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AÚ. Ê‡ÏÏÔ˘ 226

Σ H M E PA

– 1,50 (μ∞™π∫∏ ∂∫¢√™∏) - – 3,90 (∂¡π™ÃÀª∂¡∏ ∂∫¢√™∏) - – 5,90 (ª∂ Δ√ CD)

Δύο οι γύροι, ακλόνητο το φαβορί

ΜΑΡΚΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Οι ΔΗΚΟϊκοί
να μην ψηφίσουν
συναισθηματικά

Δημοσκόπηση «Κ»: 40% Ν. Αναστασιάδης, 23% Στ. Μαλάς, 20,3% Γ. Λιλλήκας και πρόβλεψη ψήφου

Η απόφαση του ΔΗΚΟ
για στήριξη της υποψηφιότητας του Νίκου
Αναστασιάδη δεν ήταν
ούτε πρόχειρη ούτε
συναισθηματική απόφαση, δηλώνει στην
«Κ» ο Μάρκος Κυπριανού, ο οποίος καλεί τους ΔΗΚΟϊκούς να ψηφίσουν τον κ.
Αναστασιάδη και να πάνε στην κάλπη
χωρίς συναισθηματισμό και χωρίς να
σκέφτονται το παρελθόν. Παράλληλα,
εμφανίζεται βέβαιος ότι με την εκλογή
Αναστασιάδη μπορεί να γίνει επανεκκίνηση της οικονομίας. Σελ. 12

Η τελευταία ‰ËÌÔÛÎﬁËÛË ÙË˜ «∫» ÚÈÓ ·ﬁ ÙÈ˜
ÂÎÏÔÁ¤˜ ·ÔÎ·Ï‡ÙÂÈ Ó¤· ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ‰Â‰ÔÌ¤Ó· Î·È ‰È·ÊˆÙ›˙ÂÈ ÌÂ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚË ·ÎÚ›‚ÂÈ· Ù·
ÎÚ›ÛÈÌ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÙË˜ ÂÎÏÔÁÈÎ‹˜ Ì¿¯Ë˜. ΔÔ
ıÚ›ÏÂÚ ÁÈ· ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË Ê·›ÓÂÙ·È ÚÔÔ‰Â˘ÙÈÎ¿ Ó· ·Ô‰˘Ó·ÌÒÓÂÙ·È Î·È Ë Ï¿ÛÙÈÁÁ·
Ï¤ÔÓ ÎÏ›ÓÂÈ ÂÌÊ·ÓÒ˜ ˘¤Ú ÙÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˘ ª·Ï¿. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë ÚÔÔÙÈÎ‹ ÁÈ· ÂÎÏÔÁ¤˜ ÂÓﬁ˜

Τα σενάρια
τρόμου
των κομμάτων

Á‡ÚÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È, ÌÂ ‚¿ÛË Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙË˜
‰ËÌÔÛÎﬁËÛË˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË
ÙˆÓ Ù¿ÛÂˆÓ ﬁÏÔ ·˘Ùﬁ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, ¿Ú· ÔÏ‡ ·ÔÌ·ÎÚ˘ÛÌ¤ÓË. ŒÓ· Ù¤ÙÔÈÔ ÂÓ‰Â¯ﬁÌÂÓÔ
ÌÔÚÂ› Ó· Û˘Ì‚Â› ÌﬁÓÔ Â¿Ó ÂÎÙÈÓ·¯ıÂ› ÙÔ ÙÂÏÈÎﬁ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙË˜ ·Ô¯‹˜ Î·È ÂÈÛ˘Ì‚Â› ÔÏÈÎ‹
Î·È ‰Ú·Ì·ÙÈÎ‹ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ ÛËÌÂÚÈÓÒÓ Ù¿ÛÂˆÓ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¢∏∫√. ∏ ÚÔÊ·Ó‹˜ ÌÂ-

Á¿ÏË ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡ ÌË¯·ÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ∞∫∂§ ÙÈ˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ì¤ÚÂ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó·
Ê¤ÚÓÂÈ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ∞ÊÂÓﬁ˜ Î·ÙﬁÚıˆÛÂ Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙË Û˘ÛÂ›ÚˆÛË ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ÙÔ˘
ÎﬁÌÌ·ÙÔ˜ Î·Ù¿ ¤ÍÈ ÌÔÓ¿‰Â˜ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÂÚÈﬁÚÈÛÂ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÙÈ˜ ‰È·ÚÚÔ¤˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ °ÈÒÚÁÔ §ÈÏÏ‹Î· Î·È ¡›ÎÔ ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ Ô˘ ¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ Î. ª·Ï¿ ·ﬁ ÙÔÓ Î. §ÈÏÏ‹-

Προς βιώσιμο χρέος
με υπολογισμό PIMCO

Ορυκτά… λάφυρα στο Μάλι

Τα 8,7 δισ. ÙÔ˘ ·ÎÚ·›Ô˘ ÛÂÓ·Ú›Ô˘ ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË
ÙË˜ PIMCO ı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ ‰ËÌﬁÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜ ÛÂ ÙÚÔ¯È¿ ‚ÈˆÛÈÌﬁÙËÙ·˜, ÂÓÒ ÂÁÂ›ÚÔÓÙ·È Î·È ÂÚˆÙËÌ·ÙÈÎ¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÏﬁÁÔ˘˜ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙËÓ ÂÚ·ÛÌ¤ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÛÂ Â›ÌÔÓÂ˜ ‰È·ÚÚÔ¤˜ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ 10,1 ‰ÈÛ. ÛÙÔ ÔÛﬁ ÙÔ˘ ·ÚÓËÙÈÎÔ‡ ÛÂÓ·Ú›Ô˘. ∂ÈÏ¤ÔÓ, ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ Ë ·ÔÌﬁ¯ÏÂ˘ÛË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, Ì¤Û· ·ﬁ ÙËÓ ·ÔÍ¤ÓˆÛË
ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÚÁ·ÛÈÒÓ
Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÌÈÁÒ˜ ÙÚ·Â˙ÈÎ¤˜ ‹ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÛÙÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î˘ÚÈ·Î‹ ·ÁÔÚ¿, ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó·
ÌÂÈÒÛÂÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÙÔ ÙÂÏÈÎﬁ ÔÛﬁ ÙË˜ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË˜. Οικονομική, σελ. 4

Παρτίδα πόκερ στο ΔΗΚΟ
Ένας ή δύο γύροι ÂÎÏÔÁÒÓ; Δ· ÎﬁÌÌ·Ù· ¤‚·Ï·Ó Â› Ù¿ËÙÔ˜ Ù· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· Î·È ˙ËÙÔ‡ÌÂÓ· Î·È ¤¯Ô˘Ó ÂÓÒÈﬁÓ ÙÔ˘˜ ﬁÏ· Ù·
Èı·Ó¿ ÛÂÓ¿ÚÈ·. ¢‡Ô ÛÂÓ¿ÚÈ· ‚ÔÏÂ‡Ô˘Ó
ÙÔ ∞∫∂§, ·ÏÏ¿ Î·È ‰‡Ô ÙÔ ÙÚÔÌ¿˙Ô˘Ó. ™‹Ì· ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÛÂ ¢∏™À Î·È ¢∏∫√ ·Ó Ù· ÔÛÔÛÙ¿ Â›Ó·È ÏÈÁﬁÙÂÚ· ·ﬁ 43%. ∞ÓËÛ˘¯›Â˜
ÛÙËÓ ∂¢∂∫ ·ﬁ ÂÓ‰Â¯ﬁÌÂÓË ›‰Ú˘ÛË ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÎﬁÌÌ·ÙÔ˜ °. §ÈÏÏ‹Î·. Σελ. 4, 10

Μπαίνει φρένο πλέον
στις κλοπές εταιρειών

ΓΡΑΦΟΥΝ
Αβέρωφ Νεοφύτου: Ζητούμενο να θέσουμε τέρμα στην αβεβαιότητα. Σελ. 10
AP

Νίκος Κατσουρίδης: Επιλογή μεταξύ

Ο ΣΤΑΪΝΜΠΡΟΥΚ ΣΤΗΝ «Κ»

Ο ορυκτός πλούτος του Μάλι, το ουράνιο του γειτονικού Νίγηρα και το φυσικό αέριο της Αλγερίας έπαιξαν τον ρόλο τους στη νέα κρίση, σε μια εποχή που οι μεγάλες δυνάμεις στηρίζονται ολοένα και περισσότερο στους υδρογονάνθρακες και στα μέταλλα της Μαύρης Ηπείρου. Πολλοί φοβούνται ότι η Γαλλία θα εμπλακεί στο Μάλι πολύ περισσότερο απ’ όσο υπολόγιζε. Σελ. 21

φιλοσοφιών και όχι προσώπων. Σελ. 4

Aποδείξεις από τον νέο
Πρόεδρο για το ξέπλυμα

Μαρίνος Σιζόπουλος: Εγγυητής της ανατροπής ο Γιώργος Λιλλήκας. Σελ. 14

Ο νέος Πρόεδρος της Κύπρου, όποιος και
να είναι, θα πρέπει να δώσει αποδείξεις
ότι θα λάβει μέτρα για το ξέπλυμα χρήματος, δηλώνει στην «Κ» ο υποψήφιος καγκελάριος του SPD, Πέερ Στάινμπρουκ.
Αναφέρεται ευθέως και στο θέμα της φορολόγησης επί των χρηματοοικονομικών
συναλλαγών. « Όταν κάποιος επιθυμεί την
αλληλεγγύη των άλλων, όπως η Κύπρος,
πρέπει να βελτιώσει τη βάση των δικών
του εσόδων», υποστηρίζει. Σελ. 20

O ΤΖΟΝ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΤΗΝ «Κ»

Ασύλληπτα μέλη
της «17 Νοέμβρη»
Λίγο πριν οδηγηθεί στη φυλακή, ο Ελληνοαμερικανός πρώην πράκτορας Τζον
Κυριάκου μιλάει για την τρομοκρατία
στην Ελλάδα, τον Γιωτόπουλο και τη δολοφονία Παύλου Μπακογιάννη. Σελ. 19

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

«Θαυματουργά»
τα έξυπνα κινητά

Οικονομικό «βέτο»
ΚΟΑ για γήπεδο
Η «Κ» συνεχίζει τις αποκαλύψεις σχετικά με
το γηπεδικό. Ο πρόεδρος του ΚΟΑ, Πάμπος
Στυλιανού, καταθέτει
τη δική του θέση.

Μετά από ÎÂÎÏÂÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ı˘ÚÒÓ Û‡ÛÎÂ„Ë
Â·˚ﬁÓÙˆÓ, ˘ﬁ ÙÔÓ ÁÂÓ. ÂÈÛ·ÁÁÂÏ¤·, Ì‹Î·Ó
·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎ¤˜ ‰ÈÎÏ›‰Â˜ ÁÈ· ÚÔÛÙ·Û›· ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ·ﬁ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÎÏÔ‹˜. ◊‰Ë ˘‹ÚÍÂ ¿ÌÂÛË ·ÔÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙË ÌÂÙÔ¯ÈÎ‹ ‰ÔÌ‹
ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ÔÏÏÒÓ ÂÎ·ÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ Ô˘ Â›¯Â ÎÏ·Â›. Οικονομική, σελ. 7

Στα ίχνη των υπόλοιπων τρομοκρατών
Ελλάδα: Σύνδεση με τη «Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς»

Τηλεχειριστήριο της ζωής
Το όραμα ÂÓﬁ˜ Ï‹Úˆ˜ Û˘Ó‰Â‰ÂÌ¤ÓÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Î·È ÛÒÌ·ÙÔ˜ Á›ÓÂÙ·È ÂÊÈÎÙﬁ ÌÂ Ù· ¤Í˘Ó· ÎÈÓËÙ¿. ΔÔ ÙËÏ¤ÊˆÓÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÏÒ˜ ¤Ó· ÊÔÚËÙﬁ ÎÔÌÈÔ‡ÙÂÚ Ô˘ ÌÔÚÂ›ÙÂ Ó· ÌÂÙ·Ê¤ÚÂÙÂ ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë Û·˜. ™ÙËÓ
Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁÙËÙ· ·ÔÙÂÏÂ› ÙÔ... ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ÙË˜ ›‰È·˜ Û·˜ ÙË˜ ˙ˆ‹˜. ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Ï‹Úˆ˜ «Û˘Ó‰Â‰ÂÌ¤ÓÔ˘» ÛÈÙÈÔ‡, ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Î·È ÛÒÌ·ÙÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È
Î¿ÙÈ Ì·ÎÚÈÓﬁ. Αθλητισμός, σελ. 11

Το βαθύ αποτύπωμα
της Ν. Μαραγκού
Κληρονομιά για τα γράμματα

ΛΕΜΕΣΟΣ

Î· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÈ˜ 2,7 ÌÔÓ¿‰Â˜ Î·È, ÌÂ ‰Â‰ÔÌ¤ÓË
ÙË ‰˘Ó·ÌÈÎ‹ Ô˘ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÈ ·Ú·‰ÔÛÈ·Î¿ ÙÔ
∞∫∂§ ÙÈ˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ì¤ÚÂ˜ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ‰ÂÓ
·Ó·ÙÚ¤ÂÙ·È Â‡ÎÔÏ·. ∏ ÌﬁÓË ÂÈÊ‡Ï·ÍË Â›Ó·È
Â¿Ó ÂÓÙﬁ˜ ÙˆÓ „ËÊÔÊﬁÚˆÓ ÙÔ˘ ∞∫∂§ ˘¿Ú¯ÂÈ
ÂÎÙÂÙ·Ì¤ÓË «ÎÚ˘Ê‹» „‹ÊÔ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ Î. §ÈÏÏ‹Î·, Ë ÔÔ›· Î·È ‰ÂÓ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÈ˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜. Σελ. 6

«Εκτός από ÙÔ ÁÚ¿„ÈÌÔ Î·È ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈÎ‹, ·ÔÏ·Ì‚¿Óˆ Ù· Ù·Í›‰È· Î·È ÙËÓ Î·Ï‹ ·Ú¤·», ¤ÏÂÁÂ Ë ¡›ÎË ª·Ú·ÁÎÔ‡
ÛÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ™ˆÙËÚﬁÔ˘ÏÔ ÙÔÓ ¢ÂÎ¤Ì‚ÚÈÔ
ÙÔ˘ 2010, ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙÂ˘Í‹ ÙË˜ ÛÙËÓ «∫» ÌÂ
·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ «°Â˙Ô‡Ï»,
Ô˘ ÛÙ· ·Ú·‚ÈÎ¿ ÛËÌ·›ÓÂÈ: «ŸÏ· ÂÚÓÔ‡Ó,
ﬁÏ· ¯¿ÓÔÓÙ·È». ™’ ¤Ó· Ï·Î¿ÎÈ Ô˘ Â›¯Â
·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ∫¿ÈÚÔ Â›¯Â ‚ÚÂÈ ÁÚ·ÌÌ¤ÓË
·˘Ù‹Ó ÙË Ï¤ÍË. ªÂÚÈÎ¤˜ ‰ÂÎ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈﬁÌÂÙÚ· ·ﬁ ÂÎÂ› ¤ÌÂÏÏÂ Ó· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÁÈ·
ÙÔ Ì·ÎÚÈÓﬁ Ù·Í›‰È. Τέχνες, σελ. 3

Σφίγγει Ô ÎÏÔÈﬁ˜ ÁÈ· ¿ÏÏÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚÂÈ˜ ÓÂ·ÚÔ‡˜ Ô˘ ÂÌÏ¤ÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ¤ÓÔÏË ÏËÛÙÂ›· ÛÙÔ μÂÏ‚ÂÓÙﬁ Î·È ‰È·ÊÂ‡ÁÔ˘Ó, Î·ıÒ˜ Ù· ÛÙÔÈ¯Â›· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¿ ÛÙÈ˜ ‰ÈˆÎÙÈÎ¤˜ ·Ú¯¤˜, ÂÓÒ ÌÂ ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË «™˘ÓˆÌÔÛ›· ¶˘Ú‹ÓˆÓ ÙË˜ ºˆÙÈ¿˜» Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚÂÈ˜ ÚÔ ‰ÂÎ·ËÌ¤ÚÔ˘ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙÂ˜. ∂È˜ ‚¿ÚÔ˜ ‰‡Ô ÂÍ ·˘ÙÒÓ ÂÎ-

ÎÚÂÌÔ‡Û·Ó ÂÓÙ¿ÏÌ·Ù· Û‡ÏÏË„Ë˜ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ
ÔÚÁ¿ÓˆÛË, ÂÓÒ ·ÔÙ˘ÒÌ·Ù· ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ‰‡Ô Ù·˘ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÂ ÁÈ¿ÊÎÂ˜ ÙË˜ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈÎ‹˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛË˜.
∞ﬁ ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Â˘ÚËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÚÔ¤Î˘„·Ó ÌÂÙ¿ ÙË Û‡ÏÏË„‹ ÙÔ˘˜, ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ ﬁÙÈ ÔÈ ÓÂ·ÚÔ› ‹Ù·Ó
‰Ú¿ÛÙÂ˜ ÂÌÚËÛÙÈÎÒÓ ÂÈı¤ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ∞ÙÙÈÎ‹. Σελ. 18

Νόμος-οχυρό κατά των κλοπών χρυσαφικών
Νέες πρόνοιες της νομοθεσίας για τη σήμανση
των πολύτιμων αντικειμένων, οι οποίες μπαίνουν
σε πλήρη εφαρμογή τον
Ιούλιο, αναμένεται να οδηγήσουν στον περιορισμό των διαρρήξεων και
των κλοπών. Τα τελευταία χρόνια πολλοί πολίτες προτιμούν να ξεπουλήσουν τα χρυσαφικά
τους, παίρνοντας μετρητά και μάλιστα σε εξαιρετικά υψηλή τιμή, παρά να
τα έχουν στο σπίτι με τον
κίνδυνο να γίνουν λεία
διαρρηκτών. Οι διαρρήξεις αυξήθηκαν πάνω από 30% σε σχέση με το
2008. Σελ. 13

Τουρκικό βλέμμα
σε εκλογές - ΑΟΖ
Νέο σκηνικό λόγω κρίσης
Πολιτικές È¤ÛÂÈ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÏÏËÓÔÎ˘ÚÈ·Î‹ ÏÂ˘Ú¿ ÏﬁÁˆ ÙË˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ ÚÔ‚Ï¤Ô˘Ó ΔÔ‡ÚÎÔÈ ·Ó·Ï˘Ù¤˜ Ô˘ ÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÙÔ ‚Ï¤ÌÌ· ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ. ∫˘Ú›·Ú¯Ô ı¤Ì· ÙˆÓ ·Ó·Ï‡ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜
Ë ÂﬁÌÂÓË Ì¤Ú· ÙˆÓ ÚÔÂ‰ÚÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌﬁ ÌÂ ÙÔ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ÔÏÈÙÈÎﬁ ÛÎËÓÈÎﬁ Ô˘ ı· ‰È·ÌÔÚÊˆıÂ›, ÏﬁÁˆ ÙÔ˘ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÔ‡ Î·È
ÙË˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ΔÔ ÛÎËÓÈÎﬁ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Ù›ıÂÙ·È ˘ﬁ ÙÔ ÌÈÎÚÔÛÎﬁÈÔ ÙË˜ ÙÔ˘ÚÎÈÎ‹˜ Î˘‚¤ÚÓËÛË˜, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ·ÔÎÏÂ›ÂÙ·È Ó· ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÂÙÂÏÂÛÌ¤ÓˆÓ ÛÙË ı·Ï¿ÛÛÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ·ÓÔÈÎÙ¿ ÙË˜ ∫‡ÚÔ˘. Σελ. 12

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ

Γιάννης Πάριος
Σελ. 24

Ζωντανή ηχογράφηση από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΤΟ 1o CD ΚΑΙ Η ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΚΑΣΕΤΙΝΑ

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Ο νικητής
ΔÔ ÂÓ‰Â¯ﬁÌÂÓÔ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ‰‡Ô Á‡ÚÔÈ ÂÎÏÔÁÒÓ
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Γράφει ο ΜΙΧAΛΗΣ ΤΣΙΚΑΛAΣ

Το παγωμένο
πρόβλημα

Μalas is in the house
Είδες τι σου είναι η αγγλική; Στα αγγλι-

παραμένει διαιρεμένο εδώ και 40 σχεδόν χρόνια. Προς επικύρωση των όσων
μετέδιδε το Reuters, ανέφερε ακόμη ότι
για κάθε άνδρα, γυναίκα και παιδί στο
«ε/κ τμήμα» του νησιού αναλογεί το ποσό
των 19.722 ευρώ στο χρέος που θα πρέπει να επωμισθούμε και κατέληξε υπογραμμίζοντας: «Αυτό το γεγονός, θα πρέπει να προσφέρει στις Βρυξέλλες ένα εργαλείο παρότρυνσης προς τους Ελληνοκύπριους για να συνεργαστούν με τους
Τουρκοκύπριους σε μια χαλαρή διζωνική
ομοσπονδία του είδους που προτάθηκε
από τον τότε Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ
Κόφι Ανάν το 2004».
Τα ίδια περίπου, με κάποιες παραλλαγές,
ακούμε κατά καιρούς και από προβεβλημένους ηγέτης της Ε.Ε., αντί όμως οι υποψήφιοι και τα επιτελεία τους να θέσουν
ξεκάθαρα τις θέσεις τους ως προς την
γραμμή επίλυσης του Κυπριακού που
προτίθενται να ακολουθήσουν, χωρίς να
το διαχωρίζουν από την οικονομική κρίση
και την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων, δίνουν την εντύπωση ότι θα διαχειριστούν τα ζητήματα κεχωρισμένα ως
να πρόκειται για νερό και λάδι. Μόνο ο
Γιώργος Λιλλήκας τα έχει διασυνδέσει,
με τρόπο όμως που όχι μόνο οδηγεί στην
επίλυση τους αλλά σε μια επικίνδυνη επιδείνωση τους.
Ο επόμενος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, όποιος και να είναι δεν έχει
άλλη επιλογή από την τοποθέτηση όλων
των δεδομένων στον γεωπολιτικό χάρτη
αλλά στις πραγματικές τους διαστάσεις
και στις κλίμακες ισχύος που έχει η κάθε
δύναμη. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Κύπρος
έχει την μικρότερη λόγω μεγέθους δύναμη. Δεν σημαίνει όμως ότι λόγω υδρογονανθράκων μπορούμε να λογιζόμεθα και
εν δυνάμει υπερδύναμη. Ακριβώς λόγω
υδρογονανθράκων η Κύπρος μπορεί να
λύσει το Κυπριακό, έχοντας τη συμπαράσταση και τη στήριξη εταίρων και συνεταίρων, όταν οι πολιτικές προτάσεις που
θα προβάλει θα λαμβάνουν υπόψη συνισταμένες μέσα από τις οποίες θα προωθείται μια μόνιμη ειρήνη στην περιοχή.
Ειρήνη στο ίδιο το νησί μας αλλά και ειρηνική συνύπαρξη και συνεργασία, στο
πλέγμα των γύρω από μας χωρών, που
δεν είναι άλλες από την Ελλάδα, την
Τουρκία και το Ισραήλ αλλά και τις αραβικές χώρες που τόσο δοκιμάζονται σήμερα οι λαοί τους και με τις οποίες παραδοσιακά είχαμε φιλικές σχέσεις.
Η σοφία στους μικρούς είναι πολλές φορές πιο ισχυρή από τη δύναμη των μεγάλων…

για να κάνεις μια «υποστηρικτική» εμφάνιση, νιώθω ότι στην καλύτερη με
κοροϊδεύεις.

κά καταλαβαίνεις ότι ξεκινάει μια συναυλία, άμα διαβάσεις τον τίτλο του
άρθρου εννοώ, ενώ αν πεις «ο Μαλάς
είναι μέσα στο σπίτι» στα ελληνικά, θα
ξεκινήσεις να ψάχνεσαι πότε άνοιξε η
πόρτα και πότε μπήκε και εσύ χαμπάρι
δεν πήρες. Μαθαίνεις που λες την ημερομηνία, περιμένεις να έρθει η μέρα, έχεις πάρει εισιτήριο αλλά και την
απόφαση για το ποιον θα πάρεις μαζί
σου. Συναυλία και μόνος, δύσκολο, αλλά από την αρχή ήταν δύσκολο το όλο
εγχείρημα. Πού να φανταζόταν ας
πούμε ο Alan Freed το 1952, οικοδεσπότης στα ερτζιανά της περιβόητης
εκπομπής Moondog Show στο
Cleveland και πιο συγκεκριμένα στον

Αλίμονο στους έντεχνους του τώρα

και του πάντα, που νομίζουν ότι υπηρετούν τον στρατευμένο στίχο με τέτοιου τύπου guest εμφανίσεις. Ο καιρός σας ξεπερνάει κυρίες και κύριοι
του πενταγράμμου και σας άφησε ήδη
πίσω του και από την άλλη, αλίμονο
στον πολιτικό που θεωρεί πνευματικό
του πλεονέκτημα απέναντι σε οποιονδήποτε άλλον τη συστράτευση των
τραγουδοποιών στο πλευρό του. Αν
θέλει εν έτει 2013 ο πολιτικός λόγος
και η πειθώ να γυρίσει πίσω στο αξύριστο πόδι και στο αμπέχονο από κουρασμένους μεσήλικες ροκάδες οι οποίοι ούτε να βρίσουν μια βρισιά της
προκοπής δεν μπορούν μέσα από τα
τραγούδια τους, τότε αυτός ο πολιτικός λόγος είναι τουλάχιστον 20 χρόνια
πίσω. Κανένα δήθεν πολιτικό ή τάχα
μου στρατευμένο σουξέ της ελληνικής, έντεχνης ελαφρολαϊκόποπ σκηνής του rock, δεν πρόκειται να με κάνει να πιστέψω ότι είναι ο ναυαγοσώστης μου. Και ύστερα, άμα δεν το έχεις και εσύ πολιτικέ μου, απλά μην
βγαίνεις, μην αφήνεις να σύρεσαι σε
τέτοιου είδους θεάματα. Είναι δυνατόν να βγαίνει ο Malas on stage και εγώ να κάνω flashback στο ρομποτικό
χαιρετισμό του Σημίτη; Θυμάστε; Τεντωμένα-ρομποτικά χεράκια και πάμε.

“

Η αμηχανία στο φόρτε της
και ο ράπερ Σταύρος με
στραβό jokey να τρώει το
κόλλημα του Eminem σαν
πάτησε στη σκηνή του
freestyle battle στο 8 mile.
Το δε βλέμμα του Κατσουρίδη, ουφ, όλα τα λεφτά.

”

Η αμηχανία στο φόρτε της και ο ράπερ
ΣΚΙΤΣΟ: Μυρτώ Αριστείδου

Σ

σταθμό WJW, πως όταν θα αποφάσιζε
να κάνει πράξη τη σκέψη του για την
πρώτη rock συναυλία στον κόσμο, το τι
θα ακολουθούσε.
Ο Alan, μη έχοντας προφανώς υπόψη

το πόσο μεγάλη απήχηση είχε εκείνη
την εποχή η εκπομπή του –πού οι μετρήσεις του σήμερα– αποφάσισε να
«κλείσει» για τη συναυλία το τοπικό
στάδιο της περιοχής χωρητικότητας
10.000 ατόμων. Στις 21 Μαρτίου του
1952, τη βραδιά της συναυλίας, έφτασαν 25.000 άνθρωποι στο χώρο –με
εισιτήρια στα χέρια εφόσον οι διοργανωτές όσο έβλεπαν ότι τραβάει, τόσο
πουλούσαν αδιαφορώντας για τον κίνδυνο– με αποτέλεσμα να μην μείνει τίποτα κυριολεκτικά όρθιο στο στάδιο:
Εν ολίγοις, όλες οι εκεί εγκαταστάσεις
καταστράφηκαν ολοσχερώς, όλες οι
πόρτες διαλύθηκαν, δεν έμεινε τζάμι
για τζάμι στη θέση του, ενώ οι σφαλιάρες έδιναν και έπαιρναν μεταξύ

paraschosa@kathimerini.com.cy
Σχολιάστε στο www.kathimerini.com.cy

των καθόλα εκνευρισμένων που κράδαιναν τα εισιτήρια στο χέρι ανθρώπων οι οποίοι δεν ήξεραν τι άλλο να
κάνουν. Όπως και να το δει κανείς, για
rock συναυλία, μια χαρά πήγε.
Για τις άλλες συναυλίες δεν είμαι σί-

γουρος, αυτές που μπορεί ναι μεν να
έχουν μια rock απόχρωση αλλά πλέον
δεν πείθουν με τη βαρύτητα ή με το
μήνυμα που θέλουν να περάσουν κυρίως σε όσους δεν συμμετέχουν σε
τέτοιου είδους «παραδοσιακά» θεάματα. Η προβληματική είναι η εξής: Αν
ο Alan Freed το 1952 δεν ήξερε τι απήχηση είχε η εκπομπή του λόγω έλλειψης μετρήσεων αλλά παρόλα αυτά αποφάσισε να κάνει τη συναυλία, ο πο-

O ΦΙΛΙΣΤΩΡ

11.ΙΙ.1964
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΥ: Χανιά, 10.– Με βαθείαν
θλίψιν και οδύνην ολόκληρος η Κρήτη εκήδευσε χθες το επιφανές τέκνον της Σοφοκλή Βενιζέλον, τον υιόν του μεγάλου
Ελευθερίου Βενιζέλου. [...] Δεύτερος απεχαιρέτισε τον νεκρόν
ο αρχηγός της Ενώσεως Κέντρου κ. Γεώργιος Παπανδρέου,
με τον ακόλουθον επικήδειον λόγον: «Είναι κοινός ανθρώπινος
κλήρος ο θάνατος. Αλλά είναι προνόμιον η ευθανασία. Και
αυτήν σου επεφύλαξαν οι θεοί. Είχες κινηθή, τον τελευταίον
καιρόν, εις μίαν ιαχήν θριάμβου. Και η Κρήτη, η ιδική σου,
σε απεθέωσε. Αμέσως κατόπιν απεχαιρέτισες την ζωήν.
Επεσες ηρωικώς εις την μάχην. Και εξέλεξες το Κρητικόν
πέλαγος, διά να αποχαιρετίσης, μαζί με την γην, και την θάλασσαν των πατέρων σου. Είχες έλθει εις την ζωήν με μίαν
υπερτάτην τιμήν και υπερτάτην ευθύνην: Σοφοκλής Ελευθερίου
Βενιζέλος. Και δεν εκάμφθης από το μέγα βάρος. Αλλά προσέθεσες. Και αυτή είναι η δόξα σου. Η πολιτική αρετή σου
ήτο η ημερότης, η μετριοπάθεια. Και διά τούτο δεν είχες εχθρούς. Είχες μόνον αντιπάλους. Αλλά ακόμη και οι αντίπαλοι
σε περιέβαλλον με τιμήν και συμπάθειαν. Ατμοσφαίραν πολιτισμού εδημιούργει η παρουσία σου εις τον δημόσιον βίον.
Αλλά όταν ήρχετο το μήνυμα του μεγάλου Αγώνος, ερρίπτεσο
πρώτος εις την μάχην. Ησο γενναίος. Χωρίς έμφασιν, χωρίς
έπαρσιν, με άτρομον ήθος, είχες αντιμετωπίσει και τον
εχθρόν εις τα πεδία της μάχης και τας σκληράς δοκιμασίας
της πολιτικής μας ζωής. Ο λόγος σου είχεν ουσίαν. Με
ηρεμίαν, με ασφαλή κρίσιν, εύρισκες τον πυρήνα του θέματος.
[...] Εις την οδύνην πρωτοστατεί η Κρήτη. Κρούονται
πενθίμως οι κώδωνες των εκκλησιών. Και ευλαβούμεθα τον
θρήνον της. Διότι πολύ ηγάπησες και πολύ ηγαπήθης εις
την γην των πατέρων σου. [...]. Θα πρέπει να είχες προαισθανθή
το τέλος. [...] Με είχες επισκεφθή διά να με αποχαιρετήσης,
παρέτεινες την παραμονήν σου, μου ωμίλεις εις τόνους εξομολογήσεως διά το παρόν και το μέλλον. Και με εδόνει,
εφ’ όσον ωμίλεις, το μυστήριον του κινδύνου, Ησθανόμην,
ότι ωμοίαζον με υποθήκας οι λόγοι σου. Η Ενωσις Κέντρου,
με άπειρον θλίψιν, σου καταθέτει στέφανον δάφνης. Και
θέλω και εγώ, προσωπικώς, να σε αποχαιρετίσω. Εις την
πολυκύμαντον πολιτικήν μας ζωήν και συνειργάσθημεν και
διεφωνήσαμεν. Αλλά είχεν επί τέλους έλθει ο κοινός θρίαμβος.
Και φεύγεις... Με βαθυτάτην ψυχικήν συντριβήν σου απευθύνω
τον τελευταίον χαιρετισμόν.»

λιτικός σήμερα που ακριβώς λόγω των
μετρήσεων ξέρει τη απήχηση που έχει, γιατί αποφασίζει να κάνει μια συναυλία; Για να ευχαριστηθούν οι fun;
Για να ορέγονται οι ψηφοφόροι ή οι
διοργανωτές με το πόσο κόσμο μάζεψαν στο «εθνικό» μας κλειστό στάδιο
με τα δυο ονόματα; Ή, τέλος, για να αποδείξουν οι… έντεχνοι, την κομματική υποστήριξη και διαχρονικά πατροπαράδοτη στάση στην αριστερά; Λυπάμαι να πω ότι άμα κατεβαίνεις καλοκαίρι και με χρεώνεις για να σε δω και
έρχομαι όχι γιατί δεν είμαι αριστερός
αλλά επειδή είμαι πάνω και πέρα από
αυτό και γουστάρω μια καλοκαιρινή
βραδιά να σε ακούσω και μου ξανακατεβαίνεις όποτε σε καλέσει το κόμμα

Σταύρος με στραβό jokey να τρώει το
κόλλημα του Eminem σαν πάτησε στη
σκηνή του freestyle battle στο 8 mile.
Το δε βλέμμα του Κατσουρίδη, ουφ, όλα τα λεφτά. Όλα τα είχαμε η έντεχνη
ατμόσφαιρα μας έλειπε… Αλλά εδώ αναγνώστη μου κατέβηκαν, όσοι κατέβηκαν τότε, για συναυλία υποστήριξης
του Προέδρου τον καιρό του Μαρί,
δεν θα κατέβει τώρα ο στρατευμένος
τραγουδοποιός να σταθεί στο πλευρό
της δίκαιης κοινωνίας; Και από την άλλη, εφόσον στο πλευρό αυτής ω ναι
στέκεται λοιπόν ο τραγουδοποιός,
ποιος άλλος θε να σταθεί στα συντρίμμια της και να την ξαναχτίσει πέρα από
εμάς τους πολίτες;
Κι αν αυτά τα λόγια μου σας σφίξανε

σαν πένσα, ε, είναι η αλήθεια μου που
με έχει κάνει λιώμα και από το πόδι με
τραβάει βαθιά μέσα στο χώμα…

tsikalasm@sppmedia.com

Δίκαιη Κοινωνία

Επιλογή: ΜΙΧΑΛΗΣ Ν. ΚΑΤΣΙΓΕΡΑΣ

49 χρόνια πρίν στην «Κ»

ΥΓΕΙΑ

ΥΨΙΚΑΜΙΝΟΣ

Γράφει ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

τη διάρκεια όλων των προηγούμενων προεκλογικών εκστρατειών, το
Κυπριακό αξιολογείτο ως κορυφαία
προτεραιότητα και καταλάμβανε τη μερίδα του λέοντος στο χρόνο που αναλωνόταν από τους εκάστοτε υποψηφίους,
προέδρους ή βουλευτές, τόσο στις ομιλίες, όσο και στις τηλεοπτικές συζητήσεις
και από τον καιρό που εμφανίστηκαν και
στα debates. Μόνο στη παρούσα προεκλογική περίοδο το κυπριακό σε δεύτερο
πλάνο ενδιαφέροντος και συζήτησης υποχωρώντας έναντι της οικονομικής κρίσης. Και αυτό είναι λογικό, λόγω του δέους που νιώθει ο κόσμος έναντι ενός εντελώς αβέβαιου αύριο και έχοντας στη
μεγάλη πλειοψηφία του γευτεί το πικρό
ποτήρι της συρρίκνωσης των εισοδημάτων του, της ανεργίας και της πτώσης του
βιοτικού του επιπέδου. Συνεπώς η έγνοια
των πολιτών εστιάζεται στην προοπτική
εκλογής στην προεδρία του κράτους ενός
προσώπου που θα επαναφέρει, το συντομότερο δυνατό, τη ζωή μας στα πλησιέστερα δυνατά επίπεδα που ήταν πριν από
την κρίση. Σε πολύ μικρότερο ποσοστό
της συλλογικής αντίληψης, η οικονομική
κρίση συνδέεται με την επίλυση του κυπριακού. Αν και ο γράφων τη θεωρεί οφθαλμοφανή, από το τελευταίο debate
αλλά και από τις ομιλίες που διαβάσαμε καθώς μας έρχονται ηλεκτρονικά πριν γίνουν- των υποψηφίων, διαπιστώσαμε είτε επιδερμικές τοποθετήσεις είτε εθνικιστικές τοιούτες και πάντως τοποθετήσεις
που αγνοούν τις παρούσες γεωπολιτικές
συνθήκες και συνισταμένες.
Το γεγονός ότι η Άγκυρα, δεν διστάζει να
διακηρύσσει ότι θα κατεβάσει στην κυπριακή ΑΟΖ, συνοδευόμενο από πλοία
του τουρκικού πολεμικού Ναυτικού, το υπερσύγχρονο ερευνητικό σκάφος
«Μπαρμπαρός Χαϊρεντίν Πασά» που αγόρασε από τη Νορβηγία εσπευσμένα, για
να πραγματοποιήσει έρευνες στα ανοιχτά
της Τουρκίας και της Κύπρου, δεν είναι απλά ένα προπαγανδιστικό τέχνασμα. Ούτε
το ότι κάθε φορά που ο πρωθυπουργός
Ερντογάν ή ο υπουργός ευρωπαϊκών υποθέσεων αναφέρονται στην Κύπρο μιλούν για τη δεινή οικονομική κατάσταση
του νησιού και φτάνουν να μας προτείνουν οικονομική βοήθεια μέσω της λεγόμενης «ΤΔΒΚ» είναι τυχαίο. Όπως δεν είναι τυχαίο που το πρακτορείο Reuters,
μόλις πρόσφατα μετέδωσε ότι για πρώτη
φορά από τότε που η Κύπρος έγινε μέλος
της ΕΕ, σχεδόν πριν από μια δεκαετία, οι
εταίροι της έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν την οικονομική βοήθεια που
χρειάζεται ως μοχλό πίεσης προκειμένου
να επιτευχθεί μια διευθέτηση του πολιτικού προβλήματος του νησιού, το οποίο

ΚΟΣΜΟΣ

Με άριστα το 10
Γράφει Ο ΣΠΟΝΔΟΦOΡΟΣ

Ωραίος ο χαβαλές και οι
γραφικότητες, αλλά σε κάποια φάση
1πρέπει
να σοβαρευτούμε. Ως πολιτεία και
Στον Ούτοπο.

ως δημοκρατία.
Πριν από κάποιες δεκαετίες
το ανέκδοτο-μύθος πως
2στηκυκλοφορούσε
συνοικία του Αγίου Δομετίου στη ΛευΣτα άλογα.

«It’s more entertainment than business
meeting him».

κωσία τρώνε τις γάτες για σουβλάκια. Δεν
ξέρω αν είχε δόση αλήθειας ο μύθος, φαίνεται όμως πως κάποιοι από εμάς έφαγαν
ιρλανδικά μπιφτέκια από άλογο. Το ότι ο ιππόδρομος στην Κύπρο είναι στον Άγιο Δομέτιο είναι απλώς σύμπτωση.

πεδο - bon fillet είναι τυχαίο; Αν δηλαδή
δώσουμε στους Γερμανούς το τερματικό,
Νίκαρε, θα δούμε τον Σόιμπλε να πίνει μπίρες στο Aperitivo με τον Σταυράκη και να
μιλούν για την τράπεζα του δεύτερου;

Θυμάστε τον φούρνο του
Μελή; Τις τελευταίες μέρες έχει μετα3κομίσει
στους κήπους του Προεδρικού και
Στον φούρνο.

έχει στην κυριολεξία «πάρει φωτιά». Τουλάχιστον να του ξεσκονίσουν τα συρτάρια
του Healthy μετά το άδειασμα και να ανοίξουν τα παράθυρα να φύγει η μυρωδιά από
το κολοκάσι. Το απεχθάνεται η κυρία Άντρη.
εδώ και μήνες ενημερώσει πως μέ4χρι είχε
και την τελευταία μέρα της προεδρίας
Στον Συλικιώτη. Ο Σπονδοφόρος σάς

του ΑΚΕΛ το λυκόσκυλο του κόμματος θα υπογράφει. Αφού έδωσε νέα οικόπεδα για
πετρέλαιο και φυσικό αέριο, υπέγραψε και
τη μεταγραφή του Μέσι των αερίων(;), κυρίου Κασίνη, στην προσωπική εταιρεία του
υπουργού, ΚΡΕΤΥΚ. Όπως είπε και ένας
σοβαρός ξένος που είχε συνάντηση με τον
Κασίνη το τελευταίο διάστημα: «It’s more
entertainment than business meeting
him». Oh yeah!

Η στήλη παρακαλεί
την κυβέρνηση να λύσει το πρόβλημα των
9οικοδόμων
γιατί η Elsa Loutsios δεν θα μποΣτους οικοδόμους.

Σταματήστε τις απεργίες, έχουμε και μία ανακαίνιση να κάνουμε.
Ο λαμπρός αυτός νέος, ο
χαρισματικός και αυτόφωτος Σταύρος
5Μαλάς,
ως νέος Μέγας Αλέξανδρος, αποΣτα κόμματα.

φάσισε πως ό,τι δεν λύνεται με την Τρόικα,
κόβεται. Έτσι συνέστησε «ομάδα κρούσης»
για να τα βάλει μαζί τους. Βρε sexy Takis,
πόσες άλλες μπούρδες θα τον βάλεις να
πει; Λυπήσου αυτόν αλλά και εμάς που τα
ακούμε.

οι (ματσωμένοι), τους επέβαλαν εξαγοράσιμη ποινή 100.000 ευρώ. Όλοι happy.
Έχουμε εκλογές, φτάσανε
καρναβάλια, θα κερδίσει Λεμεσια7νός,ταείναι
να μην τρελαθούν οι κάτοικοι της
Στη Λεμεσό.

πόλης; Ο ένας πήγε να σκοτώσει νοσοκόμο
που προσφέρθηκε να βοηθήσει τραυματία,
η άλλη τριχομάλλισε την καθηγήτριά της
στη μέση του σχολείου. Όχι παίζουμε.

Η ελληνική δικαιοσύνη
σε αντίθεση με την κυπρια6κή,αποφάσισε,
Θυμήθηκε λέει ο
πως τα αεροπλάνα δεν πέφτουν μόνα
νέος πρόεδρος του Eurogroup πως έχει
8
τους, καταδικάζοντας τρεις ως υπεύθυνους αέριο και πετρέλαιο η Κύπρος και πρέπει
Στη δικαιοσύνη.

Στους Ευρωπαίους.

για την τραγωδία της «Ήλιος». Επειδή όμως
το ελληνικό κράτος έχει ανάγκη από λεφτά
και επειδή οι καταδικασθέντες είναι Κύπρι-

να προσμετρηθεί στη βιωσιμότητα του χρέους. Το ότι η δήλωση έγινε μόλις υπέγραψε
ο Συλικιώτης με τη γαλλική Total ένα οικό-

ρεί να ασχοληθεί με τόσο λαϊκά προβλήματα
με την ανάληψη της προεδρίας. Άσε που θα
τους χρειαστεί τους οικοδόμους για την ανακαίνιση που χρειάζεται το Προεδρικό.
Όχι, ο υποψήφιος που
θα θέλαμε σ’ αυτές τις εκλογές και
10
αυτός που αξίζει στον λαό και στον τόπο
Στον Πρόεδρο.

δεν είναι ο sexy Takis. Ο τόπος αυτός δεν αξίζει τίποτα λιγότερο για Πρόεδρο της Δημοκρατίας από τη σοφία και ηγεσία του Μακαριότατου. Είναι ευέλικτος (να δώσουμε
το αέριο στον αγωγό της Τουρκίας), είναι
ευθύς (σόρι, αλλά θα βγει ο Αναστό από τον
πρώτο γύρο), ξέρει να αποφεύγει τις κακοτοπιές (η Ελληνική η μόνη τράπεζα χωρίς
προβλήματα). Η στήλη τοποθετήθηκε.

Πρόεδρος Δ.Σ.: ΚΩΣΤΑΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ■ Διευθύνων Σύμβουλος: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΤΤΙΔΗΣ ■ Διευθυντής: ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ ■ Αρχισυντάκτης: ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Υπεύθυνος Οικονομικού: ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕΡΣΙΑΝΗΣ ■ Υπεύθυνος Καλλιτεχνικού: ΚΩΣΤΑΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ■ Υπεύθυνος Ατελιέ: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ
Iδιοκτησία

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
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Σάββατο 9 - Kυριακή 10 Φεβρουαρίου 2013

Wikipedia: Στόχος της το 1 δισ. επισκέπτες μέχρι το 2015

ΓΝΩΜΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΣΜΟΣ

ΥΓΕΙΑ

Οι φοβίες των κομμάτων πριν από την κάλπη
Δύο σενάρια ανησυχούν το ΑΚΕΛ – Σήμα κινδύνου σε ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ, αν τα ποσοστά είναι κάτω από 43% - Τα διλήμματα της ΕΔΕΚ
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΣΑΓΓΑΡΗ

Για το ΑΚΕΛ το καλύτερο σενάριο,
στην επικείμενη εκλογική μάχη, φαίνεται να σχηματίζεται σε δύο περιπτώσεις:
Πρώτον. Ο υποψήφιος Σταύρος Μαλάς που υποστηρίζεται από το ΑΚΕΛ
να λάβει ποσοστά πέραν του 27% και
να υπάρξουν δύο γύροι εκλογών με
τον υποψήφιό τους φυσικά να βρίσκεται στο ψηφοδέλτιο και τη δεύτερη
Κυριακή και με ενδεχόμενο νίκης.
Δεύτερον. Ο υποψήφιος του ΑΚΕΛ
να λάβει ποσοστά πέραν του 27% αλλά
να μην υπάρξει δεύτερος γύρος εκλο-

Στους αναποφάσιστους θα ποντάρουν οι τρεις υποψήφιοι στο τελευταίο ντιμπέιτ.
γών. Είναι προφανές, ότι όποιο από
τα δύο πιο πάνω σενάρια ισχύσει, το
ΑΚΕΛ θα είναι κερδισμένο από τις εκλογές σε σημείο μάλιστα που θα μπορεί να θεωρείται και ως «ο μεγάλος νικητής των εκλογών», μιας και η συγκράτηση τέτοιων ποσοστών, υπό τέτοιες συνθήκες, θα είναι κοινά παραδεκτό ότι πρόκειται για «άριστο προεκλογικό χειρισμό» και ότι το ΑΚΕΛ
παραμένει «ισχυρό», θέτοντας την ίδια
ώρα τη βάση για μια «ισχυρή συμπαγή
αντιπολίτευση» και επιπλέον διανοίγεται ο δρόμος για την «πρωτιά» στις
βουλευτικές εκλογές του 2016.
Το χειρότερο σενάριο για το ΑΚΕΛ
καταγράφεται σε δύο περιπτώσεις:
Πρώτον. Ο υποψήφιος του να λάβει
ποσοστά που να μην ξεπερνούν το
25%, να υπάρξουν δύο γύροι, και ο
Σταύρος Μαλάς να αποκλειστεί από
την πρώτη Κυριακή. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο τρομάζει την Εζεκία Παπαϊωάννου, αφού γνωρίζουν ότι το κόμμα

θα εισέλθει αμέσως σε ένα πρωτοφανή
κύκλο εσωστρέφειας από την επομένη
μάλιστα της πρώτης Κυριακής. Εσωκομματικά, θα αμφισβητηθεί η ηγεσία
για τις επιλογές της, πολιτικά ίσως να
αποτελέσει την απαρχή ενός νέου κομματικού χάρτη στην Κύπρο και επί της
ουσίας το ΑΚΕΛ θα είναι υποχρεωμένο
να τοποθετηθεί ποιον υποψήφιο στηρίζει τη δεύτερη Κυριακή. Αν και θεωρητικά, το τελευταίο φαντάζει εύκολο,
δεδομένης και της θέσης ότι «εμείς
δεν θα στηρίξουμε ποτέ τον κ. Αναστασιάδη», και συνεπώς το ΑΚΕΛ θα
στηρίξει Γιώργο Λιλλήκα, στην πραγματικότητα θα είναι πολύ πιο δύσκολο,
αφού το ΑΚΕΛ θα υποχρεωθεί να στηρίξει ένα πολιτικό πρόσωπο, το οποίο
μέχρι πρότινος χαρακτηριζόταν ως «αποστάτης». Παράλληλα, δίνοντας στήριξη στον Γιώργο Λιλλήκα, το κόμμα
της αριστεράς γνωρίζει ότι θα ανοίξει
ο ασκός του Αιόλου για την απαρχή
μιας ενδεχόμενης ανακατάταξης στον

κομματικό χάρτη με το ίδιο να βρίσκεται στη δυσμενέστερη και πιο μειονεκτική θέση, με απρόβλεπτες συνέπειες.
Δεύτερον. Το δεύτερο χειρότερο σενάριο για το ΑΚΕΛ είναι να λάβει ποσοστά μικρότερα του 25% και να μην
υπάρξει δεύτερος γύρος εκλογών. Μια
επιπλέον παράμετρος σε αυτό είναι
αν ο Σταύρος Μαλάς θα τερματίσει
δεύτερος ή τρίτος. Στην τελευταία περίπτωση τα πράγματα θα είναι ιδιαίτερα
άσχημα για το ΑΚΕΛ με παρόμοιες, αν
όχι χειρότερες, συνέπειες από το πρώτο
σενάριο που αναφέρεται ανωτέρω. Και
τούτο διότι στο ενδεχόμενο που ο κ.
Μαλάς τερματίσει τρίτος, χωρίς δεύτερο
γύρο εκλογών, αυτομάτως ο Γιώργος
Λιλλήκας θα είναι σε θέση να κινηθεί
για τον σχηματισμό ενός κόμματος με
ό,τι αυτό συνεπάγεται.

ΔΗΚΟ και ΔΗΣΥ

Στο ΔΗΚΟ τα πράγματα είναι εξίσου
κρίσιμα για την ενδοκομματική συνοχή

Τρία γεγονότα βρίσκονται στην
πολιτική ατζέντα επτά μέρες πριν
από τις εκλογές. Πρόκειται για το
τρίτο και τελευταίο ντιμπέιτ μεταξύ των τριών κύριων υποψηφίων,
τη Δευτέρα, με τους τρεις να επικεντρώνονται στους αναποφάσιστους ψηφοφόρους αλλά και στο
να προβάλουν το κοινωνικό πρόσωπο του προγράμματός τους.
Παράλληλα, αναμένεται την ερχόμενη Τετάρτη η τελική παγκύπρια συγκέντρωση του Νίκου Αναστασιάδη στο «Ελευθερία –
Τάσσος Παπαδόπουλος», στην οποία θα υπάρχει και συναυλία από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη και
ενδεχομένως την Άννα Βίσση. Η
αυλαία, ωστόσο, πέφτει με τον
Δημήτρη Χριστόφια, ο οποίος θα
προβεί σε απολογισμό της πενταετούς διακυβέρνησης του την ερχόμενη Πέμπτη.

ΕΔΕΚ και Λιλλήκας

Η ΕΔΕΚ ίσως να είναι το μοναδικό
κόμμα, το οποίο δεν φαίνεται να προβληματίζεται ιδιαίτερα για τα χειρότερα και καλύτερα σενάρια. Θεωρείται
βέβαιο ότι οι Σοσιαλιστές θα λάβουν
υψηλότερα ποσοστά απ’ ό,τι στις Βουλευτικές του 2011 και ούτε και εκτιμάται ότι θα υπάρξουν εσωκομματικές
αναταραχές στην περίπτωση που ο
υποψήφιός τους δεν λάβει τέτοια ποσοστά που να του επιτρέπουν να βρίσκεται στον δεύτερο γύρο, το οποίο
είναι και το χειρότερο σενάριο για το
Κίνημα.
Σε μια τέτοια περίπτωση το κόμμα
του Γιαννάκη Ομήρου προσανατολίζεται να κινηθεί, όπως έκανε και σε
προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, στην ψήφο κατά βούληση. Αντίθετα, εάν ο υποψήφιος της ΕΔΕΚ
βρεθεί στον δεύτερο γύρο, αυτό θα
θεωρείται μεγάλη επιτυχία μιας και
θα είναι η πρώτη φορά στην πολιτική
ιστορία που υποψήφιος υποστηριζόμενος από ένα εκ των δύο μεγάλων
κομμάτων μένει εκτός δεύτερου γύρου.
Ωστόσο, εντός του Κινήματος ο προβληματισμός μπροστά στο ενδεχόμενο
ο Γιώργος Λιλλήκας να προχωρήσει
σε δημιουργία κόμματος γίνεται ολοένα και εντονότερος. Μια εξέλιξη, η
οποία αναπόφευκτα θα επηρεάσει αρνητικά την ΕΔΕΚ.

και κυρίως για το μέλλον της ηγεσίας
του κόμματος του Μάριου Καρογιάν,
αφού υπάρχει ξεκάθαρη αμφισβήτηση
εκ των έσω για την επιλογή στήριξης
Νίκου Αναστασιάδη.
Για το ΔΗΚΟ το καλύτερο σενάριο
βεβαίως είναι να υπάρξει ένας γύρος
εκλογών, κάτι που θα επιτρέψει στον
Μάριο Καρογιάν και στους συνεργάτες
του να πανηγυρίσουν, δικαίως, για
την επιτυχία τους. Το δεύτερο καλύτερο σενάριο για το κόμμα του κέντρου
είναι να λάβει ο Νίκος Αναστασιάδης
ποσοστά πέραν του 47% έτσι ώστε να
θεωρείται λίγο-πολύ δεδομένη η εκλογή του στον δεύτερο γύρο εκλογών.
Το χειρότερο σενάριο για το ΔΗΚΟ
θα είναι εάν ο Νίκος Αναστασιάδης
εξασφαλίσει ποσοστά μικρότερα του
43% και στον δεύτερο γύρο αντίπαλός
του είναι ο Γιώργος Λιλλήκας. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο φαντάζει ως εφιάλτης
για το ΔΗΚΟ μιας και υπάρχει το ενδεχόμενο, ακόμη και ΔΗΚΟϊκοί που

ΑΡΘΡΟ / Του ΝΙΚΟΥ ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗ

Η Κύπρος πάνω απ’ όλα
Όλες ανεξαιρέτως οι στιγμές της ιστορίας της Κύπρου ήταν και συνεχίζουν να είναι σημαντικές και καθοριστικές. Ειδικότερα μετά το 1974
υπάρχει μια μόνιμη κατάσταση ετοιμότητας και επαγρύπνησης λόγω της
συνεχιζόμενης τουρκικής κατοχής.
Όλες οι προεκλογικές εκστρατείες
είχαν τα δικά τους χαρακτηριστικά,
προκλήσεις και προβλήματα να λύσουν. Ποτέ δεν ήταν σχήμα λόγου
για εμάς η αναγκαιότητα ο λαός να
ψηφίσει. Να καταθέσει την άποψή
του και μέσα από την ψήφο του να
καθορίσει αυτόν που θα έπαιρνε στα
χέρια του το μέλλον του τόπου. Ψήφος
στις εκλογές σημαίνει ο λαός έχει τον
πρώτο λόγο για το μέλλον του και το
μέλλον της πατρίδας. Μιας πατρίδας
μοιρασμένης, με την Τουρκία να καραδοκεί και να αναμένει ένα δικό μας
λάθος για να θέσει επίσημα τις διχοτομικές της θέσεις στο τραπέζι των
συνομιλιών.
Είναι καθήκον απέναντι στην πατρίδα, τον λαό, τις επόμενες γενιές
και όσες αγωνίστηκαν υπέρ της δημοκρατίας και ελευθερίας, με την ψήφο μας αποφασιστικά να δηλώσουμε
ότι όσο εξαρτάται από εμάς δεν θα
αφήσουμε άλλο την Τουρκία στην
Κύπρο, θα βοηθήσουμε την οικονομία
μας να πάρει τον δρόμο της ανάπτυξης
και θα αξιοποιήσουμε την ευλογία
του φυσικού αερίου προς όφελος
όλων μας. Με την ίδια ειλικρίνεια,
τόλμη και υποχρέωση που έχουμε να
λέμε πάντα την αλήθεια και να θέτουμε τα πραγματικά διλήμματα ενώπιον του λαού, ώστε ο ίδιος να αποφασίσει την πολιτική που προκρίνει. Σε αυτή την προεκλογική μιλήσαμε αρκετά, γράψαμε ακόμα περισσότερα, τώρα η απόφαση είναι στα
χέρια του.
Αυτή η επιλογή είναι μεταξύ φιλοσοφιών, προσεγγίσεων και προτάσεων για τα κρίσιμα ζητήματα που
απασχολούν τον τόπο μας. Δεν είναι
επιλογή προσώπων.
Ο λαός μας μπορεί να επιλέξει την
πολιτική φιλοσοφία αυτών που στις
κρίσιμες στιγμές για την ιστορία και
το μέλλον της Κύπρου τάχθηκαν στη
λάθος πλευρά. Γύρισαν την πλάτη
στον λαό και σε θεσμούς της Δημοκρατίας και με τη μεγαλύτερη ευκολία
κατήγγειλαν την ίδια τους τη χώρα.
Αυτούς που με τις επικίνδυνες τοποθετήσεις στο Κυπριακό για λύση
χαλαρής ομοσπονδίας δίνουν χώρο
στην Τουρκία να προωθήσει και ε-

ΚΥΠΕ

Τα 4 σενάρια του ΑΚΕΛ

ΚΥΠΕ

Έχοντας υπόψη τον κίνδυνο της κομματικής συνοχής την επόμενη μέρα,
τα επιτελεία έθεσαν επί τάπητος όλα
τα ενδεχόμενα σενάρια σημειώνοντας
τα συν και τα πλην. Θα έχουμε έναν
ή δυο γύρους εκλογών, ποιο είναι το
μέγιστο και ποιο το ελάχιστο ποσοστό
αποτελέσματος και το κυριότερο, τι
γίνεται εάν βρεθούν εκτός δεύτερου
γύρου; Με το ρολόι πλέον να μετράει
αντίστροφα, τα επιτελεία των τριών
κύριων υποψηφίων θέλουν να έχουν
ενώπιόν τους όλα τα πιθανά σενάρια,
καθώς και τις απαντήσεις για το καθένα,
ώστε να μη βρεθούν προ εκπλήξεως.
Το στοίχημα είναι τεράστιο και το διακύβευμα για την επόμενη μέρα ακόμη
μεγαλύτερο, ενώ ανοικτό είναι το ενδεχόμενο, ενδοκομματικοί τριγμοί και
κρίσεις, να αρχίσουν από τη 18η Φεβρουαρίου. Δεν υπάρχει αμφιβολία,
ότι το μεγαλύτερο στοίχημα είναι για
το κυβερνών κόμμα, το οποίο θα εισέλθει για ακόμη μία φορά στη μέγγενη
των πολιτών, οι οποίοι βάσει και των
μετρήσεων, εμφανίζονται «εξοργισμένοι» με την παρούσα διακυβέρνηση.
Στο ΑΚΕΛ γνωρίζουν τα δεδομένα και
παρά το ότι πέρασαν ξανά τη δοκιμασία
της ψήφου των πολιτών το 2011 στις
Βουλευτικές Εκλογές, τότε επιτυχώς,
αναγνωρίζουν ότι τα πράγματα σήμερα
είναι διαφορετικά, αφού στα «πλην»
προστέθηκε και το Μνημόνιο, οι περικοπές μισθών, οι μειώσεις επιδομάτων και ταυτόχρονα η αύξηση στο κόστος ζωής.

ψήφισαν στον πρώτο γύρο το Νίκο Αναστασιάδη να μετακινηθούν υπέρ
του Γιώργου Λιλλήκα κατά τον δεύτερο
γύρο.
Για την Πινδάρου το χειρότερο σενάριο είναι να χαθούν οι εκλογές. Ένα
τέτοιο σενάριο, δεν εξετάζεται με μεγάλη σοβαρότητα από το ΔΗΣΥ, ωστόσο σε μια τέτοια περίπτωση, οι
τριγμοί στην Πινδάρου θα είναι έντονοι
σε τόσο βαθμό, όπου κανείς δεν μπορεί
να προβλέψει την επόμενη μέρα και
ποιο θα είναι το μέλλον του Συναγερμού. Δύσκολα όμως εκτιμάται ότι θα
είναι τα πράγματα και στην περίπτωση
που ο Νίκος Αναστασιάδης δεν εξασφαλίσει τουλάχιστον 46% από τον
πρώτο γύρο, ενώ «σήμα κινδύνου» θα
ηχήσει εάν τα ποσοστά δεν ξεπεράσουν το 43%.

Το ντιμπέιτ και
ο τελευταίος
λόγος Χριστόφια

<
<
<
<
<
<
<

Η επιλογή είναι μεταξύ
φιλοσοφιών και
προσεγγίσεων, δεν είναι
επιλογή προσώπων
πίσημα τις διχοτομικές της θέσεις.
Αυτούς που ήδη συζητούν και δηλώνουν την ετοιμότητά τους να γίνει
μεταφορά του κυπριακού φυσικού
αερίου μέσω τουρκικών αγωγών πριν
ακόμα πετύχουμε λύση. Πολιτική
που, εάν υλοποιηθεί, αυτόματα αφαιρεί από την πλευρά μας ένα σοβαρό
επιχείρημα για διαπραγμάτευση του
Κυπριακού.
Αυτούς που επαναφέρουν με τον
πιο βάναυσο τρόπο στις μνήμες όλων
των δημοκρατικών και πατριωτών πολιτών τι σημαίνει προδοσία, πόλεμος
και καταστροφή της Κύπρου, λέγοντας
ότι ένταξη της χώρας μας στο ΝΑΤΟ
θα την βοηθήσει στην άσκηση πίεσης
προς την Τουρκία. Πίεση σε τι και
πώς; Πίεση και κατάντια θα είναι μόνο
για την Κύπρο, που θα είναι υποχρεωμένη να στέλνει τα παιδιά της να
πολεμούν όπου αποφασιστούν επιδρομές, με εντολές μάλιστα της Τουρκίας, αφού κατέχει περίοπτη θέση στη
βορειοατλαντική συμμαχία. Τέτοιες
θέσεις απλώς αποδεικνύουν πόσο λανθασμένα κατανοούν το καλώς νοούμενο συμφέρον του λαού μας.
Αυτούς που ανέκαθεν υποστηρίζουν τις ιδιωτικοποιήσεις και τη μεταφορά δημόσιου πλούτου σε ιδιωτικά
χέρια, αλλά αρνούνται ασυζητητί να
συνεισφέρει περισσότερο ο πλούτος
για έξοδο της χώρας από την κρίση.
Αυτήν τελικά την κοινωνία θέλουν
να δημιουργήσουν: των δύο μέτρων

και δύο σταθμών, της διάλυσης του
κοινωνικού κράτους, της εξάλειψης
της μεσαίας τάξης και της ενδυνάμωσης των ήδη εχόντων. Αυτή κι αν
είναι ιδεοληψία, που επιδιώκει να
διασπά τον λαό και να αποδυναμώνει
καθημερινά τη φωνή των εργαζομένων.
Είναι στο χέρι του λαού μας εάν
θα εκλέξει τον ηγέτη της λιτότητας,
των ιδιωτικοποιήσεων, της διάλυσης
του κοινωνικού κράτους, της πώλησης
του δημοσίου πλούτου και του φυσικού αερίου. Αν θα επιλέξει αυτόν
που υιοθετεί τη χαλαρή ομοσπονδία.
Εάν θα επιλέξει αυτόν που αποδέχεται
τις λογικές Μέρκελ.
Ενώπιον του λαού μας υπάρχει και
ο υποψήφιος που, αντί να δακτυλοδείχνει την Τουρκία ως την υπαίτιο
της μη λύσης στο Κυπριακό, αναζητεί
λάθη και ευθύνες σε προηγούμενους
ηγέτες της ε/κ πλευράς διότι συμφώνησαν, ισχυρίζεται, λάθος βάση λύσης.
Θα «καθαρίσει το τραπέζι των διαπραγματεύσεων», λέει. Ο υποψήφιος
που, ενώ παρουσιάζεται ως αδιάλλακτος και διεκδικητικός, την ίδια στιγμή
δηλώνει έτοιμος για ατεκμηρίωτες
προτάσεις και προτείνει στην οικονομία λύσεις που απλώς βαθαίνουν
το πρόβλημα.
Ενώπιον του λαού μας βρίσκεται
και μια τρίτη επιλογή. Να στηρίξει
έναν ηγέτη που απορρίπτει τη διχοτόμηση και θέτει ως ύψιστη προτεραιότητα την ελευθερία και επανένωση της πατρίδας μας. Έναν ηγέτη
που δεν συζητά τις πολιτικές λιτότητας και καταθέτει προτάσεις για την
ανάπτυξη και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Έναν ηγέτη που εγγυάται ότι ο εθνικός φυσικός πλούτος
της Κύπρου θα αξιοποιηθεί προς όφελος του λαού μας και όχι των λίγων.
Ο λαός έχει την επιλογή να στηρίξει
ένα νέο πρόσωπο που προσβλέπει
στο μέλλον και έχει όραμα για τον
τόπο μας. Να στηρίξει μια επιλογή
που με συνέπεια προστατεύει τους
ημικρατικούς οργανισμούς, τον δημόσιο πλούτο, τους εργαζόμενους,
τη μεσαία τάξη, τη νεολαία, τις γυναίκες. Έναν υποψήφιο που αγωνίζεται για το κοινό καλό με μια νέα
πρόταση στη νέα εποχή.
Έναν ηγέτη αξιόπιστο και σύγχρονο, τον Σταύρο Μαλά.

O κ. Νίκος Κατσουρίδης είναι επικεφαλής του
εκλογικού επιτελείου του Σταύρου Μαλά.
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«Φονικές μηχανές» οι γάτες, αφού σκοτώνουν δισεκατομμύρια άλλα ζωάκια κάθε χρόνο

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΓΝΩΜΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΣΜΟΣ

ΥΓΕΙΑ

Μεγάλη μεν η διαφορά, δύο όμως οι γύροι

Αδιάλειπτη η αύξηση της εκλογικής επιρροής του Νίκου Αναστασιάδη - Η διαφορά μεταξύ Στ. Μαλά και Γ. Λιλλήκα δεν ανατρέπεται εύκολα
Του ΜΙΧΑΛΗ ΒΡΥΩΝΙΔΗ

Η τελευταία δημοσκόπηση της «Κ» επιβεβαιώνει
την αδιάλειπτη αύξηση της εκλογικής επιρροής
του κ. Αναστασιάδη από τον Οκτώβριο μέχρι
σήμερα. Το εκλογικό ποσοστό του κ. Αναστασιάδη αυξήθηκε στο διάστημα μιας εβδομάδας
από 40,4% σε 41%, εξασφαλίζοντάς του διαφορά
18 μονάδων από τον δεύτερο υποψήφιο. Η συσπείρωση στον ΔΗΣΥ φθάνει στο πρωτόγνωρο
ποσοστό του 93,2%, ενώ αυξάνονται και οι
εισροές από το ΔΗΚΟ σε 39,7% σε σύγκριση
με 38,5%. Η μάχη στο ΔΗΚΟ εξακολουθεί να
ευνοεί τον κ. Λιλλήκα, ο οποίος συγκρατεί σταθερά τα ποσοστά του εντός του κόμματος. Η
μετακίνηση ψηφοφόρων προς τον κ. Αναστασιάδη αυξάνεται σταδιακά από την τοποθέτηση
υπέρ του των αναποφάσιστων μέχρι πρότινος
ΔΗΚΟϊκών ψηφοφόρων. Για να έχουμε προϋποθέσεις εκλογών ενός γύρου, ο κ. Αναστασιάδης και η ηγεσία του ΔΗΚΟ θα πρέπει όχι
μόνο να κατορθώσουν να ανατρέψουν τη σημερινή τάση στο ΔΗΚΟ τις τελευταίες κρίσιμες
ημέρες, αλλά και να μειώσουν σημαντικά την
επιρροή του κ. Λιλλήκα στον συγκεκριμένο
χώρο, κάτι που δεν έχουν καταφέρει εδώ και
πολλούς μήνες. Ο κ. Αναστασιάδης αυξάνει
σταδιακά την εκλογική του δύναμη στον χώρο
της ΕΔΕΚ φθάνοντας στο 17,1% σε σύγκριση
με 12,5% στις αρχές Ιανουαρίου και 14,8%
πριν από μία εβδομάδα, ενώ κερδίζει 45,3%

από το ΕΥΡΩΚΟ και 25,8% από τους Οικολόγους.
Από τη δεξαμενή των πολιτών που δεν συμμετείχαν στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές εισπράττει ένα σημαντικό ποσοστό
της τάξης του 27,7%, ενώ στο ίδιο επίπεδο κινούνται και οι εισροές από τους νέους ψηφοφόρους (27,6%). Από τον χώρο του ΑΚΕΛ η μετακίνηση προς τον κ. Αναστασιάδη μειώθηκε
από 7,2% σε 4,7%, ποσοστό όμως που εξακολουθεί να προσθέτει σημαντικά στη συνολική
του εκλογική επιρροή.
Ο κ. Μαλάς διεύρυνε την ψαλίδα από τον
κ. Λιλλήκα και απέκτησε σαφές προβάδισμα
2,7 ποσοστιαίων μονάδων έναντι του κ. Λιλλήκα
για τη δεύτερη θέση, σε σύγκριση με μόλις
μία μονάδα την περασμένη εβδομάδα. Η ανατροπή υπέρ του κ. Μαλά καταγράφηκε τις τελευταίες μέρες διεξαγωγής της δημοσκόπησης
και πιο συγκεκριμένα από τις 5 μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου. Η εκλογική του επιρροή αυξήθηκε
από 22,1% σε 23%, ένεκα κυρίως της εντεινόμενης συσπείρωσης στο ΑΚΕΛ (78% από 72%
τον Ιανουάριο). Η μείωση της μετακίνησης ΑΚΕΛικών ψηφοφόρων προς τον κ. Λιλλήκα
κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες συνέδραμε
στη διεύρυνση της μεταξύ τους διαφοράς. Ο
κ. Μαλάς καταγράφει οριακές αυξήσεις στις
εισροές από ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ, ενώ κερδίζει σημαντικό ποσοστό (30,8%) στους νέους ψηφοφόρους.
Ο κ. Λιλλήκας δέχεται έντονες πιέσεις από
το ΑΚΕΛ, που δείχνουν να μειώνουν τα ποσοστά
του. Η συσπείρωση της ΕΔΕΚ καταγράφει οριακές αυξήσεις, ενώ στο ΔΗΚΟ διατηρεί την
πρωτοκαθεδρία, χωρίς όμως περαιτέρω εισροή
ψηφοφόρων. Ως αποτέλεσμα, η εκλογική επιρροή του υποχώρησε κατά 0,7% στο 20,3%
σε σύγκριση με 21% στο τέλος Ιανουαρίου. Το
ΔΗΚΟ με 44,8% εξακολουθεί να αποτελεί την
κύρια πηγή άντλησης ποσοστών για τον κ.
Λιλλήκα και η συσπείρωση στην ΕΔΕΚ κυμαίνεται στο 69%. Από το ΑΚΕΛ μειώθηκαν οι
εισροές από 11,6% τον Ιανουάριο σε 9,1% τον
Φεβρουάριο, ενώ σταθερή περίπου παραμένει
η διείσδυση στο ΕΥΡΩΚΟ (46,8%) και στους
Οικολόγους (31,6%). Από τον χώρο των ανένταχτων πολιτών κερδίζει 19,7%, ποσοστό
μειωμένο σε σύγκριση με τον Ιανουάριο (22,5%).
Τέλος εισπράττει 19% από τους νέους ψηφοφόρους. Η μεγάλη πρόκληση για τον κ. Λιλλήκα
–για να διατηρεί οποιεσδήποτε ελπίδες για τη
δεύτερη θέση– είναι η δική του δυναμική αντίδραση στις οργανωτικές κυρίως πιέσεις που
θα δεχθεί την τελευταία εβδομάδα από τα αντίπαλα κομματικά επιτελεία του ΑΚΕΛ από
τη μια και των ΔΗΚΟ και ΔΗΣΥ από την άλλη.
Τα ποσοστά που καταλαμβάνει ο κ. Λιλλήκας
είναι πολύ σημαντικά, σχεδόν τριπλάσια της
ΕΔΕΚ που τον στηρίζει. Το διαμορφούμενο
κλίμα ωστόσο δεν τον ευνοεί για διεκδίκηση
της δεύτερης θέσης, εκτός εάν υπάρχει έντονα
το φαινόμενο της απόκρυψης ψήφου, το εύρος
της οποίας δεν μπορεί να προσδιορισθεί από
τις δημοσκοπήσεις.

Διευκρινισμένη ψήφος

Η διευκρινισμένη ψήφος αφορά τον υπολογισμό της εκλογικής επιρροής των υποψηφίων
στο σύνολο των ψηφοφόρων που δήλωσαν ότι
θα συμμετάσχουν στην ψηφοφορία, καθώς επίσης και στα έγκυρα ψηφοδέλτια. Δηλαδή,
δεν συμπεριλαμβάνονται στον επανυπολογισμό
των ποσοστών η αποχή και τα λευκά/άκυρα
ψηφοδέλτια.
Η εκλογική επιρροή του κ. Αναστασιάδη
επί της διευκρινισμένης ψήφου ανέρχεται στο
44,2% και αυξάνει τη διαφορά του από τον
δεύτερο υποψήφιο στις 19,4 μονάδες. Η αύξηση
της διαφοράς οφείλεται στη μη ισότιμη κατανομή του φαινομένου της αποχής και του λευκού/άκυρου στα διάφορα κόμματα, με το ΑΚΕΛ
και το ΔΗΚΟ να καταγράφουν μεγαλύτερη αναλογία σε σύγκριση με τον ΔΗΣΥ. Ο κ. Μαλάς
στη διευκρινισμένη ψήφο αυξάνει την εκλογική
του επιρροή στο 24,8% και διατηρεί την απόσταση ασφαλείας που τον χωρίζει από τον κ.
Λιλλήκα, ο οποίος καταγραφεί ποσοστό διευκρινισμένης ψήφου 21,9%.
Το σημαντικότερο εύρημα που προκύπτει
από την ανάλυση της διευκρινισμένης ψήφου

ΑΛΛΟ

1976

NΙΚΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

0.6

4.7% 93.2% 39.7%

41.0
36%%
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΑΛΑΣ

0.9

23.0
17%%

2.5

20.3
15%%
ΠΡΑΞΟΥΛΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΑΛΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ

0.9%
%
17

0.2

ΑΝΤΡΗ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΛΙΛΛΗΚΑΣ
ΜΑΚΑΡΙΑ

0.3

0.8%%
15
ΛΟΥΚΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΥ

0.1%
ΛΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ

0.4

0.1%
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

0.4

0.6%
ΣΟΛΩΝ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΛΙΛΛΗΚΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

0.1%%
15

0.2

ΑΝΤΡΕΑΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΛΙΛΛΗΚΑΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

0.3%%
15
ΚΩΣΤΑΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΛΙΛΛΗΚΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ

0.4%%
15
ΛΕΥΚΟ/
ΑΚΥΡΟ

2.1%
ΔΕΝ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΩ

0.7

5.2%
ΔΕΝ AΠΟΦΑΣΙΣΑ
ΑΚΟΜΗ

1.7
Σύγκριση με 3 Φεβρουαρίου 2013

1.2

1.2

77.7% 0.7%

ΓΙΩΡΓΟΣ
ΛΙΛΛΗΚΑΣ

0.7

<
<
<
<
<
<
<

Η προοπτική ενός γύρου είναι
εξαιρετικά απομακρυσμένη

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΨΗΦΟΥ

ΠΡΩΤΟΣ ΓΥΡΟΣ ΕΚΛΟΓΩΝ

5.3%

6.0

0.1

9.1%

6.6%
1.8

45.3%

7.4%

-%

7.8%

-%

5.4%

46.8%

31.6%

13.5%

19.7%

1.1

3.3% 44.8% 68.5%

2.5

0

0.1

0.9

25.8%

-%

-%

-%

-%

-%

-%

2.6%

0.6%

-%

-%

-%

-%

-%

-%

3.7%

0.5

0.3

1.5

0

-%

0

0.6

-%

1.4

-%

-%

-%

-%

4.6%

-%

-%

-%

-%

-%

-%

-%

-%

-%

-%

-%

-%

21.0%

1%

-%

-%

0.5%

-%

-%

-%

-%

-%

-%

-%

-%

1.4%

-%

-%

-%

1%

-%

-%

-%

-%

-%

9.3%

-%

2.1%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5

0.9

ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΑΛΑΣ

28.9%

0.9%

1.8%

-%

-%

-%

4.4%

3.6%

3.0%

0.3%

1.5%

3.0%

3.9%

25.5%

4.4%

17.3%

0.8

1.2

2.5%

1.5%

0.3

0.2

0.2

0

5.1%

2.7%

1.2

6.4%
1.1
1.9

ΔΕΝ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΩ

9.1%
ΔΕΝ AΠΟΦΑΣΙΣΑ
ΑΚΟΜΗ

6.2%

4.0%

2.2

-%

1

11%

ΟΧΙ/ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ

1

17.6%

70%

ΜΑΛΛΟΝ
ΝΑΙ

18%

(Το αποτέλεσμα της Δημοσκόπησης αφαιρουμένων άκυρων,
λευκών και δηλωμένης αποχής)

44.2%
24.8%

3.5%

ΑΛΛΟ

5.7%

ΔΕΝ
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑ
ΑΚΟΜΗ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΝΑ
ΕΚΛΕΓΕΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΝΙΚΗΣ
ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΠΡΟΕΔΡΩΝ

NΙΚΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

NΙΚΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

41%

69%
3

3
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΑΛΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ
ΛΙΛΛΗΚΑΣ

18%

9%
1

1

ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΑΛΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ
ΛΙΛΛΗΚΑΣ

9%

15.4%

17%
0

Σύγκριση με 3 Φεβρουαρίου 2013

-%

2.1% 2.1% 10.5% 16.9% 22.8%
4.3% 0.9% 15.0% 19.7% 12.3%
2.0% 0.6% 4.7% 11.8%

64.1%

0.9

15.9%

13.8%

1.2

15.9%

4.1%

NΙΚΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

44.2%
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΛΙΛΛΗΚΑΣ

32.9%
ΛΕΥΚΟ/
ΑΚΥΡΟ

4.6%

26.7%

4.4%

1.9

8.1%

13.6%

1.8

3.9%

ΑΛΛΟ
ΑΛΛΟ

1976

33.3%

ΔΕΝ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΩ

8.7%

12.3% 94.0% 38.4% 18.8% 37.1%

25.8%

64.1%

47.2% 3.7% 48.9% 73.5% 46.8%

39.4%

17.9%

9.4% 0.9% 2.9%
17.1%

-%

2.3%

ΔΕΝ AΠΟΦΑΣΙΣΑ
ΑΚΟΜΗ

9.6% 14.1% 1.5% 7.5%

1.4%

-%

-%

-%

3.7%

3.9%

26.7%

4.4%

2.7% 12.3%

8.1%

13.6%

Σύγκριση με 3 Φεβρουαρίου 2013
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ΜΑΛΛΟΝ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

33%

33%

Tαυτότητα
έρευνας
είναι η αποτίμηση της εκλογικής επιρροής
των υποψηφίων στους ψηφοφόρους που δηλώνουν βέβαιοι για την επιλογή τους. Σε αυτή
την ομάδα των ψηφοφόρων, που αποτελούν
το 80% του συνολικού δείγματος, η εκλογική
επιρροή του κ. Αναστασιάδη αγγίζει το 49,1%,
αυξάνεται δηλαδή κατά πέντε μονάδες. Αντίθετα, το ποσοστό τόσο του κ. Μαλά όσο και
του κ. Λιλλήκα στην ίδια ομάδα ψηφοφόρων
καταγράφει μείωση, αφού για τον κ. Μαλά κυμαίνεται στο 24% και για τον κ. Λιλλήκα στο
21,3%. Αυτό το εύρημα αποτελεί και τη στατιστική τεκμηρίωση τού ότι όσο πιο μεγάλη
είναι η αποχή, τόσο αυξάνεται το ποσοστό
του κ. Αναστασιάδη και διατηρείται –έστω και
πολύ αμυδρά– ανοικτό το ενδεχόμενο για εκλογές ενός γύρου.

Ο κ. Μιχάλης Βρυωνίδης είναι διευθύνων σύμβουλος
της Symmetron Market Research.
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ΜΑΛΛΟΝ
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ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΕΙΣΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΜΕ ΤΟΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΛΟΓΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ
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ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΔΓ/ΔΑ

62% 1%
1

ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ

0

ΔΓ/ΔΑ

16% 1%

0

NΙΚΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

37
36%%

0

ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΑΛΑΣ

17
17%%

1

ΓΙΩΡΓΟΣ
ΛΙΛΛΗΚΑΣ

16
15%%

Ανάθεση: Καθημερινή Κυπριακή Πολιτική & Οικονομική Εφημερίδα ΛΤΔ. Γραφείο: Symmetron Market Research. Ημερομηνία Διεξαγωγής: 2-7/02/2013. Κάλυψη: Παγκύπρια αστικές και αγροτικές περιοχές. Δείγμα: 1200 άτομα άνδρες και γυναίκες 18 χρονών και άνω. Επιλογή Δείγματος: Τυχαία στρωματοποιημένη δειγματοληψία. Συλλογή Στοιχείων: Τηλεφωνικές συνεντεύξεις με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου. Στατιστικά Στοιχεία: 95% βαθμός εμπιστοσύνης, περιθώριο απόκλισης +/- 2,83. Στάθμιση: Κατά φύλο και ηλικία.

Πρόβλεψη ψήφου από «Κ» και Symmetron Market Research
Η πρόβλεψη ψήφου που σε κάθε εκλογική αναμέτρηση επιχειρούν με

μεγάλη επιτυχία η «Κ» και η Symmetron Market Research, στηρίζεται
στα αποτελέσματα της τελευταίας μεγάλης μας δημοσκόπησης. Βασίζεται κυρίως στη συμπεριφορά του εκλογικού σώματος τη συγκεκριμένη
περίοδο διεξαγωγής της έρευνας (2-7 Φεβρουαρίου), αλλά και στην εκτίμηση των μεταβολών που θα προκύψουν την κρίσιμη και ρυθμιστική
τελευταία εβδομάδα της προεκλογικής εκστρατείας, με βάση τις τάσεις
όπως έχουν διαμορφωθεί και μεγάλη σειρά άλλων εκλογικών δεδομένων. Δεν μπορεί ασφαλώς να προβλέψει γεγονότα και διαφοροποιήσεις
που πάντα μπορούν να συμβούν τις τελευταίες μέρες, γι’ αυτό και πάντα
την παρουσιάζουμε με κάθε επιφύλαξη. Όπως διαμορφώνονται λοιπόν
οι τάσεις στο εκλογικό σώμα, η πρόβλεψη για το τελικό αποτέλεσμα της
κάλπης είναι 48% για τον κ. Αναστασιάδη με εύρος εκτίμησης 46,3%49,7%, για τον κ. Μαλά μέση τιμή 26,1% με εύρος 24,4%-27,8%, για τον

κ. Λιλλήκα 23,2% με διάστημα 21,5%-24,9% και για τους υπόλοιπους υποψηφίους 2,7% με εύρος 2,2%-3,2%. Η αποχή εκτιμάται ότι θα κυμανθεί τελικά στο διάστημα μεταξύ 16,5% και 18,5%. Με αυτό το εύρος αποχής οι εκλογές θα κριθούν σε δύο γύρους. Εάν ξεπεράσει το 20%, πιθανόν να δημιουργηθούν συνθήκες εκλογών ενός γύρου.

Ο 2ος γύρος και το ακλόνητο φαβορί
Ο πιθανός 2ος γύρος θα αποτελέσει μια νέα εκλογική διαδικασία που
δεν μπορεί να αποτυπωθεί με ασφάλεια σε έρευνα που αφορά τον 1ο
γύρο. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, το ακλόνητο φαβορί των εκλογών με
βάση τα σενάρια δεύτερου γύρου είναι ο κ. Αναστασιάδης. Στο επικρατέστερο, όπου θα έχει αντίπαλο τον κ. Μαλά, προηγείται με 49,3% έναντι 28,9%. Στο ενδεχόμενο όπου αντίπαλός του θα είναι ο κ. Λιλλήκας,
προηγείται με 44,2% έναντι 32,9%.
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Διαβάστε στο

www.kathimerini.com.cy

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Διχάζει «το χάπι της επόμενης μέρας», μετά από περιστατικό σε νοσοκομεία στη Γερμανία

ΓΝΩΜΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Σάββατο 9 - Kυριακή 10 Φεβρουαρίου 2013
ΚΟΣΜΟΣ

ΥΓΕΙΑ

Σε πολιτικούς υψηλών θέσεων διέγραψαν χρέη οι τράπεζες
Αμαρτίαν ουκ έχω

Τόσο καιρό περιμέναμε κι εμείς και οι
Τροϊκανοί τα αποτελέσματα του διαγνωστικού ελέγχου της PIMCO στις τράπεζες για
να δούμε πόσα απίδια πιάνει ο σάκος μας.
Όταν η έκθεση δόθηκε στους εντολοδόχους, δηλαδή στα μέλη του Steering
Committee, το πολιτικό δίδυμο με τον κωδικό AVERNIC επιχείρησε να τη βγάλει σκάρτη, πυροβολώντας κυβέρνηση και Κεντρική
Τράπεζα, διότι επελέγη η PIMCO. Μάλιστα,
ο αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΗΣΥ διακηρύσσει ότι η κυβέρνηση Αναστασιάδη θα
προχωρήσει σε νέο διαγνωστικό έλεγχο. Απορία: Έχει σκεφτεί ο συμπαθής κ. Νεοφύτου ότι για έναν νέο έλεγχο εκτός από άλλα
17 εκατ. θα απαιτηθούν και μερικοί μήνες
και πως μέχρι τότε το σημερινό ακραίο της
PIMCO θα έχει ξεπεράσει την πραγματικότητα; Α, και κάτι άλλο. Η κάθε δήλωση σήμερα των υποψήφιων να κυβερνήσουν καταγράφεται και στο εξωτερικό… Ειρήσθω
εν παρόδω, σύμφωνα με τον υπερατλαντικό Ιανό το βασικό σενάριο της PIMCO «παίζει» μεταξύ 5,8-6 δισ. και το ακραίο μεταξύ
8,5-8,7 δισ. Λάβετε δε υπόψη ότι τώρα στο
Steering Committee γίνονται συνεδρίες
προσαρμογής των ποσών, άρα τα νούμερα
θα πέσουν κι άλλο.

Δεν ξέρω εσείς τι θα ψηφίσετε αλλά εγώ έμαθα
κι έπαθα και θα σας τα πω κι αμαρτίαν ουκ έχω. Έχω όμως χαρτιά και μαζεύω κι άλλα, μέχρι να ολοκληρώσω την τράπουλα της διαπλοκής και τότε θα
σηκώσω τη στέγη του καζίνο «Μπανανία», για να
δείτε κι εσείς ταλαίπωροι, ποιοι παίζουνε την τύχη
μας στα ζάρια. Μεγάλα ονόματα του τόπου, μετά
συζύγων, τέκνων και πεθερικών, παίζουν στο μεγάλο καζίνο της πολιτικο-οικονομικής διαπλοκής,
χωρίς κίνδυνο κανένα. Διότι άμα κερδίζουν τα τσεπώνουν κι άμα χάσουν παίρνουν δάνεια από τις
τράπεζες, οι οποίες, μετά από κάποιο διάστημα,
έρχονται σε διακανονισμού κοινωνία, μετά των ηγητόρων ημών και τους διαγράφουν τα χρωστούμενα. Και τώρα που οι τράπεζες βουλιάζουν, σπεύδουν μέσω Μνημονίου οι πολιτικοί, να γαλέψουν
εμάς τους χάνους –που έτσι κι αλλιώς πληρώνουμε μια ζωή τους φόρους και τις δόσεις μας– να μάς
πάρουν και την τελευταία δεκάρα από την τσέπη
για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.

••••

Και ο νοικοκύρης

••••

Σκέψου το, γίνεται!

Μόνο η αγάπη μπορεί

Το ότι «μόνο η αγάπη μπορεί» το μάθαμε από τον
Ραδιομαραθώνιο μέσα από εκδηλώσεις της Λαϊκής και του ΡΙΚ, που στη διάρκεια ενός διημέρου
μάζεψαν ενάμισι εκατομμύριο, ενώ η Τράπεζα επωφελείτο και μιας κολοσσιαίας διαφημιστικής
καμπάνιας. Κανείς όμως από τους γονείς και τους
συγγενείς των παιδιών με ειδικές ανάγκες, δεν θα
διανοείτο ότι η Λαϊκή μπορεί να διαγράψει από το
χρέος ενός πολυεκατομμυριούχου τρία, τέσσερα ή
και πέντε εκατομμύρια ευρώ. Ναι μην τρίβετε τα
μάτια σας, σωστά διαβάζετε.

Πιάνουμε λοιπόν το νήμα από την αρχή και έχοντας ως δεδομένο ότι το πλέγμα των σχέσεων μεταξύ πολιτικών και χρηματοοικονομικών αξιωματούχων είναι διεφθαρμένο για να διερευνήσουμε
ποιες τράπεζες διέγραψαν χρέη, πολιτικών προσώπων ή και στενών συγγενών τους, μελών ή και
στενών συγγενών μελών Δ.Σ. τραπεζών, καθώς
και υψηλά ιστάμενων δημόσιων λειτουργών. Η
Τράπεζα Κύπρου όταν επινόησε το μότο, «Σκέψου
το, γίνεται!» σίγουρα δεν απευθυνόταν στις χιλιάδες των ανώνυμων πελατών της, διότι ουδείς εξ εκείνων θα διανοείτο καν ότι η Τράπεζα θα του διέγραφε χρέος, ας πούμε ενός εκατομμύριου ευρώ,
λέμε τώρα. Το μότο της Τράπεζας απευθυνόταν σε
πολιτικούς φίλους και ήταν μάλλον ένας μυστικός
κώδικας επικοινωνίας.

Δεν είναι μόνο οι δύο μεγάλες εταίρες που βγήκαν στο πολιτικό πεζοδρόμιο και κλείσανε τη Σούτσου. Βγήκαν κι οι μικρότερες, μη χάσουν το πάρτι.
Λέγε με Ελληνική κι εγώ δεν θα σε αφήσω μόνο
σου μεγάλε πατριώτη. Θα διαγράψω από το χρέος
σου μερικές εκατοντάδες χιλιάδες για να μπορείς
να βλέπεις με καθαρό βλέμμα τον Πενταδάκτυλο
και να μουντζώνεις όλους εκείνους τους ηλίθιους
που σε ακούνε και δακρύζουν, γιατί είσαι ανυποχώρητος αγωνιστής και στέκεις ορθός στις επάλξεις, πάνω σε κάτι κιβώτια από ευρώ. Απ’ τα κόκαλα (μας) βγαλμένη...

••••

••••

Ο ΗΡΩΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ:

••••

Και οι μικρές

••••

Ποιοι την κάνανε λαχείο

Κι η Εθνική δεν ήταν δυνατόν να μην ακολουθήσει. Αφού το ζήτησαν εξίσου μεγάλοι ηγέτες πώς
θα μπορούσε να τους χαλάσει χατίρι. Εξάλλου τι
αδέλφια θα ‘μασταν αν δεν βοηθούσαμε ο ένας
τον άλλο ή και κάποιους έστω συγγενείς μας. Και
μην πάει ο νους σας σε μεγάλα ποσά, προς Θεού,
κάτι δεκάδες χιλιάδες βρε παιδιά, ψίχουλα, ίσα
«για να ‘χει πάντα συντροφιά η εθνική μας μοναξιά», που τραγουδούσαν ο Μητροπάνος κι ο Τόκας. (Α, ρε Μάριε λες και κάτι ξέρατε και φύγατε
νωρίς)...

Άμα δείτε, λοιπόν, τη λίστα με τα ονόματα θα καταλάβετε, πρώτον: γιατί έσπευσαν όλοι χωρίς καν
να διαβάσουν τα μνημονιακά νομοσχέδια να τα
ψηφίσουν. Και δεύτερο: γιατί δεν γίνεται πια κανένας λόγος για ευθύνες ηγετικών στελεχών των
τραπεζών. Α, να σας ενημερώσω ότι υπάρχει short
list και long list. Η πρώτη λίστα είναι ένα μικρό αλλά πολύ χαρακτηριστικό δείγμα του «μεγαλείου»
της διαπλοκής. Η δεύτερη, η μεγαλύτερη, τούς έχει όλους. Πρέπει ακόμα να σας ενημερώσω ότι
πέφτουν κορμιά για να μη βγουν στην επιφάνεια
οι λίστες. Το μόνο κόμμα που δεν περιλαμβάνεται,
προς τιμή του, στην άθλια λίστα της διαπλοκής, είναι αυτό των Οικολόγων. Δεν θα σας κρατήσω άλλο
σε αγωνία. Ξεκινώ από χαμηλά, για να σας ενημερώσω ότι έχουμε ανάμεσα σε εκείνους που επωφελήθηκαν από τη διαγραφή χρεών, υψηλόβαθμά
στελέχη τραπεζών, μέλη Δ.Σ. τραπεζών, υψηλόβαθμοι δημόσιοι λειτουργοί, υψηλά ιστάμενοι
κομμάτων, τέως και νυν βουλευτές και τέως υπουργοί. Έχουμε όμως και αρχηγούς κομμάτων
καθώς και ένα τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας!

••••

••••

Μη χαλάσει χατίρι

Λειψό ρόστερ
«Παράλληλα θα είναι χρήσιμο να εξαφανισθούν από το προσκήνιο και παρασκήνιο
της Κύπρου τα οποιαδήποτε κατάλοιπα της
περιόδου Μιλόσεβιτς, γιατί η γυναίκα του
Καίσαρος δεν αρκεί να είναι τίμια πρέπει να
φαίνεται και τίμια», (04/02/2013). Όταν είχατε το πάνω χέρι στη Μαρφίν Λαϊκή, ποιοι
ήταν οι δικηγόροι της Τράπεζας; Και γιατί –
δάσκαλε που δίδασκες– δεν εξαφάνισες τα
κατάλοιπα;

Κάποιος θα πει ότι οι τράπεζες είναι επιχειρήσεις
και ψάχνουν τρόπους να κάνουν τη δουλειά τους
όπως μπορούν καλύτερα. Άμα λοιπόν βρίσκουν
πρόσφορο έδαφος σε πρόσωπα της εξουσίας τα
«εξυπηρετούν» αναμένοντας πως την ώρα της κρίσης, όπως τώρα, τα πρόσωπα αυτά θα «αρθούν στο
ύψος των περιστάσεων». Κοντολογίς δεν θα αφήσουν, οι διευθυντάδες και οι διοικητικοί σύμβουλοι
που τα «εξυπηρέτησαν» να πληρώσουν το τίμημα,
και θα σώσουν τις τράπεζες, φορτώνοντας τον βαρύ λογαριασμό στους ώμους των πολλών, δηλαδή
ημών των θυμάτων. Δεν είναι τυχαίο που ακούμε
τους πολιτικούς να διακηρύττουν πλέον σαν πολυφωνική χορωδία ότι κανενός οι ώμοι δεν είναι τόσο δυνατοί που να μπορούν να σηκώσουν το βάρος αυτής της μεγάλης οικονομικής δυσπραγίας.

Τα χέρια στη ζύμη της συνταγής των διαγραφών
χρεών βάλανε και η Άλφα και η Πειραιώς, χωρίς
όμως να κοσμείται το ρόστερ τους από ηγέτες. Όμως αντιλαμβάνεται κανείς ότι περιποιεί τιμή σε
μια τράπεζα στην Κύπρο, να κουρέψει «πρώτο
νούμερο» το χρέος ενός ας πούμε υπουργού ή
βουλευτή ή και υψηλόβαθμου αξιωματούχου υπουργείου. Οι διευθυντάδες των τραπεζών ξέρουν πολύ καλά, ότι όλοι τούτοι μπορούν να πατούν κουμπιά στην Μπανανία και η μέρα να γίνεται νύχτα!

••••

Και γαία πυρί μιχθήτω!

Ως Ιανός, θέλω να διαβεβαιώσω όλο το φιλοθεάμον κοινό, ότι μόλις ολοκληρώσω την έρευνά μου
και έχω όλα τα χαρτιά στα χέρια μου, θα παραδώσω το στικάκι (!) –τώρα το έχω σε τραπεζική θυρίδα– στη διεύθυνση της εφημερίδας μου, για να
δημοσιευθούν όλα τα ονόματα και τα ποσά των
χρεών που διαγράφηκαν από τις τράπεζες και γαία
πυρί μιχθήτω! Για εκατομμύρια μιλάμε και άμα
βγουν και τα ονόματα, θα καταλάβετε πως συνάδουν οι πολιτικές θέσεις με τις χρηματοοικονομικές σχέσεις. Πώς το λένε; Τα μεταξωτά βρακιά θέλουν κι επιδέξιους κώλους; Α, γεια σου!
Γράφει Ο ΙΑΝΟΣ

ΒΟΛΕΣ

Κλαυσίγελος επί
των ερειπίων της PIMCO
Toυ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΠΑΡΗ

➧ «Ρε μα είναι σοβαροί αυτοί της PIMCO;», μονολογού-

σε σοβαρός τραπεζικός υπάλληλος, ο οποίος κλήθηκε να δώσει έγγραφα στα Αμερικανάκια. Μας έφεραν άνθρωπο που διώξαμε κακήν κακώς –γιατί ήταν
ανίκανος– από κυπριακή Τράπεζα στην Ελλάδα, για
να μας ελέγξει; Αυτός δεν γνωρίζει τα βασικά και θα
καταλάβει πώς λειτουργεί το τραπεζικό σύστημα
στην Κύπρο. Έλεος μονολογούσε άλλος σοβαρός
τραπεζικός υπάλληλος. Αυτό το παιδάκι που μας έφεραν να μας ελέγξει, δεν ξέρει ούτε να διαβάζει
έγγραφα. Αυτά και άλλα τρελά, συνέβησαν με την έρευνα της PIMCO, τα οποία ωστόσο θεωρήθηκαν ως
εξαίρεση του κανόνα και πέρασαν ασχολίαστα από
τους τραπεζικούς. Ωστόσο, τώρα που λαμβάνει χώρα,
ακόμη ένα «παλαβό» επεισόδιο στο σίριαλ με τα αποτελέσματα της αμερικανικής εταιρίας, οι σοβαροί άνθρωποι των τραπεζών, άρχισαν να μιλούν, να γελούν
αλλά και να κλαίνε.

