτε την πίστωση του παρακρατού-
μενου φόρου επί των μερισμάτων, είτε και 
την πίστωση του εταιρικού φόρου επί του 
εισοδήματος. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
ΣΑΔΦ, τότε εφαρμόζεται το άρθρο 9 του Ν. 
4172/2013 σχετικά με την πίστωση του φόρου 
αλλοδαπής. Σε κάθε περίπτωση, απομένει σε 
ισχύ η φορολογική υποχρέωση του φυσικού 
προσώπου για καταβολή της ειδικής εισφο-
ράς αλληλεγγύης.

 B1
Μερίσματα που εισπράττει νομικό πρόσωπο, 
από ελληνικό νομικό πρόσωπο

Το ελληνικό νομικό πρόσωπο αφαιρεί τον 
εταιρικό φόρο εισοδήματος (28% για τα εισο-
δήματα του 2018) και στη συνέχεια προβαίνει 
στη διανομή των μερισμάτων. Κατά την δια-
νομή των υπολειπόμενων κερδώνμε τη μορ-
φή μερισμάτων και σύμφωνα με τα άρθρα 
48 και 63 του Ν. 4172/2013, το νομικό πρόσω-
πο που προβαίνει στη διανομή δεν παρακρα-
τεί καθόλου φόρο από μερίσματα εφόσον:

 το νομικό πρόσωπο που εισπράττει κατέ-
χει μετοχές, μερίδια ή συμμετοχή τουλάχιστον 
δέκα τοις εκατό (10%), βάσει αξίας ή αριθ-
μού, στο μετοχικό κεφάλαιο ή δικαιώματα σε 
κέρδη, δικαιώματα ψήφου του νομικού προ-
σώπου που προβαίνει στη διανομή, και

 το ελάχιστο ποσοστό κατοχής μετοχών ή 
μεριδίων ή συμμετοχής διακρατείται για του-
λάχιστον είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

Φορολογικό καθεστώς
των μερισμάτων
(από ελληνική ή αλλοδαπή εταιρεία)

ΕΛΕΥΘΕΡΙΌΣ ΕΡΚΕΚΌΓΛΌΥ,
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Σύμβουλος Επιχειρήσεων Partner - tgs (Hellas)
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.

Κ αίριο ζήτημα και κρίσιμο σημείο 
σχετικά με τη λήψη αποφάσεων 
στο φορολογικό σχεδιασμό απο-
τελεί η φορολόγηση των μερισμά-

των. Σύμφωνα με την ελληνική φορολογική 
νομοθεσία, «μέρισμα» είναι το εισόδημα που 
προκύπτει από μετοχές, ιδρυτικούς τίτλους, 
ή άλλα δικαιώματα συμμετοχής σε κέρδη τα 
οποία δεν αποτελούν απαιτήσεις από οφει-
λές (χρέη), καθώς και το εισόδημα από άλλα 
εταιρικά δικαιώματα, στα οποία περιλαμβά-
νονται τα μερίδια, οι μερίδες συμπεριλαμβα-
νομένων των προμερισμάτων και μαθηματι-
κών αποθεματικών, οι συμμετοχές σε κέρδη 
προσωπικών επιχειρήσεων, οι διανομές των 
κερδών από κάθε είδους νομικό πρόσωπο ή 
νομική οντότητα, καθώς και κάθε άλλο συ-
ναφές διανεμόμενο ποσό.

Ο εκάστοτε επενδυτής αποσκοπεί στην 
απόδοση των επιχειρηματικών του προσπα-
θειών, η οποία τις περισσότερες φορές υλο-
ποιείται με την είσπραξη του μερίσματος. Πριν 
όμως από την είσπραξη του μερίσματος προ-
ηγείται η φορολόγηση του, η οποία επηρεάζει 

«Ό εκάστοτε επενδυτής αποσκοπεί στην απόδοση των 
επιχειρηματικών του προσπαθειών, η οποία τις περισσότερες 
φορές υλοποιείται με την είσπραξη του μερίσματος. Πριν όμως 
από την είσπραξη του μερίσματος προηγείται η φορολόγηση του, 
η οποία επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό το ποσοστό της καθαρής 
απόδοσης του επενδυτή.»

«Ή παρακράτηση φόρου επί 
των μερισμάτων εξαντλεί τη 
φορολογική υποχρέωση του 
φυσικού προσώπου που 
τα λαμβάνει, εκτός από την 
υποχρέωση του για καταβο-
λή της ειδικής εισφοράς αλ-
ληλεγγύης.»
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Εφόσον δεν έχουν συμπληρωθεί ακόμα οι 
24 μήνες, ο υπόχρεος σε παρακράτηση μπο-
ρεί προσωρινά να μην προβεί σε παρακρά-
τηση φόρου, εφόσον καταθέσει (τραπεζική) 
εγγύηση στη Φορολογική Διοίκηση. Η απαλ-
λαγή καθίσταται οριστική και η εγγύηση λήγει 
κατά την ημερομηνία που συμπληρώνονται 
είκοσι τέσσερεις (24) μήνες διακράτησης του 
ελάχιστου ποσοστού συμμετοχής (10%). Εάν 
ο φορολογούμενος παύει να διακρατεί το 
ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής πριν τη συ-
μπλήρωση των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, 
η εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Ελληνικού Δη-
μοσίου κατά την ημερομηνία αυτή. Επίσης, 
υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, τα μερίσματα δεν 
αποτελούν φορολογητέο εισόδημα για το ελ-
ληνικό νομικό πρόσωπο που τα εισπράττει.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, το εισόδημα από 
μερίσματα φορολογείται μαζί με όλα τα άλλα 
εισοδήματα του νομικού προσώπου που τα 
λαμβάνει, ως εισόδημα από επιχειρηματική 
δραστηριότητα. Αναλυτικότερα, το εισόδημα 
από τα μερίσματα αναγάγετε σε μικτό ποσό , 
από το οποίο αφαιρείται ο φόρος εισοδήμα-
τος που αναλογεί και ο τυχόν παρακρατού-
μενος φόρος.

 Β2
Μερίσματα που εισπράττει νομικό πρόσωπο, 
από αλλοδαπό νομικό πρόσωπο

Το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο αφαιρεί 
τον εταιρικό φόρο εισοδήματος που ισχύει 
στην επικράτεια του και στη συνέχεια προβαί-
νει στη διανομή των μερισμάτων.

Σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 63 του Ν. 
4172/2013 και εφόσον είναι φορολογικός κά-
τοικος κράτους - μέλους της Ε.Ε. και δεν θεω-
ρείται φορολογικός κάτοικος τρίτου κράτους 
εκτός Ε.Ε., και υπόκειται, χωρίς τη δυνατότητα 
επιλογής ή απαλλαγής, σε έναν από τους 
φόρους που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι 
Μέρος Β της Οδηγίας 2011/96/ΕΕ, τότε ισχύ-
ουν οι ίδιες προϋποθέσεις (10% ποσοστό 
συμμετοχής και 24 μήνες διακράτηση) προ-
κειμένου να μην διενεργηθεί παρακράτηση 
φόρου από το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο 
που προβαίνει στη διανομή. Επίσης, υπό τις 
ίδιες προϋποθέσεις, τα μερίσματα δεν αποτε-
λούν φορολογητέο εισόδημα για το ελληνικό 
νομικό πρόσωπο που τα εισπράττει.

Εφόσον δεν έχουν συμπληρωθεί ακόμα οι 

24 μήνες, ο υπόχρεος σε παρακράτηση μπο-
ρεί προσωρινά να μην προβεί σε παρακρά-
τηση φόρου, εφόσον καταθέσει (τραπεζική) 
εγγύηση στη Φορολογική Διοίκηση. Η απαλ-
λαγή καθίσταται οριστική και η εγγύηση λήγει 
κατά την ημερομηνία που συμπληρώνονται 
είκοσι τέσσερεις (24) μήνες διακράτησης του 
ελάχιστου ποσοστού συμμετοχής (10%). Εάν 
ο φορολογούμενος παύει να διακρατεί το 
ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής πριν τη συ-
μπλήρωση των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, 
η εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Ελληνικού Δη-
μοσίου κατά την ημερομηνία αυτή.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, το εισόδημα 
από μερίσματα φορολογείται μαζί με όλα τα 
άλλα εισοδήματα του νομικού προσώπου 
που τα λαμβάνει, ως εισόδημα από επιχει-
ρηματική δραστηριότητα παράλληλα με την 
εφαρμογή του άρθρου 9 του Ν. 4172/2013 
σχετικά με την πίστωση του φόρου που έχει 
καταβληθεί στην αλλοδαπή και του άρθρου 
68 του ίδιου νόμου.Αναλυτικότερα, το εισό-
δημα από τα μερίσματα:

 εφόσον το νομικό πρόσωπο που προ-
βαίνει στη διανομή έχει την έδρα του στην 
Ε.Ε., ανάγετε σε μικτό ποσό  και αφαιρείται ο 
εταιρικός φόρος που αντιστοιχεί για αυτό το 
εισόδημα (μικτό ποσό) στην Ελλάδα,

 εφόσον το νομικό πρόσωπο που προ-
βαίνει στη διανομή δεν έχει την έδρα του στην 
Ε.Ε., ανάγετε σε μικτό ποσό  και αφαιρείται ο 
παρακρατούμενος φόρος που αντιστοιχεί για 
αυτό το εισόδημα (μικτό ποσό) στην Ελλάδα.

Έχοντας όλα τα ανωτέρω υπόψη, τα κρίσι-
μα σημεία σχετικά με την τελική συνολική φο-
ρολογική επιβάρυνση του επενδυτή κατά την 
είσπραξη μερισμάτων, αποτελούν:

 ο συντελεστής εταιρικού
    φόρου εισοδήματος

 ο συντελεστής του παρακρατούμενου    
    φόρου εισοδήματος

 ο συντελεστής της ειδικής
    εισφοράς αλληλεγγύης

 η χώρα όπου έχει την έδρα του το νομικό 
    πρόσωπο που προβαίνει στη διανομή

Μπορείτε και εσείς να ζητήσετε πληροφορίες 
για το θέμα που σας απασχολεί, στέλνοντας 
απλά ένα email στο articles@exportnews.gr.

1. Μικτό Ποσό = Ποσό Μερίσματος + Εταιρικός Φόρος Εισοδήματος + Παρακρατούμενος Φόρος Μερίσματος
2. Μικτό Ποσό = Ποσό Μερίσματος + Εταιρικός Φόρος Εισοδήματος + Παρακρατούμενος Φόρος Μερίσματος
3. Μικτό Ποσό = Ποσό Μερίσματος + Παρακρατούμενος Φόρος Μερίσματος
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Σημαντική μείωση των ελληνικών 
εξαγωγών κατά 9,0% σημειώθηκε 
τον Ιούνιο 2019

Σ ε αντίθεση με την ανοδική πορεία 
των ελληνικών εξαγωγών που ση-
μειώθηκε τους προηγούμενους μή-
νες, τον Ιούνιο 2019 παρατηρήθηκε 

σημαντική πτώση κατά 9,0% συγκριτικά με 
τον Ιούνιο 2018. Σύμφωνα με τα προσωρι-
νά στοιχεία που δημοσίευσε στις 07.08.19 η 
Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστη-
κε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και 
Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ, οι ελληνικές εξα-

γωγές αγαθών τον Ιούνιο 2019 ανήλθαν 
στο ποσό των €2.762,8 εκατ. έναντι €3.035,0 
εκατ. τον Ιούνιο 2018, με τη διαφορά να δι-
αμορφώνεται σε €272,2 εκατ., ήτοι 9,0%. Οι 
εισαγωγές σημείωσαν επίσης μείωση κατά 
€726,8 εκατ., δηλαδή 14,5% και διαμορφώ-
θηκαν σε €4.289,3 εκατ., ενώ το εμπορικό 
έλλειμμα ανήλθε σε €1.526,5 εκατ. έναντι 
€1.981,1 εκατ. τον Ιούνιο 2018, μειωμένο 
κατά €454,6 εκατ.

Εξετάζοντας τις εμπορευματικές συναλλα-
γές της χώρας σε επίπεδο εξαμήνου για το 
2019, παρατηρούμε ότι η πορεία τόσο των 
εισαγωγών όσο και των εξαγωγών παρα-
μένουν ανοδικές. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές 
διαμορφώθηκαν σε €16.826,6 εκατ. έναντι 
€16.464,3 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 

2018 με την αύξηση να ανέρχεται σε €362,3 
εκατ., δηλαδή 2,2%, ενώ οι εισαγωγές αυξή-
θηκαν κατά €1.245,2 εκατ. και διαμορφώθη-
καν σε €27.778,6 εκατ. Αντίστοιχα, το εμπορι-
κό ισοζύγιο διαμορφώθηκε ελλειμματικό στα 
€10.952,0 εκατ., αυξημένο κατά €882,9, δηλα-
δή 8,8% συγκριτικά με το α’ εξάμηνο 2018.

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών Ελλάδας, Ιούνιος 2018/2019

(ποσά σε εκατ. €) ΜΑΪ 19 ΜΑΪ 19 ΔΙΑΦΌΡΑ 19/18 ΕΤ 19/18

Εξαγωγές 2.762,8 3.035,0 -272,2 -9,0%

Εισαγωγές 4.289,3 5.016,1 -726,8 -14,5%

Εμπορικό
Ισοζύγιο

-1.526,5 -1.981,1 -454,6 -22,9%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Σε κλαδικό επίπεδο, οι εξαγωγές βιομηχα-
νικών προϊόντων αυξήθηκαν κατά €28,6 
εκατ., ήτοι 1,1% και διαμορφώθηκαν σε 
€2.675,4 εκατ., ενώ ελαφρώς ανοδική ήταν 
και η μεταβολή των εξαγωγών τροφίμων 
κατά €11,8 εκατ., δηλαδή 0,5%, όπως πα-
ρουσιάζεται στον Πίνακα 3. Μεγάλη άνοδο 
παρουσίασαν οι εξαγωγές χημικών προϊό-
ντων κατά €250,3 εκατ. και διαμορφώθηκαν 
στο ποσό των €1.970,9 εκατ., ενώ οι εξαγω-

γές μηχανημάτων και οχημάτων διαμορφώ-
θηκαν σε €1.522,9 εκατ., αυξημένες κατά 
€2,8 εκατ. Παράλληλα, αύξηση σημείωσαν 
οι εξαγωγές διαφόρων βιομηχανικών προ-
ϊόντων (€260,3 εκατ., ήτοι 24,1%), πρώτων 
υλών (€105,3 εκατ., ήτοι 16,1%) και ποτών 
και καπνών (€16,3 εκατ., ήτοι 4,4%). Αντίθε-
τα, έντονα καθοδική ήταν η πορεία των εξα-
γωγών λιπών και ελαίων κατά €196,4 εκατ., 
δηλαδή 48,4%.

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών Ελλάδας, Ιανουάριος-Ιούνιος 2018/2019

(ποσά σε εκατ. €) ΙΑΝ-ΜΑΪ 19 ΙΑΝ-ΜΑΪ 19 ΔΙΑΦΌΡΑ 19/18 ΕΤ 19/18

Εξαγωγές 16.826,6 16.464,3 362,3 2,2%

Εισαγωγές 27.778,6 26.533,4 1.245,2 4,7%

Εμπορικό
Ισοζύγιο

-10.952,0 -10.069,1 882,9 8,8%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Πίνακας 3. Εξαγωγές ανά κλάδο, χωρίς πετρελαιοειδή, 
ανουάριος-Ιούνιος  2018/2019

(ποσά σε εκατ. €) ΙΑΝ-ΙΌΥΝ 19 ΙΑΝ-ΙΌΥΝ 18 ΔΙΑΦΌΡΑ 19/18 ΕΤ 19/18

Βιομηχανικά 2.675,4 2.646,8 28,6 1,1%

Τρόφιμα 2.358,9 2.347,1 11,8 0,5%

Χημικά 1.970,9 1.720,6 250,3 14,5%

Μηχ/τα-
Όχήματα

1.522,9 1.520,1 2,8 0,2%

Διάφ.
Βιομηχανικά

1.339,1 1.078,8 260,3 24,1%

Πρώτες Ύλες 760,3 655,0 105,3 16,1%

Ποτά-Καπνά 384,1 367,8 16,3 4,4%

Λίπη-Έλαια 209,6 406,0 -196,4 -48,4%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση
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Διάγραμμα 1. Μεταβολή κυριότερων εξαγωγικών κλάδων, χωρίς πετρελαιοειδή,
Ιανουάριος-Ιούνιος  2018/2019

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ

Αναφορικά με τις χώρες που εξάγονται τα ελληνικά 
προϊόντα, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρα-
μένουν ο σημαντικότερος εμπορικός μας εταίρος 
για το εξεταζόμενο διάστημα καθώς απορροφούν 
το 55,7% του συνόλου, ενώ το 44,3% προορίζεται 
για Τρίτες Χώρες. Εξαιρώντας τα πετρελαιοειδή, τα 
αντίστοιχα ποσοστά διαμορφώνονται σε 67,9% για 
τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 32,1% για Τρί-
τες Χώρες.
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Μελέτη- Έρευνα
Η Πορεία των Ελληνικών Εξαγωγών 
για το Πρώτο Εξάμηνο 2019

Ε πιδείνωση της τάξης του 8,82% παρουσίασε το εμπορικό ισοζύγιο το πρώτο εξάμηνο του 2019, 
καθώς οι εισαγωγές υπερτερούσαν των εξαγωγών κατά €10.951 εκατ., ενώ το 2018 υπερείχαν 
των εξαγωγών κατά €10.064 εκατ.

Εμπορικό Ισοζύγιο Α΄ Εξαμήνων για 2017 - 2018 - 2019 σε εκατ.€

Μηνιαίες Μεταβολές Εμπορικού Ισοζυγίου
 Α΄ Εξαμήνων 2018 - 2019 σε εκατ.€

Μεταβολές Εμπορικού Ισοζυγίου Α΄ Εξαμήνων 2017 -2018 - 2019 σε εκατ.€

Οι ελληνικές εξαγωγές συνέχισαν την 
ανοδική τους τάση, καθώς σε σύγκριση 
με το πρώτο εξάμηνο του 2018 σημείω-
σαν αύξηση κατά €357,7 εκατομμύρια, 
που αντιστοιχεί σε 2,17% (σε αξία). Ανα-
φορικά, με το πρώτο εξάμηνο του 2018 
(σε σχέση με το 2017), είχε σημειωθεί αύ-
ξηση 15,86%.

Αύξηση σημειώθηκε και στις εισαγω-
γές, οι οποίες το πρώτο εξάμηνο του 2019 
(σε σχέση με το 2018) μεγενθύθηκαν κατά 
4,69%, δηλαδή κατά 1.245 εκατ. Ο ρυθ-
μός ανάπτυξης των εισαγωγών για το 
2019 ήταν μεγαλύτερος από τον αντίστοι-
χο του 2018 (2,79%), γεγονός που οδήγη-
σε στη όξυνση του εμπορικού ισοζυγίου.

Στο γράφημα 3 απεικονίζονται οι μηνιαίες 
μεταβολές του εμπορικού ισοζυγίου. Σημείο 
αναφοράς αποτελεί ο Ιούνιος, όπου πα-
ρουσιάζεται σημαντική μείωση της αξίας 
τόσο των εισαγωγών όσο και των εξαγω-
γών. Η ποσοστιαία μεταβολή του ισοζυγίου 
ήταν θετική κατά 55%, σε σχέση με τον Μάιο. 

Τα μηδενικά επίπεδα πληθωρισμού (-0,3% 
τον μήνα Ιούνιο), οι επικείμενες εκλογές 

αλλά και η πολιτικοοικονομική αβεβαιότητα 
της χώρας και του διεθνούς περιβάλλοντος, 
συντέλεσαν στο γεγονός αυτό.

Ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Κί-
νας οξύνθηκε το τελευταίο τρίμηνο, αλλά 
και ένα προσδοκώμενο Brexit, δημιουργεί 
επενδυτική ανασφάλεια και καθορίζει μία 
υποτονική βιομηχανική παραγωγή, με απο-
τέλεσμα την επιβράδυνση της ελληνικής και 
διεθνούς οικονομίας.

ΓΡΑΦΗΜΑ 3

ΓΡΑΦΗΜΑ 2

Όπως παρατηρείται στο γράφημα (3), το εμπορικό ισοζύγιο του Ιουνίου του 2019 ήταν 
ευνοϊκότερο κατά 22,93% σε σχέση με τον αντίστοιχο μηνά του 2018.

ΓΡΑΦΗΜΑ 1
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Παρατηρείται επιβράδυνση στον ρυθμό 
ανάπτυξης των εξαγωγών μεταξύ των πρώ-
των εξαμήνων 2018 (15,86%), σε σύγκρι-
ση με το 2019,(2,17%). Η παρατηρούμενη 
επιβράδυνση οφείλεται στο γεγονός ότι το 
μεγαλύτερο μέρος των ελληνικών εξαγω-
γών, διεξάγεται από ένα πολύ μικρό ποσο-
στό, πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Πιο συ-
γκεκριμένα, 273 επιχειρήσεις καλύπτουν το 

50% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών, 
ενώ οι 5 μεγαλύτερες αυτών καλύπτουν το 
25,9% (ΕΥ, 2019). Η μεγέθυνση των ελληνι-
κών επιχειρήσεων και η επίτευξη οικονομιών 
κλίμακας, σε συνδυασμό με την άρτια κα-
τάρτιση στελεχών, με προσανατολισμό την 
εξωστρέφεια της επιχείρησης, μπορούν να 
συμβάλλουν σημαντικά στην αύξηση των 
ελληνικών εξαγωγών.

Παρατηρώντας τις μηνιαίες μεταβολές 
των ελληνικών εξαγωγών (Γράφημα 4), αξι-
οσημείωτη είναι η μείωση των εξαγωγών 
της χώρας μας τον Ιούνιου σε σχέση με τον 
προηγούμενο μήνα, κατά 9,0%. Επίσης, συ-
γκρίνοντας τα δύο τελευταία εξάμηνα (Ιουλ 
– Ιαν 2018 και Ιαν – Ιουν 2019), παρατηρείται 
μικρή μείωση της αξίας των εξαγωγών κατά 
0,97%, που κοστολογείται σε €164,10 εκατ. 
Το γεγονός αυτό οφείλεται στις διαδοχικές 
εκλογές, αλλά και στα αρνητικά επίπεδα 
πληθωρισμού. Με τον τρόπο αυτό, αποδει-

κνύεται η επίδραση των εκλογικών κύκλων 
στην οικονομία.

Ωστόσο, οι πολιτικές αλλαγές που έλαβαν 
μέρος τους τελευταίους μήνες, πρόκειται να 
έχουν ευεργετικές επιδράσεις, όχι μόνο στις 
εξαγωγές, αλλά και στο σύνολο της ελληνι-
κής οικονομίας. Η νέα κυβέρνηση μέσω των 
μεταρρυθμίσεων, των ιδιωτικοποιήσεων και 
του απεγκλωβισμού της επιχειρηματικότη-
τας από τη γραφειοκρατία, ανοίγει νέους και 
πολλά υποσχόμενα ορίζοντες για τις ελληνι-
κές επιχειρήσεις.

Ελληνικές Εξαγωγές Α' Εξαμήνων 2017 – 2018 – 2019, σε εκατ. €

Μηνιαίες Ελληνικές Εξαγωγές των τελευταίων δύο εξαμήνων, σε εκατ. €

ΓΡΑΦΗΜΑ 4

Οι νέες κυβερνητικές πολιτικές αποβλέ-
πουν στη διεύρυνση του χάρτη εξαγωγών 
της χώρας μας. Οι κύριοι εξαγωγικοί προ-
ορισμοί των ελληνικών επιχειρήσεων, για το 
πρώτο εξάμηνο του 2019, είναι η Ιταλία με 
11% και ακολουθεί η Γερμανία με 6%. Το με-
γαλύτερο ποσοστό εξαγωγών εμφανίζουν 
οι υπόλοιπες χώρες (“Others”) με 49%. Αξί-
ζει να σημειωθεί, ότι η Ιταλία, που είναι στην 
κορυφή του μεριδίου ελληνικών εξαγωγών, 
εισάγει ελληνικό ελαιόλαδο χύμα, το οποίο 
στη συνέχεια τυποποιείται, συσκευάζεται και 
γίνεται branded σαν Ιταλικό, προκειμένου 

να εξαχθεί στις ΗΠΑ. Η Ελλάδα κατέχει μό-
λις 3,10%, του μεριδίου εισαγωγών ελαιολά-
δου των ΗΠΑ, ενώ η Ιταλία καταλαμβάνει το 
43,5% (ΕΛΣΤΑΤ, 2015).

Το συμπέρασμα που οδηγούμαστε, εί-
ναι ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν δίνουν 
αρκετή βαρύτητα στο branding και στο 
marketing των προϊόντων τους, καθώς δί-
νουν προτεραιότητα σε βραχυπρόθεσμους 
οικονομικούς στόχους, αντί σε μια μακρο-
πρόθεσμη στρατηγική εξαγωγικής πολιτι-
κής, που να αντικατοπτρίζει συνέχεια και συ-
νέπεια στις εξαγωγές.

ΓΡΑΦΗΜΑ 5

Μερίδιο Ελληνικών Εξαγωγών Α΄ εξαμήνου 2019

ΓΡΑΦΗΜΑ 6
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Έχοντας αναλύσει τους κύριους εξαγωγι-
κούς προορισμούς των ελληνικών επιχειρή-
σεων, προβαίνουμε σε εξέταση των κύριων 
εξαγωγικών κλάδων κατά το πρώτο εξά-
μηνο του 2019. Σύμφωνα με το παρακάτω 
γράφημα, γίνεται αντιληπτό ότι οι κύριου 
εξαγωγικοί κλάδοι παραμένουν οι ίδιοι, συ-
γκριτικά με το πρώτο εξάμηνο του 2018.

Ωστόσο, σημειώθηκαν μεταβολές, με πιο 
σημαντική τη μείωση στους υπολοίπους 
κλάδους (“Others”), κατά 26,01%. Όι κύριες 
κατηγορίες που συνθέτουν τους υπόλοι-
πους κλάδους είναι: 

1) παρασκευάσματα λαχανικών,φρούτων  
και ξηρών καρπών, 
2) ηλεκτρονικές συσκευές και είδη αυτών, 
3) βρώσιμα φρούτα και καρποί,
4) χαλκός και
5) βρώσιμα τρόφιμα ζωικής προέλευσης  
(γαλακτοκομικά, μέλι, αυγά κλπ.). 

Επιπλέον, μεγάλο έδαφος κέρδισαν οι εξα-
γωγές στον κλάδο των φαρμακευτικών προ-
ϊόντων, οι οποίες σημείωσαν αύξηση κατά 
1,12% στο μερίδιο εξαγωγών της Ελλάδας, 
κατακτώντας τη τρίτη θέση (από τη Πέμπτη 
που κατείχαν το 2018).

Σ υμπερασματικά, οι ελληνικές εξα-
γωγές το πρώτο εξάμηνο του 2019, 
κατάφεραν να διατηρήσουν θετικό 
(αλλά μικρότερο) ρυθμό ανάπτυ-

ξης, σε σχέση με το αντίστοιχο του 2018, 
παρά τις δύσκολες πολιτικοοικονομικές 
συνθήκες που επικρατούν στο παγκόσμιο 
και εγχώριο οικονομικό περιβάλλον. Ωστό-
σο, αύξηση σημειώθηκε στις εισαγωγές και 
στο έλλειμα του εμπορικού ισοζυγίου, παρά 
την υποχώρηση που σημειώθηκε τον Ιούνιο. 