➧ Τα αμερικανάκια μας την έφεραν χιώτικα και μας έ-

βαλαν τα δυο πόδια σε ένα παπούτσι. Ότι έπαθε ο
Πρόεδρος Δημήτρης Χριστόφιας με τον Πόλυ Πολυβίου και την έρευνα για το Μαρί, έτσι την έπαθε και η
Κεντρική Τράπεζα, η οποία επέλεξε την ακριβότερη
εταιρεία, για να ελέγξει τις Τράπεζες. Τώρα που ετοίμασαν πόρισμα που δεν μας αρέσει πληρώνουμε διπλά για την Blackrock ώστε να βρει το λάθος. Βεβαίως, ούτε οι δικαιολογίες της Κεντρικής Τράπεζας
φαίνεται να πείθουν κανένα ούτε και η ασταμάτητη
γκρίνια της κυβέρνησης, η οποία δεν σταματά να καταγγέλλει την «κακή» PIMCO. Ακόμη χειρότερες είναι
και οι διαρροές για τα ποσά που χρειάζονται οι τράπεζες, οι οποίες πάνε και έρχονται, απλώνοντας ένα
πέπλο πανικού.

➧ Η απλή απορία όλων των απλών ανθρώπων –αλλά και

κομμάτων– είναι γιατί δεν δημοσιοποιούν απλά και επισήμως όλα τα σενάρια και τι είναι επιτέλους όλα
αυτά για τα οποία διαπραγματεύονται. Γιατί πληρώσαμε δεκάδες εκατομμύρια για τις έρευνες και τώρα
τις καταντήσαμε σενάρια, τα οποία, όπως τις περισσότερες εκθέσεις, ακριβοπληρωμένων εμπειρογνωμόνων, καταλήγουν σε σκονισμένα συρτάρια υπουργικών γραφείων. Εξάλλου αυτός είναι ο σκοπός τους.
Από την άλλη, γιατί οι λεγόμενοι εταίροι μας, δεν ακολουθούν τον δρόμο που ακολουθούν όλοι οι τραπεζίτες, δηλαδή να δουν τις προοπτικές της οικονομίας και αναλόγως να μας δώσουν το δάνειο που
χρειαζόμαστε. Να μας θέσουν και τους όρους διαχείρισης του δανείου και να τελειώνει μια ώρα νωρίτερα αυτό το μαρτύριο της σταγόνας. Έχουμε το ίδιο νόμισμα, λέμε και λένε ότι ανήκουμε στην ίδια οικογένεια κρατών και λέμε και λένε ότι είμαστε και εταίροι. Στην πράξη όμως σαν να είμαστε οι χειρότεροι εχθροί. Πρέπει άραγε να πεινάσουμε, πρέπει άραγε
να πολλαπλασιαστούν οι αυτοκτονίες, για να συγκινηθούν.

KYΠΕ

Όλοι οι πολιτικοί φωνάζουν ότι φταίνε –και– οι
τράπεζες για την κατάντια της οικονομίας αλλά κανείς δεν μας είπε ονόματα των φταιχτών. Έφυγε ο
Ανδρέας Ηλιάδης της Τράπεζας Κύπρου κι έναςδύο από τη Λαϊκή αβρόχοις ποσίν κι οι υπόλοιποι
λούφαξαν μέχρι να υπογραφεί το Μνημόνιο και να
τρέξει ξανά ρευστό στις τράπεζες κι ας κουρευόμαστε οι υπόλοιποι, οι μισθωτοί, οι μικροί και μεσαίοι επιχειρηματίες και αυτοεργοδοτούμενοι. Ονόματα δραστών και αυτουργών ούτε είδαμε ούτε
ακούσαμε. Ε, λοιπόν και θα δούμε και θα ακούσουμε, διότι όπως λέει και η παλιά καλή παροιμία, «ο
Θεός αγαπά τον κλέφτη αλλά αγαπά και τον νοικοκύρη».

Κανενός οι ώμοι

➧ Αξιωματούχοι του ΔΝΤ και άλλοι σοβαροί αναλυτές

διεθνών οργανισμών, παραδέχονται ότι έγιναν σοβαρά λάθη στους υπολογισμούς του χρέους και των μέτρων στην περίπτωση της Ελλάδας. Η χώρα καταγράφει παγκόσμια ρεκόρ, σε συνεχόμενα χρόνια ύφεσης, ρεκόρ στην εκτόξευση της ανεργίας και της
φτώχειας και το χειρότερο ρεκόρ στην εκτόξευση
των αυτοκτονιών. Όμως από εκεί και πέρα τίποτα.
Ούτε ένα mea culpa και ούτε και ένα συγγνώμη, για
την εξαθλίωση ενός έθνους. Ούτε βεβαίως και αλλαγή πολιτικής. Πήραν ό,τι ήθελαν, πάτησαν τον κοσμάκη στον λαιμό, λαδώνοντας τους επίορκους ηγέτες
που τα «έφαγαν μαζί» με τους ψηφοφόρους και τώρα κάθονται και απολαμβάνουν χαιρέκακα τα έργα
των χειρών τους, που είναι βουτηγμένα με αίμα.

➧ Τα ίδια και χειρότερα φαίνεται ότι μας περιμένουν

και εδώ στην Κύπρο. Εντάξει, είμαστε ξεροκέφαλοι
και εδώ και δύο χρόνια που άρχισαν οι υποβαθμίσεις
από τους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης, εμείς
τους κοροϊδεύαμε και τους βρίζαμε, προς τέρψη του
φιλοθεάμονος κοινού. Τώρα που έκλεισαν οι κάνουλες των δανείων, τώρα που η ανεργία εκτοξεύτηκε
στα ύψη, τώρα που πληθαίνουν οι πεινασμένοι και οι
φτωχοί, τώρα ήρθαν τα δύσκολα με τους μισθούς και
τις συντάξεις, αρχίσαμε να φέρνουμε τον νου μας.
Και η πλάκα είναι ότι όλοι μας λένε ότι καθόμαστε πάνω σε τρισεκατομμύρια ευρώ, σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, ικανό να ικανοποιήσει τις ανάγκες όλες
της Ευρώπης. Τώρα πώς καταντήσαμε έτσι, επτά χρόνια μετά τα πανηγύρια, για την ένταξή μας στην Ευρώπη, είναι μια άλλη δύσκολη υπόθεση.
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Εννιά συγκεκριμένες και
πρακτικές προτάσεις για την
ανάκαμψη της οικονομίας και
τον περιορισμό της ανεργίας
Ειδική υπηρεσία επενδύσεων κάτω από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για
να προωθηθούν άμεσα μεγάλες επενδύσεις χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια.
Λειτουργία Επενδυτικού Επιμελητηρίου με μόνιμη δραστηριότητα σε ξένες
χώρες.
Άμεση προώθηση των διαδικασιών κατασκευής των υποδομών για το φυσικό
αέριο ώστε η οικονομία να κερδίσει γρήγορα ανάπτυξη και νέες θέσεις
εργασίας.
Αύξηση από υφιστάμενους πόρους της χρηματοδότησης στην έρευνα και
την καινοτομία κατά 40 εκατομμύρια ευρώ που θα βοηθήσει μέχρι και 2000
νέους επιστήμονες να εργοδοτηθούν.
Για κάθε Κύπριο πολίτη κάτω των 35 χρόνων που ξεκινά νέα επιχείρηση να
ισχύει το αφορολόγητο για την επιχείρηση του για πέντε χρόνια αν η εταιρεία
έχει έδρα αστικό κέντρο και δέκα χρόνια αν δραστηριοποιείται στην ύπαιθρο.
Εκσυγχρονισμός των επιδομάτων. Τα επιδόματα να δίνονται με το κριτήριο της
εντοπιότητας. Δηλαδή ο λήπτης να ζει μόνιμα στην Κύπρο, τουλάχιστον δύο
χρόνια, και αν είναι ικανός για εργασία και χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις,
να είναι υποχρεωμένος να προσφέρει κοινωνική εργασία.
Περιορισμός των τραπεζικών δραστηριοτήτων στο εξωτερικό και έμφαση
στην προσφορά κεφαλαίων στην Κύπρο και στην πραγματική οικονομία.
Καταπολέμηση με κάθε νόμιμο τρόπο της εκμετάλλευσης της φθηνής
εργασίας από την εργοδοτική ασυδοσία: συχνοί έλεγχοι για να είναι όλοι
οι εργαζόμενοι γραμμένοι στις κοινωνικές ασφαλίσεις, έργα του δημοσίου
μόνο σε αυτούς που σέβονται τις συλλογικές συμβάσεις, πιστοποίηση
επαγγελμάτων και υποχρέωση όσων αναλαμβάνουν έργα του δημοσίου
να απευθύνονται στις τοπικές Υπηρεσίες Απασχόλησης για το επιπρόσθετο
προσωπικό.
Κίνητρα σε επιχειρήσεις και οργανισμούς για να φιλοξενούν βρεφοκομικούς
και παιδοκομικούς σταθμούς ώστε να μπορούν να επιστρέψουν οι γυναίκες
στην εργασία.
Διπλασιασμός των τμημάτων που λειτουργούν σήμερα στα Μεταλυκειακά
Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ώστε να ετοιμάσουμε τους
Κύπριους τεχνικούς που θα χρειαστεί η οικονομία.
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www.kathimerini.com.cy

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ξεπέρασαν τα 25 δισ. τα τραγούδια που έχουν πουληθεί από το iTunes

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΓΝΩΜΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Σάββατο 9 - Kυριακή 10 Φεβρουαρίου 2013
ΚΟΣΜΟΣ

ΥΓΕΙΑ

Παρτίδα επικράτησης στο ΔΗΚΟ

Οι συγκρουόμενες στοχεύσεις του Μ. Καρογιάν και του Ν. Παπαδόπουλου περνούν μέσα από τις προεδρικές

Δεν ικανοποιεί πλήρως τους συγγενείς των θυμάτων της
Helios η απόφαση του εφετείου στην Ελλάδα.

Η καταδίκη δεν
έφερε τη δικαίωση
Της ΜΙΡΑΝΤΑΣ ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ

Τώρα πια το ξέρουν καλά οι συγγενείς των θυμάτων της
αεροπορικής τραγωδίας. Πως μετά από επτά και πλέον
χρόνια καμία δικαστική απόφαση, και ειδικά η απόφαση
ενός πλημμελειοδικείου, παρά τα 122 χρόνια φυλακής
για τον κάθε ένα από τους τρεις ενόχους, μια ποινή εξαγοράσιμη με 73 χιλ. ευρώ, δεν μπορεί να δικαιώσει
πλήρως τους 121 νεκρούς, ούτε όμως και τους μαυροφορεμένους συγγενείς τους. Παρ’ όλα αυτά, ο αγώνας
τους δεν ήταν μάταιος. Ήταν αυτό που τους έδωσε
πνοή να κρατηθούν στη ζωή και να διατηρούν άσβεστη
τη μνήμη των δικών τους ανθρώπων.
Η δικαστική απόφαση στην Αθήνα για την Helios,
ή η όποια απόφαση του γεν. εισαγγελέα για συνέχιση
ή μη της δίκης στην Κύπρο, δεν θα αλλάξει την καθημερινότητα της κυρίας Μάρως, που ανελλιπώς, λίγο
μετά το μεσημέρι, επισκέπτεται το σπίτι της πενταμελούς
οικογένειας της κόρης της στο Δάλι. Ποτίζει τα δέντρα
και τα βλέπει να μεγαλώνουν σαν να ήταν τα τρία εγγόνια
της που χάθηκαν στις 14 Αυγούστου 2005 στο Μαύρο
Βουνό. Παρακαλεί να της είχε μείνει ένα παιδί τουλάχιστον. Ένα εγγόνι. Παρηγοριά απ’ την κόρη της. Ύστερα
μεταβαίνει στο κοιμητήριο για ν’ ανάψει τα καντήλια.
Κάθε μέρα η ίδια πράξη αγάπης. «Είμαι ακόμη πολύ θυμωμένη. Ήθελα να μπουν στη φυλακή. Έστω ένα-δυο
χρόνια. Να δουν τι σημαίνει η στέρηση. Δεν μου λένε
τίποτα οι 73 χιλ. που θα πληρώσουν», μας εξομολογείται.
Όμως τουλάχιστον η λέξη ένοχος μετρά για εκείνην.
«Όταν είχε βγει η αθωωτική απόφαση στην Κύπρο, σου
ορκίζομαι πως τόσο πολύ είχα συγχυστεί που δεν καταλάβαινα τι έλεγε ο δικαστής. Σήμερα, έστω η λέξη ένοχος, κάποια ηθική ικανοποίηση με κάνει να νιώθω».
Ο Μάρκος Καπετάνιος δεν είχε επιλογή όταν η κόρη
του και ο γαμπρός του, η Φάνη και ο Πανίκος, έγιναν
ένα με το κουφάρι του Boeing της Helios. Τα δυο παιδιά
τους ήταν προς το τέλος της εφηβείας τους και έπρεπε
να κρατηθούν δυνατοί, να βάλουν γερά θεμέλια για την
υπόλοιπή τους ζωή. Μετακόμισαν με τη σύζυγό του στη
Λεμεσό, στο σπίτι των νεαρών. Τους στάθηκαν σαν δεύτεροι γονείς. Οι δύο νέοι σπούδασαν, βρήκαν δουλειές
και τώρα είναι έτοιμοι και ώριμοι να ανοίξουν το δικό
τους σπιτικό. «Δεν ξέρω αν το έμαθες. Αρραβωνιάστηκαν
κι οι δύο». Ήταν περήφανος. Έκανε σπουδαία δουλειά
και μετά από επτά χρόνια επέστρεψε στο σπίτι του, στο
Παραλίμνι. Την απόφαση του δικαστηρίου την υποδέχτηκε με ανάμικτα συναισθήματα. Η ενοχή των τριών
τον κάνει από τη μια να νιώθει ηθική δικαίωση. Δεν
μπορεί να χαρεί όμως μ’ αυτή την απόφαση. «Από την
άλλη επιτρέπουν στους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν
εγκλήματα να τα εξαγοράσουν. Τι άλλο να πούμε; Όλα
αυτά τα χρόνια ήταν σαν να παλεύαμε με τα κύματα
της θάλασσας. Τα παιδιά μας δεν έρχονται πίσω».

Η δίκη στην Κύπρο

Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, στην περίπτωση παράλληλης εκδίκασης σε δύο χώρες για το ίδιο αδίκημα,
η τελεσίδικη απόφαση που θα ληφθεί πρώτη είναι και
αυτή που θα ισχύσει. Στην Κύπρο εκκρεμεί η εκδίκαση
της έφεσης –η υπόθεση είναι ορισμένη για αυτό τον
μήνα– κατά της αθωωτικής πρώτης απόφασης του Κακουργιοδικείου. Οι τρεις που κρίθηκαν ένοχοι στην Ελλάδα, δηλαδή οι Δημήτρης Πανταζής, Γιώργος Κικκίδης
και Γιάνκο Στοϊμένοφ, και οι οποίοι βρίσκονταν και στα
δύο κατηγορητήρια, αναμένεται ότι δεν θα δικαστούν
και στην Κύπρο. Υπάρχουν όμως άλλα δύο ονόματα στο
κυπριακό κατηγορητήριο, ο πρόεδρος της Helios, Ανδρέας
Δράκος, και η ίδια η εταιρεία, και εναπόκειται πλέον
στον γενικό εισαγγελέα να αποφασίσει πώς θα χειριστεί
το θέμα. Ο δικηγόρος Χρίστος Κληρίδης, μιλώντας στην
«Κ», εξέφρασε την πεποίθηση πως για τους κατηγορούμενους και σε Ελλάδα και σε Κύπρο θα εγερθεί θέμα υπεράσπισης autrefois convict (άλλη φορά καταδικασθείς
για το ίδιο αδίκημα) και το πιθανότερο είναι να απαλλαγούν. Για τους κατηγορούμενους όμως ενώπιον μόνο
του κυπριακού δικαστηρίου δεν υπάρχει κώλυμα για
συνέχιση της δίκης. Με την επιφύλαξη ότι ο γεν. εισαγγελέας ενδεχομένως να κρίνει ότι η εξέλιξη στην Ελλάδα
δυσκολεύει την απόδειξη των κατηγοριών στην Κύπρο.

Ίσως το πιο ενδιαφέρον πάζλ των εκλογών να
αποτελεί το ΔΗΚΟ, του οποίου η συσπείρωση
δεν θα κρίνει μόνο το αποτέλεσμα των εκλογών
(κυρίως κατά πόσον ο Ν. Αναστασιάδης θα μπορέσει να κόψει το νήμα από την πρώτη Κυριακή),
αλλά θα διαμορφώσει σε μεγάλο βαθμό και τα
εσωκομματικά δεδομένα και ισορροπίες. Στο
ΔΗΚΟ είναι ξεκάθαρο ότι οι προεδρικές εκλογές
αντιμετωπίζονται από τις δύο ομάδες περισσότερο ως μια κρίσιμη εσωκομματική μάχη στο
συνεχιζόμενο πόλεμο. Άλλωστε, κατά πολλούς
η τελευταία παρέμβαση του Νικόλα Παπαδόπουλου και η παραίτησή του από την αντιπροεδρία του κόμματος έγινε έχοντας ως στόχο τις
εσωκομματικές εκλογές, παρά τις προεδρικές
και τον ίδιο τον Γ. Λιλλήκα. Ήταν το τελευταίο
προεκλογικό και σημαντικότερο βήμα διαφοροποίησης από την υπόλοιπη ηγεσία του κόμματός του. Το ίδιο και η στροφή της ηγεσίας
του ΔΗΚΟ υπό τον Μάριο Καρογιάν προς την
υποψηφιότητα Αναστασιάδη, η οποία είχε ως
στόχο να αποκρούσει τις αντιδράσεις και η ενδεχόμενη νίκη Αναστασιάδη να αποτελέσει
γερή βάση επανεκλογής του Καρογιάν στην
κομματική κορυφή.
Με ένα ποσοστό στήριξης του από τη ΔΗΚΟϊκή βάση κοντά στο 60%, το πιο πιθανό είναι
ότι ο Ν. Αναστασιάδης εκλέγεται από τον πρώτο
γύρο και ο Μάριος Καρογιάν παίρνει μεγάλο
προβάδισμα για επανεκλογή στην προεδρία
του ΔΗΚΟ, κερδίζοντας παράλληλα μια νέα
τριετία κατά την οποία να μπορέσει να εδραιωθεί
στην ηγετική πυραμίδα του κόμματος. Και πιο
χαμηλά όμως ποσοστά μπορούν να καλυφθούν
πίσω από ενδεχόμενη νίκη Αναστασιάδη, η
οποία θα δώσει στον Μ. Καρογιάν το πλεονέκτημα ότι θα είναι αυτός που θα μοιράσει την
πίτα της εξουσίας για λογαριασμό του ΔΗΚΟ,
ελέγχοντας τάσεις και ομάδες. Ήδη το ότι κατάφερε να σπάσει την εσωκομματική αντιπολίτευση οφείλεται και σε αυτό το γεγονός. Αντίθετα, συσπείρωση κοντά στο 50% και κυρίως
πιο κάτω οδηγεί τις εκλογές σε δεύτερο γύρο
και δίδει την ευκαιρία στον Ν. Παπαδόπουλο
να κάνει και αυτός παιχνίδι, αφού ενδεχομένως
να αναδειχθεί σε ρυθμιστή, ενώ αφήνει και σημαντικό χώρο αμφισβήτησης των αποφάσεων
της ηγεσίας στις εσωκομματικές εκλογές. Το
ερώτημα είναι αν οι τελευταίες επιλογές Ν. Παπαδόπουλου του δίνουν μια τέτοια δυνατότητα.

Για τη μέγιστη συσπείρωση

Η ηγεσία του ΔΗΚΟ έχει εδώ και καιρό επικεντρώσει τις προσπάθειες στη μεγιστοποίηση
της συσπείρωσης της κομματικής βάσης γύρω
από την υποψηφιότητα Αναστασιάδη. Το γεγονός
ότι όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ένα ποσοστό
20-25% να μην τοποθετείται ακόμα υπέρ κάποιου
υποψηφίου, κάνει τον Μ. Καρογιάν και τους
συνεργάτες του να πιστεύουν ότι περαιτέρω
συσπείρωση και σημαντική αύξηση του ποσοστού των οπαδών που τελικώς θα πάει στον Αναστασιάδη είναι εφικτή. Προς επίτευξη του
συγκεκριμένου στόχου κινούνται σε τρεις άξονες
και επίπεδα:
Πρώτο: Να δοθεί η εικόνα ότι όλα τα στελέχη
του ΔΗΚΟ, είτε ανήκουν στην ομάδα των «τασσικών» (Κενεβέζος, Πάλμας, Θεοδότου) είτε των
«κυπριανικών» είναι ενωμένα γύρω από την επιλογή του Ν. Αναστασιάδη και ότι η διαφοροποίηση Ν. Παπαδόπουλου δεν έχει ποσώς να
κάνει με τη συγκεκριμένη υποψηφιότητα αλλά
με ικανοποίηση προσωπικών φιλοδοξιών.
Δεύτερο: Την περαιτέρω αποδόμηση της εικόνας του Γ. Λιλλήκα με αιχμές που αμφισβητούν
τη σχέση του με τον Τ. Παπαδόπουλο, όπως
π.χ. για ανταλλάγματα που ζήτησε το 2003 για
να τον στηρίξει και παρουσιάζοντας τον παράλληλα εκμεταλλευτή του ονόματος του Τάσσου
παρά συνεχιστή της πολιτικής του.
Τρίτο: Την ταύτιση ενδεχόμενης στήριξης
Λιλλήκα με τη διάσπαση του κόμματος. Αξιοποιώντας και λάθος κινήσεις τακτικής από το
επιτελείο Λιλλήκα, όπως τη χρησιμοποίηση λογότυπων του κόμματος, αλλά κυρίως την όλη
ρητορική του, επιχειρούν να παίξουν με τον
κομματικό πατριωτισμό προτάσσοντας το επιχείρημα ότι ενδεχόμενη στήριξη της υποψηφιότητας Λιλλήκα δημιουργεί τις προϋποθέσεις
στην ουσία για διάλυση του κόμματος. Η έμμεση
στήριξη που του πρόσφερε ο Ν. Παπαδόπουλος
τοποθετεί και αυτόν στην ίδια ομάδα.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

AΠΕ

Του ΑΝΤΩΝΗ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ

Δύο ξένοι στο ίδιο κόμμα: Εκλογή Νίκου Αναστασιάδη από τον πρώτο γύρο θα συνιστά νίκη του Μάριου Καρογιάν στην εσωκομματική αντιπαράθεση. Σε διαφορετική περίπτωση, ο Νικόλας Παπαδόπουλος θα βγει ενισχυμένος στην κούρσα για την προεδρία του ΔΗΚΟ.

Έριξε όλα τα χαρτιά του και περιμένει
Από το κομματικό συνέδριο και έπειτα ο
Ν. Παπαδόπουλος έχει προχωρήσει σε ενέργειες με υψηλό ρίσκο οι οποίες χαρακτηρίζονται και από αντιφάσεις. Στην ουσία, μετά τη στροφή Καρογιάν προς την
υποψηφιότητα Αναστασιάδη, και αφού
επέλεξε ότι θα έπρεπε να διαφοροποιηθεί
από τη συγκεκριμένη απόφαση, βρέθηκε
σε μια θέση όπου θα έπρεπε να επιτεθεί
στην υποψηφιότητα Αναστασιάδη ώστε
να συγκρατήσει τα ποσοστά της χαμηλά
και να μπορέσει στο συνέδριο να αμφισβητήσει τον Μ. Καρογιάν, την ίδια όμως
στιγμή αυτή αναιρούσε τη λογική της
πράξης αυτής που ήταν να παίξει ρόλο
σε ενδεχόμενο δεύτερο γύρο αλλάζοντας
τις ισορροπίες.
Ο μόνος τρόπος που θα μπορούσε να
αποκτήσει ουσιαστικό ρόλο σε αυτή την
προεκλογική θα ήταν αν η δική του τοποθέτηση θα μπορούσε να κρίνει τον νικητή των εκλογών. Και εκ των πραγμάτων
αυτό θα μπορούσε να γίνει μόνο στηρίζοντας στον δεύτερο γύρο Αναστασιάδη
και κουβαλώντας στην υποψηφιότητα
του κόμματος τους «δικούς» του οπαδούς.
Κάτι τέτοιο θα κατέτασσε και αυτόν στους
νικητές και θα μπορούσε να διεκδικήσει
και αυτός μερίδιο από την επιτυχία. Η
ρητορική όμως που επέλεξε αλλά και οι
λόγοι που επικαλέστηκε που είχαν να κάνουν με λόγους συνειδήσεως αλλά και έκτοτε (επικαλούμενος συνειδησιακά κωλύματα) καθιστά κάτι τέτοιο ανέφικτο
χωρίς να απολέσει κάθε ίχνος αξιοπρέπειας
και αξιοπιστίας.
Η επιλογή του όμως του δημιουργεί
και πρακτικά προβλήματα μετεκλογικά.
Σε περίπτωση εκλογής Αναστασιάδη και
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Κινήσεις τακτικής με υψηλό
ρίσκο από τον πρόεδρο
και τον παραιτηθέντα
αντιπρόεδρο του ΔΗΚΟ
κατερχόμενος στις εσωκομματικές ως υποψήφιος πρόεδρος πώς θα μπορέσει να
κρατήσει το κόμμα σε μια συγκυβέρνηση
κάτω από ένα άνθρωπο ο οποίος, σύμφωνα
με τον ίδιο, ήταν «αντίθετος με όλες τις
σημαντικές αποφάσεις και θέσεις του ΔΗΚΟ τόσο σε σχέση με το Σχέδιο Ανάν και
το εθνικό πρόβλημα όσο και σε σχέση με
την κυβέρνηση Τ. Παπαδόπουλου»; Και
πώς θ’ αντιδράσουν τα μέλη εάν διαφανεί
ότι ενδεχόμενη εκλογή του θα έθετε εν
αμφιβόλω τη παραμονή του ΔΗΚΟ στην
κυβέρνηση. Μέλη τα οποία μπορεί να
μην παρουσιάζονται ένθερμοι υποστηρικτές του Ν. Αναστασιάδη σήμερα αλλά
πιθανόν να ευνοηθούν από την παρουσία
του κόμματος στη συγκυβέρνηση, εφόσον
ο Μ. Καρογιάν το επιδιώξει, άλλωστε
αυτός είναι αυτός που θα μοιράσει την
τράπουλα όπως ο ίδιος θα θεωρήσει ότι
τον ευνοεί).
Με την κίνηση του να παραιτηθεί από
τη θέση του αντιπροέδρου προσπάθησε
να δώσει νέο μομέντουμ στην υποψηφιότητα Λιλλήκα σε μια περίοδο που φάνηκε να δέχεται πιέσεις αλλά κυρίως να
περιορίσει τη συσπείρωση γύρω από τον
Ν. Αναστασιάδη. Κυρίως όμως να δημιουργήσει εκ νέου μια διαφοροποίηση μεταξύ αυτού και του Καρογιάν, να κερδίσει
τους διαφωνούντες επαναφέροντας την

ίδια στιγμή το θέμα αρχών και αξιοπρέπειας Η κίνηση Ν. Παπαδόπουλου έγινε
πολύ αργά σε μια περίοδο όπου οι τάσεις
είχαν ήδη διαμορφωθεί και δύσκολα αλλάζουν ή ανατρέπονται. Άλλωστε, η όλη
στάση του αντιπροέδρου έδειχνε ξεκάθαρα
τη διαφοροποίηση ή διαφωνία του από
την επίσημη απόφαση και είχε ήδη συμβάλει στη διείσδυση του Γ. Λιλλήκα εντός
του ΔΗΚΟ.
Αν και στη βάση παραμένει δημοφιλής
φαίνεται να έχει απολέσει μεγάλο μέρος
των άλλοτε συμμάχων του σε επίπεδο
στελεχών. Η ανοικτή προσχώρηση της
λεγόμενης απορριπτικής ομάδας που αποτελούσε τον κύριο πυλώνα εσωκομματικής αντιπολίτευσης αδυνατίζει τη θέση
του ενόψει του εκλογικού συνεδρίου. Σε
μια τέτοια περίπτωση θα πάει στο συνέδριο
αποδυναμωμένος. Υπό την προϋπόθεση
βέβαια ότι θα είναι σε θέση να διεκδικήσει
την προεδρία.
Διότι η τελευταία του κίνηση δίνει την
ευκαιρία μετεκλογικά στην ομάδα Καρογιάν να αφαιρέσει και αυτό από την αντιπολιτευτική ομάδα επικαλούμενη ότι
πολέμησε με τον τρόπο αυτό την επίσημη
υποψηφιότητα του κόμματος. Σίγουρα
μια τέτοια απόφαση δεν θα είναι εύκολη
(καθώς δεδομένα θα στείλει ένα μέρος
της βάσης το οποίο διαφωνεί με τη συγκεκριμένη απόφαση και ταυτίζεται με
τον Νικόλα, ο οποίος συνεχίζει να διατηρεί
πρόσβαση σε αυτή εκτός κόμματος π.χ.
Λιλλήκα) λαμβάνοντας όμως υπόψη το
διακύβευμα των επόμενων εσωκομματικών ίσως είναι ένα ρίσκο που ο Καρογιάν
και οι συνεργάτες του θα θεωρήσουν ότι
αξίζει τον κόπο να πάρουν.

ΑΡΘΡΟ / Του ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ

Ζητούμενο να θέσουμε τέρμα στην αβεβαιότητα
Οι εκλογές της 17ης Φεβρουαρίου είναι
ίσως οι πιο κρίσιμες και σημαντικές
της σύγχρονης κυπριακής ιστορίας,
λόγω της οικονομικής κατάστασης
που κληροδοτεί η απερχόμενη κυβέρνηση. Συνεπώς, το ζητούμενο αυτών
των εκλογών είναι πώς θέτουμε τέρμα
στην αβεβαιότητα και την ανασφάλεια
που έχει παραλύσει την οικονομία και
πώς μπαίνουμε ξανά στον δρόμο της
ανάπτυξης. Ο κόσμος ξέρει από πρώτο
χέρι ποιοι ευθύνονται για την κατάσταση, ποιοι προσπαθούν να του χαϊδέψουν τ’ αφτιά με δήθεν γρήγορες
και ανώδυνες λύσεις και ποιοι έχουν
σχέδιο, διαθέτουν την πείρα και την
αποφασιστικότητα να το εφαρμόσουν,
αλλά και το κύρος διεθνώς για να ανακτήσει η Κύπρος την αξιοπιστία
της. Γι’ αυτό και ο Νίκος Αναστασιάδης
έχει ξεχωρίσει από τους ανθυποψηφίους του με τόσο μεγάλη διαφορά.
Στις εκλογές της 17ης Φεβρουαρίου
καλούμαστε να διαλέξουμε ανάμεσα

σε δύο δρόμους. Από τη μια μεριά
είναι η αναβλητικότητα και η ατολμία
που σημάδεψαν τον τόπο μας τα τελευταία χρόνια με οδυνηρά αποτελέσματα. Από την άλλη είναι η τόλμη
και η αποφασιστικότητα. Χρειάζεται
αποφασιστικότητα και τόλμη για να
γίνουν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις
που θα μας βγάλουν από την κρίση.
Αλλαγές πρέπει να γίνουν παντού, ξεκινώντας από ένα νέο, σύγχρονο μοντέλο κράτους.
Από τη μια μεριά έχουμε τον λαϊκισμό, την ανευθυνότητα και τις ανέξοδες υποσχέσεις. Ο δρόμος αυτός
φαίνεται εύκολος, αλλά δεν λύνει τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουμε.
Δημιουργεί αυταπάτες. Μας οδηγεί
μόνο σε αδιέξοδα. Ο άλλος δρόμος
είναι πιο δύσκολος, αλλά είναι ο δρόμος
της υπευθυνότητας, της σοβαρότητας
και της αξιοπιστίας. Είναι ο δρόμος
της ειλικρίνειας προς τον πολίτη,
καθώς του επισημαίνουμε τις δυσκο-
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Έχουμε να επιλέξουμε
ανάμεσα στην ατολμία και
την αποφασιστικότητα
λίες που έχουμε ενώπιόν μας χωρίς
να υπολογίζουμε το πολιτικό κόστος.
Αυτός είναι ο μόνος δρόμος που οδηγεί
σε λύσεις.
Από τη μια μεριά βρίσκονται οι
ιδέες του παρελθόντος, με τις ιδεοληψίες και τον δογματισμό τους. Είναι
αυτές οι ιδέες που μας οδήγησαν στα
σημερινά οικονομικά και κοινωνικά
αδιέξοδα.
Από την άλλη μεριά είναι οι σύγχρονες ιδέες, που είναι πραγματιστικές,
απαντούν στις ανάγκες των πολιτών
και αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις
των καιρών. Οδηγούν σε μία ανταγωνιστική οικονομία, αξιοποιούν τις διαχρονικές δυνάμεις της κυπριακής ε-

πιχειρηματικότητας και οδηγούν στην
ανάπτυξη.
Από τη μία μεριά είναι ο δρόμος
στον οποίο ο καθένας προσπαθεί μόνος
του. Που προτάσσει τα κομματικά του
συμφέροντα. Που αρνείται τη συλλογικότητα. Αυτός είναι ένας δρόμος
που σπαταλά και χαραμίζει τις δυνάμεις
του τόπου. Από την άλλη μεριά είναι
ο δρόμος της κοινής προσπάθειας.
Που υποτάσσει το κομματικό συμφέρον στους συλλογικούς στόχους. Αυτός
είναι ο δρόμος που ενώνει και αξιοποιεί
τις δυνάμεις του τόπου.
Είναι γεγονός ότι κάποιοι κρατούν
απόσταση από την πολιτική γιατί αισθάνονται ότι αυτή, όπως ήταν μέχρι
σήμερα, δεν τους εκφράζει. Έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη τους και περιμένουν να ακούσουν κάτι διαφορετικό.
Κυρίως περιμένουν να ακούσουν και
να κρίνουν ρεαλιστικές προτάσεις που
να δίνουν λύσεις σε συγκεκριμένα
προβλήματα. Αυτοί οι αναποφάσιστοι

συμπολίτες μας κρίνουν με γνώμονα
την πραγματικότητα και όχι τον ανεύθυνο λαϊκισμό.
Μετά το 1974, η Κύπρος μας θα ζήσει τις πιο κρίσιμες εκλογές της σύγχρονης ιστορίας της. Από το αποτέλεσμά τους θα εξαρτηθεί πώς θα αντιμετωπίσουμε την οικονομική κρίση,
πώς θα βάλουμε την οικονομία μας
σε πορεία ανάπτυξης, πώς θα δημιουργήσουμε νέες δουλειές και πώς θα
περιορίσουμε τις σκληρές κοινωνικές
επιπτώσεις στη ζωή πολλών συμπολιτών μας.
Η οικονομία είναι τώρα το μεγαλύτερο πρόβλημα που πρέπει άμεσα να
λύσουμε. Άλλωστε, μία αποδυναμωμένη οικονομία αποδυναμώνει και τη
διαπραγματευτική μας θέση στο εθνικό
θέμα. Οφείλουμε όλοι να γνωρίζουμε
πως ο δρόμος που έχουμε μπροστά
μας δεν είναι εύκολος. Είναι ανηφορικός. Όμως, με συλλογικότητα, σχέδιο
και ενώνοντας τις δυνάμεις μας, θα

τα καταφέρουμε. Όλοι μαζί κρατούμε
το μέλλον της Κύπρου στα χέρια μας.
Οφείλουμε να παλέψουμε με το παρελθόν για να κερδίσουμε το μέλλον.
Η ιστορία μάς έχει δοκιμάσει πολλές
φορές. Δεν είναι η πρώτη φορά που
βρισκόμαστε σε δυσμενή θέση. Μας
έχουν συμβεί και χειρότερα και καταφέραμε να σηκώσουμε τα μανίκια
πάνω, να στρωθούμε στη δουλειά και
να εξέλθουμε πιο δυνατοί. Έχουμε
βγει νικητές όταν αξιοποιούσαμε τις
δυνάμεις μας και περιορίζαμε τις αδυναμίες. Από όλους μας εξαρτάται,
ενωμένοι, να αναδείξουμε τις δυνάμεις
αυτές και να πετύχουμε. Για ένα καλύτερο, πιο βέβαιο αύριο. Για μια Κύπρο
δυνατή και ευημερούσα, που θα προσφέρει ξανά όραμα στους πολίτες της
και ειδικά στους νέους.

Ο κ. Αβέρωφ Νεοφύτου είναι
επικεφαλής του εκλογικού επιτελείου
του Νίκου Αναστασιάδη.
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Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η
ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ

Διαβάστε στο

www.kathimerini.com.cy

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Βαρύ πρόστιμο στη Royal Bank of Scotland για το σκάνδαλο με το επιτόκιο Libor

ΓΝΩΜΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Σάββατο 9 - Kυριακή 10 Φεβρουαρίου 2013
ΚΟΣΜΟΣ

ΥΓΕΙΑ

Οι ΔΗΚΟϊκοί
να μην ψηφίσουν
συναισθηματικά

Κομματικό αξίωμα,
υπουργοποίηση
και Μαρί
– Περάσατε από τα πλέον νευραλγικά υπουργεία. Οικονομικών και
Εξωτερικών. Θα σας δούμε ξανά
σε παρόμοια θέση;

– Αυτή τη στιγμή είναι άλλη η προτεραιότητά μου. Να ξεκαθαρίσει η δικαστική εκκρεμότητα. Όλα τ’ άλλα
είναι δευτερεύοντα για μένα.

– Για το Μαρί, τι θα…

– Καλύτερα μην προχωρήσετε την
ερώτησή σας. Ενόσω βρισκόμαστε
εν μέσω μιας δικαστικής διαδικασίας, δεν θα ήταν ορθό να σχολιάζουμε επ’ αυτού…

Μάρκος Κυπριανού: Η απόφασή μας για στήριξη της
υποψηφιότητας του Νίκου Αναστασιάδη δεν ήταν πρόχειρη

“
”

Εάν πίστευα ότι η επανεκκίνηση της οικονομίας δεν θα
ήταν εφικτή με τον Αναστασιάδη, δεν θα τον υποστήριζα

στην υποστήριξη του κ. Αναστασιάδη.
Αυτό φαινομενικά εξασθενίζει κάπως
τη δυναμική της απόφασης. Όμως, αντίθετα, πρέπει να την ενισχύει. Γιατί
είναι μια απόφαση που λήφθηκε μετά
από σοβαρές εσωκομματικές διεργασίες,
συζητήσεις με άλλες πολιτικές δυνάμεις,
προβληματισμό, λεπτομερή ανάλυση,
ενδελεχείς διαπραγματεύσεις και την
επίτευξη ενός κοινού προγράμματος
διακυβέρνησης που αντιμετωπίζει όλες
τις ανησυχίες αλλά και προτεραιότητες
του κόσμου του ΔΗΚΟ. Δεν ήταν ούτε
πρόχειρη ούτε συναισθηματική από-

φαση. Αυτό είναι που εξηγούμε συνεχώς
στους οπαδούς μας. Δυστυχώς η προεκλογική εκστρατεία δεν πέτυχε ακόμα
να δείξει το εύρος της στήριξης που
πράγματι έχει αυτή η απόφαση ανάμεσα
στα στελέχη του ΔΗΚΟ. Πρώτη φορά
έχουμε απόφαση να υποστηρίξουμε υποψήφιο άλλου κόμματος με σχεδόν
όλα τα στελέχη να την υιοθετούν και
να την προωθούν. Αυτό θα πρέπει να
βγει προς τα έξω ακόμα πιο δυναμικά.
– Και ποιος είναι δηλαδή ο κύριος λόγος
στήριξης του Νίκου Αναστασιάδη;
– Ο λόγος για αυτή την ευρεία στήριξη
είναι οι κρίσιμες συνθήκες που περνά
ο τόπος μας, όπου μόνο με ένα πρόγραμμα όπως αυτό που συμφωνήθηκε
με το ΔΗΚΟ και με μια συλλογική προσπάθεια όπως την υπόσχεται ο κ. Αναστασιάδης θα μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε.
– Αυτό που ζητούν οι πολίτες είναι την
επανεκκίνηση της οικονομίας. Πιστεύετε ότι με τον Νίκο Αναστασιάδη αυτό
είναι εφικτό;
– Ναι. Ειδεμή δεν θα τον υποστήριζα,
αλλά ούτε και το ΔΗΚΟ θα έπαιρνε αυτή
την απόφαση. Πιστεύω ότι είναι ο πιο
κατάλληλος να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας σε τόσο δύσκολες συνθήκες.
Έχει τις ηγετικές ικανότητες να πάρει
τις δύσκολες αλλά αναγκαίες αποφάσεις,
άσχετα από πολιτικό κόστος. Έχει τις
κατάλληλες θέσεις και είναι έτοιμος να
συνεργαστεί, σε πλαίσια εθνικής συνεννόησης, για να τις υλοποιήσει. Ξέρει
πού πρέπει να κινηθεί το κράτος και
πού να αφεθεί ο ιδιωτικός τομέας ελεύθερος να δημιουργήσει και να αναπτυχθεί. Χωρίς ιδεολογικές προκαταλήψεις
και εμμονές.
– Ποια η θέση σας για τις ιδιωτικοποιήσεις των ημικρατικών;

– Όπως είπα, άλλη είναι η πρωταρχική
μου προτεραιότητα αυτή τη στιγμή.
Δεν κάνω σκέψεις για τίποτε άλλο.

Ο Μάρκος Κυπριανού δηλώνει στην «Κ» ότι τάσσεται κατά των ιδιωτικοποιήσεων
των ημικρατικών οργανισμών εάν αυτές γίνουν με μοναδικό στόχο την εφάπαξ εισροή
χρημάτων στο κράτος, χωρίς να διασφαλίζονται φθηνότερες υπηρεσίες στον πολίτη.
– Πιστεύω ότι πρέπει να αντιμετωπίζεται το θέμα με ανοιχτό μυαλό και
ψύχραιμα, με κριτήριο το καλό του Κύπριου πολίτη και καταναλωτή, και να
μην απορρίπτεται με ιδεολογικούς δογματισμούς ή με κομματικά ή ακόμα και
συνδικαλιστικά κριτήρια. Η κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και πρέπει
να μελετάται ανεξάρτητα από τις άλλες.
Στόχος πρέπει να είναι η παροχή των
καλύτερων υπηρεσιών με το χαμηλότερο κόστος για τους πολίτες. Και χωρίς
βέβαια να οδηγεί τον οργανισμό σε οικονομικές περιπέτειες. Αυτό πρέπει
να έχουμε ως κριτήριο όταν αποφασίζεται το ναι ή όχι για κάθε περίπτωση
χωριστά. Δεν θα συμφωνούσα με ιδιωτικοποίηση που να μην πληροί το πιο
πάνω κριτήριο και που να γίνεται απλώς
και μόνο για να εισρεύσουν κάποια έσοδα στα ταμεία, συνήθως εφάπαξ,
χωρίς όμως να παρέχεται μακροπρόθεσμο όφελος ούτε στο κράτος ούτε
στον πολίτη.
– Με τόση εμπειρία που έχετε στα θέματα οικονομίας, θα ήθελα να μου πείτε
κατά πόσον οι πολίτες πρέπει να περιμένουν ή όχι περαιτέρω περικοπές ή,

αν θέλετε, ένα δεύτερο Μνημόνιο...
– Δεν μπορεί κανείς αυτή τη στιγμή
να προβλέψει. Είναι νωρίς ακόμα. Η
προσπάθεια πρέπει να είναι το πρώτο
Μνημόνιο, που ακόμα δεν οριστικοποιήθηκε και ούτε βέβαια υπογράφηκε, να
καλύπτει ακόμα και άσχημα σενάρια,
με ρεαλιστικό όμως τρόπο, ώστε να μη
χρειαστεί επιπρόσθετο Μνημόνιο και
περισσότερα μέτρα. Να μην «πέσουμε
έξω» στις προβλέψεις επιδιώκοντας κάτι
πιο «εύπεπτο» τώρα, αλλά που θα μας
φέρει προβλήματα στο μέλλον. Ένας
άλλος κίνδυνος να αποτύχουν οι προβλέψεις και κατ’ επέκταση τα μέτρα
είναι οι μη ρεαλιστικοί στόχοι. Π.χ. η
αύξηση φόρων σε περίοδο οικονομικής
ύφεσης ουδέποτε αποδίδει τα αναμενόμενα έσοδα. Αντίθετα, χτυπά την κατανάλωση, όπως και τις νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες, και ρίχνει την
οικονομία ακόμα πιο βαθιά στην κρίση,
χωρίς να βοηθά τα δημόσια οικονομικά,
και δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο και
την ανάγκη για νέα μέτρα κ.ο.κ. Εκείνο
όμως που είναι το χειρότερο είναι η καθυστέρηση, που φέρνει αβεβαιότητα
και σκοτώνει τις προσπάθειες ανάκαμ-

ψης. Πρέπει το συντομότερο δυνατόν
οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να ξέρουν
τι έχουν να αντιμετωπίσουν. Και ακριβώς
όλοι μαζί, κράτος και λαός, να αρχίσουμε
να ξαναχτίζουμε. Είμαι αισιόδοξος ότι
μπορούμε να το κάνουμε, με την εκλογή
του Νίκου Αναστασιάδη στο αξίωμα
του Προέδρου, αρκεί να ξέρουμε τι ακριβώς έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Επαναλαμβάνω ότι κάθε μέρα που περνά
κάνει τα πράγματα ακόμα χειρότερα.
– Σε μια βδομάδα οι πολίτες θα πάνε
στις κάλπες. Ποιο το μήνυμά σας προς
τους ΔΗΚΟϊκούς ψηφοφόρους;
– Να μελετήσουν το πρόγραμμα του
κ. Αναστασιάδη και θα δουν ότι καλύπτει τους στόχους και τις προτεραιότητες του κόμματός μας. Να κρίνουν
όχι συναισθηματικά, ούτε παρελθοντολογικά, αλλά με κριτήριο το καλό
του τόπου αλλά και του ίδιου του ΔΗΚΟ,
και να στηρίξουν την κομματική απόφαση. Αυτή τη στιγμή χρειάζονται ψύχραιμες αποφάσεις με στόχο την ανάκαμψη του τόπου μας, την οικονομική
επιβίωση, που θα μας δώσει τη δυνατότητα να αγωνιστούμε για το μεγάλο
μας εθνικό θέμα. Ένα χρεοκοπημένο
κράτος, ένας λαός σε οικονομική απόγνωση, είναι πολύ δύσκολο να αντισταθεί σε εξωτερικές πιέσεις. Ένα από
τα βασικά μας όπλα για τον εθνικό μας
αγώνα και επί Σπύρου Κυπριανού αλλά
και επί Τάσσου Παπαδόπουλου ήταν
η οικονομική ευρωστία μας.

Με το βλέμμα στις εκλογές
και στην ΑΟΖ η Aγκυρα
Σκηνικό εντυπωσιασμού με το νέο ερευνητικό σκάφος
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Τη στιγμή που η Κύπρος ετοιμάζεται
για τις προεδρικές εκλογές και συζητείται το ενδεχόμενο της επανέναρξης
των διαπραγματεύσεων για την τελική
επίλυση του Κυπριακού μετά τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης, με
προσεκτικά βήματα, η Άγκυρα φέρνει
στο προσκήνιο της επικαιρότητας
της διεκδικήσεις της στην κυπριακή
ΑΟΖ. Στο πλαίσιο αυτής της τακτικής
εντάσσεται η αγορά από τη Νορβηγία
του ερευνητικού σκάφους «Polarcus»,
το οποίο μετονομάστηκε «Μπαρμπαρός Χαϊρεντίν Πασά». Κατασκευάστηκε το 2011 και φέρει σημαία Μπαχάμες. Το σκάφος εισήλθε στα στενά
των Δαρδανελίων την προηγούμενη
εβδομάδα. Σύμφωνα με τα τουρκικά
μέσα ενημέρωσης, το νέο τουρκικό
σκάφος έχει τη δυνατότητα να διεξάγει
σεισμικές έρευνες. Στα μέσα του Φεβρουαρίου, το τουρκικό σκάφος θα
διεξάγει σεισμικές έρευνες στα παράλια της Τουρκίας στον Εύξεινο Πόντο. Μετά την ολοκλήρωση των ερευνών στη Μαύρη Θάλασσα, το νέο
«καμάρι» της Άγκυρας θα βάλει πλώρη
για τη Μεσόγειο και θα ξεκινήσει νέο
κύκλο ερευνών στα ανοιχτά της Τουρκίας και της Κύπρου. Η τουρκική πλευρά δεν δίνει στη δημοσιότητα τις λεπτομέρειες του δρομολογίου του σκάφους στην ανατολική Μεσόγειο. Ωστόσο, οι Τούρκοι αναλυτές θεωρούν
δεδομένη τη διεξαγωγή ερευνών στα
ανοιχτά της Κύπρου. Τουρκικές δημοσιογραφικές πηγές της «Κ» διευκρινίζουν ότι την επόμενη περίοδο
το νέο τουρκικό ερευνητικό σκάφος
ενδέχεται να εισέλθει στην κυπριακή
ΑΟΖ συνοδευόμενο από πλοία του
τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού. Σε
περίπτωση που η Άγκυρα επιλέξει να
προχωρήσει με το συγκεκριμένο σχέδιο, η κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν θα επωφεληθεί από το σχέδιο δράσης, το οποίο δημιούργησε
την περίοδο που οι σχέσεις Τουρκίας
– Ισραήλ γνώρισαν μεγάλη ένταση
εξαιτίας της αιματηρής επίθεσης του
ισραηλινού στρατού στο τουρκικό
καράβι «Μαβί Μάρμαρα». Το συγκεκριμένο σχέδιο δράσης προβλέπει
την ανάπτυξη του τουρκικού πολε-

EPA

Ο Μάρκος Κυπριανού καλεί τους ΔΗΚΟϊκούς ψηφοφόρους να μελετήσουν
το πρόγραμμα που συμφωνήθηκε με
τον Νίκο Αναστασιάδη και να πάνε στις
κάλπες χωρίς να κρίνουν συναισθηματικά ή παρελθοντολογικά, αλλά με κριτήριο «το καλό του τόπου και του ίδιου
του ΔΗΚΟ». Δηλώνει πεπεισμένος ότι
με την εκλογή του κοινού υποψηφίου
ΔΗΣΥ-ΔΗΚΟ μπορεί να υπάρξει επανεκκίνηση της οικονομίας. Διαφορετικά,
όπως λέει, ούτε και ο ίδιος θα υποστήριζε
μια τέτοια συμμαχία. Παράλληλα, τονίζει
ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό και κρίσιμο
η επόμενη κυβέρνηση να διαχειριστεί
με τέτοιο τρόπο τη δανειακή σύμβαση,
ώστε να αποφευχθούν επιπρόσθετα και
χειρότερα μέτρα.
– Κύριε Κυπριανού, έχετε ενεργό ανάμειξη στα της προεκλογικής εκστρατείας;
– Είμαι στέλεχος του κόμματος και
βοηθώ κι εγώ τη συλλογική προσπάθεια
για επίτευξη του στόχου μας στις επικείμενες προεδρικές εκλογές και εκλογή
Αναστασιάδη. Δραστηριοποιούμαι κυρίως ενδοκομματικά για την αύξηση
της συσπείρωσης των οπαδών και ψηφοφόρων του ΔΗΚΟ. Για να δουλέψει
κανείς δεν χρειάζονται μόνο δημόσιες
ομιλίες και ανοικτές συγκεντρώσεις. Υπάρχουν και άλλοι, πιο προσωπικοί και
ίσως και πιο αποδοτικοί τρόποι.
– Δηλαδή;
– Κοιτάξτε, σε αυτές τις εκλογές το
βασικό ζητούμενο για το ΔΗΚΟ είναι
η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συσπείρωση, και σ’ αυτή την προσπάθεια επικεντρώνομαι κι εγώ. Να μην ξεχνούμε
την ιδιομορφία αυτών των εκλογών, όπου το ΔΗΚΟ στηρίζει κοινό υποψήφιο

που προέρχεται από άλλο κόμμα και
έχει σημασία να εξηγηθεί αυτή η απόφαση στα μέλη, στελέχη και ψηφοφόρους μας. Είναι λογικό να χρειάζεται
περισσότερη προσπάθεια ενδοκομματικά απ’ ό,τι εάν ο υποψήφιος προερχόταν από το ΔΗΚΟ.
– Ωραία. Συνεπώς, πείτε μας, γιατί οι
ΔΗΚΟϊκοί να στηρίξουν Νίκο Αναστασιάδη και όχι για παράδειγμα Γιώργο
Λιλλήκα; Αναγνωρίζω ότι πρόκειται
για κομματική απόφαση, την οποία όμως αρκετοί ΔΗΚΟϊκοί φαίνεται να μην
ακολουθούν…
– Είναι γεγονός ότι το ΔΗΚΟ πέρασε
από διάφορες φάσεις προτού καταλήξει

ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Συνέντευξη στον ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΣΑΓΓΑΡΗ

– Μερικούς μήνες μετά τις προεδρικές, θα γίνουν ενδοκομματικές εκλογές στο ΔΗΚΟ. Θα δούμε τον κ.
Κυπριανού να διεκδικεί κάποιο κομματικό αξίωμα;

Το νορβηγικό ερευνητικό σκάφος «Polarcus», που απέκτησε η Τουρκία και μετονομάστηκε «Μπαρμπαρός Χαϊρεντίν Πασά».
<
<
<
<
<
<
<

Τούρκοι αναλυτές
εκτιμούν ότι η Λευκωσία
θα δεχθεί έντονες
πολιτικές πιέσεις λόγω
της οικονομίας
μικού στόλου σε ολόκληρη την ανατολική Μεσόγειο με απώτερο στόχο
«την εξασφάλιση της ελεύθερης μετακίνησης των τουρκικών πλοίων
στην ευρύτερη περιοχή».
Ας σημειωθεί ότι στο πλαίσιο των
κινήσεών της στο διπλωματικό πεδίο
η Άγκυρα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία
στη στάση της Αθήνας. Οι πληροφορίες της «Κ» από την Άγκυρα δείχνουν
ότι οι Τούρκοι διπλωμάτες και αξιωματούχοι αναμένουν τις αποφάσεις
της κυβέρνησης του Αντώνη Σαμαρά
για να οριστικοποιήσουν τα βήματα
της Τουρκίας στην κυπριακή ΑΟΖ.

Εκλογές και οικονομία

Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών
παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή
τις εξελίξεις στο πεδίο της κυπριακής
οικονομίας και εκτιμά ότι η κρίση θα
έχει αντίκτυπο στο Κυπριακό. Σύμφωνα με τους ειδικούς του τουρκικού
Υπουργείου Εξωτερικών, μετά τις
προεδρικές εκλογές η Λευκωσία θα
είναι αναγκασμένη να εστιάσει την
προσοχή της στην επανέναρξη των

συνομιλιών σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη
πολιτική και οικονομική συγκυρία.
Η Άγκυρα αναμένει με συγκρατημένη
αισιοδοξία την ανάμειξη των δανειστών και των διεθνών παραγόντων
της Κύπρου στο Κυπριακό. Από την
οπτική γωνία της γειτονικής πλευράς,
σε περίπτωση που η νέα κυπριακή
κυβέρνηση αναζητήσει τη διέξοδο
από την οικονομική κρίση στην ομαλοποίηση των σχέσεών της με την
Άγκυρα, το Κυπριακό θα εισέλθει αυτομάτως σε πορεία επίλυσης.
Σύμφωνα με την άποψη Τούρκων
αναλυτών, με τα σημερινά δεδομένα,
η έξοδος της κυπριακής οικονομίας
από την ύφεση είναι μια ιδιαίτερα
δύσκολη υπόθεση, την οποία καλείται
να διαχειριστεί η νέα κυβέρνηση της
Κύπρου. Θεωρούν, επίσης, δεδομένη
την επίδραση της οικονομικής κρίσης
στην πολιτική γραμμή που ακολουθεί
η Λευκωσία, σε ό,τι αφορά τις σχέσεις
της με την Άγκυρα. Η επανέναρξη
των συνομιλιών ενδιαφέρει ιδιαίτερα
την Άγκυρα, η οποία θεωρεί ότι πλέον
η Λευκωσία θα υποχρεωθεί να προβεί
σε κινήσεις και μάλιστα υπό ασφυκτική πίεση. Οι Τούρκοι αξιωματούχοι
και αναλυτές φαίνεται πως πιστεύουν
ότι η ριζική αναθεώρηση των θέσεων
της Λευκωσίας στο Κυπριακό εξαρτάται από την ανάμειξη των ξένων
δυνάμεων και κυρίως των δανειστών
της Κύπρου στον νέο κύκλο των συνομιλιών.
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«Ξεφορτώνονται»
χρυσαφικά για να
μην τους κλέψουν
Ένα ισχυρό νομοθετικό όπλο, το οποίο στοχεύει
στην προστασία των πολιτών τόσο από τους
διαρρήκτες και κλέφτες χρυσαφικών όσο κι από
τους απατεώνες αγοραστές –και πολλές φορές
κλεπταποδόχους– αυτών των πολύτιμων αντικειμένων, έχει στα χέρια της η Αστυνομία και
ο Οργανισμός Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα. Οι σημαντικές τροποποιήσεις
του νόμου για τη σήμανση αντικειμένων που
τέθηκαν σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου
2013, με μία περίοδο προσαρμογής μέχρι την
<
<
<
<
<
<

Ο αναπλ. διευθυντής του
Οργανισμού Σήμανσης
Αντικειμένων από Πολύτιμα
Μέταλλα αναλύει στην «Κ» τους
λόγους για τους οποίους μειώθηκαν στο ένα πέμπτο οι πωλήσεις
καινούργιων κοσμημάτων στην
Κύπρο από το 2009 και μετά
1η Ιουλίου, αναμένεται ότι, εκτός από τον περιορισμό των κλοπών, θα βοηθήσουν και στη
γενικότερη ρύθμιση της αγοράς μεταχειρισμένων
αντικειμένων από πολύτιμα μέταλλα, κυρίως
χρυσών και ασημένιων κοσμημάτων. Η έξαρση
των κλοπών αλλά και η οικονομική κρίση εξαναγκάζουν τους ιδιοκτήτες να ρευστοποιήσουν
τα μεταχειρισμένα τους κοσμήματα. Το συνεπακόλουθο από την αυξημένη προσφορά χρυσού
προς πώληση οδήγησε και στη μεγάλη αύξηση
των καταστημάτων «cash for gold» (μετρητά έναντι χρυσού), η λειτουργία των οποίων ήταν
έως τώρα αυθαίρετη κι ανεξέλεγκτη, εγκυμονώντας πολλούς κινδύνους.
Η τροποποίηση του νόμου έρχεται τώρα να

καλύψει και αυτό το κενό, «οχυρώνοντας» τους
πολίτες που απευθύνονται στα καταστήματα
αυτά για να πουλήσουν τα πολύτιμά τους αντικείμενα. Για το θέμα μιλήσαμε με τον αναπληρωτή
διευθυντή του Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης
Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα, Χρίστο
Κιαγιά, ο οποίος ανέλυσε στην «Κ» τους λόγους
για τους οποίους αναπτύχθηκε αυτή η νέα αγορά
μεταχειρισμένου χρυσού, τις νέες πρόνοιες της
νομοθεσίας και το πώς οι αρχές θα περιορίσουν
τις εγκληματικές πράξεις.
Ο Οργανισμός είναι ημικρατικός, υπάγεται
στο Υπουργείο Εμπορίου και ο κεντρικός ρόλος
του ήταν έως τώρα ο ποιοτικός έλεγχος των καινούργιων κοσμημάτων στα κοσμηματοπωλεία
πριν βγουν για πώληση, με στόχο την προστασία
του καταναλωτή. «Σφραγίζουμε ένα προς ένα
τα κοσμήματα στις βιτρίνες των καταστημάτων,
είτε είναι κυπριακά είτε εισαγόμενα, και πιστοποιούμε τα καράτιά τους», αναφέρει ο κ. Κιαγιάς,
τονίζοντας πως την τελευταία τετραετία υπήρξε
μία δραματική πτώση στη δουλειά του Οργανισμού κατά 20% ετησίως. «Πριν από δέκα χρόνια
σφραγίζαμε ένα εκατομμύριο καινούργια κοσμήματα τον χρόνο. Τώρα η δουλειά έπεσε στις
200 χιλιάδες κοσμήματα».
Ο κόσμος τα τελευταία χρόνια δεν αγοράζει
χρυσά κοσμήματα, ούτε γενικότερα προϊόντα
πολυτελείας. Αντίθετα, προσπαθεί να ξεφορτωθεί
αυτά που έχει. Είτε για να μην τον κλέψουν, είτε
επειδή βρέθηκε σε μεγάλη ανάγκη λόγω της οικονομικής κρίσης και χρειάζεται να τα εξαργυρώσει για να αγοράσει αγαθά πρώτης ανάγκης.
Ο χρυσός πάντα ήταν επένδυση. Μόνο που τώρα
φαίνεται πως αυτή η επένδυση μπορεί να εξαργυρωθεί σε ρευστό και να αποφέρει σημαντικά
έσοδα.
«Είδαμε μια τεράστια αύξηση στην τιμή του
χρυσού διεθνώς. Η τιμή τετραπλασιάστηκε τα
τελευταία 7-8 χρόνια». Το αποδίδει κυρίως στην
αυξημένη ζήτηση από την επιστροφή των επενδυτών στον χρυσό, ως μια πιο ασφαλής ε-
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Θα τα βγάζουν
φωτογραφίες
πριν τα λιώσουν

Οι νέες πρόνοιες της νομοθεσίας που μπαίνουν σε
πλήρη εφαρμογή τον Ιούλιο αναμένεται να οδηγήσουν
στον περιορισμό των διαρρήξεων και των κλοπών
Της ΜΙΡΑΝΤΑΣ ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ

●

Οι πολίτες που θα απευθυνθούν σε αγοραστές χρυσού, σ’ αυτό το μεσοδιάστημα μέχρι την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας, καλό θα ήταν, πρώτον, να ζητήσουν άδεια λειτουργίας του υποστατικού και, δεύτερον, να απευθυνθούν σε περισσότερους από έναν ή δύο για να διασταυρώσουν τις τιμές.
πένδυση σε μια απτή και διαχρονική αξία. «Εκεί
που ένα γραμμάριο χρυσού κοστολογείτο στα
18-20 ευρώ πριν από 3-4 χρόνια, σήμερα στοιχίζει
40-42 ευρώ. Τη δεκαετία μεταξύ 2002 και 2012,
η τιμή του χρυσού τετραπλασιάστηκε. Κι εκεί
που ένα κόσμημα στοίχιζε 100 ευρώ, μόνο και
μόνο από την τιμή της πρώτης ύλης του άξιζε
τέσσερεις φορές περισσότερα».

Η αύξηση των διαρρήξεων
Οι διαρρήξεις με μοναδικό στόχο τη λεία χρυσαφικών, επισημαίνουμε στον κ. Κιαγιά, αυξήθηκαν και λόγω ακριβώς αυτής της δραματικής
αύξησης της τιμής του χρυσού. Σύμφωνα με τα
στατιστικά στοιχεία που εξασφαλίσαμε από την
Αστυνομία, ενώ το 2008 και το 2009 οι διαρρήξεις
κυμαίνονταν στις 2.500 περίπου, το 2010 κατέγραψαν αύξηση 29% και το 2011 περαιτέρω αύξηση 4%. Με βάση τις εκτιμήσεις από τα στατιστικά του πρώτου εξαμήνου του ’12, οι διαρρήξεις
κυμάνθηκαν περίπου στα ίδια επίπεδα κατά το
περσινό έτος. «Σίγουρα η μείωση στις πωλήσεις
χρυσών κοσμημάτων οφείλεται, πέραν της
κρίσης, και στις διαρρήξεις και κλοπές. Ο κόσμος

ό,τι είχε στο σπίτι του από χρυσαφικά, είτε από
κληρονομιά είτε από πρόσφατες αγορές, από
τον φόβο μήπως του τα κλέψουν, άρχισε να ψάχνει τρόπους να τα ρευστοποιήσει. Και επειδή
η αξία ήταν πολύ μεγαλύτερη, προτιμούσε να
πουλήσει όλα του τα κοσμήματα για μετρητά.
Οπότε άρχισε να εμφανίζεται αυτή η καινούργια
κατάσταση, που κορυφώθηκε σταδιακά και φτάσαμε σήμερα η κάθε γειτονιά να γεμίσει με καταστήματα “cash for gold”. Και δυστυχώς δεν
ξέρουμε ποιος είναι πίσω από κάθε πινακίδα.
Είναι γι’ αυτό που, σε συνεργασία με όλους τους
φορείς, καταλήξαμε στην ανάγκη για τροποποίηση της νομοθεσίας», ανέφερε ο κ. Κιαγιάς.
Αυτό που ίσχυε λοιπόν μέχρι σήμερα ήταν
να πηγαίνει ο κόσμος στα καταστήματα και να
πωλεί τα κοσμήματά του με βάση το βάρος τους
σε χρυσό. Κανείς δεν γνώριζε εάν αυτός που
τα πωλούσε ήταν ο ιδιοκτήτης των κοσμημάτων
ή εάν αυτά ήταν αντικείμενο κλοπής. Τα κοσμήματα κατέληγαν, ενδεχομένως και αυθημερόν, στο χυτήριο για να λιώσουν και μετά
δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε αποδείξεις για όλη
αυτή την πράξη.

Η νομοθεσία, επισημαίνει ο κ. Κιαγιάς,
έρχεται να προστατεύσει όσο το δυνατόν περισσότερο τον καταναλωτή,
μέσα στα πλαίσια μιας ελεύθερης αγοράς. «Δεν μπορείς να εμποδίσεις
κανέναν να κάνει αυτή τη δουλειά,
φτάνει να ακολουθεί τις ρήτρες της
νομοθεσίας». Η νομοθεσία μπαίνει
ουσιαστικά σε πλήρη εφαρμογή από
την 1η Ιουλίου. Μέχρι τις 31 Μαρτίου
τα υποστατικά που δραστηριοποιούνται στην αγορά χρυσού και αργύρου
θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις
τους για εγγραφή στο μητρώο επαγγελματιών του κλάδου. Ο Οργανισμός
Σήμανσης θα έχει τρεις μήνες να απαντήσει σε όλους ότι αποδέχεται ή
απορρίπτει την αίτησή τους για εγγραφή στο μητρώο. «Οι αιτήσεις άρχισαν να υποβάλλονται εδώ και μία
βδομάδα», ανέφερε ο κ. Κιαγιάς.
Απ’ εκεί και πέρα, όλα τα υποστατικά που θα εξασφαλίσουν άδεια θα
πρέπει να καταγράφουν στα μητρώα
τους τι αγόρασαν συγκεκριμένα και
από ποιον, θα πρέπει για 15 ημέρες
να διατηρούν τα αντικείμενα αναλλοίωτα πριν τα λιώσουν και επίσης
θα πρέπει να τα φωτογραφίζουν. Η
Αστυνομία και ο Οργανισμός θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα
στοιχεία, που ενδεχομένως να αποτελούν και τεκμήρια στην περίπτωση
διερεύνησης υποθέσεων κλοπών.
Ο κ. Κιαγιάς συμβουλεύει το κοινό
που σκοπεύει να πωλήσει τα κοσμήματά του όπως ζητά άδεια λειτουργίας
των υποστατικών στα οποία απευθύνεται (υπάρχουν ήδη εγγεγραμμένα
υποστατικά), ενώ καλό θα ήταν να απευθύνεται σε δύο ή σε τρεις αγοραστές χρυσού για μετρητά ώστε να διασταυρώνει τις τιμές και να επιλέγει
την πιο συμφέρουσα.
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Τέλος στην
ακυβερνησία
Του ΧΑΡΗ ΠΑΣΤΕΛΛΗ

Η

κυβέρνηση και το κόμμα που τη στηρίζει
σπάνια ασχολούνται με την ουσία. Έχω
την εντύπωση ότι η μεγάλη τους έγνοια
είναι να μη χρεώνονται την ύπαρξη των προβλημάτων, και όχι να τα αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά. Γι’ αυτό, έξαλλου, χρεοκοπήσαμε
οικονομικά και πολιτικά. Εάν η κυβέρνηση ξόδευε τον χρόνο που ξόδεψε για να μας πείσει
ότι δεν φταίει για τίποτε, στο να σκεφτεί πώς
να λύσει τα προβλήματα που είχε μπροστά της,
πιθανόν σήμερα να μη βρισκόμαστε στο χείλος
του γκρεμού. Δυστυχώς, όλοι αυτοί που σήμερα
μας κυβερνούν και αποτελούν και την ηγεσία
του ΑΚΕΛ, γαλουχήθηκαν με την ιδέα ότι ο αγώνας είναι ταξικός και σε αυτό το πλαίσιο το
συμφέρον του κόμματος προηγείται των πάντων,
ακόμα και της πατρίδας. Για να μην τους αδικώ,
πιθανόν να πιστεύουν έντονα ότι το συμφέρον
της πατρίδας είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με
το συμφέρον του κόμματος
Προσωπική μου άποψη, είναι ότι κάπως έτσι
φτάσαμε και στην καταστροφική έκθεση της
Pimco. Την άνοιξη, όταν πλέον συνειδητοποίησαν στο Προεδρικό ότι το Μνημόνιο ήταν μονόδρομος, άρχισαν να σκέφτονται πώς θα το
πουλήσουν στον λαό. Κάπου εκεί, κάποιος πανέξυπνος εισηγήθηκε να τα φορτώσουμε όλα
στις τράπεζες με το επιχείρημα ότι εάν οι δημοσιονομικές ανάγκες είναι δύο δισεκατομμύρια
και οι ανάγκες των τραπεζών δέκα, θα είναι
εύκολο να υποστηριχτεί ότι «εάν δεν ήταν οι
τράπεζες, δεν θα υπήρχε ανάγκη να φέρουμε
την Τρόικα». Πιθανόν στο βάθος του μυαλού
τους να είχαν και το θέμα των κρατικοποιήσεων.
Είναι εξάλλου δεδομένη η προτίμηση του νέου
διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας για μικρές,
κρατικοποιημένες τράπεζες.
Γι’ αυτό και προωθήθηκαν όροι εντολής που
θα διασφάλιζαν τα πιο πάνω. Χωρίς να αξιολογήσουν τους κινδύνους της μη βιωσιμότητας:
«κούρεμα», ιδιωτικοποιήσεις, σκληρότερα
μέτρα. Με την παιδική αφέλεια και άγνοια που
χειρίστηκαν το «κούρεμα» του ελληνικού χρέους
και τόσα άλλα σημαντικά θέματα. Όπως στρώσεις, θα κοιμηθείς. Εμείς τον εκλέξαμε και αναπόφευκτα θα υποστούμε και τις συνέπειες
της επιλογής μας. Μια επώδυνη υπενθύμιση
του τι μπορεί να συμβεί όταν βρεθούν δογματικές, μονοδιάστατες μετριότητες σε θέσεις
κλειδιά.
Από την έκρηξη στο Μαρί, η Κύπρος έχει
μπει στον αυτόματο πιλότο. Πρέπει πάση θυσία
να δοθεί τέλος στην ακυβερνησία και στην αβεβαιότητα. Ο Σταύρος Μαλάς είναι ένας αξιόλογος επιστήμονας που έχει να προσφέρει στα
κοινά, όχι όμως από τη θέση του προέδρου,
και σίγουρα όχι με το ΑΚΕΛ στην εξουσία. Ο
υπερήρωας, πρωταθλητής του λαϊκισμού, του
διχασμού και της παρελθοντολογίας Γιώργος
Λιλλήκας, είναι μια δοκιμασμένη, αποτυχημένη
συνταγή των προηγούμενων δεκαετιών. Και
δυστυχώς για μας, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε δεν μπορούν να λυθούν με το μαγικό του ραβδί.
Η μόνη πραγματική επιλογή που υπάρχει ενώπιόν μας, είναι αυτή του Νίκου Αναστασιάδη.
Ο κ. Αναστασιάδης δεν είναι ούτε αλάνθαστος
ούτε τέλειος. Μπορεί κάποιος να συμφωνεί ή
να διαφωνεί μαζί του, μπορεί και να μην εγκρίνει
διαχρονικές πολιτικές του επιλογές. Δεν μπορεί
όμως να κανείς να αμφισβητήσει τον δυναμισμό,
τον τσαμπουκά και τα ηγετικά του χαρακτηριστικά. Ούτε μπορεί να αμφισβητηθεί η διάθεσή
του για στήριξη δύσκολων πολιτικών αποφάσεων
αλλά και οι ουσιαστικές του προσβάσεις σε σημαντικά, πολιτικά και οικονομικά, κέντρα αποφάσεων στην Ευρώπη. Και κυρίως, δεν μπορεί
να αμφισβητηθεί η διαχρονική του επιλογή να
μην υπολογίζει πολιτικό κόστος στην προσπάθειά του να στηρίξει αυτό που πιστεύει ότι
είναι σωστό για τον τόπο του.
Εδώ που μας έχουν φέρει η ατολμία, η αναβλητικότητα, ο δογματισμός και η ανικανότητα
της παρούσας κυβέρνησης, η επιλογή που θα
κάνουμε την Κυριακή θα κρίνει ουσιαστικά
και το μέλλον των παιδιών μας. Ας επιλέξουμε
λοιπόν, μακριά από ανασφάλειες και συναισθηματισμούς, τον υποψήφιο που έχει το θάρρος
να πάρει, και την αποφασιστικότητα να υλοποιήσει, τις αποφάσεις που θα δώσουν ξανά
ελπίδα στον τόπο μας.
cpastellis@gmail.com

www.kathimerini.com.cy
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Στρατηγικά κενά στην Α. Μεσόγειο και επίδοξοι περιφερειάρχες
Του ΠΕΤΡΟΥ ΖΑΡΟΥΝΑ

Η

μετατόπιση του στρατηγικού ενδιαφέροντος των ΗΠΑ προς την Ασία (Asian
pivot) και η επιλογή τους να ηγούνται
από το παρασκήνιο (Leading from behind)
συναποτελούν τους δύο σημαντικότερους
πυλώνες του νέου αμερικανικού δόγματος,
το οποίο έχει έντονα τα χαρακτηριστικά του
απομονωτισμού. Το νέο αμερικανικό δόγμα
είναι απότοκο της φθοράς που υπέστησαν
οι ΗΠΑ μετά τους πολέμους σε Ιράκ και Αφγανιστάν. Σε αυτό συνέτειναν και τα ελλείμματα στον κρατικό προϋπολογισμό, τα οποία
μεγάλωσαν εξαιτίας της οικονομικής κρίσης
του 2008 και των χαμηλών ρυθμών ανάπτυξης
που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια.
Η αποχώρηση από το Ιράκ και η προγραμματιζόμενη αποχώρηση από το Αφγανιστάν
είναι απότοκα αυτής της νέας αμερικανικής
πολιτικής. Η μείωση της δύναμης του 6ου αμερικανικού στόλου με την απουσία αεροπλανοφόρου από τη Μεσόγειο αποτελεί ένα
πρόσθετο δείγμα. Δείγματά της είναι επίσης
η περιορισμένη εμπλοκή των ΗΠΑ στην επιχείρηση κατά του Καντάφι στη Λιβύη, των
Γάλλων στο Μάλι, καθώς και η μέχρι σήμερα
μη εμπλοκή τους στη Συρία. Σημειώνω επίσης
και την πολύ προσεκτική διαχείριση του προβλήματος με το πυρηνικό πρόγραμμα του
Ιράν, όπου οι ΗΠΑ εξαντλούν κάθε διαθέσιμο
πολιτικό, διπλωματικό και οικονομικό μέσο.
Παράλληλα, οι ΗΠΑ ενθαρρύνουν τους εταίρους τους, και ιδιαίτερα τους Ευρωπαίους,
να αναλάβουν περισσότερες ευθύνες στον
τομέα της ασφάλειας. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις εκείνες της Λιβύης, της Συρίας,
του Μάλι και του Ιράν.
Κενά δημιουργούνται στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και από την ενδοσκόπηση στην οποία έχει μεταπέσει η Ε.Ε. εξαιτίας
των σοβαρών προβλημάτων που η οικονομική
κρίση και η κρίση χρέους προκαλούν. Η διαδικασία διεύρυνσης έχει στην ουσία επιβραδυνθεί. Αντίστοιχα, υπάρχουν προβλήματα
χρηματοδότησης στην ευρωπαϊκή πολιτική
γειτονίας, η οποία καλύπτει και τη Μεσόγειο.
Η δε ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική αδυνατεί
να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που η συνθήκη
της Λισαβόνας δημιούργησε. Σήμερα η Ε.Ε.
απειλείται με διάσπαση ή με λειτουργία δύο
ομάδων κρατών-μελών διαφορετικών ταχυτήτων. Κάποιοι προτείνουν και πιέζουν για
περαιτέρω εμβάθυνση μέσω της τραπεζικής
ένωσης και της οικονομικής διακυβέρνησης.
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Κάποιοι άλλοι, όπως οι Βρετανοί, απειλούν
με έξοδο. Πέραν όμως της Ε.Ε., προβλήματα
υπάρχουν και στο ΝΑΤΟ εξαιτίας της απροθυμίας των Ευρωπαίων εταίρων να αναλάβουν
το κόστος λειτουργίας της συμμαχίας και να
ενισχύσουν τους αμυντικούς τους προϋπολογισμούς. Αυτό προκαλεί μεγάλη δυσαρέσκεια στις ΗΠΑ, οι οποίες προειδοποίησαν
με ριζικά μέτρα αν η κατάσταση δεν διαφοροποιηθεί.
Τα στρατηγικά κενά που δημιουργούνται
επιχειρούν να τα καλύψουν περιφερειακές
και άλλες δυνάμεις. Πρώτη δύναμη σε αυτό
το παιχνίδι είναι η Γαλλία, η οποία ανέκαθεν
είχε συμφέροντα στη Μεσόγειο. Η Γαλλία
έχει από το 2008 διαφοροποιήσει το στρατηγικό της δόγμα και έχει επικεντρώσει το
ενδιαφέρον της στη Μεσόγειο και στη Μέση

Ανατολή. Ούτως ή άλλως, ο γαλλικός στόλος
είναι σήμερα από τους ισχυρότερους στην
περιοχή. Γαλλικές επενδύσεις υπάρχουν στις
χώρες της βόρειας Αφρικής, όπως στην Αίγυπτο και στη Λιβύη. Σε αυτές ήρθε να προστεθεί η εμπλοκή της Total στην αξιοποίηση
των κυπριακών υδρογονανθράκων. Η Βρετανία είναι η δεύτερη ευρωπαϊκή χώρα με
ενδιαφέροντα και παρουσία στην περιοχή
(Γιβραλτάρ, Κύπρος). Μαζί με τη Γαλλία, είχε
τον πρώτο λόγο στη Λιβύη, ενώ συμβολή έχει
και στην επιχείρηση στο Μάλι. Παρ’ όλα
αυτά, οι οικονομικές της δυσκολίες την οδήγησαν σε σοβαρές αμυντικές περικοπές. Η
αναζωπύρωση της αντιπαράθεσης με την
Αργεντινή για τα νησιά Φόκλαντ/Μαλβίνας
αναμένεται να την υποχρεώσει στη δέσμευση
σημαντικών δυνάμεων στον νότιο Ατλαντικό.

Εάν τελικά το 2014 η Σκωτία προχωρήσει σε
απόσχιση, τότε οι δυνατότητες παρέμβασης
της Βρετανίας στη Μεσόγειο θα μειωθούν ακόμα περισσότερο. Μία τρίτη χώρα που επιχειρεί να συμπληρώσει το αμερικανικό κενό
είναι η νεο-οθωμανική Τουρκία. Αυτή κινείται
σε όλα τα επίπεδα –πολιτικό, διπλωματικό,
οικονομικό, ενεργειακό, πολιτιστικό και αμυντικό– ώστε να διευρύνει τις σχέσεις της
με τις χώρες της περιοχής. Η οικονομική της
μεγέθυνση την βοηθάει πολύ στο να πετύχει
τους στόχους της. Το φιλόδοξο πρόγραμμα
ναυτικών εξοπλισμών που υλοποιεί αναμένεται
να της προσδώσει σημαντικές δυνατότητες
παρέμβασης σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Τέλος,
θα πρέπει να σημειώσουμε την προσπάθεια
του Ισραήλ να αναπληρώσει τη φθίνουσα αμερικανική στήριξη με ενίσχυση των σχέσεών
του με τις ευρωπαϊκές χώρες και θεσμούς
(Ε.Ε., ΝΑΤΟ). Παράλληλα, το Ισραήλ αναπτύσσει τις δυνατότητές του για επιτήρηση
και στρατηγικό έλεγχο της Α. Μεσογείου
μετά και την ανακάλυψη των κοιτασμάτων
στο Ταμάρ και το Λεβιάθαν.
Η οικονομική κρίση στη νότια Ευρώπη και
η αραβική άνοιξη στη βόρεια Αφρική έχουν
προκαλέσει μία συνολική αποσταθεροποίηση
της περιοχής. Οι ΗΠΑ δηλώνουν απρόθυμες
να εμπλακούν άμεσα είτε στη μία περίπτωση
είτε στην άλλη. Συνεχίζουν όμως να λειτουργούν σταθεροποιητικά, αποτρέποντας τις ακραίες συμπεριφορές κάποιων χωρών. Οι φιλόδοξες δυνάμεις που αναφέραμε πιο πάνω
αδυνατούν, λόγω μεγέθους και περιορισμένων
δυνατοτήτων ή και συγκρουόμενων συμφερόντων, να διαχειριστούν την κατάσταση,
όπως καταδεικνύει η περίπτωση της Συρίας.
Ο νέος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας,
πέρα από την οικονομική κρίση, καλείται να
αντιμετωπίσει και τους κινδύνους και τις απειλές κατά της Κύπρου που η περιφερειακή
αστάθεια προκαλεί. Ταυτόχρονα, θα πρέπει
να είναι σε θέση να αξιοποιήσει και τις όποιες
ευκαιρίες δημιουργούνται από αυτή την κατάσταση. Για την επίτευξη και των δύο, θα
χρειαστεί η ενίσχυση των υφιστάμενων θεσμών με τα ανάλογα μέσα και προσωπικό,
αλλά και η δημιουργία νέων θεσμών, όπως
ενός Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας.

Ο κ. Πέτρος Ζαρούνας είναι διεθνολόγος και
πρόεδρος της επιτροπής διεθνών σχέσεων
του Δημοκρατικού Κόμματος.

Εγγυητής της ανατροπής ο Γιώργος Λιλλήκας
Του δρος ΜΑΡΙΝΟΥ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΥ

Η

είσοδος στο 2013 βρήκε την πατρίδα
μας αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη οικονομική κρίση από την ίδρυσή της.
Τα αίτια της κρίσης οφείλονται και σε εξωγενείς παράγοντες, η έκταση και το μέγεθός
της, όμως, δυστυχώς οφείλονται σε λάθη και
παραλείψεις στο εσωτερικό μας. Το χειρότερο
είναι ότι οι επιπτώσεις της κρίσης δεν θα περιορισθούν μόνο σε κοινωνικό επίπεδο, αλλά
θα έχουν ενδεχομένως σοβαρές προεκτάσεις
στην κρατική μας κυριαρχία, αλλά και στη
μορφή επίλυσης του Κυπριακού.
Είναι φανερό ότι οι συντηρητικοί κύκλοι
της Ε.Ε., εκμεταλλευόμενοι τα κυβερνητικά
λάθη και παραλείψεις της τελευταίας πενταετίας, αλλά και τους εντός Κύπρου συμμάχους
τους, επιχειρούν αρχικά με μνημονιακούς όρους και παρεμβάσεις:
- να μετακινήσουν τα ρωσικά κεφάλαια
από τις κυπριακές τράπεζες,
- να οδηγήσουν σε ιδιωτικοποίηση τους
κερδοφόρους ημικρατικούς οργανισμούς, απολύοντας υπαλλήλους, αυξάνοντας την ανεργία και μεταφέροντας σε ετήσια βάση δεκάδες εκατομμύρια ευρώ εκτός Κύπρου,
- να «κουρέψουν» το δημόσιο χρέος, διαλύοντας στην ουσία το Ταμείο Συντάξεων,
τα ταμεία προνοίας των εργαζομένων και το
Συνεργατικό Κίνημα.
Με όλα αυτά στοχεύουν να επιτύχουν πλήρη εξασθένιση της κυπριακής οικονομίας
και εξουθένωση της κοινωνίας. Τελικός στόχος,
ο πλήρης έλεγχος των εσόδων από τη διαχείριση του φυσικού πλούτου της πατρίδας

μας. Με αυτά τα δεδομένα κανένας δεν μπορεί
να αποκλείσει το ενδεχόμενο σε ένα επόμενο
στάδιο η οικονομική στήριξη να διασυνδεθεί
και με την επιβολή ετεροβαρούς λύσης στο
Κυπριακό.Μέσα σε αυτό το κλίμα θα πραγματοποιηθούν οι προσεχείς προεδρικές εκλογές. Είναι φυσικό η προσοχή σημαντικής
μερίδας των ψηφοφόρων να στρέφεται προς
την κατεύθυνση της απάντησης του ερωτήματος: Ποιος υποψήφιος μπορεί με την εκλογή
<
<
<
<
<
<
<

Ο Σταύρος Μαλάς είναι μέρος
των ενδογενών αιτίων της κρίσης και ο Νίκος Αναστασιάδης
μέρος των εξωγενών αιτίων
του να προωθήσει λύσεις στα ζητήματα αυτά
και να επαναφέρει τη χαμένη ελπίδα και αξιοπρέπεια στον λαό μας;
Προφανώς, δεν μπορεί να προωθήσει
λύσεις υποψήφιος που προκάλεσε το πρόβλημα.
Ο Σταύρος Μαλάς είναι μέρος των ενδογενών αιτίων της κρίσης. Ήταν μέλος της
κυβέρνησης, η πολιτική της οποίας οδήγησε
στη σημερινή κατάσταση, που προσκάλεσε
την Τρόικα και συνομολόγησε το Μνημόνιο.
Προτού χρισθεί υποψήφιος, ανέλαβε δημόσια
δεσμεύσεις υπεράσπισης αυτής της πολιτικής.
Επιμελώς αποφεύγει να αναγνωρίσει λάθη
και παραλείψεις και είναι πέρα από βέβαιο

ότι σε περίπτωση εκλογής του θα συνεχίσει
την ίδια αδιέξοδη πολιτική.
Ο Νίκος Αναστασιάδης αποτελεί μέρος
των εξωγενών αιτίων της κρίσης. Είναι συμμέτοχος της διαμόρφωσης της νεοφιλελεύθερης πολιτικής που υιοθέτησε για την Ε.Ε.
η πλειοψηφία των συντηρητικών κύκλων του
Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και η οποία
οδήγησε σε οικονομική κρίση σχεδόν το σύνολο των χωρών του ευρωπαϊκού Νότου.
Η δημόσια δήλωσή του ότι θα εφαρμόσει
με συνέπεια τους μνημονιακούς όρους και
δεσμεύσεις για να αποκαταστήσει δήθεν τη
χαμένη αξιοπιστία μας στην Τρόικα, είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. Η επιμονή των γνωστών κύκλων για ιδιωτικοποίηση των ημικρατικών οργανισμών πριν από την υπογραφή
του Μνημονίου, καθώς και η γνωστή επιστολή
προς τον υπουργό Οικονομικών για έλεγχο
των εσόδων από το φυσικό αέριο, δεν αφήνουν
κανένα περιθώριο αμφισβήτησης των πραγματικών προθέσεων των εταίρων του κ. Αναστασιάδη στην Ε.Ε.
Η εκ των προτέρων υιοθέτηση όρων του
Μνημονίου, οι οποίοι περιορίζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας και την
καθιστούν μέλος δεύτερης κατηγορίας στην
Ε.Ε., όχι μόνο δεν δίνει λύση στα μεγάλα προβλήματα, αλλά αντίθετα σταδιακά θα τα επιδεινώσει και θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη
οικονομική κρίση και αύξηση της ανεργίας.
Πέρα όμως από τα θέματα της οικονομίας,
που δικαιολογημένα σήμερα βρίσκονται στο
επίκεντρο του ενδιαφέροντος των πολιτών,

δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι ελλοχεύει
ακόμα ένας μεγαλύτερος κίνδυνος. Ο τουρκικός επεκτατισμός καραδοκεί για να προωθήσει τα σχέδιά του, εκμεταλλευόμενος την
οικονομική κρίση, με στόχο να αποκτήσει
πλήρη έλεγχο στην Κύπρο.
Οι κύριοι Μαλάς και Αναστασιάδης δεν ελέγχονται απλώς για τη στάση τους απέναντι
στο Σχέδιο Ανάν. Αν κάποιοι πολίτες που το
αποδέχτηκαν είχαν τη δικαιολογία να μη
γνωρίζουν σε όλη τους την έκταση τις παγίδες
που έκρυβε για την Κύπρο και τον κυπριακό
ελληνισμό, τα πολιτικά πρόσωπα όφειλαν να
τις γνωρίζουν και δεν έχουν καμία δικαιολογία.
Ελέγχονται και γιατί, εννιά σχεδόν χρόνια
μετά, συνεχίζουν να πολιτεύονται στην ίδια
λογική και να αποδέχονται ρυθμίσεις και
πρόνοιες τις οποίες η συντριπτική πλειοψηφία
του λαού απέρριψε και συνεχίζει να απορρίπτει.
Το διακύβευμα των εκλογών της 17ης Φεβρουαρίου δεν είναι η εναλλαγή ενοίκων στο
Προεδρικό, ούτε η αλλαγή διαχειριστή του
Μνημονίου. Είναι η ανατροπή της σημερινής
πολιτικής και η απεμπλοκή από το Μνημόνιο.
Αυτή την ανατροπή, όπως φάνηκε και από
την προεκλογική εκστρατεία, μπορεί να την
εγγυηθεί μόνο ο Γιώργος Λιλλήκας και οι δυνάμεις που τον στηρίζουν, οι θέσεις των οποίων διαχρονικά επιβεβαιώθηκαν και δικαιώθηκαν.

Ο δρ Μαρίνος Σιζόπουλος είναι αναπληρωτής
πρόεδρος του Κ.Σ. ΕΔΕΚ.

Μυθοπλασίες και επίλυση
Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ

Ε

ως τώρα υπήρχε η εντύπωση
ότι στην επιδίωξη λύσης στο
κυπριακό, υπάρχουν ορισμένα
αυτονόητα, όπως οι Συμφωνίες
Κορυφής και τα ψηφίσματα του
ΟΗΕ. Για δεκαετίες οι βασικές πολιτικές δυνάμεις είχαν ως γραμμή
τους την επιδίωξη λύσης στην πιο
πάνω κατεύθυνση.
Σήμερα δεν μπορεί κανείς να
πει το ίδιο. Εδώ και λίγα χρόνια αναπτύσσεται μια λογική στηριγμένη σε φαντασιώσεις ότι δήθεν
μπορούμε να αλλάξουμε τη βάση
που έχει υιοθετήσει η ε/κ πλευρά
και ο ΟΗΕ, έτσι χωρίς κόστος, ανέμελα και χαλαρά λες και εμείς
διευθύνουμε την ορχήστρα και
τον παγκόσμιο χάρτη.
Στη διεθνή σκηνή μπορείς να
κάνεις αλλαγή στάσης, αλλά έναντι
ποιου τιμήματος; Ποια είναι η πρόταση που έχει περισσότερα πλεονεκτήματα από τη λύση με βάση
τα ψηφίσματα του ΟΗΕ; Αυτοί που
επιδιώκουν την αλλαγή, δεν λένε
με τι θα την αντικαταστήσουν. Είναι σαφές ότι είναι κάτι που δεν

λέγεται, αλλά εννοείται, προκύπτει
από το αποτέλεσμα μιας σκόπιμα
καλλιεργημένης εντύπωσης ότι
«οι ξένοι δεν μας βοηθούν», «οι απεσταλμένοι του ΟΗΕ μας αδικούν
ασύστολα», «κάποιοι θέλουν να
φάνε το φυσικό μας αέριο», «κάποιοι θέλουν να ακυρώσουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα».
Μερικοί φοβούνται να αναφέρουν το αυτονόητο, ότι η αποτυχία
είναι δική μας, αποτύχαμε γιατί
δεν εργαστήκαμε, δεν πείσαμε,
δεν φέραμε αποτέλεσμα γιατί δεν
κατανοήσαμε πως δουλεύει το διεθνές σύστημα.
Άρα, όταν καταγγέλλλεις τους
απεσταλμένους, την ίδια στιγμή
αποκαλύπτεις τη δική σου αδυναμία να εφαρμόσεις μια πολιτική
και να φέρεις ένα συγκεκριμένο
αποτέλεσμα. Αυτό είναι, εκτός, άλλων, και μια κορυφαία απόδειξη
ανικανότητας να σταθούμε στο
διεθνές περιβάλλον με σοβαρότητα
και πειστικότητα.
Η ουσία είναι ότι η άποψη που
βλέπει μέρα νύχτα «συνωμοσίες»,

προτιμά να μείνουν τα πράγματα
ως έχουν αλλά δεν τολμά να το πει
δημόσια, το καλλιεργεί, το προωθεί
αλλά ως εκεί.
Η εξήγηση είναι απλή: όταν
σκόπιμα ταυτίζεις τον ΟΗΕ με την
Τουρκία με σκοπό να ακυρώσεις
μια προσπάθεια λύσης, όταν ζητάς
τα μέγιστα για να σκοτώσεις τα εφικτά, πώς θα πεις δημόσια την
αλήθεια ότι «προτιμώ να μείνουμε
όπως είμαστε»; Παγιδεύεσαι στη
ρητορεία που έχεις χρησιμοποιήσει
εναντίον κάθε συμβιβασμού με
βάση κείμενα του ΟΗΕ, έτσι δύσκολα θα πεις την πραγματική σου
θέση. Μερικοί καλλιεργουν την ιδέα, αλλά δεν έχουν το θάρρος να
το παραδεχούν, γιατί για τις ανάγκες του πολιτικού τους προφίλ
παριστάνουν τους τολμηρούς! Έτσι, σκόπιμα αγνοούν τον αυξανόμενο αριθμό των εποίκων, παρασιωπούν τη σταδιακή αλλαγή
διάθεσης στους τ/κ, τη χρησιμοποίηση της Τύμπου από ε/κ, την
τουριστική κίνηση στα κατεχόμενα, τις επιπτώσεις από τους κανο-

νισμούς της Πράσινης Γραμμής,
τις εξωτερικές σχέσεις που αναπτύσσει το ψευδοκράτος. Για αυτούς είναι αρκετό που κάναμε μια
καταγγελία στον ΟΗΕ ή που στείλαμε μια επιστολή στην ΕΕ, στον
ίδιο ΟΗΕ που θεωρούμε εχθρό μας!
Χρειάζεται , λοιπόν, να μιλήσουμε για αυτά, να ενισχύσουμε
το διάλογο που αποκαλύπτει την
πραγματική διάθεση όσων δεν έχουν το θάρρος να πουν την πραγματική τους γνώμη, αλλά μένουν
ως την δημιουργία ψύχωσης μήπως
κινηθεί κάτι στο κυπριακό, μήπως
ο ΟΗΕ κάνει ένα γύρο για να διερευνήσει το έδαφος. Ενοχοποιήσαμε τον ΟΗΕ αλλά έως χθες ζητούσαμε «διεθνοποίηση», «προσφυγές», «συναντήσεις». «καταγγελίες».
Τα εργαλεία της λύσης εδώ και
λίγα χρόνια τα αρνείται ένα μέρος
της δική μας πλευράς από φόβο
για την αλλαγή ή από επιλογή για
να μείνουμε όπως είμαστε, παραπλανώντας την κοινή γνώμη με
μυθοπλασίες.
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Τ

Συγγνώμη, λάθος

ον περασμένο Οκτώβριο ο επικεφαλής των οικονομολόγων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Ολιβιέ Μπλανσάρ, παραδέχθηκε δημοσίως ότι το ΔΝΤ έκανε λάθος στις προβλέψεις του για την οικονομική δραστηριότητα σε 26 χώρες της Ευρώπης.
Λανθασμένες ήταν επίσης –σύμφωνα
με την παραδοχή του Μπλανσάρ– και
οι προβλέψεις του ΔΝΤ για τις χώρες
που βρίσκονται σε πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής. Το mea culpa
ακούστηκε από τον Μπλανσάρ στο Τόκιο, κατά την παρουσίαση των ετήσιων
προβλέψεων του ΔΝΤ για την παγκόσμια
οικονομία. Συγκεκριμένα, είχε πει ότι
το Ταμείο έκανε λάθος όταν υπολόγιζε
τις επιπτώσεις που θα είχαν τα μέτρα
λιτότητας στη μελλοντική ανάπτυξη.
«Ποτέ δεν ήμασταν παθιασμένοι με τη
λιτότητα, από την αρχή είχαμε τονίσει
ότι η δημοσιονομική εξυγίανση πρέπει
να είναι αργή και σταδιακή», είπε. Και
όμως το ΔΝΤ ακολούθησε ακριβώς την
ίδια συνταγή λιτότητας, με το παράδειγμα της Ελλάδας να είναι η τραγική
επιβεβαίωση αυτού του λάθους, το οποίο
ελπίζουμε ότι θα αποφύγουν στην περίπτωση της Κύπρου, όχι γιατί έχουμε
την ψευδαίσθηση ότι μας αγαπούν περισσότερο, αλλά γιατί πιστεύουμε ότι
ένας δημόσιος διεθνής οργανισμός,
χρηματοδοτούμενος από τα χρήματα
των πολιτών από όλο τον κόσμο, έχει
διπλή υποχρέωση να είναι συνεπής.
Ακόμη και οι θιασώτες της λεγόμενης
σιδηράς δημοσιονομικής πειθαρχίας
παραδέχονται πλέον ότι κανένα πρόγραμμα οικονομικής στήριξης δεν μπορεί
να αποδώσει όταν κινείται στη λογική
της ευημερίας των αριθμών και όχι των
ανθρώπων. Άλλη μια απόδειξη του αυ-

τονόητου είναι ότι αυτοί που έβαλαν
την Ελλάδα στη μέγγενη, εξουθενώνοντας έναν ολόκληρο λαό, ομολογούν
τώρα το προφανές: Η αύξηση των φόρων
και η αδυναμία όλο και περισσότερων
πολιτών να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους οδηγεί τελικά σε υστέρηση των εσόδων του κράτους έναντι
των στόχων και σε έξαρση της φορο<
<
<
<
<
<
<

Oταν το ΔΝΤ και οι τραπεζίτες αναφωνούν (κατόπιν
εορτής) το mea culpa
διαφυγής και του λαθρεμπορίου. Με απλά λόγια, τα νούμερα δεν βγαίνουν.
Αυτή τη βδομάδα είχαμε όμως κι
άλλα mea culpa: Μετά τη UBS και την
Barclays, άλλη μια τράπεζα, ο κολοσσός
Royal Bank of Scotland (RBS) καλείται
να απολογηθεί και να καταβάλει πρόστιμο στις αμερικανικές και βρετανικές
αρχές για την ανάμειξή του στο μεγάλο
σκάνδαλο χειραγώγησης του διατραπεζικού επιτοκίου Libor. «Είναι μία θλιβερή ημέρα για την τράπεζά μου», είπε
ο πρόεδρος της RBS, σερ Φίλιπ Χάμπτον,
ενώ ο Βρετανός υπ. Οικονομικών είπε
ότι το πρόστιμο δεν οφείλουν να το
πληρώσουν οι φορολογούμενοι αλλά η
ίδια η τράπεζα. Αξίζει να σημειωθεί
πως η Royal Bank of Scotland ανήκει
ακόμα κατά 81% στους φορολογουμένους, τέσσερα χρόνια μετά τη μαζική
διάσωσή της από την κυβέρνηση. Ο
σερ Φίλιπ Χάμπτον διευκρίνισε πως τα
300 εκατ. στερλίνες προς τις αρχές των
ΗΠΑ θα αντληθούν από την ανάκληση
ήδη καταβληθέντων μπόνους, καθώς

και από τη μείωση των μελλοντικών.
Και η τελευταία ιστορία για σήμερα:
H Βarclays βρίσκεται στο μικροσκόπιο
των εποπτικών αρχών της Βρετανίας
για να διαπιστωθεί κατά πόσον δάνεισε
προ τετραετίας τα απαραίτητα κεφάλαια
στο Κατάρ για να συμμετάσχει το αραβικό κρατίδιο στην αύξηση μετοχικού
κεφαλαίου της τράπεζας. Η Barclays
στράφηκε δύο φορές στο Κατάρ το 2008,
για να αντλήσει συνολικά 6,1 δισ. στερλίνες ή 7 δισ. ευρώ. Με αυτή την επένδυση του Κατάρ, η τράπεζα δεν χρειάστηκε να ζητήσει οικονομική βοήθεια
από τη βρετανική κυβέρνηση, η οποία
θα παραχωρείτο υπό αυστηρούς όρους.
Το επιλήψιμο είναι ότι η Barclays δεν
αποκάλυψε στις Αρχές ότι παρείχε δάνειο
στο Κατάρ και μάλιστα για την έμμεση
χρηματοδότησή της εν μέσω της χειρότερης τραπεζικής κρίσης από το Κραχ
του ’29. Δηλαδή, με απλά λόγια, η
Barclays δάνεισε το Κατάρ για να αγοράσει μετοχές της. Στη Βρετανία κάνουν
λόγο για σκάνδαλο εικονικής συμμετοχής
των Αράβων στην κεφαλαιακή ενίσχυση
της τράπεζας και οι έρευνες επικεντρώνονται στις προμήθειες που καταβλήθηκαν για τη σύναψη της συμφωνίας
μεταξύ της Barclays και του Κατάρ.
Αυτά, χωρίς σχόλια, για όσους επιμένουν να μη βλέπουν ποιοι είναι εκείνοι
που παίζουν στα ζάρια τις οικονομίες
των κρατών και ανεβοκατεβάζουν κυβερνήσεις. Τους πολιτικούς που τα κάνουν θάλασσα τους στέλνουμε στο σπίτι
τους. Με τους υπόλοιπους τι θα κάνουμε;
Ένα mea culpa αρκεί; Μάλλον όχι.

antoniouy@kathimerini.com.cy
Σχολιάστε στο www.kathimerini.com.cy

Του ΜΙΧΑΛΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

α τελευταία πέντε χρόνια υπήρξαν διδακτικά για ολόκληρο το λαό μας. Με τον
κακό τρόπο δυστυχώς, όπως κάθε
πάθημα που πρέπει να γίνει μάθημα στη ζωή. Πρώτα απ’ όλα
αποδείχθηκε πόσο λανθασμένη
πεποίθηση είναι το ότι “όλοι
είναι οι ίδιοι”. Δεν είναι. Κατέρρευσε η πρόφαση ότι τα κόμματα
και οι ιδεολογίες δεν έχουν καμία
σημασία και καμία αξία στην καθημερινότητα του καθενός μας,
πολύ περισσότερο στην πορεία
του τόπου μας. Έχουν τεράστια
επίδραση. Καταδείχθηκε με τον
χειρότερο τρόπο ότι η πολιτική
δεν είναι κάτι ξένο, μακρυνό,
που ασχολείται σχεδόν αποκλειστικά με το Κυπριακό. Αφορά
την κάθε δραστηριότητά μας.
Η τελευταία πενταετία επιβεβαίωσε με τον χειρότερο τρόπο
τη σοφή εκείνη φράση του Αβραάμ Λίνκολν, που ανέφερε ότι
“Η ψήφος είναι πιο δυνατή από
τη σφαίρα. Με τη σφαίρα μπορεί
να σκοτώσεις τον εχθρό σου. Με
την ψήφο μπορεί να σκοτώσεις
το μέλλον των παιδιών σου.” Και
πράγματι, μια ολόκληρη γενιά
Κυπρίων νέων δεν θα έχουν ποτέ
το δικαίωμα να δημιουργήσουν
στα πιο παραγωγικά τους χρόνια.
Έχουν καταδικαστεί απλά να
παλεύουν για να επιβιώσουν, χάνοντας τα ομορφότερα και πιο
προκλητικά τους χρόνια. Απόρρεια πολλών πραγμάτων, αλλά
και - σε πολύ μεγάλο βαθμό - της
ψήφου των Κυπρίων πολιτών πέντε χρόνια προηγουμένως.
Σε λίγες μέρες ο καθένας μας
καλείται ξανά να επιλέξει την
μελλοντική πορεία του τόπου
και ποιος είναι ο καταλληλότερος
για να τη φέρει σε πέρας. Οι εκλογές είναι ψήφος σε συγκεκριμένες επιλογές που υπάρχουν
σε συγκεκριμένα ψηφοδέλτια.
Δεν είναι διαδικασία έκφρασης
συμπάθειας, ούτε μέσο διαμαρτυρίας. Οι αποφάσεις μας, κρίνουν πολύ περισσότερα από μια
απλή πενταετία. Αυτή τη στιγμή
ο καθένας μας έχει μπροστά τον
Νίκο Αναστασιάδη, τον Σταύρο
Μαλά και τον Γιώργο Λιλλήκα.
Επί αυτών θα αποφασίσουμε.
Μέσω αυτής μας της επιλογής,
θα προδιαγράψουμε όχι μόνο το
μέλλον της πατρίδας μας, αλλά
και την επανάκαμψη από την εξαιρετικά δυσχερή θέση και καθόλου τιμητική στην οποία έχουμε σήμερα βρεθεί.
Δεν είναι μυστικό, ούτε και
προκαλεί έκπληξη, ότι η δική
μου επιλογή είναι ο Νίκος Αναστασιάδης. Σημαντικό όμως θεωρώ το γιατί ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ πιστεύω ότι πρέπει να είναι
ο επόμενος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Γιατί πιστεύω ότι είναι η ορθότερη λύση
για την Κύπρο σήμερα.

Οι Έλληνες της Κύπρου, είμαστε άνθρωποι εξωστρεφείς,
εργατικοί, φιλοπρόοδοι και υπερήφανοι σε υπερβολικό πολλές
φορές βαθμό. Καταφέραμε να αναγεννήσουμε τη χώρα μας μετά
από μια τεράστια καταστροφή,
αλλά και να της δώσουμε το απαραίτητο κύρος και αξιοπρέπεια
για να μπορέσει και να αναπτυχθεί οικονομικά και να πετύχει
την ένταξη στην Ευρώπη, παρά
το ιδιαίτερο της πρόβλημα. Αυτά
είναι τα στοιχεία που χρειαζόμαστε ξανά, για να πετύχουμε
τόσο την οικονομική ανάκαμψη,
<
<
<
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Γιατί πιστεύω ότι ο
Νίκος Αναστασιάδης
είναι η καλύτερη επιλογή για την Κύπρο
όσο και την απάλειψη της αδυναμίας μας να χειριστούμε το Εθνικό πρόβλημα.
Για να ξεπεράσουμε το που
έχουμε βρεθεί, πρέπει πρώτα απ’
όλα να ξέρουμε τι πραγματικά
συμβαίνει και που στεκόμαστε.
Ο Νίκος Αναστασιάδης προσφέρει σήμερα τη μόνη ουσιαστική
και πραγματιστική πρόταση εξουσίας. Μια επιλογή που επιχειρεί να κτίσει στο τι πραγματικά
έχουμε και όχι να διαμαρτυρηθεί
για το τι δεν έχουμε ή τι θα έπρεπε να είχαμε κάνει για να μη
φθάσουμε εδώ. Είναι η μόνη πρόταση θεωρώ, που με σχέδιο και
σύστημα εξουσίας, θέλει να διαχειριστεί στη ρίζα του το πρόβλημα και να δημιουργήσει προοπτικές επανεκκίνησης της χώρας. Είναι - πάνω απ’ όλα - η μόνη
υποψηφιότητα που προσφέρει
δυνατότητες συνεννόησης με
τον έξω κόσμο. Που πραγματικά
γνωρίζει πως λειτουργεί ο έξω
κόσμος. Γιατί χωρίς αυτά τα χαρακτηριστικά, θα συνεχίσουμε
την πορεία στο πουθενά.
Πριν από πέντε χρόνια, πήραμε ως λαός ένα δημοκρατικό
μεν, αλλά τεράστιο ρίσκο. Να αναδείξουμε στην προεδρία άνθρωπο που δεν μπορούσε να αντιληφθεί και να διαχειριστεί τον
σύγχρονο κόσμο. Που έμενε κολλημένος σε ιδεοληψίες και αγκυλώσεις από το χθες. Που με χθεσινές απαντήσεις επιχειρούσε
να δώσει λύσεις σε αυριανά ερωτήματα. Το ερώτημα είναι: μας
παίρνει σήμερα να συνεχίσουμε
το ίδιο πείραμα με τον κ. Μαλά,
ή να πάμε σε ένα νέο, ακόμη πιο
επικίνδυνο, με τον κ. Λιλλήκα;
Κατά τη γνώμη μου όχι.

www.sophocleous.info
Σχολιάστε στο www.kathimerini.com.cy

Δεν αντέχουμε πειράματα...

Βήμα προς την ωρίμαση

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΣΑΓΓΑΡΗ

Του ΕΥΤΥΧΗ ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗ

εν νομίζω ότι αξίζει να ασχοληθούμε
με το ποιος θα είναι ο επόμενος
Πρόεδρος της Κύπρου. Το αν θα έχουμε Πρόεδρο την πρώτη ή τη δεύτερη
Κυριακή, είναι μάλλον ερώτημα για σπεκουλαδόρους και για τα γραφεία στοιχημάτων.
Το μείζον είναι άλλο. Είναι η επόμενη
μέρα. Η 18η Φεβρουαρίου ή έστω η 25η
Φεβρουαρίου. Και επίσημα η 1η Μαρτίου,
τότε που θα αναλάβει τα ηνία ο νέος
Πρόεδρος. Διότι τα πράγματα είναι άκρως
σοβαρά έως και επικίνδυνα. Η οικονομική
κατάσταση κατρακυλά και ακόμη δεν
πιάσαμε πάτο (μου θυμίζει τα λόγια του
Γλαύκου Κληρίδη το 2004, πως αν πούμε
όχι στο δημοψήφισμα είναι ωσάν να πηδήξουμε σ’ ένα γκρεμό, του οποίου δεν
γνωρίζουμε το βάθος).
Η επόμενη μέρα λοιπόν είναι ιδιαίτερα
κρίσιμη. Η ανεργία καλπάζει με απίστευτους ρυθμούς. Αγγίξαμε ήδη νούμερα,
τα οποία η Τρόικα προέβλεπε ότι θα τα
είχαμε στα τέλη του ’13 με αρχές του
’14. Και ήμαστε μόλις στον Φεβρουάριο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας και της Στατιστικής Υπηρεσίας οι άνεργοι τον Ιανουάριο του
2013 ανήλθαν στους 43.933!!!. Ρεκόρ αριθμός. Τον Δεκέμβριο του 2012 είχαμε
41.625 άνεργους. Δυόμισι δηλαδή περίπου χιλιάδες άνεργους μέσα σε ένα μόνο
μήνα. Πέρσι, τον Ιανουάριο του 2012
είχαμε 37.102 άνεργους. Σημειώθηκε
δηλαδή «αύξηση 8.831 προσώπων ή
23,8% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς του εμπορίου (αύξηση 2.023 ανέργων), των δραστηριοτήτων υπηρεσιών
παροχής καταλύματος και υπηρεσιών
εστίασης (αύξηση 1.426), των κατασκευών (αύξηση 1.057), της δημόσιας διοίκησης (αύξηση 850), της μεταποίησης
(αύξηση 730), καθώς επίσης και στους
νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας,
όπου σημειώθηκε αύξηση 786 ανέργων»,
σύμφωνα με την ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας.
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Εγώ είμαι
η Κάλπη...
σύ ο Ψηφοφόρος. Και τώρα οι δυο
μας. Την ερχόμενη Κυριακή έχουμε
εκλογές. Οι τηλεοράσεις, με τους πομπώδεις Καρεκλάδες, θα σιωπήσουν σε
λίγες μέρες. Οι προβολείς θα σβήσουν. Ο
χείμαρρος των δηλώσεων και των υποσχέσεων τελειώνει. Και, ίσως, αν θέλει ο Θεός,
να λήξουν και οι αλληλοκατηγορίες ανάμεσα
σ’ αυτούς, που τους ενώνει η ίδια πατρίδα.
Και τους χωρίζει το κομματικό χρώμα, η
ματαιοδοξία και η φιλοδοξία.
Και τώρα ψηφοφόρε, οι δυο μας. Μακριά
από το κόμμα σου. Μακριά από τη μοναξιά
και τη θλίψη ενός ακόμα made in Cyprus
προεκλογικού κλίματος. Μακριά από τα ανούσια debates. Μακριά από όλα. Απ’ αυτά
που θάβουν την ουσία κάτω από πλαστικά
συνθήματα, ιαχές, φανατισμό και αχρείαστες αφίσες. Στην άλλη αναμέτρηση. Τη
σοβαρότητα. Και την ωριμότητα.
Εγώ η Κάλπη… Και η αλήθεια…
Κοίταξε γύρω σου, ψηφοφόρε. Δες. Όχι,
δεν είναι μικρός ο χώρος. Δεν είναι τα
λίγα εκατοστά του παραβάν. Χωράει εδώ
μέσα η Κύπρος. Χωράει ο Πενταδάκτυλος.
Κι η Σαλαμίνα. Και τα άνεργα παιδιά. Και
οι συνταξιούχοι γονείς τους, που πρέπει
να τα στηρίξουν. Και οι πολύτεκνοι. Και
τα παιδιά τα δικά σου. Και τα παιδιά των
παιδιών σου. Χωράει, όμως, και η ελπίδα
σου και το μέλλον σου. Χωράς και συ ο
μικρός, που άρχισες να ψηλώνεις. Και που
μέχρι την ερχόμενη Κυριακή θα γίνεις θεόρατος. Ικανός να σηκώσεις και την πατρίδα σου. Ή να τη συντρίψεις, όπως έκανες πριν από πέντε χρόνια, όταν έφερες
στην προεδρία εκείνον που κυβέρνησε
ερήμην του λαού, εις βάρος του λαού, συχνά και εναντίον του λαού, αλλά πάντα
στο όνομα του λαού και με του λαού το
ψευδώνυμο.
Ψηφοφόρε, είμαι η Κάλπη. Δηλαδή η
φωνή σου. Που θα καταγγείλει τους φαύλους. Και θα δικαιώσει τον ικανό. Δεν είμαι
ένα άψυχο αντικείμενο. Κλείνω μέσα μου
την ψυχή σου. Κι αν δεν λαθέψεις στην επιλογή σου, θα κλείσω και την ψυχή του
τόπου. Έως να δύσει ο ήλιος. Και να φανερωθεί. Με το ξημέρωμα.
Στάσου ψηφοφόρε, μη βιάζεσαι. Ποιος
σε φόβισε; Ποιος κομματικός έμμισθος σε
επισκέφθηκε δυο και τρεις φορές στο σπίτι
σου και σου είπε πώς θα κυνηγηθεί το παιδί
σου; Ποιος σε απείλησε; Ποιος σε εκβίασε
ότι θα απολυθείς; Ποιος καταχράστηκε τα
όνειρά σου;
Μη φοβάσαι τίποτα. Στις 17 Φεβρουαρίου
εσύ είσαι ο πανίσχυρος. Εσύ είσαι ο δυνατός.
Τώρα μπορείς να πεις τη γνώμη σου. Να
δείξεις τη θέλησή σου. Ψήφισε ελεύθερα.
Κλείσε έξω από το παραβάν τις μνήμες του
διχασμού. Και σκέψου. Όχι, τι εσύ κερδίζεις,
ψηφίζοντας ή τι χάνεις, Μα τι θα κερδίσει
ο τόπος. Ψήφισε με συνείδηση.
Εγώ η Κάλπη… Εσύ ο Ψηφοφόρος…
Δείξε το ήθος σου. Και βγες έξω ήρεμος
και γαλήνιος. Απαλλαγμένος από ενοχές
απέναντι στα παιδιά σου.
Δεκαεφτά Φεβρουαρίου, την ερχόμενη
Κυριακή…
Δεν γιορτάζει κανένας Άγιος…
Κάνε τη γιορτή της Συνείδησης και της
Αξιοπρέπειας!
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Όλα αυτά είναι νούμερα που τρομάζουν. Πρωτόγνωρα για την Κύπρο, η οποία ζούσε την τελευταία 20ετία σε ένα
εντελώς διαφορετικό περιβάλλον. Και
όλα αυτά είναι που πρέπει να έχουμε υπόψη. Όλα αυτά που πρέπει να έχουμε
κατά νου, για την επόμενη ημέρα των
εκλογών. Διαφορετικά θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα.
Εάν ο Νίκος Αναστασιάδης δεν πετύχει να εφαρμόσει τα όσα προεκλογικά
<
<
<
<
<
<
<

Ο Αναστασιάδης είτε θα
πρέπει να τηρήσει αυτά
που υπόσχεται προεκλογικά είτε η ΕΦ θα πρέπει να
πάρει πίσω τα G-3, γιατί αν
πάμε στους 100.000 άνεργους θα «παιζόμαστε»
μέσα στους δρόμους
υπόσχεται, τα νούμερα, οι αριθμοί των
ανέργων θα αυξάνονται. 44.000 άνεργους
τώρα, μέχρι το καλοκαίρι πόσοι; Και
μέχρι τον χειμώνα; Και πόσοι θα γίνουν
το 2014; Εάν υπολογίσει κάποιος ότι περίπου άλλες 30.000 μικρομεσαίες εταιρείες θα βάλουν λουκέτο τους επόμενους
12 μήνες, βάσει των υπολογισμών λόγω
της προβλεπόμενης ύφεσης, και αν θεωρήσουμε ότι αυτές οι εταιρείες εργοδοτούν μόνο ένα άτομο, τότε δεν θα ήμαστε μακριά από τις 100.000 άνεργους.
Και η ύφεση θα συνεχιστεί, βάσει και
των εκτιμήσεων της Τρόικας, και το
2014. Πού πάμε;
Αυτό που απαιτείται είναι αμέσως
δουλειά. Άμεση υλοποίηση των όσων
προεκλογικά υπόσχεται ο Νίκος Αναστασιάδης. Αμέσως να γίνει επανεκκίνηση της Οικονομίας. Να διατεθεί απευθείας χρήμα στον λαό. Απευθείας

χρήμα στις επιχειρήσεις. Να μειωθούν
οι φορολογίες, να δοθούν κίνητρα για
κατανάλωση. Να γίνει αναθεώρηση του
χρέους των νοικοκυριών και εάν απαιτείται να γίνει και «κούρεμα» χρεών.
Και ιδιωτών και επιχειρήσεων. Είναι αδύνατο να αναμένουμε να αντεπεξέλθουν
νοικοκυριά και επιχειρήσεις με μια υποτίμηση της αξίας των ακινήτων στα
επίπεδα του -30 και -40%. Να προχωρήσει
σοβαρή αναδιάρθρωση του τραπεζικού
τομέα να επέλθει εξυγίανση. Να τοποθετηθούν οι βάσεις για ένα αναδιαμορφωμένο, υγιές χρηματοπιστωτικό σύστημα, το οποίο θα μπορεί να κερδίσει
την εμπιστοσύνη των ξένων. Να γίνουν
σοβαρές και ριζικές τομές στην τουριστική φιλοσοφία μας, με αναβάθμιση
του τουριστικού προϊόντος και υπηρεσιών μας. Να αναπτυχθεί η γεωργοκτηνοτροφία σε επαγγελματική και στοχευμένη βάση. Να δοθούν κίνητρα σε νέους
επιστήμονες να ασχοληθούν με τους
τομείς της παραγωγικότητας, της μεταποίησης, της βιοτεχνίας. Το 70% των
θέσεων εργασίας στη Γερμανία προέρχονται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
οι οποίες θεωρούνται εξειδικευμένες,
λόγω εμπειρίας και κατάρτισης, στον
τομέα τους, όποιος κι αν είναι αυτός,
από γεωργία και κτηνοτροφία έως βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας.
Βρισκόμαστε σε κρίσιμη φάση. Πειράματα δεν αντέχουμε.

ΥΓ. «Ευχαριστώ την ΕΔΕΚ που συστρατεύτηκε με το πλειοψηφικό ρεύμα
των πολιτών», δήλωσε ο Γιώργος Λιλλήκας προχθές Παρασκευή. Δηλαδή το
«πλειοψηφικό ρεύμα», κύριοι της ΕΔΕΚ,
δεν το δημιουργήσατε εσείς, αλλά οι πολίτες κι εσείς απλώς ακολουθήσατε. Καταλάβατε τι σας είπε ο κ. Λιλλήκας;
tsangarisp@kathimerini.com.cy
Σχολιάστε στο www.kathimerini.com.cy
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ρχιεπίσκοπος Μακάριος, Σπύρος Κυπριανού, Γιώργος Βασιλείου, Γλαύκος Κληρίδης,
Τάσσος Παπαδόπουλος, Δημήτρης
Χριστόφιας και ...; Σε μια εβδομάδα,
το πολύ σε δύο, θα το ξέρουμε. Μπορεί το κλέος του αξιώματος και το
μέγεθος της τιμής να συγκινούν
πολλούς, αλλά ο 7ος κατά σειρά
Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν θα είναι τυχερός άνθρωπος.
Έχει να διαχειριστεί τη δυσκολότερη
συγκυρία μετά το 1974. Μια οικονομία που απειλεί όχι μόνο την ποιότητα ζωής των κατοίκων, αλλά το
συνολικό οικονομικό οικοδόμημα
το οποίο δημιουργήθηκε στην Κύπρο τις τελευταίες δεκαετίες. Έχει
επίσης να διαχειριστεί μια κοινωνία
ανήσυχων πολιτών, οι οποίοι βλέπουν τα χρόνια της ευδαιμονίας και
του «δεν βαριέσαι» να περνούν, πιθανότατα οριστικά και αμετάκλητα.
Έχει πάντα ανοιχτό το εθνικό θέμα.
Το οποίο μπορεί σήμερα να μην
είναι στην αιχμή της επικαιρότητας,
αλλά μπορεί ανά πάσα στιγμή να
επανέλθει, με όρους που δεν ξέρουμε
αν θα είναι καλύτεροι ή όχι. Και φυσικά έχει να διαχειριστεί και το μείζον ζήτημα του φυσικού αερίου, γύρω από το οποίο θα εξακολουθήσει
να στήνεται ένα κρίσιμο γεωπολιτικό
παιχνίδι, για γερά νεύρα και προσεκτικούς παίκτες.
Η κρισιμότητα της συγκυρίας
σε μεγάλο βαθμό σημάδεψε αυτές
τις εκλογές. Μπορούμε να μιλήσουμε για εκλογές ωριμότητας. Ο τριτοκοσμικός παλαιοκομματισμός
παλαιότερων εποχών μπορεί να
μην έλειψε, αλλά δεν κυριάρχησε.
Κατ’ αρχάς ήταν εκλογές ευρύτατου
διαλόγου. Οργανώθηκαν τρία ντιμπέιτ (τα δύο έγιναν ήδη, το τρίτο
είναι αύριο) μεταξύ των βασικών
υποψηφίων, ενώ στις προηγούμενες

είχε γίνει μόλις ένα και το 2003 κανένα. Δόθηκαν περισσότερες συνεντεύξεις των υποψηφίων από ποτέ. Σε γενικές γραμμές συζητήθηκαν
θέματα ουσίας. Όχι πάντα σε βάθος,
όχι πάντα με πειστικές απαντήσεις,
όχι χωρίς λαϊκισμούς, αλλά μπορεί
να ειπωθεί ότι η ουσία κατίσχυσε
της τακτικής. Ξέρεις για ποιο λόγο
ψηφίζεις τον καθένα, καθώς οι θέσεις και οι καταβολές του είναι ευκρινείς. Οι αυτοαναφορικές εξάρσεις, όπου οι υποψήφιοι μιλούσαν
για τον εαυτό τους και το κόμμα
τους και όχι για τη χώρα, ήταν λίγες.
Συνολικά δεν υπήρξαν στιγμές εξαλλοσύνης. Ούτε ύβρεις είχαμε,
ούτε σκανδαλολογίες, ούτε πρωτοβουλίες ακραίας πόλωσης. Δεν ακούστηκαν πολλές κορώνες, διχαστικές ή αφοριστικές, αλλά κυριάρχησε ένας μάλλον ήπιος λόγος.
Ίσως βέβαια σε όλα αυτά να συνέβαλε το γεγονός ότι οι εκλογές
εδώ και καιρό (από τότε που οριστικοποιήθηκε η συμφωνία ΔΗΣΥΔΗΚΟ) είχαν ισχυρό φαβορί, τον
Νίκο Αναστασιάδη. Η όλη καμπάνια
του κ. Αναστασιάδη, η οποία εν
πολλοίς έδινε τον τόνο, ήταν προσανατολισμένη σε ήπια ρητορική
και θετικές αναφορές. Απέφυγε τις
αντιπαραθέσεις, ώστε να μη φθαρεί
ο ίδιος μέσα από αυτές και να μη
θυμίσει τις παλιές κακές εποχές
όταν ο ίδιος αποτελούσε πόλο αντισυσπείρωσης. Η στρατηγική του
να εμφανιστεί ως η «ήρεμη δύναμη»
και η αναπόφευκτη εξέλιξη που έρχεται στα πράγματα, υπηρετήθηκε
με συνέπεια.
Ανάλογη τακτική ακολούθησε
και ο κ. Μαλάς, ο οποίος βεβαίως
δεν θα μπορούσε και να πολώσει
την κατάσταση, τόσο λόγω προφίλ,
όσο και λόγω συγκυρίας. Το ΑΚΕΛ
στις εκλογές αυτές αποτελούσε πόλο

αντισυσπείρωσης και ήταν πολιτικά
στριμωγμένο, η δε θητεία Χριστόφια
ήταν βαρίδι για τον ίδιο. Ο ίδιος,
δε, εμφανίστηκε ως υποψήφιος χαμηλών τόνων με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη μέρα, ακριβώς
για να μη χρεωθεί την αποτυχία της
διακυβέρνησης Χριστόφια. Το ότι
δεν το πέτυχε αρκούντως δεν οφείλεται στην έλλειψη πόλωσης, αλλά
στην έλλειψη θάρρους που επέδειξε
ο ίδιος και το ΑΚΕΛ. Μία ερώτηση
έπρεπε να απαντήσει («πώς αξιολογεί και πώς διαφοροποιείται από
την κυβέρνηση Χριστόφια») και δεν
την απάντησε, επιλέγοντας να πετάει «την μπάλα στην εξέδρα».
Ο κ. Λιλλήκας από τη μεριά του
επίσης δεν επεδίωξε να σηκώσει
πολύ ψηλά τους τόνους, καθώς βασική του στρατηγική επιδίωξη ήταν
η απορρύθμιση των κομματικών
μηχανισμών, ώστε να μπορέσει να
αλιεύσει ψηφοφόρους από όλους
τους χώρους. Οι όποιες προσπάθειές
του να ανασύρει παλιές διαχωριστικές γραμμές, κυρίως γύρω από
το Σχέδιο Ανάν, δεν ξεπέρασαν τα
όρια της θεμιτής πολιτικής αντιπαράθεσης. Λειτούργησαν δε μερικώς,
επειδή η επικαιρότητα της οικονομίας σκίαζε κάθε άλλη θεματική διαίρεση.
Είτε συνειδητά είτε για λόγους
τακτικής, η προεκλογική περίοδος
κύλησε σχετικά ήρεμα και σε ένα
κλίμα πραγματικής εγκράτειας. Η
πολιτική ζωή της Κύπρου έκανε ένα
βήμα προς την ωρίμαση.
Είναι πρόκληση για τον επόμενο
Πρόεδρο της Δημοκρατίας το κλίμα
αυτό να διατηρηθεί και την επόμενη
μέρα. Έχει τόσες δυσκολίες μπροστά
του, που σίγουρα θα το χρειαστεί.

Σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας
vardoulakis@stratego.gr
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Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η
ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τέσσερα «μυστικά»
και ένα ερώτημα
Tου ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Ν

ομίζω ότι είναι ώρα να
κλείσουμε τα παράθυρα
και να πούμε μεταξύ μας
δυο-τρία «μυστικά». Εχουν όλα
τη σημασία τους για το πώς θα
πορευθούμε στο άμεσο μέλλον.
«Μυστικό» πρώτο: Κανείς
δεν θέλει την κατάρρευση της
Ελλάδας, αντιθέτως όλοι οι μεγάλοι παίκτες (ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα) θέλουν την Ελλάδα σταθεροποιημένη.
«Μυστικό» δεύτερο: Το Βερολίνο, και ειδικά η καγκελάριος
Μέρκελ, θέλει να εμφανισθεί η
Ελλάδα ως μια «μεγάλη επιτυ<
<
<
<
<
<

Πρέπει να μπει
μια τελεία
στην τιμωρητική
αντιμετώπιση
της Ελλάδας
από τους εταίρους μας
και να βγάλουν
από πάνω μας το ρίσκο
της εξόδου από το ευρώ
χία» (success story), μια χώρα
που στάθηκε στα πόδια της και
άλλαξε ριζικά. Το χρειάζεται για
τη δική της πολιτική επιβίωση.
«Μυστικό» τρίτο: Οι Αμερικανοί κατάφεραν να «ξυπνήσουν» τους Γερμανούς και τους
άλλους Ευρωπαίους για να αρχίσουν να σκέπτονται και λίγο
γεωπολιτικά... Ολοι πια καταλαβαίνουν τι σημαίνει μια σομαλοποιημένη Ελλάδα για τη
Δύση και πόσο επικίνδυνη μπορεί να γίνει για όλους η επικράτηση ακραίων δυνάμεων.
«Μυστικό» τέταρτο: Οσοι ξέρουν καλά τα ευρωπαϊκά παρασκήνια θεωρούν απολύτως βέβαιο πως μετά τις γερμανικές
εκλογές του φθινοπώρου θα έλθει ένα γενναίο «κούρεμα» του
επίσημου χρέους της χώρας.
Ξέροντας τα παραπάνω «μυστικά», το συμπέρασμα είναι
σαφές: τους επόμενους μήνες
η τρόικα θα δώσει τράτο, ίσως
και πολύ τράτο, στα δημοσιονομικά και σε άλλα κρίσιμα θέματα. Δεν θα δώσει τράτο στις

ιδιωτικοποιήσεις όπου έχει ήδη
κατέβει ο πήχυς, στις μεταρρυθμίσεις και, βεβαίως, στην
καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.
Το ερώτημα είναι: θα αντέξει
η κοινωνία και το πολιτικό σύστημα μέχρι το φθινόπωρο; Ενα
θέμα είναι το αν θα αντέξει η
κοινωνία, καθώς η μεσαία τάξη
οδεύει προς μια «εξέγερση κατά
των φόρων» και ο πολύς κόσμος
νιώθει στο πετσί του ότι «δεν
βγαίνει». Το πολιτικό σύστημα
πάλι είναι έρμαιο μιας σειράς
ατυχημάτων, είτε εντελώς τυχαίων είτε καθοδηγούμενων
από απελπισμένα, σκοτεινά συμφέροντα που θέλουν το χάος.
Αν το δούμε λογικά το πράγμα, όλοι –ή εν πάση περιπτώσει
οι περισσότεροι– θα έπρεπε να
θέλουν να φτάσουμε στο φθινόπωρο χωρίς... ατύχημα. Και
ο κ. Τσίπρας θα έπρεπε να το
θέλει, γιατί είναι παράλογο να
θέλεις να αναλάβεις την ηγεσία
μιας χώρας σε συνθήκες «ατυχήματος».
Μήπως, λοιπόν, πρέπει να
συνεννοηθούμε μεταξύ μας, να
κλείσουμε το μάτι και να συνεχίσουμε μεν το πολιτικό θέατρο,
αλλά ταυτόχρονα να κάνουμε
μια προσπάθεια να μπουν τα
στοιχειώδη σε τάξη; Δεν ξέρω
π.χ. γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ή κάποιος
άλλος θα ήταν αντίθετος στην
πάταξη της φοροδιαφυγής ή και
σε μια-δυο ιδιωτικοποιήσεις.
Και κάτι τελευταίο. Πρέπει
πλέον, εφόσον τηρήσουμε τις
στοιχειώδεις δεσμεύσεις μας,
να πούμε και δυο-τρεις σταράτες
κουβέντες στους εταίρους μας.
Πρώτα απ’ όλα, πρέπει να μπει
μια τελεία στην τιμωρητική αντιμετώπιση της Ελλάδας. Και
πολλά πλήρωσε γι’ αυτό το στερεότυπο η χώρα και οι υπόλοιπες
χώρες του Νότου, που δεν μοιάζουν με καλβινιστικές οάσεις.
Δεύτερον, και βασικότερο, πρέπει να βγάλουν από πάνω μας
το ρίσκο της εξόδου από το ευρώ. Τώρα πλέον τρομάζει περισσότερο τους ξένους επενδυτές και εκείνους που μπορούν
να ξαναβάλουν μπροστά τις μηχανές στην οικονομία, παρά οποιονδήποτε άλλον.

Αστική τάξη
δίχως ύφος
Tου ΚΩΣΤΑ IOPΔANIΔH

Α

πό τον Δεκέμβριο του 1975,

όταν δολοφονήθηκε από τη
17Ν ο σταθμάρχης της CIA
στην Αθήνα Ρίτσαρντ Γουέλς, το
πολιτικό κατεστημένο της μεταπολιτεύσεως αγωνίζεται -θεωρητικώς εν πολλοίς και πρακτικώς
ενίοτε- για την αντιμετώπιση της
τρομοκρατίας. Επιτυχίες υπήρξαν
σημαντικές ασφαλώς, με κορυφαία την εξάρθρωση της 17Ν. Αλλά το θέμα επανέρχεται με πρω<
<
<
<
<
<

Η έλλειψη βάθους
που χαρακτηρίζει
τη νέα αστική τάξη
της μεταπολιτεύσεως
ανέδειξε σε life style
τον «αριστερισμό»
ταγωνιστές όχι πληβειακά στοιχεία, αλλά νέους προερχόμενους
κατά συνθήκη από «αστικές» οικογένειες. Αυτή είναι τουλάχιστον
η γενική εντύπωση.
Το αστυνομικό σκέλος του προβλήματος δεν εμπίπτει στα ενδιαφέροντα αυτής της στήλης.
Είναι θέμα τεχνικό και οφείλουν
να το χειρισθούν αρμόδιοι. Το
παράδοξο με την περίπτωση της
Ελλάδος είναι η κατά κάποιον
τρόπο «κατανόηση» αν όχι «ανοχή» της βίας, που ασκείται εν ονόματι «κοινωνικών αιτιών».
Προσχωρήσεις ατόμων προερχομένων από την αστική τάξη
-ακόμη και από τα ανώτατα στρώματά της- σε οργανώσεις επαναστατικής διαμορφώσεως, σε ευθεία αντίθεση με τις παραδοσιακές
αρχές και τα υλικά συμφέροντα
των οικογενειών τους, υπήρξαν
στο παρελθόν, κατά την εποχή
της παντοκρατορίας του ΕΑΜ.
Την «κυβέρνηση του βουνού»
είχαν στελεχώσει και γόνοι αστικών οικογενειών. Αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις οι παρεκκλίσεις από την ταξική νομιμότητα ήταν αιτίες δράματος, με
τους γονείς να πράττουν παν το

δυνατόν διά την σωτηρίαν των
παιδιών τους, δίχως να δικαιολογούν και πολύ περισσότερο να
υιοθετούν τις «ιδεολογικές τους
εκτροπές».
Το παράδοξο είναι ότι η αστική
τάξη της μεταπολιτεύσεως εμφανίζει έλλειμμα ιδεολογικό και αγωνίζεται να συνδυάσει τη διαρκή
προσπάθεια διογκώσεως του πλούτου της με έναν πολιτικό «αριστερισμό», που διαρκώς υπονομεύει
τη δημιουργία κράτους αποτελεσματικού για τη διασφάλιση του
κυριάρχου ρόλου της. Ανάλογο
προηγούμενο δεν συναντά κανείς
σε χώρες της Ευρώπης - τουλάχιστον της παλαιάς.
Ενας από τους λόγους είναι η
κατάρρευση του παλαιού καθεστώτος με την επιβολή της δικτατορίας των συνταγματαρχών,
του 1967, που επί της ουσίας υπήρξε η «επανάσταση» πληβειακών και μικρομεσαίων στοιχείων
της δεξιάς εναντίον της καθεστηκυίας τάξεως. Δεν είναι τυχαίο
ότι ο τότε βασιλεύς Κωνσταντίνος
επεχείρησε κίνημα έστω ανεπιτυχές εναντίον της χούντας, ότι
η Ελένη Βλάχου αρνήθηκε να
εκδώσει τις εφημερίδες της και
δραπέτευσε στο Λονδίνο και
ότι εκπρόσωποι της αστικής τάξεως, ακόμη και της ανωτάτης,
στελέχωσαν αντιστασιακές οργανώσεις.
Η νέα αστική τάξη της μεταπολιτεύσεως, που δημιουργήθηκε
πρωτίστως επί των κυβερνήσεων
του ΠΑΣΟΚ, στερείται ύφους.
Εχει ανάγκη επιβεβαιώσεως και
προβολής του πλούτου που απέκτησε, και εξαντλείται στο επίπεδο αυτό. Η έλλειψη βάθους που
τη χαρακτηρίζει ανέδειξε σε life
style τον «αριστερισμό». Αισθάνεται αμηχανία να αναλάβει τον
ρόλο που της αναλογεί. Οσοι αντιλαμβάνονται το πρόβλημα σιωπούν. Διόλου παράδοξο ότι η κοινωνία σύρεται σε ακραίες καταστάσεις - της δεξιάς ή της αριστεράς. Ας μην αναζητούν αλλού
τους υπευθύνους της καταστάσεως που έχει δημιουργηθεί.
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Το κόστος μιας συλλογικής πλάνης
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Tου ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ

τραγική διάσταση στην υπόθεση

των νεαρών με τα Καλάσνικοφ και
την επαναστατική οργή είναι ότι
χαραμίζουν τα νιάτα τους σε ένα ξέσπασμα εκδίκησης εναντίον μιας κοινωνίας
που τη θεωρούν άδικη, παρασυρμένοι
από τη συλλογική φαντασίωση των τελευταίων δεκαετιών ότι οι πολιτικές
συνθήκες δικαιολογούν τη βία. Εμπλεξαν
σε μια ιστορία που ξεπερνάει τα όρια
της φαντασίας τους θα πληρώσουν το
τίμημα με τις δικές τους ζωές, με τα δικά
τους χρόνια. Αυτοί που τους παρέσυραν,
που τους όπλισαν, θα ζουν ελεύθεροι,
θα συνεχίσουν να καλλιεργούν μυθοπλασίες για την ανάγκη του ένοπλου αγώνα εναντίον της σάπιας κοινωνίας.
Θα ακολουθήσουν κι άλλοι.
Μεγαλωμένοι πολλά χρόνια μετά την
πτώση της χούντας, σε μια εποχή ευημερίας και χαλαρότητας, όπου ο καθένας
μπορούσε να πιστεύει ότι πρωταγωνιστεί
σε έργο της δικής του επιλογής (ενώ
όλοι οι άλλοι θα ήταν κομπάρσοι), οι
συλληφθέντες βρίσκονται ξαφνικά αντιμέτωποι με τον αληθινό κόσμο – στον
οποίο κρατούμενοι τρώνε ξύλο, οι φυλακές είναι άθλιες, το δικαστικό σύστημα
χαώδες και ο «λαός», τον οποίο ήθελαν
να οδηγήσουν σε επανάσταση, είναι απασχολημένος με τα δικά του προβλήματα. Τα «παιδιά» υποδύονταν τους ρόλους τους σε έναν δικό τους κόσμο, με-

θυσμένα από τη δύναμη των όπλων και
το μυστήριο του συνωμότη, μπολιασμένα
με τα παραμύθια του αντάρτικου πόλεων
άλλων γενεών και άλλων χωρών. Τις συνέπειες, όμως, θα τις αντιμετωπίσουν
στον αληθινό κόσμο.
Οι νόμοι της φύσης, οι νόμοι των ανθρώπων -δικαίως ή αδίκως, αργά ή γρήγορα- βρίσκουν τρόπους να επιβληθούν,
να τσακίσουν τον παραβάτη. Αυτό το
μάθημα δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, γι’ αυτό επανειλημμένως αναγκαζόμαστε να υποστούμε τις συνέπειες.
Ο δανεισμός χωρίς όρια οδηγεί στη χρεοκοπία, τη στέρηση και τη δυστυχία. Η
κοινωνία στην οποία οι ρόλοι και τα
όρια συμπεριφοράς συνεχώς μπερδεύονται ενθαρρύνει παιδιά να παίζουν
τους επαναστάτες χωρίς να λογαριάζουν
τις συνέπειες. Είναι τραγικό το αποτέλεσμα όταν η ψευδαίσθηση του μεγαλείου και η νεανική έπαρση συγκρούονται με την πραγματικότητα, είτε αυτή
παίρνει τη μορφή τροχαίου είτε αρρώστιας είτε φυλάκισης. Στη χώρα μας
είναι ακόμη πιο θλιβερό, γιατί τη στιγμή
της σύγκρουσης βλέπουμε πόσα προβλήματα έχουμε σε επίπεδο θεσμών και
πολιτισμού: πως, 32 χρόνια μετά την ένταξη στην Ε.Ε., ακόμη δεν εξασφαλίσαμε τη σωστή διαχείριση κρατουμένων
πως, 39 χρόνια μετά την πτώση της χούντας, κάποιοι ακόμη πιστεύουν ότι την
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Οι νέοι με τα Καλάσνικοφ
θα πληρώσουν το τίμημα
με τις δικές τους ζωές,
με τα δικά τους χρόνια.
Αυτοί που τους παρέσυραν,
που τους όπλισαν,
θα ζουν ελεύθεροι
πολεμούν ενώ άλλοι θέλουν να την αναστήσουν.
Η Δημοκρατία υπονομεύεται εξίσου
απ’ αυτούς που θέλουν να την καθοδηγήσουν με τη βία (από κάθε άκρο) και
απ’ όσους παραβιάζουν το καθήκον τους,
που καταπατούν τους όρκους τους, που
δεν υπηρετούν πρώτα τους πολίτες και
την Πολιτεία αλλά εκμεταλλεύονται τη
δύναμη των θεσμών για δικό τους όφελος
– για να πλουτίσουν, για να επιβληθούν
σε άλλους. Η χρόνια αδυναμία της Πολιτείας να πείσει ότι είναι αποτελεσματική και δίκαιη παράγει δύο επικίνδυνα
φαινόμενα που το ένα τρέφει το άλλο –
μια γενικευμένη αίσθηση αδικίας που
προκαλεί οργή και μια λειτουργική ανικανότητα που ενθαρρύνει την ανάπτυξη
ομάδων που μάχονται το κράτος, που
σφετερίζονται αρμοδιότητές του, όπως
το μονοπώλιο της βίας, όπως τη χάραξη

μεταναστευτικής πολιτικής. Η Ελλάδα
της Μεταπολίτευσης κατάφερε να συνδυάσει την ευημερία και την πρωτοφανή
κοινωνική ηρεμία με τη χαλάρωση των
κρατικών δομών και την καθιέρωση
της νοοτροπίας ότι αν δεν φρόντιζες
τον εαυτό σου (με όποιο μέσο), δεν σε
φρόντιζε κανείς. Την ίδια ώρα, η απαξίωση του κράτους, λόγω του αυταρχισμού του παρελθόντος, και η διάλυση
της ιεραρχίας στο Δημόσιο επέτρεψαν
την κυριαρχία της μετριότητας, της ανομίας και κάθε λογής αυθαιρεσίας. Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι «τιμωροί» της
αριστερής, εθνικιστικής τρομοκρατικής
οργάνωσης «17 Νοέμβρη» λειτουργούσαν ως μοντέλα επαναστατών για πολλούς νέους, ως αόρατοι ιερείς μιας σκληρής θρησκείας που θα ερχόταν να διαλύσει το σάπιο καθεστώς, το εξαρτημένο
από το κεφάλαιο και τους ξένους.
Τελικά, η 17Ν εξαρθρώθηκε, τα μέλη
της εκτέθηκαν στο φως, δικάστηκαν,
φυλακίστηκαν. Δύσκολα μπορεί κανείς
να υπολογίσει τι πέτυχε, πέρα από το
να εξοικειώσει τους Ελληνες με την τρομοκρατία, να αφήσει τον σπόρο της βίαιης οργής. Για αρκετά μέλη, η 17Ν ήταν
καριέρα – ζούσαν απ’ αυτήν για χρόνια
και ζούσαν καλά. Οι νέοι που δεν πρόλαβαν να ζήσουν, που σήμερα βρίσκονται
στα σίδερα, τι πέτυχαν; Ποιoς τους έστειλε στον λαβύρινθο, στη συντριβή;
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H σύγχυση τρέφει τον απελπισμό
Tου ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ

T

ο σύμπτωμα «Xρυσή Aυγή», μαζί

με τις συσπειρώσεις δυσαρεστημένων της «Nέας Δημοκρατίας»
(«Aνεξάρτητοι Eλληνες», «Λαϊκός
Oρθόδοξος Συναγερμός», «Eλλήνων
Πρωτοβουλία) δικαιολογούν να μιλάμε
για κατακερματισμό της «ελληνικής
Δεξιάς»;
Mια σοβαρή απάντηση στο ερώτημα
θα απαιτούσε ορισμούς: Ποιο νοηματικό περιεχόμενο δίνουμε στη λέξη
«Δεξιά». Aν, με βάση τον ορισμό μας,
η N.Δ. είναι ή όχι κόμμα δεξιό. Aν υπήρξε ποτέ στην Eλλάδα πολιτική Δεξιά
συγκροτημένη σε κόμμα. Aν υπήρξαν
ποτέ οι αντικειμενικές προϋποθέσεις
για να ασκηθεί δεξιά πολιτική, να έχει
πεδίο εφαρμογής των αρχών του ένα
δεξιό κόμμα στην ελλαδική κοινωνία.
Δεξιές συμπεριφορές ναι, υπήρξαν
συχνά. Oχι όμως από ένα μόνο κόμμα,
ήταν συμπεριφορές κομμάτων με ποικιλότητα επωνυμιών και διακηρύξεων.
Aν στον ορισμό της Δεξιάς συμπεριλαμβάνουμε την πολιτική προτεραιότητα προστασίας και ενίσχυσης του
επιχειρηματικού υπερκέρδους, της επενδυτικής λοβιτούρας, του ατομικού
πλουτισμού σε βάρος του κοινωνικού
σώματος, τότε οι δεξιές συμπεριφορές
ήταν κατά καιρούς πολλές και ευδιάκριτες, αλλά όχι διακηρυγμένες ως πολιτικό πρόγραμμα και ιδεολογικό «πιστεύω». H εκμετάλλευση εργατών ή
υπαλλήλων από τον εργοδότη τους,
τα συμπτώματα κοινωνικής αδικίας,
ο νόμος επιβολής του ισχυροτέρου (το
μεγάλο ψάρι να τρώει το μικρό) στην
ελληνική κοινωνία συνέβαιναν μεν,
αλλά ποτέ δεν εξωραΐστηκαν ως πολιτικό πρόταγμα, ποτέ δεν είχαν τη
συλλογική συναίνεση.
Eξάλλου στην Eλλάδα δεν πρόκοψαν
ποτέ οι μεγάλες και μακρόβιες επιχειρηματικές μονάδες, η βαριά βιομηχανία,
οι απρόσωποι παραγωγικοί μηχανισμοί.
Για την ελληνική ιδιοσυγκρασία μετρούσε πάντα η χαρά και περηφάνια της δημιουργικότητας – στην κοινή συνείδηση
το πρότυπο του άξιου, του πετυχημένου
ανθρώπου ήταν ο αυτοδημιούργητος,
ο προικισμένος και τολμηρός, αυτός
που πέτυχε το πέρασμα από την έσχατη
φτώχεια στον πλούτο ή στο αξίωμα. Oι

επιχειρηματικές πρωτοβουλίες ήταν,
κατά κανόνα, προσωποκεντρικές, γι’
αυτό και οικογενειακές, επομένως βραχύβιες. Tο ταλέντο το είχε ο πρωτοπόρος:
ξεκινούσε από το μηδέν, επένδυε στο
πείσμα. H δεύτερη γενιά τα εύρισκε έτοιμα, απολάμβανε τη διαχείριση, ζούσε
στη σκιά του πρωτοπόρου. H τρίτη γενιά,
συνήθως, ξεπούλαγε.
Σχηματική η περιγραφή, αλλά ενδεικτική. Στην Eλλάδα το να διατηρήσεις, να συνεχίσεις κάτι δεν γυαλίζει,
δεν κολακεύει. H συσσώρευση κεφαλαίου δύσκολα γίνεται για τον Eλληνα
αυτοσκοπός – ίσως μόνο σε ψυχανώμαλες περιπτώσεις. Λείπει από τον
Eλληνα και η θρησκευτική λογιστική
του Δυτικού, η «σωτηρία» δεν είναι ατομική, δεν κερδίζεται με συσσώρευση
αξιομισθιών. Προέχουν για τον Eλληνα
η χαρά των σχέσεων, το «καλό όνομα»,
η κοινωνική υπόληψη. Θέλει να τον
αγαπούν όσοι τρώνε ψωμί από τη
δουλειά του.
Oι δεξιές συμπεριφορές παρέμειναν
στην κοινή συνείδηση στιγματισμένες,
αδιευκρίνιστα ένοχες. Tο είδος ήταν
εισαγόμενο, η χρήση του μεταπρατική,
γι’ αυτό και χωρίς χαλιναγώγηση ηθική
(όπως αυτονόητα στη Δύση). O καπιταλισμός, η «ελεύθερη αγορά», η προτεραιότητα του «ιδιωτικού», ο ατομοκεντρισμός ως αυταξία, είναι για τον
Eλληνα κάτι τόσο ξένο όσο και η όπερα. Mπορεί να αγαπήθηκε από πολλούς η όπερα, να αναδείξαμε κορυφαίους καλλιτέχνες του είδους, αλλά
είναι είδος που δεν μπορεί ποτέ να

εκφράσει ελληνική ιδιαιτερότητα, τον
«αποκαλυπτικό» χαρακτήρα της ελληνικής δραματουργίας, την τραγωδική γλώσσα της κλήσης σε μετοχήμέθεξη του ανείπωτου.
Tο ίδιο μεταπρατική θα παραμείνει
και η πρόσληψη της Δεξιάς στην Eλλάδα, δεν θα γίνει ποτέ κόμμα η Δεξιά.
Oι δεξιές συμπεριφορές σαφώς γενικεύονται, απλώνονται σε ολόκληρο
το κομματικό φάσμα – δεν υπάρχει
κόμμα που να μην έχει αυτονοήτως
υποταχθεί, ολοφάνερα συμβιβαστεί.
Aλλά πρόκειται για υποταγή και συμβιβασμό με χαρακτήρα πάντοτε ενοχικό, δεν υπάρχει ενδεχόμενο να παραδεχθεί ποτέ ένα κόμμα στην Eλλάδα τις δεξιές συμπεριφορές του –
πολύ λιγότερο να καυχηθεί γι’ αυτές.
Tην πιο προκλητική πειθάρχηση
στις απαιτήσεις του Διεθνούς Kεφαλαίου τη σάρκωσε η πολιτική του σισιαλεπώνυμου ΠAΣOK των Σημίτη ΓAΠ - Bενιζέλου. Tο κορύφωμα της
διαπλοκής των «σοσιαλιστών» με νεόδμητους κεφαλαιοκράτες και στόχο
την καμουφλαρισμένη καταλήστευση
του κοινωνικού χρήματος το έζησε η
ελλαδική κοινωνία επί Aνδρέα Παπανδρέου. Tο «κομμουνιστικό» KKE απολαμβάνει αυτονόητα όλες τις προνομίες
μετοχής στο εμπορευματοποιημένο
παίγνιο της «κοινοβουλευτικής δημοκρατίας», ακριβώς όπως έχει προνοήσει
το διεθνές καπιταλιστικό σύστημα.
Kαι μήπως έχει δώσει ο ΣYPIZA το παραμικρό ποτέ δείγμα κοινωνιοκεντρικών («αριστερών») στοχεύσεων και

προγραμμάτων πέρα από την «προστασία» που παρέχει στα συνδικαλισμένα «ρετιρέ»;
Σοβαρή μελέτη απαιτεί και το ερώτημα: γιατί και πώς η πολιτική Δεξιά, θεραπαινίς του διεθνοποιημένου
Kεφαλαίου, συνδέθηκε στις συνειδήσεις με τον εθνικισμό, τη χυδαία ιδεολογικοποίηση της φιλοπατρίας.
Mήπως στην εθνικιστική καπηλεία
και διαστροφή της φιλοπατρίας βρήκε
η καπιταλιστική ιδιοτέλεια μια παραπλανητική αντίκρουση του μαρξιστικού διεθνισμού; Mήπως χρησιμοποιεί η Δεξιά τον εθνικισμό για να
ρίξει «στάχτη στα μάτια», να καμουφλάρει τη συμφεροντολογική αρνησιπατρία; Στην Eλλάδα πάντως οι δεξιές συμπεριφορές καπηλεύτηκαν συχνά και βάναυσα τη φιλοπατρία των
Eλλήνων, αξίζει λοιπόν να διερευνηθεί
το σύμπτωμα.
Συνδέθηκε επίσης η έννοια της
Δεξιάς με την έννοια της «συντήρησης», της «συντηρητικής πολιτικής».
Iσως σαν ψυχολογικό και πάλι αντιστάθμισμα στην επιπολαιότητα της
Aριστεράς να ταυτίζει την αδικία,
την εκμετάλλευση, τον αυταρχισμό
όχι με τα θηριώδη εγωκεντρικά ένστικτα του ανθρώπου, αλλά με ένα
σκοτεινό ιστορικό παρελθόν που η
ανθρωπότητα πρέπει οπωσδήποτε
να το αρνηθεί, να αγκαλιάσει το καινούργιο, την πρόοδο, τον εκσυγχρονισμό. Aφελείς, σίγουρα, και ο προβληματισμός και η ορολογία, αφού
ούτε το «παλαιό» και η συντήρησή
του ούτε το «καινούργιο» από μόνο
του συνιστούν αυταξία – είναι παράλογο, ψυχολογική φενάκη. Mια
κοινωνία δεν μπορεί να πετύχει πρόοδο και εκσυγχρονισμό, αν δεν πατάει
γερά στην πείρα που κληροδοτεί το
παρελθόν. Kαι είναι καταδικασμένη
σε αφανισμό, αν δεν έχει την τόλμη,
αξιοποιώντας το παραδεδομένο, να
ανοίγεται συνεχώς στο καινούργιο,
να δοκιμάζει, να προσλαμβάνει άφοβα τη δημιουργική καινοτομία.
Δυστυχώς, η απαιδευσία μάς καθηλώνει σε ψυχολογικές προτεραιότητες,
δηλαδή στο τέλμα αδιέξοδων συγχύσεων και σκοτισμού.

Η επανάσταση που χρειαζόμαστε
Tου ΠAΣXOY MANΔPABEΛH

Ε

ίναι δύσκολο να γίνει επανάσταση

στην Ελλάδα. Οχι μόνο γιατί λείπει
το «επαναστατικό υποκείμενο»,
όπως θα έλεγαν οι μαρξιστές. Το εγχώριο
προλεταριάτο (στο οποίο ομνύει και
για το οποίο μας έχει ζαλίσει το ΚΚΕ)
κρατικοποιήθηκε μαζί με τις προβληματικές τη δεκαετία του ’80. Το προλεταριάτο που απέμεινε στη χώρα είναι
άλλης εθνικότητας είναι οι μετανάστες.
Το τελευταίο πράγμα που «της γης οι
κολασμένοι» έχουν στο μυαλό τους
είναι να αλλάξουν τις κοινωνικές δομές
αυτής της χώρας. Περισσότερο τους απασχολεί πώς θα φύγουν για κάποια
σοβαρή χώρα της Δύσης παρά πώς θα
επαναστατήσουν εδώ.
Η επανάσταση στην Ελλάδα είναι
αδύνατη για έναν άλλο, πιο καθοριστικό
λόγο: προϋπόθεση κάθε επανάστασης
είναι κάποια τάξη πραγμάτων. Πρέπει
να υπάρχει κάποιο κατεστημένο για να
ανατραπεί. Στον τόπο μας τα πάντα
είναι χύμα και όταν στον χυλό προστεθεί
μια εξέγερση δεν αλλάζει κάτι απλώς
διογκώνεται ο χυλός. Τι πρόσθεσε, πέρα

από κάποια καμένα κτίρια και μια νέα
γενιά τρομοκρατίας, η αναταραχή του
2008; Τι άλλαξε στη χώρα τόσο ριζικά
που να το θυμόμαστε σαν κληρονομιά
του Δεκέμβρη; Σύμφωνοι! Υπήρξαν αγωνιστικότητα, οργή και μεταμοντέρνα
συνθήματα. Αλλο; Πού θα βρει ο ιστορικός του μέλλοντος το νόημα πίσω
από τις φωτιές;
Επιπλέον, ποια επανάσταση μπορεί
να γίνει σε μια χώρα όπου ακόμη και η
εφαρμογή του νόμου είναι στη διακριτική
ευχέρεια των πολιτών; Πώς να επαναστατήσει κάποιος σε έναν τόπο που όλοι
είναι χύδην επαναστατημένοι και μάλιστα επί παντός; Ολες οι επαναστάσεις,
ακόμη και οι καλλιτεχνικές ή επιστημονικές, απαιτούν μια προηγούμενη συναντίληψη του κόσμου, μια κοινή θεωρία.
Σ’ αυτήν τη χώρα δεν μπορούμε ακόμη
να συνεννοηθούμε για το τι είναι δημοκρατία και τι είναι βία, στην επανάσταση
θα τα βρούμε; Χωρίς συναντίληψη του
κόσμου κάθε τι που παρουσιάζεται ως
«επαναστατικό» είναι απλός θόρυβος.
Ισως πρέπει να σκεφθούμε αντίστρο-
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Ποια επανάσταση μπορεί
να γίνει σε μια χώρα όπου
ακόμη και η εφαρμογή του
νόμου είναι στη διακριτική
ευχέρεια των πολιτών;
φα. Σ’ αυτήν τη χώρα επανάσταση θα
είναι μια μέρα κανονικότητας. Οταν
δούμε κάποιο πρωτοβάθμιο σωματείο
να μη νεκρώνει το κέντρο της Αθήνας,
αλλά τους εκατό νοματαίους του να διαδηλώνουν στο πεζοδρόμιο, ή βρίσκοντας
άλλους -πιο ευφάνταστους- τρόπους να
διαλαλήσουν τα αιτήματά τους. Επαναστατικός θα ήταν ο αγώνας που σέβεται
τα δικαιώματα των άλλων.
Ανατροπή γι’ αυτήν τη χώρα θα ήταν
να απεργούν οι δημόσιοι υπάλληλοι
χωρίς να πληρώνονται. Και αυτό, διότι
ένα ακόμη χαρακτηριστικό της επανάστασης είναι το κόστος. Ολοι οι επαναστάτες πριν δικαιωθούν κάτι πλήρωσαν. Μόνο στην Ελλάδα ακόμη

και η «επανάσταση» είναι τσάμπα.
Επανάσταση θα είχαμε επίσης αν
στον ελεύθερο χρόνο τους (Γεννάρη Μάρτη) οι αγρότες δεν ταλαιπωρούσαν
τους υπόλοιπους με κλείσιμο των εθνικών
οδών. Αν τον αξιοποιούσαν κάνοντας
συνελεύσεις για το πώς θα συνεταιρισθούν και πώς θα αυξήσουν την παραγωγή χρήσιμων προϊόντων αντί να εκβιάζουν διαρκώς για την επιδότηση
των άχρηστων (βαμβάκι κ.λπ.). Επανάσταση θα ήταν να λειτουργήσουν κάποια
στιγμή τα πανεπιστήμια ως πανεπιστήμια
και να διακόπτεται η συνέλευση για να
γίνουν τα μαθήματα, αντί να διακόπτονται
τα μαθήματα για να ανακοινωθεί μια συνέλευση. Επανάσταση θα ήταν να γλίτωναν κάποια αρχιτεκτονικά στολίδια έστω η Αθηναϊκή Τριλογία, βρε αδελφέ!- από την επιδημία των γκράφιτι.
Υπάρχει πολλή επανάσταση που πρέπει να γίνει στην Ελλάδα. Μόνο που
δεν είναι το μπάχαλο το οποίο κάποιοι
κηρύσσουν...

pmandravelis@kathimerini. gr
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ΦΑΛΗΡΕΥΣ / Tου ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΣΙΜΑΤΗ

Κινδυνεύουμε να ξεμωραθούμε

Ε

ίναι μητέρα και έχει παιδί
που μέσα του βράζει η οργή
για όσα συμβαίνουν στη χώρα. Δικαιολογημένα, λοιπόν, ανησυχεί για το παιδί της το οποίο
συμμετέχει σε διαδηλώσεις και,
γι’ αυτό, ακούγοντας το μεσημέρι
της Παρασκευής τον εκπρόσωπο
της αστυνομίας να ανακοινώνει
τα αποτελέσματα της έρευνας για
τις συνθήκες σύλληψης των τεσσάρων ληστών του Βελβεντού, έσπευσε την ίδια κιόλας ώρα να
στείλει μήνυμα σε ραδιοφωνικό
σταθμό και να εκφράσει την αγανάκτησή της για τη στάση της αστυνομίας και την αγωνία της για
όσα παιδιά πέσουν στα χέρια των
αστυνομικών.

Ολοι έχουμε μητέρα ― ακόμη και
ο Στάλιν και ο Χίτλερ είχαν μητέρα,
ίσως μάλιστα να μην είναι εντελώς
τυχαίο ότι και οι δύο τις υπεραγαπούσαν. Δεν είμαστε όμως όλοι
το ίδιο επειδή μας γέννησε μάνα
ή, σε τελευταία ανάλυση, επειδή

Η δύναμη της συνήθειας

AFP / ANDREAS SOLARO

Ακουγα από το ραδιόφωνο το μήνυμα της κυρίας, το οποίο σας μετέφερα παραπάνω όσο πιστότερα
μπορούσα με δικά μου λόγια, και
καθώς λίγο πρωτύτερα έτυχε να
έχω ακούσει ένα κατά τι σχετικό
τραγούδι του Xατζιδάκι («κάθε
τρελό παιδί έχει στο χέρι φιλί της
Παναγιάς κι ένα μαχαίρι. Κι η μάνα
του δεν τραγουδά» κ.λπ.), ήταν
αδύνατο να μη σκέπτομαι ότι, ναι,
ως άνθρωποι οφείλουμε σεβασμό
στην αγωνία κάθε μητέρας για το
παιδί της, διότι, ανεξαρτήτως του
τι είναι ή τι έχει κάνει το παιδί, η
θέση της μητέρας είναι παντού
και πάντοτε η ίδια. Αυτό όμως δεν
συνεπάγεται αυτομάτως ότι όλα
τα παιδιά είναι παντού και πάντοτε
τα ίδια. Αλλο είναι ένα οργισμένο
παιδί που παίρνει μέρος σε μια
διαδήλωση και ενδεχομένως «παραφέρεται» και άλλο ένα παιδί
που παίρνει Καλάσνικοφ και το
στρέφει εναντίον κάποιων, οι οποίοι -μη σας εκπλήσσει αυτόσυμβαίνει και αυτοί να έχουν μητέρα, ακόμη και αν φορούν στολή
αστυνομικού ή δουλεύουν πίσω
από το γκισέ μιας τράπεζας.

ντελώς, επειδή οι ενοχές που εμείς
δεν τολμάμε να αντιμετωπίσουμε
μας κάνουν να παίρνουμε στα σοβαρά όποια ασυναρτησία κατεβάζει
το χαριτωμένο κεφαλάκι τους...

Με τόσες πλαστικές επεμβάσεις και τόσο μακιγιάζ δείχνει σχεδόν σαν ψεύτικος και, για τον λόγο αυτόν, δεδομένου
ότι είναι ο Μπερλουσκόνι, είναι περισσότερο αληθινός...
απλώς και μόνον γεννηθήκαμε.
Αν όμως δεχθούμε ότι, στο επίπεδο
της ηθικής αξιολόγησης, όλοι οι
άνθρωποι εξομοιώνονται λόγω της
γέννησής τους από μια μητέρα,
τότε ο καθένας μας δικαιούται να
κάνει ό,τι του καπνίσει. Φθάνουμε,
δηλαδή, σε μια κατάσταση η οποία
αντιστρέφει το γνωστό ανέκδοτο
με εκείνο το παιδάκι που, αφού
σκότωσε τους γονείς του, επικαλέσθηκε στο δικαστήριο το ελαφρυντικό της ορφάνιας.

Στον βαθμό κατά τον οποίο η στάση
των μέσων δεν εξηγείται από το
κτηνώδες ένστικτο που τα οδηγεί

πάντοτε στο αίμα, έχω την εντύπωση ότι η έμφαση των ΜΜΕ στις
απόψεις που εκφράζουν οι μητέρες
των ληστών του Βελβεντού είναι
η άλλη όψη της εξιδανίκευσης
της νεότητας. Πρόκειται για την
αντίληψη η οποία κυριάρχησε κατά την εποχή της Μεταπολίτευσης
και θέλει τους νέους (τα «παιδιά»...)
να είναι φορείς μιας ανώτερης σοφίας και να έχουν πάντα δίκιο.
Την εκφράζει άριστα η μητέρα
(συγγραφέας το επάγγελμα) του
πλέον προβεβλημένου εκ των συλληφθέντων, σε συνέντευξη την
οποία έδωσε σε ανύποπτο χρόνο:
«Μπορούμε να αποκτήσουμε το

μέλλον που μας έδειξαν τα παιδιά.
Τα παιδιά είναι οι πιο οξυδερκείς
κριτές, αντιλαμβάνονται τα πάντα.
Τα γεγονότα που ξεκίνησαν τον
Δεκέμβρη (σ.σ.: του 2008) δεν νομίζω ότι θα σταματήσουν. Τα παιδιά, απ’ όποια κοινωνική τάξη κι
αν προέρχονται, έχουν φτύσει κατάμουτρα αυτόν τον κόσμο».

Εστω. Πρώτα όμως να συνειδητοποιήσουμε τι είδους εργαλείο είναι
το Καλάσνικοφ. Επειτα, να αναρωτηθούμε μήπως η ροχάλα των
«παιδιών» γύρισε στα μούτρα μας.
Τέλος, δε, να σκεφθούμε λιγάκι αν
κινδυνεύουμε να ξεμωραθούμε ε-

Τελικά, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση η συνήθεια! Μαθαίνουμε,
θέλω να πω, να σκεπτόμαστε επί
χρόνια τα πράγματα με έναν συγκεκριμένο τρόπο έπειτα, ξαφνικά, κάτι συμβαίνει και όλα αλλάζουν, αλλά εμείς μένουμε κολλημένοι εκεί: συνεχίζουμε επάνω
στο ίδιο μοτίβο, παρότι έχουμε αντιληφθεί τις αλλαγές. Είδα, π.χ.,
να προβάλλεται ως μέγα θέμα,
που προκάλεσε αναταράξεις στην
ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, το γεγονός
ότι αριθμός στελεχών συγκεντρώθηκε σε αίθουσα αθηναϊκού ξενοδοχείου ― προφανώς, με καλό
σκοπό: για να κουβεντιάσουν. Και
λοιπόν; Μα αρκεί να διαβάσει κανείς τα ονόματά τους και αντιλαμβάνεται την ασημαντότητα του
γεγονότος: ο Θάνος ο Μωραΐτης
(πρώην υφυπουργός, που διακρίνεται για την ωραιοπάθειά του
και το ύφος που θυμίζει Τσοχατζόπουλο), ο Σωκράτης ο Ξυνίδης
(ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ που
δεν υπήρξε ποτέ) και η Θεοδώρα
η Τζάκρη (των πολυσυζητημένων
ενδυματολογικών επιλογών) ήσαν
οι μόνοι σχετικώς γνωστοί. Από
εκεί και πέρα, ποιος έχει ακούσει
ποτέ ξανά (εκτός από τις οικογένειές τους, εννοείται) για τη Λίτσα
την Κουρουπάκη, τον Νίκο τον
Τσώνη, τον Χρήστο τον Σπίρτζη
κ.ά.; Ενα μονόστηλο αξίζουν όλοι
αυτοί μαζί και πολύ τους πάει...

Επιτέλους,
ένα καλό νέο!
Ερευνα επιστημόνων του Πα-

νεπιστημίου Χάρβαρντ συνδέει ευθέως την πτώση της
περιεκτικότητας σε σπερματοζωάρια του ανδρικού
σπέρματος στις δυτικές χώρες με τον χρόνο τηλεθέασης. Συγκεκριμένα, από την
ομάδα των εξετασθέντων
στην έρευνα προέκυψε ότι
όσοι άνδρες περνούσαν τις
είκοσι ή περισσότερες ώρες
την εβδομάδα μπροστά από
την τηλεόραση είχαν κατά
μέσο όρο μικρότερο αριθμό
σπερματοζωαρίων σε ποσοστό 44% εν σχέσει με όσους
ανέφεραν μικρότερο χρόνο
τηλεθέασης. Αυτό σημαίνει,
πολύ απλά, ότι οι άνδρες που
παρακολουθούν τηλεόραση
περίπου τρεις ώρες την ημέρα ή περισσότερο θα δυσκολευθούν να διαιωνίσουν το
είδος τους. Επομένως, έχω
κάθε λόγο να νιώθω ικανοποίηση, καθώς ανέκαθεν πίστευα ότι το είδος εκείνων
που αποβλακώνονται μπροστά από την τηλεόραση είναι
«άχθος αρούρης» και δεν
πρέπει να αναπαράγεται. Βέβαια, δεν ξέρω κατά πόσον η
είδηση επιτρέπει αισιόδοξες
σκέψεις για το μέλλον της
χώρας μας, διότι η έρευνα αναφέρεται ειδικά στις δυτικές χώρες...

Το ελληνικό της δράμα
Στις 8 Μαΐου κυκλοφορούν στις
ΗΠΑ τα απομνημονεύματα της
Γιάννας Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη
με τον τίτλο «My Greek Drama»,
ο οποίος παίζει λίγο με τον τίτλο
της εμπορικά επιτυχημένης ταινίας
«My Big Fat Greek Wedding». Να
σημειωθεί ότι, στην αγγλική, ο όρος «drama» έχει μάλλον την έννοια του έργου, όπως άλλωστε και
η λέξη «δράμα» στα αρχαία ελληνικά, και λιγότερο την έννοια της

τραγωδίας, όπως έχει επικρατήσει
στη γλώσσα που χρησιμοποιούμε
σήμερα. Υπό το πρίσμα αυτό, λοιπόν, φαντάζομαι ότι το βιβλίο ελάχιστα θα απασχολήσει το εγχώριο κοινό, το οποίο επί του παρόντος είναι απορροφημένο σε ένα
άλλο, πολύ σοβαρότερο δράμα από
εκείνο που εξιστορεί η Κυρία στα
απομνημονεύματά της...

kassimatis@kathimerini.gr
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Τρία στοιχεία για την «ομάδα του Βελβεντού»
H σύνδεσή της με τη «Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς» – Σε ποιες άλλες ενέργειες φέρονται να εμπλέκονται και με ποιον τρόπο
Του ΓΙΑΝΝΗ ΣΟΥΛΙΩΤΗ

Τρία κομβικά στοιχεία αναδεικνύει η
σύλληψη των τεσσάρων δραστών της
ένοπλης ληστείας στον Βελβεντό Κοζάνης, την 1η Φεβρουαρίου. Ταυτόχρονα, η υπόθεση επαναφέρει στο
προσκήνιο το μείζον ζητούμενο των
αρχών για εξάρθρωση των τρομοκρατικών ομάδων «νέας γενιάς».
• Το πρώτο στοιχείο είναι ότι και οι
τέσσερις συλληφθέντες, ηλικίας 20 24 ετών, συνδέονται ευθέως με τη «Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς». Πώς
προκύπτει αυτό; Σε βάρος κατ’ αρχήν
του Γιάννη Μιχαηλίδη 24 ετών και του
Δημήτρη Πολίτη 21 ετών εκκρεμούσαν
ήδη από το 2011 εντάλματα σύλληψης
για συμμετοχή στους «Πυρήνες». Το
επιπλέον στοιχείο που προέκυψε μετά

τις συλλήψεις είναι ότι ταυτοποιήθηκαν
αποτυπώματα και των δύο άλλων συλληφθέντων, του 23χρονου Ανδρέα Δημήτρη Μπουρζούκου και του 20χρονου Νίκου Ρωμανού σε κρησφύγετα
της οργάνωσης.
• Το δεύτερο στοιχείο αφορά τη διαφαινόμενη εμπλοκή των «τεσσάρων»
σε εμπρηστικές επιθέσεις στην Αθήνα.
Ειδικότερα, σε «στικάκι» που βρέθηκε
σε διαμέρισμα στο Χαλάνδρι, που είχαν
μισθώσει με πλαστά στοιχεία ταυτότητας, εντοπίστηκαν αποθηκευμένα
προσχέδια προκηρύξεων των ομάδων
«Μαχόμενη Μειοψηφία» και «Φωτιές
στον Ορίζοντα». Οι κατηγορούμενοι,
δηλαδή, φέρονται να συμμετείχαν σε
εμπρηστικές επιθέσεις, την ευθύνη
των οποίων έχουν αναλάβει, χρησιμοποιώντας διαφορετικά ονόματα ορ-

γανώσεων. Μεταξύ αυτών είναι η εμπρηστική επίθεση στη μονοκατοικία
του πρώην υπουργού Γιάννου Παπαντωνίου, οι πρόσφατοι εμπρησμοί στα
σπίτια πέντε δημοσιογράφων και στα
γραφεία εταιρείας στο Χαλάνδρι.
• Το τρίτο στοιχείο αφορά την εμπλοκή των τεσσάρων νεαρών και των τεσ<
<
<
<
<
<

Σφίγγει ο κλοιός για τους
άλλους τέσσερις που διαφεύγουν – Γνωστά τα στοιχεία των δύο, που συμμετείχαν και στη ληστεία στον
Φιλώτα Φλώρινας, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.

σάρων ασύλληπτων συνεργών τους
σε ένοπλες ληστείες τραπεζών. Η επιλογή τους αυτή είχε διαφανεί ήδη
από τον περασμένο Αύγουστο, όταν
μετά τη φονική ληστεία σε τράπεζα
στην Πάρο είχε συλληφθεί ο 29χρονος
Τάσος Θεοφίλου, κατηγορούμενος και
αυτός για συμμετοχή στη «Συνωμοσία
Πυρήνων της Φωτιάς».
Σήμερα, η ΕΛ.ΑΣ. φέρεται να διαθέτει
στοιχεία που αποδεικνύουν την εμπλοκή της «ομάδας του Βελβεντού» σε τουλάχιστον μία ακόμα ληστεία, αυτή στο
υποκατάστημα της Αγροτικής, στον
Φιλώτα Φλώρινας τον Νοέμβριο. Η ληστεία στον Φιλώτα έγινε την 28η Νοεμβρίου και σε αυτήν συμμετείχαν τέσσερις τουλάχιστον ένοπλοι.
Από στοιχεία της αστυνομικής έρευνας που ακολούθησε, προέκυψε

ότι «παρών» στη ληστεία ήταν ο Γιάννης Μιχαηλίδης, ενώ γνωστά στην
ΕΛ.ΑΣ είναι τα στοιχεία δύο ακόμα εκ
των δραστών. Σύμφωνα, μάλιστα, με
πληροφορίες της «Κ», πρόκειται για
άτομα που συνδέονται ευθέως με την
οργάνωση «Συνωμοσία Πυρήνων της
Φωτιάς»! Περιγράφονται ως νεαροί ηλικίας 25 - 27 ετών και φέρονται να
συγκαταλέγονται μεταξύ των ασύλληπτων μελών της οργάνωσης.

Δήλωσαν αναρχικοί

Η παρουσία τους στην περιοχή προέκυψε ύστερα από τροχονομικό έλεγχο
στον οποίο υποβλήθηκαν, ενώ κινούνταν με νοικιασμένο Ι.Χ. από τη Φλώρινα
με κατεύθυνση την Εδεσσα. Σύμφωνα
με πληροφορίες της «Κ», οι δύο νεαροί
ακινητοποιήθηκαν λίγο έξω από την

Οι δεκαοκτώ
των «Πυρήνων»
Το πρωί της 17ης Ιανουαρίου 2008, αστυνομικοί που παρίσταναν τους πελάτες σε καφετέρια – στέκι αντιεξιουσιαστών στα Εξάρχεια έγιναν αυτήκοοι
μάρτυρες συζήτησης δύο νεαρών που
σχολίαζαν δημοσίευμα εφημερίδας για
καταδρομική επίθεση κουκουλοφόρων
σε τράπεζες στο κέντρο της Αθήνας.
Ο ένας από αυτούς, άγνωστος τότε
στην Αντιτρομοκρατική, ήταν ο 19χρονος Παναγιώτης Μασούρας, ο οποίος
τον Σεπτέμβριο του 2009 συνελήφθη
για συμμετοχή στη «Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς». Από τη συζήτηση
προέκυπτε ότι γνώριζε τους πρωταγωνιστές των βανδαλισμών που είχαν
γίνει σε ένδειξη συμπαράστασης στον
αναρχικό - ληστή Γιάννη Δημητράκη.
Στο διάστημα μέχρι τη σύλληψή του,
ο Μασούρας επισκεπτόταν το σπίτι
των αδελφών Χρήστου και Γεράσιμου
Τσάκαλου στη Ν. Ερυθραία και διαμέρισμα στην οδό Κουντουριώτου στα
Εξάρχεια, το οποίο είχαν νοικιάσει τα
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Ολα ξεκίνησαν από
μια συζήτηση σε καφετέρια
στα Εξάρχεια πριν από
πέντε χρόνια...
αδέλφια Γιώργος και Μιχάλης Νικολόπουλος, φοιτητές στο ΤΕΙ Αθήνας και
στην ΑΣΟΕΕ αντίστοιχα. Σήμερα, και
οι τέσσερις κατηγορούνται για συμμετοχή στη «Συνωμοσία». Τη νύχτα
της 6ης Ιανουαρίου 2009 όταν τα μέλη
του «Επαναστατικού Αγώνα» πραγματοποίησαν ένοπλη επίθεση σε διμοιρία
των ΜΑΤ στην οδό Μπουμπουλίνας,
η Αντιτρομοκρατική πραγματοποίησε
έφοδο στο διαμέρισμα των Εξαρχείων.
Εκεί βρέθηκαν κράνη, στειλιάρια, κάρτες sim, βόμβες μολότοφ, ενώ, όπως
είχε τότε διαπιστωθεί, το διαμέρισμα
επισκέπτονταν τακτικά περίπου 50 άτομα, που φέρεται να συμμετείχαν σε
επιθέσεις της «Συνωμοσίας».
Οι αδελφοί Νικολόπουλοι ήταν απόφοιτοι Αρσακείου, συμμαθητές και
φίλοι του 24χρονου Χάρη Χατζημιχελάκη που έμενε στο σπίτι της θείας
του, στο ισόγειο μονοκατοικίας επί
της οδού 25ης Μαρτίου, στο Χαλάνδρι.
«Ηταν ένα φοιτητικό σπίτι στο οποίο
έμπαιναν διάφορα άτομα», είχε υποστηρίξει μετά τη σύλληψή του ο Χατζημιχελάκης. Στη μονοκατοικία σύχναζε ακόμα ο 25χρονος Νταμιάνο
Μπολάνο, που έμενε λίγα μέτρα μακριά,
επίσης φυλακισμένος σήμερα για συμμετοχή στη «Συνωμοσία». Στις 23 Σεπτεμβρίου 2009, μετά τις επιθέσεις με

πόλη της Εδεσσας και προσήχθησαν
στην Αστυνομική Διεύθυνση Φλώρινας.
Δήλωσαν αναρχικοί και δεν δέχτηκαν
να συνεργαστούν με τους αστυνομικούς,
αρνούμενοι π.χ. να αποκαλύψουν το
όνομά τους. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια, ενώ
κρατήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Αστυνομική Διεύθυνση Φλώρινας. Την επόμενη μέρα οδηγήθηκαν
ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος τελικά
αποφάσισε να τους αφήσει ελεύθερους.
Οι αστυνομικοί θεωρούν δεδομένο
ότι και οι δύο συμμετείχαν στη ληστεία
στον Φιλώτα, ενώ ήταν παρόντες και
στη ληστεία της Κοζάνης. Ταυτόχρονα,
αστυνομικές πηγές σημειώνουν ότι
στο αυτοκίνητο που επέβαιναν φέρεται
να εντοπίστηκαν ίχνη του 24χρονου
«Τοξοβόλου», Γιάννη Μιχαηλίδη.

Τρίωρη συνάντηση
με τον «τοξοβόλο»
Αρχές Μαρτίου 2011, τρεις μήνες μετά τις συλλήψεις σε Ν. Σμύρνη, Πειραιά και Αγρίνιο, η Αντιτρομοκρατική
πληροφορήθηκε ότι ο μεγάλος αδελφός του Γεράσιμου Τσάκαλου, Χρήστος, ο Γιώργος Νικολόπουλος και ο
Νταμιάνο Μπολάνο, καταζητούμενοι
τότε για συμμετοχή στη «Συνωμοσία», κρύβονταν σε άγνωστη τοποθεσία στον Βόλο. Σύμφωνα με την ίδια
πληροφορία, τους «τρεις» επισκέπτονταν τακτικά ο 31χρονος φίλος
τους Γιώργος Πολύδωρος και η σύντροφός του Ολγα Οικονομίδου, 32
ετών. Το μεσημέρι της 5ης Μαρτίου,
οι αστυνομικοί εντόπισαν για πρώτη
φορά το αυτοκίνητο του Πολύδωρου
σε καφέ της οδού Πειραιώς, όπου είχε, παρουσία της συντρόφου του,
τρίωρη συνάντηση με τον 24χρονο
Γιάννη Μιχαηλίδη (ο «τοξοβόλος» του
Συντάγματος), που συνελήφθη μετά
τη ληστεία στο Βελβεντό Κοζάνης. Ο
Μιχαηλίδης διαπιστώθηκε ότι έμενε
σε σπίτι στην οδό Σαπφούς 182 στην
Καλλιθέα, το οποίο είχε μισθώσει με
πλαστή ταυτότητα ο 21χρονος συγκάτοικός του Δημήτρης Πολίτης, κατηγορούμενος και αυτός για τη ληστεία
στην Κοζάνη.
Τη 14η Μαρτίου, Αντιτρομοκρατική
και ΕΥΠ παρακολουθώντας τους Πολύδωρο και Οικονομίδου εντόπισαν
την άγνωστη μέχρι τότε γιάφκα της
οδού Ελλησπόντου, στη Ν. Ιωνία Βόλου. Στην επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε ξημερώματα, στο κρησφύγετο συνελήφθησαν κυριολεκτικά
στον ύπνο οι Τσάκαλος, Νικολόπουλος, Μπολάνο καθώς και οι Πολύδωρος, Οικονομίδου. Αντίθετα, στην
ταυτόχρονη έρευνα της Αντιτρομοκρατικής στο διαμέρισμα της Σαπφούς στην Καλλιθέα, οι Μιχαηλίδης
και Πολίτης δεν εντοπίστηκαν. Στο ίδιο σπίτι έμενε και ο 22χρονος Θεόφιλος Μαυρόπουλος, ο οποίος συνελήφθη δύο μήνες αργότερα σε ένοπλη συμπλοκή με αστυνομικούς στην
Πεύκη, τον Μάιο του 2011.
Μετά τη διπλή ληστεία της περασμένης εβδομάδας και τη σύλληψη, πέραν των Μιχαηλίδη και Πολίτη, του
Δημήτρη Μπουρζούκου, 23 ετών, και
Νίκου Ρωμανού, 20 ετών, αποκαλύφθηκε ακόμα ότι: Αποτυπώματα του
23χρονου Μπουρζούκου ταυτοποιήθηκαν στο πρώτο κρησφύγετο της
οργάνωσης στο Χαλάνδρι καθώς και
στο σπίτι του Αλέξανδρου Μητρούσια, στο Ψυχικό. Ο 20χρονος Νίκος
Ρωμανός, αντίστοιχα, αποδεικνύεται
ότι επισκεπτόταν το σπίτι των Μιχαηλίδη - Πολίτη στην οδό Σαπφούς στην
Καλλιθέα, ενώ αποτυπώματά του
βρέθηκαν σε κινητά αντικείμενα στη
γιάφκα του Βόλου...

βόμβες - «χύτρες» στα σπίτια του κ.
Π. Χηνοφώτη, της κ. Λ. Κατσέλη και
στο υπ. Μακεδονίας – Θράκης, η Αντιτρομοκρατική εισέβαλε στο σπίτι
του Χαλανδρίου. Εντόπισε εκρηκτικό
μηχανισμό και συνέλαβε τον Χάρη
Χατζημιχελάκη και τον Παναγιώτη
Μασούρα.
Αρκετούς μήνες αργότερα, την 1η
Νοεμβρίου 2010 συνελήφθησαν επ’
αυτοφώρω ο 25χρονος τότε Γεράσιμος
Τσάκαλος και ο στενός του φίλος Παναγιώτης Αργυρού, φοιτητής του τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Παντείου. Είχαν μόλις αφήσει σε εταιρεία
courier στο Παγκράτι δέμα παγιδευμένο
με εκρηκτικά, που εξερράγη από σφάλμα στα χέρια υπαλλήλου της εταιρείας.
Το πατρικό του Παναγιώτη Αργυρού
ήταν στη Ν. Σμύρνη, απ’ όπου εξαφανίστηκε τον Σεπτέμβριο του 2009, μετά
την έφοδο της ΕΛ.ΑΣ. στο σπίτι του
Χαλανδρίου.
Ο Γεράσιμος Τσάκαλος, αντίστοιχα,
ήταν στενός φίλος με τον 26χρονο
τότε Κωνσταντίνο Σακκά, φοιτητή
Θεολογίας του ΑΠΘ. Είχαν ταξιδέψει
μαζί σε Αμστερνταμ και Ικαρία, ενώ
τα πρώτα χρόνια μετά το σχολείο συγκατοικούσαν σε διαμέρισμα της οδού
Σπύρου Τρικούπη, στα Εξάρχεια. Από
την άρση απορρήτου στο κινητό του
τηλέφωνο, προέκυψε ότι ο Σακκάς
είχε δεσμό με την 28χρονη Στέλλα Αντωνίου και φιλική σχέση με τον επίσης 28χρονο φοιτητή στη Σητεία
Δημήτρη Μιχαήλ. Ολοι τους συνελήφθησαν στις 4 Δεκεμβρίου για συμμετοχή στην οργάνωση.
Η επιχείρηση σύλληψης έγινε ταυτόχρονα σε τρία κρησφύγετα σε Ν.
Σμύρνη, Πειραιά και Αγρίνιο, τα οποία
εντοπίστηκαν από την παρακολούθηση του Σακκά. Στην ίδια επιχείρηση
συνελήφθησαν οι Αλέξανδρος Μητρούσιας, 23 ετών, Γιώργος Καραγιαννίδης, 32 ετών (φυλακισμένοι σήμερα
για συμμετοχή στην οργάνωση), και
ο Χρήστος Πολίτης, 34 ετών, ο οποίος
αφέθηκε αργότερα ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Ο Μητρούσιας έμενε στο Ψυχικό και εργαζόταν περιστασιακά ως μεταφραστής, ενώ ο Καραγιαννίδης έμενε στο Π. Φάληρο. Οι
Μητρούσιας και Καραγιαννίδης ανήκαν στην παρέα του Χαλανδρίου και
αποτυπώματά τους ταυτοποιήθηκαν
στο σπίτι του Χατζημιχελάκη, στο Χαλάνδρι. Φίλος του Καραγιαννίδη και
συμφοιτητής του Σακκά στη Θεολογική
σχολή του ΑΠΘ ήταν ο 30χρονος Τάσος
Θεοφίλου, που συνελήφθη για τη φονική ληστεία της Πάρου, τον Αύγουστο
2012.
Γ. Σ.

Την Αντιτρομοκρατική περιμένουν οι δικαστικές αρχές
Της ΙΩΑΝΝΑΣ ΜΑΝΔΡΟΥ

Ογκωδέστατη αναμένεται να είναι η δικογραφία που θα σχηματιστεί για τους
τέσσερις συλληφθέντες για τη ληστεία
στο Βελβεντό, που σηματοδότησε σημαντικό χτύπημα, όπως εκτιμούν οι
διωκτικές αρχές, κατά της νέας γενιάς
τρομοκρατών με μέλη νεαρούς προερχόμενους από το ευρύ φάσμα του αντιεξουσιαστικού χώρου.
Οι συνεχιζόμενες έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για εντοπισμό και άλλων
κρησφύγετων, που χρησιμοποιούσαν
οι συλληφθέντες και συνεργάτες τους
που δεν έχουν συλληφθεί, καθυστερούν
την αποστολή της δικογραφίας στον
ειδικό εφέτη ανακριτή που χειρίζεται
αποκλειστικά θέματα τρομοκρατίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ»,
ο ειδικός ανακριτής κ. Δημ. Μόκας αναμένει τη δικογραφία και συνακόλουθα το «δέσιμο» των κατηγοριών
για τους τέσσερις του Βελβεντού, μετά
την ολοκλήρωση των ερευνών, που

εστιάζονται κυρίως σε τρία σημεία:
• Στην αναζήτηση των συνεργατών
των τεσσάρων που συμμετείχαν στη
διπλή ληστεία στο Βελβεντό αλλά δεν
συνελήφθησαν.
• Στον εντοπισμό κι άλλων διαμερισμάτων που εκτιμάται ότι είχαν ενοικιαστεί από την ομάδα των νεαρών,
προκειμένου να διευκολυνθεί η δράση
τους.
• Στη σύνδεσή τους, με υπάρχουσες
σοβαρές ενδείξεις, με άλλες ληστείες,
τουλάχιστον δύο, που εκτιμάται πως
έχουν διαπράξει στο πρόσφατο παρελθόν.

Αποδεικτικά στοιχεία

Το «δέσιμο» των κατηγοριών θεωρείται από τις δικαστικές αρχές καθοριστικό για την περαιτέρω πορεία της
υπόθεσης προκειμένου τα στοιχεία που
θα αποσταλούν στη Δικαιοσύνη να
είναι ακλόνητα περί τη συμμετοχή των
τεσσάρων –ή όσων άλλων συλληφθούν–
στην οργάνωση «Συνωμοσία Πυρήνων
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Ογκώδης η δικογραφία
για τους «τέσσερις» – Πώς
θα «δεθούν» οι κατηγορίες
για συμμετοχή τους στη
«Συνωμοσία Πυρήνων της
Φωτιάς» και σε συγκεκριμένα χτυπήματα
της Φωτιάς», και σε συγκεκριμένα τρομοκρατικά χτυπήματα.Η εμπλοκή των
δύο από τους τέσσερις της διπλής ληστείας στο Βελβεντό με τους «Πυρήνες»
θεωρείται δεδομένη από τις δικαστικές
αρχές, καθώς εις βάρος τους εκκρεμούσαν από καιρό εντάλματα σύλληψης
για συμμετοχή στην εν λόγω οργάνωση,
της οποίας μέλη ήδη δικάζονται από
τον περασμένο Οκτώβριο στο Εφετείο
για τρομοκρατική δράση.
Για τον λόγο αυτό, ο Γιάννης Μιχαηλίδης, γνωστός και ως «τοξοβόλος», και

ο Δημ. Πολίτης, πριν ακόμη απολογηθούν για τη ληστεία στο Βελβεντό, οδηγήθηκαν στον ειδικό εφέτη ανακριτή
για την τρομοκρατία ως καταζητούμενα
μέλη των «Πυρήνων» με βάση τα εντάλματα που είχαν εις βάρος τους.
Οι άλλοι δύο, ο Ανδρέας-Δημήτρης
Μπουρζούκος και ο Νίκος Ρωμανός, φίλος του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου,
δεν είχαν απασχολήσει τις δικαστικές
αρχές στο παρελθόν για τρομοκρατική
δράση, ούτε είχαν εκδοθεί εις βάρος
τους εντάλματα.
Ως εκ τούτου, η σύνδεσή τους με
τρομοκρατική δράση θα στοιχειοθετηθεί, όπως εκτιμούν δικαστικές πηγές,
από τα ευρήματα των ερευνών της Αντιτρομοκρατικής που συνεχίζονται,
και κυρίως από την ταυτοποίηση αποτυπωμάτων τους που βρέθηκαν σε
γιάφκες που έχουν εντοπιστεί, αλλά
και άλλες ενδείξεις, όπως το περιεχόμενο προκηρύξεων που βρέθηκε σε
στικάκι.
Οι δικαστικές αρχές, ωστόσο, εκτιμούν

πως, στο πλαίσιο των ερευνών των διωκτικών αρχών, είναι εξαιρετικά σημαντικό να βρεθούν στοιχεία που μπορεί
να οδηγήσουν στο μέλλον στον εντοπισμό και ηθικών αυτουργών, εκείνων
δηλαδή που «στρατολογούν» τους νεαρούς στην τρομοκρατική δράση, αλιεύοντας πρόθυμα νεαρά μέλη από τον
αντιεξουσιαστικό χώρο. Εξαιρετικά σημαντική, παράλληλα, κρίνεται η αναζήτηση των προσώπων εκείνων που
προμηθεύουν με οπλισμό και εκρηκτικά
τις ομάδες τρομοκρατικής δράσης. Οι
«προμηθευτές» αξιολογείται ότι ανήκουν
κυρίως στον χώρο του ποινικού εγκλήματος καθώς άτομα αυτού του χώρου
έχουν τις δυνατότητες αλλά και την
πρόσβαση σε όπλα και βαρύ οπλισμό,
που «κυκλοφορούν» στην ελληνική αγορά παράνομα και διακινούνται στον
υπόκοσμο με σχετική ευκολία.

Ο «Επαναστατικός Αγώνας»

Κι ενώ οι έρευνες για τους «Πυρήνες»
και τις διασυνδέσεις των τεσσάρων του

Βελβεντού συνεχίζονται, οι δικαστικές
αρχές συνεχίζουν την εκδίκαση της υπόθεσης για τη δράση του «Επαναστατικού Αγώνα» καθώς η συγκεκριμένη
δίκη, που έχει αρχίσει πριν από έναν
και πλέον χρόνο, διεξάγεται μετ΄εμποδίων στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα των φυλακών Κορυδαλλού, χωρίς
την παρουσία του βασικού κατηγορουμένου Νίκου Μαζιώτη.
Ο Νικος Μαζιώτης και η σύντροφός
του Παναγιώτα Ρούπα παραμένουν άφαντοι μετά την εξαφάνισή τους τον
περασμένο Ιούνιο, όταν σταμάτησαν
να δίνουν «παρών» στο αστυνομικό
τμήμα Εξαρχείων, στο πλαίσιο των περιοριστικών όρων που τους είχαν επιβληθεί μετά τη λήξη του 18μήνου της
προσωρινής τους κράτησης.
Είναι αξιοσημείωτο ότι και οι δύο δίκες για την τρομοκρατία, αυτή για τη
«Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς» και
η άλλη για τον «Επαναστατικό Αγώνα»,
κυλούν, για διάφορους λόγους, με εξαιρετικά βραδείς ρυθμούς.
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Σάββατο 9 - Kυριακή 10 Φεβρουαρίου 2013
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΓΝΩΜΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΣΜΟΣ

Υπάρχουν
ασύλληπτα
μέλη της 17Ν

ΥΓΕΙΑ

Ο Τζον Κυριάκου εργάσθηκε στη

AP / CLIFF OWEN

Η ελληνική αστυνομία πρέπει να βρίσκεται σε εγρήγορση γιατί ελλοχεύει ο
κίνδυνος εμφάνισης νέων οργανώσεων
που θα επιχειρήσουν να υιοθετήσουν
τον τρόπο δράσης της «17 Νοέμβρη»,
τονίζει σε συνέντευξή του στην «Κ» ο
Ελληνοαμερικανός πρώην πράκτορας
της CIA, Τζον Κυριάκου, ο οποίος πρωταγωνίστησε στις προσπάθειες εξάρθρωσης της 17Ν από το 1998 έως το
2000.
Λίγο πριν οδηγηθεί στη φυλακή, όπου
θα εκτίσει ποινή κάθειρξης 2,5 ετών
για την αποκάλυψη, μέσω μηνύματος
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, της ταυτότητας μυστικής πράκτορα της υπηρεσίας σε δημοσιογράφο, ο 48χρονος
«απρόθυμος κατάσκοπος» μιλά για τον
Γιωτόπουλο, τις εικασίες περί εμπλοκής
του ΠΑΣΟΚ στις τρομοκρατικές επιθέσεις και τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη την οποία χαρακτηρίζει ως
την «αρχή μιας μακράς πτωτικής πορείας
της 17Ν».
Ο Κυριάκου, που θεωρεί ότι διώχθηκε
εξαιτίας των αποκαλύψεων που έκανε
για τον βασανισμό κρατουμένων με τη
μέθοδο του εικονικού πνιγμού, την
οποία κατήγγειλε μεν, αλλά περιέγραψε
ως μάλλον αποτελεσματική μέθοδο απόσπασης πληροφοριών, αναφέρεται
επίσης στον πρωταγωνιστικό ρόλο που
διαδραμάτισε στο Πακιστάν ενάντια
στην Αλ Κάιντα, ενώ μιλά και για τη
σημερινή σχέση του με τη CIA.
– Εχει εξαρθρωθεί η 17Ν;
– Πιστεύω ότι ως εγκληματική και
τρομοκρατική δύναμη η «17 Νοέμβρη»
έχει τελειώσει, αν και δεν πιστεύω ότι
όλα τα μέλη ή πρώην μέλη της έχουν
συλληφθεί. Η 17Ν ήταν στεγανοποι-

ημένη οργάνωση. Είχε έναν μικρό αριθμό ηγετών, όπως τον Γιωτόπουλο
και τον Κουφοντίνα, οι οποίοι βρίσκονται τώρα στη φυλακή. Τα άλλα μέλη
που γνωρίζουμε δεν ήταν αυτοί που
έπαιρναν τις επιχειρησιακές αποφάσεις. Αρα, τα μυαλά της οργάνωσης
είναι στη φυλακή. Εχοντας πει αυτό,
υπάρχει πάντα ο κίνδυνος της δημιουργίας νέων οργανώσεων που θα ακολουθούν το μοντέλο της 17Ν. Αυτό
είναι κάτι για την αντιμετώπιση του
οποίου η ελληνική αστυνομία πρέπει
να βρίσκεται σε εγρήγορση.
– Πώς αποτιμάτε τις πρόσφατες επιθέσεις στην Ελλάδα;
– Δεν θα περιέγραφα τις πρόσφατες
επιθέσεις ως «τρομοκρατία». Θα τις αποκαλούσα «εγκληματικές». Πολλοί άνθρωποι υπομένουν τις συνέπειες της
οικονομικής κρίσης και δημιουργείται
πρόσφορο έδαφος για τη δημιουργία
οργανώσεων στην άκρα Αριστερά και
στην άκρα Δεξιά. Η κάθε μια έχει τη
δική της συγκεκριμένη ατζέντα, αλλά
συνήθως είναι ενάντια σε όλα. Είναι
κατά του κράτους, κατά της φορολογίας,
κατά των μεταναστών, κ.λπ. Οι ενέργειές
τους δεν είναι τίποτα άλλο παρά κοινά
εγκλήματα κατά της φυσιολογικής εξέλιξης της κοινωνίας.
–Τι περιείχαν οι φάκελοι της CΙΑ για
την τρομοκρατία στην Ελλάδα;
– Δυστυχώς, δεν μου επιτρέπεται να
σας απαντήσω.
– Γιατί κάποιοι υποστήριζαν ότι υπήρχε εμπλοκή του ΠΑΣΟΚ;
– Τη δεκαετία του ’80 πολλοί Αμερικανοί ήθελαν έναν «κακό» στην Ελλάδα
για να επιρρίψουν σε αυτόν την αιτία
για τις άσχημες σχέσεις μεταξύ Ελλάδας
και ΗΠΑ. Ηταν εύκολο να πει κανείς
«κοιτάξτε στο ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζουν
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Ποιος είναι

Ο Ελληνοαμερικανός πρώην πράκτορας
της CIA, Τζον Κυριάκου μιλάει στην «Κ»
Συνέντευξη στον ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΕΛΛΙΣ

l

O 48χρονος σήμερα Τζον Κυριάκου πρωταγωνίστησε στις προσπάθειες εξάρθρωσης της 17Ν από το 1998 έως το 2000. Μετά την καταδίκη του από δικαστήριο της Βιρτζίνια, θα εκτίσει ποινή κάθειρξης 2,5 ετών για την αποκάλυψη της ταυτότητας μυστικού πράκτορα της CIA σε δημοσιογράφο.
τους τρομοκράτες». Δυστυχώς, αυτό ήταν το κλίμα που επικρατούσε στις ΗΠΑ
τη δεκαετία του ’80. Ηταν εύκολο να
εκτοξεύει κανείς κατηγορίες χωρίς αποδείξεις. Υπάρχει στην Αμερική μια
παλιά ιστορία για έναν διάσημο πολιτικό
ο οποίος είπε στον διευθυντή της προεκλογικής του εκστρατείας να κατηγορήσει τον πολιτικό του αντίπαλο για
σεξουαλικές ατασθαλίες. Ο συνεργάτης
του του είπε ότι «μα, δεν τις έχει κάνει»,
ο πολιτικός απάντησε «το ξέρω, αλλά
ας τον αναγκάσουμε να το αρνηθεί».
Νομίζω κάτι τέτοιο συνέβη και με τις
κατηγορίες κατά του ΠΑΣΟΚ.