Η μεγάλη προσπάθεια ανάπτυξης της εξω-
στρέφειας και της αύξησης των εξαγωγών 
της Ελλάδος είναι χρόνια. Στο δύσβατο αυτό 
μονοπάτι, η πολιτεία αλλά και οι επιχειρήσεις 
καλούνται να αντιμετωπίσουν πλήθος προ-
βλημάτων. Η συμπόρευση των δύο αυτών 
θα κάνει περισσότερο εύκολη την άρση των 
εμποδίων.

Αδιαμφισβήτητα, το μεγαλύτερο βάρος το 
επωμίζεται η πολιτεία, καθώς επιτάσσεται της 
αντιμετώπισης της στρυφνής γραφειοκρατί-
ας, που περιπλέκει τη διαδικασία της εξαγωγι-
κής δραστηριότητας των επιχειρήσεων.

Η γραφειοκρατία προκαλεί καθυστέρηση 
στη τοποθέτηση των ελληνικών προϊόντων 
– υπηρεσιών στις αγορές του εξωτερικού, με 
αποτέλεσμα ο ανταγωνισμός να αυξάνει τα-
χύτερα τα μερίδια αγοράς του και με χαμηλό-
τερο κόστος.

Ένα επιπλέον πρόβλημα είναι η καθυστέρη-
ση εκκαθάρισης του ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις, 
καθώς δημιουργεί πιστοληπτική ανικανότητα 
και δυσκολία στις χρηματοροές. Η νέα κυβέρ-
νηση θέτει ως προτεραιότητα την ταχύτερη 
διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ καθώς και τη 
μείωση αυτού, για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις.

Μέσω της ανάπτυξης προγραμμάτων όπως 
το ‘Trade USA’ και το ‘Enterprise Greece’, υλο-
ποιούνται  σεμινάρια και ημερίδες ενημέρω-
σης - εκπαίδευσης επιχειρηματιών, με σκοπό 
την ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών τοποθέ-
τησης των ελληνικών προϊόντων στις αγο-
ρές-στόχους του εξωτερικού. Επιπλέον, καίρια 
είναι η ενίσχυση διμερών σχέσεων, με τη βο-

ήθεια του νεοσύστατου Υφυπουργείου Οικο-
νομικής Διπλωματίας και Εξωστρέφειας, αλλά 
και  των εμπορικών επιμελητηρίων, με σκοπό 
διεύρυνση του χάρτη εξαγωγών σε νέες ‘πολ-
λά υποσχόμενες’ αγορές.

Οι επιχειρήσεις, κρίνεται αναγκαίο να ασπα-
στούν και να συμμετέχουν έμπρακτα σε τέ-
τοιου είδους προγράμματα, καθώς με αυτόν 
τον τρόπο τα στελέχη τους θα αποκτήσουν 
εξειδικευμένες γνώσεις για τις τάσεις των εξω-
τερικών αγορών, αλλά και για την ανάπτυξη 
της εξωστρέφειας της επιχείρησης.

Με τις νέες αυτές γνώσεις, η επιχείρηση δια-
φοροποιείται από τον ανταγωνισμό προσφέ-
ροντας νέα, καινοτόμα προϊόντα, τα οποία 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εκάστοτε 
αγορών. Έτσι, μέσω της τροποποίησης των 
προϊόντων και της υιοθέτησης της κουλτού-
ρας της κάθε χωράς – στόχου, δημιουργείται 
ένα ισχυρό brand το οποίο μπορεί να σταθεί 
επάξια ενάντια του ανταγωνισμού. Η διαχεί-
ριση του brand είναι μακροχρόνια υπόθεση 
που απαιτεί στρατηγικό σχεδιασμό, όραμα και 
στόχους, προκειμένου το brand να διατηρείται 
ανταγωνιστικό και να εξελίσσεται συνεχώς.

Κρίσιμη για την μακροχρόνια βιωσιμότητα 
των εξαγωγικών επιχειρήσεων θεωρείται επί-
σης η εξεύρεση μεγαλύτερων και περισσοτέ-
ρων δικτυών πώλησης, με σκοπό την εγκαθί-
δρυση και συνέχεια των ελληνικών εξαγωγών. 
Με αυτόν τον τρόπο θα επιτευχθεί η μεγέθυν-
ση των ελληνικών εταιρειών καθώς και οι πο-
λυπόθητες οικονομίες κλίμακας.

Οι ελληνικές εξαγωγές, διαμέσου της συμ-
βολής - προσήλωσης του κράτους και των  
επιχειρήσεων στις προτάσεις και νέες πολιτι-
κές, βρίσκονται στο μεταίχμιο μιας νέας ελπι-
δοφόρας εποχής.

Υποχρέωση όλων μας είναι η εγκαθίδρυση 
του brand ‘Ελλάδα’, και των ποιοτικών της 
αγαθών, στη παγκόσμια αγορά. Γιατί η Ελλά-
δα μας το αξίζει.

 Γιατί εμείς το αξίζουμε.

Κοινές Διαπιστώσεις
και Προτάσεις Ανάπτυξης
των Ελληνικών Εξαγωγών
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“Μιλάμε για μια Εντελώς
Nέα Ελλάδα”

 Πως σχολιάζετε τον πρώτο
μήνα σας στο Υπουργείο Εξωτερικών
ως αρμόδιος Υφυπουργός
για την Όικονομική Διπλωματία
και την Εξωστρέφεια; 

Βρέθηκα στο Υπουργείο Εξωτερικών έχο-
ντας εργαστεί πάνω από 30 χρόνια στην Δι-
εθνοποιημένη ανάπτυξη του Ιδιωτικού Τομέα. 
Και το έκανα αυτό γιατί πίστεψα στο όραμα 
του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη 
για μια εξωστρεφή, σύγχρονη και δυναμική 
διπλωματία που συμβάλλει στην οικονομική, 
κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη της 
Ελλάδας. Όραμα φιλόδοξο, για το οποίο κα-
λούμαστε να δημιουργήσουμε ένα ρεαλιστικό 
πλάνο υλοποίησης. Καλούμαστε να βελτιώ-
σουμε τις προοπτικές ανάπτυξης της ελλη-
νικής οικονομίας αλλά και της ελληνικής επι-
χειρηματικής κοινότητας, ανοίγοντας νέους 
δρόμους στους έλληνες επιχειρηματίες. Δρό-
μους που θα τους διευκολύνουν στις εξαγω-
γές τους αλλά και στις επενδύσεις εντός και 
εκτός Ελλάδας. Δημιουργώντας κίνητρα και 
μειώνοντας τα αδιαπέραστα τείχη της γραφει-
οκρατίας. Το πλάνο όμως είναι διττό.

Η πρόκληση είναι το πλαίσιο που σχεδιά-
ζουμε, να αποτελέσει τόσο την πύλη εξόδου 
των Ελληνικών Επιχειρήσεων στην Διεθνο-
ποιημένη Ανάπτυξη, όσο και την μεταρρύθ-
μιση που θα διευκολύνει Άμεσες Ξένες Επεν-
δύσεις (FDI) στην πατρίδα μας.

Η δεκαετής κρίση ολοκλήρωσε τον κύκλο της 
και ήρθε η ώρα η χώρα μας να προάγει μια 
φιλοεπενδυτική ατζέντα. Θα συνεργαστούμε 
για να κάνουμε το όραμα πραγματικότητα με 
το εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό του Υπουρ-
γείου Εξωτερικών, με τους διπλωμάτες και το 
προσωπικό των πρεσβειών, με τα στελέχη του 
Enterprise Greece αλλά και των υπηρεσιών 
που θα ενταχθούν στην νέα δομή. 

 Ποιοι είναι οι στόχοι που θέτετε
σε βραχυπροθεσμο επιπεδο;

Αν και η κυβέρνηση μόλις πριν λίγες μέρες 
έκλεισε ένα μήνα θητείας, από την πρώτη 
ημέρα ανάληψης καθηκόντων βρεθήκαμε 
αντιμέτωποι με μια σειρά βραχυπρόθεσμων 
στόχων που είτε βρισκόντουσαν υπό εξέλιξη 
υλοποίησης είτε εντάχθηκαν στην ατζέντα 
λόγω κυβερνητικού έργου.

Αυτές τις ημέρες ξεκινά η 84η ΔΕΘ με τιμώ-
μενη χώρα την Ινδία. Σε συνεργασία με το 
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 
την Διοίκηση της ΔΕΘ, διοργανώσαμε στο 
πρόγραμμα της έκθεσης ένα Διαβαλκανικό 
Υπουργικό forum που θα ενισχύσει την εικό-
να της Θεσσαλονίκης και θα ανοίξει ένα νέο 
δίαυλο επικοινωνίας των χωρών. Επίσης πριν 
από λίγες ημέρες δεχθήκαμε επίσκεψη του 
υφυπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Φράνσις 
Φάνον, για μια διευρυμένη συζήτηση για τα 
ενεργειακά και την επιχειρηματικότητα που 
αναπτύσσεται γύρω από τις εξελίξεις των 
αγωγών μεταφοράς. Στην συνάντηση αυτή 
συμφωνήσαμε αντικείμενο του Στρατηγικού 
Διαλόγου μεταξύ Ελλάδας - ΗΠΑ που θα διε-
ξαχθεί τον Οκτώβριο στην χώρα μας να είναι 
και οι ευκαιρίες που μπορεί να προκύψουν 
για ελληνικές επιχειρήσεις.

Επόμενος στόχος μας η Σαγκάη τον Νο-
έμβριο όπου η Ελλάδα είναι τιμώμενη χώρα 
μαζί με άλλες τρεις Ευρωπαϊκές: Ιταλία, 
Γαλλία, Πολωνία, στην Διεθνή Έκθεση εξα-
γωγών που διεξάγεται για δεύτερη χρονιά 
φέτος. Διοργανώνουμε επιχειρηματική απο-
στολή που θα συμμετάσχει στην έκθεση και 
διερευνούμε με την πρέσβειρα της Κίνας 
στην χώρα μας τρόπους για να διευκολύ-
νουμε την σύναψη εμπορικών συμφωνιών 
κατά την διαμονή της Ελληνικής αποστολής 
στη Σαγκάη. 

Κώστας Φραγκογιάννης
Υφυπουργός για την Οικονομική 
Διπλωματία και την Εξωστρέφεια

1η συνέντευξη
του κ. Κώστα Φραγκογιάννη
Υφυπουργός για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια
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 Πως σχολιάζετε τις προκλήσεις
της πολιτικής δασμών απο
την διαμάχη ΉΠΑ - ΕΕ. 

Δίνουμε ειδική σημασία στις εν λόγω δι-
απραγματεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
με τις ΗΠΑ, καθώς μπορούν να βοηθή-
σουν καθοριστικά στην αποκλιμάκωση των 
εντάσεων. Έχουμε αναλάβει πρωτοβουλία 
και ως Υπουργείο Εξωτερικών έχουμε θέσει 
επανειλημμένως και επισταμένα το θέμα 
στις συναντήσεις μας με Αμερικανούς αξι-
ωματούχους, τόσο κατά την επίσκεψη του 
Αμερικανού Υφυπουργού Φράνσις Φάνον 
όσο και στις επαφές με αξιωματούχους της 
Αμερικάνικης πρεσβείας στην Αθήνα. Μάλι-
στα από κοινού με τον Υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκη Βορίδη, με 
τον οποίο έχουμε εξαιρετική συνεργασία, 
έχουμε ζητήσει την εξαίρεση των Ελληνικών 
προϊόντων από τους δασμούς. Έχουμε κάνει 
επίσης γνωστή τη θέση μας στους Ευρωπαί-
ους εταίρους μας, καθώς το θέμα αποτελεί 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης της ΕΕ με τις 
ΗΠΑ, που έχουν προβεί στις δικές τους ενέρ-
γειες. Στόχος μας είναι είτε να εξαιρεθούν τα 
Ελληνικά προϊόντα από αυτή τη διαδικασία ή 
να μην υπάρχουν καθόλου δασμοί.  

 Ποιές είναι οι ενέργειες
που σχεδιάζετε για το NATIONAL 
BRANDING;

Στην πολιτική δεν μπορούμε να μιλάμε με 
εμπορικούς όρους όταν αναφερόμαστε 
στη χώρα μας. Η Ελλάδα δεν είναι εμπορι-
κό σήμα, brand ή iconic image. Έχει υπό-
σταση, στηρίζεται στη μοναδική της ιστορία, 
στον πολιτισμό της, τις τέχνες, τις επιστήμες 
και την θεμελίωση αρχών και θεσμών που 
αποτελούν σημείο αναφοράς στον σύγ-
χρονο κόσμο. Είναι διεθνώς γνωστή για το 
παρελθόν της, τις φυσικές της ομορφιές, κυ-
ρίως με συμβατικούς τρόπους. Η νέα Ελλη-
νική Πρόταση της εξωστρεφούς Ελλάδας θα 
εμπεριέχει όλες τις γνωστές της αξίες και θα 
προβάλει τη νέα της υπόσταση σε κάθε το-
μέα της ύπαρξης της, με έναν ενιαίο, πολυ-
διάστατο τρόπο, με πολλαπλές εφαρμογές. 
Μιλάμε για την Αρχιτεκτονική της εικόνας 
που θα έχει η χώρα μας και όχι για προϊοντι-
κού τύπου αλλαγή αφηγήματος.

Στόχος μας είναι στο εσωτερικό να δημι-
ουργεί ένα συναίσθημα εθνικής υπερηφά-
νειας που δεν θα στηρίζεται στο παρελθόν 

μόνο, αλλά σε επιτεύγματα σύγχρονα και την 
προσδοκία από όσα θα διαφαίνονται στο 
άμεσο μέλλον. Θα έχει εφαρμογή σε κάθε 
τομέα λειτουργίας της Πολιτείας και της κοι-
νωνίας. Και διεθνώς, θα προβάλει μήνυμα 
γρήγορης και αξιόπιστης πορείας προόδου, 
πίστης στο μέλλον και έμπρακτης δέσμευσης 
για συνεχή βελτίωση. Μιλάμε για μια Εντελώς 
νέα Ελλάδα. Είναι η φράση άλλωστε που 
ακούμε ήδη από ξένους συνομιλητές μας για 
τις πρώτες μέρες του κυβερνητικού έργου και 
έχουμε σκοπό να την κάνουμε πραγματικό-
τητα.  

 Ποιά είναι η γνώμη σας για τον ρόλο 
που πρέπει να διαδραματίσουν οι ΌΕΥ,
το Enterprise Greece και ο ΌΑΕΠ;

Πρωταρχικός στρατηγικός στόχος της κυ-
βέρνησης είναι η βελτίωση των προοπτικών 
ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Η νέα 
αυτή δομή στο Υπουργείο Εξωτερικών, που 
ενσωματώνει υπό την σκέπη της Οικονομικής 
Διπλωματίας τους ΟΕΥ, το Enterprise Greece 
και τον ΟΑΕΠ, αποτελεί μια μεταρρύθμιση 
που αγγίζει τόσο την επιχειρηματικότητα στην 
Ελλάδα όσο και τους ξένους επενδυτές που 
αναζητούν ευκαιρίες στη χώρα μας. Στην δι-
εθνή οικονομία το νόμισμα ανταλλαγής είναι 
στην πραγματικότητα η εμπιστοσύνη. Μετά 
μπαίνουν στο τραπέζι τα οικονομικά ανταλ-
λάγματα και οι συναλλαγές. Αυτό που κα-
λούνται λοιπόν να κάνουν οι υπηρεσίες του 
Υπουργείου και οι δύο οργανισμοί, είναι να 
επαναφέρουν την Ελλάδα στο επίπεδο που 
της αξίζει. Να δώσουν δηλαδή ώθηση στις 
εξαγωγές, βοηθώντας του Έλληνες επιχειρη-
ματίες αλλά και τους ξένους πελάτες τους 
στην ανάπτυξη μακροχρόνιων και αμοιβαία 
επωφελών συνεργασιών. Ενώ ταυτόχρονα 
θα προσφέρουν υψηλές υπηρεσίες μεσο-
λάβησης για Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (FDI) 
στην πατρίδα μας. 

Ακολουθώντας τις καλές διεθνείς πρα-
κτικές, έχουμε στόχο να εξοπλίσουμε, τόσο 
τους ΟΕΥ όσο και Enterprise Greece και 
ΟΑΕΠ, με περιεχόμενο που θα αφορά την 
παροχή διεθνούς ενημέρωσης, μελετών και 
αναλύσεων προς τις ελληνικές επιχειρήσεις 
και road map για επενδυτικές ευκαιρίες στη 
χώρα μας σε διεθνές επίπεδο. Επίσης σχεδι-
άζουμε την ανάπτυξη εμπορικών δικτύων και 
επαφών (πχ. συνέργειες ελληνικών επιχειρή-
σεων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και κέντρων 
γνώσης τρίτων χωρών). 

4th4th
Forum
4/11/2019
Grand Hyatt Athens

Export USA The only forum in Greece 
focusing solely on exporting 

to the U.S food market.

Up to 300 greek export
professionals, industry leaders,
U.S. experts, thought leaders

& start-up companies
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Yasu Shimizu
Πρέσβης Ιαπωνίας

Η Ελλάδα είναι συναρπαστική 
χώρα και έχω αρχίσει
να την ερωτεύομαι...
 Ποιες είναι οι μέχρι τώρα εντυπώσεις 
σας από την παραμονή σας
στην Ελλάδα;

Εδώ και δυο περίπου χρόνια που βρίσκομαι 
στην Ελλάδα, έχω ταξιδέψει σε όλη τη χώρα. 
Επισκέπτομαι κυρίως τα μνημεία παγκόσμιας 
κληρονομιάς της UNESCO και έχω βρεθεί ήδη 
σε 23 νησιά. Η Ελλάδα είναι συναρπαστική 
χώρα και έχω αρχίσει να την ερωτεύομαι.

 Ποια είναι τα κοινά στοιχεία μεταξύ
των δύο λαών και ποιες οι διαφορές τους;

Σχετικά με τα κοινά στοιχεία των δυο χωρών, 
πιστεύω πως η έννοια της λέξης «φιλοξενία» 
είναι πολύ κοντά στην έννοια του ιαπωνικού 
όρου «οmotenashi». Θυμάμαι κατά την επί-
σκεψή μου σε ένα ελληνικό νησί, οι κάτοικοι 
ήταν πολύ φιλικοί με τους ξένους. Ακόμα και 
οι ηλικιωμένες που δεν γνώριζαν καθόλου την 
αγγλική γλώσσα μου μιλούσαν στα ελληνικά. 
Κάτι παρόμοιο μπορεί να βιώσουν και οι ξέ-
νοι επισκέπτες στην Ιαπωνία. Επίσης μοιρά-
ζονται παρόμοια κοινωνικά χαρακτηριστικά 
και κοινές προκλήσεις, όπως τη δημογραφική 
γήρανση, τις φυσικές καταστροφές και το νη-
σιωτικό χαρακτήρα - με σεβασμό στη θάλασ-
σα και τη φύση.

Αφ΄ετέρου, υπάρχουν αρκετές διαφορές 
ανάμεσα στις χώρες μας, θεωρώντας ως βα-
σική τη διαχείριση του χρόνου. Στην Ελλάδα, 
τα συνέδρια και τα δείπνα ξεκινούν συνήθως 
με καθυστέρηση που μπορεί να φτάσει και 
τη μια ώρα. Στην Ιαπωνία τρώμε πρωινό στις 
7πμ, μεσημεριανό στις 12μμ και βραδινό στις 
6μμ. Ακόμα δεν έχω καταφέρει να προσαρμο-
στώ στο ελληνικό πρόγραμμα.

 Ποια ελληνικά προϊόντα ή υπηρεσίες θα 
μπορούσαν να γίνουν χρήσιμα και δημοφι-
λή στους Ιάπωνες καταναλωτές
στο άμεσο μέλλον;

Το ελληνικό κρασί έχει μεγάλες δυνατότητες 
να κερδίσει την ιαπωνική αγορά, καθώς τα 
τελευταία χρόνια, εκτιμάται όλο και περισσό-
τερο από τους ιάπωνες καταναλωτές.Ωστό-

σο, τα ελληνικά κρασιά σπάνια διατίθενται σε 
καταστήματα ή εστιατόρια της Ιαπωνίας. Οι 
διεργασίες προώθησης των ελληνικών κρα-
σιών στην Ιαπωνία πρέπει να επιταχυνθούν 
προκειμένου να ανταγωνιστούν τα κρασιά 
από άλλες χώρες, όπως τη Γαλλία, την Ιταλία, 
τη Χιλή, την Αυστραλία, τη Νότια Αφρική, τις 
ΗΠΑ κ.λπ.

Επιπλέον, η Ελλάδα αποτελεί ένα πολύ δη-
μοφιλή τουριστικό προορισμό για τους Ιά-
πωνες, αν και ο αριθμός των τουριστών από 
την Ιαπωνία στην Ελλάδα μειώθηκε σημαντι-
κά κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. 
Προχωρώντας προς τους Ολυμπιακούς και 
Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκυο 2020, η 
προώθηση του τουρισμού προς την Ελλάδα 
που μπορεί να γίνει στην Ιαπωνία, θα συντε-
λέσει στην αύξηση της εισροής ιαπώνων του-
ριστών στη χώρα.

 Πώς θα μπορούσαν, κατά την γνώμη σας, 
να βελτιωθούν οι εμπορικές σχέσεις
των δύο χωρών;

Από τον Φεβρουάριο του 2019 που έχει τε-
θεί σε ισχύ η συμφωνία οικονομικής εταιρικής 
σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας (EPA), υπάρχει ενδιαφέ-
ρον από ορισμένες ιαπωνικές εταιρείες για 
επέκταση των εμπορικών τους συναλλαγών 
με χώρες μέλη της ΕΕ, καθώς περίπου το 90% 
των δασμών καταργείται. Επίσης, ενισχύεται 
η προστασία των προϊόντων προστατευόμε-
νης ονομασίας προέλευσης και γεωγραφικής 
ένδειξης, όπως η ελληνική φέτα. Αυτή η εμπο-
ρική συμφωνία έχει δημιουργήσει την μεγαλύ-
τερη στον κόσμο ζώνη ελεύθερου εμπορίου. 
Τον επόμενο χρόνο δε, το Τόκιο θα φιλοξενή-
σει τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς 
Αγώνες. Έτσι, η φετινή και η επόμενη χρονιά 
δίνουν στην Ελλάδα μια σπάνια ευκαιρία να 
προωθήσει τα προϊόντα και την «εικόνα» της 
στους Ιάπωνες καταναλωτές. 

Φέτος τον Απρίλιο, η Πρεσβεία της Ιαπωνίας 
οργάνωσε ένα Ιαπωνικό Επιχειρηματικό Σεμι-
νάριο στην Αθήνα το οποίο είχε ως στόχο την 
προώθηση του εμπορίου. Υπάρχουν πολλές 
ελληνικές επιχειρήσεις που συνεργάζονται επι-
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τυχώς με την Ιαπωνία, όπως η ΜΕΒΓΑΛ και διά-
φορες ναυτιλιακές εταιρίες. Οι ελληνικές εταιρεί-
ες είναι πάντα ευπρόσδεκτες να προωθήσουν 
τα προϊόντα τους  στην ιαπωνική αγορά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
το εμπόριο με την Ιαπωνία, μπορείτε να επισκε-
φθείτε την ιστοσελίδα του Κέντρου ΕΕ-Ιαπωνί-
ας (https://www.eu-japan.eu/) ή τον οργανι-
σμόJETRO (https://www.jetro.go.jp/en/).

 Ποια ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες 
αγαπάτε περισσότερο από την Ελλάδα
και θα θέλατε να συνεχίσετε
να χρησιμοποιείτε και στο μέλλον;

Ως λάτρης του οίνου, είμαι ένθερμος υπο-
στηρικτής των ελληνικών κρασιών, με ιδιαίτε-
ρη αδυναμία στις ποικιλίες Ασύρτικο, Μαλα-
γουζιά, Αγιωργίτικο και Ξυνόμαυρο. Ελπίζω, 
στο μέλλον, να έχω τη δυνατότητα να βρίσκω 
περισσότερες ελληνικές ετικέτες στην αγορά 
της Ιαπωνίας. Επίσης, με εντυπωσίασε η 
υψηλή ποιότητα του κρητικού ελαιόλαδου, 
που θεωρώ ότι είναι από τα καλύτερα παγκο-
σμίως. Λατρεύω τις ελληνικές τομάτες και τα 
λαχανικά, καθώς ωριμάζουν κάτω από τον 
δυνατό μεσογειακό ήλιο που τους προσδίδει 
τόσο πλούσιο άρωμα και γεύση.

 Με την αφορμή της επετείου των 120 χρό-
νων διπλωματικών σχέσεων Ιαπωνίας και 
Ελλάδας, υπάρχει κάποια πρωτοβουλία που 
σκέπτεσθε να προτείνετε για την βελτίωση 
και την ενδυνάμωση αυτών των σχέσεων;

Το 2019 αποτελεί το επετειακό έτος για τα 
120 χρόνια διπλωματικών σχέσεων ανάμεσα 

στις δυο χώρες. Η Πρεσβεία της Ιαπωνίας 
στην Ελλάδα έχει προγραμματίσει μια σει-
ρά επετειακών εκδηλώσεων. Στις αρχές του 
2019, οργανώθηκε η φωτογραφική έκθεση 
βουδιστικών αγαλμάτων και θησαυρών στο 
Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο και λίγο 
αργότερα το Φεστιβάλ Ιαπωνικού Κινηματο-
γράφου στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. 
Ιαπωνικές παραδοσιακές κούκλες και παι-
χνίδια  εκτέθηκαν στο Μουσείο Παιχνιδιών 
Μπενάκη. Επίσης, τον Ιούλιο διοργανώθηκε-
με μεγάλη επιτυχία μια μοναδική παράστα-
ση παραδοσιακού ιαπωνικού χορού από 
τον κ. Ichinosuke Umekawa.  Το Νοέμβριο 
θα εγκαινιαστεί η έκθεση «Meticulous Tech-
niques of Japanese Crafts» και οι εορτα-
σμοί θα κορυφωθούν με το φεστιβάλ Japan 
Week που συνδιοργανώνεται από τον Δήμο 
Αθήνας και τον IFF (International Friendship 
Foundation).

Αναμένεται πως πάνω από 1.400 Ιάπωνες 
ερμηνευτές και καλλιτέχνες θα επισκεφθούν 
την Αθήνα για να συμμετέχουν σε εκδηλώ-
σεις που θα λάβουν χώρα για μία εβδομάδα 
στο Μέγαρο Μουσικής. Επιπλέον, με τους 
Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώ-
νες του Τόκιο 2020  στον ορίζοντα, δίνεται 
ακόμα μία σπουδαία ευκαιρία συνεργασίας 
των δύο χωρών.

Ως Πρέσβης της Ιαπωνίας στην Ελλάδα, 
θα επιδιώξω να διευρυνθεί η συνεργασία και 
οι φιλικές σχέσεις Ελλάδας –Ιαπωνίας,αξιο-
ποιώντας τις ευκαιρίες που μας δίνονται εφέ-
τος καθώς και στο μέλλον, με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο.

HELEXPO CENTER - MAROUSI
30/11 - 1/12 2019

ATHENS - GREECE

Sponsors Media

 3dprintingshow.com | dronestechexpo.com  +30 2103602919,  +30  2310417111

Organizer
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Απόστολος Τσούμπρης
Executive Director
ICAP Management Consulting

Εξωστρέφεια;
Ένα σημείο αναφοράς:
ICAP Management Consulting
& DK Marketing

H  ICAP όπως οι περισσότεροι από 
εσάς γνωρίζουν, με ρόλο πρωτα-
γωνιστή στην ελληνική επιχειρημα-
τική σκηνή, εδώ και 55 χρόνια, έχει 

ουσιαστικό ρόλο στην αναπτυξιακή πολιτι-
κή των εταιρειών - πελατών της, μέσω πα-
ροχής Επιχειρηματικής Πληροφόρησης, 
Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και άλλων και-
νοτόμων Λύσεων. 