– Γνωρίζατε για τον Γιωτόπουλο;
– Ναι. Γνωρίζαμε από νωρίς για τον
Γιωτόπουλο. Το όνομά του. Αλλά δεν
ξέραμε ότι χρησιμοποιούσε το όνομα
Μιχάλης Οικονόμου. Και δεν είχαμε
ιδέα σε ποια χώρα βρισκόταν.
– Πώς βλέπατε τη 17Ν σε σύγκριση
με άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις
στην Ευρώπη;
– Πάντα πίστευα ότι η 17Ν ήταν πιο
πειθαρχημένη από κάθε άλλη τρομοκρατική οργάνωση της Ευρώπης. Δεν
υπήρχαν ποτέ διαρροές. Δεν υπήρξαν
σχεδόν ποτέ ατυχήματα, με εξαίρεση
τις περιπτώσεις της Ριανκούρ και του

Γκύζη. Και η οργάνωση είχε πετύχει
να φοβίσει ολόκληρο τον πληθυσμό σε
σημείο που δεν υπήρξε ποτέ μάρτυρας
στις επιθέσεις, αν και πολλές από αυτές
τις επιθέσεις σημειώθηκαν στο μέσο
της ημέρας παρουσία εκατοντάδων ανθρώπων, όπως συνέβη με τη δολοφονία
του Στίβεν Σόντερς.
– Θεωρείτε τη δολοφονία του Μπακογιάννη ως σημείο καμπής;
– Πάντα πιστεύαμε ότι η 17Ν υπέπεσε σε ένα τεράστιο στρατηγικό
σφάλμα όταν δολοφόνησε τον Μπακογιάννη. Γιατί να σκοτώσουν τον
Μπακογιάννη; Τι κέρδισαν από αυτό;

CIA από το 1990 μέχρι το 2004,
αρχικά ως αναλυτής για τη Μέση
Ανατολή και ειδικότερα το Ιράκ.
Στη συνέχεια ανέλαβε επιχειρησιακή δράση στην Ελλάδα την
περίοδο πριν από την εξάρθρωση της 17Ν, ενώ μετά την 11η Σεπτεμβρίου τοποθετήθηκε επικεφαλής των αντιτρομοκρατικών
επιχειρήσεων στο Πακιστάν και
συμμετείχε σε επιδρομές όπου
συνελήφθησαν αρκετά στελέχη
της Αλ Κάιντα. Τα τελευταία χρόνια εργάσθηκε ως σχολιαστής
για θέματα τρομοκρατίας στο δίκτυο ΑΒC και ως ερευνητής στη
Επιτροπή Εξωτ. Σχέσεων της Γερουσίας. Τον Ιανουάριο του 2012
κατηγορήθηκε ότι διέρρεε διαβαθμισμένες πληροφορίες σε
δημοσιογράφους και αποκάλυψε την ταυτότητα μιας μυστικής
πράκτορος, θέτοντας έτσι τη
ζωή της σε κίνδυνο. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι «πλήρωσε» την απόφασή του να επιβεβαιώσει δημόσια ότι γίνονταν εικονικοί
πνιγμοί, ενώ οι κατήγοροί του υποστηρίζουν ότι διέρρευσε εσωτερικές πληροφορίες με στόχο
την αυτοπροβολή του. Η ομοσπονδιακή δικαστής της Βιρτζίνια που τον καταδίκασε δήλωσε
πως εάν δεν είχε υπάρξει εξωδικαστική συμφωνία, η ίδια θα
του επέβαλλε πολύ μεγαλύτερη
ποινή. Ο πρώτος άνθρωπος που
καταδικάζεται σε φυλάκιση για
παραβίαση του νόμου προστασίας της ταυτότητας μυστικού
πράκτορα, κατέγραψε τις εμπειρίες του στο βιβλίο «Ο κατάσκοπος».

Οι πάντες τον σέβονταν. Είχε αδιαμφισβήτητα εχέγγυα αγώνων κατά της
χούντας. Προερχόταν από τη Δεξιά,
αλλά συνεργαζόταν άριστα και με την
Αριστερά. Ηταν μια ενέργεια χωρίς
λογική. Νομίζαμε ότι ήταν αποτέλεσμα
κακού σχεδιασμού, μια περίπτωση όπου προσωπικές έριδες επηρέασαν
τα κριτήρια επιλογής στόχου. Το πιο
σημαντικό ήταν ότι με τη δολοφονία
αυτή η ελληνική κοινή γνώμη άρχισε
να στρέφεται κατά της 17Ν. Η δολοφονία του Μπακογιάννη ήταν η αρχή
μιας μακράς πτωτικής πορείας της
17Ν.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΓΝΩΜΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΣΜΟΣ

ΥΓΕΙΑ

Να αλλάξει η δοσολογία για την Ελλάδα
Ο υποψήφιος καγκελάριος των Σοσιαλδημοκρατών Πέερ Στάινμπρουκ πιστεύει πως πρέπει να δοθεί περισσότερος χρόνος στη χώρα
το 43% στο 13%. Ως Σοσιαλδημοκράτης
έχω την επιθυμία και την ελπίδα ότι
το ΠΑΣΟΚ θα σταθεροποιηθεί και θα
αναλάβει έναν ηγετικό ρόλο στην ελληνική πολιτική σκηνή.
– Στο βιβλίο σας αναφέρεστε σε έναν
διάλογό σας με τον Γ. Παπανδρέου
το 2009. Είχατε ήδη τότε την εντύπωση ότι η κατάσταση της Ελλάδας
είναι τόσο κακή ώστε να κινδυνεύει
να αποκλειστεί από τις αγορές;
– Οχι. Ξέρω ότι στην Ελλάδα διατυπώθηκε η υποψία ότι σε εκείνη τη συζήτηση προβλέψαμε μια κατάσταση
που επήλθε το φθινόπωρο του 2009.
Αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Η ερώτηση του κ. Παπανδρέου αφορούσε την κατάσταση στη
Γερμανία και στο πώς τα καταφέραμε
αφενός μεν να εξυγιάνουμε τα δημοσιονομικά μας και αφετέρου να δώσουμε ώθηση στην ανάπτυξη. Το νόημα
όσων του απάντησα ήταν ότι κάναμε
το ίδιο με την κυβέρνηση Κλίντον τη
δεκαετία του ’90. Αυτό ήταν το περιεχόμενο της συζήτησης. Ηταν όμως ξεκάθαρο ότι η προσαρμογή μπορούσε
να προκαλέσει δυσκολίες, περικοπές

Συνέντευξη στον ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟ

Η δοσολογία της δημοσιονομικής σταθεροποίησης για την Ελλάδα δεν πρέπει
να είναι θανατηφόρα και γι’ αυτό πρέπει
να της δοθεί περισσότερος χρόνος, υποστηρίζει ο υποψήφιος καγκελάριος
των Γερμανών Σοσιαλδημοκρατών Πέερ
Στάινμπρουκ, ο οποίος αφήνει ανοιχτό
το τι θα πράξει το κόμμα του στην ψηφοφορία για τη δανειακή βοήθεια στην
Κύπρο. Ο κ. Στάινμπρουκ διατυπώνει
εμμέσως πλην σαφώς τη διαφωνία του
με την πρόταση Ολάντ για τη συναλλαγματική πολιτική και δηλώνει κατηγορηματικά αντίθετος στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών μέσω του
ESM, ενώ επισημαίνει -σε σχέση με
την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για μια λύση
του ελληνικού προβλήματος στο πρότυπο της διάσκεψης του Λονδίνου του
1953- ότι «η εμπειρία εκείνη δεν μπορεί
να μεταφερθεί έτσι απλά στο σήμερα».
– Είπατε πρόσφατα ότι αν γίνετε καγκελάριος, η Γερμανία θα παραμείνει
αξιόπιστος Eυρωπαίος εταίρος. Τι
διαφορετικό θα κάνατε από την καγκελάριο Μέρκελ;

“

Εχω την ανησυχία
ότι από αυτή την
οικονομική κρίση θα
μπορούσε να προκύψει σε
κάποιες χώρες μια πολιτική
και κοινωνική κρίση

”

– Σε αντίθεση με την καγκελάριο,
δεν πιστεύω ότι αυτή η κρίση είναι αποκλειστικά μια κρίση χρέους. Για την
Ελλάδα ισχύει σε μεγάλο βαθμό αυτό,
όχι όμως για την Ισπανία και την Ιταλία.
Αλλά και στην Ελλάδα τα αίτια είναι
πολυσχιδή. Εχω την ανησυχία ότι από
αυτή την οικονομική κρίση θα μπορούσε
να προκύψει σε κάποιες χώρες μια πολιτική και κοινωνική κρίση.
– Στην Ελλάδα φαίνεται να ισχύει αυτό, με την άνοδο της Ακροδεξιάς;
– Ναι. Τα πολιτικά συστήματα αποσυντίθενται, τα άκρα ενισχύονται λόγω
της απογοήτευσης και της απελπισίας
των ανθρώπων.
– Σαν ανησυχεί, ως Γερμανό, ότι ένα
κόμμα εθνικοσοσιαλιστικού χαρακτήρα ενισχύεται;
– Η απάντηση είναι κατηγορηματικά
ναι. Είχα πει ότι η ανάγκη τρώει τη Δημοκρατία, η πείνα την κοινωνική και
πολιτική σταθερότητα. Και αυτός είναι
ένας λόγος για τον οποίο θα πρέπει να
βοηθήσουμε την Ελλάδα.
– Δηλώσατε πρόσφατα ότι στην Ελλάδα θα πρέπει να δοθεί περισσότερος
χρόνος. Πώς το φαντάζεστε;
– Το παράδειγμα το είχαμε πριν από
μερικούς μήνες, όταν το θέμα ήταν μια
περαιτέρω μείωση των βαρών. Η Ελλάδα
πρέπει να υλοποιήσει τις μεταρρυθμίσεις
και να αντιμετωπίσει την πρόκληση
μιας αλλαγής της πολιτικής της κουλτούρας. Ομως η δοσολογία της σταθε-

«Τα πολιτικά συστήματα αποσυντίθενται, τα άκρα ενισχύονται λόγω της απογοήτευσης και της απελπισίας των ανθρώπων», δηλώνει ο Σοσιαλδημοκράτης Πέερ Στάινμπρουκ.

«Οι τράπεζες πρέπει να ανακεφαλαιοποιούνται με δικά τους μέσα και όχι μέσω ESM»
– Ο Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά
Ολάντ πρότεινε μια κοινή συναλλαγματική πολιτική, ώστε να μην
πλήττεται η ανταγωνιστικότητα
κάποιων χωρών από την ισοτιμία
του κοινού νομίσματος. Συμφωνείτε μαζί του ή θεωρείτε ότι αυτό υπονομεύει την ανεξαρτησία
της ΕΚΤ;

– Είναι πάντα καλό όταν η Ευρώπη τηρεί
μια ενιαία στάση, και στο θέμα της σταθερότητας του νομίσματος. Φοβάμαι όμως ότι στην τρέχουσα παγκόσμια κατάσταση θα μπορούσε να προκύψει ένας
υποτιμητικός ανταγωνισμός. Αυτό το θεωρώ καταστροφικό. Αν το ζήτημα είναι
να διατηρήσουμε σταθερό το ευρώ και

ροποίησης δεν επιτρέπεται να είναι
θανατηφόρα. Εχω την εντύπωση ότι
στην περίπτωση της Ελλάδας αυτή η
δοσολογία ήταν πολύ υψηλή. Αν αυτή
η πορεία συνεχιστεί, η Ελλάδα θα βρεθεί
σε παρατεταμένη λιτότητα και σε
πολλές κοινωνικές αναταράξεις. Αυτό
δεν είναι προς το συμφέρον κανενός
στην Ευρώπη.
– Ποια θα ήταν η εναλλακτική;
– Ενας συνδυασμός. Πρώτον, να διαμορφωθεί η δοσολογία της δημοσιονομικής εξυγίανσης έτσι ώστε να μην
ενισχύει την κρίση και, δεύτερον, να
φροντίσουμε για την ώθηση της ανάπτυξης. Να ξαναρχίσουν να γίνονται
επενδύσεις, να δημιουργηθούν θέσεις
εργασίας, να υπάρξουν προγράμματα
μείωσης της ανεργίας των νέων. Οταν
ένας στους δύο νέους είναι άνεργος,
τι να σκέφτεται για τη Δημοκρατία,
την Ευρώπη ή την αξιοπιστία της πολιτικής; Ενα τρίτο σημείο που θέτω ανοιχτά: Θα ήθελα, τα τελευταία δύο

να αντανακλώνται οι πραγματικοί οικονομικοί συσχετισμοί στη συναλλαγματική του ισοτιμία, τότε συμφωνώ με τον
Φρανσουά Ολάντ. Αν όμως αυτό καταλήγει στο ότι μέσω ενός υποτιμητικού
ανταγωνισμού κάποιες χώρες προσπαθούν να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους στις ξένες αγορές, τότε αυτό
μπορεί να λειτουργήσει αποσταθεροποιητικά.

– Το καλοκαίρι η Ιταλία και η Ισπανία κατάφεραν να ανακεφαλαιοποιούνται οι τράπεζες απευθείας από τον ESM. Αργότερα ο κ.
Σόιμπλε σχετικοποίησε αυτή την
απόφαση. Ποια είναι η άποψή
σας στο θέμα αυτό;
χρόνια, και με βοήθεια των διεθνών
θεσμών, να είχαν βελτιωθεί οι διοικητικές δομές, π.χ. η φορολογική διοίκηση
και το Κτηματολόγιο. Και η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής να υλοποιείται
πολύ πιο φιλόδοξα.

Για την Κύπρο

– Το SPD έχει θέσει τέσσερις προϋποθέσεις για τη βοήθεια στην Κύπρο.
Αν δεν εκπληρωθούν, τι στάση θα
κρατήσετε στο Κοινοβούλιο;
– Αυτό θα το αποφασίσουμε όταν έρθει η ώρα.
– Μία από τις προϋποθέσεις είναι η
καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος. Πιστεύετε ότι η Κύπρος δεν
κάνει αρκετά;
– Η ουσία είναι να αποδειχθεί και να
μπορεί να ελεγχθεί το ξέπλυμα. Στη
διάρκεια του χρόνου δεν μπορεί όμως
να γίνει αποδεκτό ότι το ξέπλυμα και
η φοροδιαφυγή δεν αντιμετωπίζονται
με όλα τα μέσα. Αυτό ισχύει για την

– Οφείλει κανείς να είναι αξιόπιστος και
η καγκελάριος είχε καταστήσει ορατή τη
δυνατότητα μιας απευθείας ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών μέσω του
ESM στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο τέλος Ιουνίου. Τώρα διαπιστώνει κανείς ότι
η προϋπόθεση που διατύπωσε, της δημιουργίας μιας τραπεζικής ένωσης, δεν
μπορεί να υλοποιηθεί τόσο γρήγορα και
ως εκ τούτου κάποιες χώρες απογοητεύτηκαν. Περίμεναν ότι αυτό που συζητήθηκε εκεί ήταν αξιόπιστο. Αυτό δημιουργεί εντάσεις. Ως θέση αρχής πάντως εγώ
είμαι εναντίον του να ανακεφαλαιοποιούνται από τον ESM, δηλαδή με τα χρήματα των φορολογουμένων, οι τράπεζες. Οι τράπεζες πρέπει να ανακεφαλαιΚύπρο, ισχύει για τη Γερμανία και για
όλες τις άλλες χώρες. Υπάρχουν ενδείξεις
ότι στην Κύπρο γίνεται ξέπλυμα χρήματος μέσω ενός υπερδιογκωμένου
τραπεζικού συστήματος. Το σύνολο
του ενεργητικού των κυπριακών τραπεζών είναι 6 φορές πολλαπλάσιο του
ΑΕΠ της χώρας. Οποιος λοιπόν και αν
έρθει στην εξουσία, μετά τις προεδρικές
εκλογές στην Κύπρο, δεν θα μπορεί
μόνο να πει ότι «και εγώ το θεωρώ λάθος». Θα πρέπει να δώσει αποδείξεις
ότι θα λάβει μέτρα. Το ίδιο ισχύει και
για τους πολύ χαμηλούς φόρους στις
επιχειρήσεις. Οταν κάποιος επιθυμεί
την αλληλεγγύη των άλλων, όπως η Κύπρος, πρέπει να βελτιώσει τη βάση των
δικών του εσόδων. Γι’ αυτό επιτρέπεται
να προσδοκούμε ότι θα υποστηρίξει
και θα εισαγάγει έναν φόρο επί των
χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Η
αλληλεγγύη είναι εξαιρετικά σημαντική,
αλλά όποιος την παρέχει δικαιούται να
περιμένει ότι οι αποδέκτες θα κάνουν

οποιούνται με δικά τους μέσα! Aυτό σημαίνει ότι οι τράπεζες σε δύσκολη θέση
θα πρέπει πρώτα να κεφαλαιοποιούνται
από τους πιστωτές τους και τους μετόχους τους και όχι από τον φορολογούμενο. Θέλω να οδηγηθούν οι τράπεζες στο
να δημιουργήσουν ένα τραπεζικό ταμείο
το οποίο θα πρέπει να χρηματοδοτούν οι
ίδιες και από το οποίο θα ανακεφαλαιοποιούνται. Επιπλέον, χρειαζόμαστε σε
ευρωπαϊκό επίπεδο ένα σύστημα από το
οποίο να οδηγούνται σε εκκαθάριση
τράπεζες που δεν μπορούν να επιβιώσουν. Οικονομία της αγοράς σημαίνει ότι
και οι τράπεζες μπορούν να αποτύχουν
και όχι ότι πρέπει να καλύπτει ο φορολογούμενος τα λάθη των διοικήσεών τους.
τα πάντα ώστε κάποτε αυτή η αλληλεγγύη να μην είναι απαραίτητη.
– Το ΠΑΣΟΚ πηγαίνει σε συνέδριο έχοντας υποστεί μια συντριπτική ήττα
στις εκλογές. Θεωρείτε ότι είναι σε
θέση να ανακάμψει;
– Το ΠΑΣΟΚ θεωρείται υπεύθυνο
από τους ψηφοφόρους για κάτι που οι
προηγούμενες κυβερνήσεις έκαναν λάθος. Γιατί υπήρξαν καιροί που η αφετηρία ήταν πολύ πιο ευνοϊκή. Υπήρξε
μια μακρά περίοδος στην οποία η Ελλάδα πλήρωνε πραγματικό επιτόκιο
μηδενικό. Τότε, δεν επιτρεπόταν να
χρεωθεί έτσι και μόνο να καταναλώνει,
αλλά έπρεπε να κάνει επενδύσεις και
να επεκτείνει το εξαγωγικό της δυναμικό. Ολα αυτά δεν τα έκαναν οι προηγούμενες κυβερνήσεις και εξαιτίας αυτού υποφέρει σήμερα το ΠΑΣΟΚ. Αυτό
κάποτε θα έπρεπε να αναγνωριστεί και
από τους Ελληνες εκλογείς. Σε ό,τι
αφορά το συνέδριο, ξέρουμε ότι είναι
σημαντικό, αφού το κόμμα έπεσε από

“

Οταν ένας
στους δύο νέους είναι
άνεργος, τι να σκέφτεται
για τη Δημοκρατία,
την Ευρώπη ή την
αξιοπιστία της πολιτικής;

”

και συγκρούσεις με όσους θίγονται
από αυτές. Αιφνιδιάστηκα όμως, όπως
και πολλοί άλλοι, όταν το τελευταίο
τρίμηνο του 2009 εμφανίστηκαν ρεαλιστικά νούμερα για τα ελληνικά μακροοικονομικά μεγέθη και ξεκίνησε
μια εξέλιξη όπου η Ελλάδα δεν θα μπορούσε πια να δανειστεί από τις αγορές
με λογικά επιτόκια. Για να το πω ξεκάθαρα όμως, αισθάνθηκα ως μέλος του
Eurogroup και του Ecofin ότι δεν με
είχαν ενημερώσει σωστά τα προηγούμενα χρόνια.
– Η αξιωματική αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ, ζητεί μια λύση στο πρότυπο
της διάσκεψης του Λονδίνου το 1953.
Πώς το βλέπετε;
– Mετά το ελληνικό «κούρεμα» για
τους ιδιώτες επενδυτές στην Ελλάδα,
διαπιστώσαμε ότι η εμπιστοσύνη τους
κλονίστηκε σημαντικά. Εκτοτε διστάζουν να επενδύσουν σε κρατικά ομολόγα, καθώς ανησυχούν ότι αυτό που
συνέβη στην Ελλάδα μπορεί να ξανασυμβεί. Αν εντάξουμε και τον επίσημο
τομέα σε ένα τέτοιο «κούρεμα», τότε
μπορεί να υπάρξουν σημαντικές συνέπειες, π.χ. και για την ΕΚΤ, η οποία
κατέχει πολλά ελληνικά ομόλογα. Αυτό
θα δημιουργούσε ανάγκη για προβλέψεις και κανείς δεν ξέρει ποια δυναμική
θα πυροδοτούσε. Πρέπει να είμαστε
προσεκτικοί, η εμπειρία της συνδιάσκεψης του Λονδίνου δεν μπορεί να
μεταφερθεί έτσι απλά στο σήμερα.

Πώς η Αθήνα διασφάλισε τα 18,3 δισ. ευρώ σε... τριάντα ώρες
Διαπραγμάτευση - μαραθώνιος για τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό – Τα κυριότερα σημεία της συμφωνίας που αφορούν την Ελλάδα
Του ανταποκριτή μας στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
ΝΙΚΟΥ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Παρά το γεγονός ότι ο νέος πολυετής
προϋπολογισμός της Ε.Ε. για τα έτη
2014-2020 θα είναι συνολικά μειωμένος
σε σχέση με την τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο και μολονότι τα διαθέσιμα κονδύλια θα διαμοιραστούν σε
περισσότερα κράτη-μέλη, η Ελλάδα κατάφερε τελικά στη μαραθώνια Σύνοδο
Κορυφής της Παρασκευής να περιορίσει
τις απώλειες σε σχέση με το ΕΣΠΑ και
να διασφαλίσει 18,3 δισ. ευρώ.
Πρόκειται για ένα ποσό σημαντικά
μεγαλύτερο από την αρχική πρόταση
της Κομισιόν (11,2 δισ.), αλλά και βελτιωμένο συγκριτικά με το σημείο όπου
είχε σταματήσει η διαπραγμάτευση
στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του περασμένου Νοεμβρίου (14 δισ.). Στις δηλώσεις του μετά τη Σύνοδο Κορυφής,
ο Ελληνας πρωθυπουργός εμφανίστηκε
ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα,
τονίζοντας ότι η Ελλάδα πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση στην κατανομή
πόρων σε σχέση με την αρχική πρόταση της Επιτροπής, απ’ οποιαδήποτε
άλλη χώρα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαπραγμάτευση για τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό διήρκεσε σχεδόν 30 ώρες
από την Πέμπτη ώς την Παρασκευή,
χωρίς να διακοπεί για τη νύχτα, γεγονός που σύμφωνα με έμπειρους Ευ-

ρωπαίους διπλωμάτες είναι πρωτοφανές. «Μπήκαμε ξυρισμένοι και βγήκαμε αξύριστοι» δήλωσε χαριτολογώντας ο κ. Σαμαράς.
Η Σύνοδος σημαδεύτηκε από τη
σφοδρή σύγκρουση μεταξύ των «χωρών της συνοχής» από τη μία πλευρά
(δηλαδή των κρατών που επωφελούνται
<
<
<
<
<
<

Οι σκληροί του Βορρά
υπερίσχυσαν – Η Γερμανία
στο πλευρό της Βρετανίας,
προσπαθώντας
παράλληλα να γεφυρώσει
το χάσμα με τη Γαλλία
περισσότερο από τον κοινοτικό προϋπολογισμό) και της Βρετανίας, από
την άλλη, η οποία, συνεπικουρούμενη
από την Ολλανδία, τη Σουηδία και τη
Δανία, απαιτούσε τις μεγαλύτερες δυνατές περικοπές στα διαθέσιμα κονδύλια. Η Γερμανία τάχθηκε διακριτικά
στο πλευρό του Βρετανού πρωθυπουργού, προσπαθώντας παράλληλα να γεφυρώσει το χάσμα με τη Γαλλία, η
οποία ήθελε πάση θυσία να προστατεύσει τις αγροτικές ενισχύσεις. Εντέλει, οι σκληροί του Βορρά υπερίσχυσαν,
καθώς για πρώτη φορά ο νέος κοινοτικός προϋπολογισμός είναι μειωμένος

σε σχέση με τον προηγούμενο. «Είναι
ένας προϋπολογισμός εγκράτειας. Δεν
μπορούσαμε να μη λάβουμε υπόψη τη
δύσκολη οικονομική πραγματικότητα
στην Ευρώπη», σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου, Χέρμαν βαν Ρομπέι. Την
έντονη δυσαρέσκειά του εκδήλωσε το
Ευρωκοινοβούλιο, το οποίο θα κληθεί
να ψηφίσει επί του προϋπολογισμού.
Τον προβληματισμό του για το μέλλον
της Ευρώπης μετά τις αποφάσεις της
Παρασκευής εξέφρασε και ο κ. Σαμαράς.
Πάντως, σε περίπτωση που δεν υπάρξουν απρόοπτα ή εμπλοκή στο
Στρασβούργο, τα κυριότερα σημεία
της συμφωνίας που αφορούν την Ελλάδα είναι τα εξής:
l Η χώρα μας εξασφαλίζει 14,5 δισ.
από τα διαρθρωτικά ταμεία για τη νέα
προγραμματική περίοδο (νέο ΕΣΠΑ).
l Επιπλέον 1,8 δισ. θα λάβει από
τον κωδικό «αγροτική ανάπτυξη», ο
οποίος στην τρέχουσα προγραμματική
περίοδο ήταν ενταγμένος στο ΕΣΠΑ.
Για τις αγροτικές ενισχύσεις δεν μπορούσαν να γίνουν ασφαλείς προβλέψεις
την Παρασκευή, αλλά εκτιμάται ότι
θα είναι μικρότερες από τα περίπου
18,5 δισ. που δόθηκαν στην Ελλάδα
την περίοδο 2007-2013.
l Περί τα 500 εκατ. έχει λαμβάνειν η Ελλάδα από το κονδύλι που
προβλέπεται για την καταπολέμηση

της παράνομης μετανάστευσης.
l Βάσει ειδικής πρόβλεψης, το 2016
θα γίνει αναθεώρηση των στοιχείων
για την ύφεση στην Ελλάδα και θα της
κατανεμηθούν επιπλέον κονδύλια, τα
οποία σύμφωνα με τους υπολογισμούς
της ελληνικής κυβέρνησης ανέρχονται
σε τουλάχιστον 2 δισ.
l Η Ελλάδα θα επωφεληθεί από το
Ταμείο για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. Σύμφωνα με τους
πρώτους υπολογισμούς, τα χρήματα
που μπορεί να διεκδικήσει ανέρχονται
σε 170 εκατ.
l Λόγω της κρίσης, το ποσοστό της
κοινοτικής συμμετοχής στη συγχρηματοδότηση έργων από το ΕΣΠΑ αυξάνεται κατά 10% για όλες τις περιφέρειες της χώρας. Με εξαίρεση το Νότιο
Αιγαίο και τη Στερεά Ελλάδα (όπου η
κοινοτική χρηματοδότηση θα φτάνει
συνολικά το 60%) αυτό σημαίνει κοινοτική συμμετοχή 90%.
l Ο κανόνας Ν+2 μετατρέπεται σε
Ν+3, όπερ σημαίνει ότι το καταληκτικό
έτος για την απορρόφηση των κονδυλίων είναι το 2023.
Μετά την άρση των σχετικών περιορισμών, ο ΦΠΑ, στην περίπτωση
που δεν ανακτάται, θα είναι επιλέξιμος
για συγχρηματοδότηση στο σύνολο
των παρεμβάσεων.
l Η προκαταβολή κονδυλίων κατά
την έναρξη του νέου Προγράμματος
θα είναι μεγαλύτερη από το ΕΣΠΑ.
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Η γαλλική «καταιγίδα
της ερήμου» στο Μάλι

Κάθε κινηματογραφόφιλος θυμάται
το τέλος του «Μάγου του Οζ», τη σκηνή στην οποία η Ντόροθι θέλει να ξεμπλέξει από την περιπέτειά της στο
εξωτερικό επαναλαμβάνοντας «πουθενά δεν είναι σαν το σπίτι μου». Το
Συνέδριο για την Ασφάλεια, που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στο Μόναχο, είχε κάτι από αυτή
τη συναισθηματική επιστροφή στα
πάτρια, και ο τίτλος του θα μπορούσε
να είναι «Επιστροφή στο μέλλον»
Στην ομιλία του στο συνέδριο, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζο Μπάιντεν
δεν εφείσθη επαίνων για την παλαιά,

Σημαντικό μέρος του τοπικού
πληθυσμού υποδέχθηκε τον Γάλλο
πρόεδρο Φρ. Ολάντ στο Μάλι ως
απελευθερωτή.
<
<
<
<
<
<

Η δράση των ισλαμιστών
απειλεί τα γαλλικά
συμφέροντα και στη
γειτονική Αλγερία, αλλά
κυρίως στον Νίγηρα
σχεση της απαγκίστρωσης από το
ναρκοπέδιο του Αφγανιστάν, χάρισε
κιόλας στη χώρα του τη δική της «καταιγίδα της ερήμου». Ασφαλώς, οι αναλογίες της γαλλικής επέμβασης
στο Μάλι με την αμερικανική στο
Ιράκ πάσχουν. Ο μεταβατικός πρόεδρος του Μάλι, Ντιονκουντά Τραορέ,
είχε όντως ζητήσει τη βοήθεια της
Γαλλίας για να αναχαιτίσει την προέλαση των ισλαμιστών ανταρτών
του μετώπου Ανσάρ Εντίν. Η «Αλ
Κάιντα του Ισλαμικού Μαγκρέμπ»
είχε όντως δημιουργήσει ορμητήρια
στο βόρειο τμήμα της χώρας, απειλώντας τη γειτονική Αλγερία και τη
Μεσόγειο. Οι φονταμενταλιστές πράγματι διέπραξαν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολιτιστικές καταστροφές στα εδάφη που
είχαν πέσει στα χέρια τους, γεγονός
που εξηγεί γιατί σημαντικό μέρος
του τοπικού πληθυσμού υποδέχθηκε
τον Ολάντ ως απελευθερωτή.
Ολα αυτά όμως δεν στάθηκαν ικανά
να πείσουν τον καχύποπτο Βρετανό
ευρωβουλευτή Νάιτζελ Φάρατζ, επικεφαλής του Κόμματος της Ανεξαρτησίας, ο οποίος αντέδρασε ως εξής
στην τοποθέτηση του Γάλλου προέδρου: «Ο κόσμος αρχίζει να καταλα-

Tου DAVID IGNATIUS
Aρθρογράφου
της WASHINGTON POST

καλή διατλαντική συμμαχία. Μόλις
πριν από ένα χρόνο, οι Ευρωπαίοι
βρίσκονταν αντιμέτωποι με μια υπαρξιακή οικονομική κρίση και ανησυχούσαν για την αμερικανική στροφή
στην Ασία. Ομως, οι οικονομικές συζητήσεις φέτος στο Μόναχο περιστρέφονταν γύρω από την επιστροφή
της Ευρώπης από το προσκέφαλο του
θανάτου, ενώ ο Μπάιντεν διαβεβαίωσε
το ακροατήριό του ότι και η αμερικανική πολιτική έχει επιστρέψει στο
παραδοσιακό κέντρο βάρους της.
«Για να το πούμε απλά, ο πρόεδρος
Ομπάμα και εγώ εξακολουθούμε να
πιστεύουμε ότι η Ευρώπη είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της εμπλοκής μας
με τον υπόλοιπο κόσμο», είπε ο Μπάιντεν. «Είναι τόσο στοιχειώδες. Δεν
έχει αλλάξει τίποτα».
Σε άλλο σημείο, ο Μπάιντεν (ο οποίος παρευρίσκεται στο ετήσιο αυτό
συνέδριο από τη δεκαετία του 1970)
χαρακτήρισε τον εαυτό του «υπερήφανο ατλαντιστή». Επιβεβαίωσε πως
οι ΗΠΑ «είναι δύναμη στον Ειρηνικό»,
αλλά η ανακούφισή του ήταν εμφανής
όταν χαρακτήριζε την Ευρώπη «τον
απαραίτητο σύμμαχο των ΗΠΑ» και
εξέφραζε τη χαρά του επειδή βρίσκεται «και πάλι μεταξύ φίλων».
Ο Μπάιντεν έχει το χάρισμα να λέει
στους ανθρώπους αυτά που θέλουν
να ακούσουν. Αλλά αυτή η ομιλία δεν
ήταν πολιτικάντικη. Μια αμερικανική
κυβέρνηση που ξεκίνησε με τόσο
πλατιές φιλοδοξίες στην εξωτερική
πολιτική φαίνεται να έχει επιστρέψει
στις παραδοσιακές συμμαχίες και
στρατηγικά δόγματα. Οι επιλογές του
Ομπάμα για το υπουργείο Εξωτερικών
και Αμυνας, οι Τζον Κέρι και Τσακ
Χέιγκελ, είναι ατλαντιστές της παλαιάς
σχολής όσο και ο Μπάιντεν.
Για μια κυβέρνηση της οποίας η
δεύτερη θητεία περιστρέφεται γύρω
από την επιθυμία να τελειώσουν δύο
πόλεμοι και να μην αρχίσει κάποιος
καινούργιος, η Ευρώπη είναι η ασφαλής επιλογή. Η αμερικανική κυβέρνηση δεν αναζητεί νέους εχθρούς
ούτε καν νέους φίλους. Της αρέσουν
οι παλιοί σύμμαχοι, ιδίως τώρα που
δείχνουν λιγότερο αδύναμοι. Πράγματι, ο Μπάιντεν αποκάλυψε ότι μία
από τις πρωτοβουλίες που θα αναλάβει φέτος ο Μπαράκ Ομπάμα θα
είναι η δημιουργία διατλαντικής ζώνης εμπορίου και επενδύσεων.
Αισθητή στο συνέδριο ήταν η ανακούφιση για το γεγονός ότι η κρίση
της Ευρωζώνης έχει σε μεγάλο βαθμό
ξεπεραστεί. Παρόλο που η Γερμανία
συνεχίζει να πιέζει οφειλέτες όπως η
Ελλάδα και η Ισπανία, ο Γερμανός υ-
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«Η Ευρώπη πρέπει να κάνει το καθήκον της στον αγώνα για δημοκρατία
και ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Να γιατί
αποφάσισα την επέμβαση στο Μάλι».
Με αυτά τα λόγια, ο Γάλλος πρόεδρος
Φρανσουά Ολάντ υπερασπίστηκε
από το βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο, τη στρατιωτική επέμβαση που άρχισε στις
11 Ιανουαρίου, φέρνοντας στην παλιά,
γαλλική, αποικία της δυτικής Αφρικής
τη φωτιά 5.000 Γάλλων στρατιωτών,
ελικοπτέρων Gazelle και μαχητικών
αεροσκαφών Mirage και Rafale.
Να λοιπόν που ο σοσιαλιστής ηγέτης, ο οποίος εξελέγη με την υπό-

βαίνει ότι το ευρώ είναι καταδικασμένο... Ο δικός σας υπουργός Απασχόλησης λέει ότι η χώρα σας έχει
χρεοκοπήσει. Τι κάνετε λοιπόν; Το
παλιό κόλπο: ξεκινάτε μια στρατιωτική
επέμβαση στο εξωτερικό... Δεν θέλω
η Βρετανία να είναι μέρος μιας μιλιταριστικής, πολεμοχαρούς Ε.Ε.»! Αλλά
ακόμη και η περισσότερο νηφάλια
Deutsche Welle σχολίαζε στην ιστοσελίδα της ότι η Γαλλία «ξεκίνησε να
υπερασπιστεί τα συμφέροντά της,
αλλά υπάρχει ο κίνδυνος να αντιμετωπιστεί ως νεοαποικιακή δύναμη».
Η αλήθεια είναι ότι, πέραν των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η Γαλλία
έχει να υπερασπιστεί πολύ απτά
συμφέροντα στη δυτική Αφρική.
Περί τους 5.000 Γάλλους υπηκόους
ζουν στη γαλλόφωνη χώρα, ο ορυκτός
πλούτος της οποίας έχει προσελκύσει
γαλλικές πολυεθνικές – Total,
Bouygues, Ballore, Areva. Η δράση
των ισλαμιστών απειλεί τα γαλλικά
συμφέροντα και στη γειτονική Αλγερία, όπως έδειξε η πρόσφατη, αιματηρή κρίση ομήρων στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου του Ιν Αμενάς, στην Αλγερία.
Το κυριότερο διακύβευμα για τη
Γαλλία εστιάζεται στον γειτονικό
Νίγηρα, ο οποίος επίσης απειλείται
να αποσταθεροποιηθεί από τις αντάρτικες δυνάμεις εξτρεμιστών ισλαμιστών και αποσχιστικών κινημάτων των Τουαρέγκ, νομαδικής φυλής που απλώνεται σε ολόκληρη την
κεντρική Σαχάρα. Αν και αποτελεί
μια από τις φτωχότερες χώρες, ο Νίγηρας είναι ο τέταρτος παραγωγός
ουρανίου στον κόσμο. Η Γαλλία, η
οποία παράγει το 78% της ηλεκτρικής
της ενέργειας με πυρηνικούς αντιδραστήρες, εισάγει το 30% έως και
40% του ουρανίου που χρειάζεται
από τον Νίγηρα, ο οποίος έχει παραδώσει την εκμετάλλευση μεγάλου
μέρους των κοιτασμάτων του στο ενεργειακό μεγαθήριο Areva.
Γενικότερα η Αφρική αποκτά ολοένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον στα
μάτια των μεγάλων δυνάμεων, παλαιών και αναδυόμενων. Η Κίνα καλύπτει το ένα τρίτο των ενεργειακών
της αναγκών και ακόμη μεγαλύτερο
κλάσμα των αναγκών της σε μέταλλα
από τη Μαύρη Ηπειρο, ενώ έχει ιδιαίτερα σημαντική παρουσία στον
Νίγηρα. Οχι απροσδόκητα, η συνήθως ευαίσθητη σε ζητήματα ξένων
επεμβάσεων Κίνα δεν διατύπωσε
την παραμικρή διαφωνία στην κάλυψη της γαλλικής επέμβασης από
τον ΟΗΕ. Από την πλευρά της, η Αμερική καλύπτει το 18% των ενεργειακών της αναγκών από την Αφρική και αυτό το ποσοστό αναμένεται
να αυξηθεί σε 25% εντός διετίας.
Μέσω της στρατιωτικής διοίκησης
Αφρικής, AFRICOM, η οποία δημιουργήθηκε το 2007, το Πεντάγωνο
σχεδιάζει να έχει αναπτύξει χιλιάδες
στρατιώτες σε 35 χώρες της Αφρικής
μέχρι τα τέλη του 2013. Ηδη, αμερικανικά στρατεύματα σταθμεύουν
σε Κένυα, Ουγκάντα, Αιθοπία, Τζιμπουτί, Μαυριτανία και Μπουρκίνα
Φάσο, ενώ στα σκαριά βρίσκεται
καινούργια βάση, στο νότιο Σουδάν.
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Οι ΗΠΑ επιστρέφουν
στους παλιούς φίλους

Οι γεωπολιτικοί ανταγωνισμοί για το ουράνιο και τους υδρογονάνθρακες της Δ. Αφρικής

Του ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
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Τη βοήθεια της Γαλλίας για να αναχαιτίσει την προέλαση των ισλαμιστών ανταρτών
του μετώπου Ανσάρ Εντίν, είχε ζητήσει ο πρόεδρος του Μάλι, Ντιονκουντά Τραορέ.

Οι Τουαρέγκ και η σκιά του Καντάφι
Βασικός παράγοντας αστάθειας στην κεντρική Σαχάρα είναι ο αλυτρωτισμός

των Τουαρέγκ, νομαδικού λαού χωρίς κράτος, που κατοικεί στην περιοχή από
τον 5ο αιώνα π.Χ., όπως μαρτυρά ο Ηρόδοτος. Η πρώτη εξέγερση των Τουαρέγκ
στη σύγχρονη εποχή χρονολογείται το 1916, όταν οι Γάλλοι αθέτησαν την υπόσχεσή τους για αυτονομία του «Αζαουάντ», όπως αποκαλείται από τους Τουαρέγκ το βόρειο Μάλι. Το αυτονομιστικό κίνημα των Τουαρέγκ άρχισε να συγχωνεύεται με το ριζοσπαστικό Ισλάμ τη δεκαετία του ’70, με καταλυτικό τον ρόλο
του Μουαμάρ Καντάφι. Πολλοί Τουαρέγκ είχαν μεταναστεύσει στη Λιβύη προς
αναζήτηση εργασίας. Ο Καντάφι τους υποδέχθηκε με ανοιχτές αγκάλες και τους
χρησιμοποίησε στην «Ισλαμική Λεγεώνα» που δημιούργησε το 1972, ως πολιορκητικό κριό του μεγαλοϊδεατισμού του στην Αφρική. Στον εμφύλιο της Λιβύης, οι Τουαρέγκ του μετώπου MNLA πολέμησαν ως μισθοφόροι του Καντάφι
εναντίον της αντιπολίτευσης, η οποία υποστηριζόταν από το ΝΑΤΟ. Οταν άρχισε
να σφίγγει ο κλοιός γύρω από τον συνταγματάρχη, το MNLA τον «πούλησε»
στους Γάλλους, οι οποίοι επέτρεψαν στους Τουαρέγκ να επιστρέψουν στο Μάλι
με τον βαρύ οπλισμό τους. Αυτές τις μέρες, καθώς οι Γάλλοι εκδιώκουν τους
φανατικούς ισλαμιστές από το βόρειο Μάλι, επιτρέπουν στις δυνάμεις του
MNLA να καλύψουν το κενό εξουσίας. Το πού θα καταλήξουν αυτές οι εκατέρωθεν «συμμαχίες με τον διάβολο», παραμένει εντελώς αβέβαιο...

πουργός Οικονομικών Βόλφγκανγκ
Σόιμπλε έκανε λόγο για «πρόοδο»,
ενώ ο επικεφαλής των αντιπολιτευόμενων σοσιαλδημοκρατών, Φρανκ
Βάλτερ Σταϊνμάγιερ, δεν διαφώνησε.
Ο Σταϊνμάγιερ ήταν εκείνος που
περιέγραψε την «επιστροφή στο μέλλον», υπερηφανευόμενος ότι και στην
εποχή της υψηλής τεχνολογίας «μας
αρέσει ακόμη η βιομηχανική παραγωγή». Η παλιομοδίτικη αποφασιστικότητα της Γερμανίας να διατηρήσει
και να εκσυγχρονίσει τη βιομηχανική
της βάση τη βοήθησε να συνεχίσει
να ευημερεί μετά την ύφεση του 2008,
την ίδια στιγμή που η Βρετανία και
άλλες χώρες υπέφεραν από την υπερβολική έκθεσή τους στον τραπεζικό κλάδο. Λαμβάνοντας υπόψη το
πόσο διαδεδομένες ήταν οι προβλέψεις πως η Ευρωζώνη δεν θα διατηρήσει τη συνοχή της, το γεγονός ότι
υφίσταται είναι ένα από τα αξιοσημείωτα στοιχεία της νέας χρονιάς.
Χωρίς ποτέ να το παραδεχθεί, η Γερμανίδα καγκελάριος Αγκελα Μέρκελ
γύρισε την πλάτη στην Μπούντεσμπανκ και επέτρεψε τη δημιουργία
μιας ρωμαλέας Ευρωπαϊκής Κεντρικής
<
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Για μια κυβέρνηση της οποίας η δεύτερη θητεία περιστρέφεται γύρω από την επιθυμία να τελειώσουν δύο
πόλεμοι, η Ευρώπη είναι
η ασφαλής επιλογή
Τράπεζας που μπορεί να λειτουργήσει
ως δανειστής έκτακτης καταφυγής,
κάπως σαν τη Fed στις ΗΠΑ.
Η εμπιστοσύνη και η ρευστότητα
επιστρέφουν στις ευρωπαϊκές αγορές,
όπως είπε στους συνέδρους ο Ανσου
Τζέιν, συμπρόεδρος της Deutsche Bank.
Επισήμανε ότι τα σπρεντ έχουν μειωθεί
στο μισό στην Ιταλία και την Ισπανία,
οι αγορές είναι λιγότερο ευμετάβολες
και ότι οι χώρες και οι εταιρείες μπορούν
και πάλι να προσφύγουν στον δανεισμό
από τις αγορές.
Ομως, το οικονομικό στοιχείο που
ήταν εμφατικό σχεδόν σε όλες τις συζητήσεις ήταν ότι η αμερικανική οικονομία επιστρέφει όχι απλώς ανακάμπτει μετά το 2008, αλλά οδεύει
προς μια νέα εποχή ενεργειακής αυτάρκειας και βιομηχανικής ανάκαμψης
με βάση το χαμηλού κόστους πετρέλαιο και φυσικό αέριο από σχιστόλιθο.
Ο Τζέιν της Deutsche Bank είπε ότι
με αυτά τα δεδομένα η αμερικανική
οικονομία «εμφανίζεται πολύ ισχυρή
για την επόμενη εικοσαετία».
Αυτή είναι η ειρωνεία καθώς αρχίζουν να γυρίζουν οι τροχοί της εξωτερικής πολιτικής του 2013. Σχεδόν
άθελά της η Αμερική επιστρέφει
στους παραδοσιακούς της συμμάχους.
Μπορεί η Αμερική να δοκιμάστηκε
στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, μπορεί
να είναι αντιμέτωπη με την άνοδο
της Κίνας, αλλά με κάποιο τρόπο κατάφερε να κινηθεί προς τα πάνω.
Γι’ αυτό η αμερικανική ισχύς είναι
ευλογημένη. Ας διέπραξε τεράστια
οικονομικά σφάλματα, ας ενεπλάκη
σε πολυέξοδους και μάταιους πολέμους, ας είδε τους στενότερους Ευρωπαίους συμμάχους της να φλερτάρουν με την καταστροφή – παρ’
όλα αυτά, είναι ακόμη απαραίτητη.
Οπως είπε η Ντόροθι, πουθενά δεν
είναι σαν το σπίτι μας.

Τι σημαίνει η χείρα φιλίας της Αιγύπτου προς το σιιτικό Ιράν
Με την επίσκεψη Αχμεντινετζάντ, ο πρόεδρος Μόρσι μαθαίνει την πραγματικότητα των παλαιών εχθροτήτων και των περιφερειακών ισορροπιών
Η ιστορική επίσκεψη του προέδρου
Μαχμούντ Αχμεντινετζάντ στην Αίγυπτο –η πρώτη Ιρανού ηγέτη εδώ και
τρεις δεκαετίες– ξεκίνησε κατά τρόπο
αρκετά ευχάριστο την περασμένη Τρίτη. Ο Αιγύπτιος ομόλογός του Μοχάμεντ Μόρσι τον υποδέχτηκε μ’ ένα,
αν μη τι άλλο, πλατύ χαμόγελο στο αεροδρόμιο του Καΐρου, όπου ειδικά
για την περίσταση είχε στρωθεί το
γνωστό κόκκινο χαλί. Στη συνέχεια οι
δύο άνδρες είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις όσον αφορά τη
συριακή κρίση και να συζητήσουν
σχετικά με τους τρόπους βελτίωσης
των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ
των κρατών τους, οι οποίες είχαν «παγώσει» από την ιρανική επανάσταση
του 1979. «Θεωρούμε ότι η Αίγυπτος
είναι από τα πιο σημαντικά κράτη στην
περιοχή», έσπευσε να δηλώσει ο Ιρανός
υπουργός Εξωτερικών, Αλί Ακμπάρ
Σαλέχι, στο κρατικό ειδησεογραφικό
πρακτορείο της χώρας του, IRNA.
Στο σημείο αυτό, όμως, τα πράγματα
πήραν μια διαφορετική, μάλλον οργισμένη τροπή. Κατά τη διάρκεια της
απογευματινής του επίσκεψης στο τέμενος και πανεπιστήμιο του Αλ Αζχάρ,

οι σουνίτες οικοδεσπότες του κ. Αχμεντινετζάντ τον επέκριναν δημόσια
για την «πάγια», όπως τη χαρακτήρισαν,
τακτική του σιιτικού Ιράν να παρεμβαίνει στα εσωτερικά αραβικών κρατών, όπως η Αίγυπτος και το Μπαχρέιν.
«Δεν συμφωνήσαμε σε κάτι τέτοιο»,
είπε σε έντονο ύφος ένας εκ των συμβούλων του Ιρανού προέδρου, καθώς
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Αναλυτές θεωρούν απίθανη
την πλήρη αποκατάσταση
των σχέσεων εξαιτίας
των πιέσεων προς το Κάιρο,
από ΗΠΑ και σουνιτικές
μοναρχίες του Κόλπου
εκπρόσωπος του πανεπιστημίου εξαπέλυε μύδρους εις βάρος του. «Συμφωνήσαμε στην ενότητα και στην αδελφοσύνη», πρόσθεσε σε πιο ήπιο
τόνο ο ίδιος ο κ.Αχμεντινετζάντ. Καθώς
δε ο τελευταίος αποχωρούσε από το
Αλ Αζχάρ ένας εξαγριωμένος διαδηλωτής –κατά πάσα πιθανότητα Σύρος–
εκσφενδόνισε εναντίον του ένα παπούτσι. Αργότερα, επίσης, η αιγυπτιακή

EPA

Των KAREEM FAHIM και ΜAY EL SHEIKH

Η επίσκεψη στο Κάιρο του Μαχμούντ Αχμεντινετζάντ –τον υποδέχθηκε ο Αιγύπτιος ομόλογός του, Μοχάμεντ Μόρσι– ήταν η πρώτη Ιρανού ηγέτη έπειτα από τρεις δεκαετίες.

αστυνομία συνέλαβε τέσσερα άτομα
με την κατηγορία της επίθεσης εναντίον της αυτοκινητοπομπής της ιρανικής αποστολής.
Παρά τα προαναφερθέντα περιστατικά, οι σχέσεις μεταξύ των δύο κρατών
βελτιώνονται με σταθερούς ρυθμούς
από την ημέρα κατάρρευσης του καθεστώτος Μουμπάρακ. Τα αίτια της ρήξης εκκινούν από την ενέργεια του τότε
πρόεδρου της Αιγύπτου, Ανουάρ Σαντάτ,
να προσφέρει άσυλο στον σάχη Μοχάμεντ Ρεζά Παχλαβί. Ο σάχης μάλιστα
ετάφη με τιμές αρχηγού κράτους το
1980 στο Κάιρο, προκαλώντας την οργή
της νεοσύστατης τότε Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Ενα χρόνο αργότερα, οι Ιρανοί έδιναν σε έναν από τους
κεντρικούς δρόμους της Τεχεράνης το
όνομα του άνδρα που είχε δολοφονήσει
τον Σαντάτ, Χαλέντ Ισλαμπουλί.
Ο πρόεδρος Μόρσι, ο πρώτος δημοκρατικά εκλεγμένος πρόεδρος της Αιγύπτου, δεσμεύτηκε εξαρχής να αλλάξει
την κατεύθυνση της εξωτερικής πολιτικής της χώρας του. Η χείρα φιλίας
προς το σιιτικό Ιράν αποτέλεσε μέρος
μια ευρύτερης προσπάθειας βελτίωσης
των σχέσεων του Καΐρου με τις υπόλοιπες περιφερειακές δυνάμεις και κυρίως μιας ύστατης προσπάθειας διευ-

θέτησης της συριακής κρίσης. Από
την πλευρά τους, οι Ιρανοί επιθυμούσαν
διακαώς τη βελτίωση των σχέσεων με
το Κάιρο. Ο κ. Αχμεντινετζάντ έχει
πολλάκις τους τελευταίους μήνες αναφερθεί στην ανάγκη δημιουργίας
ενός άξονα μεταξύ των δύο δυνάμεων,
ενώ ο πνευματικός ηγέτης του Ιράν,
αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δεν κρύβει πως
θεωρεί ότι η ιρανική επανάσταση του
1979 αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για
τις εξεγέρσεις στον αραβικό κόσμο.
Η πλειονότητα των αναλυτών, πάντως, θεωρεί απίθανη την πλήρη αποκατάσταση των σχέσεων Αιγύπτου και
Ιράν, υπενθυμίζοντας τις πιέσεις που
ασκούν στο Κάιρο τόσο οι Αμερικανοί
όσο και οι σουνιτικές μοναρχίες στον
Κόλπο του Περσικού. Εμφανώς δυσαρεστημένοι από την εξέλιξη, οι Σαουδάραβες διπλωμάτες απλώς σταμάτησαν να προσέρχονται στις συναντήσεις.
«Η κυβέρνηση Μόρσι προσπαθεί να
αποφύγει μια σύγκρουση με το διεθνές
σύστημα», σχολίασε ο πολιτικός αναλυτής του Αμερικανικού Πανεπιστημίου
στο Κάιρο, Εμάντ Σαχίν. «Για την ώρα,
μαθαίνει την πραγματικότητα των παλαιών εχθροτήτων και των περιφερειακών ισορροπιών», πρόσθεσε.
THE NEW YORK TIMES
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Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η
ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ
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ΥΓΕΙΑ

Τη Χεζμπολάχ «δείχνουν»
οι Βούλγαροι για τη βόμβα

Ετοιμες για
κυβερνοπόλεμο
οι ΗΠΑ

Οι δύο φερόμενοι ως αυτουργοί της επίθεσης έχουν ταυτοποιηθεί και ζουν στον Λίβανο

Tων DAVID E. SANGER και THOM SHANKER

Ο Αμερικανός πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα μπορεί να
διατάξει κυβερνοεπίθεση, ακόμα και προληπτικά,
εφόσον υπάρξουν σαφείς ενδείξεις ότι ο επιλεγμένος
στόχος προετοιμάζει μεγάλης ισχύος ψηφιακή επίθεση
εναντίον των ΗΠΑ. Η Ουάσιγκτον, εντός των επόμενων
εβδομάδων, θα εγκρίνει τους κανόνες που θα διέπουν
την εμπλοκή των ΗΠΑ σε τέτοιους πολέμους στον ψηφιακό κόσμο. Ειδικότερα, οι νέοι αυτοί κανόνες θα ορίζουν τη λειτουργία των υπηρεσιών πληροφοριών,
όπως για παράδειγμα υπό ποιες συνθήκες θα μπορούν
να διενεργούν έρευνα σε δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών, σε μια προσπάθεια εντοπισμού του ίχνους
επικείμενης κυβερνοεπίθεσης. Υστερα από προεδρική
έγκριση θα έχουν τη δυνατότητα επίθεσης κατά των
αντιπάλων και θα μπορούν να «φυτεύουν» στα δίκτυά
τους κάποιο είδος καταστρεπτικού ιού.
Το Πεντάγωνο ήδη διαθέτει νέα διοίκηση που θα ασχολείται αποκλειστικά με τα θέματα κυβερνοπολέμου.
Αλλωστε, τέτοιου είδους ψηφιακές πολεμικές κινήσεις
θα έχουν ευρύτατο φάσμα όσον αφορά την επιλογή των
στόχων, καθώς στο στόχαστρο δεν θα βρίσκονται αποκλειστικά στρατιωτικοί στόχοι αλλά και τα δίκτυα ηλεκτροδότησης, τα χρηματοοικονομικά συστήματα, τα
δίκτυα επικοινωνίας κ.λπ. Οι γνώστες ανησυχούν ιδιαίτερα
επειδή τρομοκρατικές οργανώσεις αλλά και το οργανωμένο
έγκλημα μπορούν να εξαπολύσουν επιθέσεις χωρίς να
είναι σαφές ποιος ευθύνεται. Πάντως, λόγω της ιδιαίτερης
φύσης της νέας μορφής πολέμου, μόνον ο ίδιος ο πρόεδρος
των ΗΠΑ θα έχει τη δυνατότητα να δώσει το πράσινο
φως για μια κυβερνοεπίθεση.

Οι δύο εν ζωή ύποπτοι για την επίθεση σε
λεωφορείο, από την οποία σκοτώθηκαν
πέντε Iσραηλινοί τουρίστες πέρυσι στη
Βουλγαρία, έχουν ταυτοποιηθεί και ζουν
στον Λίβανο, όπως ανακοίνωσε ανώτατος
Βούλγαρος αξιωματούχος. Η βόμβα που εξερράγη στις 18 Ιουλίου 2012, όταν οι τουρίστες ανέβαιναν στο λεωφορείο τους στην
πόλη Μπουργκάς, σκότωσε επίσης τον
Βούλγαρο οδηγό και τον βομβιστή. Οι φερόμενοι ως αυτουργοί της επίθεσης είναι
τρεις, «περιλαμβανομένου» και του νεκρού.
Επίσημη έκθεση των βουλγαρικών αρχών
ανέφερε την Τρίτη ότι οι ερευνητές «έχουν
βάσιμους λόγους να πιστεύουν» ότι οι δύο
ύποπτοι ανήκουν στη στρατιωτική πτέρυγα
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Από την έκρηξη σε λεωφορείο
στην πόλη Μπουργκάς, πέρυσι
το καλοκαίρι, σκοτώθηκαν
πέντε Iσραηλινοί τουρίστες
της ισλαμικής οργάνωσης Χεζμπολάχ. Η
έκθεση ανέφερε ότι ζούσαν επί χρόνια
στον Λίβανο, ο ένας με καναδικό και ο
άλλος με αυστραλιανό διαβατήριο.
Ο επικεφαλής της βουλγαρικής αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας Σταμίρ Φλόροφ είπε
πως τα ονόματα των υπόπτων είναι γνωστά
και ότι «έχουμε ζητήσει από τις Αρχές του
Λιβάνου να συνδράμουν στις έρευνες».
Δεν έδωσε άλλες λεπτομέρειες.
Η ταυτότητα του βομβιστή παραμένει
άγνωστη, παρόλο που τα δείγματα του
DNA του δόθηκαν σε μυστικές υπηρεσίες
άλλων χωρών. Ο Φλόροφ είπε ότι το σχέδιο
μάλλον ήταν να εκραγεί η βόμβα ενόσω
το λεωφορείο βρισκόταν σε κίνηση, «αλλά
προφανώς οι τρομοκράτες έκαναν λάθος».
Ο διευθυντής της Europol Ρομπ Γουέινραϊτ συμφώνησε λέγοντας ότι πιθανώς ο
βομβιστής δεν είχε σκοπό να πεθάνει. Αν
η βόμβα είχε εκραγεί εν κινήσει, τα θύματα
θα ήταν πολύ περισσότερα και πολλές από
τις ενδείξεις θα είχαν καταστραφεί.
Η Χεζμπολάχ απέρριψε τις κατηγορίες
υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ διενεργεί

Διετή μελέτη

Η βόμβα που εξερράγη στις 18 Ιουλίου 2012, όταν Iσραηλινοί τουρίστες ανέβαιναν στο λεωφορείο τους στην πόλη Μπουργκάς, σκότωσε
επτά άτομα. Η Χεζμπολάχ απέρριψε τις κατηγορίες ότι η ισλαμική οργάνωση βρίσκεται πίσω από την τρομοκρατική επίθεση.
εκστρατεία δυσφήμησης σε βάρος της.
Ο υπαρχηγός της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κασέμ
είπε ότι το Ισραήλ «μεταφέρει ισχυρισμούς
και κατηγορίες εναντίον της Χεζμπολάχ»
επειδή δεν κατάφερε να τη νικήσει στρατιωτικά. Τα συμπεράσματα της βουλγαρικής
έρευνας ενδέχεται να ανοίξουν τον δρόμο
για τον χαρακτηρισμό της Χεζμπολάχ ως
τρομοκρατικής οργάνωσης από την Ε.Ε.
Οι ΗΠΑ την περιλαμβάνουν ήδη στον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων.
Ο Κασέμ είπε ότι η Χεζμπολάχ, που πολέμησε επί 34 ημέρες με το Ισραήλ το 2006
και τώρα μετέχει στην κυβέρνηση του Λι-

βανέζου πρωθυπουργού Νατζίμπ Μικάτι,
δεν θα πτοηθεί από τις κατηγορίες.
«Το Ισραήλ ηγείται διεθνούς εκστρατείας για να στρέψει λαούς και χώρες
κατά της Χεζμπολάχ. Δεν θα υποκύψουμε
στις πιέσεις και δεν θα αλλάξουμε προτεραιότητες, η πυξίδα μας παραμένει
στραμμένη προς το Iσραήλ».
Ο πρωθυπουργός Μικάτι δήλωσε ότι η
κυβέρνηση του Λιβάνου θα συνεργαστεί
με τη Βουλγαρία στις έρευνες. Στη Γερμανία,
ο εκπρόσωπος της καγκελαρίου Μέρκελ
είπε ότι «αν τα στοιχεία αποδειχθούν ακριβή
και η Χεζμπολάχ είναι πράγματι υπεύθυνη

για αυτή την αποτρόπαιη πράξη, τότε θα
πρέπει να υπάρξουν συνέπειες».
Η βουλγαρική αντιπολίτευση επέκρινε
την κυβέρνηση του Συντηρητικού πρωθυπουργού Μπόικο Μπορίσοφ επισημαίνοντας
ότι έσπευσε να κατηγορήσει την Χεζμπολάχ
πριν ολοκληρωθούν οι έρευνες. «Η κυβέρνηση μπήκε σε ένα διεθνές πολιτικό παιχνίδι
με ανεύθυνο τρόπο, χωρίς να υπολογίζει τις
συνέπειες», είπε ο αρχηγός του Βουλγαρικού
Σοσιαλιστικού Κόμματος Σεργκέι Στανίσεβ.
Ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας απάντησε
ότι η έρευνα είναι ανεξάρτητη.
REUTERS, ASSOCIATED PRESS

Οι κανόνες κυβερνοπολέμου που θα αποφασιστούν
από τις ΗΠΑ ήταν αντικείμενο μελέτης επί μία διετία,
αλλά αποφασίστηκαν σε μια περίοδο ιδιαίτερα κρίσιμη,
όταν αμερικανικές επιχειρήσεις και κρατικές υποδομές
βρίσκονταν στο επίκεντρο τέτοιων επιθέσεων.
Ενα από τα ζητήματα που θα προκαλέσουν αντιπαράθεση και συζήτηση είναι αυτό της «προληπτικής κυβερνοεπίθεσης», καθώς τα κράτη που θα βρεθούν στο
στόχαστρο μπορούν να ισχυρισθούν ότι δεν είχαν συμμετοχή σε κάποια επίθεση και «θα είναι πολύ δύσκολο
να καταθέσει κανείς τέτοιο αποδεικτικό υλικό ώστε η
κοινή γνώμη να πεισθεί πως η επιλογή του στόχου ήταν
ορθή». Το Πεντάγωνο δεν θα έχει αρμοδιότητα για
την προστασία-άμυνα των αμερικανικών επιχειρήσεων
ή ιδιωτών που δέχονται κυβερνοεπιθέσεις, καθώς την
ευθύνη αυτή αναλαμβάνει το υπουργείο Εσωτερικής
Ασφάλειας, ενώ ο στρατός θα μπορεί να παρεμβαίνει
μόνο σε περιπτώσεις μείζονος επίθεσης στο εσωτερικό
των ΗΠΑ.
THE NEW YORK TIMES
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Όλες οι υποψηφιότητες της 85ης απονομής
και τα φαβορί της 24ης Φεβρουαρίου.
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Κεντροαριστερό
μέτωπο κατά
της ρητορείας
Μπερλουσκόνι
πάλληλες τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εμφανίσεις.
«Πάντα έλεγα ότι θέλω να εξασφαλίσω 51% στις εκλογές και είμαι εντελώς έτοιμος να στραφώ σε άλλες
ομάδες, που είναι εναντίον μου και
εναντίον της Λέγκας του Βορρά, αν
έχω 49% των ψήφων. Μεταξύ των
ομάδων αυτών συμπεριλαμβάνεται
βέβαια και ο Μάριο Μόντι», είπε ο
Μπερλουσκόνι σε συνέντευξή του
στο δίκτυο της RAI.
Την Τετάρτη, ο Μπερλουσκόνι ισχυρίστηκε ότι οι εσωτερικές κομματικές δημοσκοπήσεις δείχνουν
ότι το κόμμα του και η συνεργαζόμενη Λέγκα του Βορρά απέχουν μόλις
2,4 ποσοστιαίες μονάδες από την
Κεντροαριστερά, για να επαναλάβει
την πεποίθησή του ότι θα επικρατήσει στις εκλογές.
Ολες οι δημοσκοπήσεις, όμως,
εμφανίζουν τη διαφορά να είναι πολύ μεγαλύτερη, με το έγκριτο ινστιτούτο SWP να κάνει λόγο για
διαφορά 10 μονάδων υπέρ της Κεντροαριστεράς.
Μέχρι στιγμής, ο κ. Μπερσάνι έχει
απορρίψει σενάρια που τον θέλουν
να εγκαταλείπει τον κομματικό του
εταίρο Νίκι Βέντολα, ηγέτη του μικρού οικολογικού κόμματος SEL, που
αντιτίθεται σε κάθε πρόταση συνεργασίας με το κεντρώο κόμμα του Μάριο Μόντι. Ακόμη και ο ίδιος ο Βέντολα έχει εκφράσει ανησυχία για
τις προθέσεις του Μπερσάνι. «Ελπίζω
ότι ο Μπερσάνι δεν θέλει να αναλάβει
τη βαριά ευθύνη της διάλυσης του
κεντροαριστερής συμμαχίας», έγραψε
ο Βέντολα στον λογαριασμό του στην
ιστοσελίδα Twitter.
Το Δημοκρατικό Κόμμα απάντησε
μέσω του εκπροσώπου του, Φρα-
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Ο Μπερσάνι δήλωσε
πως δεν θα εγκαταλείψει
τη μεταρρυθμιστική
προσπάθεια που
εγκαινίασε ο Μόντι
μείγμα αντιγερμανικής ρητορικής
του Μπερλουσκόνι και οι δεσμεύσεις
του για αναστολή ισχύος του λαομίσητου φόρου ακίνητης περιουσίας
(IMU) προκαλούν έντονη ανησυχία
στην Κεντροαριστερά, που βλέπει
την πάλαι ποτέ αδιαμφισβήτητη δημοσκοπική της κυριαρχία να συρρικνώνεται επικίνδυνα.
Ο ηγέτης του Δημοκρατικού Κόμματος, Πιέρ Λουίτζι Μπερσάνι, έχει
δώσει σαφή σημάδια του ενδιαφέροντός του να σχηματίσει συνασπισμό με τον Μάριο Μόντι, με στόχο
την ήττα του Μπερλουσκόνι, ο οποίος
τις τελευταίες ημέρες έχει εξαπολύσει
συντονισμένη εκστρατεία εναντίον
των Μόντι και Μπερσάνι, με αλλε-
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ΥΓΕΙΑ

Καταγγελίες
από δικαστικό
Την ψήφο των Ιταλών διεκδικεί, α-

Παρά τις προεκλογικές υποσχέσεις του,
ο Καβαλιέρε βρίσκεται πίσω 10 μονάδες
Ασφυκτικές πιέσεις δέχεται, σύμφωνα
με δημοσιογραφικές πληροφορίες,
ο ηγέτης του κεντροαριστερού συνασπισμού του Δημοκρατικού Κόμματος της Ιταλίας, Πιερ Λουίτζι Μπερσάνι, ώστε να απαλλαγεί από τους
αριστερούς συμμάχους του και να
συνασπισθεί με τον απερχόμενο υπηρεσιακό πρωθυπουργό Μάριο Μόντι, καθώς ο «αναδυόμενος» Σίλβιο
Μπερλουσκόνι απειλεί να ακυρώσει
την προαναγγελθείσα εκλογική νίκη
του Μπερσάνι.
Με τις εθνικές εκλογές να είναι
προγραμματισμένες για τις 24 και
25 Φεβρουαρίου, το αριστοτεχνικό

l

ντσέσκο Μπότσια, ο οποίος τόνισε
ότι η συμμαχία με το SEL είναι «αναγκαία για την ενίσχυση της απασχόλησης και της ανάπτυξης».
Εκτός απροόπτου, όμως, ο Μπερσάνι παραμένει το φαβορί για την
πρωθυπουργία, αν και η μάχη για
τη Γερουσία, που βασίζεται σε μεμονωμένες εκλογικές αναμετρήσεις
στις 20 περιοχές της χώρας, παραμένει αμφίρροπη. Για να εξασφαλίσει
πλειοψηφία στην Ανω Βουλή, ο
Μπερσάνι ίσως αναγκαστεί να συνάψει συμμαχία με τον Μόντι, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την εκλο-

γική συμφωνία του με τον Βέντολα.
Τις αμφιβολίες καλλιεργεί ακόμη
και ο ίδιος ο Μόντι, που δήλωσε αυτή
την εβδομάδα ότι δεν θα αρνούνταν
να συμμετάσχει σε μεταρρυθμιστική
κυβέρνηση Μπερσάνι, ως υπουργός,
επαναλαμβάνοντας ωστόσο ότι δεν
επιθυμεί να μετάσχει σε κυβέρνηση
που θα περιλαμβάνει τον Βέντολα.
«Αν ο Μπερσάνι ενδιαφέρεται, όπως
έχει δηλώσει, τότε πρέπει να επιλέξει
τι είδους συνασπισμό επιθυμεί», είπε
ο κ. Μόντι στο περιθώριο συνεδρίου.
Για τη σύναψη συμφωνίας, όμως, οι
δύο πλευρές θα πρέπει να ξεπεράσουν

τις διαφορές τους, που παραμένουν
σημαντικές.Για την ώρα, οι λαϊκίστικες δεσμεύσεις του Μπερλουσκόνι
για φοροαπαλλαγές και αντίσταση
στις επιταγές της καγκελαρίου Μέρκελ έχουν επισκιάσει την προσεκτική
και υπεύθυνη προεκλογική εκστρατεία της Κεντροαριστεράς.
Ο Μπερσάνι έχει –από την πλευρά
του– δεσμευθεί να μην εγκαταλείψει
τη μεταρρυθμιστική προσπάθεια
και την πολιτική δημοσιονομικής
αυστηρότητας που εγκαινίασε ο
Μόντι.

φού εγκατέλειψε τη Δικαιοσύνη και
την καταδίωξη της μαφίας,
ο Σικελός εισαγγελέας Αντόνιο
Ινγκρόια.
Ο αριστερός δικαστικός καταγγέλλει
μάλιστα τον πολιτικό κόσμο της χώρας του για ύποπτη ολιγωρία στην
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, για ενδημική διαφθορά
και φοροδιαφυγή. Ο 53χρονος γενειοφόρος Ινγκρόια αντιμετωπίζει
επικρίσεις περί αριστερισμό από
συντηρητικούς κύκλους, που τον κατηγορούν για καιροσκοπισμό, αφού
εισχώρησε την τελευταία στιγμή
στην πολιτική αρένα.
Ο Ινγκρόια αρνείται επίμονα τις κατηγορίες αυτές, εκτιμώντας ότι προέρχονται από κύκλους που ευνοήθηκαν από την πρωθυπουργία
Μπερλουσκόνι. Οι κύκλοι αυτοί, υποστηρίζει ο Ινγκρόια, υπηρετούν
τους σκοπούς του Μπερλουσκόνι,
ο οποίος διεξάγει απηνή πόλεμο
κατά της δικαστικής εξουσίας,
λόγω των δικαστικών του εκκρεμοτήτων, που περιλαμβάνουν 30
υποθέσεις, όπως την πρόσληψη ανήλικης ιεροδούλου.
«Θα παίζαμε το παιχνίδι του Μπερλουσκόνι αν δεν επιμέναμε στα
θέματα αυτά. Αν υποταχθούμε στα
τηλεοπτικά τεχνάσματά του, σημαίνει ότι τον αφήνουμε να νικήσει»,
είπε ο Ινγκρόια.
Ο πρώην εισαγγελέας έχει δεχθεί
πληθώρα απειλών αφότου εισήλθε
στην ομάδα εισαγγελέων υπό τους
θρυλικούς Τζιοβάνι Φαλκόνε και
Πάολο Μπορσελίνο, το 1987. Και οι
δύο μέντορές του δολοφονήθηκαν
από τη μαφία το 1992. Στο σημερινό
κόμμα του Ινγκρόια μετέχει και ο Αντόνιο ντι Πιέτρο, που ηγήθηκε των
αποκαλύψεων διαφθοράς του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος τη
δεκαετία του 1990.
Ο Ινγκρόια εκτιμά πως το ιταλικό εκλογικό σώμα έχει «εμβολιασθεί»
κατά του Μπερλουσκόνι, θεωρώντας τον Μάριο Μόντι πιο επικίνδυνο, λόγω της αυξημένης πιθανότητας συμμετοχής του σε κυβερνητικό
συνασπισμό υπό τον Πιερ Λουίτζι
Μπερσάνι. «Δεν μπορώ να κρύψω
την εκτίμηση που τρέφω στον Μάριο Μόντι ως έγκριτο και σοβαρό οικονομολόγο. Για τον λόγο αυτό, τον
θεωρώ πιο επικίνδυνο, καθώς θα
προωθήσει τα συμφέροντα των τραπεζών», είπε ο Ινγκρόια.

REUTERS

REUTERS

Σεισμός για τις δωρεές

«Μπλόφα» Ερντογάν προς Ε.Ε.

Πλήρη διαφάνεια υποσχέθηκε ο Ραχόι, όμως η κοινωνία βράζει

Δηλώνει πως για την Τουρκία η ένταξη δεν αποτελεί αυτοσκοπό

Ο Μ. Ραχόι δεσμεύθηκε να κοινοποιήσει τις φορολογικές του δηλώσεις.
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Περίπου 300 πολιτικοί
έχουν βρεθεί ενώπιον
της Δικαιοσύνης μετά
τη διάρρηξη της «φούσκας» ακινήτων το 2008
καθηγητής Οικονομικών στην Οικονομική Σχολή της Βαρκελώνης.
Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις της
εφημερίδας El Pais, τα κεφάλαια που
ανακαλύφθηκαν στους τραπεζικούς
λογαριασμούς κομματικών στελεχών
προήλθαν από «εταιρικές δωρεές»,
κυρίως κατασκευαστικών εταιρειών.
Το όνομα του κ. Ραχόι εμφανίζεται
σε συναλλαγές του 1997, στις οποίες
ο σημερινός Ισπανός πρωθυπουργός
φαίνεται να λαμβάνει 34.000 δολάρια
τον χρόνο έως το 2008.
Μετά την αποκάλυψη της έγκριτης
εφημερίδας, ο γενικός εισαγγελέας
της χώρας, Εδουάρδο Τόρες-Ντούλτσε, δήλωσε ότι η Δικαιοσύνη εξετάζει την ένταξη των στοιχείων για
τα διπλά λογιστικά βιβλία σε έρευνα
γύρω από πιθανές δωροδοκίες συ-

ντηρητικών πολιτικών.
Παρότι η δημοσιονομική κρίση
μοιάζει να υποχωρεί στην Ισπανία,
η χώρα παραμένει εγκλωβισμένη
στην ύφεση και σε ποσοστά ανεργίας
άνω του 25%.
«Το σκάνδαλο αυτό έρχεται σε μια
στιγμή κατά την οποία η εμπιστοσύνη των αγορών προς την Ισπανία
αρχίζει να αποκαθίσταται και τα ξένα
κεφάλαια αρχίζουν να επιστρέφουν,
έστω και διστακτικά. Αν το σκάνδαλο
είχε ξεσπάσει τον περασμένο Ιούνιο,
όταν η Ισπανία είχε ανακοινώσει
την πρόθεσή της να αναζητήσει βοήθεια για τις τράπεζές της, οι επιπτώσεις θα ήταν πολύ σημαντικότερες»,
λέει ο Νίκολας Σπίρο, διαχειριστής
του αμοιβαίου κεφαλαίου Spiro
Sovereign Strategy.
Το σκάνδαλο, όμως, καταφέρνει
ακόμη ένα χτύπημα στους Ισπανούς,
που καλούνται να «σφίξουν τα ζωνάρια» σύμφωνα με το πρόγραμμα
λιτότητας της κυβέρνησης Ραχόι.
«Δεν είναι δυνατόν να δίνουμε την
εντύπωση στους Ισπανούς -από τους
οποίους ζητάμε μεγάλες θυσίες- ότι
η ηθική μας υπόσταση είναι αμφισβητήσιμη», είπε ο κ. Ραχόι μιλώντας
στην τηλεόραση.
Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν πολλές ημέρες της περασμένης εβδομάδας
μπροστά στα αρχηγεία του Λαϊκού
Κόμματος στη Μαδρίτη. Ψήφισμα,
που δημοσιοποιήθηκε στο Διαδίκτυο,
απαιτώντας την άμεση παραίτηση
του Ραχόι, είχε συγκεντρώσει την Πέμπτη 600.000 υπογραφές.
Η πίεση αυτή μπορεί να αποδειχθεί
καθοριστική για το εάν η Ισπανία θα
ακολουθήσει τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στη χρηματοδότηση των
κομμάτων. «Δεν μπορούμε βέβαια να
περιμένουμε ότι οι πολιτικοί θα πριονίσουν το κλαδί πάνω στο οποίο κάθονται», λέει ο κ. Αργκαντόνια.
Πράγματι, παρότι η προσοχή βρίσκεται σήμερα στραμμένη στη χρηματοδότηση του Λαϊκού Κόμματος,
περίπου 300 Ισπανοί πολιτικοί, από
όλο το κοινοβουλευτικό φάσμα, έχουν
βρεθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης έπειτα από τη διάρρηξη της φούσκας
των κατασκευών μετά το 2008.
ΤΗΕ NEW YORK TIMES
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Πενήντα, σχεδόν, χρόνια αφού έκανε
τα πρώτα της μικρά βήματα στην κατεύθυνση της ένταξης στους κόλπους
της Ευρώπης, η Τουρκία μοιάζει σήμερα έτοιμη να εγκαταλείψει το παλιό
της όνειρο. Εχοντας ήδη αφήσει ουκ
ολίγα υπονοούμενα τα τελευταία χρόνια αναφορικά με τη στάση των Βρυξελλών απέναντι στην Αγκυρα, ο
Τούρκος πρωθυπουργός Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε για πρώτη φορά ευθέως αυτή την εβδομάδα πως η ένταξη
στην Ευρωπαϊκή Ενωση δεν αποτελεί
αυτοσκοπό.
Η ακριβής φράση που χρησιμοποίησε ο πρωθυπουργός της Τουρκίας
στο περιθώριο επίσημης επίσκεψης
στη Βουδαπέστη ήταν η εξής: «Δεν
θα έρθει και το τέλος του κόσμου αν
δεν μας δεχτούν στην Ε.Ε.». Νωρίτερα
δε είχε δηλώσει από την Πράγα ότι
η Αγκυρα εξετάζει σοβαρά πλέον το
ενδεχόμενο ένταξης σε ασιατικούς
οργανισμούς οικονομικής συνεργασίας. «Η καθυστέρηση στη διαδικασία
ένταξης της Τουρκίας στην Ε.Ε. είναι
απλώς ασυγχώρητη», είχε τονίσει από
την πρωτεύουσα της Τσεχίας.
Οι οργισμένες δηλώσεις του κ. Ερντογάν και άλλων Τούρκων αξιωματούχων σχεδόν συμπίπτουν με την
πεντηκοστή επέτειο από την αρχική
συμφωνία με την τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Ενωση που θα ολοκληρωνόταν με την ένταξη της χώρας. Το
ξέσπασμα του κ. Ερντογάν στην Πράγα
και τη Βουδαπέστη δεν ήταν απροσδόκητο. Ο Τούρκος πρωθυπουργός
είχε δείξει δείγματα οργισμένης απογοήτευσης όταν τον περασμένο μήνα
κατηγόρησε κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του συνέντευξης την Ε.Ε. πως
κωλυσιεργεί μόνο και μόνο επειδή η
συντριπτική πλειονότητα των συμπολιτών του είναι μουσουλμάνοι.
«Ο κ. Ερντογάν πέταξε το διπλωματικό αντίστοιχο μιας τούρτας στη
συζήτηση, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ένταξης της Τουρκίας στον
Οργανισμό Συνεργασίας της Σαγκάης
(ΟΣΣ) αντί για την Ε.Ε.», έγραψε ο Αντριου Φίνκελ στη διαδικτυακή έκδοση
των «Τάιμς της Νέας Υόρκης». Η ένταξη βέβαια στον ΟΣΣ, στον οποίο
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«Πλήρη διαφάνεια» υποσχέθηκε στις
αρχές της εβδομάδας ο Ισπανός πρωθυπουργός Μαριάνο Ραχόι γύρω από
την προσωπική του περιουσία, αλλά
και αυτές πολιτικών στελεχών του
κόμματός του, σε μια προσπάθεια
διάψευσης των αποκαλύψεων για παράνομες χρηματοδοτήσεις μέσω «παράλληλων» τραπεζικών λογαριασμών.
Σε τηλεοπτική του παρέμβαση, ο
κ. Ραχόι ανέφερε ότι λυπάται για τη
ζημιά που προκάλεσαν στην εικόνα
του Λαϊκού Κόμματος και στο κύρος
της Ισπανίας οι ισχυρισμοί για διαφθορά στελεχών, ιδιαίτερα σε μια
στιγμή οικονομικής και κοινωνικής
κρίσης. Ο Ισπανός πρωθυπουργός
προέβλεψε, όμως, ότι «το θέμα δεν
θα πάει παρακάτω», τονίζοντας ότι
«το κόμμα θα προστατεύσει τον εαυτό του».
Ο κ. Ραχόι επέμεινε επίσης ότι το
κόμμα του δεν έχει την παραμικρή
σχέση με τα 29 εκατομμύρια δολάρια
τα οποία σώρευσε σε ελβετικό τραπεζικό λογαριασμό ο πρώην ταμίας
του Λαϊκού Κόμματος, Λουίς Μπάρτσενας. «Το Λαϊκό Κόμμα ουδέποτε
έδωσε εντολή για άνοιγμα λογαριασμών σε ξένη χώρα», είπε ο Μαριάνο
Ραχόι.
Ο πρωθυπουργός δεσμεύθηκε να
κοινοποιήσει στο Διαδίκτυο τις φορολογικές του δηλώσεις, ενώ σε ό,τι
αφορά την ηθική υπόσταση των συναδέλφων του, ο Ισπανός πρωθυπουργός είπε ότι «κάθε φορολογική
μας υποχρέωση έχει καλυφθεί, ενώ
οι συναλλαγές μας διακρίθηκαν από
απόλυτη νομιμότητα όλα αυτά τα
χρόνια».
Αναλυτές, όμως, εκτιμούν ότι η παθιασμένη υπεράσπιση του κόμματος
από τον κ. Ραχόι ήταν αναμενόμενη,
αλλά ανίσχυρη να περιορίσει τις επιπτώσεις του σκανδάλου. «Ο σεισμός
θα είναι διαρκείας, καθώς οι ενοχλητικές αποκαλύψεις θα συνεχισθούν.
Ο μόνος τρόπος να κοπάσει ο θόρυβος
είναι η Δικαιοσύνη να αποφανθεί τελεσίδικα για την υπόθεση. Δυστυχώς
κάτι τέτοιο μπορεί να απαιτήσει πολλά
χρόνια στο ισπανικό δικαστικό σύστημα», λέει ο Αντόνιο Αργκαντόνια,
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Προβληματισμό προκάλεσαν οι επιθετικές δηλώσεις Ερντογάν.
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Η Αγκυρα εξετάζει
τη συνεργασία με ασιατικούς οργανισμούς
στους οποίους συμμετέχουν Ρωσία και Κίνα
συμμετέχουν μεταξύ άλλων η Ρωσία
και η Κίνα, δεν θεωρείται από κανέναν
μια ισότιμη εναλλακτική της ένταξης
στην Ε.Ε. Αρκετοί, λοιπόν, ερμήνευσαν
τη δήλωση του κ.Ερντογάν ως μπλόφα
με μοναδικό στόχο την άσκηση πίεσης
στις Βρυξέλλες. Στον διαδικτυακό της
τόπο, η ρωσική εφημερίδα «Πράβντα»
το έθεσε ως εξής: «Η πρώτη σκέψη
που κάνει κάποιος διαβάζοντας την
τοποθέτηση του κ. Ερντογάν είναι
ότι η Τουρκία προσπαθεί να εκφράσει
την αφόρητη πλέον δυσφορία της
όσον αφορά την κωλυσιεργία στις
διαπραγματεύσεις με την Ε.Ε.». Η ρωσική εφημερίδα, εντούτοις, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο ο κ. Ερντογάν
«να αναζητεί συνεργασίες που ευνοούν
τα τουρκικά επιχειρηματικά συμφέροντα και τις γεωπολιτικές ανάγκες

της Αγκυρας, την ώρα που η Ε.Ε. καλείται πρωτίστως να αντιμετωπίσει
τα σοβαρά εσωτερικά της ζητήματα».
Την ίδια στιγμή δε, η Ουάσιγκτον
έσπευσε να καταστήσει σαφές ότι η
ένταξη της Τουρκίας στον ΟΣΣ, έναν
οργανισμό που θεωρείται ανάχωμα
της Αμερικής στην κεντρική Ασία, αποτελεί πρόβλημα, δεδομένου ότι η
χώρα αποτελεί κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ. «Προφανώς και θα έχει ενδιαφέρον, ειδικά εάν λάβουμε υπόψη ότι
η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ»,
σχολίασε η εκπρόσωπος Τύπου του
Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Βικτόρια Νιούλαντ.
Από την πλευρά του, ο διευθυντής
του International Crisis Group, Χιου
Πόουπ, πιστεύει ότι ο κ. Ερντογάν
έχει υιοθετήσει επιθετική στάση έναντι της Ε.Ε. προσβλέποντας στην
αύξηση της δημοτικότητάς του. Κατά
τον κ. Πόουπ, οι Τούρκοι δεν είναι απογοητευμένοι μόνο από τις καθυστερήσεις στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις αλλά και από τους αυστηρούς κανονισμούς για την έκδοση
της βίζας που απαιτείται προκειμένου
να ταξιδεύουν στα κράτη της Ε.Ε. «Η
ένταξη μιας χώρας στην Ε.Ε. δεν είναι
πυρηνική επιστήμη», σχολίασε ο ίδιος,
τονίζοντας πάντως πως η Τουρκία οφείλει να εκπληρώσει συγκεκριμένα
κριτήρια αν πράγματι επιθυμεί να ενταχθεί στην Ε.Ε. Κάτι τέτοιο σημαίνει, μεταξύ άλλων, εσωτερικές μεταρρυθμίσεις και αλλαγή πολιτικής
έναντι της Κύπρου, ενός κράτους-μέλους της Ε.Ε., το οποίο αρνείται μέχρι
στιγμή να αναγνωρίσει η Αγκυρα.
Το πιθανότερο είναι πως οι πρόσφατες επιθετικές δηλώσεις του κ.Ερντογάν δεν υποδηλώνουν πραγματική
διάθεση εγκατάλειψης της ευρωπαϊκής
προοπτικής της χώρας. «Είναι σαφές
ότι οι σχέσεις Τουρκίας - Ε.Ε. δεν μπορούν να συνεχιστούν κατ’ αυτόν τον
τρόπο -ένα νέο κεφάλαιο φέτος, μία
νέα άνευ ουσίας συμφωνία του χρόνου- για πολύ καιρό ακόμα», έγραψε
ο Μουράτ Γιετκίν στη «Χουριέτ». «Είναι, όμως, το ίδιο σαφές ότι η Τουρκία
δεν επιθυμεί να είναι η πρώτη που
θα μιλήσει για ένα διαζύγιο», πρόσθεσε. «Ούτε η Ε.Ε., βέβαια, θέλει να
κάνει κάτι τέτοιο», έγραψε ο Γιετκίν.
THE INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE
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Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ

Γιάννης Πάριος
Ζωντανή ηχογράφηση
από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Ο κορυφαίος ερωτικός τραγουδιστής ερμηνεύει τραγούδια
σπουδαίων δημιουργών περασμένων δεκαετιών αλλά και αγαπημένα της δικής του γενιάς,
που συγκίνησαν και πέρασαν στα χείλη και τις καρδιές μας.
Ανεξίτηλες μελωδίες και μοναδικές ερμηνείες.
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ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΤΟ 1ο CD ΚΑΙ
Η ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΚΑΣΕΤΙΝΑ MAZI ME THN KΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
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Μεταβολές εβδομάδας
X.A.K.

X.A.

-1,91%

3,61%

ΣΗΜΕΡΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο προσκήνιο
η διαχείριση χρεών
Μία διαδεδομένη διεθνής πρακτική,

που κάνει την εμφάνισή της και στην
Κύπρο, είναι η πώληση των προβληματικών απαιτήσεων σε εξειδικευμένες
εταιρείες. Ο διευθύνων σύμβουλος ανατολικής Ευρώπης και εκτελεστικό
μέλος του Δ.Σ. του Ομίλου EOS, Χρήστος Σαββίδης, μιλάει στην «Κ». Σελ. 6

ΕΛΛΑΔΑ

Η οπτική των ΗΠΑ
για την κρίση
Οι Αμερικανοί, έχοντας μικρότερη ε-

Dow Jones

Nasdaq

Nikkei

Dax

FTSE 100

Πετρέλαιο

€/$

0,46%*

-0,43%*

-0,95%*

-0,34%*

0,20%*

-0,01%

-0,77%

Προς βιωσιμότητα, μέσω PIMCO
Ελέγχονται ως ανακριβείς οι διαρροές που ανεβάζουν τις ανάγκες των τραπεζών στα 10,1 δισ. ευρώ
Διασταυρωμένες πληροφορίες από ξένους εμπειρογνώμονες της 19ης Οδού
στην Ουάσινγκτον, αλλά και από άλλες,
αρμόδιες, πηγές, αναφέρουν πως το τελικό ποσό για την ανακεφαλαιοποίηση
των τραπεζών κινείται σε ποσά «λίγο
χαμηλότερα των 9 δισ. ευρώ». Το ποσό
αυτό θέτει σε τροχιά βιωσιμότητας το

κυπριακό κρατικό χρέος, την ώρα μάλιστα που η Μόσχα έχει λάβει τελική
απόφαση για επιμήκυνση του δανείου
αλλά και συμμετοχή της στη διάσωση
της Κύπρου, εντός των πλαισίων της
Τρόικας. Δεν είναι ξεκάθαρος ο λόγος
που οδήγησε διάφορες δημοσιογραφικές
πηγές σε συνεχείς διαρροές του αριθμού

των 10,1 δισ. ευρώ κατά τη διάρκεια
της εβδομάδας. Ωστόσο, το γεγονός
ότι το τελικό ποσό του αρνητικού σεναρίου τίθεται πλέον σε χαμηλότερα επίπεδα, ενδεχομένως να σχετίζεται και
με πιο ριζικές αποφάσεις σχετικά με
τον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος των τραπεζών. Υπενθυμίζεται

Ξυπνούν «νέες τίγρεις» στην Ασία

μπλοκή και έκθεση στην ευρωπαϊκή
κρίση, είναι λιγότερο προκατειλημμένοι κι έτσι πιο ανοιχτοί να ακούσουν διαφορετικές ερμηνείες για τα
αίτια που οδήγησαν την Ελλάδα στη
σημερινή κατάσταση. Η κυρίαρχη αντίληψη των οικονομολόγων είναι ότι
τα ελληνικά προβλήματα πηγάζουν
από τις αδυναμίες της ίδιας της Ευρωζώνης. Σελ. 9

Εταιρική ευθύνη
και απασχόληση
Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αποδει-

κνύουν την κοινωνική τους υπευθυνότητα, δημιουργώντας αξιοπρεπώς
αμειβόμενες θέσεις εργασίας, φροντίζοντας για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, την αξιοπρέπεια των συντάξεων και την τήρηση
ορθών πρακτικών από τις ίδιες και
τους προμηθευτές τους. Σελ. 8

την ίδια ώρα επιβεβαιώνεται πως εκτός
συζήτησης τίθεται από την Κεντρική
Τράπεζα και την Τρόικα η δημιουργία
«κακής τράπεζας», στόχος της οποίας
θα ήταν η διαχείριση της απομόχλευσης
των τραπεζών. Δεν είναι σαφές στο παρόν στάδιο τι επιλογή θα ακολουθηθεί
στη θέση της «κακής τράπεζας». Σελ. 4

Το φυσικό αέριο στην
«ατζέντα» του Eurogroup
Αποφάσεις επί του κυπριακού Μνημονίου δεν αναμένονται στο αυριανό
Eurogroup, όπως και στο Eurogroup
στις 4 Μαρτίου, με τις αποφάσεις να
μετατίθενται για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου, σύμφωνα
με εκτιμήσεις ανώτερου Ευρωπαίου
αξιωματούχου. Στο προσκήνιο, όμως,
βρέθηκε και το θέμα του φυσικού αερίου και το πώς μπορεί να αξιοποιηθεί
για να επιτευχθεί η βιωσιμότητα του
κυπριακού δημόσιου χρέους. Ωστόσο,
το ευρωπαϊκό σκέλος της Τρόικας δεν
πρόκειται να θέσει το ζήτημα άμεσα
πριν υπάρξει επιβεβαίωση των κοιτασμάτων. Η εμπλοκή του φυσικού
αερίου αποτελεί μια λύση ανάγκης
για την Ευρώπη. Η καθυστέρηση που
έχει παρατηρηθεί στην κατάληξη της

ΚΑΡΙΕΡΑ

διαδικασίας επιτείνουν την αβεβαιότητα στην οικονομία και επιδεινώνουν
τους μακροοικονομικούς δείκτες με
βάση τους οποίους έχει γίνει η άσκηση
η Pimco για τις κεφαλαιακές ανάγκες
των τραπεζών. Ο νέος επικεφαλής
του Eurogroup και υπουργός Οικονομικών της Ολλανδίας, Γερούν Ντάισελμπλουμ υποστήριξε πως τα έσοδα
αυτά θα μπορούσαν να ληφθούν υπ’
όψιν στις συνομιλίες για τη στήριξη
της Κύπρου και στις εκτιμήσεις για
τη βιωσιμότητα του κυπριακού χρέους.
Τόνισε, ωστόσο, ότι προτού συνεκτιμηθούν τα έσοδα αυτά στους σχετικούς υπολογισμούς, θα πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω στοιχεία σε
ό,τι αφορά το συνολικό ύψος που ενδέχεται να φτάσουν. Σελ. 4

Επιχειρηματική επιτυχία,
ένα αέναο ταξίδι αριστείας

Real Estate
Μείωση 3,5% παρουσίασε την πε-

ρίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου
2012 η χορήγηση νέων αδειών οικοδομής. Το ποδαρικό του 2013 ήταν ιδιαίτερο κακό, με τις πωλήσεις να υποχωρούν κατά 53%. Οι
ειδικοί της αγοράς δεν τρομάζουν,
καθώς υπενθυμίζουν ότι πέρυσι
είχε δοθεί ώθηση στις συναλλαγές τον Ιανουάριο εξαιτίας της ευνοϊκής νομοθεσίας για μη πληρωμή μεταβιβαστικών τελών. Σελ. 12

πως το τελικό ποσό της έκθεσης PIMCO
σχετίζεται με τις ανάγκες που προκύπτουν για την ενίσχυση των Βασικών
Ιδίων Κεφαλαίων στο 9%. Σε περίπτωση
που δεν χρειάζεται να γίνει μια τέτοια
ενίσχυση, λόγω άλλων πιο ακραίων επιλογών, τότε είναι φυσιολογικό να μειωθεί και το ποσό που απαιτείται. Πάντως,

Οι Φιλιππίνες και η Ινδονησία αποτελούν τις «νέες «τίγρεις» της Ασίας, όπως υποστηρίζει ο Αμερικανός οικονομολόγος
Νουριέλ Ρουμπινί, καθώς κατόρθωσαν να αψηφήσουν τις διεθνείς οικονομικές τάσεις, καταγράφοντας εντυπωσιακούς
ρυθμούς ανάπτυξης, επιτυγχάνοντας ιστορικά ρεκόρ στις χρηματιστηριακές αγορές τους και προσελκύοντας άμεσες διεθνείς
επενδύσεις. Συγκεκριμένα, η οικονομία των Φιλιππινών, της χώρας των 90 και πλέον εκατομμυρίων ανθρώπων, αναπτύχθηκε
το 2012 με αναπάντεχους ρυθμούς της τάξεως του 6,6%, θεμελιώνοντας τη θέση της ως η χώρα με τις καλύτερες
οικονομικές επιδόσεις στην Ασία. Το ΑΕΠ της χώρας, μάλιστα, αναπτύχθηκε με ταχύτερο ρυθμό τόσο από αυτόν που
υπολόγιζαν οι οικονομολόγοι, όσο και από τον στόχο του 5% που έθεσε η κυβέρνηση. Όλα αυτά, την ίδια στιγμή που η
γιγαντιαία αυτή οικονομία είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε φυσικά φαινόμενα, όπως τον περασμένο Αύγουστο που η πρωτεύουσα
Μανίλα βυθίστηκε κατά 50%, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά την έλλειψη σύγχρονων υποδομών στη χώρα. Στη
φωτογραφία, ένας άνδρας περισυλλέγει ανακυκλώσιμα υλικά στη μέση ενός ποταμού στη Μανίλα.