Μ ε εχέγγυο τη διεθνή εμπειρία των Στελεχών 
αλλά και του Business που έχουμε αποκτήσει 
από το 2007 οπότε ξεκίνησε και η επέκταση 
του Ομίλου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με 
θυγατρικές, υποστηρίζουμε τις επιχειρήσεις 
ώστε να προβλέψουν αλλά και ν΄ ανταπεξέλ-
θουν σε όλες τις προκλήσεις που θέτει το σύγ-
χρονο επιχειρείν και μέσα σε αυτό αναπόσπα-
στο μέρος αποτελεί η εξωστρέφεια.

Είναι σημαντικό να αναφέρω ότι η ICAP έχει 
εξελιχθεί σε έναν πολυσχιδή οργανισμό πα-
ρέχοντας ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών και 
προϊόντων που ομαδοποιούνται σε 4 μεγάλες 
κατηγορίες: Credit Risk Services, Marketing 
Solutions, Management Consulting και Peo-
ple and Employment Solutions.

Όραμα όλων μας στην ICAP A.E., αλλά και 
στον ευρύτερο όμιλο αποτελεί οι υπηρεσίες 
μας να αποτελούν την πρώτη επιλογή των επι-
χειρήσεων, προσφέροντας καινοτόμες λύσεις 
σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών προκλή-
σεων, δεδομένου ότι σε κάθε κρίκο της επιχει-
ρηματικής αλυσίδας αντιστοιχεί μια υπηρεσία 
της ICAP Group, από τη Μελέτη Σκοπιμότη-
τας κατά την ίδρυση της επιχείρησης, έως τη 
Στρατηγική και Οργάνωση, τη Στελέχωσή της 
σε Ανθρώπινο Δυναμικό, την Τεχνολογία, την 
Εξωστρέφεια, την Έρευνα Αγοράς, τη συνεχή 
παροχή Επιχειρηματικών Πληροφοριών, τη 
Διαχείριση του Πιστωτικού Κινδύνου καθώς 
και τη διάθεση λύσεων Outsourcing.

Στον Τομέα του Management Consultting, 
έχουμε αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο 
υπηρεσιών που εμπίπτουν σε θέματα στρα-
τηγικού, επιχειρησιακού και προγραμματικού 
σχεδιασμού, συμβάλλοντας στη χάραξη απο-
τελεσματικής στρατηγικής και στην εξασφάλι-
ση της επίτευξης στόχων. Βασιζόμενοι στον 
πλούτο των πληροφοριών που διαθέτουμε 
στην ICAP και σε συνδυασμό με τις πληρο-
φορίες των πελατών μας, έχουμε την τάση να 
αναζητούμε νέες προκλήσεις που αναδεικνύ-
ουν τον πρωτοποριακό τρόπο σκέψης μας, 
τις συμβουλευτικές εμπειρίες μας, την γνώση 
της αγοράς, την εφαρμογή προχωρημένων 
analytics σε επιχειρησιακά δεδομένα καθώς 
και πελατών, συνδυάζοντάς τες με τεχνολο-

γικές λύσεις, που επιστρέφουν σημαντική και 
μετρήσιμη αξία στους πελάτες μας.

Μιλώντας για εξωστρέφεια, εκτιμώ ότι σήμε-
ρα αυτή δεν αποτελεί πλέον μόνο τάση, απο-
τελεί και επιτακτική ανάγκη για τις επιχειρήσεις 
εκείνες που επιδιώκουν να αυξήσουν τις πω-
λήσεις τους και να προωθήσουν τα καινοτό-
μα προϊόντας τους σε αγορές στόχου του 
εξωτερικού.

Αυτή λοιπόν η ανάγκη του επιχειρηματι-
κού κόσμου, αποτελεί πλέον για εμάς στην 
ICAP μια από τις σημαντικότερες προκλή-
σεις. Πιστεύω ότι η επιτυχή υποστήριξη των 
επιχειρήσεων μπορεί να τις οδηγήσει στο να 
αποκτήσουν στοχευμένη εξωστρέφεια και να 
καταφέρουν εντοπίσουν αγορές στο εξωτε-
ρικό που θα μπορέσαν να προωθήσουν τα 
προϊόντα τους, έτσι ώστε αυτά να είναι αντα-
γωνιστικά, με κύκλο ζωής που θα είναι ικανός 
να κερδίσει την εμπιστοσύνη της αγοράςπου 
απευθύνεται, ενώ παράλληλα να καταφέρει 
να επιτύχει αύξηση στα μερίδιά της και κατ’ 
επέκταση στις πωλήσεις. 

Ως Επικεφαλής του Management Consult-
ing της ICAP A.E., τολμώ να αναφέρω ότι, 
σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά, 
διαθέτουμε σημαντική τεχνογνωσία στο να 
υποστηρίζουμε επιχειρήσεις, παρέχοντας εξα-
τομικευμένες λύσεις, στο να καινοτομήσουν 
και να αποκτήσουν εξωστρέφεια, με δομημέ-
νη στρατηγική και πλάνο ενεργειών μέσα από 
μια ολιστική προσέγγιση. Οι υπηρεσίες μας 
υλοποιούνται μέσα από την ενεργοποίηση 
σημαντικής εργαλειοθήκης από καλές πρακτι-
κές, μεθοδολογίες, έρευνες, βαθιά ανάλυση 
στοιχείων και τεκμηριωμένα επικαιροποιημένα 
στοιχεία της ελληνικής και διεθνούς αγοράς.

Την πρόκληση αυτή σκοπεύουμε να τη μοι-
ραστούμε με την DK Marketing, που διαθέτει 
σημαντική εξειδίκευση στο χώρο της υποστήρι-
ξης επιχειρήσεων σε θέματα εξωστρέφειας και 
προώθησης προϊόντων, με εργαλεία που έχει 
αναπτύξει και χρησιμοποιεί με μεγάλη επιτυχία.

Επιδίωξή μας είναι να είμαστε σημείο ανα-
φοράς παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτι-
κών υπηρεσιών σε εξαγωγές και εξωστρέφεια 
(Export Consulting Services).

Επιδιώκουμε η συνεργασία μας να «ταράξει 
τα νερά» της επιχειρηματικής κοινότητας και 
να προκαλέσει όσες επιχειρήσεις το επιθυ-
μούν να τολμήσουν. 

Να είστε βέβαιοι ότι θα μοιραστείτε τις ιδέες, 
τους προβληματισμούς, τις επιφυλάξεις, τα 
σχέδιά σας με τους καλύτερους για να πετύ-
χουμε μαζί.
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Ε άν ανήκετε στους επαγγελματίες που 
συνδυάζουν τα επαγγελματικά τους 
ταξίδια με ταξίδια αναψυχής, τότε 
σίγουρα θα χρειαστείτε κάποιες πα-

ραπάνω πληροφορίες για το τι θα πρέπει να 
επισκεφτείτε σε κάθε προορισμό που θα πάτε. 

Όταν πρόκειται για διακοπές, οι ταξιδιώτες 
βασίζονται στα smartphones τους περισσότε-
ρο από ποτέ,  ως πηγή έμπνευσης για το τι θα 
ήταν worth visiting.

Ευτυχώς, υπάρχουν εφαρμογές, οι οποίες 
έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν στα πά-
ντα, από τις κρατήσεις ξενοδοχείων μέχρι τις 
τελευταίες αλλαγές πτήσεων και την απλή πα-
ροχή τοπικής εμπειρογνωμοσύνης.

Αυτές είναι οι πιο δημοφιλείς εφαρμογές για 
να κάνετε την επόμενη περιπέτεια σας όσο πιο 
ομαλή γίνεται - όλα με το πάτημα ενός κου-
μπιού (ή δύο).

4+1 Εφαρμογές
για Ταξίδια
Έλληνας εξαγωγέας σημαίνει…
Business Traveller...

 Trip It

Το TripIt οργανώνει όλα τα δρομολόγια και 
τα ταξιδιωτικά σας έγγραφα, ώστε να έχε-
τε τα πάντα σε ένα μέρος, προτού φτάσετε 
στον προορισμό σας. Ακριβώς! Οι κρατήσεις 
σας αποστέλλονται αυτόματα στο TripIt, το 
οποίο σας επιτρέπει να βλέπετε τις ταξιδιωτι-
κές επιβεβαιώσεις, τα δρομολόγια πτήσεων, 
τα εισιτήρια, τις  κρατήσεις ξενοδοχείων και 
αεροπορικών εισιτηρίων, Airbnb, ενοικιάσεις 
αυτοκινήτων, ακτοπλοϊκά εισιτήρια και οδηγί-
ες οδήγησης σε κάποιο σημείο. Η εφαρμογή 
διευκολύνει επίσης την κοινή χρήση των σχε-
δίων ταξιδιού σας με όποιον σας παραλαμ-
βάνει από το αεροδρόμιο ή το σιδηροδρομικό 
σταθμό, καθώς και οποιονδήποτε άλλο που  
μπορεί να χρειαστεί να συντονίσει μαζί σας.

 Road trippers

Ιδανικό για την οργάνωση αυτού του επι-
κού οδικού ταξιδιού που πάντα θέλατε να κά-
νετε, το Road trippers όχι μόνο σχεδιάζει τη 
διαδρομή οδήγησης αλλά και σας επιτρέπει 
να κάνετε κράτηση ξενοδοχείων στην πορεία. 
Η δωρεάν εφαρμογή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη 
για την εύρεση ενδιαφερόντων και σημείων 
εκτός από των συνηθισμένων προορισμών, 
βοηθώντας σας να βρείτε εκπληκτικά εστια-
τόρια και μοναδικά σημεία στα οποία μπο-
ρείτε να προσθέσετε σελιδοδείκτες και να επι-
στρέψετε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

 Packing Pro

Το Packing Pro σας βοηθά να οργανώσε-
τε τη βαλίτσα σας με μια λίστα ελέγχου που 
αναλύει τα πράγματα  που θα χρειαστείτε 
ανά κατηγορία. Ξεκινήστε λέγοντας στην 
εφαρμογή πόσες ημέρες θα είναι το ταξίδι 
σας, πού πηγαίνετε και πως θα είναι ο και-
ρός. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε άλλες 
σχετικές πληροφορίες, όπως εάν θα έχετε 
πρόσβαση σε πλυντήριο ή αν πρόκειται να 
κολυμπήσετε. Η εφαρμογή προσφέρει στη 
συνέχεια μια δοκιμαστική λίστα ενδυμάτων, 
υποδημάτων και άλλων αναγκαίων πραγ-
μάτων, τα οποία μπορείτε να τροποποιήσετε 
και να αποθηκεύσετε. Εκτός από τις λίστες 
συσκευασίας, η εφαρμογή σας υπενθυμίζει 

επίσης τα σημαντικά πράγματα που πρέπει 
να κάνετε πριν ταξιδέψετε, όπως η ανανέωση 
του διαβατηρίου σας, η λήψη εμβολίων ή η 
αγορά ενός kit πρώτων βοηθειών.

 Skiplagged

Μόλις είστε έτοιμοι να κάνετε κράτηση των 
πτήσεων και των ξενοδοχείων σας, χρησιμο-
ποιήστε το Skiplagged για να βρείτε τις κα-
λύτερες τιμές και προσφορές. Η εφαρμογή 
διαθέτει επίσης πολλές επιλογές φίλτρου για 
την κράτηση ξενοδοχείων, ώστε να μπορείτε 
να επιλέξετε τις πιο σημαντικές για εσάς λει-
τουργίες - όπως δωρεάν χώρο στάθμευσης 
ή πισίνα - και να δείτε αμέσως ποιες ιδιότητες 
θα λειτουργήσουν για τα κριτήρια σας.

 Kayak

Αυτός ο γνωστός ταξιδιωτικός ιστότοπος 
προσφέρει επίσης μια εφαρμογή - ανάμεσα 
στις πιο δημοφιλείς διαθέσιμες εφαρμογές 
ταξιδιού - η οποία σας επιτρέπει να κλείσετε 
εύκολα πτήσεις και ξενοδοχεία. Το app συ-
γκρίνει εκατοντάδες ταξιδιωτικές ιστοσελίδες 
για να σας βρουν τις καλύτερες τιμές.

 Airbnb

Είναι μια δημοφιλής ηλεκτρονική αγορά που 
επιτρέπει στους χρήστες να αναζητούν και να 
νοικιάζουν σπίτια, διαμερίσματα, ιδιωτικά δω-
μάτια, δωμάτια ξενοδοχείων ή ιδιωτικούς χώ-
ρους στα σπίτια. Για να μείνετε σε ένα Airbnb 
στο επόμενο ταξίδι σας, επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα ή χρησιμοποιήστε την εφαρμογή. 
Εισαγάγετε την τοποθεσία που σχεδιάζετε να 
επισκεφθείτε, επιλέξτε ημερομηνία άφιξης και 
αναχώρησης και τον αριθμό των επισκεπτών 
που περιλαμβάνονται στη διαμονή. Το Airbnb 
θα προτείνει τοπικές εμπειρίες καθώς και ενοι-
κιαζόμενα δωμάτια και σπίτια. Μπορείτε να 
φιλτράρετε τα αποτελέσματα με βάση τον 
τύπο κατοικίας, την τιμή, τον τρόπο κράτησης, 
τις παροχές και πολλά άλλα. Εάν βρείτε κάτι 
που σας αρέσει, μπορείτε να κάνετε κράτηση 
απευθείας μέσω της εφαρμογής.

Όι καλύτερες εφαρμογές για προγραμματισμό διακοπών
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Κ άθε ταξιδιώτης έχει υποφέρει από jet 
lag σε κάποιο σημείο, και δυστυχώς 
δεν υπάρχει καμία ‘μαγική’ θεραπεία 
που λειτουργεί για όλους. Υπάρ-

χουν όμως μερικά πράγματα που μπορούν 
να βοηθήσουν και η τεχνολογία, είναι ένα από 
αυτά. Το jet lag εμποδίζει τους ταξιδιώτες να 
προσαρμοστούν στα καινούργια δεδομένα 
ώρας , και κυρίως δυσκολεύει όσους ταξιδεύ-
ουν για κάποιο επαγγελματικό σκοπό.

Αυτές είναι κάποιες
εφαρμογές που  βοηθούν
στην καταπολέμηση του jet lag: 

 Timeshifter

Το Time shifter, βασισμένο σε έρευνα για 
τον ύπνο, παρέχει εξατομικευμένες συ-
στάσεις για κάθε ταξιδιώτη, λαμβάνοντας 
υπόψη την ηλικία, το φύλο και τα κανονικά 
πρότυπα ύπνου ενώ συμπεριλαμβάνει  και 
τις λεπτομέρειες σχετικά με τα ταξίδια που 
πρόκειται να πραγματοποιήσετε. Υποδει-
κνύει πότε πρέπει να κοιμηθείτε ή να μείνε-
τε ξύπνιοι, ακόμη και αν πρέπει να λάβετε 
υπόψη τη μελατονίνη ή την καφεΐνη. Υπάρ-

χει επίσης ένα γρήγορο χαρακτηριστικό 
ανάκαμψης για επαγγελματίες ταξιδιώτες 
που πρέπει να είναι σε εγρήγορση κατά 
τη διάρκεια των επαγγελματικών ταξιδιών. 
Το Time shifter συνεργάζεται ακόμη και με 
την Under Armor παρέχοντας την υπηρεσία 
στους αθλητές που ταξιδεύουν.

 Entrain

Η Entrain είναι μια δωρεάν εφαρμογή που 
ρυθμίζει τον κιρκάδιο ρυθμό, κάνοντας 
προτάσεις για να βοηθήσει το σώμα να 
προσαρμοστεί σε μια νέα ζώνη ώρας αυ-
ξάνοντας ή μειώνοντας την έκθεση στο 
φως. Ονομάστηκε από τη λέξη "entrain-
ment", που αναφέρεται στην "ευθυγράμ-
μιση του κιρκάδιου ρυθμού ενός οργανι-
σμού σε εκείνο ενός εξωτερικού ρυθμού 
στο περιβάλλον του". Ακολουθώντας τις 
υποδείξεις της εφαρμογής σχετικά με το 
πότε να αναζητήσετε το φως και πότε πρέ-
πει να αποφύγετε την έκθεση, στη νέα σας 
ζώνη ώρας το συντομότερο δυνατό.

 Ιnsight

Το Ιnsight είναι μια από τις πιο δημοφιλείς 
εφαρμογές δωρεάν διαλογισμού. Η ακρό-
αση μιας ακολουθίας nidra γιόγκα ή οι ήχοι 
από διάφορα όργανα μουσικής που βοη-
θούν στον διαλογισμό, βοηθούν  να χαλα-
ρώσει κάποιος είτε κατά την διάρκεια του 
ταξιδιού με το αεροπλάνο ή αφού κάποιος 
φτάσει στον προορισμό του. Με σχεδόν 
14.000 διαφορετικούς διαλογισμούς .

 Uplift

Αυτή η εφαρμογή χρησιμοποιεί μια ελα-
φρώς διαφορετική μέθοδο για να βοηθήσει 
τους ταξιδιώτες, την βιορυθμική ακουστική. 
Μόλις συμπληρωθεί  το δρομολόγιό  (πό-
λεις αναχώρησης και άφιξης, ημερομηνίες 
και ώρες), το Uplift δίνει λίγες ασκήσεις κατά 
την προσγείωση με ένα εκπαιδευτικό βίντεο, 
το οποίο περιλαμβάνει την άσκηση πίεσης 
σε διάφορα σημεία στο σώμα , βοηθώντας 
το σώμα  να προσαρμοστεί φυσικά στη 
νέα ζώνη ώρας.

Θεραπεία στο Jet Lag
Έλληνας εξαγωγέας σημαίνει…
Business Traveller...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ENA ATOMO
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ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΚΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΔΩΡΑΝ ΚΑΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ,

 ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΩΔΙΚΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ WWW.SITEVI.COM 

WARNING, THIS INVITATION DOESN’T GIVE YOU DIRECT ACCESS TO THE SHOW!  

GET YOUR FREE VISITOR BADGE ON WWW.SITEVI.COM WITH THE CODE

SALON INTERNATIONAL DES ÉQUIPEMENTS ET SAVOIR-FAIRE 
POUR LES PRODUCTIONS VIGNE-VIN, OLIVE, FRUITS-LÉGUMES

INTERNATIONAL EXHIBITION OF EQUIPMENT AND KNOW-HOW 
FOR VINE-WINE, OLIVE AND FRUIT & VEGETABLE PRODUCTION

GREECE19

SITEVI 2019
Στην καρδιά της παραγωγής

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΡΤΑ ΕΙΔΟΣΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΑΚΑΤΩ! 
Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.sitevi.com , πατήστε ‘’visit’’ - και πληκτρολογήστε τον προωθητικό κωδικό που βρίσκεται παρακάτω.

Κυρίες & Κύριοι, 

Έχουμε τη χαρά να σας προσκαλέσουμε στην έκθεση SITEVI, τη διεθνή έκθεση εξοπλισμού και τεχνογνωσίας για την αμπελουργία-
οινοποιία, την ελαιοκομία και τα οπωροκηπευτικά, που θα πραγματοποιηθεί από τις 26 έως τις 28 Νοεμβρίου 2019, στο Εκθεσιακό 
Πάρκο του Μontpellier. 

Το πρόγραμμα της φετινής έκθεσης περιλαμβάνει:

•  1.120 εκθέτες από 27 χώρες που ανταποκρίνονται σε όλες τις ανάγκες της επιχείρησής σας. 
•  Κάθε είδους εφόδια, εξοπλισμό, προϊόντα, υπηρεσίες: από την καλλιέργεια έως την διανομή, περιλαμβάνοντας τη 

συγκομιδή, την οινοποίηση, την εμφιάλωση καθώς και τη μεγαλύτερη παρουσίαση μηχανών τρύγου παγκοσμίως.
•  Τις πιο πρόσφατες τεχνολογικές καινοτομίες στο γεωργικό εξοπλισμό που αναδεικνύονται από τα Βραβεία Καινοτομίας 

SITEVI.
•  Περισσότερες από 50 εκδηλώσεις, συνέδρια και εργαστήρια. 
•  Ένας χώρος γευσιγνωσίας όπου διοργανώνονται τα Master Classes και η Tasting Avenue (Λεωφόρος γευσιγνωσίας), 

όπου παρουσιάζονται προϊόντα από διάφορες χώρες.
•  Το Village Start-Up, για την βελτίωση της επιχείρησής με τα εργαλεία που προσφέρει ο ψηφιακός κόσμος.

Υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας ! 

 Club d’Affaires International (διεθνής επιχειρηματική λέσχη), στον ημιώροφο της αίθουσας A2.
•  SITEVI Business Meetings ,πλατφόρμα που σας επιτρέπει 

να κλείσετε από σήμερα ραντεβού με τους εκθέτες που σας 
ενδιαφέρουν.

•  Επισκέψεις σε αμπελουργικές και ελαιοκομικές περιοχές, σε 
συνεταιρισμούς καλλιέργειας οπωροφόρων ή σε ερευνητικά 
κέντρα στην περιοχή της Occitanie. 

2 6 - 2 8  N O V .  2 0 1 9

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ:

 PROMOSALONS GRÈCE,

LCHATZ@PROMOSALONS.GR  

 ΤΗΛ . 210 36 25 516
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Ε  ρευνητική ομάδα 
με επιστήμονες 
από την Ελλάδα, τη 
Μεγάλη Βρετανία 

και την Ιταλία, ανακάλυ-
ψαν τις πιο πρώιμες μέ-
χρι σήμερα ενδείξεις της 
νόσου Πάρκινσον στον 
εγκέφαλο, πολλά χρόνια 

πριν εκδηλωθούν τα πρώτα συμπτώματα 
στους ασθενείς. Η συγκεκριμένη ανακάλυ-
ψη μπορεί να οδηγήσει σε νέες μεθόδους 
έγκαιρης διάγνωσης της νόσου, ώστε να 
εντοπίζονται πολύ νωρίς όσοι κινδυνεύουν 
σε μεγαλύτερο ποσοστό.

Με επικεφαλής τον καθηγητή νευρολογί-
ας και νευροαπεικόνισης, Μάριο Πολίτη του 
Ινστιτούτου Ψυχιατρικής, Ψυχολογίας και 
Νευροεπιστήμης του Βασιλικού Κολλεγίου 
(King’s) του Λονδίνου, οι ερευνητές που έκα-
ναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό νευ-
ρολογίας “The Lancet Neurology”, βρήκαν 
τις πρώτες βάσιμες ενδείξεις για τον κεντρικό 
ρόλο που παίζει στον εγκέφαλο μια ουσία, ο 
νευροδιαβιβαστής σεροτονίνη, όσον αφορά 
τα πρώιμα στάδια του Πάρκινσον.

Οι αλλαγές στο σύστημα της σεροτονίνης 
που μπορούν να ανιχνευθούν πολύ πριν 
την εμφάνιση των συμπτωμάτων, μπορούν 
να αποτελέσουν ένα νέο προειδοποιητικό 
σημάδι για τη νόσο.

Το Πάρκινσον είναι η δεύτερη συχνότερη 
νευροεκφυλιστική πάθηση μετά τη νόσο 
Αλτσχάιμερ και χαρακτηρίζεται από κινητικά 
και γνωσιακά προβλήματα. Δεν υπάρχουν 
φάρμακα που θεραπεύουν ή επιβραδύνουν 
σημαντικά τη νόσο, αλλά βοηθούν στη δια-
χείριση των συμπτωμάτων.

Όπως δήλωσε ο καθηγητής Μάριος Πο-
λίτης, «η νόσος Πάρκινσον παραδοσιακά 
θεωρείται ότι οφείλεται σε βλάβη στο σύ-
στημα της ντοπαμίνης, αλλά εμείς δείξαμε 
ότι οι μεταβολές στο σύστημα της σεροτο-
νίνης προηγούνται, συμβαίνοντας πολλά 
χρόνια προτού οι ασθενείς αρχίσουν να 

εμφανίζουν συμπτώματα. Τα ευρήματα μας 
δείχνουν ότι η πρώιμη ανίχνευση αυτών των 
αλλαγών στο σύστημα της σεροτονίνης 
μπορεί να ανοίξει το δρόμο για την ανάπτυ-
ξη νέων θεραπειών, που θα επιβραδύνουν 
και τελικά θα αποτρέπουν την επιδείνωση 
της νόσου Πάρκινσον».

Οι ασθενείς με Πάρκινσον εμφανίζουν στον 
εγκέφαλο τους συσσώρευση της πρωτεΐνης 
άλφα-συνουκλεΐνης. Μερικοί άνθρωποι εμ-
φανίζουν κάποιες γενετικές μεταλλάξεις στο 
γονίδιο SNCA της εν λόγω πρωτεΐνης. Είναι 
σπάνιες αυτές οι περιπτώσεις, αλλά σχεδόν 
σίγουρα οδηγούν σε Πάρκινσον.

Τέτοιες γενετικές μεταλλάξεις έχουν βρεθεί 
σε ανθρώπους σε χωριά της Βόρειας Πελο-
ποννήσου, καθώς και σε μετανάστες από 
την Ελλάδα στην Ιταλία. Σε διάστημα δύο 
ετών, οι ερευνητές εντόπισαν δέκα άτομα 
από την Ελλάδα και τέσσερα από την Ιταλία 
με τη σπάνια μετάλλαξη στο γονίδιο SNCA 
και τους μετέφεραν στο Λονδίνο για μορια-
κή απεικόνιση εγκεφάλου (με τη μέθοδο ΡΕΤ) 
και άλλες κλινικές εξετάσεις. Οι μισοί είχαν 
εμφανίσει συμπτώματα Πάρκινσον, ενώ οι 
υπόλοιποι όχι.

Τα στοιχεία από αυτούς τους 14 ανθρώπους 
συγκρίθηκαν με 65 ασθενείς που είχαν μη γε-
νετικής αιτιολογίας Πάρκινσον, καθώς και με 
25 υγιείς εθελοντές. Η συγκριτική ανάλυση 
αποκάλυψε ότι, λόγω της απώλειας νευρώ-
νων που παράγουν σεροτονίνη (σε ποσοστό 
έως 34% σε σχέση με τους υγιείς), το σύστημα 
αρχίζει να δυσλειτουργεί στους ασθενείς με 
Πάρκινσον πολύ πριν την εκδήλωση των συ-
μπτωμάτων και επίσης πριν τις πρώτες αλλα-
γές στο σύστημα της ντοπαμίνης.

Από ελληνικής πλευράς, εκτός του Μάρι-
ου Πολίτη, στην έρευνα συμμετείχαν από την 
Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ και το Πανεπιστημι-
ακό Νοσοκομείο «Αττικόν», ο καθηγητής 
Λεωνίδας Στεφανής και οι Χρήστος Κορός, 
Μαρία Σταμέλου και Αθηνά Σιμιτσή, ενώ από 
το Κολλέγιο King’s οι Γιώργος Δερβενούλας 
και Σωτήρης Πολυχρόνης.

H Ομάδα Μπάσκετ Κωφών Γυναικών 
κατέκτησε τον τρίτο συνεχόμενο τίτ-
λο της στον τελικό του Παγκοσμίου 
Πρωταθλήματος που διεξήχθη στο 

Λούμπλιν της Πολωνίας. Οι ασταμάτητες 
αθλήτριες της Αθηνάς Ζέρβα ξεκίνησαν τον 
αγώνα έχοντας κάποιες δυσκολίες, όμως στο 
δεύτερο δεκάλεπτο άρχισαν να προηγούνται, 
έτσι υπερίσχυσαν της Λιθουανίας με 51-42.