Παραδεχόμενος ότι η καινοτομία δεν
αποτελεί συνταγή για όλων των ειδών
τις κρίσεις, ο καθηγητής σωματιδιακής
φυσικής και πρόεδρος του Ινστιτούτου
Επιστημών Weizmann στο Ισραήλ,
Ντάνιελ Ζάιφμαν, απαντά σε σειρά
ερωτήσεων σχετικά με τον ρόλο της
αριστείας στην επιτυχή επιχειρηματικότητα και τις πρακτικές καινοτομίας, σχολιάζοντας ότι ζούμε σε μια
κοινωνία η οποία έχει εμμονή με το
να μετράει τα πάντα, γεγονός που ο
ίδιος ερμηνεύει ως εμπόδιο για τους
επιχειρηματίες σήμερα. Ο δρ Ζάιφμαν

προβαίνει επιπλέον σε μια αποδόμηση
της κοινωνιολογικής πτυχής της έννοιας της αριστείας, σημειώνοντας
ότι οι επιβραβεύσεις των εργαζομένων
με εξειδικευμένες δεξιότητες όχι μόνο
δεν παράγουν αριστεία, αλλά μπορούν
και να τους οδηγήσουν σε παρέκκλιση
από την ερευνητική τους πορεία. Ο
καθηγητής Ζάιφμαν βρίσκεται στην
Κύπρο με αφορμή διάλεξη, με τίτλο
«Το ατέλειωτο ταξίδι προς την αριστεία», που θα δώσει στο Πανεπιστήμιο Κύπρου την Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου. Σελ. 6

Α Ν Α Λ Υ Σ Η από τoν ΜΙΧΑΛΗ ΠΕΡΣΙΑΝΗ

Chappaquiddick
Ομολογώ πως ο Τέντι Κένεντι είναι ένας
από τους πολιτικούς που πάντοτε θαύμαζα. Πίσω από τη σκιά των δολοφονηθέντων Τζακ και Μπόμπι και πέρα από
τις ενδοοικογενειακές ίντριγκες των Κένεντι, ο «Τέντι» παρέμεινε στην πολιτική
σκηνή των ΗΠΑ ως ένας από τους ισχυρούς άνδρες της Γερουσίας, ένα
τέρας επιρροής, που βασιζόταν περισσότερο στον σεβασμό που ενέπνεε παρά
στο βαρύ του όνομα.
Μονίμως προοδευτικός, τήρησε μια
αυστηρά ηθική στάση και αποτέλεσε
την πιο ισχυρή δύναμη υπέρ της επέκτασης των δικαιωμάτων των παιδιών
στην ασφάλιση υγείας και επέκτεινε
την κάλυψη του Medicaid. Στήριξε και
προώθησε τη βασική νομοθεσία των
ΗΠΑ για την παιδεία, παρ’ όλο που
ήταν νομοθεσία των Ρεπουμπλικάνων.
Προκάλεσε το απαρτχάιντ στη Νότιο
Αφρική όσο κανένας Αμερικανός της
γενιάς του και στάθηκε στο πλευρό των
εργαζομένων, των δασκάλων και των
φτωχών. Η παιδεία και η υγεία στις
ΗΠΑ θα ήταν σε πολύ χειρότερη κατάσταση χωρίς τον Τέντι.

Διερωτάται κανείς πώς και δεν υπηρέτησε στον Λευκό Οίκο, αλλά και πόσο
διαφορετική θα ήταν η ιστορία αν είχε
κερδίσει προεδρικές εκλογές. Η απάντηση είναι φυσικά πολύπλοκη, αλλά
μπορεί να δοθεί επιγραμματικά με μία
λέξη: Chappaquiddick.
Στις 18 Ιουλίου 1969, ο Τέντι, που
ήταν γενικώς πολύ ατακτούλης, πήγε
σε ένα πάρτι στο νησί Chappaquiddick.
Τα όσα συνέβησαν μετά το πάρτι, αποτελούν μέρος της αμερικανικής ιστορίας. Ο Κένεντι, τύφλα στο μεθύσι (κάτι
που συνήθιζε), έπεσε με το αυτοκίνητο
από μια γέφυρα. Μαζί του ήταν η Mary
Jo Kopechne. Ο Τέντι προσπάθησε να
την σώσει, σύμφωνα με την έκθεση
της αστυνομίας, αλλά ήταν αδύνατο
λόγω των δυνατών ρευμάτων. Αυτό
όμως δεν ήταν το κύριο ζήτημα: Ο Κένεντι μετά το ατύχημα κολύμπησε στη
στεριά, επέστρεψε στο Chappaquiddick
και ζήτησε από δύο φίλους να τον βοηθήσουν να βρει την άτυχη 28χρονη.
Την επομένη ενημέρωσε τον δικηγόρο
του και τους γονείς της Kopechne, πριν
καν ενημερώσει την αστυνομία.

<
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Οι πιο δύσκολες ώρες
του επόμενου Προέδρου
θέλουν καθαρούς
συμβούλους και εσωτερική αντιπολίτευση
Τα μπλεξίματα του Κένεντι τού επέφεραν μια ποινή δίμηνης φυλάκισης
(με αναστολή) διότι εγκατέλειψε τη σκηνή του ατυχήματος. Όλοι υποψιάζονται
ώς σήμερα πως ο Κένεντι ήθελε να αποκρύψει το γεγονός ότι οδηγούσε μεθυσμένος.
Η περίεργη αυτή ιστορία αποτέλεσε
το 2009 και την πρώτη παράγραφο του
επικήδειου ενός αξιόλογου και θαυμαστού άνδρα. Ώς το 2009, τον απέκλεισε
από την προεδρία της χώρας του.
Μεγαλύτερος χαμένος από αυτή την
ιστορία ήταν –μου φαίνεται– ο λαός
των ΗΠΑ, που αναγκάστηκε να ζήσει
με τον ηθικό, καλοπροαίρετο αλλά μέτριο Κάρτερ.

Σε μία εβδομάδα, οι Κύπριοι θα επιλέξουν νέο Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Λίγο-πολύ, γνωρίζουμε ποιος θα είναι ο
επόμενος Πρόεδρος. Έτσι κι αλλιώς,
δεν υπάρχει και άνεση επιλογής.
Κανένας από τους υποψηφίους δεν
σκότωσε τη φίλη του, φυσικά, αλλά σε
επτά βράδια θα πρέπει να βάλουν κάτω
ονόματα για το υπουργικό τους συμβούλιο και τους επιτρόπους και υφυπουργούς που μας υποσχέθηκαν.
Η πρώτη χρήση αυτής της λίστας
είναι ως μήνυμα προς συμμάχους και εχθρούς, δανειστές, πολίτες, διασώστες
και επενδυτές.
Και η λίστα αυτή θα αποτελέσει το
πρώτο –και ένα από τα ισχυρότερα–
μήνυμα που θα δώσει ο επόμενος Πρόεδρος διεθνώς. Εξάλλου, από την 1η
Μαρτίου ώς την ώρα που θα τελειώσουν και τα τελευταία χρήματα του
κράτους, δεν υπάρχει χρόνος για πολλά
μηνύματα.
Μπορεί στη λίστα να υπάρχουν άτομα
αξιόλογα, σεβαστά και με θέσεις αξιέπαινες – δεν γνωρίζω. Αλλά πρέπει,
πέρα από αυτά τα χαρακτηριστικά, να

είναι και άτομα χωρίς σκιές. Ωστόσο,
την ίδια ώρα, ο Πρόεδρος θα πρέπει να
περιβάλλεται από μια ομάδα που να
μην έχει καμία σκιά και, πάνω απ’ όλα,
καμία προσωπική ατζέντα.
Όπως έμαθε με τον άσχημο τρόπο ο
Τέντι Κένεντι, το παρελθόν σου πάντα
σε ακολουθεί. Η εντύπωση που αφήνει
μια άσχημη μέρα, θα είναι πάντα μέρος
της πρώτης εντύπωσης που αφήνει το
όνομά σου. Αυτό είναι ένα μάθημα που
στην Κύπρο δεν το μάθαμε ποτέ, ανακυκλώνοντας άτομα με γκρίζες ζώνες
στο παρελθόν τους και ζητώντας από
άτομα που ήταν μέρος του προβλήματος,
να προσφέρουν στη συνέχεια τη λύση.
(Δεν αναφέρομαι σε κάποιον συγκεκριμένο, τα παραδείγματα είναι πάμπολλα).
Η δημιουργία μιας «χαλάλ» ομάδας
στην κυβέρνηση είναι βασικής σημασίας, νοουμένου πως θα είναι και άτομα
με ικανότητες. Την ίδια ώρα, όμως, υπάρχει και μια άλλη κίνηση που ο Πρόεδρος θα πρέπει να κάνει. Ενώ οι πιο
αγχωτικές και δύσκολες ώρες της ζωής
του αρχίζουν την ερχόμενη εβδομάδα,

θα πρέπει, θεωρώ, να διορίσει και εσωτερική αντιπολίτευση.
Πρέπει πάντα να υπάρχει κάποιος με
πρόσβαση στον Πρόεδρο και στον άμεσό
του περίγυρο, που να έχει ως εντολή να
καταγράφει την αντίθετη άποψη: σημειώματα για τις αδυναμίες του Προέδρου, διαφωνίες για τις αποφάσεις και
τις πολιτικές του, αντεπιχειρήματα για
τις πράξεις του. Αν υπήρχε μια τέτοια
θέση στο Προεδρικό, ίσως να γλυτώναμε
από πολλά κακά που πάθαμε τα τελευταία πέντε χρόνια.
Χωρίς εντολή να διαφωνεί (και κράνος για τα τασάκια) δεν μπορεί κανείς
να κάνει αυτή τη δουλειά. Ενώ όμως
απαιτούνται καθαροί σύμβουλοι και
γρήγορες αποφάσεις, η «άλλη άποψη»
επιβάλλεται να ακούγεται σε κάθε απόφαση.
Επίσης, πρέπει να προχωρήσει το
ΓεΣΥ και να εκπονηθεί ΜΔΠ. Και τα λεφτά από το γκάζι να μείνουν εκτός προϋπολογισμού.

www.fortheisland.wordpress.com
Σχολιάστε στο www.kathimerini.com.cy
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η / Του ΓΙΑΝΝΗ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗ

Μεταρρυθμιστική
ατζέντα
και εκλογές
Σε φυσιολογικές συνθήκες η προεκλογική περίοδος είναι
μια από τις πιο γόνιμες περιόδους για μια δημοκρατία.
Όλοι οι υποψήφιοι έχουν την ευκαιρία να θέσουν την ατζέντα τους, να αναδείξουν ζητήματα, να προκαλέσουν
συζητήσεις, να μιλήσουν για ζητήματα που συνήθως απουσιάζουν από τη δημόσια συζήτηση. Πολλές φορές
για έναν υποψήφιο (για οποιαδήποτε θέση ή αξίωμα)
δεν έχει σημασία αν θα εκλεγεί, αλλά το να μπορέσει να
μιλήσει για αυτά που θεωρεί σημαντικά. Στις εκλογές
όλοι έχουν λόγο, όλοι έχουν μια ευκαιρία να μιλήσουν.
Ζούμε μια τέτοια περίοδο στην Κύπρο; Αν θέλει κανείς
να αναζητήσει τα βαθύτερα αίτια της σημερινής κρίσης
(οικονομικής και κυρίως κοινωνικής) που ταλανίζει τη
χώρα, θα πρέπει να μελετήσει τον τρόπο διεξαγωγής της
προεκλογικής εκστρατείας: πρόκειται για μια θλιβερή
διαδικασία, που ταιριάζει σε ένα ολιγαρχικό καθεστώς
που φιμώνει κάθε μη συστημική φωνή, στην οποία αναπαράγονται παραστάσεις του παρελθόντος. Συζήτηση
για το αύριο δεν γίνεται. Η αναφορά δεν έχει να κάνει με
το Κυπριακό. Ακόμη και στο θέμα της οικονομίας, που
μονοπωλεί το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης, ο διάλογος
είναι εσωστρεφής και οι τρεις υποψήφιοι –οι υπόλοιποι
απλά δεν υπάρχουν…– προσαρμόζουν τον λόγο τους σε
αυτά που θέλουν να ακούσουν οι ψηφοφόροι.
Δυστυχώς το πολιτικό σύστημα της Κύπρου δεν έχει
διδαχθεί τίποτα από τα δεινά της Ελλάδας (με την ευκαιρία
να σημειώσουμε ότι στην Ελλάδα όλα τα κόμματα που
κατεβάζουν υποψήφιους βουλευτές σε όλη την επικράτεια
δικαιούνται ΔΩΡΕΑΝ τηλεοπτικό χρόνο για να διατυπώσουν το μήνυμά τους, ενώ η κρατική τηλεόραση διοργανώνει τηλεοπτικές συζητήσεις με τους υποψηφίους των
μη κοινοβουλευτικών κομμάτων).
Στην Ελλάδα το πολιτικό προσωπικό εκπαιδεύτηκε με
μια πελατειακή λογική, συνεπώς εκλέγονταν όσοι έστηναν
τον καλύτερο μηχανισμό εξυπηρέτησης της εκλογικής
πελατείας. Ελάχιστοι ήταν εκείνοι που εκλέγονταν με
βάση τα όσα πρέσβευαν. Έπρεπε να φτάσουν τα πράγματα
στο σημείο μηδέν, στις εκλογές του Ιουνίου, για να
αλλάξει κριτήρια ο μέσος ψηφοφόρος.
Στην Κύπρο το πολιτικό προσωπικό ήταν προσανατολισμένο στο Κυπριακό. Τα υπόλοιπα κινούνταν στον αυτόματο πιλότο. Κοινό στοιχείο, τόσο στην Ελλάδα, όσο
και στην Κύπρο, είναι ότι το πολιτικό προσωπικό δεν
είναι έτοιμο για τα δύσκολα. Δεν μπορούσε και δεν
μπορεί να συντάξει ένα συγκεκριμένο και ρεαλιστικό
εθνικό σχέδιο ανάταξης κοινωνίας και οικονομίας. Σχέδιο
δεν είναι οι γενικόλογες διακηρύξεις και τα συνθήματα,
ούτε να συνεχίζεις να χαϊδεύεις αφτιά. Πρέπει να θέτεις
τον στόχο, πώς θα τον πετύχεις, πότε και με ποιους. Κάτι
σαν ένα επιχειρηματικό σχέδιο ή σαν το Μνημόνιο που
μας επιβάλλει η Τρόικα. Ένα σχέδιο με βάθος, που θα
έχει ως τελικό στόχο την ευημερία των πολιτών (και όχι
των ψηφοφόρων). Οι μεταρρυθμίσεις αποτελούν όρο επιβίωσης για κάθε οργανισμό και πολύ περισσότερο για
την οικονομία και την κοινωνία. Φτάνοντας στο τέλος
της προεκλογικής περιόδου, με λύπη διαπιστώνει ακόμη
και ο πιο καλόπιστος παρατηρητής ότι η μεταρρυθμιστική
ατζέντα, που τόσο ανάγκη έχει η χώρα, έλειπε από τον
δημόσιο διάλογο.
Η συμβολή της στήλης σε αυτές τις εκλογές είναι να
μεταφέρει μια από τις ελάχιστες φωνές, με κοσμοπολίτικη
αντίληψη, που κατέθεσε μια πρόταση με συνοχή. Έβαλε
τέσσερεις τίτλους που αφορούν την πραγματική ζωή και
το αύριο. Ο νομπελίστας Οικονομικών, Χριστόφορος
Πισσαρίδης, μιλώντας σε ημερίδα του ΟΠΕΚ με θέμα «Η
Κρίση ως Μάθημα για το Μέλλον», έθεσε τέσσερα κύρια
σημεία οικονομικής μεταρρύθμισης:
1ον Η παραγωγή πρέπει να είναι στα χέρια του ιδιωτικού
τομέα. Αν υπάρχουν κλάδοι που θεωρούνται πολύ ευαίσθητοι για τον ιδιωτικό τομέα, ας παραμείνουν στο Δημόσιο, αλλά θα πρέπει η διοίκησή τους να είναι αντίστοιχη
με αυτήν μιας ιδιωτικής εταιρείας. Ένα τέτοιο σύστημα
εξασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα που είναι απαραίτητη
σε μια ανοικτή οικονομία.
2ον Το κράτος, εκτός από τις πολιτικές του εξουσίες,
στον οικονομικό τομέα ασχολείται μόνο με τις υποδομές,
την ανισότητα και την προστασία του άνεργου και
χαμηλά αμειβόμενου νοικοκυριού. Δηλαδή το κράτος
βοηθά τον ιδιωτικό τομέα στην ανάπτυξη και την κοινωνική αξιοπρέπεια.
3ον Ο εργοδότης έχει ευελιξία στην εκλογή αριθμού
θέσεων εργασίας, ωραρίου και απολύσεων, μέσα στα
πλαίσια των κανόνων καλής απασχόλησης του Διεθνούς
Γραφείου Εργασίας, που εδρεύει στη Γενεύη, ή του
ΟΟΣΑ, που εδρεύει στο Παρίσι.
4ον Οι μισθοί, και ίσως άλλοι όροι εργασίας (όπως υπερωρίες κ.λπ.), καθορίζονται με συλλογικές συμβάσεις
μετά από διαβουλεύσεις μεταξύ των κοινωνικών εταίρων.
Είναι απαραίτητο οι μισθοί να αντανακλούν την παραγωγικότητα της εταιρείας και του εργαζομένου, και όχι
τη δύναμη και την πολιτική επιρροή της συντεχνίας ή
του εργοδότη. Τα μονοπώλια καταργούνται και από τις
δύο πλευρές, εργάτη και εργοδότη.
Υ.Γ. Ο δημόσιος διάλογος στις εκλογές αφορούσε τους

τρεις βασικούς υποψηφίους. Οι υπόλοιποι, ακόμη και
αν είχαν να πουν ενδιαφέροντα πράγματα, διεγράφησαν από τη δημόσια ζωή. Και η ευθύνη δεν βαρύνει τα
μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κάθε μέσο ασχολείται με
ζητήματα που αφορούν την πλειοψηφία του κόσμου,
αλλά η Πολιτεία έχει την ευθύνη να ρυθμίζει την ισότιμη προβολή όλων, ειδικά στην τηλεόραση, όπου οι
συχνότητες αποτελούν δημόσιο αγαθό.
seitanidisi@kathimerini.com.cy

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Α Τ Η Σ Ε Β ΔΟ Μ Α Δ Α Σ

1,097 τρισ. ευρώ είναι οι αξία των εξαγωγών της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης το 2012. Οι εισαγωγές
της κατέγραψαν αύξηση της τάξης του 3,4% από το προηγούμενο έτος, όπως ανακοίνωσε η γερμανική στατιστική υπηρεσία Destatis. Οι εισαγωγές της έφθασαν μόλις στο
0,7% και στα 909.2 δισ. ευρώ για την περίοδο Ιανουαρίου
– Δεκεμβρίου 2012.

4 δισ. ευρώ είναι το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου
της Κύπρου κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2012,
σε σύγκριση με τα 4,51 δισ. της αντίστοιχης περιόδου του
2011, σύμφωνα με ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας.
554 είναι ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθη-

καν από τις δημοτικές αρχές και τις επαρχιακές διοικήσεις
κατά τον μήνα Νοέμβριο 2012, σύμφωνα με τα στοιχεία της
Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου.
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ΔΗΚΤΗΣ
Ποιος είναι;

Άκρως ενδιαφέρουσες συναντήσεις είχαν

την περασμένη εβδομάδα ξένοι επενδυτές
που έφτασαν στην Κύπρο με μεγάλο ενδιαφέρον για να αγοράσουν κυπριακό χρέος.
Σύμφωνα με τους πληροφοριοδότες του
Δήκτη, στο μυαλό τους ξεχώρισε μια συνάντηση με σούπερ προσωπικότητα του τόπου. «Περισσότερο ψυχαγωγικός παρά ενημερωτικός», είπαν πως ήταν ο άνθρωπος
που συνάντησαν για να ενημερωθούν σχετικά με τις εξελίξεις που θα φέρουν στο
μέλλον πολλά έσοδα στον τόπο.

Απορούν

Γιατί άραγε επιμένουν ορισμένοι να μας

λένε ψέματα για το ύψος του ποσού που
προβλέπει η PIMCO για τις τράπεζες; Ευτυχώς, υπάρχουν και πληροφορίες από ξένους, οι οποίοι έθεσαν το ερώτημα σε φίλο της στήλης: «Να αυτοκτονήσετε θέλετε; Αφού δεν πάει τόσο ψηλά η ανακεφαλαιοποίηση, γιατί στέλνετε μήνυμα πως είναι τόσο και δεν είστε βιώσιμοι;».

Απορούμε

Λέτε να ψήνουν «τεράστια επιτυχία» κά-

ποιοι-κάποιοι που θέλουν να μας πουλούν
διαρροές;

Αργήσαμε...

Το είχαμε πει και τελικά βγήκε αλήθεια.

Όταν έψαχναν διαρροές εγγράφων και επιστολών από την Κεντρική Τράπεζα, έβαζαν την Αστυνομία να μας ρωτά για κείμενα που δεν είχαν μέσα κανένα απόρρητο.
Έτσι, μη έχοντας άλλο «πάτημα» για να
ρωτήσουν, τα έριξαν σε στοιχεία που παρουσιάζονται στον μηνιαίο ισολογισμό της
Κεντρικής Τράπεζας. Προειδοποιήσαμε,
λοιπόν, πως «ελπίζουμε να μην μας κόψουν τα στοιχεία που οφείλουν να δημοσιοποιούν, σε μια προσπάθεια να επιβάλουν μπλακ άουτ στην πληροφόρηση».
Αυτά τα κόλπα θυμίζουν δικτάτορες, εγκληματίες και κλέφτες. Και τώρα, ανακαλύπτουμε πως, όπως προβλέψαμε, η Κεντρική σταμάτησε να δημοσιοποιεί τα
στοιχεία του ισολογισμού της.
Μ.Π.

Ηθικό

ση. Ελέγχεται η Κεντρική για την εξαιρετικά ύποπτη καθυστέρηση στη δημοσιοποίηση των οικονομικών της καταστάσεων. Και
ιδίως, όταν αυτή η καθυστέρηση συμπίπτει
χρονικά και με την ώρα που τέθηκαν τα ερωτήματα για το ELA.
Μ.Π.

Τα ερωτήματα

Και, για πέμπτη φορά, θα θέσουμε τα ε-

ρωτήματα μπας και βρεθεί κανένας να μας
απαντήσει από την Αγία Παρασκευή. 1) Όταν μια τράπεζα κατέχει ELA ύψους 5 δισ.
ευρώ, το θεωρείτε σοφό να δώσετε κι άλλα; 2) Αισθάνεστε πως η Κεντρική θα πάρει πίσω τα 9,4 δισ. που της χρωστά σχεδόν εξολοκλήρου μία τράπεζα; 3) Αισθάνεστε πως μια τράπεζα με ELA στα 10 δισ.
μπορεί να θεωρηθεί «εύρωστη»; 4) Έχει η
ΚΤ λάβει οποιαδήποτε σχόλια από την ΕΚΤ
σχετικά με τη σοφία της απόφασης να παραχωρήσει ELA ύψους σχεδόν 10 δισ. ευρώ σε μία τράπεζα;
Μ.Π.

Αν συνεχίσουμε

Ως εδώ, στα απλά ερωτήματα θα μείνου-

με. Γιατί αν θέσουμε και τα δύσκολα, πολύ
φοβάμαι πως θα ρίξουν ολόκληρη την ιστοσελίδα τους.
Μ.Π.

Αλλά, για να είμαστε δίκαιοι, αυτές τις α-

νήθικες εξυπνάδες τις είδαμε και αλλού.
Ως διά μαγείας, που λέτε, και το Υπουρ-

γείο Οικονομικών «δεν βρήκε την ώρα»
(λέμε τώρα) για να ανεβάσει στοιχεία πιο
πρόσφατα από εκείνα του Νοεμβρίου. Όπως και οι οικονομικές καταστάσεις της
Κεντρικής, έτσι και οι δημοσιονομικές εξελίξεις του Υπουργείου Οικονομικών χρονολογούνται από τον Νοέμβριο. Η λογοκρισία της ενημέρωσης αποτελεί επιδεικτική απόδειξη πως κάτι θέλουν κάποιοι
να κρύψουν. Μπας και μαγειρεύονται τα
στοιχεία ή αυτά τα πράματα δεν γίνονται
στην Κύπρο;

ΔΗΣΥ από τον Μάρτιο στη θέση του υποδιοικητή της Κεντρικής, παρακάλεσε έντονα και επίμονα τον Πρόεδρο να διορίσει τον κ. Σταυρινάκη, που ούτως ή άλλως είναι ως γνωστό, «ο διοικητής πίσω
από τον διοικητή». Για την ηθική αξία της
απόφασης του Προέδρου, δεν θα σχολιάσουμε. Αυτό που είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι και το γεγονός ότι και τα τρία
ονόματα που «κυκλοφόρησαν», ήταν λάθος. Άντε τώρα…

Ιντιφάντα

Πιο παλιά

Αυτό το θέμα έχει σοβαρή ηθική διάστα-

Κι όχι μόνο

Αφού δεν μας αρέσουν οι πληροφορίες, σταματάμε να τις δίνουμε

Τώρα, για τις Οικονομικές Εξελίξεις και

Προοπτικές, που ολόκληρο το 2012 δεν
εκδόθηκαν, δεν θα πούμε τίποτε. Μόνο
σημειώνουμε την πιο ιερή παράδοση του
Υπουργείου Οικονομικών τα τελευταία
χρόνια: προβλέψεις και εκτιμήσεις που κινούνται μεταξύ του εξωπραγματικού και
του αστείου.

Ψέματα

Ο διοικητής της Κεντρικής, έχοντας ακού-

σει τα ονόματα εκείνων που θα διόριζε ο

Την Palestinian Investment Bank έτρεξε

το Προεδρικό να εγκρίνει για αδειοδότηση
στην Κύπρο, πιέζοντας αφόρητα την Κεντρική να ζητήσει την άποψη του ΥΠΕΞ για
το θέμα. Απορία πρώτη: Καλά, αυτή η τράπεζα είναι τόσο εντάξει, οι διευθυντές όλοι fit and proper, τα λεφτά όλα καθαρά
και η λειτουργία της απόλυτα «χαλάλ» κι
αν δεν υπήρχε ένσταση από το ΥΠΕΞ θα
την ενέκριναν;

Ιντιφάντα 2

Το λέμε διότι, για να πάνε με ερώτηση

FA I L Τ Η Σ Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Α Σ

European University

Παρά τις πολλές υποδείξεις στον πληρο-

φοριοδότη μας να κόψει το ποτό μαζί με
το πρωινό του, τελικά δεν εισακουστήκαμε. Γι’ αυτό και πήγε στη διάλεξη του Lee
Buchheit που διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρο, αλλά μας είπε
πως πήγε σε άλλο πανεπιστήμιο. Διορθώνουμε το λάθος. Πάντως, πιο νηφάλιοι παρατηρητές μας είπαν πως ήταν εξαιρετική
η παρουσίαση των Lee Buchheit και Gulati,
αλλά και της Fiona Mullen.

Κυριλέ

Στο κυριλέ Πανεπιστήμιο Πειραιά, το ο-

ποίο όσοι γνωρίζουν μας λένε πως είναι εκ
των πιο σοβαρών στην Ελλάδα, θα πηγαίνει συχνά πυκνά η Έλενα Αμβροσιάδου. Η
ιδρύτρια του hedge fund IKOS εξελέγη,
βλέπετε, μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης
του Πανεπιστημίου για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Από εμάς, συγχαρητήρια στο
Πανεπιστήμιο Πειραιά…

Η διακοπή ρεύματος
Στη μεγάλη γιορτή της Νέας Ορλεά-

νης, η οποία πανηγύριζε την επιστροφή της στην ομαλότητα μετά
το φιάσκο της διακυβέρνησης
Μπους και τη καταστροφή του τυφώνα Κατρίνα, έπεσε το ρεύμα. Κατά τη διάρκεια του Super Bowl (του
μεγάλου τελικού στο αμερικανικό
football), μεταξύ των Ravens και
των 49ers, έπεσαν τα φώτα λίγο
μετά το ημίχρονο. Τελικά, παρά την
άσχημη επίδραση της διακοπής, οι
Ravens νίκησαν, αλλά στην ιστορία
μάλλον θα μείνει η απώλεια ρεύματος που μάλλον θυμίζει Μαρί. Πληροφορίες που ενέπλεκαν το σόου
της Beyonce, δεν επιβεβαιώνονται.

AΡΘΡΟ

προς το ΥΠΕΞ, αυτό κατά πάσα πιθανότητα
σημαίνει πως σκέφτηκαν στα σοβαρά να
πάρουν στα σοβαρά μια τέτοια επικείμενη
αίτηση. Και, ενώ άπαντες τρέχουν σαν τρελοί να αποδείξουν πως δεν κάνουμε ξέπλυμα και πως η γνωστή εκείνη περίπτωση των χρημάτων με τα μαυροσάκουλα από τους αδερφούς μας Σέρβους ήταν μια
«μοναδική και ειδική περίπτωση», έρχονται και κάνουν κάποιοι σκέψεις να φέρουν λεφτά του Ιράν και της Χαμάς στην
Κύπρο. Και, όπως πάντα, να δείτε που θα
προσπαθήσουν να δικαιολογήσουν κιόλας
αυτή την κατάσταση ορισμένοι.

Κυριλέ και ριγέ

Και, ενώ η IKOS στέλνει σε κυριλέ πανεπι-

στήμια την επικεφαλής της, στέλνει και στα
δικαστήρια έναν πρώην υπάλληλό της, με
την κατηγορία της κλοπής κωδικών και άλλων πληροφοριών από την εταιρεία. Ο πρώην πάει, όπως φαίνεται, στη ζωή «ριγέ».
diktis@kathimerini.com.cy

/ BLOOMBERG / Του CLIVE CROOK

Το ΑΕΠ δεν είναι πάντα ο καθρέφτης της οικονομίας
Η Επιτροπή για την Ανάπτυξη που λειτουργεί
υπό την αιγίδα του London School of
Economics, απαρτίζεται από ακαδημαϊκούς,
πρώην κυβερνητικά στελέχη και ηγετικά
επιχειρηματικά στελέχη και μόλις δημοσιοποίησε μια μελέτη αναφορικά με τη βελτίωση των επιδόσεων της βρετανικής οικονομίας. «Investing for Prosperity», επενδύοντας για την ευημερία, είναι μια πράγματι
αξιόλογη μελέτη που πολλοί πρέπει να διαβάσουν και όχι μόνον στη Βρετανία.
Στη μελέτη αυτή δίδεται έμφαση στις
πολιτικές τις σχετικές με το ανθρώπινο κεφάλαιο, τις επενδύσεις και την καινοτομία,
καθώς και στους περιορισμούς των παραμέτρων που συνήθως χρησιμοποιούμε για
να προσδιορίσουμε την ευμάρεια. Το τελευταίο αυτό θέμα έχει τεθεί σε δημόσιο
διάλογο και στο πλαίσιο της στήλης
Bloomberg View, δηλαδή πως το ΑΕΠ δεν
είναι ο απόλυτος καθρέφτης της επιτυχίας
μιας οικονομίας. Οι συγγραφείς της μελέτης
παροτρύνουν το κράτος αλλά και τα μέσα
μαζικής ενημέρωσης να επικεντρώνονται
όχι μόνον στο ΑΕΠ αλλά και στο μέσο εισόδημα ως σημαντικότατο δείκτη ευημερίας,
τονίζοντας ότι αυτός είναι περισσότερο αντιπροσωπευτικός του βιοτικού επιπέδου
της πλειονότητας των πολιτών. Η συμβουλή
τους είναι όντως καλή.
Η Επιτροπή θεωρεί την ανάπτυξη υποδομών ύψιστη προτεραιότητα. Προτείνει
τη δημιουργία μιας Επιτροπής Στρατηγικής
Ανάπτυξης Υποδομών, η οποία θα λειτουργεί
συμβουλευτικά του Κοινοβουλίου αναφορικά

με τις ευρύτερες προτεραιότητες. Προτείνει
επίσης τη λειτουργία Ανεξάρτητης Επιτροπής Σχεδιασμού Υποδομών, στην οποία θα
εκχωρηθούν νέες εξουσίες σχεδιασμού καθώς και την ίδρυση Τράπεζας Υποδομών, η
οποία θα βοηθά στην εξασφάλιση χρηματοδότησης μεγάλων έργων αλλά και θα

προσφέρει συμβουλές για τη διαχείριση
κινδύνων.
Στην έκθεση αναφέρεται ότι η διαχείριση
των δημοσίων έργων υποδομών υπήρξε
και παραμένει οικτρή. Καμία ιδιωτική εταιρεία δεν θα είχε επιβιώσει των λαθών
που έχει κάνει το κράτος, διαχειριζόμενο

τα χρήματα των φορολογουμένων. Οπως
αναφέρει ο εκ των συγγραφέων της μελέτης,
καθηγητής Διαχείρισης Εργων στο πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, Μπεντ Φλίβμπτζεργκ, 9 στα 10 έργα υποδομών που αφορούν
τις μεταφορές (τα στοιχεία αναφέροντα σε
20 χώρες, στις πέντε Ηπείρους) υπερέβησαν
κατά την εκτέλεσή τους τον αρχικό προϋπολογισμό τους. Από την άλλη πλευρά, τα
αναμενόμενα από τα συγκεκριμένα έργα
οφέλη ήταν κατά κανόνα υπερτιμημένα. Ο
ίδιος τονίζει ότι στην προσπάθειά τους να
εξασφαλίσουν χρηματοδότηση για ένα
έργο, όσοι το προωθούν χρησιμοποιούν
κατά κανόνα την εξής εξίσωση: «Υποτίμηση
Κόστους + Υπερτίμηση Ωφελημάτων =
Χρηματοδότηση»
Στη Βρετανία, όπως και ακόμη λιγότερο
στις ΗΠΑ, ουδείς μπορεί να υποστηρίξει
ότι οι επενδύσεις σε έργα υποδομής είναι
υπερβολικές. Υπάρχουν περιθώρια για πολλές
περισσότερες. Το πρόβλημα έγκειται ότι τα
έργα που επιλέγονται, επιλέγονται στη
λάθος βάση, με λανθασμένα κριτήρια καθώς
και ότι ακόμη και άλλα, που ορθώς έχουν επιλεγεί, πάσχουν από κακοδιαχείριση.
Το πρόβλημα λαμβάνει διαστάσεις, διότι
οι επιλογές έργων υποδομών είναι βαθύτατα
πολιτικές. Παραδοσιακά, υπάρχει συναλλαγή, με την έννοια «υποστήριξε το δικό
μου προτιμώμενο έργο, για να υποστηρίξω
το δικό σου…» όταν προωθούνται κάποια
από αυτά από μια κυβέρνηση… Ολοι γνωρίζουμε ποιο το αποτέλεσμα αυτών των
πρακτικών…
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Βιώσιμο το χρέος, είπαν «ναι» οι Ρώσοι

Πληροφορίες ρίχνουν το ποσό της PIMCΟ στα 8,8 δισ. ευρώ και ελέγχεται ο αριθμός που διέρρευσε την περασμένη εβδομάδα
Του ΜΙΧΑΛΗ ΠΕΡΣΙΑΝΗ

Κάτω από το όριο που διέρρευσε την
περασμένη εβδομάδα, ύψους 10,1 δισ.
ευρώ, φέρεται να είναι τελικά το ανώτατο όριο του αρνητικού σεναρίου της
PIMCO. Σύμφωνα με πληροφόρηση
της «Κ», το ποσό που θα περιλαμβάνεται στην τελική έκθεση του οίκου,
θα είναι «κάπως χαμηλότερο από 9
δισ. ευρώ». Οι πληροφορίες θέτουν το
βασικό σενάριο στα 5,98 δισ. ευρώ,
και το αρνητικό στα 8,8 δισ. Μια τέτοια
εξέλιξη θέτει το δημόσιο χρέος εντός
των ορίων της βιωσιμότητας.
Σημειώνεται, επιπλέον, πως η απομόχλευση των τραπεζών, με την αποξένωση στοιχείων ενεργητικού αλλά
και εργασιών που δεν είναι αμιγώς
«τραπεζικές» ή δεν είναι εντός της κυπριακής αγοράς, αναμένεται να δώσει
σημαντικές ανάσες στο ύψος της ανακεφαλαιοποίησης, ιδίως εάν δοθεί,
τελικά, και χρονικό περιθώριο μέχρι
την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης στο 9%, πέρα από τον Δεκέμβριο του 2013. Επιπλέον ανάσα μπορεί
να δοθεί εάν, τελικά, το ενδιαφέρον
επενδυτών για απόκτηση συμφερόντων
σε μία τουλάχιστον κυπριακή τράπεζα
υλοποιηθεί.
Σημειώνεται πως το ύψος της έκθεσης της PIMCO βασίζεται στην υπόθεση
εργασίας πως οι κυπριακές τράπεζες
θα χρειαστούν ανακεφαλαιοποίηση
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Η μείωση του ποσού
ενδέχεται να συνδέεται
με πιο «ακραίες» επιλογές
όσον αφορά στις τράπεζες
ούτως ώστε τα Βασικά Ίδια Κεφάλαιά
τους να φτάσουν στο όριο του 9%.
Ενδεχομένως το τελικό ποσό να συνεπάγεται πως τουλάχιστον για μία
τράπεζα δεν θα επιχειρηθεί αύξηση
κεφαλαίων αλλά «συγυρισμένη» αλλαγή
καθεστώτος, χωρίς να αποκλείονται
και τα πιο ακραία σενάρια.
Προς ενίσχυση των πληροφοριών
για μείωση του ύψους των ποσών που
χρειάζονται για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, άλλη πληροφόρηση
αναφέρει πως επίκειται αλλαγή στην
προσέγγιση της Κεντρικής Τράπεζας
σχετικά με την αναδιάρθρωση των
τραπεζών. Παρά το γεγονός ότι στο
προσχέδιο του Μνημονίου προβλέπεται
η δημιουργία Εταιρείας Διαχείρισης
Ενεργητικών («κακής τράπεζας», AMC),
πληροφορίες της «Κ» αναφέρουν πως
σήμερα γίνονται σοβαρές σκέψεις για
αλλαγή στάσης.
Πρόθεση ήταν αρχικά η μετατροπή
της Λαϊκής σε «κακή τράπεζα», μέσα
από την αποξένωση των ενεργητικών
του ομίλου που θεωρούνται υγιή. Τα
ενεργητικά αυτά θα αγοράζονταν από
την AMC με σκοπό τη μεταπώληση,
με αποτέλεσμα η τράπεζα να διατηρήσει τα προβληματικά στοιχεία –
όπως τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια–
με σκοπό να «ξεδιπλώσει» τη θέση της
με ομαλό τρόπο.
Αυτή ήταν εδώ και μερικούς μήνες
η πρόθεση της Κεντρικής Τράπεζας,
η οποία ουσιαστικά επιθυμούσε να ακολουθήσει μια αντίστροφη εκδοχή
της ορθόδοξης πολιτικής που ακολουθείται σε τραπεζικές κρίσεις, και αντί
να δημιουργήσει «κακή τράπεζα», να
δημιουργήσει «καλή τράπεζα» και να
αφήσει τα προβληματικά στοιχεία ενεργητικού στη Λαϊκή.
Η σκέψη αυτή εξυπηρετούσε και την
άλλη πρόθεση της Κεντρικής, δηλαδή
τη ραγδαία σμίκρυνση του τραπεζικού
συστήματος, μέσα από την πώληση,
από πλευράς των τραπεζών, όλων των
εργασιών τους που δεν είναι αμιγώς
τραπεζικές ή που δεν βρίσκονται εντός
Κύπρου. Με τα έσοδα που θα αποκόμιζαν, οι τράπεζες θα ενίσχυαν τα ενεργητικά τους, ενώ θα μείωναν με

την απομόχλευση αυτή και τα συνολικά
κεφάλαια. Έτσι, θα μπορούσαν να ενισχυθούν τα Βασικά Ίδια Κεφάλαια
των τραπεζών, μειώνοντας το ποσό
που χρειάζεται για να εξασφαλιστεί η
τελική ανακεφαλαιοποίησή τους.
Το πρόβλημα με την πρόθεση αυτή
της Κεντρικής, όμως, ήταν πως η μαζική
αποξένωση εταιρειών (ασφαλιστικών,
χρηματιστηριακών, θυγατρικών στο
εξωτερικό κ.ο.κ.) θα οδηγούσε σε συνθήκες πώλησης υπό το καθεστώς πανικού (fire sale), με αποτέλεσμα να
μην μπορούν να εξασφαλιστούν έσοδα
από τις τράπεζες. Με αυτό το δεδομένο,
κατέστη ξεκάθαρο στην Κεντρική πως
μπορεί μεν να οδηγήσει σε σμίκρυνση
το τραπεζικό σύστημα, αλλά αυτό θα
γινόταν με τρόπο που δεν θα επέτρεπε
τη βελτίωση του συστήματος, που
είναι και το τελικό ζητούμενο.

Οι προθέσεις
Έχοντας υπόψη και το γεγονός ότι
η Λαϊκή βρίσκεται κάτω από ισχυρές
πιέσεις και πως τα ποσά που η τράπεζα
χρωστά στην Κεντρική έναντι ρευστότητας (περίπου 9,5 δισ. ευρώ) δύσκολα θα αποπληρωθούν, είναι προφανές πως η Κεντρική είτε επιχειρεί
τη διάσωση της Λαϊκής χωρίς όμως
ριζικές αλλαγές στη δομή της τράπεζας,
είτε οδηγείται προς κάποια πιο ακραία
επιλογή για την τράπεζα.
Υπενθυμίζεται πως οι διαρροές για
το τελικό νούμερο από πλευράς της
PIMCΟ, έκαναν λόγο για ανάγκες ύψους
10,1 δισ. ευρώ, ένα ποσό που πλέον ελέγχεται ως υπερβολικό. Πληροφορίες
από ξένους εμπειρογνώμονες της 9ης
Οδού της Ουάσινγκτον δεν απορρίπτουν
εικασίες πως το ποσό της PIMCO, όσον
αφορά στο αρνητικό σενάριο, κινείται
«λίγο χαμηλότερα από τα 9 δισ. ευρώ».
Δεν είναι βέβαιο γιατί το ποσό των
10,1 δισ. ευρώ έχει διαρρεύσει προς
διάφορες κατευθύνσεις τις τελευταίες
ημέρες, αλλά η μείωση του ποσού στο
αρνητικό σενάριο της PIMCO συνεπάγεται και μείωση των ποσών για ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Με
δεδομένη την κατάσταση στην Τράπεζα Κύπρου, όπου τα προβλήματα είναι δεδομένα, συνεπάγεται πως η διαφοροποίηση του ποσού έχει κυρίως
να κάνει με τις λύσεις που θα αναζητηθούν στη Λαϊκή. Όπως αναφέρεται
και πιο πάνω, η ασφυκτική στενότητα
στη ρευστότητα της Λαϊκής, αλλά και
το βαρύ χρέος προς την Κεντρική Τράπεζα, οδηγούν φυσιολογικά σε πιο ακραίες επιλογές.
Με βάση και αυτή την πληροφόρηση,
όλα δείχνουν πως το νούμερο που θα
παρουσιαστεί στο Eurogroup θα είναι
ουσιαστικά χαμηλότερο του «τρομακτικού σεναρίου» των 10,1 ή και 10,7
δισ. ευρώ που είχαν διαρρεύσει στα
ΜΜΕ την περασμένη εβδομάδα.

Μέσα και οι Ρώσοι
Εν τω μεταξύ, πληροφορίες από αρμόδιες ρωσικές πηγές σχολιάζουν πως
η θέση της Μόσχας έχει πλέον ξεκαθαρίσει και η επιμήκυνση του δανείου
των 2,5 δισ. ευρώ πρέπει πλέον να θεωρείται δεδομένη.
Πέραν τούτου, οι Ρώσοι έχουν λάβει
την απόφαση για συμμετοχή τους «σε
βοήθεια προς την Ε.Ε. απέναντι στην
κρίση χρέους», μια θέση που είχαν εξάλλου διαμηνύσει από το καλοκαίρι.
Η θέση αυτή μεταφράζεται σε διάθεση
της Ρωσίας να ενισχύσει οικονομικά
τη διάσωση της Κύπρου μέσα από την
Τρόικα. Σύμφωνα με πηγές, η επιλογή
που προκρίνεται είναι και η αρχική,
σύμφωνα με την οποία η Ρωσία κατά
πάσα πιθανότητα θα χρηματοδοτήσει
τη συμμετοχή του ΔΝΤ στη διάσωση
της Κύπρου.
Κάτι τέτοιο, πάντως, προϋποθέτει
πως το δημόσιο χρέος της Κυπριακής
Δημοκρατίας θα κριθεί βιώσιμο, κάτι
που αποτελεί προϋπόθεση από πλευράς
του ΔΝΤ για τη δική του συμμετοχή,
έστω και με ρωσική χρηματοδότηση.

Επιμήκυνση του δανείου ύψους 2,5 δισ. ευρώ που παραχωρήθηκε στην Κύπρο φέρεται να αποφάσισε ο Ρώσος πρόεδρος.

Εμπόδια σε τέσσερα επίπεδα για το Μνημόνιο
Του ΓΙΑΝΝΗ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗ

Η εμπλοκή του φυσικού αερίου στην
κατάρτιση του Μνημονίου και ο υπολογισμός των πιθανών εσόδων στην
εκτίμηση της βιωσιμότητας του κυπριακού δημόσιου χρέους αποτελεί
μια λύση ανάγκης για την Ευρώπη. Ωστόσο, το ευρωπαϊκό σκέλος της Τρόικας δεν πρόκειται να θέσει το ζήτημα
άμεσα πριν υπάρξει επιβεβαίωση των
κοιτασμάτων.
Η καθυστέρηση που έχει παρατηρηθεί στην κατάληξη της διαδικασίας
–με τις όποιες αποφάσεις να μετατίθενται πλέον για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου– επιτείνουν την
αβεβαιότητα στην οικονομία και επιδεινώνουν τους μακροοικονομικούς
δείκτες, με βάση τους οποίους έχει
γίνει η άσκηση η PIMCO για τις κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών.
Είναι χαρακτηριστικό ότι το ακραίο
σενάριο της ανακεφαλαιοποίησης υπολογίστηκε με την υπόθεση ότι η ανεργία θα φτάσει στο 14,5% το 2015,
όταν ήδη βρίσκεται μια ανάσα από το
15%.
Ο νέος επικεφαλής του Eurogroup
και υπουργός Οικονομικών της Ολλανδίας, Γερούν Ντάισελμπλουμ, υποστήριξε πως τα έσοδα αυτά θα μπορούσαν να ληφθούν υπ’ όψιν στις συνομιλίες για τη στήριξη της Κύπρου
και στις εκτιμήσεις για τη βιωσιμότητα
του κυπριακού χρέους. Τόνισε, ωστόσο, ότι προτού συνεκτιμηθούν τα έσοδα αυτά στους σχετικούς υπολογισμούς, θα πρέπει να διερευνηθούν
περαιτέρω στοιχεία σε ό,τι αφορά το
συνολικό ύψος που ενδέχεται να φτάσουν.
Στο πλαίσιο ομιλίας του ενώπιον
της Κάτω Βουλής του ολλανδικού κοινοβουλίου, ο επικεφαλής του
Eurogroup τόνισε ότι «πρέπει αρχικά
να περιμένουμε τις πρώτες εξορύξεις,
να δούμε πόσο είναι, τι είδους αέριο
είναι και τι ποιότητας, προτού προλάβουμε να το συμπεριλάβουμε στο
πρόγραμμα». Έχουν προηγηθεί εκτιμήσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων,
που θεωρούν ότι η Κύπρος θα μπορούσε να εξασφαλίσει από το φυσικό

Η αυριανή συνεδρίαση του Eurogroup είναι η πρώτη συνεδρίαση που θα γίνει υπό
τη διεύθυνση του νέου προέδρου του σώματος, Γερούν Ντάισελμπλουμ.
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Ειδικό λογαριασμό για έσοδα από το φυσικό αέριο,
προκειμένου να συνεκτιμηθούν στη βιωσιμότητα
του χρέους, προτείνει
ο νέος επικεφαλής του
Eurogroup και υπ. Οικονομικών της Ολλανδίας, Γερούν Ντάισελμπλουμ
αέριο έσοδα ύψους 18 δισ. ευρώ και
ενδεχομένως πολύ περισσότερα, δηλαδή από 100% έως 300% του κυπριακού ΑΕΠ. Σημειωτέον ότι στα 17,5
δισ. ευρώ έχει εκτιμηθεί το συνολικό
κόστος του προγράμματος διάσωσης
της Μεγαλονήσου και ως εκ τούτου

αποτελεί πηγή προβληματισμού το
γεγονός ότι ισοδυναμεί με το υφιστάμενο κυπριακό ΑΕΠ.

Το Eurogroup
Κύκλοι της Ευρωζώνης χαρακτηρίζουν το θέμα της Κύπρου δύσκολο και
συνάμα ενδιαφέρον, καθώς πρέπει να
ξεπεραστούν εμπόδια σε τέσσερα επίπεδα:
-Σε οικονομικό, με τη βιωσιμότητα
του χρέους και την ανάπτυξη. Επειδή
δεν υπάρχει βεβαιότητα για τα αποθέματα αερίου στην Κύπρο, τα έσοδα
από τα κοιτάσματα δεν λαμβάνονται
υπόψη στην άσκηση βιωσιμότητας.
Η Τρόικα αναμένει νεότερα επί του
θέματος το φθινόπωρο.
-Σε χρηματοπιστωτικό, λόγω του τεράστιου μεγέθους του τραπεζικού τομέα σε σχέση με το ΑΕΠ της Κύπρου.
-Σε εξωτερικό, λόγω της εμπλοκής
της Ρωσίας.

-Σε πολιτικό, λόγω των κατηγοριών
για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αυτό
που ενδιαφέρει τους Ευρωπαίους δεν
είναι μόνο η ύπαρξη επαρκούς νομοθεσίας, αλλά και η εφαρμογή της.
Στην αυριανή συνεδρίαση του
Eurogroup δεν αναμένεται κάτι θεαματικό για την Κύπρο. Πρώτο θέμα
στην ατζέντα είναι η οικονομική κατάσταση στην Ευρωζώνη. Πρόκειται
για την πρώτη συνεδρίαση που θα
γίνει υπό τη διεύθυνση του νέου προέδρου του Eurogroup, Γερούν Ντάισελμπλουμ, ενώ θα είναι παρούσα και
η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ, Κριστίν
Λαγκάρντ.
Αποφάσεις, πάντως, επί του κυπριακού Μνημονίου δεν αναμένονται στη
συνεδρίαση του Eurogroup στις 4 Μαρτίου –η νέα κυβέρνηση αναλαμβάνει
καθήκοντα την 1η Μαρτίου–, με τις αποφάσεις να μετατίθενται για το δεύτερο
δεκαπενθήμερο του Μαρτίου, σύμφωνα
με εκτιμήσεις ανώτερου Ευρωπαίου αξιωματούχου. Για την Κύπρο θα αποφασίσουμε όποτε είμαστε έτοιμοι, σημειώνουν πηγές της Ευρωζώνης.
Η διάσωση της Κύπρου έχει διχάσει
την Ευρωζώνη, καθώς έχει φέρει σε αντιπαράθεση τον Γερμανό υπουργό Οικονομικών, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, με
τον πρόεδρο της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι,
οι οποίοι στο προηγούμενο Eurogroup
διαφώνησαν ως προς το αν η Κύπρος
αποτελεί συστημικό κίνδυνο για την
Ευρωζώνη. Στο επιχείρημα του κ. Σόιμπλε πως, λόγω του περιορισμένου μεγέθους της κυπριακής οικονομίας, μια
πτώχευση της Κύπρου δεν θα μπορούσε
να θέσει σε κίνδυνο την Ευρωζώνη, ο
κ. Ντράγκι, από κοινού με τον επίτροπο
Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων, Όλι Ρεν, και τον επικεφαλής
του μόνιμου μηχανισμού στήριξης,
Κλάους Ρέγκλινγκ, τόνισαν ότι οι δύο
μεγαλύτερες κυπριακές τράπεζες διαθέτουν ευρύ δίκτυο υποκαταστημάτων
στην Ελλάδα. Προειδοποίησαν, έτσι,
πως θα μπορούσαν να πληγούν ελληνικές τράπεζες αν δεν είναι πλέον εγγυημένες οι καταθέσεις των κυπριακών
τραπεζών, αλλά και ότι μια χρεοκοπία
της Κύπρου θα διέγραφε τη βελτίωση
του κλίματος στην Ευρωζώνη.

Συμφωνία Ιρλανδίας-ΕΚΤ για αναδιάρθρωση χρέους τραπεζών
Το παράδειγμα της Ιρλανδίας δείχνει
ότι, αν υπάρχει η βούληση, μπορούν
να βρεθούν τρόποι για την ελάφρυνση
των τραπεζικών χρεών. Η διαφορά,
πάντως, μεταξύ Ιρλανδίας και Κύπρου
είναι ότι η πρώτη υπέγραψε στον κατάλληλο χρόνο ένα μνημονιακό πρόγραμμα, για να χρηματοδοτήσει τη
διάσωση των τραπεζών της, ένα πρόγραμμα που εφάρμοσε κατά γράμμα.
Η Ιρλανδία προχώρησε σε μια «φαινομενικά» μονομερή ενέργεια την περασμένη εβδομάδα, ρευστοποιώντας
τράπεζες της χώρας που έλαβαν βοήθεια, για να εισπράξει σε ύστερο χρόνο
τη σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας. Η ρευστοποίηση
απαλλάσσει τον προϋπολογισμό της
χώρας από την υποχρέωση αποπληρωμής εγγυήσεων ύψους 28 δισ. ευρώ,
που απαιτούσαν την καταβολή τόκων
ύψους 3,1 δισ. ευρώ. Οι εγγυήσεις αντηλλάγησαν με νέα ομόλογα διάρκειας 40 ετών. Το τίμημα ήταν το κλείσιμο τραπεζών, αλλά η χώρα θα βγει
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Τα βάρη για τους Ιρλανδούς
φορολογούμενους μειώνονται κατά 20 δισ. ευρώ
σε βάθος δεκαετίας, εκτιμά
η ιρλανδική κυβέρνηση
από το Μνημόνιο. Ως «ιστορικό βήμα»
για την έξοδο της Ιρλανδίας από το
Μνημόνιο περιέγραψε ο πρωθυπουργός της χώρας, Έντα Κένι, τη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα (ΕΚΤ) για την αναδιάρθρωση
του χρέους των τραπεζών της. Η συμφωνία μεταξύ Ιρλανδίας και ΕΚΤ επιτεύχθηκε μετά από διαβουλεύσεις
που διήρκεσαν δύο ημέρες. «Είναι
ένα ιστορικό βήμα για την οικονομική
ανάκαμψη της χώρας», δήλωσε ο κ.
Κένι ενώπιον του ιρλανδικού κοινοβουλίου. Ο πρόεδρος της ΕΚΤ, Μάριο
Ντράγκι, δήλωσε ότι πρόκειται για

Δεν φοβήθηκαν οι Ιρλανδοί το κλείσιμο μη εύρωστων τραπεζικών Οίκων, με αποτέλεσμα κερδισμένος να βγει ο Ιρλανδός φορολογούμενος.

ένα ζήτημα της ιρλανδικής κυβέρνησης και της ιρλανδικής κεντρικής τράπεζας που επισημάνθηκε από το διοικητικό συμβούλιο. Η στάση ερμηνεύτηκε ως μια έμμεση συναίνεση με
την κίνηση της Ιρλανδίας. Οι αγορές
αντέδρασαν θετικά. Οι αποδόσεις στα
8ετή κρατικά ομόλογα υποχώρησαν
κάτω του 4% για πρώτη φορά μετά
το 2007. Όπως επισήμανε ο κ. Κένι,
το κράτος βρίσκεται πλέον στη θέση
να αποπληρώσει τα δάνεια που ζήτησε
το 2010 για τη διάσωση των Anglo
Irish Bank και Irish Nationwide. Τα
βάρη για τους Ιρλανδούς φορολογούμενους μειώνονται κατά 20 δισ. ευρώ
σε βάθος δεκαετίας, σύμφωνα με εκτιμήσεις της κυβέρνησης. Η λύση
επιτεύχθηκε με έκτακτο νομοσχέδιο
που πέρασε η κυβέρνηση το πρωί της
Πέμπτης για τη ρευστοποίηση αυτών
των τραπεζών και την αναδιάρθρωση
των χρεών τους.
Σύμφωνα με όρους της συμφωνίας,
το Δουβλίνο θα εκδώσει ομόλογα διάρ-

κειας 40 ετών, τα οποία θα αντικαταστήσουν εγγυήσεις (IOUs) 28 δισ. ευρώ
που είχε εκχωρήσει στην ΕΚΤ και οι
οποίες χρησίμευαν ως ενέχυρο για την
παροχή έκτακτης ρευστότητας στις
Anglo Irish Bank και Irish Nationwide.
Οι εγγυήσεις αυτές, ωστόσο, είχαν
τεθεί στο στόχαστρο της κυβέρνησης,
καθώς η εξυπηρέτησή τους, συμπεριλαμβανομένων των τόκων, ανερχόταν
σε 3,1 δισ. ετησίως, δηλαδή στο ύψος
των μέτρων λιτότητας που έχουν επιβληθεί στη χώρα. Προ τριετίας, η χώρα
αποδέχτηκε αυστηρά μέτρα λιτότητας
ώστε να αποκτήσει τα απαιτούμενα
κεφάλαια από την Τρόικα για τη διάσωση των τραπεζών της. Το κόστος
διάσωσης ανήλθε σε 64 δισ. ευρώ. Η
Ιρλανδία ήταν όλο αυτό τον καιρό συνεπής με την εκτέλεση του δανειοδοτικού προγράμματος, γεγονός που ενέτεινε τη δυσφορία της κυβέρνησης,
η οποία επιδίωκε ευνοϊκότερους όρους
αποπληρωμής των δανείων της προς
την Τρόικα.
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Προσδοκίες για
αλλαγή στάσης
της Tρόικας
μετά τις εκλογές
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Πιθανόν να ανακοινωθεί ο διορισμός ανεξάρτητου παρατηρητή για να ελέγξει την εφαρμογή
των νόμων της Κυπριακής Δημοκρατίας και των κανονισμών
για την παρεμπόδιση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος
κεφαλής την Ντέλια Βελκουλέσκου, για περαιτέρω
διαβουλεύσεις με τους ομολόγους της.
Οι προσδοκίες παραμένουν χαμηλές και το
μόνο που πιθανόν να συμφωνηθεί και να ανακοινωθεί είναι ο διορισμός ανεξάρτητου παρατηρητή για να ελέγξει την εφαρμογή των νόμων
της Κυπριακής Δημοκρατίας και των κανονισμών
για την παρεμπόδιση του ξεπλύματος μαύρου
χρήματος.
Οικονομικοί αναλυτές στην Ουάσινγκτον υποστηρίζουν ότι η στάση του ΔΝΤ παραμένει
ακόμη το βασικό εμπόδιο, καθώς στην Ε.Ε., μετά

ΚΥΠΕ

Στην αυριανή συνεδρίαση του Eurogroup στις
Βρυξέλλες εστιάζονται τώρα οι εξελίξεις γύρω
από τη δανειακή σύμβαση της Κύπρου με την
Τρόικα, καθώς εκεί θα βρίσκεται η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, για να συμμετάσχει στις εργασίες της, αλλά και σε εκδήλωση
προς τιμήν του αποχωρούντος προέδρου, ΖανΚλοντ Γιούνκερ. Πέραν της κ. Λαγκάρντ, ωστόσο,
στη βελγική πρωτεύουσα μεταβαίνει και η ομάδα
του ΔΝΤ που συμμετέχει στην Τρόικα, με επι-

και τη θετική στροφή της Ολλανδίας, η Γερμανία
φαίνεται να είναι η μόνη χώρα που επιμένει,
και μάλιστα η στάση της δείχνει να έχει γίνει
ηπιότερη. Επισημαίνεται μάλιστα και ο θετικός
ρόλος που έχει διαδραματίσει ο Ολλανδός αντιπρόσωπος στην Εκτελεστική Επιτροπή του ΔΝΤ,
που εκπροσωπεί ομάδα χωρών, μεταξύ των οποίων και την Κύπρο, και ο οποίος διευθέτησε
τις επαφές Σιαρλή στο Άμστερνταμ.
Η τελική έκθεση PIMCO χαρακτηρίζεται «αναμενόμενη» και δεν άλλαξε τα δεδομένα που
υπήρχαν. Αυτό σημαίνει ότι παραμένουν και οι
ενστάσεις του ΔΝΤ στην αποδοχή του βασικού
σεναρίου, το οποίο θα καθιστούσε το χρέος βιώσιμο και θα ήρε τα εμπόδια για την υπογραφή
του Μνημονίου Κύπρου-Τρόικας.
Παρ’ όλα αυτά, επισημαίνεται η αποφυγή εκ
μέρος του ΔΝΤ δημόσιας τοποθέτησης, κι αυτό
αφήνει ανοιχτό ένα μεγάλο παράθυρο ότι υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες η στάση του να
αλλάξει και να αποδεχθεί διαφορετικά κριτήρια,
κάτι που συνέβη και σε άλλες περιπτώσεις.
Πολιτικοί αναλυτές στην Ουάσινγκτον υποστηρίζουν ότι το θέμα πλέον είναι πολιτικό.
«Η ώρα της αλήθειας είναι οι προεδρικές εκλογές. Αμέσως μετά τις διαβουλεύσεις που
θα ακολουθήσουν μεταξύ της Τρόικας και της
νέας κυβέρνησης, θα φανεί αν υπάρχει πολιτική
βούληση να προχωρήσουν. Αν αυτό δεν καταστεί δυνατόν, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα»,
ανέφεραν.
Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι το ΔΝΤ θα αλλάξει τα κριτήρια μόνο αν το ζητήσει η Ε.Ε., που
αυτή τη στιγμή είναι μπλοκαρισμένη από τη
Γερμανία.
«Έχει αποδειχθεί σε πολλές περιπτώσεις ότι
η Κριστίν Λαγκάρντ ακούει την κ. Μέρκελ. Κι
αν της το ζητήσει, θα γίνει», είπε ο ίδιος πολιτικός
αναλυτής.
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Μείζον θέμα
στη Γερμανία
το κυπριακό
Μνημόνιο

Η τελική έκθεση PIMCO χαρακτηρίζεται
«αναμενόμενη» από τα στελέχη του ΔΝΤ
ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ
Του ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΖΟΥΠΑΝΙΩΤΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Παραμένουν οι ενστάσεις του ΔΝΤ στην αποδοχή του βασικού σεναρίου, το οποίο θα καθιστούσε
το χρέος βιώσιμο και θα ήρε τα εμπόδια για την υπογραφή του Μνημονίου Κύπρου-Τρόικας.

Η διάσωση της Κύπρου τείνει να εξελιχθεί σε μείζον
ζήτημα της γερμανικής προεκλογικής εκστρατείας
ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης του Σεπτεμβρίου.
Οι Γερμανοί Σοσιαλδημοκράτες (SPD) εμφανίζονται
εξαιρετικά σκληροί, υιοθετώντας αυστηρούς όρους
για να παράσχουν τη συναίνεσή τους.
Ωστόσο, οι περισσότεροι Γερμανοί αναλυτές θεωρούν ότι οι υποτιθέμενες διαφωνίες τους σχετικά
με την κυβερνητική πολιτική είναι προσχηματικές
και ότι τα δύο μεγάλα κόμματα έχουν συγκλίνουσες
απόψεις στο ζήτημα. «Δεν υπάρχουν σημαντικές
αποκλίσεις μεταξύ Χριστιανοδημοκρατών (CDU)
και SPD», εκτιμά με δήλωσή του στην «Κ» ο έγκυρος
δημοσιογράφος Χανς Ούλριχ Γιόργκες, στέλεχος
του περιοδικού Stern. «Ακόμη και στην κυβέρνηση,
διατυπώνονται σοβαρές αντιδράσεις εναντίον της
στήριξης τραπεζών που λειτουργούν με ρωσικά
κεφάλαια. Αυτό δεν αποτελεί συνέπεια της προεκλογικής εκστρατείας. Είναι ένα πολιτισμικό όριο
το οποίο παραβιάζεται. Στη γερμανική πολιτική
σκηνή πρόκειται για κάτι εντελώς διαφορετικό
από ό,τι η βοήθεια προς την Ελλάδα», επισημαίνει
ο Γιόργκες. «Για τους Σοσιαλδημοκράτες το ζήτημα
της Κύπρου θα μπορούσε να αποτελέσει μια ευκαιρία
να ξεκαθαρίσουν τους λογαριασμούς τους με την
κυβέρνηση και να της επιτεθούν ανοιχτά. Κατά
την άποψή μου, λοιπόν, τα γερμανικά κόμματα θα
ακολουθήσουν την ίδια επιφυλακτική πορεία έναντι
της Κύπρου, προσέχοντας πάντως να μη βλάψουν
την Ελλάδα», καταλήγει.
Με την προαναφερθείσα εκτίμηση συμφωνεί
και ο Βόλφγκανγκ Μουνχάου, Γερμανός οικονομικός συντάκτης των Financial Times και του
Spiegel: «Οι διαφορές δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλες.
Οι Σοσιαλδημοκράτες έχουν την ευκαιρία να καταψηφίσουν επιτέλους μία φορά την κυβερνητική
γραμμή, επειδή πιστεύουν, όπως και ο υπουργός
Οικονομικών, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, ότι η Κύπρος
δεν αποτελεί συστημικό κίνδυνο για την Ευρωζώνη. Δεν πιστεύω ότι στο τέλος θα απορρίψουν
ένα πακέτο, αλλά θα θέσουν υψηλές διεκδικήσεις»,
λέει στην «Κ».
Ο Τόμας Μάγερ, επικεφαλής οικονομολόγος της
Deutsche Bank, θυμίζει στην «Κ» ότι ο υποψήφιος
καγκελάριος του SPD, Πέερ Στάινμπρουκ, έχει
τεθεί επικεφαλής μιας εκστρατείας κατά της φοροδιαφυγής, ειδικά κατά της Ελβετίας, όπου υποθέτει
ότι βρίσκεται άφθονο γερμανικό μαύρο χρήμα.
«Αφού υπάρχει η υπόθεση ότι στην Κύπρο βρίσκεται
τοποθετημένο ρωσικό μαύρο χρήμα, θα μπορούσε
να αδράξει την αφορμή και να μπλοκάρει τη διάσωση
της Κύπρου από τη Μέρκελ, εξωθώντας την σε
πολιτική παράλυση πριν από τις εκλογές του Σεπτεμβρίου», εξηγεί.
ΞΕΝΙΑ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ
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«Η αριστεία δεν είναι
προορισμός, αλλά
ατελείωτο ταξίδι»
Ο δρ Ζάιφμαν αποδομεί στην «Κ» την έννοια
της αριστείας σε σχέση με το επιχειρείν
O καθηγητής σωματιδιακής φυσικής
και πρόεδρος του Ινστιτούτο Επιστημών Weizmann στο Ισραήλ, Ντάνιελ
Ζάιφμαν, αν και παραδέχεται ότι ουδεμία σχέση υπάρχει μεταξύ του πεδίου
έρευνάς του και της έννοιας της αριστείας, απαντά σε ερωτήσεις σχετικά
με την ευρύτερη έννοια της αριστείας,
αλλά και για τον ρόλο της ως αέναου
ταξιδιού στην επιχειρηματική και επιστημονική σκέψη και την καινοτομία.
–Δρ Ζάιφμαν, τι σας φέρνει στην Κύπρο;
–Η Κύπρος βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το Ισραήλ, και σταδιακά
καθίσταται σημαντικός εταίρος του
σε πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της επιστημονικής
έρευνας. Προσωπικά, γνωρίζω πολύ
λίγα για την επιστημονική έρευνα στο
νησί, και γι’ αυτό ο πρώτος μου στόχος
ερχόμενος εδώ είναι να μάθω περισσότερα.
–Εξ όσων γνωρίζουμε για το ακαδημαϊκό σας υπόβαθρο, η έρευνα και
οι σπουδές σας επικεντρώνονται
στην ατομική φυσική. Πώς αυτός ο
τομέας σχετίζεται με την αριστεία,
ως κοινωνιολογική ερμηνεία της ανθρώπινης συμπεριφοράς;
–Δεν νομίζω ότι υπάρχει οποιαδήποτε σχέση μεταξύ του πεδίου έρευνάς
μου και της έννοιας της αριστείας. Οποιοσδήποτε μπορεί να είναι άριστος
σε ό,τι κι αν κάνει. Η αριστεία δεν σχετίζεται με έναν τομέα, αποτελεί απλώς
ανθρώπινη συμπεριφορά.
–Πιστεύετε ότι ένα άτομο γεννιέται
για να γίνει ηγέτης (ή διευθύνων
σύμβουλος στην περίπτωση των επιχειρήσεων) ή αυτό είναι κάτι που
μπορεί να διδαχθεί; Ποιος είναι ο
ρόλος των προγραμμάτων ΜΒΑ σε
αυτή τη διαδικασία;
–Δεν είμαι κάτοχος ΜΒΑ, ούτε έχω
ιδέα του τι διδάσκεται στα προγράμματα αυτά, οπότε είναι δύσκολο να εκτιμήσω τον ρόλο των ΜΒΑ. Πιστεύω
ότι η ηγεσία είναι συνδυασμός φύσης
και καλλιέργειας, π.χ. γενετική και πείρα, αλλά αμφιβάλλω ότι κάτι τέτοιο
μπορεί να διδαχθεί σε Σχολές. Αφορά
περισσότερο στην προσωπικότητα και
τα πρότυπα.
–Ποια είναι τα εμπόδια στην επίτευξη
της αριστείας για έναν επιχειρηματία
σήμερα;
–Υπάρχουν αρκετά. Το πρώτο είναι
πιθανόν το μικρό χρονικό διάστημα
μέσα στο οποίο οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να επιτύχουν. Έπειτα, το γεγονός
ότι ζούμε σε μια κοινωνία η οποία έχει
εμμονή με το να μετράει τα πάντα, πιστεύοντας ότι η επιτυχία μπορεί να
μετρηθεί από έναν ή δύο αριθμούς
(π.χ. πόσα χρήματα κέρδισες ή πόσα
προϊόντα έχεις πωλήσει), είναι επίσης

ένα σοβαρό πρόβλημα. Με άλλα λόγια,
η αριστεία δεν μπορεί να μετρηθεί στη
βάση ενός πίνακα στην Εxcel.
–Πώς η νοοτροπία της αριστείας συνδέεται με τις βιώσιμες πρακτικές επιχειρηματικότητας και καινοτομίας;
–Επειδή το «μέτρο της επιτυχίας»
συνήθως καθορίζεται πριν καν κάποιος
ξεκινήσει, υπάρχει πράγματι λίγος χώρος για καινοτομία. Η ευκαιρία για
έναν επιχειρηματία να επιτύχει είναι
συνήθως όχι πολύ μεγάλη, ειδικά εάν
το πλαίσιο μέσα στο οποίο καθορίζεται
η επιτυχία, είναι πολύ στενό. Ωστόσο,
<
<
<
<
<
<
<

«Η καινοτομία δεν αποτελεί συνταγή για όλων
των ειδών τις κρίσεις»
εάν αυτό διευρυνθεί, τότε υπάρχει
πολύ περισσότερος χώρος για καινοτομία, και ακόμα περισσότερος χώρος
για επιτυχία. Ίσως ένα καλό παράδειγμα, το οποίο είναι και πολύ παλιό, να
είναι η εταιρεία Wrigley από το Σικάγο,
της οποίας αρχικός στόχος ήταν να
πωλεί σαπούνι, αλλά πολύ σύντομα
κατέληξε να είναι μια πολύ επιτυχημένη
εταιρεία παραγωγής και πώλησης τσίχλας. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί
σήμερα;
–Είχατε αναφέρει παλαιότερα ότι
«οι ανακαλύψεις δεν γίνονται μέσα
στα εργαστήρια, αλλά στα μυαλά των
επιστημόνων».
–Για να αυξηθεί η πιθανότητα για έναν επιστήμονα να προβεί σε μια ανακάλυψη, θα πρέπει να του παρέχεται
στήριξη και ελευθερία. Υπάρχει, κατά
τη γνώμη μου πολλή «προγραμματική»

έρευνα στις μέρες μας. Προγράμματα,
των οποίων στόχος είναι καλά καθορισμένος και κατανοητός. Ωστόσο, η
έρευνα που οδηγεί σε μεγάλες ανακαλύψεις δεν μπορεί να είναι προγραμματική, επειδή προσπαθούμε να ανακαλύψουμε κάτι για το οποίο στην
ουσία δεν γνωρίζουμε απολύτως τίποτε.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μεγαλύτερες
ανακαλύψεις ποτέ δεν γίνονταν από
άτομα τα οποία προσπαθούσαν να επιλύσουν κάποιο πρόβλημα. Ως απλό
παράδειγμα, προσπαθήστε να σκεφτείτε
ένα επιστημονικό πρόγραμμα που θα
επέτρεπε σε επιστήμονες να ανακαλύψουν τις ακτίνες X-Ray το 1800. Αν
δεν γνωρίζεις ότι οι ακτίνες X-Ray υπάρχουν, τότε ποιο θα μπορούσε να
είναι το πρόγραμμα που θα οδηγήσει
στην ανακάλυψή τους; Κανένα.
–Έχετε υποστηρίξει στο παρελθόν
ότι «για εργαζομένους με εξειδικευμένες δεξιότητες, οι επιβραβεύσεις
δεν παράγουν αριστεία». Εναλλακτικά, τι κινητοποιεί αυτή την κατηγορία
εργαζομένων;
–Όντως, οι επιβραβεύσεις των εργαζομένων με εξειδικευμένες δεξιότητες δεν παράγουν αριστεία (αυτό
δεν αληθεύει για τους ανειδίκευτους
εργαζομένους). Δεν γνωρίζω κανέναν
επιστήμονα που να του έχει απονεμηθεί
το βραβείο Νόμπελ, και ο τρόπος σκέψης ή εργασίας του να έχει βελτιωθεί
εξαιτίας αυτού. Ακόμα πιο σημαντικό
είναι ότι με τη θεμελίωση ενός θεσμού
επιβράβευσης, και τον καθορισμό υπερβολικά πολλών προϋποθέσεων για
την απονομή ενός βραβείου, οι επιστήμονες οδηγούνται κατά μήκος των
οδηγιών του ίδιου του βραβείου, κάτι
που ουσιαστικά είναι ικανό να τους
παρεκκλίνει από την ίδια τους την πο-

Το ότι ζούμε σε μια κοινωνία η οποία έχει εμμονή με το να μετράει τα πάντα, πιστεύοντας ότι η επιτυχία μπορεί να μετρηθεί από
έναν ή δύο αριθμούς (πόσα χρήματα κέρδισες ή πόσα προϊόντα έχεις πωλήσει, κ.α.), είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, σχολιάζει ο καθηγητής Ζάιφμαν.
<
<
<
<
<
<
<

«Οι επιβραβεύσεις των
εργαζομένων με εξειδικευμένες δεξιότητες
δεν παράγουν αριστεία»

ρεία. Οι άριστοι, εξειδικευμένοι εργαζόμενοι κινητοποιούνται περισσότερο
από την εσωτερική τους ανάγκη για
να κατακτήσουν και για να έχουν μια
αίσθηση σκοπού.
–Συμφωνούμε ότι «η αριστεία δεν
είναι προορισμός, αλλά ατελείωτο
ταξίδι». Αντίστοιχα, σε σχέση με την
επιχειρηματικότητα, είναι ο καινοτόμος τρόπος σκέψης ένα ατελείωτο

Κοινωνιολογική ερμηνεία
–Κατά πόσο οι πιθανότητες ενός ατόμου ν’
αριστεύσει βασίζονται στη φύση του; Είναι
ίσως θέμα καλλιέργειας ενός τρόπου αντίληψης; Ή ένας συνδυασμός των δύο;

–Θα το εξέφραζα με τον εξής τρόπο: Η αριστεία
καθοδηγείται από εσωτερικές και εξωτερικές
δυνάμεις. Ωστόσο, αν οι εσωτερικές δυνάμεις
είναι οι μόνες που υπάρχουν σε ένα άτομο, τότε
δεν θα είναι σε θέση να διατηρήσει την αριστεία
του μακροπρόθεσμα: Χρειάζεται ιδιαίτερο περιβάλλον, όπου το άτομο να νιώθει άνετα, ένας
χώρος που να είναι όμορφος, και να τον επιβραβεύει και να τον εκτιμά, παραθέτοντάς του επίσης θετικά σχόλια, παραχωρώντας του χώρο για
ηγεσία κ.λπ.

–Ποια μαθήματα μπορούν να μας διδάξουν
οι θετικές επιστήμες και η φυσική σχετικά
με την αριστεία ως «ατελείωτο ταξίδι κι όχι
ως προορισμός»;

–Η επιστημονική έρευνα από μόνη της αποτελεί
ένα ατελείωτο ταξίδι. Όλοι γνωρίζουμε ότι νέες
ανακαλύψεις πάντοτε προσθέτουν πολλά νέα ερωτήματα. Το να επιτύχει κάποιος να αριστεύσει
στο πεδίο της επιστημονικής έρευνας, τη στιγμή
που αυτό είναι ουσιαστικά ένα ατελείωτο ταξίδι,
και όπου χρειάζεται κάποιος να αριστεύει συνεχώς, αποτελεί θεμελιώδες ζήτημα. Γι’ αυτό είναι
που συχνά στις επιστήμες, επιτυγχάνουν όσοι είναι παθιασμένοι με το αντικείμενό τους, κι όχι
μόνο αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν περισσότερα.

–Ποια χαρακτηριστικά της ανθρώπινης συμπεριφοράς αποτελούν προϋποθέσεις αριστείας;

–Υπάρχουν πολλά χαρακτηριστικά, όπως είναι
το Εγώ, η απόγνωση, η περιέργεια, το πάθος, η
επίγνωση ενός σκοπού, η μαεστρία, καθώς επίσης και η ανάγκη για ανεξαρτησία. Στο κάθε άτομο ενυπάρχει διαφορετικό μίγμα.

ταξίδι κι όχι αυτοσκοπός;
–Ο καινοτόμος τρόπος σκέψης είναι
τρόπος ζωής, και ως τέτοιος είναι ένα
ατέλειωτο ταξίδι. Δεν μπορείς να εργάζεσαι «προς επίτευξη ενός καινοτόμου τρόπου σκέψης». Είτε το έχεις και
σε συντροφεύει πάντοτε είτε όχι.
–Έχει παρατηρηθεί τελευταίως ότι
η προσοχή όλων εστιάζεται στην
καινοτομία, σχεδόν ως πανάκεια για
έξοδο από την κρίση, και αναδόμηση
των επιχειρήσεων με σκοπό να είναι
πιο ευέλικτες σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς.
–Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι η καινοτομία δεν αποτελεί συνταγή για
όλων των ειδών τις κρίσεις.

INFO
Η σχέση της ανθρώπινης φύσης

με την αριστεία, και οι προϋποθέσεις ενίσχυσής της ως τρόπου αντίληψης της ζωής είναι μόνο λίγα
από τα θέματα τα οποία πρόκειται
να θίξει ο πρόεδρος του Ινστιτούτο Επιστημών Weizmann του Ισραήλ στη διάλεξη με τίτλο «Το ατέλειωτο ταξίδι προς την αριστεία», που θα δώσει στο Πανεπιστήμιο Κύπρου την Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2013 στις 18:00.

Διαχείριση προβληματικών χρεών και στην Κύπρο

Εξειδικευμένες εταιρείες αναλαμβάνουν με προσιτό κόστος την αγορά απαιτήσεων, παρέχοντας ρευστότητα σε επιχειρήσεις
Του ΓΙΑΝΝΗ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗ

Η ρευστότητα αποτελεί τη λέξη-κλειδί
των ημερών. Η μείωση της κατανάλωσης αλλά και η αδυναμία είσπραξης απαιτήσεων διαταράσσουν τον
προγραμματισμό των ταμειακών
ροών και φέρνουν πολλές επιχειρήσεις αντιμέτωπες με πρόσθετες δυσκολίες. Η αδυναμία του τραπεζικού
συστήματος να καλύψει το χρηματοδοτικό κενό εντείνει ακόμη περισσότερο τις δυσκολίες, ενώ η διαδικασία είσπραξης απαιτήσεων μέσω
του δικαστικού συστήματος είναι
και χρονοβόρα και δαπανηρή, πολύ
περισσότερο αν ο οφειλέτης βρίσκεται στο εξωτερικό.
Μια διαδεδομένη διεθνής πρακτική, που κάνει την εμφάνισή της
και στην Κύπρο, είναι η πώληση
των προβληματικών απαιτήσεων
σε εξειδικευμένες εταιρείες.
«Προσφέρουμε στους πελάτες μας
ρευστότητα αλλά και τη δυνατότητα
να απαλλαγούν από τη διαχείριση
προβληματικών χρεών και να επικεντρωθούν στο αντικείμενό τους»,
τονίζει στην «Κ» ο Χρήστος Σαββίδης, διευθύνων σύμβουλος Ανατολικής Ευρώπης και εκτελεστικό μέλος
του Δ.Σ. του Ομίλου EOS, της μεγαλύτερης εταιρείας στην Ευρώπη
στον τομέα της αγοράς και διαχείρισης προβληματικών χρεών. Στην
Κύπρο συνεργάτης της EOS και μέλος του παγκόσμιου δικτύου των

συνεργατών της είναι η CCM. Η
όλη ιδέα είναι σχετικά απλή. Αν μια
εταιρεία έχει λαμβάνειν από πιστωτές ένα ποσό, π.χ. 10.000 ευρώ, αλλά
δεν μπορεί να το εισπράξει και εκτιμά
ότι στο τέλος θα λάβει τις 3.000
ευρώ, πωλεί το χρέος σήμερα σε μια
εταιρεία διαχείρισης χρεών, η οποία
αναλαμβάνει την είσπραξη. «Αφενός
ο πωλητής παίρνει από εμάς άμεση
ρευστότητα και αφετέρου ο οφειλέτης λαμβάνει επιπλέον χρόνο για
την αποπληρωμή των οφειλών του
με βάση τις οικονομικές του δυνατότητες», εξηγεί ο κ. Σαββίδης. Οι
μέθοδοι είσπραξης δεν είναι επιθετικές και έχουν κίνητρο την έκπτωση
επί της οφειλής.
Μια άλλη υπηρεσία που προσφέρεται είναι η είσπραξη απαιτήσεων
για λογαριασμό εξαγωγικών επιχειρήσεων. Στην Κύπρο η CCM διαθέτει
ένα πελατολόγιο άνω των 100 εταιρειών, για τις οποίες αναλαμβάνει
την είσπραξη τιμολογίων και την
παροχή διεθνών υπηρεσιών είσπραξης (ως συνεργάτης της EOS) χωρίς
μεγάλο κόστος.
«Είναι φθηνότερο για μια εταιρεία
να επιχειρήσει την είσπραξη μιας
απαίτησης στο εξωτερικό μέσω του
δικτύου μας, παρά να το πράξει μόνη
της», σημειώνει ο κ. Σαββίδης.

Η αγορά δανείων

Ένα μεγάλο κομμάτι των δραστηριοτήτων αφορά τις τράπεζες. Την

Ο κ. Χρήστος Σαββίδης, διευθύνων σύμβουλος Ανατολικής Ευρώπης και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. του Ομίλου EOS, της μεγαλύτερης εταιρείας στην Ευρώπη στον
τομέα της αγοράς και διαχείρισης προβληματικών χρεών.

περασμένη εβδομάδα ανακοίνωσε
την εξαγορά του τμήματος διαχείρισης προβληματικών χρεών της
Banco Popular στην Ισπανία για το
ποσό των 135 εκατ. ευρώ. Στην Κύπρο είχαν γίνει επαφές στο παρελθόν, αλλά τότε οι διοικήσεις των
τραπεζών δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον να πωλήσουν το προβληματικό
χαρτοφυλάκιό τους. Στην παρούσα
φάση, δεν υπάρχει κινητικότητα.
«Η εξαγορά του τμήματος διαχείρισης οφειλών της Banco Popular είναι
η τρίτη κατά σειρά εξαγορά τμήματος τράπεζας», αναφέρει ο κ. Σαββίδης.
«Το 2008 αγοράσαμε τη θυγατρική
εταιρεία του ομίλου ΒNP Paribas
(πρώην Fortis Bank) που ασχολείται
με τα προβληματικά δάνεια στο Βέλγιο και το 2009 το αντίστοιχο τμήμα
της Banco Pastor στην Ισπανία. Με
την εξαγορά η τράπεζα μεταφέρει
κάτω από τον όμιλό μας ολόκληρο
το τμήμα και το προσωπικό που ασχολείται με τα προβληματικά δάνεια
από την πρώτη μέρα καθυστέρησης.
Για μας είναι ένα σημαντικό βήμα
για την παρουσία μας στον τομέα
της διαχείρισης προβληματικών δανείων στην Ευρώπη», προσθέτει.
Τον περασμένο χρόνο οι ευρωπαϊκές τράπεζες πώλησαν χαρτοφυλάκια προβληματικών χρεών ύψους 45 δισ. ευρώ, ενώ το 2013 ο αριθμός αυτός αναμένεται να ανέλθει
στα 60 δισ. ευρώ.

Οι περισσότερες τράπεζες στην
Ευρώπη ασχολούνται με τη διαχείριση μέχρι τις 90 μέρες καθυστέρηση
και μετά αναθέτουν ή πωλούν τα
χαρτοφυλάκια σε εξωτερικούς συνεργάτες.
«Συνεργαζόμαστε σχεδόν με όλες
τις ευρωπαϊκές τράπεζες. Αγοράζουμε σε ετήσια βάση χαρτοφυλάκια
με ονομαστική αξία περίπου 2-3 δισ.
ευρώ και διαχειριζόμαστε πέραν
των 10 δισ. ευρώ για διάφορες τράπεζες και άλλους πελάτες», εξηγεί
ο κ. Σαββίδης.
Οι τράπεζες πωλούν δάνεια που
έχουν διαγράψει από τον ισολογισμό
τους και αφού έχουν υπολογίσει τις
σχετικές προβλέψεις. Για λόγους χαμηλότερου διαχειριστικού κόστους
συνήθως τα λεγόμενα «κόκκινα» δάνεια πωλούνται. Με αυτό τον τρόπο
η τράπεζα εισπράττει άμεσα χρήματα.
«Αγοράζουμε συνήθως προβληματικά χαρτοφυλάκια με μεγάλο αριθμό υποθέσεων και αναλαμβάνουμε την ευθύνη διαχείρισης καθώς
και το ρίσκο της είσπραξης. Στη συνέχεια αξιολογούμε το χαρτοφυλάκιο
και διαπραγματευόμαστε με τους
οφειλέτες, οι οποίοι –να σημειωθεί–
από την ημερομηνία ανάθεσης σε
εμάς δεν χρεώνονται με οποιονδήποτε επιπλέον τόκο. Επίσης, διαπραγματευόμαστε συμφωνίες για
μακροχρόνιους διακανονισμούς»,
σημειώνει ο κ. Σαββίδης.

INFO
O Όμιλος της EOS έχει ως έ-

δρα το Αμβούργο και δραστηριοποιείται από το 1974
στον τομέα της αγοράς και
διαχείρισης χαρτοφυλακίων
προβληματικών χρεών με 51
θυγατρικές εταιρείες στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βραζιλία, τον Καναδά, την Κίνα
και τις περισσότερες χώρες
της Ευρώπης.
Απασχολεί πάνω από 9.500
εργαζόμενους, οι οποίοι
διαχειρίζονται την επικοινωνία και διαπραγμάτευση των
χαρτοφυλακίων. Στην Κύπρο
βρίσκεται το γραφείο που
παρακολουθεί τις εργασίες
στην Ανατολική Ευρώπη.
Εξυπηρετεί περίπου 20.000
πελάτες σε 27 χώρες. Το πελατολόγιο αποτελείται κυρίως από τράπεζες, εταιρείες τηλεπικοινωνιών, εταιρείες παροχής ηλεκτρισμού,
φυσικού αερίου, υδατοπρομήθειες, εμπορικές εταιρείες καθώς και κυβερνητικά
τμήματα όπως το
Department of Education
των Ηνωμένων Πολιτειών
(διαχειρίζεται τα προβληματικά κρατικά φοιτητικά δάνεια).
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Άρχισε η αποκατάσταση της
νομιμότητας στις κλοπές εταιρειών
Θα καταχωρίζεται συμπληρωματικό έγγραφο για την προώθηση αλλαγών στις δομές εταιρειών
Της ΧΑΡΑΣ ΖΥΜΑΡΑ

Σε μια «κεκλεισμένων των θυρών» συνάντηση στο γραφείο του γενικού εισαγγελέα, Πέτρου Κληρίδη, την προηγούμενη
Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου, με θέμα συζήτησης τη σωστή εφαρμογή του Νόμου
περί Εταιρειών, με το ζήτημα κλοπής εταιρικών περιουσιών κατείχε δεσπόζουσα
θέση, με τους αρμόδιους φορείς να αποφασίζουν για τους τρόπους εξεύρεσης
πρακτικών επίλυσης του μέσω της εισαγωγής συμπληρωματικού εγγράφου στην
όλη διαδικασία καταχώρησης αλλαγών.
Πράγματι, έπειτα από τον θόρυβο που
προκάλεσαν τόσο δημοσιεύματα της «Κ»,
τα οποία έφεραν στο φως παραποιημένα
έγγραφα στη βάση των οποίων έγιναν
κλοπές εταιρικών περιουσιών, όσο και
<
<
<
<
<
<
<

«Δεν εισηγούμαι ότι ο περί
Εταιρειών Νόμος δεν χρήζει
τροποποίησης», ξεκαθαρίζει ο Έφορος, κ. Κόκκινος
οι δηλώσεις του πρώην Προέδρου, κ.
Γιώργου Βασιλείου επί του θέματος, για
πρώτη φορά γίνονται αντιληπτές ουσιαστικές προσπάθειες για σωστή εφαρμογή
του νόμου που αμαυρώνει τη φήμη της
Κύπρου ως χρηματοοικονομικού κέντρου,
με πρώτη και πιο αποτελεσματική την
εισαγωγή συμπληρωματικού εγγράφου
που αποσκοπεί στην εξάλειψη περιθωρίων
πλαστογράφησης.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης,
στην οποία συμμετείχαν ο Έφορος Εταιρειών, κ. Σπύρος Κόκκινος, ο πρώην
γεν. εισαγγελέας - δικηγόρος κ. Αλέκος
Μαρκίδης, ο πρόεδρος του Παγκύπριου
Δικηγορικού Συλλόγου κ. Δώρος Ιωαννίδης, ο γενικός διευθυντής του CIPA κ.
Χάρης Παπαχαραλάμπους, καθώς επίσης
και αντιπροσωπεία του Συνδέσμου Ελεγκτών, το θέμα συζήτησης επικεντρώθηκε
στον περί Εταιρειών Νόμο, με όλους τους
εμπλεκόμενους να συμφωνούν στην αναγκαιότητα τροποποιήσεών τουγια σωστή εφαρμογή και ενίσχυσή του.
Όπως πληροφορείται η «Κ», οι απο-

φάσεις των αρμοδίων άπτονται θεμάτων
όπως η επανόρθωση και αποκατάσταση
κλοπών εταιρικών περιουσιακών στοιχείων όπου αυτές υπήρξαν, όπως επίσης
και του θέματος ορθής εφαρμογής της
διαδικασίας καταχώρησης εγγράφων για
αλλαγή στη δομή εταιρειών, όπως ο Νόμος
προνοεί. Η ουσιαστικότερη κίνηση από
πλευράς αρμοδίων για αντιμετώπιση του
ζητήματος έγκειται στην απόφαση για
αλλαγή της διαδικασίας, η οποία πρόκειται
να εφαρμοστεί στις επόμενες λίγες ημέρες,
και η οποία προϋποθέτει την καταχώρηση
συμπληρωματικού εγγράφου για τον σκοπό αυτό, όπως εξηγεί στην «Κ» ο Έφορος
Εταιρειών. Σχετικά με τη συζήτηση, ο
κ. Δ. Ιωαννίδης, πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου αρκέστηκε στο να δηλώσει στην «Κ» ότι η αυτή επικεντρώθηκε
γύρω από την αναγκαιότητα τροποποιήσεων του περί Εταιρειών Νόμου, κι ότι
το θέμα κλοπής εταιρικών περιουσιακών
στοιχείων θίχτηκε, χωρίς ωστόσο να δηλώνει πρόθυμος να επεκταθεί σχετικά
με τις λεπτομέρειες της συζήτησης.
Εκ μέρους του CIPA, ο γεν. διευθυντής
του, κ. Χάρης Παπαχαραλάμπους δήλωσε
στην «Κ» ότι η συζήτηση αφορούσε στην
εφαρμογή συγκεκριμένης ρύθμισης, η
οποία πρόκειται να ανακοινωθεί σύντομα,
και σχετίζεται με το θέμα κλοπής περιουσιακών στοιχείων – θέμα που δεν αποτελεί νέο, και που η διαρκής συζήτηση
γύρω από αυτό «δεν κάνει καλό στον τόπο», όπως σημείωσε.
Στην προσπάθειά μας να επικοινωνήσουμε με τους υπόλοιπους παρευρισκομένους, τόσο ο γενικός εισαγγελέας, όσο
και ο κ. Μαρκίδης δεν θέλησαν να προβούν σε δηλώσεις επί του θέματος.
Αξιοσημείωτο είναι, πάντως, ότι αποτέλεσμα της εν λόγω συνάντησης ήταν
η άμεση αποκατάσταση στη μετοχική
δομή εταιρείας αξίας πολλών εκατομμυρίων που είχε κλαπεί. Το ίδιο ελπίζουμε
ότι θα πράξει ο Έφορος Εταιρειών και
για σωρεία άλλων εταιρειών των οποίων
τα στοιχεία βρίσκονται στην κατοχή μας,
ούτως ώστε να περισωθεί ό,τι μπορεί
από το κύρος της Κύπρου ως χρηματοοικονομικού κέντρου υψηλών προδιαγραφών και αξιόπιστου προορισμού επενδύσεων.

Σε ουσιαστικό διάλογο με πρόθεση την εισαγωγή συμπληρωματικών εγγράφων για την αποτελεσματική ρύθμιση
της διαδικασίας αλλαγών στις δομές εταιρειών προσήλθαν οι αρμόδιοι φορείς, έπειτα από τον θόρυβο που προκάλεσαν σχετικά δημοσιεύματα της «Κ», και οι δηλώσεις Βασιλείου επί του θέματος.

Ταρακούνησαν οι δηλώσεις Βασιλείου
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συμμετέχοντες στη
συνάντηση έκαναν εκτενή αναφορά στις δηλώσεις
που ο κ. Βασιλείου έκανε στην «Κ» πρόσφατα, οι οποίες ήταν ιδιαίτερα καυστικές σχετικά με την επίδραση των υποθέσεων κλοπής εταιρειών ξένων
συμφερόντων στη φήμη της Κύπρου. Όπως σχολιάζει
ο Έφορος, κ. Κόκκινος, «δεν διαφωνώ καθόλου με
τον κ. Βασιλείου ότι έστω και μια εταιρεία ξένων
συμφερόντων να πέσει θύμα κλοπής, λαβώνεται ανεπανόρθωτα το γόητρο της Κύπρου ως χρηματοοικονομικού κέντρου». Σε σχέση με τα σχόλια του
κ. Βασιλείου επί του θέματος και τις εισηγήσεις του
για διόρθωση των στρεβλώσεων, ο κ. Κόκκινος διευκρινίζει επίσης ότι η ηλεκτρονική καταχώρηση

ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2013
Η δυνατή δημοσιογραφική ομάδα του MEGA
δίνει τη μάχη της ενημέρωσης με αξιοπιστία,
υπευθυνότητα και καυστικό λόγο.
Οικονομική κρίση, μνημόνιο και προεδρική κάλπη.
Τα δυνατά χαρτιά του MEGA, ο εκλογολόγος Ηλίας Νικολακόπουλος
και η εταιρία δημοσκοπήσεων IMR αναλύουν και φωτίζουν
τα ευρήματα και τις εκπλήξεις της κάλπης
Ποιος θα είναι ο νέος Πρόεδρος της Κύπρου;

ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2013 ΜΕ ΤΟ ΚΥΡΟΣ ΤΟΥ MEGA
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εγγράφων και ηλεκτρονική εγγραφή εταιρειών είναι
ήδη γεγονός στο Τμήμα, ενώ και η μηχανογράφηση
των φακέλων εταιρειών έχει σχεδόν ολοκληρωθεί.
Είναι γεγονός, συμπληρώνει, ότι μεγάλος αριθμός
φακέλων δεν έχει πλήρες ιστορικό, ακόμα, αλλά
αυτό πρόκειται να διορθωθεί λίαν συντόμως, όπως
ξεκαθαρίζει. Ο Έφορος τονίζει επίσης ότι παρ’ όλο
που όσα έχουν παρατηρηθεί κατά καιρούς είναι
πολύ σημαντικά, ωστόσο, δεν θα πρέπει να συμπεραίνεται ότι στη χώρα μας γίνεται «λεηλασία» εταιρειών, και η συζήτηση αυτή δεν θα πρέπει να οδηγείται σε τέτοια επίπεδα ώστε να αποτελεί εφαλτήριο
για οποιαδήποτε κακόπιστη κριτική από τρίτους,
όπως λέει χαρακτηριστικά.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
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Πώς σχολιάζει
ο Έφορος
Σύμφωνα με όσα δηλώνει στην «Κ» ο

Έφορος Εταιρειών, κ. Σπύρος Κόκκινος, στην «Κ», κοινή θέση όλων των
παρευρισκομένων στην προχθεσινή
συνάντηση είναι ότι πρέπει να υπάρξει
νομοθετική ρύθμιση για αποκλεισμό
των «κακών» που τα τελευταία χρόνια
προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις. Μέχρι
αυτό να γίνει, συμπληρώνει, έχει συμφωνηθεί αλλαγή της διαδικασίας, η οποία πρόκειται να εφαρμοστεί στις επόμενες λίγες ημέρες, και η οποία
προϋποθέτει την καταχώρηση συμπληρωματικού εγγράφου για τον σκοπό
αυτό. Σχετικά με τα θύματα κλοπής,
σημειώνει ότι οι εταιρείες μπορούν
πάντοτε να προσφεύγουν στα κυπριακά δικαστήρια «αν, και όταν» πέφτουν
θύματα τέτοιων πρακτικών, ενώ παραδέχεται ότι ίσως η προσφυγή στις δικαστικές αρχές να συνεπάγεται ταλαιπωρία για τις εταιρείες αυτές, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι «το Τμήμα δεν μπορεί, αλλά και δεν του επιτρέπεται να ενεργεί πέραν από διοικητικό όργανο,
και σαν δικαστήριο».