Τα τελευταία τρία χρόνια η Εθνική Κωφών 
Γυναικών έχει δείξει τις δυνατότητές της. Ξεκι-
νώντας από το 2016, κατέκτησε την πρώτη 
θέση στο EuroBasket της Θεσσαλονίκης, το 
2017 πήρε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπι-
ακούς Αγώνες της Σαμψούντας και το 2019 
συνέχισε την επιτυχημένη πορεία της, κυριαρ-

χώντας στα γήπεδα του Λούμπλιν της Πολω-
νίας και τελικά κατακτώντας και τον τίτλο

Τα συγχαρητήριά της στην Εθνική Κωφών 
εξέφρασε με ανακοίνωσή της η ΕΟΚ:

Το Δ.Σ. της ΕΟΚ εκφράζει τα θερμά του συγ-
χαρητήρια στην Εθνική Κωφών Γυναικών για 
την μεγάλη τους επιτυχία να κατακτήσουν το 
χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλη-
μα της Πολωνίας.

Η επιτυχία αυτή έρχεται να προστεθεί σε μια 
αλυσίδα που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία 
χρόνια, δείχνοντας την ποιότητα της δου-
λειάς που γίνεται και την αξιέπαινη προσπά-
θεια που καταβάλλουν οι αθλήτριες και όλα 
τα μέλη της ομάδας.

Μεγάλη στιγμή για τον Έλληνα 
νευρολόγο, Μάριο Πολίτη.
Φωτίζει το ξεκίνημα του Πάρκινσον.

Παγκόσμια Πρωταθλήτρια
η Εθνική Ομάδα
Κωφών Γυναικών
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μας μαζί με τις υπόλοιπες σχολές του ΕΜΠ 
επενδύουν συνεχώς στο χώρο της εκπαί-
δευσης και έρευνας στο διάστημα» δήλωσε 
ο κοσμήτορας της Σχολής Ήλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, 
καθηγητής Νεκτάριος Κοζύρης. 

Ό Διαγωνισμός Can Sat 
Ομάδες φοιτητών πανεπιστημιακών ιδρυ-

μάτων από όλο τον κόσμο καλούνται να 
σχεδιάσουν έναν εκπαιδευτικό δορυφόρο 
σε μέγεθος κουτιού αναψυκτικού, αυτός εί-
ναι και ο λόγος που ο διαγωνισμός ονομά-
ζεται Can Sat. Η διαδικασία συμμετοχής είναι 
πολύ συγκεκριμένη, απαιτητική και αποτελεί-
ται από διαφορετικά στάδια. Οι δορυφόροι 
που προκρίνονται στον τελικό γύρο εκτοξεύ-
ονται με πύραυλο και κατά την προσγείωση 
τους εκτελούν προκαθορισμένη αποστολή. 

Ή ομάδα White Noise
Η φοιτητική ομάδα διαστημικής ιδρύθη-

κε το 2017 και αποτελείται από 16 συνολι-
κά μέλη που συμμετέχουν υπό την αιγίδα 
του ΕΜΠ σε διαγωνισμούς διαστημικής μη-
χανικής, στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, 
χρησιμοποιώντας τις γνώσεις τους για να 
δημιουργούν καινοτόμες κατασκευές. Το 
όραμα τηςWhite Noise είναι να καθιερωθεί 
ως ομάδα αεροδιαστημικής του ΕΜΠ και να 
διευρύνει την επιστημονική της δράση σε 
ερευνητικά προγράμματα και έργα που θα 
ενισχύσουν συνολικά τον τομέα της αεροδι-
αστημικής στην Ελλάδα.Ή  Ελληνική ομάδα διαστημικής 

White Noise του Εθνικού Μετσό-
βιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) σημείω-
σε μεγάλη επιτυχία, στον ετήσιο 

εκπαιδευτικό διαγωνισμό προσομοίωσης 
πραγματικών δορυφόρων CanSat, σημειώ-
νοντας 94,756% βαθμούς κατακτώντας την 
τέταρτη θέση ανάμεσα σε 93 ομάδες. Ο δι-
αγωνισμός έλαβε χώρα στο Τέξας των Ηνω-
μένων Πολιτειών, στις 14-17 Ιουνίου, από 
το Astronautical Society(AAS) με την υπο-
στήριξη της NASA και του Goddard Space 
Flight Center. Η ομάδα White Noise είναι η 
πρώτη ελληνική ομάδα που καταφέρνει να 
πάρει το εισιτήριο συμμετοχής στα τελικά 
του Can Sat στις ΗΠΑ., όπου συμμετέχουν 
κάθε χρόνο οι καλύτερες φοιτητικές ομάδες 
αεροδιαστημικής των κορυφαίων πανεπι-
στημίων του κόσμου.

Η ομάδα αποτελείται από τους φοιτητές 
Νεοκλή Βαϊνδήρλη, Δημήτρη Μπράλιο, Ιά-
σονα Νικολάου, Μάριο Παπαχρήστου, Γιώρ-
γο Ραπακούλια, Μιλτιάδη Στούρα, Χαρίτωνα 
Χαριτωνίδη και Γιάννη Χριστοδούλου. Έξι 
από τα μέλη της είναι φοιτητές της Σχολής 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών και δύο της Σχολής Μηχανο-
λόγων Μηχανικών του ΕΜΠ. 

 Ο σχεδιασμός, η μελέτη και η κατασκευή 
του μικροδορυφόρου της ομάδας White 
Noise για τον διαγωνισμό  Can Sat 2019, δι-
ήρκησαν περίπου 10 μήνες και έγιναν με την 
επιστημονική και οικονομική υποστήριξη των 
Σχολών το ΕΜΠ και του Ερευνητικού Πανεπι-
στημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοι-
νωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ). «Έχουμε 
την ευκαιρία να εφαρμόσουμε όλα όσα έχου-
με μάθει στις αίθουσες διδασκαλίας και στα 
εργαστήρια. Πιστεύουμε στο σχεδιασμό μας 
και πιστεύουμε ότι είναι δυνατόν να κερδίσου-
με στον διαγωνισμό», είχαν δηλώσει οι φοιτη-
τές πριν την αναχώρησή τους για το Τέξας. 

Ο πρύτανης του Εθνικού Μετσοβίου Πο-
λυτεχνείου, καθηγητής Ιωάννης Γκόλιας, 
συνεχάρη τα μέλη της ομάδας για την ση-
μαντική διεθνή επιτυχία που σημείωσαν και 
δήλωσε: «Στηρίξαμε από την πρώτη στιγμή 
τη συμμετοχή το ΕΜΠ στον Παγκόσμιο δια-
γωνισμό CanSat. Η διάκριση αυτή στην πε-
ριοχή της αεροδιαστημικής μας γεμίζει αισι-
οδοξία και αντανακλά το κορυφαίο επίπεδο 
σπουδών και έρευνας του ΕΜΠ που είναι 
σταθερά προσανατολισμένο στην έρευνα 
και εκπαίδευση στην αιχμή της τεχνολογίας». 
«Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για την κο-
ρυφαία επίδοση των φοιτητών μας και τους 
συγχαίρουμε. Είναι όλοι τους νέοι, ταλαντού-
χοι μηχανικοί με υψηλούς στόχους και όρα-
μα που συνάδει με αυτό της ΣΗΜΜΥ. Η Σχολή 

Tην 4η θέση σε Διαγωνισμό 
Διαστημικής στο Τέξας 
κατέκτησαν Έλληνες φοιτητές 
του ΕΜΠ 
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Greek news...good news
ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

exportnews.gr

Π ίσω από αυτή τη σπουδαία ανα-
κάλυψη «κρύβεται» η Ελληνίδα Κα-
τερίνα Χαρβάτη, διακεκριμένη πα-
λαιοανθρωπολόγος, του Κέντρου 

Σένκενμπεργκ για την Ανθρώπινη Εξέλιξη και 
το Παλαιό περιβάλλον, του γερμανικού Πα-
νεπιστημίου Έμπερχαρντ Καρλς του Τίμπιν-
γκεν, όπου και είναι επικεφαλής της ομάδας 
επιστημόνων. 

Σε συνέντευξή της η κα Χαρβάτη δήλωσε: 
«Tα αποτελέσματα της έρευνάς μας δείχνουν 
την σημαντικότητα του Ελλαδικού χώρου για 
την ανθρώπινη εξέλιξη. Έχουμε τον αρχαι-
ότερο σύγχρονο άνθρωπο εκτός Αφρικής. 
Το γεγονός αυτό  μεταφέρει την άφιξη του 
Homosapiens στην Ευρώπη περισσότερο 
από 150 χιλιάδες χρόνια νωρίτερα απ’ ό,τι 
νομίζαμε μέχρι τώρα. Η δουλειά αυτή είναι 
αποτέλεσμα 25 χρόνων έρευνάς μου στην 
Αφρική, στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στην Ελ-
λάδα. Ως Ελληνίδα, εύχομαι η έρευνα στην 
Ελλάδα να συνεχιστεί, καθώς πιστεύω ότι η 
χώρα μας έχει ακόμα πολλά να δώσει στο 
χώρο της παλαιοανθρωπολογίας».

 Στο σύνολο έχουν βρεθεί δύο κρανία. Το 
πρώτο κρανίο βρέθηκε σε σπήλαιο στην 
περιοχή «Απήδημα» στη Μάνη, (από όπου 
και πήρε το όνομά του). Κατά καιρούς στην 

περιοχή έχουν ανακαλυφθεί σημαντικά αρ-
χαιολογικά και ανθρωπολογικά ευρήματα.

Το δεύτερο κρανίο, βρέθηκε στο ίδιο σπή-
λαιο της Πελοποννήσου και διαθέτει χαρα-
κτηριστικά Νεάντερταλ. Τα δύο κρανία είχαν 
ανακαλυφθεί στο σπήλαιο της Μάνης στο 
τέλος της δεκαετίας του 1970, στη διάρκεια 
ερευνών του Ανθρωπολογικού Μουσεί-
ου της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών. Όμως έως τώρα δεν είχαν μελε-
τηθεί διεξοδικά και είχαν παραμείνει σχετικά 
άγνωστα, παρά τη μεγάλη σπουδαιότητά 
τους, όπως τώρα γίνεται αντιληπτό με μεγά-
λη καθυστέρηση.

Η Κατερίνα Χαρβάτη  
ανακάλυψε το παλαιότερο 
κρανίο Homo Sapiens
στον κόσμο

«Το Απήδημα 2 είναι περίπου 170.000 ετών. 
Θα λέγαμε ότι ήταν ένας Νεάντερταλ», δήλω-
σε η Κατερίνα Χαρβάτη σε συνέντευξή της. 
«Προς μεγάλη μας έκπληξη, το Απήδημα 1 
είναι ακόμα παλαιότερο, ηλικίας περίπου 

210.000 ετών, αλλά δεν έχει κανένα χαρα-
κτηριστικό Νεάντερταλ». Αντιθέτως, η μελέτη 
ανέδειξε μια μίξη σύγχρονων ανθρώπινων 
και αρχαϊκών χαρακτηριστικών, παραπέ-
μποντας σε έναν πρώιμο Homosapiens.

Ανακαλύφθηκε το παλαιότερο απολίθωμα του Homo Sapiens στην περιοχή 
της Μάνης στην Πελοπόννησο. Το απολίθωμα, το οποίο χρονολογείται 
πάνω από 210.000 χρόνια πριν, αποτελεί σημαντικό εύρημα, αφού πιθανόν 
να αναδιαμορφώσει την ιστορία του πώς ο άνθρωπος εξαπλώθηκε στην 
Ευρώπη και μπορεί να αναδιαμορφώσει τις θεωρίες σχετικά με την ιστορία 
του είδους μας, γράφουν οι Νew York Times.

«Τα ευρήματά μας υποδηλώνουν ότι τουλάχιστον 
δύο ομάδες ανθρώπων ζούσαν στην περιοχή της 
Νοτίου Ελλάδας κατά την Μέση Πλειστόκαινο εποχή: 
ένας πρώιμος πληθυσμός Homo sapiens και, αργό-
τερα, μία ομάδα Νεάντερταλ», εξήγησε η κυρία Χαρ-
βάτη. Αυτό στηρίζει την υπόθεση ότι οι πρώιμοι σύγ-
χρονοι άνθρωποι πραγματοποίησαν πολλές φορές 
εξορμήσεις πέραν της Αφρικής, στην οποία και πρω-
τοεμφανίστηκαν.

To θραύσμα του κρανίου
ηλικίας 210.000 ετών

Η ανακάλυψη για την παλαιότητα του κρα-
νίου «Απήδημα 1» και η εκτίμηση ότι ανήκει 
στον Homosapiens, ενισχύει την άποψη ότι 
οι πρόγονοι των σημερινών ανθρώπων 
εξαπλώθηκαν από την Αφρική προς την 
Ευρώπη και την Ασία νωρίτερα από ό,τι συ-
νήθως πιστεύεται.

Η Νοτιοανατολική Ευρώπη γενικότερα και 
ειδικότερα η περιοχή της σημερινής Ελλάδας, 
αποτέλεσε σημαντικό διάδρομο για την εξά-

πλωση των πρώτων αυτών «μεταναστών» 
από την Αφρική. 