Υπερασπιζόμενος τον τρόπο που το
Τμήμα Εφόρου λειτουργεί, ο κ. Κόκκινος επαναλαμβάνει για ακόμη μία φορά αυτό που δήλωσε και πρόσφατα
στην «Κ»: «Οι λειτουργοί του Τμήματος
κι εγώ δεν είμαστε γραφολόγοι έτσι ώστε να προβαίνουμε σε σύγκριση υπογραφών (όταν υπάρξουν αλλαγές με
νέους διευθυντές ή γραμματέα, εκείνη
την υπογραφή με ποια θα τη συγκρίνουμε;)». Άλλωστε, επαναλαμβάνει, η
ηλεκτρονική καταχώρηση εγγράφων
αλλά και η έκδοση πιστοποιητικών ηλεκτρονικά είναι από μηνών γεγονός.
Καταλήγοντας, ο Έφορος δηλώνει ξεκάθαρα: «Δεν εισηγούμαι ότι ο περί Εταιρειών Νόμος δεν χρήζει τροποποίησης και περαιτέρω βελτίωσης με απώτερο σκοπό να γίνει πιο λειτουργικός
αλλά και να διασφαλίζει την ασφάλεια
των συναλλαγών – κάτι το οποίο θεωρώ ότι αποτελεί κοινό τόπο όλων των
εμπλεκομένων (επαγγελματιών και
κοινού γενικότερα)».
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H εταιρική ευθύνη ενισχύει την ανταγωνιστικότητα

Συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις επιπτώσεις της ΕΚΕ στην επιχειρηματικότητα και την κοινωνία
Επιμέλεια: ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ

«Για να είναι επιτυχημένες οι επιχειρήσεις η κοινωνία πρέπει να είναι
υγιής και για να είναι υγιής η κοινωνία χρειάζεται επιτυχημένες επιχειρήσεις», εξηγεί ο γκουρού του
μάνατζμεντ Μ. Ε. Πόρτερ. Πώς μεταφράζεται η θεωρία στην πράξη;
Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξέτασε την περασμένη
εβδομάδα θέματα που σχετίζονται
με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
(ΕΚΕ) και το πώς μπορούν να συμβάλουν οι επιχειρήσεις στην ανάπτυξη και την υπέρβαση της κρίσης.
Η χρήση ηλιακής ενέργειας στην
ηλεκτροπαραγωγή, η αξιοποίηση
τοπικών προμηθευτών, η εμμονή
σε βιολογικά, βιοδιασπώμενα και
γενικά περιβαλλοντικά υπεύθυνα
προϊόντα ή η καλή μεταχείριση των
εργαζομένων είναι μέρος της κοινωνικής «ευθύνης» που μπορεί να
ορισθεί ως «η ευθύνη των επιχειρήσεων για τις επιπτώσεις της λειτουργίας τους στην κοινωνία, το περιβάλλον, τις αρχές, τα δικαιώματα
και τον καταναλωτή».
Η συζήτηση βασίστηκε σε εκθέσεις που απορρέουν από την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
σχετικά με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Στην πρώτη έκθεση περί «διαφάνειας και υπευθυνότητας στην επιχειρηματική συμπεριφορά» με εισηγητή τον Ιταλό ευρωβουλευτή
του ΕΛΚ, Raffaele Baldassarre, για
την επιτροπή Νομικών Θεμάτων τονίζεται ότι δεν είναι δυνατόν η ευθύνη για τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια να παραδίδονται
από τις δημόσιες αρχές στις εταιρείες.
«Είναι σημαντικό να τοποθετήσουμε
τη συζήτηση για την εταιρική ευθύνη
σε ευρύτερο πλαίσιο που θα διασφαλίζει ότι αν και ως πολιτική θα παραμείνει αυστηρά εθελοντική, ο διάλογος θα συνεχίζεται για την επιβολή
μέτρων εφ’ όσον κρίνεται απαραίτητο», δήλωσε ο ίδιος. Σύμφωνα με
την έκθεση Baldassarre η κοινωνική
ευθύνη της επιχείρησης προάγει
την ανταγωνιστικότητά της. Αυτό
δεν σημαίνει ότι αυτομάτως οιαδήποτε παρέμβαση ΕΚΕ ενισχύει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μιας επιχείρησης, παρά το γεγονός ότι ορισμένες δράσεις μπορούν να ενισχύσουν μια επιχείρηση.
Με βάση τις παρατηρήσεις αυτές
ο εισηγητής θεωρεί ότι πρέπει να ενισχυθεί ο δεσμός μεταξύ ΕΚΕ, ανταγωνιστικότητας και πολιτών, μέ-

Η παγκόσμια κοινωνικά υπεύθυνη αγορά επενδύσεων είχε φτάσει περίπου στα 7 τρισεκατομμύρια ευρώ τον Σεπτέμβριο
του 2010.
σω μιας σειράς φιλόδοξων δράσεων
με σκοπό την ενίσχυση της αμοιβαιότητας μεταξύ εμπορικών στρατηγικών των επιχειρήσεων και του
κοινωνικού περιβάλλοντος εντός
του οποίου οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται. Για τον λόγο αυτό, ο
εισηγητής ενθαρρύνει την υποστήριξη καινοτόμων λύσεων οι οποίες
μπορούν να παράσχουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις όπως οι ευφυείς
μεταφορές και τα αποτελεσματικά
από οικολογική άποψη προϊόντα.
Ο εισηγητής συμφωνεί με τον γε-

νικό στόχο για τη βελτίωση της διαφάνειας, τις διαδικασίες αυτορρύθμισης και από κοινού ρύθμισης και
της αναγνώρισης της ΕΚΕ από την
αγορά. Πρόκειται πράγματι για ουσιώδη στοιχεία για την αύξηση του
επιπέδου εμπιστοσύνης των πολιτών
στις επιχειρήσεις, μικραίνοντας τη
διαφορά μεταξύ των προσδοκιών
των πολιτών και αυτού που αντιλαμβάνονται οι πολίτες ως πραγματική συμπεριφορά των επιχειρήσεων.

Οι εργαζόμενοι
Στην έκθεση της επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών υποθέ-

σεων που υπογράφει ως εισηγητής
ο Βρετανός Σοσιαλιστής Richard
Howitt, σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις οφείλουν να αποδεικνύουν
την κοινωνική τους υπευθυνότητα
δημιουργώντας αξιοπρεπώς αμειβόμενες θέσεις εργασίας, φροντίζοντας για την υγεία και την ασφάλεια
των εργαζομένων, την αξιοπρέπεια
των συντάξεων και την τήρηση ορθών πρακτικών από τις ίδιες και τους
προμηθευτές τους.
Θεωρεί ότι η «κοινωνική ευθύνη»
θα πρέπει επίσης να σέβεται θεμελιώδεις αρχές και δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων, ιδιαίτερα, του

Συνέργεια ιδιωτικού και δημόσιου τομέα
Η έκθεση Howitt τάσσεται υπέρ της μεγαλύτερης έμφασης που δίδεται στον αντίκτυπο των δημόσιων
πολιτικών στην ΕΚΕ. Η έμφαση αυτή περιλαμβάνει
την εφαρμογή των συστάσεων που διατυπώνονται
στη «μελέτη του Εδιμβούργου», η οποία διεξήχθη για
λογαριασμό της Επιτροπής για τα κενά διακυβέρνησης,
καθώς και την ανάγκη επίτευξης απτών αποτελεσμάτων
όσον αφορά την εφαρμογή κοινωνικών δεικτών, ιδίως
μέσω των δημόσιων συμβάσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο αναλαμβάνοντας με τη σειρά της δέσμευση για την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας, την ηθική διαχείριση
των συνταξιοδοτικών της επενδύσεων και τη στήριξη
εθελοντικών δράσεων από το προσωπικό της Επιτροπής. Στην έκθεση υπενθυμίζεται η σχέση μεταξύ
εταιρικής ευθύνης και εταιρικής διακυβέρνησης και

υποστηρίζεται η εφαρμογή κωδίκων ορθής πρακτικής
και καθηκόντων των διευθυντικών στελεχών με σκοπό
την προώθηση της υιοθέτησης της ΕΚΕ και την ενσωμάτωσή της στην εταιρεία.
Ωστόσο, τονίζεται εξίσου η σημασία της συνέχισης
των συμπληρωματικών ιδιωτικών και εθελοντικών
δράσεων, ιδίως βάσει των οφελών που συνεπάγεται
η στήριξη της αρχής της «σύγκλισης» τέτοιου είδους
πρωτοβουλιών. Υποστηρίζεται ότι είναι προτιμότερη
η προώθηση της εθελοντικής συνεργασίας από νέες
υποχρεωτικές πρωτοβουλίες όσον αφορά τα κοινωνικά
σήματα. Όλα τα παραπάνω είναι γνωστά, όσον αφορά
τις κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ, ως ο «έξυπνος
συνδυασμός» ρυθμιστικών και εθελοντικών προσεγγίσεων, και είναι όντως ευφυής η υιοθέτηση της ίδιας
προσέγγισης από την Ε.Ε.

δικαιώματος του συνέρχεσθαι, του
δικαιώματος για συλλογικές διαπραγματεύσεις, της απαγόρευσης
της καταναγκαστικής εργασίας, της
κατάργησης της παιδικής εργασίας
και της εξάλειψης των διακρίσεων
στην εργασία.
Ο Βρετανός ευρωβουλευτής σημειώνει πως «η αποκατάσταση της
εμπιστοσύνης στις επιχειρήσεις είναι
απαραίτητο συστατικό της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης στην
αναζωογόνηση της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι ευθύνη των επιχειρήσεων,
όμως είναι ευθύνη της Ευρώπης να
διασφαλίσει πώς θα την κάνουν
πραγματικότητα».
Στην έκθεση Howitt τονίζεται ότι
είναι λυπηρό η ΕΚΕ να εξακολουθεί
να επικεντρώνεται κυρίως στα περιβαλλοντικά πρότυπα εις βάρος των
κοινωνικών προτύπων τα οποία, ωστόσο, είναι βασικής σημασίας για
την αποκατάσταση ενός κοινωνικού
κλίματος που να ευνοεί την οικονομική μεγέθυνση και την κοινωνική
σύγκλιση.
Ο Βρετανός ευρωβουλευτής προειδοποιεί ότι οι επιχειρήσεις θα μπορούν στο μέλλον να είναι βιώσιμες
μόνο αν υπάρχουν στο πλαίσιο μιας
βιώσιμης οικονομίας, και ότι δεν
μπορεί να υπάρχει εναλλακτική λύση
πέραν της προσαρμογής σε ένα μέλλον χαμηλής κατανάλωσης άνθρακα,
όπου περιλαμβάνεται η διατήρηση
του παγκόσμιου κοινωνικού και φυσικού κεφαλαίου, μια διαδικασία
στην οποία η ΕΚΕ πρέπει να διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο.
Η έκθεση αναγνωρίζει ότι η οικονομική κρίση συνοδεύεται από αύξηση της αβεβαιότητας στην απασχόληση, ιδιαίτερα για τις γυναίκες,
από αποκλίσεις στις συνθήκες εργασίας, οι οποίες οφείλονται εν μέρει
στην ανάθεση υπεργολαβιών, από
εξαναγκασμό σε μερική απασχόληση
για πολλά άτομα που αναζητούν θέσεις πλήρους απασχόλησης, από
την αύξηση εργασιακών και εργατικών πρακτικών ενίοτε στα όρια
της εκμετάλλευσης και από μια επανεμφάνιση του άτυπου τομέα.
Ζητείται από την Επιτροπή και το
Ευρωπαϊκό Πολυμερές Φόρουμ να
εξετάσουν συγκεκριμένα το φαινόμενο της αυξημένης ανάθεσης υπεργολαβιών, να καθοδηγείται το
έργο αυτό από τις κατευθυντήριες
γραμμές των Ηνωμένων Εθνών που
εφαρμόζονται στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Πηγή: Ιστοσελίδα Ευρ. Κοινοβουλίου

Κερδοφόρες οι επιχειρήσεις που διοικούνται από γυναίκες
Η αξιέπαινη πρωτοβουλία της
ICAP Group να εστιάσει -για
πρώτη φορά- την έρευνά της
στις επιχειρήσεις στη χώρα μας
που διοικούνται/διευθύνονται
από γυναίκες, αποκτά ιδιαίτερη
αξία λόγω των σημαντικών ευρημάτων της που άπτονται του
-παγκοσμίως επίκαιρου- θέματος
της υποεκπροσώπησης των γυναικών σε θέσεις ευθύνης και
της μη αξιοποίησης των ηγετικών ικανοτήτων και προσόντων
τους προς όφελος της ανάπτυξης.
Ζητούμενο της έρευνας ήταν
ο εντοπισμός των πρώτων 500
μεγαλύτερων εταιρειών -με κριτήριο τον κύκλο εργασιών- στις
οποίες οι γυναίκες κατείχαν θέσεις διευθυνουσών συμβούλων,
γενικών διευθυντριών και διαχειριστριών. Και το συμπέρασμα
που προέκυψε είναι ότι «μία
στις πέντε επιχειρήσεις στην
Ελλάδα διοικείται από γυναίκα
και το 9% των περισσότερο κερδοφόρων εταιρειών έχει επίσης
γυναίκα επικεφαλής».

Ποσοστά
Συγκεκριμένα, στο συνολικό
δείγμα της ICAP Databank
(27.314 εταιρείες) το ποσοστό
των επιχειρήσεων που διευθύνονται από γυναίκες ανώτατα
στελέχη ανέρχεται σε 18,8%
(5.125 εταιρείες). Το ποσοστό
αυτό είναι μεγαλύτερο στις επιχειρήσεις που o κύκλος εργασιών τους δεν ξεπερνά τα δύο
εκατ. και το προσωπικό τους είναι μικρότερο από δέκα άτομα.
Αντιθέτως, το ποσοστό γυναικών ανώτατων στελεχών μειώνεται σημαντικά στις εταιρείες
στις οποίες οι πωλήσεις ξεπερνούν τα 50 εκατ., όπως και το
προσωπικό τα 250 άτομα.
Οσο για τις συγκεκριμένες
500 κορυφαίες εταιρείες (με κριτήριο τον κύκλο εργασιών τους),
εκείνες που διευθύνονται από
γυναίκες ανώτατα στελέχη, το
54,8%, το 2011 σημείωσαν κύκλο
εργασιών μεταξύ δύο και 10 εκατ.
Με δεδομένη τη βαθιά οικο-

νομική ύφεση στη χώρα μας τη
διετία 2010-2011, η εγχώρια ζήτηση συρρικνώθηκε και τα συνολικά καθαρά αποτελέσματα
του συνόλου των εταιρειών ήταν
ζημιογόνα. Ωστόσο, οι 43 εταιρείες που διευθύνονται από γυναίκες ανώτατα στελέχη -απασχολούν συνολικά περισσότερα
από 13.500 άτομα μόνιμου προσωπικού- είναι οι περισσότερο
κερδοφόρες σε σχέση με το σύνολο των εταιρειών.

Συμπεράσματα
Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και
σημαντικά είναι όχι μόνο τα ευρήματα, αλλά και τα συμπεράσματα που συνάγονται από την
έρευνα. Συγκεκριμένα, η μέση
γυναίκα επιχειρηματίας - ανώτατο στέλεχος που συμμετείχε
στην έρευνα είναι ηλικίας μεταξύ 40 και 49 ετών. Εχει υψηλό
επίπεδο μόρφωσης -μεταπτυχιακό-, έχει οικογένεια και παιδιά.
Οι περισσότερες -επτά στις
10- εκτός από τη διευθυντική/διοικητική θέση που κατέχουν,
συνδέονται και μετοχικά με την
εταιρεία στην οποία εργάζονται.
Δηλαδή, είτε διοικούν τη δική
τους οικογενειακή επιχείρηση,
είτε έχουν αποκτήσει συγκεκριμένο ποσοστό εταιρικών μετοχών λόγω εφαρμοζόμενου συ-
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Μία στις πέντε επιχειρήσεις στην Ελλάδα
διοικείται από γυναίκα
και το 9% των περισσότερο κερδοφόρων
εταιρειών έχει επίσης
γυναίκα επικεφαλής.
στήματος αμοιβών - κίνητρα, επιβράβευση, επίτευξη στόχων.
Σχεδόν στο σύνολό τους
(94,4%) ιεραρχούν την καριέρα
τους πολύ -είτε παρά πολύ- υψηλά στις προτεραιότητές τους
και περίπου με την ίδια συχνότητα δηλώνουν ότι είναι ικανοποιημένες από την έως τώρα επαγγελματική εξέλιξή τους. Ταυτόχρονα όμως, δηλώνουν ότι
ούτε εφησυχάζουν, αλλά ούτε
έχουν εξαντλήσει τις φιλοδοξίες
και τους στόχους τους. Αντιθέτως μάλιστα, σε σημαντικό ποσοστό (62,8%) εκτιμούν ότι την
επόμενη πενταετία θα έχουν
διευρύνει τις επιχειρηματικές
δραστηριότητές τους.

Προσωπική ικανοποίηση
Σχεδόν στο σύνολό τους, καταθέτουν ως τα πλέον σημαντικά κίνητρα που τις ώθησαν να

ασχοληθούν με την επιχειρηματικότητα και να αναλάβουν
διευθυντικές θέσεις, την προσωπική ικανοποίηση και ανάπτυξή τους, όπως και τη δυνατότητα να λαμβάνουν αποφάσεις
και να καινοτομούν. Ωστόσο, η
ανταπόκρισή τους στις αυξημένες υποχρεώσεις τους και η
επίτευξη των φιλόδοξων στόχων
τους συνεπάγονται σκληρή εργασία. Περισσότερες από μία
στις δύο (52,7%) απασχολούνται,
κατά μέσο όρο, περισσότερες
από 51 ώρες την εβδομάδα - δηλαδή περισσότερες από δέκα ώρες την ημέρα, γεγονός που περιορίζει τον χρόνο που αφιερώνουν στην οικογένειά τους.
Επιπλέον, με την ίδια συχνότητα αναφέρουν επίσης το άγχος
ως σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα στην επαγγελματική
τους ενασχόληση.

Αισιοδοξία
Ως προς την αξιολόγησή τους,
για τον βαθμό ανάπτυξης της
γυναικείας επιχειρηματικότητας
και της ανάληψης εκ μέρους
των γυναικών ανώτατων διευθυντικών θέσεων στη χώρα μας,
σε ένα μικρό ποσοστό θεωρούν
ότι βρίσκεται «σε μεγάλο βαθμό», ενώ η πλειονότητα την αξιολογεί από «μέτρια» έως και
«ελάχιστη». Ως γνωστόν, η οι-

κονομική ύφεση δεν έχει κάνει
εξαίρεση στις εταιρείες που διοικούνται/διευθύνονται από γυναίκες και είναι δεδομένη η μείωση στις συνολικές πωλήσεις.
Ωστόσο, οι γυναίκες της έρευνας
εμφανίζονται περισσότερο αισιόδοξες για την πορεία των
πωλήσεων το 2013.
Καταθέτουν επίσης για την
επόμενη τριετία τους βασικούς
άξονες της επιχειρηματικής
στρατηγικής που θα ακολουθήσουν, ώστε να διασφαλιστεί η
βιωσιμότητα και να βελτιωθεί
η ανταγωνιστικότητα των εταιρειών που διευθύνουν. Θα αφορούν ενέργειες για τη μείωση
του λειτουργικού κόστους, για
τη βελτίωση της ποιότητας των
παραγόμενων προϊόντων/υπηρεσιών και για επέκταση σε άλλες δραστηριότητες.

Ασάφειες
Δεν παραλείπουν βέβαια -σχεδόν στο σύνολό τους- να αξιολογήσουν ως «πολύ» έως «παρά
πολύ» σημαντικό πρόβλημα επιχειρηματικότητας που αντιμετωπίζουν την «ασάφεια στις
κυβερνητικές πολιτικές που αφορούν τις επιχειρήσεις», όπως
και την υπερβολική γραφειοκρατία και τους κανονισμούς, αλλά
και το «περίπλοκο φορολογικό
σύστημα».

Ο αντίκτυπος στο επιχειρείν
-Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί ριζική

μεταβολή στην επενδυτική κοινότητα, δεδομένου ότι 1.123 επενδυτές (οι οποίοι διαχειρίζονται συνολικά περιουσιακά στοιχεία
ύψους 32 τρισεκατομμυρίων δολαρίων) υιοθέτησαν τις αρχές του ΟΗΕ για υπεύθυνες
επενδύσεις..
-Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τις Βιώσιμες Επενδύσεις εκτιμά ότι η παγκόσμια κοινωνικά υπεύθυνη αγορά επενδύσεων είχε φτάσει περίπου στα 7 τρισεκατομμύρια ευρώ
τον Σεπτέμβριο του 2010, και ότι 82 επενδυτές, με επικεφαλής την Aviva Global
Investors, η οποία διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία ύψους 50 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, ζήτησαν στη Διάσκεψη Κορυφής του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
να γίνει υποχρεωτική η υποβολή εκθέσεων απολογισμού για την εταιρική βιωσιμότητα.
-Μελέτη του 2009 με θέμα «Πράσινοι νικητές», που εξέτασε 99 εταιρείες, έδειξε ότι,
σε 16 διαφορετικούς βιομηχανικούς τομείς,
οι εταιρείες με στρατηγικές ΕΚΕ απέδιδαν
κατά τουλάχιστον 15% περισσότερο από τον
μέσο όρο του τομέα τους, κάτι που αντιστοιχεί σε επιπλέον χρηματιστηριακή αξία ύψους 498 εκατ. ευρώ (650 εκατομμυρίων
δολαρίων) ανά εταιρεία.
-Ο αριθμός των επιχειρήσεων της Ε.Ε. οι οποίες υπέγραψαν τις δέκα αρχές ΕΚΕ του
Παγκόσμιου Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών αυξήθηκε από 600 το 2006 σε 1900
το 2011.
-Ο αριθμός των οργανώσεων των οποίων οι
χώροι δραστηριοτήτων καταχωρήθηκαν
στο πλαίσιο του συστήματος οικολογικής
διαχείρισης και ελέγχου (EMAS)
αυξήθηκε από 3.300 το 2006 σε 4.600 το
20119.
-Ο αριθμός των εταιρειών της Ε.Ε. οι οποίες
υπέγραψαν διακρατικές επιχειρησιακές
συμφωνίες με παγκόσμιες ή ευρωπαϊκές
οργανώσεις εργαζομένων, σχετικά με
θέματα όπως τα πρότυπα εργασίας, αυξήθηκε από 79 το 2006 σε πάνω από 140 το
2011.
– Ο αριθμός των μελών της πρωτοβουλίας εταιρικής κοινωνικής συμμόρφωσης
(Business Social Compliance Initiative),
μιας πρωτοβουλίας επιχειρήσεων
απευθυνόμενης σε εταιρείες που θέλουν
να βελτιώσουν τους όρους εργασίας στις
αλυσίδες εφοδιασμού τους, αυξήθηκε από
69 το 2007 σε πάνω από 700 το 2011.
– Ο αριθμός των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων
που δημοσιεύουν εκθέσεις βιωσιμότητας
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές
της πρωτοβουλίας για την υποβολή
εκθέσεων απολογισμού σε παγκόσμιο επίπεδο αυξήθηκε από 270 το 2006 σε πάνω
από 850 το 2011.

Α Ρ Θ Ρ Ο / Του ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΣΩΣΕΙΛΟΥ

Οι επιτυχίες των Κυπρίων
φοιτητών και αξιοποίηση
των νέων ταλέντων
Η Κύπρος διαθέτει σήμερα το υψηλότερο ποσοστό εργαζομένων
ανώτερου μορφωτικού επιπέδου
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με ποσοστό 30%. Αντίστοιχα, το ποσοστό του πληθυσμού, ηλικίας
μεταξύ 25-34 ετών, που είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, φτάνει το 47%, ποσοστό που
αποτελεί το υψηλότερο και πάλι
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Πέραν των υψηλών ποσοστών,
όμως, η Κύπρος μπορεί να είναι
υπερήφανη και για τις εξαίρετες
επιδόσεις των φοιτητών της. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η επιτυχία των Κυπρίων φοιτητών κατά τις πρόσφατες εξετάσεις του Ινστιτούτου Εγκεκριμένων Λογιστών Αγγλίας και Ουαλίας (ICAEW), καθώς Κύπριοι
κατέλαβαν τις 4 από τις 5 πρώτες
θέσεις διεθνώς. Την πρώτη θέση
παγκόσμια στην Ετήσια Παγκόσμια Κατάταξη Επαγγελματικού
Επιπέδου των εξετάσεων για το
2012 κατέλαβε η Μαρίνα Βακανά,
ενώ την τέταρτη θέση παγκόσμια
κατέλαβε η Χριστίνα Τηλεμάχου,
και οι δύο εκπαιδευόμενες λογίστριες στην PwC Κύπρου. Η Νικολέτα Νεοφύτου, επίσης εκπαιδευόμενη λογίστρια της PwC, κατέκτησε την πρώτη θέση παγκόσμια στην εξέταση Financial
Accounting. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ίδιου του Ινστιτούτου,
οι επιτυχίες των φοιτητών μας
τοποθέτησαν την Κύπρο στον
χάρτη των υψηλών επιδόσεων,
γεγονός που επιβεβαιώνει την υψηλή ποιότητα τόσο των φοιτητών, όσο και της εκπαίδευσης
που προσφέρεται. Η πρόκληση
τώρα έγκειται στη σωστή αξιοποίηση των ταλέντων που διαθέτει
η χώρα μας. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη με τίτλο «Επαγγελματικές Υπηρεσίες: Η κινητήρια
δύναμη απασχόλησης και οικονομικής ανάπτυξης για την Κύ-

προ», που υποστήριξε η PwC, ένα
από τα θέματα που καταγράφονται είναι ότι οι νέοι επαγγελματίες
έχουν τα εφόδια και μπορούν να
συνεισφέρουν με καινοτόμες ιδέες. Αρκεί να επενδύσουμε σ’
αυτούς. Και είναι γεγονός ότι πρέπει να επενδύσουμε στη νέα γενιά,
καθώς οι άνθρωποί μας αποτελούν
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για
τη χώρα. Οι πρόσφατες επιτυχίες
των εκπαιδευόμενων λογιστών
στις εξετάσεις του ICAEW έχουν
ιδιαίτερη σημασία και για τον τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών, ο οποίος αποτελεί τον κύριο
μοχλό της οικονομίας και συνεισφέρει στην απασχόληση. Ο συγκεκριμένος τομέας αποδεικνύεται ανθεκτικός στην οικονομική
ύφεση, αφού τα τελευταία πέντε
χρόνια οι επαγγελματικές και διεθνείς οικονομικές υπηρεσίες αναπτύχθηκαν 40 φορές σε σχέση
με τον τουρισμό και δημιούργησαν περισσότερες θέσεις εργασίας
ανά μονάδα σε σύγκριση με οποιονδήποτε άλλο τομέα της οικονομίας.
Η παρούσα οικονομική κατάσταση επιβάλλει να κινηθούμε
γρήγορα και αποτελεσματικά
ώστε να αξιοποιήσουμε τα πλεονεκτήματά μας ως χώρα αλλά
και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Τέτοιες παγκόσμιες επιτυχίες είναι μέγιστης σημασίας,
τιμούν ιδιαίτερα τον τόπο μας και
είναι ενδεικτικές του πολύ υψηλού
επιπέδου παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών που προσφέρουμε. Ως αποτέλεσμα, πρέπει να τονώνουν την εθνική μας αυτοπεποίθηση και να τις αξιοποιούμε
για να δυναμώσουμε την εικόνα
της Κύπρου ως ενός διεθνούς επιχειρηματικού κέντρου.

Ο κ. Φίλιππος Σώσειλος είναι συνέταιρος και επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού της PwC Κύπρου.
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Μάθημα 1ο:
Η ελληνική κρίση
και πώς τη «ζουν»
στην Αμερική...

<
<
<
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<
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Εκτός από τις αγορές, τα
spreads και τις τιμές των
ομολόγων, η κρίση έχει
πλήξει τους ανθρώπους.
Επιπλέον, εξακολουθούν να βλέπουν και
την άλλη πλευρά της Ελλάδας, που όσοι βρισκόμαστε στο μάτι του κυκλώνα συχνά δυσκολευόμαστε πλέον να διακρίνουμε: τον
ονειρεμένο ταξιδιωτικό προορισμό, την πατρίδα της Δημοκρατίας, τη χώρα προέλευσης
μοναδικών γεύσεων. Αναθαρρείς όταν βλέπεις
νεαρούς Αμερικανούς να σου μιλούν για τον
Σωκράτη και τον Περικλή, να σχεδιάζουν
ένα ταξίδι στη Σαντορίνη, να σε ακολουθούν
στην Αθήνα μέσα στον χειμώνα για να τους
γνωρίσεις «την πραγματική Ελλάδα».
Αυτό δεν σημαίνει, φυσικά, ότι στον οικονομικό κόσμο δεν υπάρχει μία κατεστημένη
αντίληψη για τα αίτια της ελληνικής κρίσης,
τα οποία αποδίδονται περισσότερο στις διαρθρωτικές αδυναμίες της ίδιας της Ευρωζώνης.
Οι Αμερικανοί έχουν διαποτισθεί αρκετά με
την πολιτική ορθότητα ώστε να μην αναπαράγουν ελαφρά τη καρδία το μοτίβο της σπάταλης, ράθυμης και διεφθαρμένης χώρας.
Ωστόσο, αυτό συχνά υπονοείται και ορίζει

το πλαίσιο της συζήτησης, όπως στην περίπτωση του διαβόητου «δρόμου για την Ελλάδα», στον οποίο ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών Μιτ Ρόμνεϊ προειδοποιούσε, προεκλογικά, ότι θα οδηγήσουν οι πολιτικές του
προέδρου Ομπάμα.
Πολιτικώς ορθόν, πάντως, δεν είναι το χιούμορ του Ισραηλινού καθηγητή μου της
λογιστικής στο Columbia Business School:
στο πρώτο μάθημα, με το που είπα ότι είμαι
Ελληνίδα, εξέφρασε αμφιβολίες για το αν η
Ελλάδα θα παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ενωση. «Μήπως εννοούσε την Ευρωζώνη;»,
επεσήμανα τη διαφορά. «Και από τα δύο»,
απάντησε και απείλησε ολόκληρη την τάξη
με ένα μάθημα δημιουργικής λογιστικής, με
case-study την Ελλάδα. Σε ένα άλλο μάθημα,
καθώς πάλευα με μία άσκηση την ώρα που
γίνονταν επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας,
πριν δει τη λύση μου, τι μου λέει: «Α, εδώ
είσαι; Νόμιζα ότι θα πετάς πέτρες στην Αθήνα!». Μετά τρία χρόνια κάλυψης της
κρίσης, χρειάζεται πολλή προσπάθεια για
να με πτοήσει αρνητικό σχόλιο για τη χώρα
μου, ωστόσο εκείνη την ώρα ένιωσα το παράπονο ενός λαού που προσπαθεί να αντεπεξέλθει υπό αντίξοες συνθήκες.
«Τι θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει στην Ευρωζώνη;», ρώτησα έναν οικονομολόγο που
μας μιλούσε για την κατάσταση της αμερικανικής οικονομίας. «Α, η Ευρωζώνη θα πρέπει να βγάλει εκτός την Ελλάδα!» «Και τι σας
κάνει να πιστεύετε ότι αυτό θα είναι αρκετό,
ότι δεν θα πυροδοτήσει την έξοδο και άλλων
χωρών;» Η συζήτηση συνεχίστηκε για αρκετή
ώρα προτού του πω ότι είμαι Ελληνίδα. Οταν
το έκανα, δαγκώθηκε, αλλά αμέσως άρχισε
να με ρωτάει για την κατάσταση στη χώρα.
Διότι ό,τι υποστηρίζουν οι άνθρωποι εδώ το
βασίζουν στην πληροφόρηση που έχουν.
Υπό αυτήν την έννοια, η ενημέρωση μπορεί
να γίνει το ισχυρότερο όπλο για την αλλαγή
της εικόνας της Ελλάδας. Μπορεί οι μεταρρυθμίσεις και η ανάκαμψη της οικονομίας
να χρειάζονται ακόμη χρόνο, ωστόσο η προβολή της ανθρώπινης διάστασης της κρίσης

●
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Αντιμέτωπες
με την προοπτική
της ύφεσης οι ΗΠΑ

Περισσότερο «ανοιχτοί», αλλά λιγότερο
ενήμεροι στην άλλη άκρη του Ατλαντικού
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Τον πρώτο καιρό, οι ερωτήσεις
τους με έκαναν να αισθάνομαι σαν να είχα
μόλις γυρίσει από κάποιο πολεμικό μέτωπο.
Με έντονο ενδιαφέρον και συμπάθεια που
φαινόταν ειλικρινής, με ρωτούσαν για την
κατάσταση στην Ελλάδα: «Αλήθεια, ήσουν
στην Αθήνα; Πώς είναι η κατάσταση; Τι προβλέπεις;». Σε σχέση με τους Ευρωπαίους,
που οι περισσότεροι θεωρούν ότι γνωρίζουν
τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα, οι Αμερικανοί, έχοντας μικρότερη εμπλοκή και έκθεση στην ευρωπαϊκή κρίση, είναι λιγότερο
προκατειλημμένοι κι έτσι πιο ανοιχτοί στο
να ακούσουν τη δική σου ερμηνεία των
πραγμάτων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Ο νομπελίστας οικονομολόγος Τζόζεφ Στίγκλιτζ θεωρεί ότι η στάση της Γερμανίας, αν δεν
αλλάξει, θα καταδικάσει την Ελλάδα σε μακροχρόνια ύφεση και ενδεχομένως σε έξοδο από
την Ευρωζώνη.
θα μπορούσε να βοηθήσει άμεσα. Σε μία παρουσίαση που έκανα στους συμφοιτητές
μου για την κρίση, κάποιοι από αυτούς που
δούλευαν στη Wall Street μου είπαν πως
ήταν η πρώτη φορά που κατάλαβαν ότι,
εκτός από τις αγορές, τα spreads και τις τιμές

των ομολόγων, η κρίση έχει πλήξει πραγματικούς ανθρώπους. Μου ακούστηκε περίεργο, με δεδομένη την ευρεία κάλυψη της
κρίσης από τα διεθνή ΜΜΕ, αλλά προφανώς
δεν διαβάζουν όλοι τους New York Times...
Κ. Σ.

Τι φοβούνται Pimco και Στίγκλιτζ
Ενας Ελληνας που διερευνούσε ευκαιρίες

εργασίας στην Pimco, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ομολόγων του κόσμου, μου
μετέφερε ότι σε μία συνάντηση γνωριμίας,
μαζί με άλλους υποψηφίους από τα καλύτερα MBA του κόσμου, ήταν εκείνος που μονοπώλησε το ενδιαφέρον του Μπιλ Γκρος. Ο ισχυρότερος διαχειριστής επενδύσεων σταθερού εισοδήματος στον κόσμο ξόδεψε
σχεδόν όλη τη συνάντηση ρωτώντας τον για
την κατάσταση στη χώρα και εξηγώντας του
γιατί η Pimco θεωρεί ότι η Ελλάδα δεν θα αντέξει (διότι καμία κοινωνία δεν μπορεί να αντέξει τόσο σκληρά μέτρα λιτότητας). Από
διαφορετική σκοπιά, όχι των αγορών αλλά
της πραγματικής οικονομίας, ο Τζόζεφ Στίγκλιτζ έχει αντίστοιχους φόβους. Μου αφιέρωσε μία ολόκληρη ώρα ένα βράδυ για να ακούσει τις εξελίξεις από την Ελλάδα. Ο νομπελίστας οικονομολόγος ήταν πολύ ανήσυχος για τις κοινωνικές συνέπειες της κρίσης,
ρωτούσε για την άνοδο της Χρυσής Αυγής

και την αντοχή της κυβέρνησης, για την πολιτική της λιτότητας που ακολουθείται στη χώρα και τη στάση της Γερμανίας, που αν δεν
αλλάξει, θα καταδικάσει την Ελλάδα σε μακροχρόνια ύφεση και ενδεχομένως σε έξοδο από την Ευρωζώνη. Πώς μας επηρεάζουν
όλα αυτά; Μιλώντας με ένα φίλο που βρίσκεται φέτος στα θρανία της Βοστώνης, εντοπίσαμε μία κοινή αντίδραση: αισθανόμαστε την
ευθύνη να τροφοδοτήσουμε το ενδιαφέρον
για την Ελλάδα στα πανεπιστήμια όπου έχουμε την τύχη να βρισκόμαστε. Στον ακαδημαϊκό μας μικρόκοσμο, «εκπροσωπούμε» μία
χώρα που η φήμη της έχει δεχθεί ένα μεγάλο
πλήγμα. Αυτό όμως μας πεισμώνει να αλλάξουμε την εικόνα της: κάπως έτσι καταλήγουμε να ενεργοποιούμαστε στους φοιτητικούς
συλλόγους (ο ευρωπαϊκός παραμένει η προφανής επιλογή κι ας ακούμε πού και πού αστειάκια για τη δοκιμαζόμενη σχέση μας με
τους Γερμανούς), να διοργανώνουμε ομιλίες,
πρωτοβουλίες και ταξίδια στη χώρα.

Στο σενάριο της ανάκαμψης στοιχηματίζουν οικονομικοί αναλυτές για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας το
2013, αγνοώντας την πρόσφατη επιβράδυνση που καταγράφηκε στον παλμό της ανάπτυξης. Η συρρίκνωση του ΑΕΠ
κατά 0,1% το τέταρτο τρίμηνο του 2012 είναι, κατά την
ευρεία αντίληψη της επενδυτικής κοινότητας στη Wall
Street, ένα πρόσκαιρο φαινόμενο. Αποδίδεται στις οικονομικές
συνέπειες από τον τυφώνα «Σάντι», αλλά και σε μεταβατικούς
παράγοντες, δηλαδή τη μείωση των αμυντικών δαπανών
και τους χαμηλότερους ρυθμούς στη συγκέντρωση αποθεμάτων από τις επιχειρήσεις. Αν και πρόκειται για τη χειρότερη
επίδοση από το δεύτερο τρίμηνο του 2009, οι οικονομικοί
αναλυτές δεν θορυβούνται. Θεωρούν ότι η ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας στις ΗΠΑ θα συνεχιστεί λόγω
της σταθερής βελτίωσης στην απασχόληση και της αυξανόμενης δυναμικής στην ανάκαμψη της αγοράς ακινήτων,
επισημαίνουν οικονομολόγοι της JPMorgan Chase, της Bank
of America και της Morgan Stanley.
Ασφαλώς, αυτή η πεποίθηση για το σθένος της αμερικανικής
ανάκαμψης καλλιεργείται χάρις στη δέσμευση του Μπεν
Μπερνάνκι, του προέδρου της ομοσπονδιακής τράπεζας
των ΗΠΑ (Fed), να στηρίξει την πραγματική οικονομία και
την απασχόληση μέχρι να σημειωθεί ουσιαστική βελτίωση.
Αυτήν την εβδομάδα, η Fed επανέλαβε έμπρακτα τη δέσμευσή
της. Αφησε αμετάβλητο στα 85 δισ. δολάρια, περίπου 62,6
δισ. ευρώ, το μηνιαίο πρόγραμμα αγοράς αμερικανικών κρατικών ομολόγων. Στην επίσημη ανακοίνωση της Fed μετά
τη διήμερη σύσκεψη της επιτροπής ανοικτής αγοράς (FOMC)
εκτιμάται πως, πράγματι, θα είναι προσωρινή η επιβράδυνση
που καταγράφηκε στο μέτωπο της ανάπτυξης το τελευταίο
τρίμηνο του 2012. Αποδίδει αυτή την επιβράδυνση στην ανάπτυξη στα ακραία καιρικά φαινόμενα και στους προαναφερόμενους μεταβατικούς παράγοντες. Στα τέλη Οκτωβρίου,
όταν ξέσπασε ο τυφώνας «Σάντι», δέκα πολιτείες των ΗΠΑ
τέθηκαν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, με τον επικεφαλής
οικονομολόγο της Moody’s Analytics, Μαρκ Ζάντο, να εκτιμά
τότε τις ζημιές από τη διακοπή της οικονομικής δραστηριότητας έως τα 10 δισ. δολάρια σε ημερήσια βάση. Η οικονομική
ανάπτυξη των ΗΠΑ παραμένει, ωστόσο, μέχρι σήμερα υποτονική, με την αγορά εργασίας να παρουσιάζει βελτίωση
αλλά σε μετριοπαθείς ρυθμούς από τη χρηματοπιστωτική
κρίση του 2007-09. Από τα τέλη του 2008, η Fed έχει διατηρήσει
το βασικό επιτόκιο στο 0% με 0,25% και έχει τριπλασιάσει
στο ρεκόρ των 3 τρισ. δολαρίων την αξία των περιουσιακών
στοιχείων που διατηρεί στους ισολογισμούς της, αγοράζοντας
πληθώρα επενδυτικών τίτλων και μεγάλο όγκο ομολόγων
του αμερικανικού Δημοσίου. Απώτερος στόχος της πολιτικής
ποσοτικής χαλάρωσης της Fed είναι η ενίσχυση της οικονομικής ανάκαμψης και η μείωση της ανεργίας. Οικονομικοί
αναλυτές εκτιμούν πως η Fed θα παρατείνει την πολιτική
ποσοτικής χαλάρωσης με αγορές κρατικών ομολόγων στα
85 δισ. δολάρια μηνιαίως μέχρι να μειωθεί η ανεργία στο
6,5% από το 7,8% που ίσχυε μέχρι τα τέλη του 2012. Αυτή
είναι, εξάλλου, η βασική αποστολή του τρίτου γύρου ποσοτικής
χαλάρωσης (QE) που ανακοινώθηκε από τη Fed τον Σεπτέμβριο
του 2012, με απώτερο στόχο την αποκατάσταση της δραστηριότητας σε φυσιολογικούς ρυθμούς στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.
ΖΩΡΖΕΤ ΖΟΛΩΤΑ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΚΥΠΡΟΣ (ΧΑΚ) KΛEIΣIMO

TIMH
ΠPOHΓ.
EBΔ.

08/2

KΛEIΣIMO
ΔIAΦ.
EBΔ.

08/02Δ
· ·

METABOΛH %

.

‰.

· .

XΡΕΟΓΡΑΦΑ
‰.

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
KΛEIΣIMO

08/2

TIMH
ΠPOHΓ.
EBΔ.

ΔIAΦ.
EBΔ.

METABOΛH %

XΡΕΟΓΡΑΦΑ

15,00

0,080

0,080

0,000

0,00%

PIPIS BROS FARMS PUBLIC COMPANY LTD

0,28

0,052

0,052

0,000

0,00%

PRIMETEL PLC

ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD

6,16

101,230

101,230

0,000

0,00%

PRIMETEL PLC – Bonds 2009/2014

5,06

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD

4,03

0,009

0,009

0,000

0,00%

REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD

0,18

08/2

TIMH
ΠPOHΓ.
EBΔ.

ΔIAΦ.
EBΔ.

METABOΛH %

XΡΕΟΓΡΑΦΑ

0,600

0,600

0,000

0,00%

DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD

0,025

0,025

0,000

0,00%

EFREMICO HOLDINGS PUBLIC LTD

29,24

0,385

0,385

0,000

0,00%

3,66

0,009

0,010

-0,001

-10,00%

KEΦAΛAIOΠOIHΣH
·-

%

-
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KEΦAΛAIOΠOIHΣH

KEΦAΛAIOΠOIHΣH
0,77
19,89

0,160

0,160

0,000

0,00%

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD

0,100

0,100

0,000

0,00%

A. PANAYIDES CONTRACTING PUBLIC LTD

0,047

0,045

0,002

4,44%

A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD

11,81

0,610

0,610

0,000

0,00%

EMPIRE CAPITAL INVESTMENTS PUBLIC LTD

29,19

0,001

0,001

0,000

0,00%

RENOS HATZIOANNOU FARM PUBLIC COMPANY LTD

0,30

0,000

0,000

0,000

0,00%

A. ZORBAS & SONS PUBLIC LTD

0,00

0,108

0,108

0,000

0,00%

ERMES DEPARTMENT STORES PLC

18,90

0,054

0,054

0,000

0,00%

ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD

2,92

0,012

0,012

0,000

0,00%

A.L. PROCHOICE GROUP PUBLIC LTD

1,90

0,024

0,024

0,000

0,00%

EUROPROFIT CAPITAL INVESTORS PUBLIC LTD

0,75

0,050

0,050

0,000

0,00%

ROYAL HIGHGATE PUBLIC COMPANY LTD

1,65

0,017

0,017

0,000

0,00%

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD

0,99

0,003

0,003

0,000

0,00%

FINIKAS AMMOCHOSTOU PLC

0,15

0,001

0,001

0,000

0,00%

SAFS HOLDINGS PUBLIC LTD

0,07

0,101

0,101

0,000

0,00%

AD Shopping Galleries Plc

13,02

0,130

0,130

0,000

0,00%

G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC LTD

5,04

0,070

0,070

0,000

0,00%

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

2,56

1,510

1,510

0,000

0,00%

“AGROS DEVELOPMENT COMPANY “”PROODOS”“ PUBLIC LTD”

5,42

0,090

0,090

0,000

0,00%

HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD

0,003

0,003

0,000

0,00%

AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD

0,24

0,163

0,168

-0,005

-2,98%

0,150

0,153

-0,003

-1,96%

14,83

100,000

100,000

0,000

0,00%

0,001

0,001

0,000

0,00%

0,02

100,000

100,000

0,000

0,00%

100,000

100,000

0,000

0,00%

Alpha Bank Ltd - Bonds 2013/2018

100,00

40,000

40,000

0,000

0,00%

0,049

0,049

0,000

0,00%

AMATHUS PUBLIC LTD

4,31

44,000

44,110

-0,110

-0,25%

100,000

100,000

0,000

0,00%

AMATHUS PUBLIC LTD (GUARANTEED BONDS 2010-2015)

8,80

0,046

0,047

-0,001

-2,13%

0,118

0,117

0,001

0,85%

APOLLO INVESTMENT FUND PLC

6,68

0,043

0,043

0,000

0,00%

0,053

0,055

-0,002

-3,64%

0,650

0,650

0,000

0,00%

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD

0,100

0,100

0,000

0,00%

AVACOM PUBLIC COMPANY LTD

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD
ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU) PUBLIC LTD (WARRANTS 2001/2015)

ASTARTI DEVELOPMENT PLC

1,26

0,002

0,010

-0,008

-80,00%

112,97

0,034

0,035

-0,001

-2,86%

HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD – Bonds 2019

90,00

0,230

0,230

0,000

0,00%

STADEMOS HOTELS PLC

7,48

HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD - CAPITAL SECURITIES

17,19

0,002

0,002

0,000

0,00%

STARIO PORTFOLIO INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD

0,08

HELLENIC BANK PLC (Non cumulative convertible Capital Securities)

56,55

0,010

0,010

0,000

0,00%

SUPHIRE HOLDINGS PUBLIC LTD

HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD BONDS 2016

27,96

0,150

0,155

-0,005

-3,23%

INTERFUND INVESTMENTS PLC

2,60

0,260

0,260

0,000

0,00%

TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD

3,18

ISXIS INVESTMENT PUBLIC LTD

0,47

0,010

0,010

0,000

0,00%

TOXOTIS INVESTMENTS PUBLIC LTD

0,21
5,46

HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD

5,30

0,073

0,078

-0,005

-6,41%

25,42

0,108

0,108

0,000

0,00%

JUPITER PORTFOLIO INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD
K + G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD

7,26

0,729

0,693

0,036

5,19%

K. ATHIENITIS CONTRACTORS DEVELOPERS PUBLIC LTD

SEA STAR CAPITAL PLC

1,26

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD

2,26

1,24

THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD

20,64

4,56

2,000

2,000

0,000

0,00%

TRIENA INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD - CAPITAL

10,80

0,800

0,800

0,000

0,00%

TRIENA INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD - INCOME

2,18

9,78

0,520

0,520

0,000

0,00%

TRIENA INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD - INTERNATIONAL

0,71
0,20

0,237

0,240

-0,003

-1,25%

425,45

96,500

96,500

0,000

0,00%

K. ATHIENITIS CONTRACTORS DEVELOPERS PUBLIC LTD –Guaranteed Bonds

9,65

0,020

0,020

0,000

0,00%

UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD

92,000

92,000

0,000

0,00%

Bank Of Cyprus Public Company Ltd – Capital Securities 12/2007

20,40

0,045

0,045

0,000

0,00%

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD

1,91

0,250

0,250

0,000

0,00%

UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD

3,37

55,000

55,000

0,000

0,00%

Bank Of Cyprus Public Company Ltd – Convertible Bonds 2013/2018

15,01

0,000

0,000

0,000

0,00%

KANIKA HOTELS PUBLIC COMPANY LTD

0,00

0,010

0,010

0,000

0,00%

UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD (Warrants 2010/2012)

0,02

33,000

33,000

0,000

0,00%

24,12

0,015

0,015

0,000

0,00%

KARAOLIS GROUP PUBLIC LTD

0,34

0,650

0,660

-0,010

-1,52%

25,400

25,500

-0,100

-0,39%

Bank of Cyprus Public Company Ltd (Convertible Enhanced Capital Securities)

108,84

0,119

0,119

0,000

0,00%

KARKOTIS MANUFACTURING & TRADING PUBLIC LTD

1,04

100,000

100,000

0,000

0,00%

USB BANK PLC (BONDS 2009/ 2019)

8,00

100,000

100,000

0,000

0,00%

Bank of Cyprus Public Company Ltd (Convertible Enhanced Capital Securities)

39,71

0,209

0,190

0,019

10,00%

KARYES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD

0,42

100,000

100,000

0,000

0,00%

USB BANK PLC (CONVERTIBLE BONDS 2010/ 2020)

1,21

0,175

0,175

0,000

0,00%

11,77

0,431

0,410

0,021

5,12%

VASSILICO CEMENT WORKS PUBLIC COMPANY LTD

31,00

0,036

0,039

-0,003

-7,69%

0,22

1,000

1,000

0,000

0,00%

VISION INTERNATIONAL PEOPLE GROUP PUBLIC LTD

75,00

0,037

0,037

0,000

0,041

0,041

0,040
0,024

BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD

Bank Of Cyprus Public Company Ltd – Convertible Capital Securities

USB Bank Plc

29,58

BLUE ISLAND PLC

2,70

0,380

0,380

0,000

0,00%

KEO PLC

C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD

5,10

0,010

0,010

0,000

0,00%

KNOSSOS INVESTMENTS PUBLIC LTD

0,00%

C.T.O. PUBLIC COMPANY LTD

7,72

0,585

0,585

0,000

0,00%

KRONOS PRESS DISTRIBUTION AGENCY PUBLIC COMPANY LTD

11,93

0,000

0,000

0,000

0,00%

“WARRANTS 2005/2012 EUROPROFIT CAPITAL INVESTORS PUBLIC LTD”

0,000

0,00%

CEILFLOOR PUBLIC COMPANY LTD

0,21

0,058

0,054

0,004

7,41%

LAIKI CAPITAL PUBLIC CO LTD

16,57

6,410

6,410

0,000

0,00%

Woodland Designs PLC

83,33

0,040

0,000

0,00%

CHARILAOS APOSTOLIDES PUBLIC LTD

2,00

0,230

0,230

0,000

0,00%

L.P. TRANSBETON PUBLIC LTD

1,97

0,241

0,261

-0,020

-7,66%

WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PLC

27,62

0,024

0,000

0,00%

CHRIS JOANNOU PUBLIC LTD

0,24

0,139

0,139

0,000

0,00%

LASER INVESTMENTS GROUP PLC

8,58

0,002

0,002

0,000

0,00%

0,042

0,042

0,000

0,00%

CLARIDGE PUBLIC LTD

4,54

0,053

0,053

0,000

0,00%

LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD

5,39

0,003

0,003

0,000

0,00%

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LTD

2,91

0,065

0,070

-0,005

-7,14%

0,084

0,084

0,000

0,00%

0,243

0,243

0,000

0,00%

0,024

0,020

0,004

20,00%

1,490

1,490

0,000

0,86

0,032

0,032

0,000

0,00%

10,45

0,001

0,002

-0,001

-50,00%

COSMOS INSURANCE PUBLIC COMPANY LTD

1,51

0,280

0,280

0,000

0,00%

LOGICOM PUBLIC LTD

CYPRINT PLC

1,25

0,110

0,110

0,000

0,00%

LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

3,85

CYPRUS AIRWAYS PUBLIC LTD

9,39

0,060

0,060

0,000

0,00%

LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD

2,88

0,00%

CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD

4,56

0,018

0,019

-0,001

-5,26%

LOUIS PLC

8,29

CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD
CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD

LIBRA HOLIDAYS GROUP PLC

0,19

0,042

0,044

-0,002

-4,55%

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

67,67

0,178

0,179

-0,001

-0,56%

MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD

7,69

44,100

0,000

0,00%

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD - CAPITAL SECURITIES

88,20

0,013

0,013

0,000

0,00%

MINERVA INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD

1,02

46,000

46,000

0,000

0,00%

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD – Capital Securities

111,43

0,500

0,500

0,000

0,00%

MITSIDES PUBLIC COMPANY LTD

4,10

32,100

44,000

-11,900

-27,05%

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD – Non-cumulative Capital Securities 2010 94,86

0,011

0,011

0,000

0,00%

MODESTOU SOUND & VISION PUBLIC COMPANY LTD

0,16

0,362

0,352

0,010

2,84%

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC

33,76

0,210

0,210

0,000

0,00%

NEMESIS CONSTRUCTIONS PUBLIC COMPANY LTD

12,82

0,109

0,100

0,009

9,00%

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD

4,85

0,010

0,010

0,000

0,00%

OCEAN TANKERS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD

2,97

0,140

0,140

0,000

0,00%

CYVENTURE CAPITAL PUBLIC COMPANY LTD

2,10

0,009

0,009

0,000

0,00%

OPTIONS CASSOULIDES PLC

0,42

0,003

0,003

0,000

0,00%

D & M TELEMARKETING PUBLIC LTD

0,02

0,017

0,017

0,000

0,00%

ORFANIDES PUBLIC COMPANY LTD

1,38

0,001

0,004

-0,003

-75,00%

0,249

0,256

-0,007

-2,73%

0,069

0,069

0,000

0,00%

0,055

0,055

0,000

0,00%

0,004

0,003

0,001

33,33%

0,16

0,083

0,080

0,003

3,75%

PANDORA INVESTMENTS PUBLIC LTD

35,23

49,80

0,750

0,710

0,040

5,63%

PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD

65,63

Dimco Plc

5,59

0,095

0,095

0,000

0,00%

PHIL. ANDREOU PUBLIC LTD

4,28

DISPLAY ART PLC

0,74

0,480

0,480

0,000

0,00%

PHILOKTIMATIKI PUBLIC LTD

2,31

DODONI PORTFOLIO INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD

1,13

0,075

0,075

0,000

0,00%

PIERIDES HOLDINGS PLC

1,66

D.H. CYPROTELS PLC
DEMETRA INVESTMENT PUBLIC LTD

ΕΛΛΑΔΑ (ΧΑ) K

MO

MH
ΠPOH Ο Μ ΝΗ
B ΟΜ

K
ΦΟΡ
B ΟΜ

M

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

BO H %

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ
2,480
1,090
0,428
0,718
0,619
20,500
0,186
1,780
0,700
0,315
0,326
0,658
5,270
0,729
0,941
0,090
0,588
2,380
0,390
4,520
7,150
0,692
0,356
0,430
1,130
0,442
0,584
1,500
0,796
2,110
0,620
0,688
1,700
2,140
17,300
1,920
8,780
5,430
1,200
1,700
0,534
0,620
6,000
6,130
1,310
1,350
0,809
1,290
0,520
1,100
0,450
2,260
13,720
1,500
3,600
2,850
0,805
0,400
0,295
4,150
0,421
0,592
1,780
0,372
0,237
0,899
0,973
0,689
0,418
0,539
0,360
2,530
0,400
11,980
0,414
8,880
0,299
2,240
0,630
5,350
0,503
0,325
0,654
2,000
0,160
0,315
21,370
18,800
6,580
6,270
0,331
0,420
0,512
0,303
1,370
4,590
1,440
5,340
0,113
0,694
4,500
0,770
0,430
2,000
0,315
2,200
3,460
2,220
2,640
15,000
6,710
0,589
0,150
0,605
1,130

2,360
1,090
0,473
0,547
0,631
20,510
0,178
1,780
0,585
0,379
0,293
0,750
4,740
0,670
1,030
0,095
0,571
2,300
0,399
5,000
6,390
0,711
0,380
0,344
1,130
0,488
0,599
1,560
0,798
2,080
0,570
0,650
1,770
1,990
16,250
1,810
8,330
5,000
0,967
1,630
0,440
0,618
6,000
5,900
1,140
1,270
0,827
1,250
0,440
1,070
0,480
2,070
13,690
1,510
3,020
2,860
0,799
0,377
0,307
4,270
0,439
0,559
1,840
0,378
0,239
0,900
0,965
0,650
0,540
0,798
0,350
2,350
0,307
11,010
0,444
8,380
0,268
2,590
0,667
4,890
0,560
0,322
0,604
1,940
0,160
0,243
21,500
18,150
6,360
6,000
0,360
0,380
0,489
0,282
1,440
4,260
1,340
5,350
0,123
0,697
4,400
0,792
0,455
1,800
0,314
2,040
3,320
2,060
2,700
13,300
6,680
0,564
0,171
0,703
1,040

0,120
0,000
-0,045
0,171
-0,012
-0,010
0,008
0,000
0,115
-0,064
0,033
-0,092
0,530
0,059
-0,089
-0,005
0,017
0,080
-0,009
-0,480
0,760
-0,019
-0,024
0,086
0,000
-0,046
-0,015
-0,060
-0,002
0,030
0,050
0,038
-0,070
0,150
1,050
0,110
0,450
0,430
0,233
0,070
0,094
0,002
0,000
0,230
0,170
0,080
-0,018
0,040
0,080
0,030
-0,030
0,190
0,030
-0,010
0,580
-0,010
0,006
0,023
-0,012
-0,120
-0,018
0,033
-0,060
-0,006
-0,002
-0,001
0,008
0,039
-0,122
-0,259
0,010
0,180
0,093
0,970
-0,030
0,500
0,031
-0,350
-0,037
0,460
-0,057
0,003
0,050
0,060
0,000
0,072
-0,130
0,650
0,220
0,270
-0,029
0,040
0,023
0,021
-0,070
0,330
0,100
-0,010
-0,010
-0,003
0,100
-0,022
-0,025
0,200
0,001
0,160
0,140
0,160
-0,060
1,700
0,030
0,025
-0,021
-0,098
0,090

5,08%
0,00%
-9,51%
31,26%
-1,90%
-0,05%
4,49%
0,00%
19,66%
-16,89%
11,26%
-12,27%
11,18%
8,81%
-8,64%
-5,26%
2,98%
3,48%
-2,26%
-9,60%
11,89%
-2,67%
-6,32%
25,00%
0,00%
-9,43%
-2,50%
-3,85%
-0,25%
1,44%
8,77%
5,85%
-3,95%
7,54%
6,46%
6,08%
5,40%
8,60%
24,10%
4,29%
21,36%
0,32%
0,00%
3,90%
14,91%
6,30%
-2,18%
3,20%
18,18%
2,80%
-6,25%
9,18%
0,22%
-0,66%
19,21%
-0,35%
0,75%
6,10%
-3,91%
-2,81%
-4,10%
5,90%
-3,26%
-1,59%
-0,84%
-0,11%
0,83%
6,00%
-22,59%
-32,46%
2,86%
7,66%
30,29%
8,81%
-6,76%
5,97%
11,57%
-13,51%
-5,55%
9,41%
-10,18%
0,93%
8,28%
3,09%
0,00%
29,63%
-0,60%
3,58%
3,46%
4,50%
-8,06%
10,53%
4,70%
7,45%
-4,86%
7,75%
7,46%
-0,19%
-8,13%
-0,43%
2,27%
-2,78%
-5,49%
11,11%
0,32%
7,84%
4,22%
7,77%
-2,22%
12,78%
0,45%
4,43%
-12,28%
-13,94%
8,65%

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΟ)
ΑΚΡΙΤΑΣ (ΚΟ)
ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ)
ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ)
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ)
ΑΝΕΚ (ΚΟ)
ΑΝΕΚ (ΠΟ `90)
ΑΝΕΚ (ΠΟ `96)
ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ)
ΒΑΡΒΕΡΗΣ Ν. - MODA BAGNO (ΚΟ)
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΟ)
ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ)
ΒΙΣ (ΚΟ)
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS (ΚΟ)
Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΟ)
ΓΑΛΑΞΙΔΙ (ΚΟ)
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ)
ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΟ)
ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΟ)
ΔΕΗ (ΚΟ)
ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ)
ΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ)
ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ (ΚΟ)
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO)
ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ)
ΕΚΤΕΡ (ΚΟ)
ΕΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ (ΚΑ)
ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚΟ)
ΕΛΒΑΛ (ΚΑ)
ΕΛΒΕ (ΚΟ)
ΕΛΓΕΚΑ (ΚΟ)
ΕΛΙΝΟΙΛ (ΚΟ)
ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ)
ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ)
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ)
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ)
ΕΛΤΟΝ (KΟ)
ΕΛΤΡΑΚ (ΚΟ)
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΟ)
ΕΤΕΜ (ΚΑ)
ΕΥΑΘ (ΚΟ)
ΕΥΔΑΠ (ΚΟ)
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ)
ΙΑΣΩ (ΚΟ)
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ)
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ)
ΙΛΥΔΑ (ΚΟ)
ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ)
ΙΝΤΕΡΤΕΚ (ΚΟ)
ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ)
ΚΑΕ (ΚΟ)
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ (ΚΟ)
ΚΑΡΑΤΖΗ (ΚΟ)
ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ)
ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (ΚΟ)
ΚΛΩΣ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΚΑ)
ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Χ. ΑΦΟΙ (ΚΟ)
ΚΟΡΡΕΣ (ΚΟ)
ΚΡΕΚΑ (ΚΟ)
ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ (ΚΟ)
ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ)
ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ (ΚΟ)
ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Η.- F.H.L. (ΚΟ)
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ (ΚΟ)
ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΟ)
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΚA)
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΠA)
ΛΙΒΑΝΗΣ (ΚΟ)
ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ)
ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ (ΚΟ)
ΜΕΤΚΑ (ΚΟ)
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ)
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ)
ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ)
ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ)
ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (KO)
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ)
ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΚΟ)
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ)
ΝΗΡΕΥΣ (ΚO)
ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ (ΚΟ)
ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΚO)
ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΠO)
ΟΛΘ (ΚΟ)
ΟΛΠ (ΚΟ)
ΟΠΑΠ (ΚΟ)
ΟΤΕ (ΚΟ)
ΠΑΪΡΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΟ)
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ)
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ (ΚΟ)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ)
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ)
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ)
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΑ)
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (ΚΟ)
ΡΕΒΟΪΛ (ΚΟ)
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ)
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΛ/ΜΥΛΟΙ (ΚΟ)
ΣΕΛΟΝΤΑ ΙΧΘ/ΓΕΙΑΙ (ΚΟ)
ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ)
ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΡ. ΟΙΚ. (ΚΟ)
ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ)
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ)
ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡOΦΙΛ (ΚΑ)
ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)
ΤΙΤΑΝ (ΠΟ)
ΥΓΕΙΑ (ΚΟ)
ΦΙΕΡΑΤΕΞ (ΚΟ)
ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ (ΚΟ)
ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ)

MO

KΦ O
ΠO H H
177,11
12,18
5,56
12,35
13,63
5,51
34,48
0,56
2,08
6,34
6,13
15,78
1.051,23
3,62
5,95
6,96
8,28
204,40
9,38
67,80
1.658,80
10,99
12,36
5,88
1.080,38
12,31
6,57
55,12
14,84
261,85
8,20
21,97
40,51
378,78
343,66
56,73
2.683,48
354,95
32,08
25,75
27,80
18,61
217,80
652,85
36,03
71,76
70,17
36,87
4,68
9,13
5,05
359,25
918,53
14,61
52,85
9,41
32,38
4,60
6,26
55,82
3,00
17,45
58,86
5,88
425,45
20,63
7,39
4,09
3,48
1,16
2,78
38,51
3,93
622,37
4,84
983,75
9,62
10,28
9,98
625,50
3,19
7,78
41,65
7,75
5,60
0,81
215,41
470,00
2.099,02
3.073,24
1,65
21,33
10,35
346,43
9,69
101,35
66,17
146,20
2,75
15,46
156,47
3,22
15,58
192,49
8,96
273,17
378,24
73,54
3,35
1.155,95
50,79
180,08
1,53
5,05
114,45

0,420
0,410
1,320
0,318
0,309
1,630
0,540

MH
ΠPOH Ο Μ ΝΗ
B ΟΜ
0,493
0,424
1,280
0,330
0,345
1,520
0,535

ΑΝΟΔΟΣ
33,33%
20,00%
10,00%
9,00%
7,41%

-0,073
-0,014
0,040
-0,012
-0,036
0,110
0,005

M

ΠΤΩΣΗ

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Ε. ΥΙΟΙ (ΚΟ)
A.S. COMPANY (ΚΟ)
ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ)
ATTICA BANK (ΚΟ)
AUDIOVISUAL (ΚΟ)
AUTOHELLAS (ΚΟ)
BYTE COMPU
ΜΜ

MO

KΦ O
ΠO H H

MH
ΠPOH Ο Μ ΝΗ
B ΟΜ

ΦΟΡ
B ΟΜ

M

KΦ O
ΠO H H

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

BO H %

ΜΜ
M
M
M
M

M

ΚΑΤΗΓΟΡ Α ΠΡΟΣ Δ ΑΓΡΑΦΗ
%
%
%

ΜΜ
M
M

M

M
M
M M
M
M

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

M
M

M
M
M

Φ

M
M

ΚΑΤΗΓΟΡ Α ΧΑΜΗΛΗΣ Δ ΑΣΠΟΡΑΣ

Μ
Μ
ΜΨ

Μ

Φ
Φ

Μ

ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ

M
M

M

%
%
%

Μ
Μ Μ
Ψ
Μ
Μ

Μ
Μ

Μ
Μ
Μ

ΜΜ

Μ Μ
Μ

Μ
Φ

Φ

Φ

Μ

Φ

M

M

ΕΝΑΛΛΑΚΤ ΚΗ ΑΓΟΡΑ Δ ΑΧΕ Ρ ΣΗ ΚΕΦΑΛΑ ΩΝ
%

ΜΜ

ΕΜΠΟΡ Ο ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
%

ΜΜ

ΕΞΟΠΛ ΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠ ΚΟ ΝΩΝ ΩΝ
%

ΚΑΤΗΓΟΡ Α ΕΠ ΤΗΡΗΣΗΣ
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

SEA STAR CAPITAL PLC
D.H. CYPROTELS PLC
LIBRA HOLIDAYS GROUP PLC
CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD
ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

1,69
8,97
705,24
77,87
14,05
59,27

ΚΑΤΗΓΟΡ Α Δ ΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣ ΜΩΝ ΑΜΟ ΒΑ ΩΝ ΚΕΦΑΛΑ ΩΝ

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

-80,00%
-75,00%
-50,00%
-27,05%
-10,00%

DODONI PORTFOLIO INVESTMENTS LTD
CYPRUS AIRWAYS PUBLIC LTD
KARYES INVESTMENT LTD
CYTRUSTEES INVESTMENT LTD
LAIKI CAPITAL PUBLIC CO LTD

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

BO H %

-14,81%
-3,30%
3,13%
-3,64%
-10,43%
7,24%
0,93%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

0,07

Λεωφ.Αρχ. Μακαρίου Γ’, αρ. 50, Kτήριο Άλφα, 1ος όροφος, 1065 Λευκωσία
Τηλ.: 22 710710 Fax: 22339332, www.globalcapital.com.cy

K
ΦΟΡ
B ΟΜ

XENOS TRAVEL PUBLIC LTD

Οι μεγαλύτερες μεταβολές της εβδομάδας

20,74

44,100

0,00

ΕΠΕΝΔΥΤ ΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣ ΕΣ

Φ

%

Μ

ΑΤΡ ΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣ ΕΣ
%

Μ

Λ ΑΝ ΚΟ & ΧΟΝΔΡ ΚΟ ΕΜΠΟΡ Ο ΤΡΟΦ ΜΩΝ

Μ

%
%

Φ
Μ
Μ
Μ
Μ

Μ

M

ΛΟΓ ΣΜ ΚΟ

Μ

Φ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Β ΟΜΗΧΑΝ ΚΟΥ ΕΞΟΠΛ ΣΜΟΥ
%

Μ

ΤΡΟΦ ΜΑ

Μ
Μ

%

ΥΠΗΡΕΣ ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣ ΑΣ & Δ ΑΧΕ Ρ ΣΗΣ ΑΠΟΡΡ ΜΜΑ
ΤΩΝ
%

Φ

ΥΠΗΡΕΣ ΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝ ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓ ΣΤΩΝ

Μ
Μ

%
%
%

M

ΥΠΗΡΕΣ ΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
%
Μ

Μ
M

Φ
Μ

Μ Μ

Μ

Μ

M

Φ

Μ ψ

Μ

Μ
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Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Τόκιο, η ακριβότερη πόλη για να ζεις
Η Αθήνα βρίσκεται στην 72η θέση σε σύνολο 131 πόλεων, σύμφωνα με την Economist Intelligence Unit
Το Τόκιο επανέρχεται το 2013 στην
πρώτη θέση της λίστας με τις δέκα
ακριβότερες πόλεις του κόσμου,
με βάση έρευνα της υπηρεσίας Economist Intelligence Unit.
Εξαιτίας της κρίσης χρέους στην
Ευρωζώνη και της πολιτικής λιτότητας που εφαρμόζεται στην Ευρώπη, το κόστος διαβίωσης στις
ευρωπαϊκές πρωτεύουσες έχει μειωθεί κατά 13%.
Η Αθήνα εντοπίζεται στην 72η
θέση, σε σύνολο 131 πόλεων που
μετέχουν στην έρευνα, υποχωρώντας κατά 19 θέσεις (53η) που καταλάμβανε το 2012. Οπως επιση-








μαίνεται από τους οικονομολόγους
της Economist Intelligence Unit,
η πρωτεύουσα της Ιαπωνίας έχει
ξαναβρεθεί δέκα φορές στην κορυφή της λίστας με τις ακριβότερες
πόλεις από το 1992. Μέσα σε αυτό
το διάστημα έχει εκτοπιστεί από
την κορυφή μόνον έξι φορές από
τη Ζυρίχη, το Παρίσι και το Οσλο.
Παραδόξως, όμως, το κόστος διαβίωσης στην ιαπωνική πρωτεύουσα
έχει σημειώσει πτώση σε σχέση
με το 2012 λόγω του αποπληθωρισμού, της σχετικής αποδυνάμωσης
του γιεν και της ανόδου των τιμών
σε άλλες χώρες του κόσμου. Η τρέ-

Στην έρευνα της Economist Intelligence
Unit περιλαμβάνονται
οι τιμές 400 προϊόντων
σε 160 κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών.
χουσα τιμή μιας φραντζόλας ψωμιού
του ενός κιλού ανέρχεται στα 9,06
δολάρια (6,76 ευρώ) έναντι 9,64 δολαρίων ένα χρόνο πριν. Ενα μπουκάλι ερυθρού οίνου (750ml) κοστο-

λογείται σήμερα στα 15,95 δολάρια
(11,89 ευρώ) ενώ πέρυσι έφθανε
τα 16,59 δολάρια. Σε γενικές γραμμές, 11 πόλεις της Ασίας συγκαταλέγονται στη λίστα με τις είκοσι
πόλεις με το υψηλότερο κόστος
διαβίωσης. Παράλληλα, όμως, στην
περιοχή της Ασίας εντοπίζονται οι
έξι φθηνότερες πόλεις του κόσμου,
όπως το Κατμαντού στο Νεπάλ, η
Ντάκα στο Μπλαγκαντές και το Κολόμπο στη Σρι Λάνκα. Μία φραντζόλα ψωμί στην Τεχεράνη κοστολογείται στα 1,55 δολάρια (1,15 ευρώ) και στο Νέο Δελχί η τιμή μειώνεται στα 1,11 δολάρια (0,82 ευρώ).

Στην έρευνα της Economist Intelligence Unit περιλαμβάνονται οι
τιμές 400 προϊόντων σε 160 κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών. Σε
αυτές τις κατηγορίες περιλαμβάνονται τρόφιμα, ροφήματα, είδη
ρουχισμού, οικιακός εξοπλισμός,
ενοίκια, μέσα μεταφοράς, λογαριασμοί υπηρεσιών κοινής ωφελείας,
ιδιωτική εκπαίδευση και είδη αναψυχής. Οι συγκρίσεις γίνονται με
σημείο αναφοράς τη Νέα Υόρκη,
η οποία αποτελεί τη βάση (100)
ανάμεσα στις ακριβότερες και τις
φθηνότερες πόλεις του κόσμου.
ΖΩΡΖΕΤ ΖΟΛΩΤΑ

EMΠOPEYMATA

ΞENA XPHMATIΣTHPIA

(Πηγή: Reuters)
New York/Nέα Yόρκη

(Σε δολάρια)

Πριν από
Eταιρείες
το κλείσιμο
3M COMPANY/d
101.83
ALCOA INC/d
8.91
ALLEGHENY TECH/d
33.21
ALTRIA GROUP/d
34.41
AMAZON COM/d
260.88
AMER ELEC PWR/d
44.49
AMER EXPRESS C/d
61.72
AMER INTL GROU/d
38.29
AMGEN/d
85.60
APPLE INC/d
460.00
AVON PRODUCTS/d
17.21
BAKER HUGHES I/d
44.91
BANK OF AMERIC/d
11.85
BAXTER INTL IN/d
68.62
BOEING CO/d
76.74
BRISTOL MYERS /d
36.37
CAMPBELL SOUP /d
37.20
CATERPILLAR IN/d
95.81
CIGNA CORP/d
60.63
CISCO SYSTEMS/d
21.10
CITIGROUP/d
42.70
CERVECERIAS/d
31.55
COCA-COLA CO/d
38.80
COLGATE PALMOL/d
109.94
COMPUTER SCIEN/d
45.36
DANAOS CORP/d
3.95
DIANA SHIPPING/d
8.64
DOW CHEMICAL C/d
31.99
DRYSHIPS/d
2.18
DU PONT CO/d
47.09
EMC CORP/d
24.64
ENTERGY CP/d
64.94
EXCEL MARITIME/d
0.51
EXELON CORP/d
31.44
EXXON MOBIL/d
87.82
FEDEX CORP/d
105.97
FORD MOTOR CO/d
13.03
FREESEAS/d
0.22
GENERAL DYNAMI/d
66.53
GENERAL ELEC C/d
22.39
H J HEINZ CO/d
60.76
HALLIBURTON CO/d
40.47
HARTFORD FINL/d
24.14
HEWLETT-PACKAR/d
16.43
HOME DEPOT INC/d
66.34
HONEYWELL INTL/d
69.86
INTEL CORP/d
20.83
INTL BUS MACHI/d
199.30
INTNL PAPER CO/d
41.97
JOHNSON JOHNSO/d
74.90
JPMORGAN CHASE/d
48.16
LAZARD/d
37.57
LIMITED BRANDS/d
45.90
MCDONALD’S COR/d
94.49
MERCK & CO/d
40.91
MICROSOFT CP/d
27.20
MORGAN STANLEY/d
22.90
NORFOLK SOUTHE/d
68.32
ORACLE CORP/d
34.87
PEPSICO INC/d
72.60
PFIZER INC/d
27.07
PROCTER & GAMB/d
76.00
RADIOSHACK/d
3.11
RAYTHEON CO/d
53.87
ROCKWELL AUTOM/d
90.18
SCHLUMBERGER L/d
78.04
SOUTHERN/d
43.84
STEALTHGAS/d
8.79
THE AES CORP/d
11.05
TSAKOS ENERGY/d
3.98
TYCO INTL/d
30.37

Πρ/νο
102.69
8.96
33.58
34.12
262.22
44.58
60.56
38.75
86.59
457.35
17.34
45.22
11.93
69.27
76.29
36.55
37.09
97.70
59.67
21.19
43.05
31.87
38.31
109.81
45.75
4.01
8.71
32.53
2.22
47.44
24.79
64.88
0.51
30.98
89.79
106.17
13.20
0.23
66.27
22.44
60.77
40.31
24.47
16.69
66.67
69.92
20.99
201.02
42.45
75.39
48.61
36.68
47.24
95.07
41.09
27.34
23.39
69.15
35.10
72.77
27.32
76.15
3.18
53.42
90.99
78.73
43.83
8.84
11.06
4.03
30.44

UNISYS CORP/d
UNITED TECH CP/d
US BANCORP/d
VERIZON COMMS/d
WAL-MART STORE/d
WALT DISNEY CO/d
WELLS FARGO & /d

23.71
89.09
33.51
44.46
71.00
53.97
34.67

London/Λονδίνο

23.99
89.37
33.61
44.75
71.31
54.52
34.97

(Σε πέννες)

Εταιρείες
Χθεσινό Προ/νο
3I GROUP/d
278.80 275.50
ADMIRAL GROUP/d
1227.23 1231.00
AGGREKO/d
1565.77 1570.00
ANGLO AMERICAN/d 1948.59 1944.50
ANTOFAGASTA/d
1128.34 1131.00
ARM HOLDINGS/d
929.00 932.50
ASSOC.BR.FOODS/d
1770.07 1776.00
ASTRAZENECA/d
3040.40 3061.00
AVIVA/d
353.23 353.00
B SKY B/d
822.46 816.00
BAE SYSTEMS/d
336.73 337.00
BARCLAYS/d
295.47 295.45
BG GROUP/d
1135.50 1135.00
BHP BILLITON/d
2171.83 2184.00
BP/d
464.70 465.75
BR LAND CO/d
564.45 567.00
BRIT AM TOBACC/d
3268.01 3284.50
BRITISH AIRWAY/d
276.46 282.50
BT GROUP/d
272.37 272.70
BURBERRY GRP/d
1363.54 1400.00
BUNZL/d
1141.85 1145.00
CAIRN ENERGY/d
291.39 290.50
CAPITA PLC/d
797.58 793.00
CARNIVAL/d
2602.27 2590.00
CENTRICA/d
344.90 343.70
COMPASS GROUP/d
778.73 765.50
DAILY MAIL TST/d
642.44 640.00
DIAGEO/d
1884.10 1885.00
DOLPHIN CAP IN/d
36.28
37.25
ENTERPRISE INN/d
102.10 101.50
GLAXOSMITHKLIN/d
1437.02 1449.00
HAMMERSON/d
478.27 481.00
HAYS/d
93.03
92.85
HSBC HOLDINGS/d
708.60
713.10
IMPERIAL TOBAC/d
2349.05 2363.00
INTERCONT HOTE/d
1913.47 1918.00
ITV/d
117.73 118.40
JOHNSON MATTHE/d 2254.59 2257.00
KAZAKHMYS/d
746.33 744.00
KINGFISHER/d
278.30 278.70
LAND SECS GROU/d
805.00 807.00
LEGAL & GENERA/d
146.90 148.60
LLOYDS BNK GRP/d
51.97
52.12
MAN GROUP/d
97.07
95.10
MARKS & SP./d
377.99 375.80
MORRISON SUPMK/d
250.75 251.70
NATIONAL GRID/d
692.14 695.50
NEXT/d
4131.99 4128.00
OLD MUTUAL/d
188.01 186.40
PARTYGAMING/d
193.40 191.50
PEARSON/d
1212.18 1212.00
PORVAIR/d
176.00 176.00
PRUDENTIAL/d
929.93 933.00
RECKIT BNCSR G/d
4231.73 4269.00
REED ELSEVIER/d
698.65 702.00
RENTOKIL INITI/d
90.33
90.35
REXAM PLC/d
461.70 462.00
RIO TINTO/d
3679.43 3660.00
ROLLS ROYCE PL/d
973.97 977.00
RSA INSRANCE G/d
131.32 129.90
ROYAL BANK SCO/d
342.10 342.10
ROYAL DTCH SHL/d
2151.34 2197.50
SABMILLER/d
3187.42 3160.50
SAGE GROUP/d
327.27 329.50

SAINSBURY(J)/d
SCHRODERS/d
SCHRODERS NV/d
SSE PLC/d
SEVERN TRENT/d
SHIRE/d
SMITH&NEPHEW/d
SMITHS GROUP/d
STANDRD CHART /d
TATE & LYLE/d
TESCO/d
UNILEVER/d
UNITED UTIL GR/d
UBM/d
VODAFONE GROUP/d
WHITBREAD/d
WILLIAM HILL/d
WOLSELEY/d
WPP PLC/d
XSTRATA/d
YELL GROUP/d

331.43
2007.09
1566.80
1411.19
1618.00
2125.00
709.99
1224.00
1674.56
799.35
365.54
2545.00
731.88
739.41
173.27
2668.16
392.71
2962.29
1003.45
1168.83
1.12

Zurich /Zυρίχη
Εταιρείες
ABBLTDN/d
ADECCON/d
BALOISEHLDN/d
CLARIANTN/d
CSGROUPAG/d
GIVAUDANN/d
HOLCIMN/d
INTERSHOPI/d
JULIUSBAERN/d
LONZAGRPAGN/d
NESTLESA/d
NOVARTISN/d
RICHEMONTI/d
ROCHEHOLDING/d
SGSN/d
SWATCHGROUPI/d
SWISSLIFEHLD/d
SWISSCOMN/d
SYNGENTAN/d
UBSAGN/d
ZURICHINSURAN/d

331.20
1999.00
1560.00
1411.00
1636.00
2140.00
705.50
1214.00
1687.00
804.50
363.20
2545.00
736.50
733.00
170.35
2672.00
393.50
2948.00
1009.00
1167.50
1.16
(Σε ελβ.φρ.)

Χθεσινό
19.20
52.30
80.75
12.43
26.16
1094.00
70.65
326.00
36.60
55.05
63.50
62.35
73.75
197.40
2215.00
518.00
134.90
400.60
387.10
15.39
254.50

Προ/νο
19.34
52.60
81.55
12.47
27.00
1057.00
71.60
326.00
36.52
55.65
64.15
62.75
75.85
201.80
2238.00
533.50
135.00
404.70
387.10
15.73
258.90

Frankfurt/Φρανκφούρτη

(Σε ευρώ)

Εταιρείες
Χθεσινό
ADIDAS N/d
46.81
ALLIANZ SE/d
102.63
BASF SE/d
44.61
BAY MOT WERKE/d
71.79
BAYER N AG/d
70.82
BEIERSDORF/d
64.56
COMMERZBANK/d
1.46
DAIMLER AG N/d
44.21
DEUTSCHE BANK /d
36.50
DEUTSCHE POST /d
17.04
DT BOERSE N/d
47.63
DT TELEKOM N/d
8.68
DT LUFTHANSA A/d
14.58
E.ON SE NA/d
12.51
FRESENIUS MEDI/d
51.90
HENKEL AG&CO V/d
64.06
HEIDELBERGCEME/d
48.59
INFINEON TECH /d
6.45
LINDE/d
129.96
MAN SE/d
88.86
METRO AG/d
23.67
MLP/d
6.25
MUENCH. RUECK /d
134.62
RWE AG/d
27.03
SAP AG/d
59.32
SIEMENS N/d
76.84

Προ/νο
47.22
102.24
44.84
71.21
70.35
64.64
1.48
43.30
37.00
17.03
48.00
8.71
14.70
12.51
51.15
64.62
47.50
6.49
129.96
88.96
23.29
6.31
136.76
26.98
59.05
76.93

THYSSEN KRUPP/d
TUI N/d
VOLKSWAGEN AG/d

17.46
8.07
165.55

17.54
8.10
165.42

Amsterdam/Aμστερνταμ

(Σε ευρώ)

Εταιρείες
AEGON
AHOLD KON
AKZO NOBEL
AIR FRANCE - K
ARCELORMITTAL
ASML HOLDING
BAM GROEP KON
BOSKALIS WESTM
CORIO
FUGRO
HEINEKEN
ING GROEP
KONINKLIJKE DS
KPN KON
PHILIPS KON
R.DUTCH SHELL
RANDSTAD
REED ELSEVIER
SBM OFFSHORE
TOMTOM N.V.
UNIBAIL RODAMC
UNILEVER CERT
WERELDHAVE
WOLTERS KLUWER

Χθεσινό
4.67
10.54
50.34
8.21
12.23
55.75
3.03
32.68
35.46
42.50
52.90
6.81
44.90
3.15
22.75
25.12
29.65
11.49
11.21
3.73
170.10
29.06
51.52
15.17

Milano/Mιλάνο

(Σε ευρώ)

Εταιρείες
Χθεσινό
A2A SPA/d
0.44
ATLANTIA/d
13.38
AZIMUT HLDG/d
12.30
BANCO POPOLARE/d
1.38
CIR-COMP/d
0.81
ENEL/d
2.94
EXOR/d
21.49
ENI/d
17.33
FINMECCANICA/d
4.69
GENERALI ASS/d
13.04
GEOX/d
2.52
IMPREGILO/d
4.02
INTESA SANPAOL/d
1.37
LUXOTTICA/d
32.91
MEDIASET/d
1.85
MEDIOBANCA/d
4.96
MEDIOLANUM/d
4.26
PIRELLI & C/d
8.74
PARMALAT/d
1.77
RCS MEDIAGROUP/d
1.23
PRYSMIAN/d
15.24
SNAM/d
3.53
STMICROELEC.N./d
6.24
TELECOM ITALIA/d
0.67
TENARIS/d
14.82
TERNA/d
3.14
UNICREDIT/d
4.24

Tokyo/Tόκιο
Εταιρείες
AJINOMOTO/d
ASAHI GROUP HL/d
ASAHI KASEI/d
ASTELLAS PHARM/d
BANK OF YOKOHA/d
BRIDGESTONE CO/d
CANON INC/d
CASIO COMPUTER/d
CITIZEN HOLDIN/d
CLARION/d

Προ/νο
4.69
10.61
50.27
8.07
12.56
56.12
2.99
32.90
35.53
42.39
53.71
6.85
45.17
3.26
22.85
25.40
29.86
11.56
10.95
3.66
170.65
29.10
51.82
15.14

Προ/νο
0.45
13.47
12.55
1.41
0.81
2.99
21.66
18.17
4.73
13.20
2.56
3.99
1.39
33.56
1.85
4.96
4.28
8.61
1.78
1.01
15.12
3.61
6.36
0.67
14.84
3.10
4.28
(Σε γιέν)

Χθεσινό
1212
2005
541
4750
448
2473
3310
775
518
141

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜA

Προ/νο
1227
2052
538
4785
444
2480
3415
793
530
138

CREDIT SAISON/d
DAIWA SEC GROU/d
FUJI HEAVY IND/d
FUJIFILM HOLDI/d
FUJITSU LTD/d
HINO MOTORS/d
HITACHI/d
HONDA MOTOR/d
IHI/d
ISUZU MOTORS/d
JPN STEEL WORK/d
KAWASAKI HVY I/d
KEIO/d
KOBE STEEL/d
KONICA MINOLTA/d
JTEKT/d
MITSUB UFJ FG/d
MITSUBISHI COR/d
MITSUBISHI ELE/d
MITSUBISHI MOT/d
NEC CORPORATIO/d
NIKON CORP/d
NIPPON EXPRESS/d
NISSAN MOTOR C/d
NOMURA HOLDING/d
NTT/d
OBAYASHI CORP/d
ODAKYU ELEC RA/d
OSAKA GAS/d
PIONEER/d
RICOH CO LTD/d
SANYO ELECTRIC/d
SECOM/d
SEVEN & I HLDG/d
SHARP CORP/d
SHIMIZU CORP/d
SHISEIDO/d
SONY CORP/d
SUMITOMO CORP/d
SUZUKI MOTOR/d
TAISEI CORP/d
TDK CORPORATIO/d
TOBU RAILWAY/d
TOKYO DOME COR/d
TOKYO ELEC PWR/d
TOKYO ELECTRON/d
TOKYO GAS/d
TOPY INDS LTD/d
TORAY INDUSTRI/d
TOSHIBA CORP/d
TOYOBO/d
TOYOTA MOTOR C/d
YAMAHA CORP/d
YAMATO HOLDING/d

1926
559
1390
1828
413
968
537
3580
252
633
486
301
684
137
726
974
538
1953
812
115
257
2139
378
993
531
4050
477
921
338
249
1018
0
4600
2817
336
314
1174
1519
1151
2410
283
3270
494
331
204
3905
435
232
526
414
176
4815
866
1476

Paris/Παρίσι
Εταιρείες
ACCOR/d
AIR LIQUIDE/d
ALSTOM/d
AXA/d
BNP PARIBAS/d
BOUYGUES/d
CAP GEMINI/d
CARREFOUR/d
CASINO GUICHAR/d
CREDIT AGRICOL/d
DANONE/d
DASSAULT SYSTE/d
EADS/d
EDF/d
ESSILOR INTERN/d
FRANCE TELECOM/d
L’OREAL/d
L.V.M.H./d

1950
558
1371
1858
397
980
538
3580
245
628
496
301
688
136
751
985
533
1966
808
115
260
2639
382
996
517
3910
469
930
336
248
1055
116
4730
2819
337
301
1176
1481
1152
2421
270
3270
485
339
204
3885
438
229
531
413
183
4815
1026
1500

(Σε ευρώ)

Χθεσινό
28.85
90.75
32.12
13.01
43.57
20.22
35.54
20.80
73.25
6.87
50.21
81.06
35.31
13.73
73.01
7.89
108.10
130.75

Προ/νο
28.91
92.00
32.24
13.04
44.37
20.29
35.40
20.72
73.03
6.96
49.90
80.48
34.83
13.78
73.38
7.85
109.40
132.00

LAFARGE/d
LAGARDERE S.C./d
MICHELIN/d
PERNOD RICARD/d
PEUGEOT/d
PPR/d
PUBLICIS GROUP/d
RENAULT/d
SAINT-GOBAIN/d
SANOFI/d
SCHNEIDER ELEC/d
SOCIETE GENERA/d
SODEXO/d
STMICROELECTRO/d
TF1/d
THALES/d
TOTAL/d
VEOLIA ENVIRON/d

44.59
26.06
69.01
91.65
5.87
156.50
48.36
44.12
29.93
66.60
54.25
31.06
66.88
6.23
8.84
26.52
38.41
9.61

Madrid/Mαδρίτη
Εταιρείες
ABERTIS/d
ACCIONA SA/d
ACERINOX/d
ADOLFO DOMINGU/d
AGUAS BARNA A/d
AMPER/d
ANTENA 3 DE TV/d
BANESTO/d
BBVA/d
BCO DE SABADEL/d
BEFESA/d
BK PASTOR/d
BK POPULAR/d
BODEGAS RIOJAN/d
CAMPOFRIO FOOD/d
CAT OCCIDENTE/d
CIE AUTOMOTIVE/d
CONS AUX FERR/d
DINAMIA CAP PR/d
DURO FELGUERA/d
EADS/d
ELECNOR/d
ENAGAS/d
ENDESA/d
ERCROS/d
FUNESPANA/d
GAMESA/d
GAS NATURAL/d
IBERPAPEL/d
INDO INTL/d
INMOB COLONIAL/d
JAZZTEL/d
MAPFRE/d
METROVACESA/d
MIQUEL Y COSTA/d
NATRA/d
NH HOTELES/d
PAP Y CART EUR/d
PESCANOVA/d
PRISA/d
RED ELECTR COR/d
SACYR-VALLE/d
BANCO SANTANDE/d
SEDA BARCELONA/d
SOTOGRANDE/d
TELEFONICA/d
TUBACEX/d
TUBOS REUNIDOS/d
URBAS/d
VIDRALA/d
VINICOLA DEL N/d
ZARDOYA OTIS/d
ZELTIA/d

44.60
25.96
68.63
91.90
5.81
159.40
48.56
44.39
29.86
69.37
54.90
31.50
66.26
6.38
8.63
26.72
38.90
9.51

(Σε ευρώ)

Χθεσινό
12.50
47.29
8.17
4.48
0.00
1.75
4.34
3.55
7.09
1.73
0.00
0.00
0.63
4.94
4.68
15.71
5.10
354.00
5.01
5.13
35.19
9.08
17.43
16.71
0.53
6.35
1.83
14.50
13.92
0.60
1.26
5.63
2.20
2.25
23.30
1.34
3.02
2.70
17.10
0.26
39.56
1.70
5.80
1.24
2.70
10.03
2.49
1.80
0.02
24.00
14.60
10.39
1.33

Προ/νο
12.51
49.40
8.15
4.48
19.77
1.72
4.05
3.56
7.13
1.76
23.22
3.50
0.63
4.94
4.68
15.60
5.10
351.30
5.08
5.27
35.21
9.16
17.46
16.79
0.53
6.49
1.66
14.67
14.00
0.60
1.23
5.42
2.14
2.26
23.24
1.30
2.94
2.69
16.50
0.25
39.92
1.71
5.83
1.22
2.70
10.10
2.49
1.81
0.02
23.89
14.60
10.48
1.35

NOMIΣMATA

H M E P H Σ I E Σ ( S P O T ) K A I Π P O Θ E Σ M I A K E Σ T I M E Σ Σ Y N A Λ Λ A Γ M AT O Σ
Aγορά

HΠA
Πώληση

SPOT
AΝΑ
ΔΟΛΑΡΙΟ

1 μήνας
3 μήνες
6 μήνες
12 μήνες
SPOT
1 μήνας

AΝΑ
EΥΡΩ

3 μήνες
6 μήνες
12 μήνες
SPOT

AΝΑ
100
ΓΙΕΝ

1 μήνας
3 μήνες
6 μήνες
12 μήνες
SPOT

AΝΑ
ΣΤΕΡΛΙΝΑ

1 μήνας
3 μήνες
6 μήνες
12 μήνες

EYPΩΠAΪKH ENΩΣH
Aγορά
Πώληση

IAΠΩNIA
Aγορά
Πώληση

0.7371
-0.0001
-0.0004
-0.0008
-0.0013

93.67
-0.02
-0.06
-0.15
-0.41

93.72
-0.02
-0.06
-0.15
-0.41

0.6364
0.0001
0.0003
0.0006
0.001

0.6366
0.0001
0.0003
0.0006
0.0011

127.04
0
-0.01
-0.08
-0.34

127.15
0
-0.01
-0.07
-0.33

0.863
0.0003
0.0009
0.0016
0.0028

0.8636
0.0003
0.0009
0.0017
0.003

0.679
0.0002
0.0008
0.0017
0.004

0.6796
0.0002
0.0008
0.0017
0.0041

0.7374
-0.0001
-0.0004
-0.0007
-0.0013

1.3562
0.0002
0.0008
0.0014
0.0023

1.3567
0.0003
0.0008
0.0014
0.0024

1.067
0.0002
0.0007
0.0017
0.0047

1.0676
0.0002
0.0007
0.0017
0.0048

0.7865
0
0.0001
0.0004
0.002

0.7872
0
0.0001
0.0005
0.0021

1.5709
-0.0003
-0.0008
-0.0014
-0.0026

1.5714
-0.0002
-0.0007
-0.0014
-0.0024

1.1579
-0.0004
-0.0012
-0.0022
-0.004

1.1587
-0.0004
-0.0012
-0.0022
-0.0038

147.15
-0.05
-0.17
-0.37
-0.89

Aγορά

AΓΓΛIA
Πώληση

147.27
-0.05
-0.17
-0.36
-0.87

H τιμή spot είναι η τιμή που είχε το νόμισμα χθες στις 17.00 ώρα Eλλάδος.
Πηγή: HSBC Bank plc
Για να υπολογισθούν οι προθεσμιακές τιμές για 1 μήνα, 3 μήνες και 12 μήνες, προσθέτουμε [ή αφαιρούμε αν
έχει αρνητικό πρόσημο (-)] στις τιμές spot τα αντίστοιχα ψηφία.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

●
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Ασθμαίνει
η ατμομηχανή
της οικονομίας

Ανακάμπτουν
τα εξοχικά
στην Ισπανία

Θετικά σημάδια διακρίνει ο κλάδος, παρά
τη μείωση των πωλήσεων τον Ιανουάριο
Του ΓΙΑΝΝΗ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗ

Το θετικό στοιχείο από τα τελευταία
στατιστικά στοιχεία της κατασκευαστικής δραστηριότητας που είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας είναι
ότι επιβραδύνεται ο ρυθμός της κάμψης.
Η αγορά δείχνει να φτάνει στον
πάτο και πρόσκαιρα στοιχεία (στις πωλήσεις) αποτυπώνουν περισσότερο τις
δυσκολίες που προκαλεί η αβεβαιότητα
της συγκυρίας.
Ειδικότερα, μείωση 3,5% παρουσίασε
την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου
2012 η χορήγηση νέων αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν από τις δημοτικές αρχές και τις επαρχιακές διοικήσεις,
σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο
<
<
<
<
<
<
<

Μείωση 3,5% παρουσίασε
την περίοδο Ιανουαρίου –
Νοεμβρίου 2012 η έκδοση
νέων αδειών οικοδομής
του 2011, σύμφωνα με τα στοιχεία
που δημοσιοποίησε τη Δευτέρα η Στατιστική Υπηρεσία. Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2012
εκδόθηκαν 6.701 άδειες οικοδομής,
σε σύγκριση με 6.946 άδειες την αντίστοιχη περίοδο του 2011.
Η συνολική αξία των αδειών αυτών
μειώθηκε κατά 19,6% και το συνολικό
εμβαδόν κατά 30,9%. Ο αριθμός των
οικιστικών μονάδων παρουσίασε μείωση της τάξης του 33,8%. Το Νοέμβριο
του 2012, σύμφωνα με τα στοιχεία, ο
αριθμός των αδειών οικοδομής μειώθηκε κατά 47 ή 7,8% στις 554, σε σύγκριση με 601 το Νοέμβριο του 2011.
Η συνολική αξία των αδειών αυτών
αυξήθηκε κατά 2,2%, στα 148,3 εκατομμύρια ευρώ, από 145,1 εκατ. ευρώ
το Νοέμβριο του 2011, ενώ το συνολικό
εμβαδόν μειώθηκε κατά 6,5%, στις
143,8 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα, από
153,7 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα.
Με τις άδειες αυτές προβλέπεται να

ανεγερθούν 565 οικιστικές μονάδες, σε
σύγκριση με 572 που προβλεπόταν να
ανεγερθούν το Νοέμβριο του 2011. Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, οι άδειες οικοδομής συνιστούν σημαντική
ένδειξη για τη μελλοντική δραστηριότητα στον κατασκευαστικό τομέα.

Αδειες Οικοδομής
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ

Οικιστικά κτήρια

l Μονοκατοικίες

l Κτήρια με δύο ή περισσότερες κατοικίες

Οι πωλήσεις
Τον Ιανουάριο οι πωλήσεις ακινήτων
παρουσίασαν μεγάλη μείωση. Σύμφωνα
με στοιχεία που ανακοίνωσε το Κτηματολόγιο, το ποδαρικό του 2013 ήταν
ιδιαίτερο κακό, με τις πωλήσεις να υποχωρούν κατά 53%. Οι ειδικοί της αγοράς δεν τρομάζουν, καθώς υπενθυμίζουν ότι πέρυσι είχε δοθεί ώθηση
στις συναλλαγές τον Ιανουάριο εξαιτίας
της ευνοϊκής νομοθεσίας για μη πληρωμή μεταβιβαστικών τελών. Αν αφαιρεθεί η παροδική έξαρση των πωλήσεων, η αγορά κινήθηκε στα ίδια
με πέρυσι επίπεδα. Συνολικά το 2012
οι πωλήσεις ακινήτων ήταν οι χαμηλότερες της τελευταίας δεκαετίας. Το
2012 οι πωλήσεις ανήλθαν σε 6.269,
παρουσιάζοντας μείωση 11% σε σχέση
με το 2011 (7.018 πωλήσεις).
Τον Ιανουάριο κατατέθηκαν στο
Κτηματολόγιο έγγραφα για 375 πωλήσεις έναντι 803 τον Ιανουάριο του
2012. Την περσινή χρόνια είχαμε 522
πωλήσεις κάθε μήνα, κατά μέσο όρο.
Ανά επαρχία η πτώση είναι μεγαλύτερη
στη Λευκωσία (75%) και μικρότερη
στην Πάφο (-15%). Στη Λεμεσό η πτώση
είναι 55%, στην Αμμόχωστο 74% και
στη Λάρνακα στο 70%. Ο μικρότερος
ρυθμός μείωσης στην Πάφο αποδίδεται
στην εξωγενή ζήτηση, ειδικά από Κινέζους. Το 2012 πωλήθηκαν 1.476 ακίνητα σε ξένους, έναντι 1.652 το 2011.
Η αρνητική εικόνα που δόθηκε
μετά τη δημοσιοποίηση των τελευταίων στοιχείων του Κτηματολογίου
–για τον αριθμό των πωλητηρίων εγγράφων που κατατέθηκαν τον Ιανουάριο του 2013– δεν ανταποκρίνεται
στις προοπτικές που έχουν δημιουργηθεί τους τελευταίους μήνες, σχολιάζει
ο Παγκύπριος Συνδέσμος Επιχειρημα-

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012
Αριθμός Εμβαδόν (μ2)

Διπλοκατοικίες
Οικιστικές πολυκατοικίες
Μικτές πολυκατοικίες
Συγκροτήματα εξοχ. διαμερισμάτων

Αξία (ευρώ)

4.105 1.100.050 1.016.558 5.475
3.323 677.660 640.390 2.582
778 420.956 373.804 2.893
286
385
104
3

100.569
233.365
87.022
0

95.225
197.516
80.995
68

l Ξενοδοχεία και παρόμοια κτήρια

1.166
113

306.115
25.612

Ξενοδοχεία
Τουριστικά διαμερίσματα και χωριά
Εστιατόρια, καφετέριες και μπυραρίες
Άλλα κτήρια διακοπών

6
15
91
1

19.116
3.065
2.841
590

l Συλλογικές κατοικίες

Μη οικιστικά κτήρια

l Κτήρια γραφείων

4

1.434

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011

Αριθμός Αριθμός Εμβαδόν (μ2) Αξία (ευρώ) Αριθμός
οικιστ.
οικιστ.
μονάδων
μονάδων

327
522
114
8

176.898
348.018
100.084
11.745

159.502
286.992
89.136
9.412

297.762
49.023

1.100
156

508.247
24.464

427.030
38.128

37.835
5.534
5.135
519

15
23
116
2

15.983
2.013
6.188
280

22.407
6.430
8.591
700

2.364

717
1.876
297
3

4.898 1.526.225 1.356.179 8.266
3.921 885.659 807.166 3.507
971 636.745 545.042 4.759

6

3.821

3.971

l Βιομηχανικά κτήρια και αποθήκες

89
89
2
198

86.240
21.019
5.872
106.739

85.367
26.876
3.895
54.153

113
108
8
210

166.425
79.243
13.011
178.841

145.056
56.188
18.758
104.551

ψυχαγωγικούς, εκπαιδευτικούς ή
υγειονομικούς σκοπούς
l Άλλα μη οικιστικά κτήρια

123
552

31.835
28.798

34.105
44.343

152
353

30.536
15.727

40.164
24.185

Έργα πολιτικού μηχανικού
Διαίρεση οικοπέδων
Κατασκευή δρόμων

964
412
54

3.264

153.412
36.758
2.900

312
560
76

4.649

25.019
61.588
6.056

l Κτήρια χονδρικού και λιανικού εμπορίου
l Κτήρια μεταφορών και επικοινωνιών
l Κτήρια για δημόσια θεάματα και για

1.469
2.673
506
111

ΣΥΝΟΛΟ

6.701 1.409.429 1.507.390 5.475

6.946 2.039.121 1.875.872 8.266

l Μεγάλα έργα

906
5.795

579 1.093.189
6.367 945.932

l Μικρά έργα

656.977
752.452

711.295 2.320
796.095 3.155

896.354 3.883
979.518 4.383

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

τιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών.
Ο Σύνδεσμος θεωρεί αναμενόμενη
την μείωση που καταγράφηκε τον Ιανουάριο και τονίζει ότι το ενδιαφέρον
υπηκόων τρίτων χωρών για αγορά ακινήτων στην Κύπρο παραμένει αυξημένο και θα συμβάλει στην αναθέρμανση του κλάδου. Υπολογίζεται ότι
μέσω της νέας ταχείας διαδικασίας
χορήγησης άδειας παραμονής σε αιτητές που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών

ΑΝΑΛΥΣΗ

και επενδύουν στην Κύπρο, έχουν μέχρι σήμερα πωληθεί πέραν των 800 ακινήτων. Δηλαδή, σε διάστημα λιγότερο
των πέντε μηνών, εισέρρευσαν στην
κυπριακή οικονομία ποσά που υπερβαίνουν τα 250 εκατ. ευρώ.
«Ως αποτέλεσμα των προσπαθειών
επιχειρηματιών μελών μας, η αγορά
στην Κύπρο τους τελευταίους μήνες
παρουσιάζει μιαν ελπιδοφόρα προοπτική, με σημαντικό ενδιαφέρον για

αγορά κατοικίας από χώρες όπως η
Κίνα, η Ρωσία, χώρες της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής και άλλες τρίτες
χώρες. Πιστεύουμε ότι η συγκεκριμένη
προοπτική πρέπει να τύχει ευρύτερης
αξιοποίησης, μέσα από την ενίσχυση
των προσπαθειών που καταβάλλουν
ο CIPA και άλλοι οργανωμένοι φορείς,
για προβολή της Κύπρου και προσέλκυση ξένων επενδυτών», καταλήγει ο
Σύνδεσμος.

των ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΟΥΣΚΙΔΗ και ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΥΡΕΑ

Εκδικητικός ο φόρος ακινήτων που προτείνει η κυβέρνηση
Το λέμε με κάθε συναίσθηση της σημασίας της λέξης. Ναι, είναι εκδικητικός
ο φόρος ακινήτων όπως τον προτείνει
η απερχόμενη κυβέρνηση.
Αντί η κυβέρνηση να έλθει και να
προτείνει φορολογικά κίνητρα, για ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας στον τομέα των ακινήτων, έρχεται με τους επαχθείς φόρους που
θα προστεθούν στους ήδη υφιστάμενους που είναι πάρα πολλοί, να σκοτώσει έναν τομέα που εδώ και μήνες
βρίσκεται στον αναπνευστήρα.
Το παράλογο της όλης πρότασης επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων και στο
ύψος της προταθείσας φορολογίας.
Και εξηγούμαστε:
Μέχρι το 2011, η συγκεκριμένη φορολογία παγκύπρια ήταν 12 εκατ. ευρώ.
Το 2012 με την αύξηση που πρότεινε
η κυβέρνηση και εγκρίθηκε από τη

Βουλή, υπερδιπλασιάστηκε και έφτασε
τα 27 εκατ. ευρώ. Ζήτησε η Τρόικα 47
εκατ., η κυβέρνηση προσέφερε απλόχερα 69 εκατ. ευρώ στην Τρόικα και
με τις προτάσεις της θέλει να πάρει
120 εκατ.
Θέλει πραγματικά η κυβέρνηση, όπως διατείνεται, να φορολογήσει τους
έχοντες και κατέχοντες; Αν ναι, τότε
να πάρει το σύνολο των περιουσιακών
στοιχείων κάποιου (ακίνητα, αυτοκίνητα, καταθέσεις στις τράπεζες, μετοχές και ομόλογα, στην Κύπρο και
στο εξωτερικό) και αφού αφαιρέσει
τις υποχρεώσεις του στις τράπεζες
κ.λπ. να φορολογήσει την πραγματική,
την καθαρή του περιουσία. Αυτή είναι
η δίκαιη αντιμετώπιση του θέματος.
Με την προτεινόμενη φορολογία
πού θα καταλήξει αυτός που έχει χρέη
για τα ακίνητα που αγόρασε και πλη-

ρώνει δόσεις και τόκους και σήμερα
τα ακίνητα του αξίζουν λιγότερο από
τα χρέη του; Αξίζει να αναφέρουμε
ότι οι περισσότεροι που αγόρασαν τα
σπίτια τους από το 2005 μέχρι το 2008
το πιθανότερο είναι να βρίσκονται σε
αυτή την κατηγορία.
Εξάλλου, τι θα γίνει με αυτούς που
έχουν εισοδήματα από ενοίκια που
παίρνουν από τα ακίνητά τους, επί
των οποίων πληρώνουν ήδη φόρο εισοδήματος και άμυνα και θα πληρώνουν και υψηλό ποσοστό για τον φόρο
ακίνητης περιουσίας;
Για να αντιληφθεί ο καθένας το ύψος
της προτεινόμενης φορολογίας αναφέρουμε ότι ο μέσος όρος απόδοσης
που παίρνει κάποιος από ενοίκια διαμερισμάτων και σπιτιών είναι 3,5%
τον χρόνο στην αξία του ακινήτου
του.

Αν του επιβληθεί η μέγιστη κλίμακα
της προτεινόμενης πρότασης, η φορολογία του θα ανέλθει σε 2% στην
αξία του ακινήτου; επιπλέον οι άλλοι
φόροι που προαναφέραμε, καθώς και
η συντήρηση του ακινήτου του. Ερώτηση είναι: Αξίζει τον κόπο να
είναι κάποιος ιδιοκτήτης ακινήτου
και να το προσφέρει για ενοίκιο; Μάλλον όχι.
Ας μην ξεχνάμε, επίσης, ότι τα ακίνητα επιβαρύνονται στην πώληση με
φόρο κεφαλαιουχικών κερδών 20%
και στην αγορά με μεταβιβαστικά τέλη
8% πέραν των ετήσιων δημοτικών τελών, κάνοντας τον τομέα των ακινήτων
στην Κύπρο ένα από τους πλέον «φορόπληκτους» της Ευρώπης.
Και κλείνοντας ερωτούμε:
Τι θα γίνει με την τρύπα στις τράπεζες, όταν όλοι αυτοί αναγκαστούν

να πωλήσουν τα ακίνητά τους, με αποτέλεσμα οι τιμές να καταποντιστούν
λόγω υπερπροσφοράς και αφήσουν
τα αντίστοιχα ενυπόθηκα δάνειά τους
εκτεθειμένα/ακάλυπτα; Πόσο μη διαχειρίσιμο θα κάνουμε το χρέος μας;
Οι τιμές των ακινήτων θα πέσουν,
αν εφαρμοστεί η προτεινόμενη φορολογία, και θα επηρεάσει όλους τους ιδιοκτήτες, μικρούς και μεγάλους, είτε
επηρεάζονται από τη φορολογία είτε
όχι.
Επιτέλους, ας σοβαρευτούμε σ’ αυτό
τον τόπο, αν δεν θέλουμε να τον οδηγήσουμε στην ολοκληρωτική καταστροφή.

Ο κ. Γιώργος Μουσκίδης είναι διευθυντής
της FOX Smart Estate Agency και
ο κ. Γιώργος Μαυρέας εγγεγραμμένος
εκτιμητής

Τα πρώτα σημάδια βελτίωσης εμφανίζει
η αγορά εξοχικής κατοικίας της Ισπανίας, αν κρίνει κανείς από την πορεία
της ζήτησης και των πωλήσεων στις
πολυτελείς κατοικίες των Βαλεαρίδων
Νήσων, όπως στην Ιμπιζα και τη Μαγιόρκα. Σύμφωνα με αναφορές τοπικών
μεσιτικών γραφείων, η ζήτηση από
εύπορους ξένους αγοραστές, ιδίως
από χώρες εκτός Ε.Ε., όπως οι ΗΠΑ,
η Ρωσία και η Κίνα, έχουν επαναφέρει
τα χαμόγελα στους ιδιοκτήτες και κατασκευαστές κατοικιών στις εν λόγω
περιοχές. Οπως τονίζουν οι μεσίτες,
η εικόνα που κατέγραψε η αγορά των
δύο αυτών νησιών το 2012 απέχει παρασάγγας από την αντίστοιχη αγορά
της ενδοχώρας, όπου υπολογίζεται ότι
τουλάχιστον 2 εκατ. κατοικίες μάταια
αναζητούν αγοραστές, παρά την πτώση
των τιμών σε ποσοστό που ξεπερνά
το 25-30% από την αρχή της κρίσης.
Ενδεικτικό της μεγάλης ζήτησης για
εξοχικά στη Μαγιόρκα και στην Ιμπιζα
είναι το γεγονός ότι σημειώνονται
πολλές πωλήσεις κατοικιών, ήδη από
τα σχέδια, ή από το στάδιο της κατασκευής, κάτι που δεν συνέβαινε στο
πρόσφατο παρελθόν. Χαρακτηριστικό
το παράδειγμα του συγκροτήματος
Κάλα Κόντα στην Ιμπιζα, του οποίου
η πρώτη φάση είχε πωληθεί σε ποσοστό 95% ήδη από τα σχέδια, με την
τιμή της κάθε βίλας να ξεκινά από το
1,6 εκατ. ευρώ. Οσον αφορά την αγορά
της Μαγιόρκα, σύμφωνα με τους αναλυτές, η ανάκαμψη αναμένεται να
επιταχυνθεί κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, όπως προκύπτει με βάση
την υψηλή ζήτηση που καταγράφεται,
καθώς οι ενδιαφερόμενοι κινούνται
για την αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών, ιδίως σε ό,τι αφορά τα πολυτελή ακίνητα, όπου οι τιμές έχουν υποχωρήσει περίπου 15% σε σχέση με
την περίοδο πριν από την κρίση.

10,8 δισ. ευρώ
επενδύθηκαν
στη γερμανική
αγορά κατοικίας
Το 2012 αποτέλεσε ένα ακόμα έτος ανάκαμψης του επενδυτικού ενδιαφέροντος για την αγορά κατοικίας
της Γερμανίας, καθώς, όπως ανέφερε
η Jones Lang LaSalle, συνολικά τοποθετήθηκαν κεφάλαια 10,8 δισ.
ευρώ από θεσμικούς επενδυτές, όπως
συνταξιοδοτικά Ταμεία και εταιρείες
επενδύσεων ακινήτων. Το εν λόγω
ποσό ήταν το μεγαλύτερο από το
2007. Ωστόσο, σύμφωνα με την ανάλυση της εταιρείας, το 2013 δεν
αναμένεται να επαναληφθεί κάτι τέτοιο, με το ύψος των επενδύσεων να
εκτιμάται ότι δεν θα ξεπεράσει τα 8
δισ. ευρώ. Ο λόγος δεν είναι η μείωση
του αγοραστικού ενδιαφέροντος, όπως θα περίμενε κανείς, αλλά αντιθέτως η περιορισμένη προσφορά συγκροτημάτων κατοικιών προς πώληση. Το 2012 πραγματοποιήθηκαν
πολλές αγοραπωλησίες, καθώς πολλές
εταιρείες-ιδιοκτήτες κατοικιών, προχώρησαν στην πώληση σχεδόν
100.000 διαμερισμάτων, προκειμένου
να αποπληρώσουν μέρος του δανεισμού τους. Πάντως, κατά το 2012, οι
μεγάλες αγοραπωλησίες ήταν λίγες
τον αριθμό, αν και η συνολική τους
αξία άγγιξε τα 5 δισ. ευρώ. Τα επενδυτικά κεφάλαια έχουν κατακλύσει
την αγορά κατοικίας της Γερμανίας,
καθώς αναζητούν ένα ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο.

Ουραγός η Αθήνα μεταξύ των ευρωπαϊκών επενδυτικών προορισμών
Στο τέλος της λίστας με τις πόλεις των
οποίων η αγορά ακινήτων συγκεντρώνει
τις καλύτερες επενδυτικές προοπτικές
για το τρέχον έτος βρίσκεται η Αθήνα,
από κοινού με πόλεις που επίσης βρίσκονται σε χώρες όπου κυριαρχεί η οικονομική κρίση, όπως η Λισσαβώνα,
το Δουβλίνο, η Μαδρίτη και η Βαρκελώνη. Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει
η πρόσφατη ετήσια έκθεση επενδυτικών προοπτικών που επιμελείται η
PwC (PricewaterHouseCoopers), από
κοινού με το Urban Land Institute (ULI).
Σύμφωνα με την έκθεση, η οποία
καλύπτει συνολικά 27 πόλεις στην Ευρώπη με βάση τις απαντήσεις που έδωσαν επενδυτές κι επαγγελματίες
της αγοράς ακινήτων, οι γερμανικές
πόλεις αναμένεται να κυριαρχήσουν
και φέτος όσον αφορά την προσέλκυση
επενδυτικών κεφαλαίων. Το Μόναχο
κατατάσσεται στην κορυφή της σχετικής λίστας, ακολουθούμενο σε μικρή

<
<
<
<
<
<

Η πόλη που συγκεντρώνει
τις καλύτερες προοπτικές
για το μέλλον
εξακολουθεί να είναι
η Κωνσταντινούπολη
απόσταση από το Βερολίνο, ενώ στην
πέμπτη θέση βρέθηκε το Αμβούργο.
Ολες οι παραπάνω πόλεις προσφέρουν
θετικές συνθήκες για επενδύσεις, τόσο
με βάση το τοπικό επιχειρηματικό
κλίμα όσο και με βάση την εικόνα της
αγοράς ακινήτων. Εκτός από τις πόλεις
της Γερμανίας, σημαντική άνοδο καταγράφει και το Λονδίνο ως ένας ασφαλής επενδυτικός προορισμός και
βρίσκεται στην τρίτη θέση της λίστας.
Οι επενδυτές εξακολουθούν να προσελκύονται από το μέγεθος και τη ρευ-

Εκτός από τις πόλεις της Γερμανίας, άνοδο καταγράφει και το Λονδίνο ως ένας ασφαλής επενδυτικός προορισμός και βρίσκεται στην τρίτη θέση της λίστας.

στότητα που υπάρχει στην τοπική αγορά και στη σταθερότητα της στερλίνας. Την τέταρτη θέση καταλαμβάνει
το Παρίσι, όπου επίσης παρέχεται ένα
σταθερό οικονομικό περιβάλλον.
Σύμφωνα με τον κ. Τζο Μοντγκόμερι,
διευθύνοντα σύμβουλο της ULI Ευρώπης, ένα από τα βασικά συμπεράσματα
της έρευνας είναι η αλλαγή της νοοτροπίας των επενδυτών, οι οποίοι
πλέον προτιμούν να επικεντρώνονται
στην αναζήτηση ευκαιριών στις μεγάλες και ασφαλείς πόλεις, παρά να
κινούνται σε δευτερεύουσες αγορές
και χώρες με στόχο τις υψηλότερες αποδόσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι
οι περισσότεροι επενδυτές αναζητούν
κυρίως κτίρια γραφείων με αποδόσεις
της τάξεως του 4,75%, που είναι το
χαμηλότερο από το 2002, δείγμα της
αλλαγής στάσης τους. Προτιμούν να
πληρώνουν περισσότερα για ένα κτίριο
σε μια ασφαλή αγορά, παρά το αντί-

στροφο. Πέραν της πρώτης πεντάδας,
όπου θα επικεντρωθεί μεγάλο μέρος
των φετινών επενδύσεων, η πόλη που
συγκεντρώνει τις καλύτερες προοπτικές
για το μέλλον εξακολουθεί να είναι η
Κωνσταντινούπολη. Η οικονομική ανάπτυξη της Τουρκίας, που συναγωνίζεται εκείνη της Κίνας, και τα εξαιρετικά δημογραφικά χαρακτηριστικά
(ο μέσος όρος ηλικίας στη χώρα είναι
μόλις 29 έτη) καθιστούν την Κωνσταντινούπολη εξαιρετικά δημοφιλή μεταξύ των ξένων επενδυτών. Επιπλέον,
οι πρόσφατες αλλαγές στη νομοθεσία
άνοιξαν ακόμα περισσότερο την αγορά
σε ξένους αγοραστές, περιορίζοντας
τις δεσμεύσεις και τα εμπόδια που υπήρχαν. Σύμφωνα με την τουρκική Ενωση Εταιρειών Επενδύσεων σε Ακίνητα, αυτές οι αλλαγές προβλέπεται
να αυξήσουν τις επενδύσεις στην αγορά ακινήτων της Κωνσταντινούπολης κατά 5 δισ. δολάρια ετησίως.

www.kathimerini.com.cy/sport
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ΑΠΟΕΛ

ΟΜΟΝΟΙΑ

Ραντεβού
με την ιστορία

Τι μπορούν
να αλλάξουν
τρεις παίκτες

Μικρή επιτυχία
στις καλοκαιρινές
μεταγραφές

Πόσο βοηθούν οι προσθήκες
των Μπιτόν και Μπέκμαν, αλλά
και η επιστροφή του Ολιβέιρα
στη δράση. ™ÂÏ. 4

Από τους δώδεκα παίκτες που αποκτήθηκαν από την Ομόνοια πριν από
τη σεζόν 2012-13, μόλις οι τρεις παίρνουν θετικό βαθμό. ™ÂÏ. 5

Η Ανόρθωση είναι έτοιμη να
καταρρίψει το ρεκόρ εκτός έδρας νικών όλων των εποχών
στο κυπριακό ποδόσφαιρο.
™ÂÏ. 4

Η Λεμεσός εκπέμπει SOS για το γήπεδο
Ο ΚΟΑ δεν προτίθεται να παραχωρήσει κονδύλι στον ΓΣΟ – Η «Κ» αποκαλύπτει ότι ΑΕΛ και Αρης βρίσκονται στο κυνήγι ιδιωτικών κεφαλαίων
Του ΧΡΙΣΤΟΥ ΖΑΒΟΥ

Μόλις ÚÈÓ ·ﬁ Î¿ÔÈÂ˜ Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Ë
«∫» Ì¤Ûˆ ÚÂÔÚÙ¿˙ ¤ÊÂÚÓÂ ÛÙÔ Êˆ˜ ÙË˜
‰ËÌÔÛÈﬁÙËÙ·˜ ÙÔ ÁËÂ‰ÈÎﬁ Úﬁ‚ÏËÌ·
Ô˘ Ù·Ï·ÈˆÚÂ› ÙË §ÂÌÂÛﬁ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ﬁÏ· Ù· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ÛÙ·ÙÈÎﬁÙËÙ· ÙÔ˘ ΔÛÈÚÂ›Ô˘ ÛÙ·‰›Ô˘.
∂Ó Ì¤Ûˆ ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜, ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ, ﬁˆ˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÔÌÔÏﬁÁËÛ·Ó ﬁÏÂ˜ ÔÈ ÂÌÏÂÎﬁÌÂÓÂ˜ ÏÂ˘Ú¤˜, ﬁÙÈ ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎﬁ Á‹Â‰Ô ÙË˜ §ÂÌÂÛÔ‡ Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓÂ› Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓÂ˜ ·ã Î·ÙËÁÔÚ›·˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙÔ Û˘ÓÙÔÌﬁÙÂÚÔ
¤ÚÁ· Û˘ÓÙ‹ÚËÛË˜ ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙÔ‡Ó ﬁÏÂ˜ ÔÈ ‰ÈÎÏ›‰Â˜ ·ÛÊ·ÏÂ›·˜.
ΔÔ ÔÛﬁ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ·ÔÂÚ·ÙˆıÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ﬁˆ˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ÔÈ ÂÈ‰ÈÎÔ›, ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 2,3 ÂÎ·Ù.
Â˘ÚÒ. √ °™√, Î‡ÚÈÔ˜ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘
ÁË¤‰Ô˘, Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¡ÂÔÎÏ‹ £ˆÌ¿ Ì¿˜ ÍÂÎ·ı¿ÚÈÛÂ ﬁÙÈ ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÔÛﬁ ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› ÛÂ Î·Ì›· ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ‰ÈÔ¯ÂÙÂ˘ÙÂ› Ì¤Û· ·ﬁ Ù· Ù·ÌÂ›· ÙÔ˘, Î·ıﬁÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ·.
∂ÈÏ¤ÔÓ, Ô ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ °™√ Ì·˜
·Ó¤ÊÂÚÂ ﬁÙÈ Ô ∫√∞ Â›Ó·È ·ﬁÏ˘Ù· ÂÓËÌÂÚˆÌ¤ÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ï›·Ó Û˘ÓÙﬁÌˆ˜ Ó· ÂÈÏËÊıÂ› ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜, ·Ú·¯ˆÚÒÓÙ·˜ Î¿ÔÈÔ ÔÛﬁ Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙÂ Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ Ô Î‡ÎÏÔ˜ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ
Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ó· Î¿ÓÔ˘Ó ÌÂ ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ ÎÂÚÎ›‰ˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÔ‡ ÛÙÂÁ¿ÛÙÚÔ˘.

∏ ı¤ÛË ÙÔ˘ ∫√∞
∞ﬁ ÙË ÌÂÚÈ¿ ÙË˜ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· ÛÙÔ
·ÚﬁÓ ÚÂÔÚÙ¿˙ ‹ÚıÂ ÛÂ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·
ÌÂ ˘„ËÏ¿ ÈÛÙ¿ÌÂÓ· ÛÙÂÏ¤¯Ë ÙË˜ ·ÓÒÙ·ÙË˜ ·Ú¯‹˜ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ÌÂÙ·Ê¤ÚÔÓÙ¿˜

Η υπόθεση Ντόσα Ζούνιορ εκμηδένισε κάθε πιθανότητα συνεργασίας μεταξύ του Απόλλωνα και της ΑΕΛ για ανέγερση κοινού γηπέδου.
ÙÔ˘˜ ÙÔÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌﬁ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ
Á‡Úˆ ·ﬁ ÙÔ ﬁÏÔ ı¤Ì·. Δ· ÛÙÂÏ¤¯Ë ÙÔ˘
∫√∞ ÍÂÎ·ı¿ÚÈÛ·Ó ﬁÙÈ Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌﬁ˜ ‰ÂÓ
¤¯ÂÈ Î·Ì›· ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ‰ÈÔ¯ÂÙÂ‡ÛÂÈ
ÎÔÓ‰‡ÏÈ Î·ıﬁÙÈ Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÂÈ¯ÔÚ‹ÁËÛË˜ Â‰Ò Î·È ÔÏ‡ Î·ÈÚﬁ ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ:
«¶¿ÂÈ Î·ÈÚﬁ˜ Ô˘ Ô ∫√∞ ÛÙ·Ì¿ÙËÛÂ Ó· ÂÈ¯ÔÚËÁÂ› Á˘ÌÓ·ÛÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ï-

ÏﬁÁÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÔ˘Ó Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎ¿ Á‹Â‰·. ¢ÈÎ·›ˆÌ· ÂÈ¯ÔÚ‹ÁËÛË˜ ¤¯Ô˘Ó ÌﬁÓÔ Ù· ÛˆÌ·ÙÂ›· Ô˘
‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì¤Û· Û’ ·˘Ù¿.
Ÿˆ˜ Î·È ÛÙÔ ΔÛ›ÚÂÈÔ, ¤ÙÛÈ Î·È Û’ ¿ÏÏÂ˜ ﬁÏÂÈ˜, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÈÙ‹Ì·Ù· °˘ÌÓ·ÛÙÈÎÒÓ ™˘ÏÏﬁÁˆÓ ÚÔ˜ ÙÔÓ ∫√∞,
ˆÛÙﬁÛÔ, ÂÌÂ›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡ÌÂ Î·ıﬁÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ˘-

¿Ú¯ÂÈ ÛÙ‹ÚÈÍË ·ﬁ Ù· ÂÌÏÂÎﬁÌÂÓ·
ÛˆÌ·ÙÂ›·. ∂Í ﬁÛˆÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ, ÛÙËÓ
ÚÔÎÂÈÌ¤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË, Î·Ó¤Ó· ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ÙË˜ §ÂÌÂÛÔ‡ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ ·›ÙËÌ· Â› ÙÔ‡ÙÔ˘, Û˘ÓÂÒ˜ Ô ∫√∞ ‰ÂÓ
ÌÔÚÂ› Ó· ¤¯ÂÈ Î¿ÔÈ· ÂÌÏÔÎ‹ ÛÙÔ ı¤Ì·» Ì·˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ ÛÙ¤ÏÂ¯Ô˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡.
∂ÈÏ¤ÔÓ, ﬁˆ˜ ‰È·ÈÛÙÒÛ·ÌÂ, Ì¤-

«Ταφόπλακα»
στο κοινό ο Ντόσα

Το ποσό που χρειάζεται για να αποπερατωθούν οι εργασίες στο Τσίρειο φτάνει τα 2,3 εκατ. ευρώ, χρήματα που ο ΓΣΟ δεν
μπορεί σε καμία περίπτωση να διοχετεύσει, σύμφωνα με τον πρόεδρο, Νεοκλή Θωμά.

«Οι ιδιοκτήτες τις ευθύνες τους»
«Είναι Î·ÈÚﬁ˜ ÔÈ È‰ÈÔÎÙ‹ÙÂ˜ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙÈ˜ Â˘ı‡ÓÂ˜ ÙÔ˘˜. ø˜
È‰ÈÔÎÙ‹ÙÂ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÔ˘Ó
ÁÈ· ÙÔ Á‹Â‰ﬁ ÙÔ˘˜. ÕÏÏˆÛÙÂ, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÒÚ· ÙÔ
Á‹Â‰Ô Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Â‰Ò Î·È ¯ÚﬁÓÈ· ·ﬁ
ÙÔÓ °™√», Ì·˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘
∫√∞, ¶¿ÌÔ˜ ™Ù˘ÏÈ·ÓÔ‡ ÛÂ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ Â›¯·ÌÂ Ì·˙› ÙÔ˘. £¤ÏÔÓÙ·˜,
Ì¿ÏÈÛÙ·, Ó· Ì·˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙÔÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌﬁ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÂÓ‰Â¯ﬁÌÂÓÔ Ô˘
Á›ÓÂÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ, Ô ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘
∫√∞ Ì·˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ ﬁÙÈ Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌﬁ˜ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙÔ ﬁÏÔ ı¤Ì· Î·È ÚÔÛ·ıÂ› Ó·
‚ÔËı‹ÛÂÈ Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙÂ ÙÔ ÁËÂ‰ÈÎﬁ Úﬁ‚ÏËÌ· ÛÙËÓ ﬁÏË Ó· ·ÔÙÂÏ¤ÛÂÈ ·ÚÂÏıﬁÓ: «ΔÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘ÌÂ Û’
·˘Ùﬁ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô, Ó· ÎÏÂ›ÛÂÈ ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ
ΔÛ›ÚÂÈÔ ÛÙ¿‰ÈÔ, Â›Ó·È Û›ÁÔ˘Ú· ·ÔÎ·Ú‰ÈˆÙÈÎﬁ. ™Â Î·Ì›· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ
ÂÈı˘ÌÔ‡ÌÂ Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘ÌÂ Û’ ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ
Â›Â‰Ô. √È ÂÔ¯¤˜ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÂ˜ Î·È
Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔÓ ÙﬁÔ
Ì·˜, ¤ÙÛÈ ﬁˆ˜ ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚÊˆıÂ› ÙÔÓ
ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Î·ÈÚﬁ, Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹. √ ∫√∞
ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ Î·È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ Î¿ÓÔ˘Ó ∞∂§ Î·È ÕÚË˜ ÁÈ·
·Ó¤ÁÂÚÛË ÎÔÈÓÔ‡ ÁË¤‰Ô˘ ÛÙÔ ∫ÔÏﬁÛÛÈ,
ÂÓÒ Î·Ù¿ Î·ÈÚÔ‡˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û’ Â·Ê‹
Î·È ÌÂ ÙÔ˘˜ ˘Â‡ı˘ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ∞ﬁÏÏˆÓ·, Û˘˙ËÙÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÏÏÔÓÙÈÎ‹ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎ‹ ÛÙ¤ÁË ÙË˜ ÔÌ¿‰·˜» Â›Ó·È
Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘.

£¤ÏÔ˘Ó ÎÔÈÓﬁ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÚÂÈ˜
∂Ó ÔÏ›ÁÔÈ˜, ÌÂ ‚¿ÛË ÙÔ ÙÈ ‰È·ÈÛÙÒÛ·ÌÂ Ì¤Û· ·ﬁ ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó¿ Ì·˜ Ë

«Είναι καιρός οι ιδιοκτήτες του
γηπέδου ν’ αναλάβουν τις ευθύνες
τους. Πρέπει να μεριμνήσουν για το
γήπεδό τους. Άλλωστε, η κατάσταση
στην οποία βρίσκεται τώρα, είναι
αποτέλεσμα της διαχείρισης που γίνεται
εδώ και χρόνια από τον ΓΣΟ», ανέφερε
στην «Κ» ο πρόεδρος του ΚΟΑ, Πάμπος
Στυλιανού.
·Ú·¯ÒÚËÛË ÎÔÓ‰˘Ï›Ô˘ ·ﬁ ÙÔÓ ∫√∞
ÛÙÔÓ °™√ ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Ù· ‚ÂÏÙÈˆÙÈÎ¿ ¤ÚÁ· ÛÙÔ ΔÛ›ÚÂÈÔ ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎ¿ ·›ı·ÓÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ, ·ÊÔ‡ Î·È
ÓÔÌÈÎ¿ Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌﬁ˜ ‰ÂÓ ‰‡Ó·Ù·È Ó·
·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÂ °˘ÌÓ·ÛÙÈÎÔ‡˜ ™˘ÏÏﬁÁÔ˘˜. √ ∫√∞ ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ ÚÔ˜
ÙËÓ Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË Ó· ·ÓÂÁÂÚıÂ› ÎÔÈÓﬁ Á‹-

Â‰Ô ·ﬁ ∞∂§ Î·È ÕÚË Î·È Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ ﬁÔÈ· ¿Ô„Ë ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔÓ
∞ﬁÏÏˆÓ· ÁÈ· ÙÔ ‰ÈÎﬁ ÙÔ˘˜ Á‹Â‰Ô.
ÀÂÓı˘Ì›˙Ô˘ÌÂ ﬁÙÈ Ô ∫√∞ ÌÂ ‚¿ÛË ÙÈ˜
·ÔÊ¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ‰ÂÛÌÂ˘ÙÂ› Ó· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÎÔÓ‰‡ÏÈ ÛÂ
∞∂§ Î·È ÕÚË ÙË˜ Ù¿ÍË˜ ÙˆÓ 13,3 ÂÎ·Ù.
Â˘ÚÒ ÛÙ· ÔÔ›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó ¿ÏÏ· 2 ÂÎ·Ù. Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÚÔÔÓËÙÈÎÒÓ ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ. √ ∞ﬁÏÏˆÓ·˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂˆÊÂÏËıÂ› ·ﬁ ÙÔ ÎÔÓ‰‡ÏÈ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙÈ˜ ÚÔÔÓËÙÈÎ¤˜ ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜, ·ÓÂÁÂ›ÚÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∫ÔÏÔÛÛ›Ô˘
ÙÔ ÚÔÔÓËÙÈÎﬁ ÙÔ˘ Î¤ÓÙÚÔ. √È Á·Ï¿˙ÈÔÈ ¤¯Ô˘Ó, Â›ÛË˜, ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ¤Ó· ÔÛﬁ ÙË˜ Ù¿ÍË˜ ÙˆÓ 8,5 ÂÎ·Ù. Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ¿ ÙÔ Á‹Â‰Ô, ﬁÔ˘ Î·È
ﬁÔÙÂ Á›ÓÂÈ.
ΔÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ, ¿ÓÙˆ˜, ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË ÁË¤‰Ô˘ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È Ô ∞ﬁÏÏˆÓ·˜ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ·ﬁ
ÙÔÓ ∫√∞, Ô ÔÔ›Ô˜ ıÂˆÚÂ› ﬁÙÈ ÁÈ· ÙËÓ
ﬁÏË Â›Ó·È ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùﬁ ÛÂÓ¿ÚÈÔ. ª¿ÏÈÛÙ·, ÛÙ· ÁÚ·ÊÂ›· ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ıÂˆÚÔ‡Ó ﬁÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÓÙÏËıÂ› Ù· ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ,
ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· Ê¤ÚÔ˘Ó ÎÔÓÙ¿ ÙÈ˜
ÙÚÂÈ˜ ÔÌ¿‰Â˜.
ª¿ÏÈÛÙ·, ÛÙÔÓ ∫√∞ Ì·˜ ˘ÂÓı‡ÌÈÛ·Ó Ù· ÁÂÁÔÓﬁÙ· ÌÂÚÈÎ¿ ¯ÚﬁÓÈ· ÚÈÓ,
ﬁÙ·Ó ÔÈ ÙÚÂÈ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ
ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌﬁ ‚ÚÈÛÎﬁÓÙÔ˘Û·Ó ÎÔÓÙ¿
ÛÂ Û˘ÌÊˆÓ›·, ˆÛÙﬁÛÔ, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÁÈ·
ÙËÓ ﬁÏË ‰ÂÓ ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Ë ÂÚ›ÙˆÛË Î·ıﬁÙÈ ÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ÙÔ˘ ∞ﬁÏÏˆÓ·
·Ô¯ÒÚËÛ·Ó ÌÂÙ¿ ·ﬁ È¤ÛÂÈ˜ Ô˘ ‰¤¯ıËÎ·Ó ·ﬁ Ô·‰Ô‡˜ ÙË˜ ÔÌ¿‰·˜.

Εκ των δεδομένων, όπως τουλάχιστον, διαφαίνεται μέσα από τα
γεγονότα του τελευταίου καιρού,
το ενδεχόμενο ανέγερσης γηπέδου από τις τρεις ομάδες έχει
πια ξεθωριάσει έως και εξαφανιστεί. Η υπόθεση Ντόσα Ζούνιορ
και η απόφαση της διοίκησης του
Απόλλωνα να υποβάλει ένσταση
κατά του κύρους του αγώνα με
την ΑΕΛ εκμηδένισε κάθε πιθανότητα συνεργασίας μεταξύ των
ομάδων.
Επιβεβαιωμένες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι της ΑΕΛ ήταν έτοιμοι να κοινοποιήσουν πρόταση
συνεργασίας στον Απόλλωνα
προκειμένου οι τρεις ομάδες να
προχωρήσουν σε αναπτυξιακό
έργο στην περιοχή Κολοσσίου, το
οποίο θα περιλαμβάνει εκτός από το γήπεδο και ξενοδοχειακό
συγκρότημα.
Βασικό ερέθισμα για την απόφαση των ιθυνόντων της ΑΕΛ και
του Άρη για να προβούν σε μια
τέτοια ενέργεια ήταν η συνέντευξη που έδωσε ο Ντίμης Κίρζης, πατέρας του νυν προέδρου
Νίκου και ιστορικός παράγοντας
του σωματείου, στο επίσημο περιοδικό του Απόλλωνα, εκφράζοντας την άποψη ότι η Λεμεσός
χρειάζεται ένα και μόνο γήπεδο
το οποίο θα χρησιμοποιείται και
από τις τρεις ομάδες. Μάλιστα,
στα γραφεία του Αντρέα Σοφοκλέους είχαν ήδη ξεκινήσει να
συντάσσουν την επιστολή- πρόταση που θα έστελναν στον
Απόλλωνα κάτι το οποίο τελικά
δεν έγινε, λόγω της απόφασης
του συμπολίτη να καταθέσει ένσταση.
Πλέον, και με τις σχέσεις των
δύο ομάδων, σε διοικητικό επίπεδο, να βρίσκονται στο χειρότερο δυνατό επίπεδο το ενδεχόμενο ανέγερσης κοινού γηπέδου
θεωρείται εξωπραγματικό, τουλάχιστον όσο βρίσκεται ο Αντρέας Σοφοκλέους στην προεδρία
της ΑΕΛ. Κάτι ανάλογο ισχύει και
στην περίπτωση του Νίκου Κίρζη,
ο οποίος, επίσης, δεν θέλει να εμπλακεί ο Απόλλωνας σ’ ένα τέτοιο σενάριο.

Û· ·ﬁ ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ Â›¯·ÌÂ Ì·˙› ÙÔ˘˜ Ù· ÛÙÂÏ¤¯Ë ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡
√ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ı¤ÙÔ˘Ó ı¤Ì·
ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ ÙÔ˘
ΔÛÈÚÂ›Ô˘ ™Ù·‰›Ô˘ ÓÔÔ˘Ì¤ÓÔ˘ ﬁÙÈ Û’ ·˘Ùﬁ ‰ÂÓ ÂÌÏ¤ÎÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ· Ù· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎ¿ ÛˆÌ·ÙÂ›· ·Ú¿ ÌﬁÓÔ Ô °™√.
ŒÓ· ÌÔÓÙ¤ÏÔ ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ Ô˘ ı·
ÛÙ‹ÚÈ˙·Ó ¯ˆÚ›˜ Î·Ó¤Ó· ÂÓ‰ÔÈ·ÛÌﬁ ı·

‹Ù·Ó Ë ¿ÌÂÛË ÂÌÏÔÎ‹ ÙˆÓ ÛˆÌ·ÙÂ›ˆÓ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙÔÓ °˘ÌÓ·ÛÙÈÎﬁ
™‡ÏÏÔÁÔ √Ï‡ÌÈ·. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚﬁÓ, ÌÂ
Ù· ÈÛ¯‡ÔÓÙ· ‰Â‰ÔÌ¤Ó·, ıÂˆÚÔ‡Ó ﬁÙÈ Ô
ÎÂÓÙÚÈÎﬁ˜ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ °™√,
¤¯ÂÈ ¿ÌÂÛË Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘, ·ÊÔ‡ Â‰Ò Î·È ¯ÚﬁÓÈ·
¤¯ÂÈ ÙËÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎﬁÙËÙ· ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛ‹ ÙÔ˘.

Η «Κ» αποκαλύπτει για
το γήπεδο ΑΕΛ - Αρη…
Η μόνη Ï‡ÛË, ÏÔÈﬁÓ, Ô˘ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚﬁÓ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· Ó·
Ï˘ıÂ› ÙÔ ÁËÂ‰ÈÎﬁ Úﬁ‚ÏËÌ· ÙË˜ §ÂÌÂÛÔ‡ Â›Ó·È ÙÔ Á‹Â‰Ô ∞∂§ Î·È ÕÚË.
√È ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÂ ÚÔ¯ˆÚËÌ¤ÓÔ ÛÙ¿‰ÈÔ, ˆÛÙﬁÛÔ, ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔ
ÎÚ¿ÙÔ˜ ‰˘Û¯ÂÚ·›ÓÔ˘Ó ÙÈ˜ ÚÔÛ¿ıÂÈÂ˜. ∏ ¶ÔÏÈÙÂ›· ‰Â›¯ÓÂÈ ·‰˘Ó·Ì›· ÛÙÔ Ó·
ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙÈ˜ ··Ú·›ÙËÙÂ˜ ÂÁÁ˘ËÙÈÎ¤˜ ÁÈ· Ó· ÂÍÂ˘ÚÂıÂ› ¤ÙÛÈ ÙÔ ÔÛﬁ ÙˆÓ
15,5 ÂÎ·Ù. Ô˘ ‰ÂÛÌÂ‡ÙËÎÂ Ó· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘.
∏ ÂÓ·Û¯ﬁÏËÛË ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ÌÂ
ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ªÓËÌﬁÓÈÔ Î·È
ÙËÓ ΔÚﬁÈÎ· ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌﬁ ÌÂ Ù· ÂÏÏÂÈÌÌ·ÙÈÎ¿ Ù·ÌÂ›· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ‚¿˙ÂÈ
ÛÂ ‰Â‡ÙÂÚË ÌÔ›Ú· ÙÔ Á‹Â‰Ô ¯ˆÚ›˜ ·˘Ùﬁ Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ ﬁÙÈ ÔÈ Â·Ê¤˜ ÌÂÙ·Í‡
ÙˆÓ ÂÌÏÂÎÔÌ¤ÓˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ.
∏ «∫» ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ ı¤ÛË Ó· ·ÔÎ·Ï‡„ÂÈ ﬁÙÈ Ù· ‰‡Ô ÛˆÌ·ÙÂ›·, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ‰˘ÛÎÔÏ›· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ,
¤¯Ô˘Ó Â‰Ò Î·È Î·ÈÚﬁ ÌÂÈ ÛÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÂÍÂ‡ÚÂÛË˜ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ
Ô˘ ı· Î·Ï‡ÙÔ˘Ó ﬁÏÔ ÙÔ ÔÛﬁ Ô˘
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚﬁÓ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ ÛÂ ÔÈÔ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙ¿‰ÈÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È
Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜, ˆÛÙﬁÛÔ, ÂÓËÌÂ-









Εάν οι αρμόδιοι καταφέρουν να εξεύρουν ιδιωτικά
κεφάλαια, τότε το έργο
υλοποίησης θα ξεκινήσει
πολύ σύντομα
ÚˆÌ¤ÓË ËÁ‹ Ì·˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ ﬁÙÈ Ù· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· Â›Ó·È ¤Ú· ÁÈ· ¤Ú· ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈÎ¿.
∂¿Ó Î·È ÂÊﬁÛÔÓ ÔÈ ·ÚÌﬁ‰ÈÔÈ ÌÂ ÚÔÂÍ¿Ú¯ÔÓÙ· ÙÔÓ ∞ÓÙÚ¤· ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ Î·Ù·Ê¤ÚÔ˘Ó Ó· ÂÍÂ‡ÚÔ˘Ó È‰ÈˆÙÈÎ¿ ÎÂÊ¿Ï·È·, ÙﬁÙÂ ÙÔ ¤ÚÁÔ ˘ÏÔÔ›ËÛË˜ ı·
ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÔÏ‡ Û‡ÓÙÔÌ·, ·ÊÔ‡ ¤ÙÛÈ Î·È
·ÏÏÈÒ˜ ÔÈ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆıÂ›.
¢ÂÓ ·ÔÎÏÂ›ÂÙ·È Û’ ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÂ› Î·È ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜,
ÂÊ·ÚÌﬁ˙ÔÓÙ·˜ ¤Ó· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎﬁ Ï¿ÓÔ
ÁÈ· Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ
‰‡Ô ÛˆÌ·ÙÂ›ˆÓ.
«∂¿Ó Î·È ÂÊﬁÛÔÓ Ù· Î·Ù·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ,
ÙﬁÙÂ ÛÂ ÏÈÁﬁÙÂÚÔ ·’ ¤Ó· Ì‹Ó· ı·
ÌÔ˘Ó ÔÈ ÌÔ˘ÏÓÙﬁ˙Â˜. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚﬁÓ
Ù· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· Â›Ó·È ˘¤Ú Ì·˜» Ì·˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ô˘ ·›˙ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁ ÚﬁÏÔ ÛÙÔ ÚﬁÙ˙ÂÎÙ ∞∂§ Î·È ÕÚË.

Οι διεργασίες για το κοινό γήπεδο ΑΕΛ-Άρη βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο,
ωστόσο, οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει το κράτος δυσχεραίνουν τις
προσπάθειες.
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Δ· «‹ÚÂ» Ô ƒ¤˙ÂÎ
∞ÔÁÔËÙÂ‡ÙËÎÂ Ô °È·Ó ƒ¤˙ÂÎ ·ﬁ ÙË ÌË ÎÏ‹ÛË
ÙÔ˘ ÛÙÔ ÊÈÏÈÎﬁ ÙË˜ ∂ıÓÈÎ‹˜ ΔÛÂ¯›·˜ ÌÂ ÙËÓ ΔÔ˘ÚÎ›·. ∂ÓÒ ‹Ù·Ó ‚·ÛÈÎﬁ˜ ÛÙÔ ÂÚ·ÛÌ¤ÓÔ Euro Î·È
Ê¤ÙÔ˜ Î¿ÓÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ÌÂ ‰Ò‰ÂÎ· ÁÎÔÏ
ÛÙËÓ ∞ÓﬁÚıˆÛË, Ô ª›¯·Ï ª›ÏÂÎ ÙÔÓ «¤ÎÔ„Â».
√ 30¯ÚÔÓÔ˜ ÊÔÚ ¤ÏÂÁÂ ÛÙÔ˘˜ Û˘Ì·›ÎÙÂ˜ ÙÔ˘
ﬁÙÈ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· Ï¿‚ÂÈ Í·Ó¿ ÎÏ‹ÛË ÁÈ· ÙÔ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ˘ÙÈÎﬁ Û˘ÁÎÚﬁÙËÌ· ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘.

∫¿ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ
ΔÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Î·ÈÚﬁ Ì¿˜ ÌÂÙ·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÏÏ¿ ‰˘Û¿ÚÂÛÙ· Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·
Ì¿ÛÎÂÙ. Ÿˆ˜ Ì·˜ Â›·Ó ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘
¯ÒÚÔ˘, ÔÈ Ê‹ÌÂ˜ Ï¤ÓÂ ÁÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈÂ˜ ÂÏ¤Á¯Ô˘ ÙË˜ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ ·ﬁ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· ¿ÙÔÌ·, ÁÈ· ‰ˆÚÔ‰ÔÎ›Â˜, ÁÈ· ·ÂÈÏ¤˜ Î·È ¿ÏÏ·.
¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÔ˘ÌÂ ·˘Ù¿ Ô˘
Ï¤ÁÔÓÙ·È, ﬁÌˆ˜ ·ﬁ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÔÈ Ê‹ÌÂ˜
Â›Ó·È ¤ÓÙÔÓÂ˜ Î·È Ï¤ÁÔÓÙ·È ·ﬁ ÔÏÏÔ‡˜ ÙÔ˘
¯ÒÚÔ˘, ÙÔ ÏÈÁﬁÙÂÚÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ó· Î¿ÓÂÈ Ë
∫√∫ Â›Ó·È Ó· ÙÈ˜ ÂÚÂ˘Ó‹ÛÂÈ.
* ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÙË˜ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ ¤ÁÈÓÂ Ù˘¯·›·...

¢ÂÓ ·Á¯ÒıËÎÂ Ô ΔÚ¿ÙÙÔ˜
ΔËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÙÔ˘ ∞∂§-∞Á›· ¡¿·, Ô §ÂﬁÓÙÈÔ˜ ΔÚ¿ÙÙÔ˜ ÚˆÙ‹ıËÎÂ, ÛÂ ËÁ·‰¿ÎÈ ÛÙË ¯ÔÚÔÂÛÂÚ›‰· ÙˆÓ ‰È·ÈÙËÙÒÓ, ·Ó ¤¯ÂÈ ¿Á¯Ô˜ ÁÈ·
ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ΔÛ›ÚÂÈÔ. √ ÚﬁÂ‰ÚÔ˜
ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ¢È·ÈÙËÙÒÓ Â›¯Â Ó· ÛÊ˘Ú›ÍÂÈ
Ì·Ù˜ ÙË˜ ∞∂§ ÛÙË §ÂÌÂÛﬁ ·ﬁ ÙÔ 2009, ÚÈÓ ·ﬁ ÙÔÓ ÙÂÏÈÎﬁ Î˘¤ÏÏÔ˘. √ ›‰ÈÔ˜ Â›Â ﬁÙÈ ‰ÂÓ ·Á¯ˆÓﬁÙ·Ó Î·ıﬁÏÔ˘ Î·È, ﬁÓÙˆ˜, ÙËÓ ÂÔÌ¤ÓË Ù·
‹ÁÂ ÔÏ‡ Î·Ï¿. ŒÁÈÓÂ ¿ÓÙˆ˜ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁ
Ï¿ıÔ˜ ÛÙÔ Ì·Ù˜, ·˘Ùﬁ ·ﬁ ÙÔÓ ‚ÔËıﬁ ª¿ÚÈÔ
∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘, ﬁÔ˘ Î·ÎÒ˜ Ì¤ÙÚËÛÂ ÙÔ ÚÒÙÔ
ÁÎÔÏ ÙË˜ ∞∂§.

¶ÂÓÙÔ¯›ÏÈ·ÚÔ Ô Ã·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜
ªÂ ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì¿ÛÎÂÙ ÙË˜ √ÌﬁÓÔÈ·˜ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·˘Ùﬁ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÂ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÊıÔÚ¿˜, ÌÂ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙÂ˜ Ó· Â›Ó·È ·Ï‹ÚˆÙÔÈ Î·È ÙÔ
ÙÌ‹Ì· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈÂ˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜, ÌÂ
Èı·Óﬁ ·ÎﬁÌË Î·È ÙÔ ÎÏÂ›ÛÈÌÔ, ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎÂ Ë
ÚÔÛˆÈÎ‹ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÌÂÏÒÓ ÙË˜ ‰ÈÔ›ÎËÛË˜ ÁÈ·
Ó· ÂÍÂ˘ÚÂıÔ‡Ó ÏÂÊÙ¿. ∏ ÛÙ‹ÏË ¤Ì·ıÂ ÁÈ· ÙËÓ
ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ ¡›ÎÔ˘ Ã·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤‚·ÏÂ 5.000 Â˘ÚÒ ·ﬁ ÙËÓ
ÙÛ¤Ë ÁÈ· Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ·›ÎÙÂ˜.

¶¿ÂÈ ÌÂ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Û¯¤‰ÈÔ

Πληροφορίες της στήλης αναφέρουν πως η έντονη στοιχηματική δραστηριότητα στο Πάφος-Αλκή αφορούσε τη διαφορά τερμάτων με την
οποία θα κέρδιζε η «Αθάνατη». Νίκη με τρία γκολ διαφορά προέβλεψαν οι «μάγοι» και το τελικό 1-4 τούς έστειλε ταμείο.

Ã·ÈÚ¤ÙËÛÂ ÙÔ˘˜ ∞¶√∂§›ÛÙÂ˜
ŒÓ·-¤Ó· ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ÙÔ˘ ∞¶√∂§ ¯·ÈÚ¤ÙËÛÂ Ô ™Ù¤ÏÈÔ˜ ª˘ÏˆÓ¿˜, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ¤ÊÙ·ÛÂ
ÛÙÔ Ã›ÏÙÔÓ ¶·ÚÎ ÙËÓ ÂÚ·ÛÌ¤ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ﬁÔ˘ ‰ÈÂÍ·ÁﬁÙ·Ó Ô ¯ÔÚﬁ˜ ÙˆÓ ‰È·ÈÙËÙÒÓ. √ ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ √ÌﬁÓÔÈ·˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛÂ ÙÔ ÙÚ·¤˙È ﬁÔ˘ Î¿ıÔÓÙ·Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙˆÓ Á·Ï·˙ÔÎÈÙÚ›ÓˆÓ,
ÙÔ˘˜ ¯·ÈÚ¤ÙËÛÂ Î·È Ù· Â›·Ó Î·È ÁÈ· Ï›ÁË ÒÚ·.

H... ÎÏÔÙÛÈ¿ ÙÔ˘ π‚¿Ó
ªÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· Ù· ·ÁˆÓÈÛÙÈÎ¿ ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ÙÔ˘
∞¶√∂§, ÙËÓ ÂÚ·ÛÌ¤ÓË ¶¤ÌÙË (7/2), Ô π‚¿Ó
°ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜, ·Ó·ÊÂÚﬁÌÂÓÔ˜ ÛÙÔÓ ™ÔÏˆÌÔ‡, Â›Â ﬁÙÈ ‰¤¯ıËÎÂ ÎÏÔÙÛÈ¿ ÛÙÔ Ì·Ù˜ ÙË˜ ∂ıÓÈÎ‹˜.
™ÙË Ï¤ÍË «ÎÏÔÙÛÈ¿» ÛÙ·Ì¿ÙËÛÂ Ó· ÌÈÏ¿ Î·È Á‡ÚÈÛÂ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÂÎÚﬁÛˆÔ Δ‡Ô˘, ¶·Ó›ÎÔ Ã·Ù˙ËÏÈ·Û‹, Î·È ÙÔ˘ Â›Â: «ΔÈ Â›·; ÕÚ¯ÈÛ· Ó· ÌÈÏÒ Î˘ÚÈ·Î¿», ÁÈ· Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ Î·È Ó· ÂÈ ﬁÙÈ
‹Ù·Ó «¯Ù‡ËÌ·» Ë Ï¤ÍË Ô˘ ‹ıÂÏÂ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ.

ΛΑΘΟΣ ΠΑΣΑ
Toυ ΣΤΈΛΙΟΥ ΣΤΈΛΙΟΥ

Θα γίνει κάτι;
Μπα, δεν νομίζω...
Κίτρινος φάκελος έφθασε στα γραφεία της ΚΟΠ, όπως ενημέρωσε επίσημα η Ομοσπονδία την περασμένη Τρίτη (05/02), χωρίς όμως να διευκρινίζει για ποιον αγώνα της 20ης αγωνιστικής αναφέρεται.
Αρκέστηκε μόνο να αναφέρει ότι «η ΚΟΠ θα ανακοινώσει περισσότερες λεπτομέρειες όταν παραληφθεί
ο φάκελος από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία». Μία
φράση που ουσιαστικά δεν προσφέρει τίποτα και έχει
ειπωθεί και σε προηγούμενες περιπτώσεις.
Δύο μέρες αργότερα, η ΚΟΠ ενημέρωσε ότι ο κίτρινος φάκελος αφορά το παιχνίδι ανάμεσα στην Πάφο
και την Αλκή, που έγινε στο Παφιακό, με την «Αθάνατη» να κερδίζει το ματς με 4-1.
Ευτυχώς –τι ευτυχώς δηλαδή, που φτάσαμε στο σημείο να υπάρχουν στημένα ματς;– που υπήρξε αυτή η
ενημέρωση, γιατί η πρώτη ανακοίνωση μού έκανε περισσότερο: «Δεν θα σας πούμε ποιος είναι ο –θεωρούμενος ως– ύποπτος αγώνας και ελπίζουμε σύντομα να ξεχαστεί το θέμα».
Η ενημέρωση ήταν αναγκαία, αφού άρχισε να γίνεται
μεγάλος ντόρος για το ποιο παιχνίδι επρόκειτο και δημιουργούνταν σκιές για άλλο ματς της αγωνιστικής και
δη για το ματς στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» ανάμεσα στην Ανόρθωση και τον Ολυμπιακό.
Όπως και να έχει, η ουσία είναι ότι πλέον ο φάκελος,
σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΚΟΠ, είναι στα χέρια της Αστυνομίας. Ε, και τι έγινε; O πρώτος είναι ή ο
τελευταίος; Θυμίζουμε ότι και πέρσι είχαμε αρκετές
περιπτώσεις κίτρινων και κόκκινων φακέλων. Δεν εξετάζω αν το συγκεκριμένο παιχνίδι όντως έχει χειροπιαστά στοιχεία για να θεωρείται ύποπτο, αυτό
θα το δείξουν οι έρευνες που θα γίνουν από τις αρμόδιες αρχές. Θα γίνει κάτι; Μπα, δεν νομίζω...
Πώς να περιμένουμε ότι θα υπάρξουν εξελίξεις και
θα βγει κάποιο πόρισμα; Όταν καμιά φορά θα ξανάρθει ειδοποίηση από την UEFA για κίτρινο ή κόκκινο
φάκελο, τότε ίσως μπορεί να ξαναθυμηθούμε όλοι το
ματς Πάφος-Αλκή, που έγινε στην 20η αγωνιστική της
περιόδου 2012-13 και θεωρήθηκε ύποπτο.
Οι προηγούμενες περιπτώσεις μάς κάνουν αρκετά
επιφυλακτικούς στο κατά πόσον θα υπάρξει αυτή τη
φορά αποτέλεσμα. Προβλέπω η υπόθεση να χαθεί
και πάλι σε κάποιο από τα συρτάρια των Αρχών. Μακάρι να διαψευστώ και ας υπάρξει επιτέλους μία λύση σε αυτό το πρόβλημα, όμως χλομό το βλέπω.
Εξάλλου, η έρευνα για τα στημένα δεν αποφέρει
χρήμα στην Αστυνομία, όπως για παράδειγμα τα εντάλματα στους παρανομούντες στον δρόμο, και ο
νοών νοείτω...
stelious@kathimerini.com.cy

¤ÁÈÓ·Ó ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ ¯ÏÂ˘·ÛÌÔ‡ ·ﬁ ÙÔ˘˜ Î‡ÎÏÔ˘˜ ÙË˜ ∞ÓﬁÚıˆÛË˜.

Δ· ¤¯Ô˘Ó ÌÂ ¶¤ÙÚÔ
ªÂ ÙÔÓ ÚﬁÂ‰ÚÔ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ¶¤ÙÚÔ ™¿‚‚·, Ù· ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔÓ ∞¶√∂§. √ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎﬁ˜ ËÁ¤ÙË˜ ÙˆÓ Ì·˘ÚÔÚ¿ÛÈÓˆÓ Ì›ÏËÛÂ ÁÈ· Î·ÙÂ˘ı˘ÓﬁÌÂÓ· ‰ËÌÔÛÈÂ‡Ì·Ù·, ˘ÔÓÔÒÓÙ·˜ ÂÌÏÔÎ‹ ÙÔ˘
∞¶√∂§ ÛÂ ÚÂÔÚÙ¿˙ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ Ô˘ ¤Î·ÓÂ ÏﬁÁÔ ÁÈ· Î›ÙÚÈÓÔ Ê¿ÎÂÏÔ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ∞ÓﬁÚıˆÛË˜√Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, Î¿ÙÈ Ô˘ ÂÍﬁÚÁÈÛÂ ÙÔ˘˜ Á·Ï·˙ÔÎ›ÙÚÈÓÔ˘˜.

√È ·Ù¿ÎÂ˜ ÙÔ˘ Ã·Ù˙ËÏÈ·Û‹
¢˘Ó·Ù¿ Â·Ó‹ÏıÂ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ô ¶·Ó›ÎÔ˜ Ã·Ù˙ËÏÈ·Û‹˜. √ ÂÎÚﬁÛˆÔ˜ Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ ∞¶√∂§ ÙËÓ
ÂÚ·ÛÌ¤ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ¤Î·ÓÂ ‰‡Ô ·ÚÂÌ‚¿ÛÂÈ˜
ÛÂ Û¿ÈÙ, Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÈÎ·ÈÚﬁÙËÙ·. ∞Ú¯ÈÎ¿
Ì›ÏËÛÂ ÁÈ·… Ù¿‚ÏÈ Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜, ﬁÙ·Ó ‹ÚıÂ ÂÈ‰ÔÔ›ËÛË ÁÈ· Ê¿ÎÂÏÔ ÙË˜ UEFA, ÁÈ· ·ÁÎﬁÛÌÈÔ
ÚÂ˙ÈÏ›ÎÈ. √È ‰ËÏÒÛÂÈ˜ ÙÔ˘ Ã·Ù˙ËÏÈ¿ÛË, ¿ÓÙˆ˜,

HıÂÏ·Ó Ó· Ê¿ÓÂ Á‡ÚÔ
ªÂ ÙÔ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó check-in ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô
ÙÔ˘˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÔÈ ™¤Ú‚ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ
Ô˘ ‹Úı·Ó ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ ÁÈ· Ó· Î·Ï‡„Ô˘Ó ÙÔÓ
‰ÈÂıÓ‹ ÊÈÏÈÎﬁ ·ÁÒÓ· ÙˆÓ ‰‡Ô ∂ıÓÈÎÒÓ, ÙÔ ÚÒÙÔ Ú¿ÁÌ· Ô˘ ˙‹ÙËÛ·Ó ‹Ù·Ó Ó· ÙÔ˘˜ ˘Ô‰Â›ÍÔ˘Ó Ô‡ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ê¿ÓÂ Á‡ÚÔ! ª¿ı·ÌÂ Ì¿ÏÈÛÙ· ˆ˜ ÙÈ˜ Ì¤ÚÂ˜ Ô˘ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙÔ ÓËÛ› Ì·˜,
ÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ÙË ‰›·ÈÙ¿ ÙÔ˘˜ Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ Ê·ÁËÙﬁ.

∞˜ ¿ÓÂ ÛÙËÓ Â·Ú¯›·
™ÙÔ ÊÈÏÈÎﬁ ÙË˜ ∫‡ÚÔ˘ ÌÂ ÙË ™ÂÚ‚›· ÙËÓ ÂÚ·ÛÌ¤ÓË ΔÂÙ¿ÚÙË, ﬁÔ˘ Ë ∂ıÓÈÎ‹ Ì·˜ ËÙÙ‹ıËÎÂ ÌÂ
3-1, ÛÙÔ °™¶ ‹Á·Ó ÌﬁÓÔ ÌÂÚÈÎ¤˜ ÂÎ·ÙÔÓÙ¿‰Â˜

Η ΑΤΖΕΝΤΑ
ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
∫Àƒπ∞∫∏ 10 º∂μƒ√À∞ƒπ√À
ΚΥΠΡΟΣ – Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
17:00 ∞¶√§§ø¡∞™ – ∞§∫∏
PrimeTel
17:00 ∂£¡π∫√™ – ∞∂§
CytaVision2
18:00 ¡∂∞ ™∞§∞ªπ¡∞ – ∞¡√ƒ£ø™∏
CytaVision1
18:00 √ª√¡√π∞ – ¢√•∞
LTV1
ΕΛΛΑΔΑ – ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚΑ
15:00 ¶∞¡πø¡π√™ – ¶∞™ °π∞¡¡∂¡∞
Novasports1
17:15 ∫∂ƒ∫Àƒ∞ – ∞∂∫ ∞£∏¡ø¡
Novasports1
17:15 ¶∞¡£ƒ∞∫π∫√™ – §∂μ∞¢∂π∞∫√™
Novasports3
19:30 ¶∞¡∞£∏¡∞´∫√™ – •∞¡£∏
Novasports1
ΙΣΠΑΝΙΑ – ΠΡΙΜΕΡΑ ΝΤΙΒΙΖΙΟΝ
13:00 ª¶∞ƒΔ™∂§√¡∞ – Ã∂Δ∞º∂
LTV Sports2
18:00 ™∞ƒ∞°√™∞ – ™√™π∂¢∞¢
LTV SportsHD
20:00 ∞£§∂Δπ∫ – ∂™¶∞¡π√§
LTV SportsHD
22:00 μ∞°π∂∫∞¡√ – ∞Δ§∂Δπ∫√
LTV SportsHD
ΙΤΑΛΙΑ – ΣΕΡΙΕ Α
13:30 ¶∞ƒª∞ – Δ∑∂¡√∞
CytaVision1
16:00 ∫∞§π∞ƒπ – ªπ§∞¡
CytaVision3
16:00 ∞Δ∞§∞¡Δ∞ – ∫∞Δ∞¡π∞
16:00 ª¶√§√¡π∞ – ™π∂¡∞
16:00 ¶∞§∂ƒª√ – ¶∂™∫∞ƒ∞
16:00 ™∞ª¶¡Δ√ƒπ∞ – ƒ√ª∞
16:00 √À¡Δπ¡∂∑∂ – Δ√ƒπ¡√
21:45 π¡Δ∂ƒ – ∫π∂μ√
CytaVision1
ΓΑΛΛΙΑ – ΛΙΓΚ 1
15:00 ∂μπ∞¡ – ª∞ƒ™∂´°
18:00 ƒ∂¡ – Δ√À§√À∑
22:00 §Àø¡ – §π§
ΑΓΓΛΙΑ – ΠΡΕΜΙΕΡ ΛΙΓΚ
15:30 ∞™Δ√¡ μπ§∞ – °√À∂™Δ Ã∞ª
LTV PremierHD
18:00 ª∞¡Δ™∂™Δ∂ƒ °. – ∂μ∂ƒΔ√¡
LTV
ΓΕΡΜΑΝΙΑ – ΜΠΟΥΝΤΕΣΛΙΓΚΑ
16:30 ∞√À°∫™ª¶√Àƒ°∫ – ª∞´¡Δ∑
18:30 ºƒ∞´ª¶√Àƒ°∫ – ¡Δπ™∂§¡Δ√ƒº

Ê›Ï·ıÏÔÈ, ·ÚÎÂÙÔ› ·’ ·˘ÙÔ‡˜ ™¤Ú‚ÔÈ. °È· ¿ÏÏÔ
¤Ó· ·È¯Ó›‰È Ë ÔÌ¿‰· Ì·˜ ¤·ÈÍÂ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÂ ¿‰ÂÈÂ˜ ÎÂÚÎ›‰Â˜, Î¿ÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ÚﬁÎÂÈÙ·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÛÙÔ ¿ÌÂÛÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ªÈ· Î·Ï‹ È‰¤· ı· ‹Ù·Ó
Ù· ÊÈÏÈÎ¿ Ì·Ù˜ Ó· ‰›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ Â·Ú¯›·, ﬁˆ˜
ÛÂ ¶¿ÊÔ ‹ ¶·Ú·Ï›ÌÓÈ, ﬁÔ˘ ›Ûˆ˜ Ó· ËÁ·›ÓÂÈ
Ï›ÁÔ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔ˜ ÎﬁÛÌÔ˜ ÛÙËÓ ∂ıÓÈÎ‹.

∂˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· ·Ó¿‰ÂÈÍË
¢ÂÓ Î·ÎÔÊ¿ÓËÎÂ Î·ıﬁÏÔ˘ ÛÙÔÓ °Î·ÂÙ¿ÓÔ ªÔÓ·Î¤ÏÔ (Î·È ﬁ¯È ªÔÓ·ÙÛ¤ÏÔ) Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Ì¿Ó·Ù˙¤Ú ÙÔ˘, ¡ÙÌ›ÙÚÈ ™¤ÏÔ˘Î, Ó· ÙÔÓ Ê¤ÚÂÈ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ. √ 19¯ÚÔÓÔ˜ πÙ·Ïﬁ˜ ÂÈıÂÙÈÎﬁ˜ ‚Ú‹ÎÂ Î·Ïﬁ
ÎÏ›Ì· ÛÙÔ ÓËÛ›, ÂÓÒ ‰ËÏÒÓÂÈ ˆ˜ ÙÔ Â›Â‰Ô
ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÛÂ ÈÎ·ÓÔÔÈËÙÈÎﬁ Â›Â‰Ô. ™Â ·˘Ùﬁ Ê˘ÛÈÎ¿ Û˘Ó¤ÙÂÈÓÂ ÙÔ ÁÂÁÔÓﬁ˜ ﬁÙÈ
ÛÙ· ÚÒÙ· ÙÔ˘ ·È¯Ó›‰È· ·ÁˆÓ›ÛÙËÎÂ ÌÂ ∞∂∫
(Î‡ÂÏÏÔ) Î·È ∞ÓﬁÚıˆÛË (ÚˆÙ¿ıÏËÌ·), Ô˘ Â›Ó·È ·ﬁ ÙÈ˜ ÔÈÔÙÈÎ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜.

ΑΓΓΛΙΑ – ΠΡΕΜΙΕΡ ΛΙΓΚ
22:00 §πμ∂ƒ¶√À§ – °√À∂™Δ ª¶ƒ√ª
LTV1
ΙΣΠΑΝΙΑ – ΠΡΙΜΕΡΑ ΝΤΙΒΙΖΙΟΝ
22:30 ª¶∂Δπ™ – μ∞°π∞¢√§π¢
LTV SportsHD
ΔƒπΔ∏ 12 º∂μƒ√À∞ƒπ√À
ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ – ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16»
21:45 μ∞§∂¡£π∞ – ¶∞ƒπ ™∂¡ ∑∂ƒª∂¡
CytaVision1
21:45 ™∂§Δπ∫ – °π√Àμ∂¡Δ√À™
CytaVision2
ΑΓΓΛΙΑ – ΚΥΠΕΛΛΟ 4ος ΓΥΡΟΣ
21:45 §∂™Δ∂ƒ – Ã∞¡Δ∂ƒ™ºπ§¡Δ
Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 13 º∂μƒ√À∞ƒπ√À
ΚΥΠΡΟΣ – ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
15:30 √ª√¡√π∞ – ∞¡√ƒ£ø™∏
LTV1
ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ – ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16»
21:45 ƒ∂∞§ – ª∞¡Δ™∂™Δ∂ƒ °.
Sigma
21:45 ™∞ÃΔ∞ƒ – ¡Δ√ƒΔª√À¡Δ
CytaVision1

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ - ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ

Τετάρτη, 21:30
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΘΝΩΝ ΑΦΡΙΚΗΣ – ΤΕΛΙΚΟΣ
20:00 ¡π°∏ƒπ∞ – ª¶√Àƒ∫π¡∞ º∞™√
Eurosport
ΕΛΛΑΔΑ – ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
18:30 √§Àª¶π∞∫√™ – ¶∞¡∞£∏¡∞´∫√™
¢∂ÀΔ∂ƒ∞ 11 º∂μƒ√À∞ƒπ√À
ΚΥΠΡΟΣ – Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
19:00 ∞∂∫ – ¶∞º√™
CytaVision2
19:00 ∞°π∞ ¡∞¶∞ – ∞¶√∂§
CytaVision1
ΕΛΛΑΔΑ – ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚΑ
19:30 ¶§∞Δ∞¡π∞™ – ∞ƒ∏™
Novasports1

¶∂ª¶Δ∏ 14 º∂μƒ√À∞ƒπ√À
ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ – ΦΑΣΗ ΤΩΝ «32»
19:00 ∑∂¡πΔ – §πμ∂ƒ¶√À§
CytaVision2
19:00 ∞¡∑π – ∞¡√μ∂ƒ√
20:00 §∂μ∞¡Δ∂ – √§Àª¶π∞∫√™
ƒπ∫2
20:00 ™¶∞ƒΔ∞ – Δ™∂§™π
CytaVision1
20:00 ¡∞¶√§π – ¶§∑∂¡
CytaVision3
20:00 §∂μ∂ƒ∫√À∑∂¡ – ª¶∂¡ºπ∫∞
CytaVision4
20:00 ∞°π∞• – ™Δ∂∞√À∞
CytaVision5
20:00 ª¶∞Δ∂ – º∂¡∂ƒª¶∞ÃΔ™∂
20:00 ¡Δπ¡∞ª√ ∫π∂μ√À – ª¶√ƒ¡Δ√
22:05 Δ√Δ∂¡∞ª – §Àø¡
CytaVision1
22:05 π¡Δ∂ƒ – ∫§√À∑
CytaVision2
22:05 °∫§∞¡Δª¶∞Ã – §∞Δ™π√
CytaVision3
22:05 ∞Δ§∂Δπ∫√ – ƒ√Àª¶π¡
CytaVision4
22:05 ¡π√À∫∞™§ – ª∂Δ∞§π™Δ
CytaVision5
22:05 μ∞™π§∂π∞ – ¡Δ¡π¶ƒ√
22:05 ™Δ√ÀΔ°∫∞ƒ¢∏ – °∫∂¡∫
ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ – ΤΟΠ 16
18:00 Δ™™∫∞ – ¶∞¡∞£∏¡∞´∫√™

DE ZABOY / Toυ ΧΡΙΣΤΟΥ ΖΑΒΟΥ

Κόκκινα, κίτρινα... είμαστε πρωταθλητές!
Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε καραβάκια στο ταξίδι
δε με παίρνετε, καλέ… έγραφε ο Γιάννης Λογοθέτης σ’ ένα τραγούδι το οποίο μελοποίησε ο Δήμος
Μούτσης και ερμήνευσαν πολλοί σπουδαίοι καλλιτέχνες.
Τα πιο πάνω αφορούν ένα κόσμο εκ διαμέτρου
αντίθετο σε σχέση με τη δική μας κοινωνία. Εδώ
υπάρχουν επίσης χρώματα τα οποία όμως δεν
εκπροσωπούν τη ζεστασιά και την ασφάλεια έτσι
όπως τουλάχιστον επηρεάζουν την ανθρώπινη
ψυχή.
Το κίτρινο και το κόκκινο στη ποδοσφαιρική κοινωνία συμβολίζουν τη σήψη στην οποία βρίσκεται το
άθλημα και γενικώς η κοινωνία στο νησί. Σ’ ένα νησί, το οποίο λίγο πολύ γνωρίζουμε ο ένας τον άλλο
και τις βρωμιές που ο καθένας κάνει για να επωφε-

ληθεί καταστάσεων, οι «παράγοντες» δρουν ανενόχλητοι χωρίς κανείς να τους βάζει σε τάξη.
Η στάση της Πολιτείας και σ’ αυτόν το τομέα είναι
ανύπαρκτη, υποχρεώνοντας τον πολίτη να συμβιβάζεται με την υποκρισία και τις δολοπλοκίες κάποιων
που κερδίζουν στον βωμό του αθλήματος. Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία αποστέλλοντας κατά καιρούς
τους κίτρινους ή κόκκινους φακέλους ευελπιστεί ότι
οι διωκτικοί μηχανισμοί (εδώ γελάμε) της Κύπρου
θα καταφέρουν επιτέλους να ακολουθήσουν τα ίχνη
των ανθρώπων που στήνουν παιχνίδια και κερδίζουν πακτωλό χρημάτων παίζοντας με τη νοημοσύνη του κόσμου.
Το ότι κάποιος στοιχηματίζει, στήνοντας παιχνίδια
είναι όπως και να το κάνουμε υπαρκτό όχι μόνο
στην Κύπρο αλλά και στο πλανήτη γενικότερα. Το ότι

όμως σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κανείς
από τους αρμόδιους φορείς δεν ευαισθητοποιείται
αυτό είναι χωρίς καμία αμφιβολία εγκληματικό. Η
δράση των διωκτικών αρχών (εδώ πάλι γελάμε) είναι ανύπαρκτη. Δεν είναι δυνατόν σε χώρες όπως η
Ιταλία, Ελλάδα, Τουρκία και πολλές άλλες να έχουν
αποκαλυφθεί οι αίτιοι των στημένων παιχνιδιών και
να χουν οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης και στη
μικρή Κύπρο που όλοι γνωρίζουμε ο ένας τον άλλο,
να καλύπτεται η ιστορία από ένα πέπλο μυστηρίου.
Στο νησί, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, περιμένει
από την αστυνομία, η αστυνομία μάλλον περιμένει
τους πολιτικούς προϊστάμενούς της και ο κύκλος
δεν έχει τελειωμό, αφού ο πολιτικός κόσμος μάλλον λειτουργεί και σ’ αυτό το θέμα όπως και στα υπόλοιπα… Κοιμάται ηθελημένα ή όχι τον ύπνο του
δικαίου…

Κ α θ η μ ε ρ ι ν ό α θ λ η τ ι κ ό π α ρ α σ κ ή ν ι ο σ τ ο w w w. k a t h i m e r i n i . c o m . c y

™ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙË˜ 13Ë˜ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2013
ÁÚ¿Ê·ÌÂ ÛÙËÓ «∫·ıËÌÂÚÈÓ‹» ÁÈ· ÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ·ﬁ ÏÂ˘Ú¿˜
ÙË˜ Á·ÏÏÈÎ‹˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ Bouygues ÁÈ· ÙËÓ
Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÙÔ˘ È‰ÈﬁÎÙËÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ ÙË˜
∞∂∫. ∂›ÛË˜, ÁÚ¿Ê·ÌÂ ﬁÙÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙË˜
ÔÌ¿‰·˜ ‰ÂÓ Ì¤ÓÔ˘Ó ÌÂ ÛÙ·˘ÚˆÌ¤Ó· Ù· ¯¤ÚÈ· Î·È ﬁÙÈ ÛÙ· ÛÎ·ÚÈ¿ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎ‹
Ï‡ÛË. ∂, ·˘Ù‹ Ë Ï‡ÛË ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ÚÔ¯ˆÚ¿ÓÂ ÔÈ °¿ÏÏÔÈ.

«O¯È» ªÂÓ ™ÈÌﬁÓ ÁÈ· πÙ˙¯¿ÎÈ
√ ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜
∞∂∫, ∫ÒÛÙ·˜ ªÈ¯·ËÏ›‰Ë˜, ‹ıÂÏÂ
‰È·Î·Ò˜ ÙÔÓ
ª·Ú¿Î πÙ˙¯¿ÎÈ
ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ﬁÙ·Ó
ÙÔÓ ÚﬁÙÂÈÓÂ ÙÔ
Î·ÏÔÎ·›ÚÈ Ô ÙÂ¯ÓÈÎﬁ˜ ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜
ÙË˜ ª·Î¿ÌÈ ΔÂÏ
∞‚›‚, ∑ﬁÚÓÙÈ
∫ÚﬁÈÊ. ∏ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ¯¿Ï·ÛÂ ﬁÌˆ˜ ·ﬁ ÙÔÓ ªÂÓ ™ÈÌﬁÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔÓ ·¤ÚÚÈ„Â ÏﬁÁˆ ÙË˜ ÊËÌÔÏÔÁ›·˜ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ
ÛÙÔ πÛÚ·‹Ï ÁÈ· Î·Î‹ ÂÍˆÁËÂ‰ÈÎ‹ ˙ˆ‹ ÙÔ˘
28¯ÚÔÓÔ˘ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡ ÙË˜ ∞ÓﬁÚıˆÛË˜, ﬁÙ·Ó
·ÁˆÓÈ˙ﬁÙ·Ó ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈÎ‹ ¯ÒÚ·.

ΤΙ ΛΕΣ ΤΩΡΑ
Toυ ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥΣ

Η κακοδιαχείριση
πλέον πληρώνεται
Τον περασμένο Σεπτέμβριο μετέφερα σ’ αυτή τη
στήλη τα λεγόμενα ατόμου που παρακολουθεί
παφιακό ποδόσφαιρο, ο οποίος μου είπε πως δύσκολα η Αθλητική Ένωση Πάφος θα έβγαζε τη
χρονιά. Το χρέος των 3 εκατ. ευρώ και το ελλειμματικό μπάτζετ των 1,4 εκατ. ευρώ ήταν βέβαιο
πως θα δημιουργούσε τεράστια προβλήματα στην
ΑΕΠ, όπως και τελικά έγινε.
Με παίκτες να έχουν να πληρωθούν από τον Αύγουστο (!), πλέον στην παφιακή ομάδα ζουν το
σκηνικό των απεργιών και ακόμη και η εμφάνιση
της ομάδας στα επόμενα ματς βρίσκεται στον αέρα. Ο τρόπος που ενέργησαν στην ΑΕΠ το καλοκαίρι ήταν επιπόλαιος, με αποτέλεσμα να φτάσουμε στο σημερινό δυσάρεστο σκηνικό.
Παρά τους -9 βαθμούς και τις μεγάλες οικονομικές δυσκολίες, το καλοκαίρι αποκτήθηκαν 17 ξένοι, αποχώρησαν ντόπιοι (Σαμψών, Δημητρίου),
ανέβηκε το μπάτζετ, ενώ έγιναν προσπάθειες να
έρθουν παίκτες όπως οι Χαριστέας, Ντούσερ και
Μπόα Μόρτε! Στη συνέχεια η ομάδα κόλλησε
στον πάτο, δεν υπήρχαν λεφτά για μισθούς, αλλά
παρόλα αυτά αποκτήθηκαν και άλλοι τέσσερεις
παίκτες τον Ιανουάριο!
Μέχρι τώρα, όταν υπήρχε κακοδιαχείριση σε ομάδες, τα προβλήματα «σκουπίζονταν» κάτω από
το χαλί και αποτελούσαν πρόβλημα για την εκάστοτε επόμενη διοίκηση. Αυτό όμως δεν ισχύει
πλέον. Οι οικονομικές συνθήκες είναι πολύ πιο
δύσκολες, οι έλεγχοι πιο σκληροί και κανείς δεν
μπορεί πλέον να «αναβάλει» το πρόβλημα.
Η κακοδιαχείριση τώρα πληρώνεται, όπως βλέπουμε με το παράδειγμα του παφιακού ποδοσφαίρου. Με την επαρχία να έχει κτυπηθεί πολύ
σκληρά, λόγω της πτώσης της οικοδομικής βιομηχανίας, οι ομάδες της περιοχής –που χαρακτηρίζονταν από υπερβολές– κατέρρευσαν. Από τις
τρεις παφιακές ομάδες στην α΄ κατηγορία τη σεζόν 2008-09, φτάσαμε πέρσι (2011-12) να μην έχει καμιά και φέτος την ΑΕΠ να κινδυνεύει με αφανισμό.
Ο Ατρόμητος έπεσε δύο κατηγορίες και σήμερα
προσπαθεί να αποφύγει τον υποβιβασμό στη δ΄
κατηγορία. Ο ΑΠΟΠ/Κινύρας, τρία χρόνια μετά το
κύπελλο και την παρουσία στο Γιουρόπα Λιγκ,
διαλύθηκε. Από φέτος δημιουργήθηκαν δύο νέες
ομάδες, η Πέγεια FC και η ΠΑΣ Πέγεια, που παίζουν στη β΄ κατηγορία της ΠΟΑΣΠ (Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Αγροτικών Σωματείων Πάφου).
Τουλάχιστον αυτές οι περιπτώσεις ας γίνουν παραδείγματα προς αποφυγή για άλλους.
miltiadouse@kathimerini.com.cy
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Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Π ΟΔ ΟΣΦΑ Ι Ρ Ο

Σάββατο 9 - Kυριακή 10 Φεβρουαρίου 2013

Τι μπορούν
να αλλάξουν
τρεις παίκτες
στον ΑΠΟΕΛ

Πόσο βοηθούν οι προσθήκες Μπιτόν και
Μπέκμαν, αλλά και η επιστροφή Ολιβέιρα
Του ΣΤΕΛΙΟΥ ΣΤΕΛΙΟΥ

Είναι σημαντικό για τον ΑΠΟΕΛ να
πιάσουν οι χειμερινές μεταγραφές
που έγιναν στην προσπάθεια της ποιοτικής ενίσχυσης του ρόστερ. Με την
αγωνιστική της παρουσία, η ομάδα ακόμη δεν έχει πείσει ότι μπορεί να ανατρέψει την κατάσταση στη βαθμολογία, όπως έχει διαμορφωθεί. Δεν
είναι λίγοι αυτοί που δηλώνουν ότι
πλέον δεν «ερωτεύονται» αυτό που
βλέπουν, όπως γινόταν σε παλαιότερες
χρονιές. Για διάφορους λόγους, ο ΑΠΟΕΛ έχει χάσει τη λάμψη που εξέπεμπε τα προηγούμενα χρόνια. Εφόσον, όμως, μαθηματικά ακόμη ελπίζει,
<
<
<
<
<
<
<

Ο Μπιτόν μπορεί να γεμίσει την περιοχή του αντιπάλου και ο Μπέκμαν να
δώσει τις κατάλληλες ασίστ
ο ΑΠΟΕΛ δεν μπορεί να θεωρηθεί χαμένος στη μάχη του τίτλου. Με τις
προσθήκες των Μίκελ Μπέκμαν και
Ντουντού Μπιτόν, στον Αρχάγγελο
ευελπιστούν ότι θα επέλθει νέα δυναμική στην ομάδα, ώστε να καλυφθούν κάποιες αδυναμίες. Αυτοί είναι,
ουσιαστικά, οι δύο ποδοσφαιριστές,
πάνω στους οποίους πέφτει το «βάρος»
για να δώσουν έξτρα ώθηση στην επιθετική γραμμή – ζητούμενο είναι
φυσικά και η αναγέννηση παικτών
που έμειναν πίσω σε απόδοση μέχρι
τώρα. Είναι δεδομένο ότι ο κάθε ποδοσφαιριστής, στο ξεκίνημά του σε
μία ομάδα, χρειάζεται κάποιο χρόνο
προσαρμογής. Δεν είναι μόνο να βρει
θετικό κλίμα στα αποδυτήρια, αλλά
να μπορέσει να ταιριάξει στο πλάνο
που ακολουθεί η ομάδα. Φυσικά, χρόνος πολύς δεν υπάρχει, και οι δύο νεοφερμένοι ποδοσφαιριστές είναι «αναγκασμένοι» να μπουν όσο γίνεται
πιο σύντομα στο πετσί της ομάδας. Ο
Ιβάν Γιοβάνοβιτς είχε δηλώσει ότι δεν
περιμένει μέσα στον πρώτο μήνα του

χρόνου (Ιανουάριο) να έχει βοήθεια
από τα νέα αποκτήματα, όμως πλέον,
έχοντας μπει στον Φεβρουάριο, δεν υπάρχει άλλος χρόνος, αφού το πρωτάθλημα μπήκε στην τελική του ευθεία
και είναι σημαντικό ο κάθε παίκτης να
προσφέρει το κάτι παραπάνω. Ενίσχυση
Ιανουαρίου μπορεί να θεωρηθεί και ο
Μαρσέλο Ολιβέιρα, ο οποίος επέστρεψε
μετά τον περσινό τραυματισμό του,
που δεν του επέτρεψε να αγωνιστεί
στο πρώτο μισό του πρωταθλήματος –
εξάλλου δεν είχε δηλωθεί στο ρόστερ.

Γεμίζει την περιοχή

Με το γκολ του, ο Ντουντού Μπιτόν
στο παιχνίδι με τη Νέα Σαλαμίνα, όταν
χρησιμοποιήθηκε για το τελευταίο πεντάλεπτο, δημιούργησε μεγάλο ενθουσιασμό στις τάξεις του ΑΠΟΕΛ. Ήταν
τα πρώτα λεπτά του Ισραηλινού και
άφησε τις καλύτερες δυνατές αρχικές
εντυπώσεις. Δεν σημαίνει κάτι για τη
συνέχεια, όμως το να μπαίνει ένας ποδοσφαιριστής στο γήπεδο για ένα πεντάλεπτο και να ρίχνει ένα γκολ με ωραία ενέργεια είναι μια καλή αρχή.
Στον Αρχάγγελο αναμένουν ότι θα
μπορέσει να συνεχίσει σε αυτούς τους
ρυθμούς και στη συνέχεια των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Το ιδανικό
του τελείωμα στη φάση δείχνει ότι
έχει την αίσθηση του γκολ. Είναι ο
παίκτης που μπορεί να γεμίσει την περιοχή και να φέρει το εύκολο τέρμα,
όταν πάρει την κατάλληλη πάσα. Ο
Ισραηλινός δίνει... στα χέρια του Ιβάν
Γιοβάνοβιτς ένα διαφορετικό στυλ επιθετικού ποδοσφαιριστή, σε σχέση
με τους Μπούντιμιρ και Αντόρνο, αλλά
και τον Μαντούκα, ο οποίος σε κάποιες
περιπτώσεις μετατράπηκε εξ ανάγκης
σε επιθετικό κορυφής.

Καλείται να δώσει ασίστ

Το παλμαρέ του δηλώνει ότι ο Μίκελ
Μπέκμαν μπορεί να αγωνιστεί σε διάφορες θέσεις. Περιφερειακός επιθετικός, δεύτερος επιθετικός, στα άκρα
της εμπροσθοφυλακής και επιτελικό
χαφ. Τα πρώτα του σημάδια στα παιχνίδια του ΑΠΟΕΛ δείχνουν ότι ο Δανός

Η συνεργασία των Μπέκμαν και Μπιτόν στο ματς με τη Νέα Σαλαμίνα πιθανόν να φανερώνει την αρχή μιας νέας εποχής στον ΑΠΟΕΛ.

Φέρνει την
εμπιστοσύνη
ο Ολιβέιρα

Οι νέοι παίκτες
του άξονα
Μπιτόν

Μπέκμαν

Ολιβέιρα

Περισσότερες λύσεις και μεγαλύτερη σιγουριά δίνει στο πλάνο του Ιβάν
Γιοβάνοβιτς η επιστροφή του Μαρσέλο Ολιβέιρα.
αρέσκεται περισσότερο στο να κινείται
ως δεύτερος επιθετικός, που να μπορεί
να υποστηρίζει τον προωθημένο ποδοσφαιριστή. Πάντως, στα πρώτα ματς
έδειξε να είναι εκτός τόπου και χρόνου,
περιορισμένος σε απλές κοντινές πάσες
προς τους συμπαίκτες του. Άλλωστε,
το γεγονός ότι ο Δανός στράικερ ξενιτεύεται για πρώτη φορά στην καριέρα
του, φανερώνει ότι πιθανόν να χρει-

άζεται περιθώριο προσαρμογής και
στην εξωγηπεδική του ζωή. Παιχνίδι
με παιχνίδι, όμως, δείχνει να αντιλαμβάνεται περισσότερο το πνεύμα του
πλάνου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Μαθαίνοντας το παιχνίδι των συμπαικτών
του, ο Μπέκμαν πιθανόν να μπορέσει
να γίνει καλύτερος. Εξάλλου, στο τελευταίο ματς με τη Νέα Σαλαμίνα, όταν
πήρε χρόνο συμμετοχής στο τελευταίο

20λεπτο ήταν αρκετά καλός, στέλνοντας εξαιρετικές ασίστ προς τον προωθημένο επιθετικό – σε 20 λεπτά άλλαξαν τρεις (Μπούντιμιρ, Μαντούκα,
Μπιτόν). Μία από αυτές βρήκε τον
Μπιτόν που χρίστηκε σκόρερ. Είναι
αυτό που χρειάζεται ο ΑΠΟΕΛ, πράγμα
που μπορεί να κάνει και ο Σελίμ Μπενασούρ, όμως ο Τυνήσιος παρουσιάζει
σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή του.

Ραντεβού με την ιστορία έχει η «Κυρία»
Η Ανόρθωση είναι έτοιμη να καταρρίψει το ρεκόρ εκτός έδρας νικών όλων των εποχών στο κυπριακό ποδόσφαιρο
Του ΣΙΜΟΥ ΠΑΦΙΤΗ

Η 11η εκτός έδρας νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια είναι το ζητούμενο για την Ανόρθωση στο ντέρμπι της Αμμοχώστου
με αντίπαλο τη Νέα Σαλαμίνα την Κυριακή (10/02), ώστε να συνεχίσει ακάθεκτη στη διεκδίκηση του τίτλου. Ενδεχόμενη επιτυχία της «Κυρίας» όμως
θα σημαίνει ταυτόχρονα και ιστορικό
επίτευγμα, καθώς οι έντεκα συνεχόμενες
εκτός έδρας νίκες θα αποτελούν ρεκόρ
στην ιστορία του κυπριακού ποδοσφαίρου. Επίδοση δέκα συνεχόμενων νικών
έχει η Ομόνοια τη δεκαετία του ‘90.
Παραδείγματα ομάδων που κατέκτησαν στο παρελθόν αήττητες το
πρωτάθλημα υπάρχουν αρκετά, όμως
το στατιστικό τόσων επιτυχιών μακριά
από την έδρα τους είναι πρωτοφανές
και δύσκολα θα επαναληφθεί στο μέλλον. Η Ανόρθωση πέρασε επιβλητικά
από δύσκολες έδρες. Κέρδισε ΑΠΟΕΛ,
Ομόνοια, Ολυμπιακό στο ΓΣΠ, την ΑΕΚ
στο ΓΣΖ, τον Απόλλωνα στο Τσίρειο,
την Ένωση στο Παραλίμνι και δείχνει
ικανή να ολοκληρώσει την κανονική
διάρκεια του μαραθωνίου με το απόλυτο των 13 νικών μακριά από το «Αντώνης Παπαδόπουλος». Πέραν του
αγώνα με τη Νέα Σαλαμίνα, η «Κυρία»
θα εκστρατεύσει στο «Δασάκι» για να
παίξει με τον Εθνικό για την 23η αγωνιστική, ενώ την 25η θα πάει στη Λεμεσό όπου θα αντιμετωπίσει στο ντέρμπι την ΑΕΛ.

Ρεκόρ Λέβι

Προσωπικό ρεκόρ θα σπάσει και ο
τεχνικός της Ανόρθωσης Ρόνι Λέβι, αν
οδηγήσει την ομάδα στη 18η νίκη της
στο πρωτάθλημα. Ο ισραηλινός τη
σεζόν 2004-05 ήταν στον πάγκο της
Μακάμπι Χάιφα όπου είχε κάνει εξίσου
εκπληκτική χρονιά, με 16 νίκες και 4
ισοπαλίες στους 20 πρώτους αγώνες.
Γνώρισε την πρώτη ήττα στην 21η α-

Η Ανόρθωση πέρασε επιβλητικά από δύσκολες έδρες. Κέρδισε ΑΠΟΕΛ, Ομόνοια, Ολυμπιακό (ΓΣΠ), ΑΕΚ (ΓΣΖ), Απόλλωνα (Τσίρειο), Ένωση («Τάσος Μάρκου») και δείχνει
ικανή να ολοκληρώσει την κανονική διάρκεια με το απόλυτο των 13 νικών μακριά από το «Αντώνης Παπαδόπουλος».
<
<
<
<
<
<
<

Επίδοση δέκα συνεχόμενων νικών έχει η Ομόνοια
τη δεκαετία του ’90, κάτι
που θα καταρρίψει η
Ανόρθωση αν κερδίσει τη
Νέα Σαλαμίνα

γωνιστική από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ,
ενώ στο συγκεκριμένο αγώνα παραβιάστηκε η εστία της ομάδας του για
πρώτη φορά έπειτα από εννέα αγωνιστικές. Φέτος μετράει 17 νίκες και 3 ισοπαλίες και στοχεύει σε διεύρυνση
του σερί.

Αντιτς ο «ακούραστος»

Σκληρή μάχη αναμένεται να δοθεί
στην «Κυρία» για τον παίκτη με τον περισσότερο χρόνο συμμετοχής στο πρωτάθλημα. Ένα γκρουπ έξι ποδοσφαιριστών προπορεύεται σημαντικά, όμως
δύσκολα μπορεί να γίνει οποιαδήποτε

πρόβλεψη για τον τελικό «νικητή». Πρώτος στη λίστα είναι ο Μάρκο Άντιτς με
1697 λεπτά. Ο Σέρβος που παίζει και
στα δύο άκρα της άμυνας, είχε συμμετοχή στα 19 από τα 20 παιχνίδια της
Ανόρθωσης. Η απόκτηση των Ρούι
Ντουάρτε και Ανδρέα Αβραάμ, αυξάνουν
τον συναγωνισμό για τα άκρα της άμυνας.
Ο Τζουλιάνο Σπαντάτσιο κατέγραψε
1598 λεπτά. Ο Βραζιλιάνος είναι αναντικατάστατος και απουσίασε μόνο
από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό λόγω
τιμωρίας. Ήταν 19 φορές βασικός, όμως
έγινε έξι φορές αλλαγή, κυρίως όταν η

«Κυρία» καθάριζε από νωρίς τα ματς.
Γιαν Ρέζεκ (1548΄), Γιάννης Σκοπελίτης
(1515΄), Γιούργκεν Κόλιν (1512΄) και
Μπράνκο Ίλιτς (1510΄) συμπληρώνουν
την εξάδα που θα διεκδικήσει το στέμμα
του πιο βασικού ποδοσφαιριστή της
χρονιάς.
Το φράγμα των χιλίων λεπτών πέρασαν επίσης οι Μάθιου Βαλβέρδε (1125),
Ρικάρντο Λαβόρδε (1045) και Τόνι Κάλβο
(1012). Μια ανάσα μακριά είναι οι Νταν
Αλέξα (961), Γιάννης Οκκάς (931) και
Πάουλο Ζόρζε (901). Αυξητική τάση έχουν οι αριθμοί των Μπαράκ Ιτζχάκι
(835) και Χρίστου Μάστρου (675).