Οι επιστήμονες επεσήμαναν τις λιγοστές 
γνώσεις που ακόμη υπάρχουν για τα αν-
θρώπινα απολιθώματα στη νοτιοανατολική 
Ευρώπη και τη σημασία της Ελλάδας για την 
κατανόηση της ανθρώπινης εξέλιξης και των 
πρώτων μεταναστευτικών κινήσεων. Έτσι, 
σχεδιάζουν περαιτέρω μελέτες του ανευρεθέ-
ντος υλικού στο σπήλαιο Απήδημα, το οποίο 
ήδη εθεωρείτο σημαντικό στην εξέλιξη του αν-
θρώπινου είδους και απέκτησε επιπρόσθετη 
αξία υπό το φως των νέων ανακαλύψεων.
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Σ την κυκλοφορία της πρώτης θήκης 
κινητού με μπαταρία προχώρησε η 
Apple. Πρόκειται για την πρώτη «έξυ-
πνη» θήκη η οποία προσφέρει ακό-

μα μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρί-
ας καθώς και μεγάλη προστασία. Μπορείτε 
να φορτίζετε ταυτόχρονα το iPhone και την 

θήκη μπαταριών αυξάνοντας το χρόνο ομι-
λίας έως και 33 ώρες, τη χρήση Internet έως 
και 21 ώρες καθώς και τον χρόνο αναπαρα-
γωγής ήχου και βίντεο. Η θήκη Smart Battery 
είναι συμβατή με φορτιστές πιστοποιημένους 
με Qi ενώ μπορεί να φορτίσει ακόμα πιο γρή-
γορα με φορτιστές συμβατούς με USB-PD.

Smart Battery Case από την Apple

Ό  EPSONEF-100 είναι ο μικρότερος 
προβολέας 3LCD laser στον κόσμο 
με φωτεινότητα υψηλότερη από 
500nits. Ο πρώτος φορητός laser 

βιντεοπροβολέας της Epson έχει σχεδιαστεί με 
σκοπό να είναι όσο το δυνατόν πιο ευέλικτος 
με μόλις 23 εκατοστά μήκος και είναι διαθέσι-
μος από τον Ιούνιο. Διαθέτει δυνατότητα προ-
βολής έως και 150 ίντσες. Παρέχει μια λύση 
μεγάλης διάρκειας χωρίς την ανάγκη συντή-
ρησης, καθώς διαρκεί μέχρι και 20.000 ώρες.
ΗAmyNg, Product Manager της Epson Eu-
rope, δήλωσε: « Ο βιντεοπροβολέας αυτός 
προσφέρει κάτι διαφορετικό από το χαρτο-
φυλάκιο των προιόντων μας. Εκτός από την 
κομψότητα του, προσφέρει μεγάλη  λειτουρ-
γικότητα για τους οικιακούς χρήστες με το 
συμπαγές  του μέγεθος και την μακράς διάρ-
κειας και υψηλής  ποιότητας πηγή laser που 
διαθέτει. Επιπλέον, πιστεύουμε ότι ο βιντεο-
προβολέας αυτός έχει τη δυνατότητα να ευδο-
κιμήσει στην αγορά των μικρών επιχειρήσεων, 

εφόσον απευθύνεται σε κοινά, όπως πωλητές 
που πραγματοποιούν παρουσιάσεις, επαγ-
γελματίες φωτογράφους και σχεδιαστές που 
παρουσιάζουν το χαρτοφυλάκιο τους, αλλά 
και σε ιδιοκτήτες μικρότερων επιχειρήσεων, 
όπως κέντρα αισθητικής που αναζητούν προ-
σιτές και δημιουργικές λύσεις προβολής».  

Ο μικρότερος 3LCD laser projector

Τ ο metis είναι ένας ευφυής συλλέκτης 
δεδομένων που δίνει πληροφόρηση 
για τα συστήματα και την πορεία του 
πλοίου κάθε 15 δευτερόλεπτα.

Ένα καινοτόμο προϊόν που αναπτύχθηκε 
αποκλειστικά από Έλληνες επιστήμονες με 
μεγάλη εμπειρία στις ιδιαίτερες ανάγκες και 
απαιτήσεις της ναυτιλίας, το Metis, έχει έδρα 
του την Ελλάδα και έχει ήδη κατακτήσει πολ-
λές ναυτιλιακές εταιρείες στον κόσμο.

Πρόκειται για ευφυείς συλλέκτες σημάτων 
και δεδομένων που τοποθετούνται σε διαφο-
ρετικά συστήματα του πλοίου και επί 24ωρες 
κάθε μέρα μπορούν να αποστέλλουν δεδο-
μένα μέσω ίντερνετ στη ναυτιλιακή εταιρεία 
και στον πλοιοκτήτη, περιγράφοντας τη λει-
τουργία την πορεία και την κατανάλωση του 
πλοίου, αλλά και να προλαμβάνει βλάβες 
και προβλήματα που αναμένεται να προκύ-

ψουν σε συστήματα του καραβιού, τα οποία 
μπορεί να επιβαρύνουν ή να διακόψουν 
ακόμα και τη λειτουργία του.

Το συγκεκριμένο σύστημα που βασίζεται 
στην Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelli-
gence) και τη Μηχανική Μάθηση (Machine 
Learning) αξιοποιώντας την τεχνολογία των 
ασύρματων δικτύων (Wireless Networks) και 
των έξυπνων συσκευών (Smart Devices) δεν 
σταματάει εκεί καθώς έχει τη δυνατότητα να 
δώσει στοιχεία ακόμα και αν το πλοίο για 
οποιαδήποτε λόγο χτυπήσει κάπου και αυτό 
δεν γίνει αντιληπτό από το πλήρωμα.

Metis: Ένα καινοτόμο ελληνικό προϊόν 
κατακτά την παγκόσμια ναυτιλία

VW: Το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο
του λαού

Ή  Volkswagen αποκάλυψε το VWID 3, 
το πρώτο, νέας γενιάς όχημα, με το 
οποίο ελπίζει να μετατρέψει τα ηλεκτρι-
κά αυτοκίνητα, από μία ακριβή αγο-

ρά για λίγους σε μία επιλογή για τον  “λαό”.
Το ID.3 χατσμπακ είναι το πρώτο όχημα, 

που στηρίζεται στη νέα τεχνολογία της ηλε-
κτροκίνησης. Θα μπει στην παραγωγή τις 
ερχόμενες εβδομάδες στη Γερμανία και θα 
λανσαριστεί επισήμως τον επόμενο μήνα 
στο Σαλόνι Αυτοκινήτου της Φρανκφούρτης. 
Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία ποντά-

ρει ότι με το αυτοκίνητο αυτό θα κερδίσει την 
αμερικανική Tesla στην δική της αγορά. 

Η κυκλοφορία του θα αποτελέσει ορόσημο 
για την VW, η οποία δεν δίστασε να βάλει βα-
θιά το χέρι στην τσέπη για τη μετάβαση από 
τους κινητήρες καύσης στην ηλεκτροκίνηση. 

Το ID.3 συμβολίζει τη φιλοδοξία της να πα-
ράξει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο που θα γεμί-
σει τις λεωφόρους του κόσμου στον βαθμό 
που το πέτυχε και ο αυθεντικός Σκαραβαίος ή 
αργότερα το Golf.
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Γ ια να γιορτάσουν τα  100 χρόνια λει-
τουργίας τους, τα Καφεκοπτεία Λου-
μίδη δημιούργησαν  μια σειρά από 
συλλεκτικά προϊόντα με ξεχωριστά εικα-

στικά. Αυτά τα μοναδικά επετειακά σκεύη καφέ 
μεταφέρουν τη νοσταλγία μίας άλλης εποχής 
μέσα από μια αυθεντική ιστορία 100 χρόνων.
Η επετειακή συλλογή των Καφεκοπτείων Λουμί-
δη περιλαμβάνει φλιτζάνια για τον παραδοσια-

κό ελληνικό καφέ – μονό και διπλό - φλιτζάνι για  
espresso και κούπα καφέ φίλτρου ή σοκολάτας, 
όλα διακοσμημένα με λογότυπα και σκίτσα που 
έχουν μείνει στη μνήμη μας από την πολύχρονη 
πορεία των Καφεκοπτείων Λουμίδη.
Την συλλογή συμπληρώνουν  τα επετειακά 
μεταλλικά δοχεία για την φύλαξη του καφέ και 
της ζάχαρης. Κάθε επετειακό προϊόν συνο-
δεύεται και από ένα καρτελάκι γνησιότητας.

100 χρόνια Καφές Λουμίδη

Ή  γνωστή εταιρία L’Oréal επέκτεινε το 
χαρτοφυλάκιό της με νέα κατάλληλα 
για vegan, προϊόντα, λανσάροντας 
στην αγορά τη σειρά περιποίησης 

μαλλιών  Botanicals fresh care.
Πρόκειται για συνθέσεις, που είναι βασισμένες 
σε συνδυασμούς βοτάνων γνωστών για τις 
ευεργετικές τους ιδιότητες σε συσκευασίες από 
ανακυκλωμένα και ανακυκλώσιμα υλικά. 
Οι καταναλωτές μπορούν να προμηθευτούν 
σαμπουάν, κρέμες μαλλιών και μάσκες στα 
σημεία λιανικής στους τύπους:

 GINGER & CORIANDER

 ARGAN & SAFFLOWER

 LAVENDER

 ROSE & GERANIUM

Vegan προϊόντα μαλλιών από τη L’Oréal

T o νέο LG Colour Transparent LED Film 
μετατρέπει οποιαδήποτε γυάλινη επι-
φάνεια, από βιτρίνα καταστήματος 
μέχρι τον τοίχο ολόκληρου κτιρίου, 

σε οθόνη για προβολή βίντεο ή εικόνων.
Η διαφάνεια του film καθιστά δυνατή την 

προβολή των αντικειμένων μέσα από αυτό, 
ενώ οι σχεδιαστές δεν χρειάζεται να «θυσι-
άσουν» το φυσικό φως. Το χρώμα, η ευελι-
ξία και η φιλικότητα προς το χρήστη της LG 
Color Transparent LED Film θα κάνουν τους 
θεατές και τους χρήστες να αισθάνονται σαν 
ταξιδιώτες του μέλλοντος.

Το film προσφέρει την τέλεια ισορροπία 
ζωντανών χρωμάτων και transparency, σε 
μια σειρά από 1,7 εκατομμύρια χρώματα με 
περίπου 120 επίπεδα κλίμακας του γκρι. Η 
φωτεινότητα είναι ιδανική τόσο για εσωτερική 
όσο και για νυχτερινή εφαρμογή καλύπτο-
ντας τις περισσότερες εμπορικές ανάγκες. Το 
LG Colour Transparent LED Film διαθέτει 73% 
transparency εξασφαλίζοντας ότι το φως 
διαπερνά απρόσκοπτα την επιφάνεια απει-
κόνισης, μειώνοντας στο ελάχιστο την ορα-
τότητα της βιτρίνας. Όταν το film είναι απε-
νεργοποιημένο, η παρουσία του στη γυάλινη 
επιφάνεια δε γίνεται αντιληπτή.

Επιπλέον, το LG Transparent Colour LED Film 
είναι ειδικά σχεδιασμένο για να προσφέρει με-
γάλη ευελιξία και να μπορεί να προσαρμοστεί 
σε διαφορετικές εφαρμογές. Μπορεί, επίσης, 
να εφαρμοστεί σε κυρτή επιφάνεια τοποθέτη-
σης με μέγιστο όριο καμπύλης έως 1.100R. 

Προσαρμόζεται εύκολα σε διαφόρων δια-
στάσεων επιφάνειες, καθώς τα panels μπο-
ρούν να τοποθετηθούν κάθετα ή οριζόντια, 
και το film μπορεί να κοπεί παράλληλα με το 
περιμετρικό πλαίσιο. Οι οθόνες έχουν προ-
στασία από την υπεριώδη ακτινοβολία δια-
σφαλίζοντας τα χρώματα ζωντανά ακόμη 
και όταν είναι εγκατεστημένες σε παράθυρα. 
To 24 χιλιοστών διάκενο (pitch) είναι ιδανικό 
για κατασκευή μεγάλων οθονών στο σύνο-
λο, που προορίζονται για προβολή σταθε-
ρού ή κινούμενου περιεχομένου σε χώρους 
μεγάλου κοινού.

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό του LG 
Transparent Colour LED Film είναι η ευκολία 
στην τοποθέτηση, καθώς δεν είναι απαραί-
τητη κάποια πολύπλοκη κατασκευή, αφού το 
film είναι αυτοκόλλητο. Το περιεχόμενο μπο-
ρεί να αναπαραχθεί μέσω του ενσωματωμέ-
νου media player ή μέσω μιας οποιαδήποτε 
πλατφόρμας digital signage.

LG Colour Transparent LED Film:
Νέο προϊόν από την LG





Πρόγραμμα Εκθέσεων
ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΓΑΛΛΙΑ  4 - 8 /11/2019   ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ BATIMAT 2019  www.

batimat.fr 

ΉΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ  25 - 28 
/11/ 2019  ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ «BIG 5 SHOW DUBAI 2019 Η.Α.Ε  

www.thebig5.ae

ΚΕΝΥΑ  5-7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019  ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ 
ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ BIG 5 CONSTRUCT KENYA 2019  
thebig5constructkenya.com

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΝΌΤΙΑ ΚΌΡΕΑ  22-25 Οκτωβρίου 
2019  Διεθνής Έκθεση Ναυπηγικής 

& Βιομηχανικού Ναυτιλιακού Εξοπλισμού KORMARINE 
2019  www.kormarine.comeng/index.asp

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ
ΉΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ  17-19 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019  Διεθνής Έκθεση 
Επίπλωσης και Επαγγελματικού 

Εξοπλισμού  www.thehotelshow.com

ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ  5 - 9 /10/ 2019  ANUGA 2019 
 www.enterprisegreeceexhibitions.gov.gr/
anuga2017 

ΣΌΥΉΔΙΑ  13-14 Νοεμβρίου 2019  Διε-
θνής Έκθεση Βιολογικών Προϊόντων Eco 
Life Scandinavia & Nordic Organic Food 
Fair  www.ecolifeshow.com

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΙΤΑΛΙΑ  18 - 22/10/ 2019  ΔΙΕΘΝΗ 
ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
HOST MILANO 2019  http://host.
fieramilano.it/en/events-2019 

ΑΓΡΟΤΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ

ΡΌΥΜΑΝΙΑ  30/10-3/11-2019 
 Διεθνής Έκθεση Αγροτικών 

Προϊόντων INDAGRA  www.indagra.ro 

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
Κίνα  13-15 Νοεμβρίου 2019  Διεθνής 
Έκθεση Αρωμάτων, Καλλυντικών 

COSMOPROF ASIA  www.cosmoprof-asia.com
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