Είναι γεγονός ότι οι προσθήκες του καλοκαιριού έφεραν δυσφορία, κυρίως
για τη στελέχωση της αμυντικής γραμμής. Ο Φρανσίσκο Ζουέλα επιβεβαίωσε
τις αμφιβολίες για την αξία του, ενώ ο
Αρίτθ Μπόρδα παλεύει φιλότιμα, χωρίς
όμως αυτό να φτάνει για τη δημιουργία
σκληροτράχηλης άμυνας. Με τον ερχομό
του, ο Χρήστος Καρυπίδης, στο φινάλε
της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου, δεν δυσκολεύτηκε να βρει θέση
στην ενδεκάδα. Επιστρατεύτηκε και ο
Μάριος Αντωνιάδης, ο οποίος παρουσιάζεται σχετικά καλός στα αμυντικά
του καθήκοντα, όμως δεν βοηθάει καθόλου στην ανάπτυξη του παιχνιδιού.
Έτσι, με την επάνοδο του Μαρσέλο Ολιβέιρα ισχυροποιείται το κέντρο της
άμυνας του ΑΠΟΕΛ, αφού είναι γνωστή
η αξία του Βραζιλιάνου αμυντικού. Με
την πλήρη αποθεραπεία του Καρυπίδη
και την επάνοδό του στο αρχικό σχήμα,
αναμένεται να δημιουργηθεί το νέο αμυντικό δίδυμο, που θα προσφέρει και
περισσότερη εμπιστοσύνη στα μετόπισθεν της ομάδας. Επιπρόσθετα, με
αυτό τον τρόπο, ελευθερώνεται και ο
Νούνο Μοράις, αφού με τις πολλές –
και πιο σίγουρες– επιλογές για την άμυνα, δεν θα είναι αναγκαία η μετατόπισή του από τον χώρο της μεσαίας
γραμμής στην άμυνα.

Δυσκολίες
για Ιτζχάκι
Ψηλά εμπόδια θα συναντήσει η

Ανόρθωση στην προσπάθειά της
να διατηρήσει τον Μπαράκ Ιτζχάκι
στο ρόστερ και για τη νέα περίοδο.
Θεωρείται δεδομένο με βάση τα όσα διαμηνύουν οι άνθρωποι της
Μακάμπι Τελ Αβίβ, ότι ο 28χρονος
επιθετικός θα κάνει το καλοκαίρι
προετοιμασία με την ομάδα του
Ισραήλ στην οποία ανήκει μέχρι τον
Μάιο του 2015. Η ομάδα του Γιόρντι
Κρόιφ (γενικός διευθυντής) οδεύει
προς την κατάκτηση του τίτλου και
τη νέα περίοδο θα επιδιώξει καλή
πορεία στην Ευρώπη. Κάθε
Ισραηλινός παίκτης έχει ως όνειρο
τη διάκριση με μεγάλη ομάδα της
χώρας του και ο Μπαράκ Ιτζχάκι αν
και πέρασε δύο δύσκολα χρόνια
στη Μακάμπι δεν θα έλεγε «όχι» σε
επιστροφή. Αν συνεχίσει σε υψηλά
επίπεδα απόδοσης πολύ δύσκολα
θα τον αφήσουν να φύγει από το
Ισραήλ, αφού ξόδεψαν το καλοκαίρι του 2010 σχεδόν 1,5 εκατομμύριο ευρώ για να τον αποκτήσουν.
Το ενδεχόμενο ελεύθερης μεταγραφής του στην Ανόρθωση αποκλείεται, καθώς το κασέ του είναι
πολύ υψηλό, ενώ έχει ετήσιες απολαβές 600.000 ευρώ. Η Ανόρθωση
τον απέκτησε φέτος ως δανεικό και
του δίνει 200.000 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό καλύπτει η Μακάμπι,
που γλύτωσε όμως άλλες 600.000
ευρώ, τις οποίες θα έδινε στον φόρο, αν είχε τον Ιτζχάκι στο ρόστερ.
Συνολικά η ομάδα του Τελ Αβίβ επιβάλλεται να δαπανεί 1,2 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο για να έχει τον
28χρονο φορ στο έμψυχο δυναμικό
της. Ποσό τεράστιο, κάτι που είναι
σύμμαχος της Ανόρθωσης στην
προσπάθειά της για εκ νέου δανεισμό του. Το δεδομένο είναι πως ο
Ιτζχάκι δεν θα κάνει προετοιμασία
με την «Κυρία» και η παραμονή του
στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» θα
εξαρτηθεί από τις προθέσεις της
Μακάμπι Τελ Αβίβ.
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Μικρή επιτυχία στις καλοκαιρινές μεταγραφές
Από τους δώδεκα ποδοσφαιριστές που αποκτήθηκαν από την Ομόνοια πριν από τη σεζόν 2012-13, μόλις οι τρεις παίρνουν θετικό βαθμό
Του ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥΣ

Μετά από είκοσι αγωνιστικές στη σεζόν
2012-13, είναι πια ασφαλές να κρίνουμε
τους ποδοσφαιριστές που αποκτήθηκαν
το καλοκαίρι από την Ομόνοια. Δώδεκα
παίκτες ενσωματώθηκαν στο «τριφύλλι»
πριν από την έναρξη της χρονιάς και
μόλις τρεις απ’ αυτούς λαμβάνουν θετικό
βαθμό από την «Κ», οι Νούνο Ασίς, Μάρκο Σοάρες και Άντονι Σκαραμοτσίνο.
Οι μη πετυχημένες κινήσεις του καλοκαιριού φαίνονται και από το γεγονός
ότι πριν καν ολοκληρωθεί η χρονιά,
ήδη τέσσερεις από τους δώδεκα παίκτες
έχουν αποχωρήσει για διάφορους λόγους
από το «Ηλίας Πούλλος». Πρόκειται για
τους Τζόνι Λεόνι, Οζ Ράλι, Σάβο Παβίσεβιτς και Αμέρ Μπουαζά.
Οχάντ Λεβίτα και Αντρέ Σκέμπρι έδειξαν καλά στοιχεία, αλλά σηκώνουν
βελτίωση, ενώ οι Ντάνιελσον, Ζοάο
Πάουλο Αντράντε και Ζοάο Άλβες δεν
έχουν καταφέρει ακόμη, για διάφορους
λόγους, να βγάλουν στο γήπεδο το
καλό τους πρόσωπο.

Νούνο Ασίς (Α)

Ο Νούνο Ασίς είναι αναμφίβολα ο κορυφαίος από τους παίκτες του καλοκαιριού, παρά τα 35 του χρόνια. Ο διεθνής Πορτογάλος μεσοεπιθετικός έχασε
μόλις τρεις αγώνες φέτος, δύο λόγω
καρτών και μία λόγω τραυματισμού.
Το ξύλο και οι κλωτσιές που «τρώει»
φέτος ο Ασίς είναι μεγάλο θέμα συζήτησης στο «τριφύλλι». Δεν σκόραρε
ακόμη, αλλά η συνεισφορά του στην
ανάπτυξη είναι πολύτιμη.

Μάρκο Σοάρες (Α)

Ο αμυντικός μέσος από το Πράσινο Ακρωτήρι δεν ξεκίνησε εντυπωσιακά
τη χρονιά, όμως όσο περνούσε ο καιρός
έφτανε εν τέλει να θεωρείται παίκτηςκλειδί. Μέχρι τη 15η αγωνιστική δεν
έχασε ματς, όμως από τότε δεν έχει
παίξει λόγω της παρουσίας του στο
Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Αν και αμυντικογενής και «σκύλος» στα ανασταλτικά του καθήκοντα, ο Σοάρες πέτυχε
ένα φανταστικό γκολ φέτος, με τη Νέα
Σαλαμίνα στο «Αμμόχωστος» στο 79΄
στη νίκη με 1-0.

Αντονι Σκαραμοτσίνο (Β)

Όπως και ο Σοάρες, έτσι και ο Γάλλος
αριστερός μπακ δεν ενθουσίασε στην

σκόραρε. Την περισσότερη ώρα δίνει
βοήθειες ως αριστερός εξτρέμ, όμως
ξεχωρίζει περισσότερο όταν παίζει
πίσω από τον επιθετικό.

Η βαθμολογία
των φετινών
μεταγραφών
Μάρκο Σοάρες
Νούνο Ασίς
Άντονι Σκαραμοτσίνο
Αντρέ Σκέμπρι
Οχάντ Λεβίτα
Ντάνιελσον
Ζοάο Πάουλο Αντράντε
Ζοάο Άλβες
Τζόνι Λεόνι
Οζ Ράλι
Σάβο Παβίσεβιτς
Αμέρ Μπουαζά

Ντάνιελσον (Δ)

Α
Α
Β
Γ
Γ
Δ
Δ
Δ
Ε
Ε
Ε
Ε

* Η βαθμολόγηση έγινε με βάση την
άποψη του γράφοντα.

αρχή της παρουσίας του στην Ομόνοια,
αλλά στη συνέχεια έγινε πολύτιμος.
Έχασε μόνο ένα παιχνίδι τη φετινή
χρονιά, αυτό με τον Εθνικό Άχνας τη
15η αγωνιστική. Στα υπόλοιπα 19 παιχνίδια δεν έχασε λεπτό, αγωνιζόμενος
συνολικά 1710, από τα οποία τα 310
περίπου τα πέρασε ως στόπερ, καλυπτόμενος Αντράντε ή Ντάνιελσον.

Οχάντ Λεβίτα (Γ)

Τα λάθη του Τζόνι Λεόνι, έφεραν τον
Ισραηλινό στην ενδεκάδα την 4η αγωνιστική και από τότε δεν έχασε λεπτό. Ο 26χρονος τερματοφύλακας δεν
είναι κακός, όμως έκανε κάποια λάθη
που κόστισαν. Για αυτό τον λόγο αποκτήθηκε γκολκίπερ στη μεταγραφική
περίοδο του Ιανουαρίου, ο Ζοσέ Μορέιρα, ο οποίος αναμένεται σύντομα
να πάρει θέση βασικού.

Αντρέ Σκέμπρι (Γ)

Ο Μαλτέζος επιθετικός πέτυχε τρία
γκολ, απέναντι σε Ένωση, Αγία Νάπα
και Εθνικό, έχοντας παίξει μόλις 881
λεπτά. Από τις 17 συμμετοχές στο πρωτάθλημα, στις 10 ήταν βασικός και
μόλις σε ένα ματς έβγαλε και τα 90 λεπτά, αυτό με τους Παραλιμνίτες όπου

Ήρθε για να δώσει βοήθειες στη θέση
του στόπερ, όμως ξεκίνησε μόλις εννιά
φορές στην ενδεκάδα, με συμμετοχή
786 λεπτών και ένα γκολ στο ενεργητικό του. Ο 32χρονος Βραζιλιάνος, ο
οποίος στο μεγαλύτερο διάστημα της
καριέρας του έπαιξε στην Πορτογαλία,
έχασε κάποια παιχνίδια λόγω τραυματισμού. Ο Ντάνιελσον είχε την ατυχία
να αστοχήσει το τελευταίο κτύπημα
στη διαδικασία των πέναλτι με τον Ερυθρό Αστέρα.

Ζ. Πάουλο Αντράντε (Δ)

Πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής, που
παίζει ως αμυντικός μέσος και στόπερ,
όμως δεν μπόρεσε ακόμη να προσφέρει
όσο θα ήθελε, αφού υπέφερε πολύ από
τραυματισμούς. Αγωνίστηκε μόλις
επτά φορές στη βασική ενδεκάδα και
έβγαλε πέντε 90λεπτα, έχοντας 625
λεπτά. Αξιοσημείωτο είναι πως η μοναδική φορά που έπαιξε πάνω από δύο
συνεχόμενα ματς ήταν μεταξύ 11ης
και 14ης αγωνιστικής, πριν… αποχωρήσει τραυματίας από τον αγώνα με
την Αγία Νάπα.

Ζοάο Αλβες (Δ)

Ο διεθνής Πορτογάλος (τρεις συμμετοχές
το 2005) επιθετικός μέσος έπαιξε φέτος
13 παιχνίδια πρωταθλήματος και μόλις
495 λεπτά, με τέσσερεις παρουσίες
στην ενδεκάδα. Αξιοσημείωτο είναι
πως μέχρι τον αγώνα με τον Εθνικό Άχνας για το κύπελλο στις 9 Ιανουαρίου,
η γενική εντύπωση ήταν πως ο Άλβες
ήταν αμυντικός μέσος, κάτι που έδειχνε
το μικρό μέχρι τότε μέγεθος της συνεισφοράς του. Πέρα από τα δύο γκολ στο
κύπελλο στο Δασάκι, σκόραρε στο ματς
με την Πάφο (4-2) στο 88΄, βάζοντας
τέλος στην προσπάθεια των αντιπάλων
για ανατροπή.

Τζόνι Λεόνι (Ε)

Ο διεθνής Ελβετός τερματοφύλακας αγωνίστηκε στα δύο ματς για το Γιουρόπα
Λιγκ και στις τρεις πρώτες αγωνιστικές.
Και αν στη διαδικασία των πέναλτι με
τον Ερυθρό Αστέρα δεν είχε μεγάλο
φταίξιμο, τα γκολ που δέχτηκε με Εθνικό

Ο Σοάρες δεν ξεκίνησε εντυπωσιακά τη χρονιά, αλλά στην πορεία εξελίχθηκε σε πολύτιμη μονάδα. Ο Σκέμπρι από την πλευρά
του έβγαλε μόνο ένα ενενηντάλεπτο στο πρωτάθλημα.

Τα στατιστικά

Συμμ.

Μπήκε

Βγήκε

Άντονι Σκαραμοτσίνο
Οχάντ Λεβίτα
Νούνο Ασίς
Αντρέ Σκέμπρι
Μάρκο Σοάρες
Ζοάο Άλβες
Ντάνιελσον
Ζοάο Πάουλο Αντράντε
Τζόνι Λεόνι
Σάβο Παβίσεβιτς

19
17
17
17
15
13
11
11
3
6

0
0
1
7
0
9
2
4
0
0

0
0
3
9
4
4
2
3
0
2

Γκολ Κίτρινες Κόκκινες
0
0
0
3
1
1
1
0
0
0

3
1
5
0
1
0
2
1
0
2

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

Λεπτά

Τελ. εμφάνιση

1,710
1,530
1,440
881
1,259
495
786
625
270
479

2-Φεβ-2013
2-Φεβ-2013
26-Ιαν-2013
2-Φεβ-2013
22-Δεκ-2012
2-Φεβ-2013
2-Φεβ-2013
26-Ιαν-2013
22-Σεπ-2012
27-Οκτ-2012

* Οι Οζ Ράλι και Αμέρ Μπουαζά δεν έγραψαν επίσημη συμμετοχή.

και ΑΕΚ τον «έκοψαν» από την ενδεκάδα. Σιγά-σιγά τέθηκε εκτός πλάνων
και τον Ιανουάριο μετακόμισε δανεικός
στη Νέφτσι Μπακού.

Σάβο Παβίσεβιτς (Ε)

Ο Μαυροβούνιος κεντρικός αμυντικός
πρόλαβε να δείξει στις πρώτες αγωνιστικές (είχε έξι συμμετοχές και 479
λεπτά) πολύ καλά στοιχεία, όμως στα
τέλη Οκτωβρίου εξέφρασε την πρόθεση
να αποχωρήσει, αφήνοντας ξεκρέμαστη την Ομόνοια. Πλέον αγωνίζεται

στη Χάποελ Τελ Αβίβ. Αν έμενε, θα έπαιρνε ψηλότερο βαθμό.

Αμέρ Μπουαζά (Ε)

Ο Αλγερινός ακραίος επιθετικός ενθουσίασε τον κόσμο στα φιλικά, όμως πριν
κλείσει μήνα στο «Ηλίας Πούλλος» και
κάνει ντεμπούτο, έφυγε χωρίς άδεια
από την Κύπρο, για να βρεθεί δίπλα
στον κλινήρη πατέρα του. Η κίνηση
αυτή τον έθεσε εκτός ομάδας, παρά
την απολογία του που ακολούθησε.
Τους τελευταίους μήνες αγωνίστηκε

στη Ρασίνγκ Σανταντέρ στη β΄ κατηγορία της Ισπανίας.

Οζ Ράλι (Ε)

Ο 25χρονος Ισραηλινός δεξιός μπακ
αποκτήθηκε τον Ιούνιο από τη Μπνέι
Γιεχούντα, πήγε προετοιμασία με το
«τριφύλλι» στην Πολωνία και πριν
προλάβει να κάνει επίσημο ντεμπούτο,
αποδεσμεύτηκε, με τον παίκτη να επιστρέφει στην προηγούμενη του ομάδα. Πραγματικό παράδειγμα κάκιστης επιλογής.
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Ο γκολτζής
Τσάντο που
διαψεύδει...

Η ΑΕΚ γλύτωσε τα λεφτά που προορίζονταν για
τον μάνατζερ, λόγω της μεσολάβησης Κρόιφ
Του ΣΤΕΛΙΟΥ ΣΤΕΛΙΟΥ

Η τακτική που ακολουθεί η ΑΕΚ, σε θέματα προγραμματισμού, τα τελευταία
χρόνια είναι άξια θαυμασμού. Έχουν
περάσει από την ομάδα παίκτες που
έχουν αφήσει τα χνάρια τους στο κυπριακό ποδόσφαιρο και καθόλου τυχαία
δεν είναι η σταδιακή πρόοδος της ομάδας χρόνο με τον χρόνο. Στην ομάδα
της Λάρνακας έχουν δημιουργήσει
ένα σύμπλεγμα επαφών, με τους οποίους μπορούν να συνεργαστούν για την
απόκτηση ποδοσφαιριστών. Έτσι, δεν
είναι τυχαίες οι συμφωνίες με παίκτες,
που μπορεί στο κυπριακό κοινό να
είναι άγνωστοι, όμως πρόκειται για εξαιρετικής πάστας ποδοσφαιριστές.
Μία τέτοια πετυχημένη μεταγραφή,
αν και είναι γρήγορα να εξαγάγουμε
ασφαλή συμπεράσματα και να είμαστε
απόλυτοι, είναι ο Αλεχάντρο Τόρες Ρομάν ή απλώς Τσάντο, όπως είναι ευρέως
γνωστός. Βρίσκεται στην ΑΕΚ εδώ και
ένα μήνα περίπου και από τα πρώτα
του παιχνίδια με τη φανέλα της ομάδας
της Λάρνακας κέρδισε θέση στη βασική
ενδεκάδα, άνοιξε νωρίς λογαριασμό
σκοραρίσματος και βάλθηκε να διαψεύσει –από τόσο νωρίς– όσους υποστηρίζουν ότι στη μεταγραφική περίοδο
του Ιανουαρίου δεν μπορείς να βρεις
καλούς ποδοσφαιριστές, που θα είναι
σε θέση να βοηθήσουν άμεσα. Εξάλλου,
είναι αυτό που επιθυμείς από έναν
παίκτη που έρχεται στα μέσα της σεζόν,
να δώσει δηλαδή το κάτι παραπάνω
στην ομάδα. Ο Ισπανός επιθετικός
πρόσφερε ήδη τέσσερα γκολ σκοράροντας στα ισάριθμα τελευταία παιχνίδια πρωταθλήματος. Έτσι, έφθασε
σχεδόν σε συγκομιδή τερμάτων τους
πρώτους σκόρερ της ομάδας, Πιντάδο
και Μάτσι, οι οποίοι έχουν πετύχει
από έξι γκολ. Μέχρι στιγμής έχει αγωνιστεί τρία 90λεπτα (με Νέα Σαλαμίνα,
Αγία Νάπα, Εθνικό), καθώς και δύο
ματς ως αλλαγή (με Ομόνοια και Ολυμπιακό). Όλα του τα γκολ επιτεύχθηκαν

Πολύ καλός φίλος με τον Γκόρκα Πιντάδο έγινε ο Τσάντο, αν και οι δυο τους θεωρούνται ανταγωνιστές για τη θέση στην κορυφή της επίθεσης.
Η μεταγραφή του Τσάντο έκλεισε με
τη μεσολάβηση του πρώην τεχνικού
διευθυντή Γιόρντι Κρόιφ.

Ο Μπεν Σιμόν τον διέκρινε ανάμεσα
σε καμιά 20αριά ποδοσφαιριστές, που
του προτάθηκαν για την επίθεση.

στο δεύτερο ημίχρονο, με τα τρία από
αυτά στο τελευταίο δεκάλεπτο των
παιχνιδιών.

Μεσολάβησε ο Κρόιφ

Η πρώτη επαφή ανάμεσα στον Ισπανό επιθετικό και τη διοίκηση της
ΑΕΚ έγινε διαμέσου του μάνατζερ Κώστα Χριστοδούλου «Καραβίδα», ο οποίος πρότεινε τον παίκτη στον Μπεν
Σιμόν. Ο Ισραηλινός τεχνικός από την
πρώτη στιγμή τον διέκρινε ανάμεσα
σε καμιά 20αριά ποδοσφαιριστές, που
του προτάθηκαν για την επιθετική
γραμμή. Άλλωστε, το βιογραφικό του
παίκτη, με τη συχνότητα σκοραρίσματος, με εξαίρεση τον τελευταίο
χρόνο όταν δεν ήταν αρκετά παραγωγικός, μίλαγε από μόνο του. Στις
28 Δεκεμβρίου –προτού καν ανοίξει
το «παράθυρο» για μεταγραφική ενίσχυση– ο Τσάντο ανακοινώθηκε από
τους Λαρνακείς ως ένα από τα μεταγραφικά αποκτήματα του Ιανουαρίου.
Η μεταγραφή έκλεισε, όχι όμως μέσω
του μάνατζέρ του, αλλά με τη μεσολάβηση του πρώην τεχνικού διευθυντή
Γιόρντι Κρόιφ –συνεχίζει να προσφέρει
βοήθειες όποτε χρειάζεται–, ο οποίος

<
<
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Ο Τσάντο υπήρξε
ξανά συμπαίκτης με
τον Χοάν Τόμας, όταν
οι δυο τους αγωνίζονταν
στη Βιγιαρεάλ Β
γνώριζε την αξία του ποδοσφαιριστή.
Έτσι, η ΑΕΚ πήρε τον παίκτη σε πιο
συμφέρουσα τιμή, μιας και δεν δαπάνησε χρήμα για να δοθεί στον μάνατζερ.

Κολλητοί με τον Πιντάδο

Η αναγκαιότητα για απόκτηση του
Τσάντο δημιουργήθηκε από το γεγονός
ότι η μοναδική λύση που είχε για την
επίθεση ο Μπεν Σιμόν ήταν ο Γκόρκα
Πιντάδο. Με τον Ισπανό –αν και πρώτος
σκόρερ της ομάδας– να έχει συχνά
τραυματισμούς και με τον Νέστορα
Μυτίδη να θεωρείται εναλλακτική λύση, ήταν εμφανές ότι χρειαζόταν άλλο
ένα «βέλος» στη φαρέτρα. Ο Πιντάδο,
εκεί που είχε καπαρωμένη τη θέση
στο αρχικό σχήμα, ξαφνικά βρήκε α-

νταγωνιστή και μάλιστα συμπατριώτη
του, καθώς ο 30χρονος (18/06/1982)
νεοφερμένος στράικερ των κιτρινοπράσινων, πρόλαβε σε πέντε επίσημα
παιχνίδια πρωταθλήματος να σκοράρει
τέσσερα τέρματα. Ο Πιντάδο, που το
τελευταίο διάστημα ήταν παροπλισμένος λόγω τραυματισμού, δεν είδε με
καθόλου κακό μάτι την προσθήκη που
έγινε, και αυτό αποδεικνύεται από το
γεγονός ότι οι δυο τους έχουν γίνει
κολλητοί από την ημέρα που ήρθε ο
Τσάντο. Λίγο η κοινή χώρα καταγωγής
και λίγο τα... μυστικά της θέσης που
μοιράζονται, οι δύο ποδοσφαιριστές
έγιναν σχεδόν αχώριστοι. Η σχέση
τους δεν περιορίζεται μόνο στο γήπεδο
και στις προπονήσεις, αλλά έχουν γίνει
και πολύ καλοί φίλοι εκτός των γραμμών του αγωνιστικού χώρου.

Προσαρμόστηκε αμέσως

Σημαντικό για έναν νέο ποδοσφαιριστή σε μία ομάδα είναι να μπορέσει
να προσαρμοστεί όσο γίνεται πιο γρήγορα στις νέες συνθήκες. Ο Τσάντο
τα κατάφερε αμέσως στην ομάδα της
Λάρνακας και διόλου τυχαία δεν είναι
τα αποτελέσματα που δείχνει στο γή-

πεδο. Στην άμεση προσαρμογή του,
φυσικά, βοήθησε και το γεγονός ότι
στην ομάδα υπάρχουν άλλοι έξι Ισπανοί
(Ρομέρο, Καταλά, Μουρίγιο, Σεράν Πόλο, Τόμας και Πιντάδο), βρίσκοντας
ένα «οικείο» περιβάλλον γι’ αυτόν.
Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, αφού
πέρα από ένα μικρό διάστημα στις αρχές της περιόδου 2006-2007, δεν ξαναέφυγε εκτός της Ισπανίας – τότε αγωνίστηκε με τη Ζαμόρα, ομάδα της
Βενεζουέλας. Εξάλλου με τον –επίσης
νεοφερμένο στην ΑΕΚ– Χοάν Τόμας
υπήρξαν ξανά συμπαίκτες την περίοδο
2008-2009, όταν αγωνίζονταν στην
πατρίδα τους με τη φανέλα της Βιγιαρεάλ Β. Ο Τσάντο έφυγε την επόμενη
χρονιά για να συνεχίσει την καριέρα
του στη Ρεάλ Μούρθια, η οποία ήταν
ο τελευταίος του σταθμός –4ετής θητεία– πριν καταλήξει στην ΑΕΚ. Παρ’
ολίγον ο Τσάντο να ξανασυναντούσε
ποδοσφαιρικά και τον Νταβίντ Καταλά
στη Λόρκα. Ο Ισπανός αμυντικός, ο οποίος βρίσκεται από το καλοκαίρι στην
ΑΕΚ, θήτευσε εκεί την περίοδο 20062007 και μετά την αποχώρησή του
πήγε στην ισπανική ομάδα ο νυν συμποδοσφαιριστής του.

Από το Αζερμπαϊτζάν, στο Τελ Αβίβ και στην Αθήνα
Ευρωπαϊκά κλαμπ έριξαν ματιές τον Ιανουάριο στις περιπτώσεις των Πάτρικ Βουό, Ντόσα Ζούνιορ και Μάρκο Αϊρόσα
τις υποχρεώσεις του με την ομάδα.
Κάπου κει το όλο θέμα έκλεισε και οι
Αζέροι έμειναν με άδεια χέρια.

Του ΧΡΙΣΤΟΥ ΖΑΒΟΥ

Από το καλοκαίρι, οπότε και μπήκαν
στην αρένα των ευρωπαϊκών ματς,
στην ΑΕΛ γνώριζαν ότι αργά ή γρήγορα
οι παίκτες του ρόστερ θα τραβούσαν
το ενδιαφέρον άλλων ομάδων ανά την
Ευρώπη και όχι μόνο.
Η «Κ» από τότε, ασχολούμενη με το
συγκεκριμένο θέμα, παρουσίασε μέσω
ρεπορτάζ ποιοι παίκτες θα μπορούσαν
να αποτελέσουν μεταγραφικό στόχο
άλλων ομάδων, κυρίως για τα στοιχεία
που διαθέτουν. Η ιστορία με το ενδιαφέρον της Καραμπάχ για να αποκτήσει
τα δικαιώματα του Πατρίκ Βουό προκειμένου ο Ιβοριανός να συνεχίσει την
καριέρα στο πρωτάθλημα του Αζερμπαϊτζάν επανέφερε το συγκεκριμένο
θέμα στο προσκήνιο.
Μέχρι εδώ όλα καλά και λίγο πολύ
γνωστά. Αυτό που δεν γνωρίζει ο κόσμος και φέρνει σήμερα στο φως της
δημοσιότητας η «Κ» μέσω του ρεπορτάζ, είναι ότι η διοίκηση της ΑΕΛ ασχολήθηκε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που φεύγει, με παρόμοιες
περιπτώσεις παικτών του ρόστερ που
αποτέλεσαν μεταγραφικό στόχο άλλων
ομάδων.
Συγκεκριμένα, εκτός από τον Πατρίκ
Βουό, το ενδεχόμενο μεταγραφής τους
σε άλλη ομάδα «έπαιξε» και για τον
Μάρκο Αϊρόσα αλλά και για το ακριβότερο περιουσιακό στοιχείο της ομάδας, Ντόσα Ζούνιορ.

Ο Κρόιφ «λιγουρεύτηκε» Αϊρόσα

Την ίδια κιόλας μέρα, η διοίκηση
της ΑΕΛ έμαθε για την πρόθεση του
Γιόρντι Κρόιφ, που βρίσκεται στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, να αποκτήσει τον Μάρκο Αϊρόσα υπό μορφή δανεισμού με
δικαίωμα αγοράς το ερχόμενο καλοκαίρι. Οι παράγοντες, συσκεπτόμενοι
στα γραφεία του Αντρέα Σοφοκλέους,
θεώρησαν σε συνδυασμό με την περίπτωση του Βουό, ότι μπορεί να είναι
παιχνίδια διαφόρων μάνατζερ, διακόπτοντας κάθε κουβέντα για παραχώρηση παικτών.
Με τις πληροφορίες, πάντως, που
διαθέτει η «Κ» ο τεχνικός διευθυντής
της Μακάμπι και πρώην της ΑΕΚ Λάρνακας όντως ενδιαφέρθηκε για το δεξιό
μπακ των Λεμεσιανών. Μάλιστα, ο Ολ<
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Ο Γιόρντι Κρόιφ της
Μακάμπι Τελ Αβίβ ήθελε
τον Μάρκο Αϊρόσα,
η Ζενίτ έψαξε την περίπτωση Ντόσα Ζούνιορ
λανδός παράγοντας των Ισραηλινών
ζήτησε να του παραχωρηθεί ως δανεικός μέχρι το καλοκαίρι και ακολούθως
οι Ισραηλινοί να τον αποκτήσουν καταθέτοντας επίσημη πρόταση. Ο πρόεδρος Αντρέας Σοφοκλέους ήταν ευθύς
εξαρχής αρνητικός, ξεκαθαρίζοντας
ότι δεν πρόκειται να παραχωρήσει τον
παίκτη ανεξαρτήτως του ποσού που
θα κατέθεταν οι ενδιαφερόμενοι.

Δεν ήθελε ο παίκτης

Κάποιες ώρες μετά τα βαφτίσια του
γιου Βουό, νονός του οποίου είναι
πλέον ο Αντρέας Σοφοκλέους η ΑΕΛ
ενημερώθηκε, με ανεπίσημο πάντως
τρόπο, για το ενδιαφέρον των Αζέρων
να αποκτήσουν τα δικαιώματα του Πατρίκ Βουό. Η ομάδα του Καραμπάχ,
μια από τις μεγαλύτερες της χώρας,
γνωστοποιούσε στην ΑΕΛ ότι προτίθεται να αποκτήσει τα δικαιώματα του
παίκτη, παρουσιάζοντας, μάλιστα, συγκεκριμένα δεδομένα και αριθμούς.
Την ίδια περίπου ώρα, η ίδια πρόταση
υποβλήθηκε και στον ποδοσφαιριστή.
Αρχικά οι δύο πλευρές «τσίμπησαν»,
θεωρώντας ότι η πρόταση της Καραμπάχ θα μπορούσε με το ανάλογο πα-

Από Παναθηναϊκό στη Ζενίτ
Η ΑΕΛ, θέλοντας να παίξει κορώνα γράμματα την ιστορία, ζήτησε 1 εκατ. ευρώ από την Καραμπάχ για να παραχωρήσει τον Βουό.
ζάρεμα να φτάσει στις απαιτήσεις και
της ΑΕΛ αλλά και του 26χρονου Ιβοριανού. Μάλιστα, όπως πληροφορούμαστε, ο παίκτης έκανε τη δική του έρευνα προκειμένου να ενημερωθεί για
όλες τις πτυχές που αφορούν το πο-

δόσφαιρο της χώρας και συγκεκριμένα
την ομάδα του Καραμπάχ.
Συνομιλώντας με τον κουμπάρο του,
Ανδρέας Σοφοκλέους, ο Πάτρικ Βουό
το απόγευμα της Δευτέρας αποφάσισε
να μην προχωρήσει το όλο θέμα, αφού

τα χρήματα που έδιναν οι Αζέροι δεν
προσέγγιζαν σε καμία περίπτωση τις
απαιτήσεις των δύο μερών. Μάλιστα
η ΑΕΛ θέλοντας να παίξει κορώνα
γράμματα την ιστορία ζήτησε 1 εκατ.
ευρώ για να απαλλάξει τον παίκτη από

Στην κουβέντα για το ποιος παίκτης
της ΑΕΛ μπορεί να ενδιαφέρει άλλα
ευρωπαϊκά κλαμπ δεν θα μπορούσε
να απουσιάζει το όνομα του Ντόσα
Ζούνιορ. Έτσι και αλλιώς εδώ και αρκετούς μήνες το όνομα του «Κύπριου»
σέντερ μπακ φιγουράρει σε πολλά από
τα μεταγραφικά σήριαλ που εμφανίζονται κατά καιρούς στα κυπριακά και
όχι μόνο ΜΜΕ. Το ενδιαφέρον του Ο-

λυμπιακού Πειραιώς έγινε γνωστό από
τα πρωτοσέλιδα εφημερίδων που πρόσκεινται στους πρωταθλητές Ελλάδας.
Μάλιστα, οι Ελλαδίτες συνάδελφοι
τραβώντας την ιστορία ανέφεραν ότι
για τον Κύπριο διεθνή ενδιαφέρεται
και η Σπόρτινγκ Λισσαβόνας, προπονητής της οποίας είναι πια ο πρώην
τεχνικός του Παναθηναϊκού, Ζεσουάλδο Φερέιρα. Σ’ αυτό ακριβώς το σημείο η εφημερίδα μας αποκαλύπτει ότι
ο 26χρονος «πεζοναύτης» δέχθηκε
πρόταση κατά τη διάρκεια της μεταγραφικής περιόδου του χειμώνα από
το τριφύλλι της Αθήνας. Μάλιστα, οι
Αθηναίοι προσέγγισαν τον παίκτη χωρίς να μιλήσουν με την ΑΕΛ πιθανόν
μη γνωρίζοντας ότι ο παίκτης έχει συμβόλαιο μέχρι το 2016. Το όλο θέμα σταμάτησε χωρίς ιδιαίτερες σκέψεις καθότι
ο Παναθηναϊκός θυμίζει τη μεγάλη ομάδα της Ελλάδας και της Ευρώπης
μόνο στο όνομα και όχι σε οτιδήποτε
άλλο.
Και αν ο Ντόσα και η ΑΕΛ κατάφεραν
να ξεπεράσουν χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία την πρόταση του Παναθηναϊκού,
κάτι τέτοιο δεν έγινε στην περίπτωση
ενδιαφέροντος άλλης ομάδας από τη
Ρωσία. Οι πληροφορίες έφεραν την
παντοδύναμη, στο ρωσικό ποδόσφαιρο,
Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης να ενδιαφέρεται ζεστά για τον κεντρικό αμυντικό
της ΑΕΛ. Η εν λόγω πληροφόρηση δεν
έγινε εφικτό να διασταυρωθεί από μέρους μας, ωστόσο είναι δεδομένο ότι
ομάδα από τη Ρωσία καλοέβλεπε το
ενδεχόμενο να προσθέσει στο ρόστερ
της τον 26χρονο κεντρικό αμυντικό.
Οι της ΑΕΛ από τη μεριά τους κράτησαν
στάση αναμονής προκειμένου να διαπιστώσουν πόσο σοβαρή είναι η πρόθεση τους να αποκτήσουν τον παίκτη.
Όπως και να ‘χει η περίπτωση Ντόσα
Ζούνιορ είναι δεδομένο ότι θα απασχολήσει τη διοίκηση και στο μέλλον.
Κάτι παρόμοιο ισχύει και σε άλλες περιπτώσεις παικτών της ομάδας τις οποίες θα κληθεί η διοίκηση να πάρει
θέση. Η πολιτική πάντως του «τα πάντα
αγοράζονται και τα πάντα πωλούνται»
είναι θεμελιώδης για τη διοίκηση Σοφοκλέους συνεπώς τα μεταγραφικά
σήριαλ στη Λεμεσιανή ομάδα είναι σίγουρο ότι θα έχουν και συνέχεια.
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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Ελληνες της ποδοσφαιρικής Διασποράς

Περίπου 90 Ελληνες ποδοσφαιριστές βγάζουν το ψωμί τους απ’ άκρη σ’ άκρη σε όλη την Ευρώπη, από τη Γερμανία μέχρι το Αζερμπαϊτζάν
Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΟΝΤΟΥ

Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα λειτούργησε στο ποδόσφαιρο διαφορετικά
σε σχέση με την υπόλοιπη αγορά: αύξησε κατά πολύ τις εξαγωγές Ελλήνων
ποδοσφαιριστών και μείωσε θεαματικά
τις εισαγωγές των ξένων, τόσο ποιοτικά
όσο και ποσοτικά. Η Σούπερ Λίγκα έπαψε
να είναι προορισμός παικτών με μεγάλο
κασέ και άρχισε να χάνει τα καλύτερα
ταλέντα της. Τα σύνορα δεν είναι πια
αξεπέραστο εμπόδιο για τον Ελληνα
ποδοσφαιριστή. Οι επιτυχίες της Εθνικής
(σε άνδρες και Ελπίδες) έπεισαν τους
ξένους ότι η ελληνική παραγωγή είναι
αξιόλογη και από τη στιγμή που οι περισσότερες ομάδες μας δεν μπορούν
<
<
<
<
<
<
<

Πέντε παίκτες από τις
επιλογές του Σάντος στην
τελική φάση του περασμένου Euro αγωνίζονται
σε γερμανικές ομάδες
πια να προσφέρουν καλά συμβόλαια,
οι παίκτες μας μπήκαν για τα καλά στις
λίστες ενδιαφέροντος των ομάδων του
εξωτερικού.
Οι Ελληνες ποδοσφαιριστές δεν έχουν
ακόμα την ποιότητα για να «τρυπώσουν»
στα κορυφαία κλαμπ της Ευρώπης. Αν
σκεφτούμε, όμως, ότι πριν από 15 χρόνια
ήταν εξαιρετικά σπάνιες οι φορές που
καλές ξένες ομάδες διάλεγαν παίκτες
από την Ελλάδα, η πρόοδος είναι εμφανής. Αυτή την εποχή, περίπου ενενήντα Ελληνες ποδοσφαιριστές παίζουν
στο εξωτερικό. Οι περισσότεροι διεθνείς
αγωνίζονται σε καλά ξένα πρωταθλήματα
και αποτελούν τη βιτρίνα, αλλά πίσω
απ’ αυτούς υπάρχουν δεκάδες άλλοι
που βγάζουν το ψωμί τους απ’ άκρη σ’
άκρη σ’ όλη την Ευρώπη. Η διασπορά
είναι εντυπωσιακή. Ο μέσος φίλαθλος
γνωρίζει μόνο τους Ελληνες που αγωνίζονται σε σπουδαία πρωταθλήματα
όπως η Πρέμιερ Λιγκ, η Μπουντεσλίγκα,
η Πριμέρα Ντιβιθιόν και το Καμπιονάτο.
Εκτός απ’ αυτούς, όμως, υπάρχουν
πολλοί άλλοι διάσπαρτοι σε όλη την Ευρώπη, από τη Ρωσία και το Αζερμπαϊτζάν
μέχρι τη Μάλτα και τη Βουλγαρία. Με
εξαίρεση την Κύπρο που αγωνίζονται
σχεδόν 30 Ελληνες παίκτες λόγω της

κοινής καταγωγής και γλώσσας, τη μερίδα του λέοντος την έχουν η Μπουντεσλίγκα και το Καμπιονάτο.
Πέντε παίκτες από τις επιλογές του
Φερνάντο Σάντος στην τελική φάση
του περασμένου Euro αγωνίζονται σε
γερμανικές ομάδες (Κυριάκος Παπαδόπουλος, Παπασταθόπουλος, Φορτούνης,
Μαλεζάς, Μάκος) και μόνο ένας τερματοφύλακας λείπει για να συμπληρώσουν
στη Γερμανία αμιγώς ελληνική ενδεκάδα
μαζί με τους Κυργιάκο, Πλιάτσικα, Πέτσο,
Γιάννη Παπαδόπουλο και Γραμμόζη.
Με την πρόσφατη μετακίνηση των Τοροσίδη, Σπυρόπουλου και Χριστοδουλόπουλου, εντυπωσιακή είναι πλέον η
ελληνική παροικία και στο Καμπιονάτο.
Μετρά πλέον επτά (νυν και πρώην) διεθνείς, με τους Ταχτσίδη, Κονέ να έχουν
πρωταγωνιστικό ρόλο, τους Νίνη, Τζόρβα
να περιμένουν περισσότερες ευκαιρίες
και τους Μόρα, Γκέντσογλου να παίζουν
στη β΄ κατηγορία.
Η Λεβάντε δεν είναι μεγαθήριο, δίνει
όμως την ευκαιρία στους Βύντρα, Καράμπελα (μέχρι πρότινος και στον Γκέκα)
να ζήσουν την εμπειρία της Πριμέρα
Ντιβιθιόν. Ο Σαμαράς είναι πρωταγωνιστής στην εξαιρετική πορεία της Σέλτικ
στο Τσάμπιονς Λιγκ, ενώ ο Τζαβέλας απολαμβάνει την παρουσία του στη Μονακό, έστω κι αν παίζει στη β΄ κατηγορία
της Γαλλίας. Ο Καραγκούνης αποτελεί
μια ξεχωριστή περίπτωση. Στα 36 του
πέρασε για τρίτη φορά τα σύνορα όχι
για να κολλήσει τα τελευταία ένσημα
μιας μεγάλης καριέρας, αλλά για να
παίξει σημαντικό ρόλο στη Φούλαμ και
την Πρέμιερ Λιγκ, ρόλο που δεν κατάφερε ακόμα να παίξει ο Βέλλιος στην
Εβερτον.
Ο Καρέλης αγωνίζεται στη Ρωσία, οι
Σηφάκης, Γκαλίτσιος στο Βέλγιο, ο Εξουζίδης στην Ελβετία, ο Σιαλμάς στο
Αζερμπαϊτζάν, οι Λαγός και Μπαλάφας
στην Ουκρανία, ο Γκέκας στην Τουρκία
και ο Καπετάνος στη Ρουμανία, αλλά
ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι ότι υπάρχουν Ελληνες ποδοσφαιριστές σε πρωταθλήματα όπως της Μάλτας (Καραμανώλης) και του Λουξεμβούργου (Θωμάς
Παπαδόπουλος). Κι όσο πιο καλά δείγματα γραφής αφήνουν όλοι τους, τόσο
πιο εύκολα θα διαλέγουν οι ξένες ομάδες
παίκτες από την Ελλάδα, σε μια εποχή
που το ελληνικό ποδόσφαιρο τους δίνει
την ευκαιρία να αναδειχθούν, αδυνατεί
όμως να τους κρατήσει.

Αγοράζουν ακριβά,
πουλάνε δωρεάν

Γιώργος Σαμαράς, Κυριάκος Παπαδόπουλος και Παναγιώτης Κονέ έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στις ομάδες τους.

Στο παιχνίδι «δούναι και λαβείν» οι
ελληνικές ομάδες εξακολουθούν
να παίρνουν βαθμό πολύ κάτω από
τη βάση: αγοράζουν πανάκριβα και
πουλάνε πάμφθηνα σε σχέση με
την πραγματική αξία των παικτών.
Πολλές φορές, μάλιστα, ούτε καν
πουλάνε. Αφήνουν τους παίκτες να
φεύγουν ελεύθεροι στο εξωτερικό
χωρίς να καρπωθούν απολύτως τίποτα. Είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να
αξιοποιήσουν την αγορά, οι νόμοι
της οποίας είναι σκληροί και τιμωρούν τα λάθη. Δεν είναι μόνο θέμα
εμπειρίας, είναι και τεχνογνωσίας.
Εν έτει 2013, η εκπαίδευση των
στελεχών είναι, δυστυχώς, άγνωστη έννοια στην Ελλάδα.
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Το Τσάμπιονς Λιγκ
στην τελική ευθεία

Οι νοκ άουτ αναμετρήσεις υπόσχονται μεγαλύτερες συγκινήσεις
Του ΣΤΑΘΗ ΔΗΜΟΛΑ

Εχοντας διαχωριστεί η «ήρα απ’ το στάρι», το Τσάμπιονς Λιγκ μπαίνει στην
πιο ενδιαφέρουσα φάση του. Οση λάμψη και σασπένς κι αν διαθέτουν οι όμιλοι της διοργάνωσης, άλλη τόσο υπάρχει στις νοκ άουτ αναμετρήσεις οι
οποίες χαρακτηρίζονται σαν «αγώνες
δίχως αύριο».
Ορισμένα από τα 8 ζευγάρια που ανέδειξε η κληρωτίδα θα μπορούσαν
να βρεθούν και στον τελικό της 25ης
Μαΐου στο Γουέμπλεϊ και δικαίως την
περισσότερη δόξα κλέβουν το Μίλαν
- Μπαρτσελόνα και το Ρεάλ Μαδρίτης
- Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Και στις
δύο αυτές «τιτανομαχίες» η λογική επιτάσσει ως φαβορί την «Μπάρτσα»
και τη Μάντσεστερ, ωστόσο, ουδείς
μπορεί να παραλείψει την ικανότητα
της Μίλαν να παρουσιάζει ένα τελείως
διαφορετικό πρόσωπο στις νοκ άουτ
αναμετρήσεις, αλλά και την ποιότητα
της Ρεάλ η οποία, πάντως, εμφανίζει
μια μετριότατη εικόνα στην Πριμέρα
Ντιβιζιόν. Πάντως, το γεγονός πως
τόσο οι «ροσονέρι», όσο και οι «μερένχες» έχουν ουσιαστικά παραιτηθεί από
τη διεκδίκηση των εγχώριων πρωταθλημάτων τους, δίνει ένα επιπλέον κίνητρο στο κυνήγι του Τσάμπιονς Λιγκ.
<
<
<
<
<
<

Τα ζευγάρια Μίλαν Μπαρτσελόνα και
Μάντσεστερ Ρεάλ κλέβουν τη δόξα
στη φάση των «16»
Αλλωστε, δεν είναι τυχαίο πως αυτές
οι δύο ομάδες βρίσκονται στην κορυφή
των κατακτήσεων του Κυπέλλου Πρωταθλητριών (και Τσάμπιονς Λιγκ μετέπειτα) με 9 για την ισπανική ομάδα
και 7 για την ιταλική. Επίσης, στην αγγλοϊσπανική «μάχη» δεσπόζουν δύο
μορφές στους πάγκους οι οποίες από
μόνες τους δίνουν άλλο χρώμα στην
αναμέτρηση. Σερ Αλεξ Φέργκιουσον
και Ζοσέ Μουρίνιο δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις και είναι βέβαιο
πως θα ξεκινήσουν τον μεταξύ τους
αγώνα πολύ νωρίτερα από τη σέντρα
του παιχνιδιού. Ο Μουρίνιο για τον

Φέργκιουσον αποτελεί τον «ιδανικό
διάδοχό του», ενώ ο Φέργκιουσον για
τον Μουρίνιο είναι το «αφεντικό όλων
των προπονητών»...
Στη σκιά αυτών των αναμετρήσεων,
έρχονται ακόμη έξι να διεκδικήσουν
όσο περισσότερο χώρο μπορούν στο
κάδρο της φάσης των «16» του Τσάμπιονς Λιγκ. Σε κάποιες υπάρχει ένα
ξεκάθαρο φαβορί, όπως σε αυτήν της
Αρσεναλ με την Μπάγερν Μονάχου,
ενώ οι υπόλοιπες πέντε παρουσιάζουν
αρκετές ιδιαιτερότητες. Αρχής γενομένης από αυτήν της Σέλτικ του Γιώργου Σαμαρά που θα αντιμετωπίσει την
πρωταθλήτρια Ιταλίας, Γιουβέντους.
Η «Μεγάλη Κυρία» έχει το πάνω χέρι
για την πρόκριση, με τους Σκωτσέζους
να ελπίζουν σε συμμετοχή του Ελληνα
επιθετικού ο οποίος είναι αμφίβολος,
λόγω τραυματισμού.
Πέρα από την Μπάγερν Μονάχου η
οποία εύκολα ή δύσκολα θα περάσει
το εμπόδιο της Αρσεναλ, σε θέση ισχύος
βρίσκεται και μια άλλη γερμανική ομάδα, η Μπορούσια Ντόρτμουντ. Τα
«πιτσιρίκια» του Γιούργκεν Κλοπ μεγαλώνουν και μαζί τους μεγαλώνει και
η δίψα για διάκριση. Η ουκρανική Σαχτάρ είναι υπολογίσιμη αντίπαλος με
δύσκολη έδρα, όχι όμως δυσκολότερη
από το επιβλητικό «Βέστφαλεν». Επίσης, η Μπορούσια το 2013 βρίσκεται
σε δαιμονιώδη φόρμα, ενώ οι Ουκρανοί
προέρχονται από τρίμηνη διακοπή
των επίσημων υποχρεώσεών τους. Αντίθετα, με την Μπάγερν και την Ντόρτμουντ η τρίτη της γερμανικής παρέας,
η Σάλκε, φαντάζει ως και η πιο άτυχη.
Αφενός, γιατί η ομάδα του Κυριάκου
Παπαδόπουλου παραπαίει τους τελευταίους μήνες και αφετέρου γιατί ο αντίπαλός της, η τουρκική Γαλατάσαραϊ
τίναξε την μπάνκα στον αέρα με τις
μεταγραφές των Γουέσλι Σνάιντερ και
Ντιντιέ Ντρογκμπά.
Ισως η πιο αμφίρροπη αλλά και ταυτόχρονα λιγότερο λαμπερή «μονομαχία» να είναι αυτή της Πόρτο με τη
Μάλαγα, ενώ δεν θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος το ίδιο για τα παιχνίδια της Βαλένθια με την Παρί Σεν
Ζερμέν. Και ο λόγος είναι απλός, αφού
η ομάδα της «Πόλης του Φωτός» έχει
γίνει ακόμα πιο... φωτεινή από τη στιγμή που ενέταξε στο δυναμικό της τον
Ντέιβιντ Μπέκαμ.

Το ζευγάρι του μεγάλου τελικού της Αθήνας το 1994, ανάμεσα στη Μίλαν και την Μπαρτσελόνα, «αναβιώνει» για μία ακόμη φορά στο Τσάμπιονς Λιγκ, αυτή τη φορά στη φάση των «16».

Το «θαύμα» της Γαλατάσαραϊ
Κατά τη διάρκεια της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου οι περισσότερες ομάδες θέλησαν να κινηθούν συνετά
στις αγορές τους, επηρεαζόμενες και
από το κλίμα της εποχής. Η περίπτωση
του Ντέιβιντ Μπέκαμ στην Παρί Σεν
Ζερμέν ασφαλώς και αποτελεί εξαίρεση,
ωστόσο, η περίπτωση που τάραξε τα
νερά ήταν αυτής της Γαλατάσαραϊ η οποία δαπανώντας αρκετά εκατομμύρια
ευρώ, απέκτησε τους Γουέσλι Σνάιντερ
από την Ιντερ και Ντιντιέ Ντρογκμπά
από την κινεζική Σενχουά. Η «Γαλατά»,
έχοντας για πρόεδρο τον ζάμπλουτο
Ουνάλ Αϊσάλ (ο οποίος έχει Ελληνίδα
σύζυγο, την Φανή Γραμματογιάννη)
προσπαθεί να σπάσει τα σύνορα του
τουρκικού πρωταθλήματος και να μπει
σφήνα στις μεγάλες δυνάμεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Οι δύο κινήσεις
που έκανε αποσκοπούν στην ευρωπαϊκή
διάκριση, αφού τόσο ο Ντρογκμπά, όσο
και ο Σνάιντερ είναι κάτοχοι του Τσάμπιονς Λιγκ και η παρουσία τους ανεβάζει τουλάχιστον ένα επίπεδο την ομάδα του Φατίχ Τερίμ. Φέτος, η «Γαλατά»
έχει την ευκαιρία να προχωρήσει του-

Μία... κινεζική «Οδύσσεια»

λάχιστον στην επόμενη φάση, αφού
στους «16» βρέθηκε να έχει αντίπαλο
την ασταθέστατη Σάλκε.
Τα «λιοντάρια», άλλωστε, είναι η μοναδική τουρκική ομάδα που έχει φθάσει
στην κατάκτηση ενός ευρωπαϊκού τροπαίου, του UEFA το 2000. Πρώτος στόχος
του Αϊσάλ, όπως ο ίδιος δήλωσε το 2011
όταν ανέλαβε τα ηνία, ήταν η επανάληψη ενός ανάλογου επιτεύγματος.
Ο 72χρονος επιχειρηματίας μεταξύ
άλλων διαθέτει τέσσερα εργοστάσια
πετρελαίου και φυσικού αερίου στην
Τουρκία, πέντε ενεργειακές μονάδες
στον Ιράν, ένα πάρκο φωτοβολταϊκών
στην Κροατία, το μεγαλύτερο σε έκταση
πάρκο ανεμογεννητριών στη Βουλγαρία, ενώ έχει επενδύσει στην κατασκευή
εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής

Καμιά παράταση για τα γήπεδα του Μουντιάλ, διαμηνύει η UEFA
Με λιγότερες από 500 μέρες να απομένουν για την έναρξη του Παγκοσμίου
Κυπέλλου του 2014, η παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου (FIFA) ενημέρωσε τους διοργανωτές Βραζιλιάνους
πως δεν μπορούν να ανεχθούν περαιτέρω καθυστερήσεις στις κατασκευές
των απαιτούμενων έργων.
Το Μουντιάλ θα διεξαχθεί δύο χρόνια
νωρίτερα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες και θα αποτελέσει αναμφίβολα
ένα «κρας τεστ» όσον αφορά την οργανωτική ετοιμότητα της χώρας. Ωστόσο, λόγω της παρατεταμένης κωλυσιεργίας στην προετοιμασία των
γηπέδων, των αεροδρομίων και άλλων
βασικών υποδομών που θα φιλοξενήσουν περισσότερους από 500.000 επισκέπτες, εκφράζονται φόβοι ότι η
διοργάνωση μπορεί να μετατραπεί σε
φιάσκο.
Τον ερχόμενο Ιούνιο θα διοργανωθεί
το Κύπελλο Συνομοσπονδιών, που αποτελεί «πρόβα τζενεράλε» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τη FIFA να έχει
ήδη προσφέρει παράταση στις διορίες
για τα τέσσερα από τα έξι γήπεδα όπου
θα διεξαχθούν αγώνες. Οπως ανέφερε
χαρακτηριστικά ο γενικός γραμματέας
της FIFA, Ζερόμ Βάλκε, δεν θα υπάρξει
καμία πρόσθετη παράταση μετά τη
15η Απριλίου, που είναι η καταληκτική
ημερομηνία για να είναι έτοιμα τα γήπεδα.

Τα στάδια

Η περιπέτεια των Νικολά Ανελκά και Ντιντιέ Ντρογκμπά στην Κίνα έληξε άδοξα,
αφού και οι δυο τους επέστρεψαν με συνοπτικές διαδικασίες στην Ευρώπη.
Ντρογκμπά, ο σύλλογος τερμάτισε
στην ένατη θέση ανάμεσα σε 16 ομάδες. Αυτή τη στιγμή, όπως αναφέρουν
Κινέζοι φίλαθλοι, «η Σενχούα είναι ένα
αστείο». Το πρωτάθλημα αρχίζει ξανά
τον Μάρτιο, αλλά το κενό των δύο αστέρων μοιάζει αναντικατάστατο. Κατά
τον Ζου Χουν, επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στις διαδικτυακές προωθήσεις παιχνιδιών και ο οποίος χρη-

Ο Ουνάλ Αϊσάλ έχει βάλει
σκοπό να οδηγήσει την
ομάδα του σε ευρωπαϊκά
μονοπάτια δόξας

ενέργειας στην Ιταλία. Επιπλέον, το
γκρουπ του δραστηριοποιείται στις κατασκευές, στη βιοτεχνολογία και στον
τουρισμό. Οπότε τα περίπου 70 εκατ.
ευρώ που έχει ξοδέψει για μεταγραφές
τα τελευταία δύο χρόνια μάλλον είναι
μόνο η αρχή. Το γεγονός αυτό πάντως
έχει προκαλέσει αντιδράσεις στην
Τουρκία με τη Φενέρμπαχτσε (που επίσης έχει ξοδέψει αλόγιστα ποσά τα
τελευταία χρόνια) να επικαλείται το
«οικονομικό ευ αγωνίζεσθαι» με το οποίο ο Αϊσάλ πρέπει να συμμορφωθεί!
Ο 72χρονος επιχειρηματίας δεν δείχνει
να πτοείται από τις... απειλές και έχει
βάλει πλώρη για να δει την ομάδα του
όσο πιο ψηλά γίνεται στην Ευρώπη.
Μάλιστα, ήδη έχουν προσδιοριστεί και
οι επόμενοι μεταγραφικοί στόχοι με
τους Κακά και Κόλο Τουρέ να κατέχουν
περίοπτη θέση.
Η «Γαλατά», επίσης, είχε και την...
τύχη να μείνει εκτός της υπόθεσης των
στημένων αγώνων σε αντίθεση με τη
μεγάλη της αντίπαλο, Φενέρμπαχτσε
το όνομα της οποίας ακούστηκε και
μάλιστα έντονα.

Τελεσίγραφο στη Βραζιλία

Πώς οι Ντρογκμπά και Ανελκά εγκατέλειψαν τη Σενχούα
Οι φίλαθλοι της Σαγκάη Σενχούα δεν
βρέθηκαν προ δραματικής έκπληξης
στο άκουσμα της αποχώρησης των
Ντιντιέ Ντρογκμπά και Νικολά Ανελκά
από την ομάδα τους, αντιλαμβανόμενοι πως η «κινεζική οδύσσεια»,
διάρκειας ενός χρόνου, τελείωσε λόγω
της θέλησης αμφοτέρων να συνεχίσουν να αγωνίζονται σε πρωταθλήματα και διοργανώσεις υψηλότερων
απαιτήσεων.
Ο διεθνής με την Ακτή Ελεφαντοστού και πρωταθλητής Ευρώπης με
την Τσέλσι, Ντρογκμπά, συμφώνησε
με την τουρκική Γαλατάσαραϊ την
προηγούμενη Δευτέρα, ενώ ο Ανελκά
θα αγωνίζεται πλέον στη Γιουβέντους.
Και οι δύο επέλεξαν την προοπτική
του Τσάμπιονς Λιγκ, αψηφώντας τους
παχυλούς κινεζικούς μισθούς που
τους απέφεραν περίπου 220.000 ευρώ
σε εβδομαδιαία βάση.
Μιλώντας στο Reuters, o 31χρονος
φίλαθλος της ομάδας Τζου Ζονγκούα
τόνισε πως «το κινεζικό πρωτάθλημα
είναι δεύτερης γραμμής στην Ασία.
Και οι δύο παίκτες είναι σε πολύ υψηλό
επίπεδο, συνεπώς νιώθουν την ανάγκη
να παίξουν σε καλύτερη ομάδα. Δεν
αισθάνομαι έκπληκτος από την απόφασή τους». Παρά το γεγονός πως ο
Ανελκά απέδειξε την αξία του στην
Ευρώπη, δεν φάνηκε να κάνει το ίδιο
και στην Κίνα, καθώς οι εμφανίσεις
του κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα.
Κάτι τέτοιο μπορεί να αποδίδεται στο
προχωρημένο της ηλικίας του (33 ετών), αλλά και στον οξύθυμο χαρακτήρα του που τον έφερε και σε ανοικτή κόντρα με τον πρώην προπονητή του Ζαν Τιγκανά. Από την άλλη
πλευρά, ο Ντρογκμπά δήλωσε πως το
δέλεαρ της συμμετοχής του στο Τσάμπιονς Λιγκ ήταν πολύ μεγάλο για να
αρνηθεί. Σκοράροντας 8 γκολ σε 11
αναμετρήσεις για την πρώην ομάδα
του, έδειξε πως έχει πολλά να δώσει
ακόμα στο ποδόσφαιρο, ενώ είχε κινηθεί δικαστικά εναντίον της Σενχούα,
αξιώνοντας την ελευθερία τον περασμένο Νοέμβριο, λόγω, όπως υποστήριζε, μη καταβολής μισθών του.
Η υπόθεση τίτλος για την πρώην ομάδα των «Διόσκουρων» της Κίνας
μοιάζει με όνειρο θερινής νυκτός. Με
την παρουσία του Ανελκά και του
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σιμοποιούσε τον Ανελκά ως «διαφημιστή» του, το πρόβλημα έγκειται στο
ότι οι μέτοχοι των ομάδων συχνά αθετούν τις συμφωνίες με τους ποδοσφαιριστές τους, αναγκάζοντάς τους
να αποχωρήσουν από το κινεζικό πρωτάθλημα που με τέτοιες πρακτικές θα
συνεχίσει να θεωρείται χαμηλής δυναμικότητας.
REUTERS

«Δεν μπορούμε να μην είμαστε έτοιμοι σε αυτή την ημερομηνία. Δεν
γίνεται να υπάρξουν κι άλλες καθυστερήσεις και όλα πρέπει να είναι έτοιμα»
τόνισε ο κ. Βάλκε, κατά τη διάρκεια
της επίσκεψής του στο στάδιο «Μανέ
Γκαρίντσα» της πρωτεύουσας Μπραζίλια, όπου θα διεξαχθεί ο πρώτος αγώνας του Κυπέλλου Συνομοσπονδιών
στις 15 Ιουνίου μεταξύ Βραζιλίας - Ιαπωνίας. Το εν λόγω στάδιο είναι κατά
87% ολοκληρωμένο, με τους εργάτες
να δουλεύουν πυρετωδώς για την τοποθέτηση των υποστυλωμάτων της οροφής που θα καλύπτει τις 70.000 θέσεις
του σταδίου, που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο της διοργανώτριας χώρας.
Παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις της FIFA, όμως, το γιγαντιαίο
«Μαρακανά» που θα φιλοξενήσει τον

Το γιγαντιαίο «Μαρακανά» που θα φιλοξενήσει τον τελικό και των δύο διοργανώσεων
δεν θα είναι έτοιμο μέχρι το τέλος Μαΐου – Καθυστερεί και το «Μανέ Γκαρίντσα».
τελικό και των δύο διοργανώσεων δεν
θα είναι έτοιμο μέχρι το τέλος Μαΐου,
όπως διεμήνυσε η κυβέρνηση του Ρίο.
Το αρχικό χρονοδιάγραμμα προέβλεπε να είναι έτοιμο τον Φεβρουάριο
μετά την επένδυση των 334 εκατομμυρίων ευρώ για την ανακατασκευή
του. Το ιστορικό γήπεδο που φιλοξένησε τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1950 μεταξύ Ουρουγουάης
και Βραζιλίας υπήρξε κάποτε το μεγαλύτερο στάδιο όλου του κόσμου, καθώς
μπορούσε να φιλοξενήσει σχεδόν
200.000 φιλάθλους. Μετά την ολοκλήρωσή του, θα φιλοξενεί 76.000 θεατές
και ο πρώτος αγώνας που θα διεξαχθεί
θα είναι το φιλικό Αγγλία - Βραζιλία
που είναι προγραμματισμένο για τις
2 Ιουνίου.
Οπως αναφέρει ο κ. Βάλκε όμως, ακόμη και στα στάδια που παρουσιάζονται ολοκληρωμένα, υπάρχουν ανοικτά ζητήματα. Επί παραδείγματι,
στο «Αρένα Καστελάο» της Φορταλέζα
που ήταν από τα πρώτα στάδια που
παραδόθηκαν προς χρήση, δεν υπήρχε
η δυνατότητα κλήσης από κινητό τηλέφωνο ελλείψει κεραιών. Η FIFA ε-

νημέρωσε τον υπουργό Επικοινωνιών
για το ζήτημα, ώστε να τοποθετηθούν
άμεσα κεραίες και στα 12 στάδια που
θα φιλοξενήσουν αγώνες. Οπως ανέφερε κατά την αποχώρησή του για το
Σαλβαδόρ ο γενικός γραμματέας της
FIFA μετά τη συνομιλία του με τον υπουργό, «θα υπάρχει δίκτυο 4G σε όλη
τη χώρα».

Η ασφάλεια

Προβληματισμοί υπάρχουν και για
το στάδιο του Ρεσίφε, που σύμφωνα
με τους κατασκευαστές είναι έτοιμο
κατά 84%. Το πρόσφατο περιστατικό
με την πυρκαγιά στο νυχτερινό κέντρο
δημιούργησε εκ νέου συζητήσεις ως
προς τα μέτρα ασφαλείας, ωστόσο η
FIFA τόνισε πως το τραγικό συμβάν
είναι ανεξάρτητο από το ποδόσφαιρο.
«Δεν υπάρχει καμία σχέση με το ποδόσφαιρο, ή τα γήπεδα, καθώς οι εκκενώσεις γηπέδων σε περιστατικά έκτακτης ανάγκης διαρκούν λίγα λεπτά
βάσει των μελετών μας» ανέφεραν αξιωματούχοι της παγκόσμιας ομοσπονδίας.
REUTERS
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Ενας τίτλος
με... δύο όψεις
Σαν να μην πέρασε μια μέρα κι ας έχουν
αλλάξει πολλά από τις τελευταίες πέντε
συναντήσεις τους, στο κλειστό γήπεδο
του Ελληνικού, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα διεκδικήσουν σήμερα
(18.30), έναν ακόμη τίτλο, στον 38ο
τελικό του κυπέλλου. Με νωπά συμπεράσματα για την αγωνιστική σύγκρισή
τους, από το πρόσφατο ντέρμπι στον
δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος,
την προηγούμενη Δευτέρα, το ζητούμενο για τους «πράσινους» και τους
«ερυθρόλευκους» είναι διαφορετικό
στο φετινό, τρίτο ραντεβού τους.
Γιατί ο μεν Ολυμπιακός θέλει και επιβάλλεται να ακολουθήσει την πεπατημένη οδό στον τρόπο παιχνιδιού
του που τον οδήγησε στις δύο προηγούμενες νίκες επί του «αιωνίου» αντιπάλου του, ο δε Παναθηναϊκός καλείται να διορθώσει τις αδυναμίες που
<
<
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Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν
ψυχολογικό προβάδισμα,
λόγω και της πρόσφατης
επικράτησής τους
στο πρωτάθλημα
έδειξε στο ΣΕΦ και να αποδείξει ότι
εκτός από το «θέλω», κατέχει και το
«μπορώ» για να νικήσει.
Ο Ολυμπιακός, εκτός από ψυχολογικό, διαθέτει και αγωνιστικό προβάδισμα έναντι του Παναθηναϊκού, αλλά
θα πρέπει να το αποδείξει και στον
τελικό για να φτάσει στην κατάκτηση
του 10ου Κυπέλλου στην ιστορία του.
Για τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα υπάρχει το υψηλότατο κίνητρο
για την κατάκτηση ενός ακόμα κυπέλλου και κυρίως για τη συνεχόμενη επιβεβαίωση ότι η νέα «αυτοκρατορία»
θα έχει μεγάλη διάρκεια και δεν θα
είναι παροδική.
Ο Παναθηναϊκός αναζητεί την πρώτη
νίκη του κόντρα στον Ολυμπιακό για
να αρχίσει να αποκτά αυτοπεποίθηση
και να φτάσει στα πλέι οφ, έχοντας
ένα μήνυμα αισιοδοξίας για τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος, παρά το
διαφαινόμενο μειονέκτημα έδρας.
Για τον νέο Παναθηναϊκό με τις ση-

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

l

9

«Ο Ολυμπιακός
το πλεονέκτημα,
ο ΠΑΟ το κίνητρο»
H ποιότητα των παικτών
του Ολυμπιακού και του
Παναθηναϊκού δίνει τη
δυνατότητα στους προπονητές των «αιωνίων» να
κάνουν αλλαγές συστημάτων και σχημάτων στον
τελικό Κυπέλλου, παρά το
μικρό χρονικό διάστημα
που μεσολαβεί από το πρόσφατο ντέρμπι πρωταθλήματος. Ο Νίκος Μπουντούρης, που έχει αγωνιστεί
για δύο χρόνια στους «πρά- Ο Νίκος Μπουντούρης σχολιάσινους» και ισάριθμα ζει την αποψινή αναμέτρηση.
στους «ερυθρόλευκους»,
υπογραμμίζει ότι οι παίκτες και των δύο ομάδων διαθέτουν
την ικανότητα να εφαρμόσουν ό,τι τους ζητηθεί από τους
Αργύρη Πεδουλάκη και Γιώργο Μπαρτζώκα.
«Μπορεί να αλλάξουν πράγματα στο παιχνίδι τους, σε
αυτό το διάστημα των πέντε ημερών, αλλά είναι άλλο θέμα
αν θα τους “βγει”», λέει ο πρώην παίκτης και νυν υπεύθυνος
ακαδημιών στις ομάδες των Βριλησσίων, του Πειραϊκού
και ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων.«Το πλεονέκτημα του Ολυμπιακού, πλέον, είναι ότι λόγω της ομοιογένειάς του
πηγαίνει την μπάλα εκεί που θέλει. Εχει τον έλεγχο του
σκορ και φέρνει το παιχνίδι σε σημεία όπου είναι ανώτερος
του Παναθηναϊκού. Κάνει ό,τι και ο Παναθηναϊκός όταν
διατηρούσε τον ίδιο βασικό κορμό παικτών. Είναι λογικό,
όμως, για τον Παναθηναϊκό να “ψάχνεται”, ύστερα από
τόσες αλλαγές παικτών και προπονητή. Οι νέοι παίκτες
που ήρθαν δεν έχουν προσαρμοστεί ακόμη. Χρειάζονται
υπομονή, που δεν υπάρχει στην Ελλάδα, δυνατό χαρακτήρα
και αντοχές».
– Από την εικόνα των δύο ομάδων στα δύο ντέρμπι πρωταθλήματος, ο τελικός Κυπέλλου μπορεί να είναι διαφορετικός;
– Ο τίτλος του Κυπέλλου λειτουργούσε και λειτουργεί
περισσότερο για να αποφορτίζει την ομάδα που βρίσκεται
σε χειρότερη κατάσταση, εφόσον τον κατακτήσει. Σ’ έναν
και μόνο αγώνα, μπορεί να νικήσει ο πιο αδύναμος, αλλά
στο μπάσκετ ξέρουμε ότι κάτι παρόμοιο δεν μπορεί να
συμβεί σε διάρκεια αγώνων, όπως είναι τα πλέι οφ. Στον
Παναθηναϊκό υπάρχει ανυπομονησία να αντιμετωπίσει
ξανά τον Ολυμπιακό, ύστερα από τις δύο ήττες που έχει
γνωρίσει και να «απαντήσει». Ο Ολυμπιακός έχει μεγαλύτερη
ψυχολογική άνεση, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν θέλει να επιβεβαιώνει ότι είναι καλύτερος σε κάθε αναμέτρησή του
με τον Παναθηναϊκό.
– Ο Ολυμπιακός βρίσκεται ένα ή περισσότερα «σκαλοπάτια»
υψηλότερα από τον Παναθηναϊκό;
– Ο Ολυμπιακός είναι περισσότερο ομαδικός από τον
Παναθηναϊκό. Ο Μπαρτζώκας συνεχίζει τη φιλοσοφία του
Ιβκοβιτς, έχοντας τους ίδιους παίκτες, συν τον Περπέρογλου
και την αντικατάσταση του Ντόρσι από τον Πάουελ. Εχει,
όμως, τα ίδια μυαλά στην περιφέρεια, όπου δημιουργεί το
παιχνίδι του. Ο Παναθηναϊκός «ζυμώνεται» ακόμα. Βγάζει
«άσους από το μανίκι» του, όπως η άμυνα του Ξανθόπουλου
στον Σπανούλη, αλλά ομαδικά δεν έχει καταφέρει ακόμη
να σταθεροποιήσει τον ρυθμό του στα επίπεδα που πρέπει
να βρίσκεται. Παρουσιάζει αυξομειώσεις, κυρίως στην επίθεση, και προσπαθεί να τις καλύψει από την άμυνα,
όπου έχει μεγαλύτερη συνέπεια.

Με διαφορετικό κίνητρο, Ολυμπιακός και
ΠΑΟ ρίχνονται στον τελικό του κυπέλλου
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΒΑΛΑΒΑΝΗ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

μαντικές αλλαγές παικτών και τεχνικής
ηγεσίας, η εμφάνιση και το αποτέλεσμα
του φετινού τελικού κυπέλλου, ύστερα
και από τις δύο ήττες στο πρωτάθλημα
από τον Ολυμπιακό, έχουν τη μεγαλύτερη σημασία των πέντε προηγούμενων χρόνων. Οι λόγοι είναι ευνόητοι
για την αξιολόγηση του «Τριφυλλιού»
στη νέα εποχή που διανύει και τη συνεχή σύγκρισή του με τον αντίπαλο
που βρίσκεται στην πρώτη θέση. Ο,τι
συνέβαινε, δηλαδή, και στον Ολυμπιακό όταν ο Παναθηναϊκός βρισκόταν
στην πρώτη θέση. Οι παίκτες του Αργύρη Πεδουλάκη χρειάζεται να δείξουν
νοοτροπία νικητή, όπως έχουν κάνει
μόνο σε αγώνες της Ευρωλίγκας.
Ομως, ακόμα κι αν ακούγεται τετριμμένο, κάθε τελικός αποτελεί ένα
διαφορετικό παιχνίδι απ’ όλα τα προηγούμενα. Κάθε τελικός γράφει τη δική
του ιστορία, έχει τους φανερούς ή αφανείς πρωταγωνιστές του κι αν ακόμα
δεν κερδίζει δάφνες ποιότητας, υπόσχεται σασπένς για την κατάκτηση
της νίκης.
Στο Ελληνικό, που έγινε η... μόνιμη
έδρα των πέντε τελευταίων τελικών
κυπέλλου, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός προσέρχονται δείχνοντας ότι
για πρώτη φορά έχουν ξεπεράσει –σε
επίπεδο διοικήσεων και παραγόντων
τουλάχιστον– την ασθένεια της «αιώνιας» αντιπαράθεσής τους. Δύο συσκέψεις, μόλις, χρειάσθηκε να γίνουν από
την ΕΟΚ και τους εκπροσώπους των
δύο φιναλίστ για τον καθορισμό του
αριθμού των εισιτηρίων και το κοινό
αίτημα αύξησής τους, έστω κι αν η Αστυνομία αρνήθηκε να το υλοποιήσει.
Η είσοδος του νέου ιδιοκτήτη της ΚΑΕ
Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ δεν αποτέλεσε
πρόκληση για τους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ
Ολυμπιακός. Αντιθέτως, η χειραψία
που ακολούθησε, καθώς και η πρόσκληση στα επίσημα θεωρεία για από
κοινού παρακολούθηση του ντέρμπι,
ήταν μια καλή αρχή. Οι αγωγές και οι
δικαστικές αποφάσεις για προσβλητικά
δημοσιεύματα ανήκουν στο παρελθόν.
Εστω κι αν η φανατισμένη κερκίδα...
αηδιάζει από τέτοιες χειραψίες και οι
«στρατοί» των οργανωμένων οπαδών
θα πάρουν θέσεις «μάχης» για να βωμολοχήσουν και πάλι, το «νερό δεν
πρέπει να βγει από το αυλάκι» που
έχει μπει...

Οι παγίδες που κρύβει στον Ολυμπιακό η «πρωτάρα» Λεβάντε
Του ΝΙΚΟΥ ΓΑΒΑΛΑ

Το αεροπλάνο για τη Βαλένθια θα πάρει
την Τετάρτη ο Ολυμπιακός. Στην πόλη
όπου έχει βάλει την πινελιά του ο διάσημος Ισπανός αρχιτέκτονας, Σαντιάγο
Καλατράβα, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν
βρεθεί εκεί για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 2006. Τότε, με τον Τροντ
Σόλιντ στον πάγκο τους ηττήθηκαν
απ’ την ομώνυμη ομάδα με 2-0 για τους
ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ. Την Πέμπτη θα αντιμετωπίσουν μία άλλη ομάδα της πόλης, τη Λεβάντε, για τη
φάση των «32» του Γιουρόπα Λιγκ, έχοντας στο τιμόνι τους έναν προπονητή
που ξέρει πολύ καλά τα κατατόπια
στην Ισπανία, τον Μίτσελ Γκονζάλεθ.
Η Λεβάντε ήταν η μεγάλη έκπληξη
της περσινής Πριμέρα Ντιβιζιόν, καθώς
για πρώτη φορά στην ιστορία της τερμάτισε στην έκτη θέση της βαθμολογίας. Ωστόσο, δεν διαθέτει ευρωπαϊκές
εμπειρίες. Ενα στοιχείο το οποίο μπορεί
να το εκμεταλλευτεί ο Ολυμπιακός
στην προσπάθειά του για πρόκριση για δεύτερη χρονιά στη σειρά- στη φάση των «16» του Γιουρόπα Λιγκ.
Στην παρθενική της παρουσία στις
ευρωπαϊκές διοργανώσεις, απέκλεισε
στα πλέι οφ τη Μάδεργουελ, πετυχαίνοντας δύο νίκες: στη Σκωτία με 2-0
και στη ρεβάνς με 1-0. Η Μάδεργουελ
βρέθηκε στον δρόμο της Λεβάντε μετά
τον αποκλεισμό της από τον Παναθηναϊκό στο Τσάμπιονς Λιγκ.
Ακολούθως, μετέχοντας στον 12ο
όμιλο, τερμάτισε δεύτερη (με 11 βαθμούς) πίσω από το Αννόβερο (12 β.)

Το μεγάλο όνομα της Λεβάντε είναι ο
Νιγηριανός Ομπαφέμι Μάρτινς.
<
<
<
<
<
<

Η ισπανική ομάδα διαθέτει
έντονο ελληνικό χρώμα
και ίδιο «κορμό» με πέρυσι
και μπροστά από Χέλσινμποργκ (4 β.)
και Τβέντε (4 β.), Εντός έδρας επικράτησε της Τβέντε με 3-0 και της Χέλσινμποργκ με 1-0 και ήρθε ισόπαλη
με το Αννόβερο με σκορ 2-2. Μακριά
απ’ την Ισπανία, νίκησε στη Σουηδία

(3-1), απέσπασε ισοπαλία χωρίς σκορ
(0-0) στην Ολλανδία και έχασε με 2-1
στη Γερμανία. Αυτή είναι και η μοναδική της ήττα στην Ευρώπη.
Η Λεβάντε έχει έντονο ελληνικό
χρώμα, αφού στο ρόστερ της «ανακαλύπτουμε» τον Νίκο Καράμπελα, τον
Λουκά Βύντρα, καθώς και τους Ελ Ζαρ,
Χουαφράν οι οποίοι πέρασαν απ’ τα
μέρη μας, φορώντας τη φανέλα του
ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ αντίστοιχα. Ο Βύντρα που βρέθηκε πολύ κοντά στον
Ολυμπιακό μετά την αποχώρησή του
απ’ τον Παναθηναϊκό, δεν έχει δικαίωμα
συμμετοχής στα ευρωπαϊκά ματς της
Λεβάντε, επειδή στην τρέχουσα περίοδο αγωνίστηκε στην ίδια διοργάνωση με τους «πράσινους».
Το μεγάλο όνομα της Λεβάντε είναι
ο Ομπαφέμι Μάρτινς. Ο Νιγηριανός επιθετικός αντιμετώπισε και πέρσι τον
Ολυμπιακό, στην ίδια φάση του Γιουρόπα Λιγκ παίζοντας στη Ρουμπίν Καζάν. Επίσης, ξεχωρίζουν ο Πολωνός
αμυντικός μέσος Ντούντκα (με μακρά
θητεία στην Οσέρ), ο Ισπανός αριστερός μέσος Χουανλού (με 20 γκολ στη
Λεβάντε από το 2009) και ο Γερμανός
δεξιός μπακ Λελ (με 65 συμμετοχές
στην Μπάγερν). Αρχηγός της ομάδας
είναι ο Μπαγιεστέρος, ο οποίος στα
37 του χρόνια εξακολουθεί να ενισχύει
την ισπανική ομάδα. Την εστία υπερασπίζεται ένας έμπειρος γκολκίπερ,
ο 35χρονος Μουνούα από την Ουρουγουάη. Ουσιαστικά, ο μέσος όρος ηλικίας των παικτών της βρίσκεται πάνω
απ’ τα 30 χρόνια. Θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι το δυναμικό της Λεβάντε

είναι σε μεγάλο βαθμό το ίδιο με το
περσινό, όταν και εντυπωσίασε με την
πορεία της στην Πριμέρα Ντιβιζιόν.
Οι φίλοι των «ερυθρολεύκων» που
θα ταξιδέψουν στην Ιβηρική χερσόνησο για να δουν από κοντά την αναμέτρηση της Πέμπτης, θα πρέπει να
γνωρίζουν ότι η δεύτερη ομάδα της
Βαλένθια εδρεύει σε μία κακόφημη
γειτονιά της πόλης, ονόματι Καμπανιάλ.
Το γήπεδο της υπεραιωνόβιας Λεβάντε
(ιδρύθηκε το 1909), το «Θιουτάτ ντε
Βαλένθια» είναι συνήθως μισογεμάτο.
Και δεν ανήκει στις «καυτές» έδρες
του ισπανικού πρωταθλήματος.
Πάντως, οι Ελληνες εκδρομείς (υπολογίζεται να είναι περισσότεροι από
1.000) έχουν πολλά ν’ απολαύσουν στη
Βαλένθια, η οποία θεωρείται ως το νέο
πολιτισμικό κέντρο της Ευρώπης. Η
τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ισπανίας
«κρύβει» αρχιτεκτονικά θαύματα τόσο
απ’ την περίοδο του Μεσαίωνα, όσο
και απ’ τον 21ο αιώνα. Παρεμπιπτόντως, θα είναι μεγάλο ατόπημα οι επισκέπτες να μη γευτούν την αυθεντική
παέγια.Υπενθυμίζουμε πως σε περίπτωση πρόκρισης, ο Ολυμπιακός θ’ αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού,
Ατλέτικο Μαδρίτης - Ρουμπίν Καζάν.
Η φάση των «32» έχει πολλές ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις, όπως της
Ζενίτ με τη Λίβερπουλ, της Νιούκαστλ
με τη Μέταλιστ, της Γκλάντμπαχ με
τη Λάτσιο, της Τότεναμ με τη Λιόν και
της Ντιναμό Κιέβου με την Μπορντό.
Οι πρώτοι αγώνες της φάσης των 32
θα διεξαχθούν την Πέμπτη και οι ρεβάνς στις 21 του μηνός.
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Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

ΑΘΛ Η Τ Ι Σ Μ ΟΣ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Κερδισμένη
η Εθνική
Ντέιβις Καπ
παρά την ήττα

Μπενίν, οι «πρωτάρηδες»
του δεύτερου γκρουπ

Ξεχώρισαν η παρουσία του Χρυσοχού, η νίκη
στο διπλό, η επαγγελματικότητα των παικτών
Του ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥΣ

Η Κύπρος μπορεί να ηττήθηκε την περασμένη εβδομάδα με 4-1 από τη Λιθουανία για τον α΄ γύρο του β΄ γκρουπ
της ευρώ-αφρικανικής ζώνης του Ντέιβις Καπ, όμως η ομάδα –που πήγε
χωρίς τον Μάρκο Παγδατή– έφυγε
κερδισμένη από τη βαλτική χώρα. Η
νίκη με 3-2 σετ στο διπλό από τους
Ράρες Κουζντριορεάν και Πέτρο Χρυσοχό απέναντι στους Ρικάρντας Μπεράνκις (Νο85 στον κόσμο) και Λούκας
Μουγκεβίτσιους, η επαγγελματική παρουσία των άπειρων διεθνών μας και
η εξαιρετική παρουσία του πολύ υπο<
<
<
<
<
<
<

Μάρκος Παγδατής, Ράρες
Κουζντριορεάν και Πέτρος
Χρυσοχός θεωρούνται
σίγουροι για τις αναμετρήσεις με το Μπενίν
σχόμενου Πέτρου Χρυσοχού, ήταν
στοιχεία που άφησαν πολύ ικανοποιημένο τον νέο ομοσπονδιακό Νικ Παπαδόπουλο.
«Έμεινα πολύ ευχαριστημένος. Ήταν εξαιρετική εμπειρία για όλους.
Φέρθηκαν επαγγελματικά, αν και ήταν
νέοι στην ομάδα. Ήθελαν να μάθουν
και να βελτιωθούν», είπε στην «Κ» ο
Νικ Παπαδόπουλος για την παρουσία
των διεθνών μας στο Σιαουλιάι της
Λιθουανίας, ο οποίος συνέχισε: «Ασχολούμαι εδώ και καιρό με την Εθνική μαζί με τον Γιάννο (σ.σ. Χατζηγεωργίου) και γνώριζα τους παίκτες
και τι μπορούν να κάνουν. Τους παλαιότερους Ράρες (σ.σ. Κουζντριορεάν)
και Χρίστο (σ.σ. Χατζηγεωργίου) τους
ήξερα. Για τον Σωτήρη (σ.σ. Χατζηστυλλή) ήμουν αισιόδοξος. Για τον
Πέτρο (σ.σ. Χρυσοχό) βλέπαμε τα αποτελέσματά του στο εξωτερικό. Το
επίπεδο του τένις από τη Λιθουανία

ήταν πολύ πιο υψηλό από μας, αλλά
στο πνεύμα ήμασταν καλύτεροι. Ήταν
σπουδαία πρώτη φορά για μας και είμαι χαρούμενος για την απόδοση των
παικτών».

«Επαγγελματίας ο Χρυσοχός»

Λίγες εβδομάδες μετά την πρόκριση
του Πέτρου Χρυσοχού στο κυρίως ταμπλό του Αυστραλιανού Όπεν, όλοι
περίμεναν να δουν την εμφάνιση του
16χρονου στη Λιθουανία. Ζητήσαμε
από τον κ. Παπαδόπουλο να μας μιλήσει
για την πρώτη παρουσία του Χρυσοχού
με την Εθνική Κύπρου. «Ο Πέτρος δεν
σταματά να μας εντυπωσιάζει με τα
αποτελέσματά του, αλλά και με τη συμπεριφορά του εντός και εκτός του
κορτ. Ήταν επαγγελματίας από την
αρχή μέχρι το τέλος, αν και είναι μόνο
16 χρονών. Συμπεριφέρθηκε λες και
ήταν παλιός στην ομάδα. Στο διπλό απέναντι στον Μπεράνκις, έπαιξε λες
και ξανάκανε κάτι τέτοιο. Πήρε τον
ρόλο που έχει συνήθως ο Ράρες, όταν
παίζει με τον Μάρκο, και ήταν ο τέλειος
συμπαίκτης στο διπλό. Ο Πέτρος είναι
το είδος του παίκτη που θέλεις στην
ομάδα».

Πιστεύει στο μέλλον

Ζητήσαμε από τον Νικ Παπαδόπουλο
να μας πει την άποψή του για το μέλλον
της Εθνικής, λαμβάνοντας υπόψη την
παρουσία του Μάρκου Παγδατή και
την άνοδο των τζούνιορ μας. Ο ομοσπονδιακός προπονητής θεωρεί ότι η
ομάδα έχει εξαιρετικό μέλλον και πως
σε δύο χρόνια θα μπορέσει να διεκδικήσει την άνοδο στο α΄ γκρουπ της
ευρώ-αφρικανικής ζώνης.
«Αν φτιάξουμε βάση με τον Μάρκο,
τον Ράρες και τους δύο εξαιρετικούς
μας τζούνιορ, Πέτρο και Σέργη (σ.σ.
Κυρατζή) και παράλληλα έχουμε άλλα
1-2 ονόματα στη διάθεσή μας, μπορούσε σε δύο χρόνια να ανεβούμε κατηγορία. Έχουμε καλό μέλλον με τους
τζούνιορ μας και μπορούμε να φτιά-
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«Ήταν επαγγελματίας από την αρχή μέχρι το τέλος, αν και είναι μόνο 16 χρονών.
Συμπεριφέρθηκε λες και ήταν παλιός στην ομάδα», είπε ο Νικ Παπαδόπουλος για
τον Πέτρο Χρυσοχό.
ξουμε και πάλι μια δυνατή ομάδα. Είναι
σημαντικό, όμως, να έχουμε κορμό
και να μην αλλάζουμε συνεχώς πρόσωπα. Αυτό είναι το όραμά μου, έχουμε
τους παίκτες και πρέπει να τους αξιοποιήσουμε».

Και τώρα Μπενίν

Μετά την ήττα από τη Λιθουανία,
η Κύπρος θα αντιμετωπίσει το τριήμερο
5-7 Απριλίου το Μπενίν με το νικητή
να κερδίζει την παραμονή του στο β΄
γκρουπ. Οι αναμετρήσεις απέναντι
στη χώρα της δυτικής Αφρικής θα διεξαχθούν στο νησί μας, με πιο πιθανό
χώρο το Εθνικό Κέντρο Τένις στη Λευκωσία.
Ήδη οι τρεις θέσεις της ομάδας δείχνουν να είναι καπαρωμένες. Ο Μάρκος
Παγδατής επιβεβαίωσε πως θα είναι
παρών στις αναμετρήσεις, αφού θέλει
να φροντίσει πως η Κύπρος δεν θα υποβιβαστεί. Από κει και πέρα, ο Νικ
Παπαδόπουλος μας είπε πως «ο Ράρες
είναι φυσική επιλογή, είναι ο παρτενέρ
του Μάρκου στο διπλό και είναι σχεδόν
σίγουρο ότι θα έρθει», ενώ για τον
Χρυσοχό τόνισε πως «ξεχώρισε με την

παρουσία του στη Λιθουανία και είναι
σχεδόν αυτόματη επιλογή».
Όσο για την 4η θέση της ομάδας,
ακόμη δεν αποφασίστηκε ποιος θα τη
συμπληρώσει και πώς. Όπως μας είπε
ο ομοσπονδιακός προπονητής, «η επιλογή πρέπει να γίνει με βάση την απόδοση του παίκτη εκείνη την περίοδο.
Θα δούμε τους παίκτες, μπορεί να κάνουμε προκριματικό, μπορεί και όχι.
Θα δούμε και τις ανάγκες μας απέναντι
στο Μπενίν και θα αποφασίσουμε».
Ζητήσαμε από τον κ. Παπαδόπουλο
να μας πει κάποια υποψήφια ονόματα,
όμως ο ίδιος προτίμησε να μην αναφερθεί σε πρόσωπα: «Έχουμε ένα μεγάλο γκρουπ παικτών αλλά και τζούνιορ
που παίζουν εξωτερικό. Υπάρχουν πολλά ονόματα, αυτός που θα ξεχωρίσει
θα παίξει».
Όσο για την επιστροφή του Παγδατή, ο Νικ Παπαδόπουλος μας είπε: «Φυσικά ανυπομονώ να τον έχουμε μαζί
μας. Θέλουμε τον καλύτερό μας παίκτη
να έρθει, όχι μόνο για τα αποτελέσματα,
αλλά γενικά για την ομάδα. Με έναν
παίκτη του τοπ 30, η ομάδα αλλάζει
πολύ. Δίνει εμπειρία στους νεαρούς».

Την Εθνική του Μπενίν θα αντιμετωπίσει εντός έδρας το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα το τριήμερο
5-7 Απριλίου, για τον αγώνα της παραμονής στο β΄ γκρουπ της ευρωαφρικανικής ζώνης του Ντέιβις Καπ.
Για πρώτη φορά συμμετέχει φέτος
η αφρικανική χώρα στο β΄ γκρουπ,
μιας και στην 15ετή της παρουσία
στη διοργάνωση, πάντα «ανεβοκατέβαινε» από το δ΄ γκρουπ στο γ΄.
Η ομάδα του τέως Βασιλείου της
Δαχομέης πήρε την πρόκριση πέρυσι,
όταν στη σημαντικότερη έως τώρα
στιγμή της κατάφερε να πάρει την
άνοδο, τερματίζοντας πρώτη (μαζί
με την Τυνησία), ανάμεσα στις υπόλοιπες ομάδες της ηπείρου της για
το γ΄ γκρουπ.
Μία πρόκριση που φέτος την έφερε
στα μεγάλα σαλόνια, απέναντι στη
σαφώς ανώτερη ομάδα της Πορτογαλίας, όπου και γνώρισε την ήττα
με συνολικό σκορ 5-0 (εκτός έδρας),
καταφέρνοντας να κερδίσει στους
πέντε συνολικά αγώνες με την ιβηρική χώρα μόλις ένα σετ.
Και πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά άλλωστε, μιας και την ομάδα
του Μπενίν στελεχώνουν τενίστες
με ελάχιστες έως και μηδαμινές παρουσίες στο επαγγελματικό σιρκουί
των ανδρών.
Νο1 του Μπενίν είναι ο Αλέξις Κλέγκου. Ο 24χρονος είχε καταφέρει τον
Αύγουστο του 2009 να δει το όνομά
του στην παγκόσμια κατάταξη των
ανδρών (Νο1226), ενώ σήμερα μετά
βίας καταφέρνει να προκριθεί στον
β΄ γύρο των προκριματικών ενός

τουρνουά 10.000 δολαρίων.
Νο2 ο Λόις Ντινταβί, ετών 25, ο οποίος είδε και αυτός το όνομά του
στην παγκόσμια κατάταξη των ανδρών, το μακρινό 2004, έχοντας από
τότε έως τώρα στο ενεργητικό του
17 συνολικά αγώνες σε κυρίως ταμπλό
επαγγελματικής διοργάνωσης, μετρώντας συνολικά 4 νίκες.
Τέλος, την ομάδα συμπληρώνουν
οι Τούντε Σεγκόντο και Τεόφιλε Σεγκόντο, οι οποίοι μετρούν ελάχιστες
παρουσίες στο επαγγελματικό τουρ
σε πρωταθλήματα επιπέδου Future,
με τον πρώτο να τερματίζει πέρυσι
στο Νο111 της παγκόσμιας κατάταξης
κάτω των 18.
Το Μπενίν μετρά πλέον 65 αναμετρήσεις στον θεσμό του παγκοσμίου κυπέλλου (από το 1993, οπότε
ήταν και η παρθενική του εμφάνιση),
έχοντας στο ενεργητικό του 28 νίκες
και 37 ήττες.
Κύπρος και Μπενίν έχουν βρεθεί
αντίπαλες δύο φορές συνολικά στο
παρελθόν, με την εθνική μας ομάδα
να έχει καταφέρει να βγει νικήτρια
και τις δύο.
Η πρώτη το μακρινό 1997 στα γήπεδα του Ομίλου Αντισφαίρισης Λευκωσίας (Φιλντ Κλαμπ), όπου και επικρατήσαμε με συνολικό σκορ 2-1,
σε αναμέτρηση για το δ΄ γκρουπ της
ευρω-αφρικανικής ζώνης, και η τελευταία το 2001 για το ίδιο γκρουπ,
στα χωμάτινα τότε κορτ του Εθνικού
Κέντρου Τένις στη Λευκωσία, όπου
και επικρατήσαμε με το ίδιο ακριβώς
σκορ (2-1).
ΓΡΑΦΕΙ: CyprusTennisSociety.com

Ο Αλέξις Κλέγκου ήταν Νο1226 στον κόσμο τον Αύγουστο του 2009.

Ωρα της κρίσεως για την
Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή

Aνοίγει ξανά στην Ισπανία
ο φάκελος «επιχείρηση Πουέρτο»

Τη Δευτέρα θα στηθεί κάλπη για τη νέα ηγεσία της ΕΟΕ

Ο WADA ξεκινά νέα έρευνα για το ποδηλατικό σκάνδαλο του 2005

Της ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ ΣΠΑΝΕΑ

Η αποκαθήλωση του Λανς Αρμστρονγκ ήταν επόμενο ότι θα προκαλούσε
αλυσιδωτές αντιδράσεις στον παγκόσμιο αθλητισμό, δημιουργώντας
νέα δεδομένα στις υποθέσεις που αφορούν τη μάστιγα του ντόπινγκ. Ετσι, ο WADA κάλεσε τις ισπανικές
αρχές να δώσουν στη δημοσιότητα
τα ονόματα των αθλητών που εμπλέκονται στο σκάνδαλο της «επιχείρησης Πουέρτο» το 2005.
Η «επιχείρηση Πουέρτο» ήταν η
κωδική ονομασία της επιχείρησης
της ισπανικής αστυνομίας που εξάρθρωσε κύκλωμα ντόπινγκ στο οποίο
εμπλέκονταν κυρίως ποδηλάτες.
Αρνητικοί πρωταγωνιστές, ο γιατρός Εφεμιάνο Φουέντες και άλλοι
πέντε, στα εργαστήρια των οποίων
βρέθηκαν απαγορευμένες ουσίες. Η
επιχείρηση υπήρξε γιγαντιαία, καθώς
πέραν των εργαστηρίων ερευνήθηκαν διαμερίσματα και γραφεία σε
τρεις πόλεις, συμπεριλαμβανομένης
της Μαδρίτης. Ο τρόπος βελτίωσης
των επιδόσεων εστιαζόταν και πάλι
στην αύξηση των ερυθρών αιμοσφαιρίων, ενώ ο τρόπος διανομής των
ουσιών παρέπεμπε σε... τρομοκρατική οργάνωση με χρήση ψευδωνύμων που δυσκολεύουν μέχρι σήμερα
τις αρχές να αποκωδικοποιήσουν
στο σύνολό τους την ταυτότητα των
εμπλεκόμενων ανθρώπων. Ακόμη
και οι συναντήσεις που οργάνωνε ο
δαιμόνιος Φουέντες περιείχαν συνθηματική φρασεολογία.
Το 2008, ο πρόεδρος της Διεθνούς
Ποδηλατικής Επιτροπής, Πατ Μακουέιντ, είχε αναφέρει μετά συνομιλία του με τις ισπανικές αρχές,
πως ο Φουέντες φέρεται να είχε «πελάτες» και από το ποδόσφαιρο, την
κολύμβηση, τον στίβο και το τένις,
αυξάνοντας ακόμη περισσότερο το
εύρος της υπόθεσης. Παρά το γεγονός ότι η ισπανική αστυνομία διαμηνύει πως έχει παραθέσει όλα τα

Ελάχιστες ώρες απομένουν μέχρι την
ανάδειξη της νέας ηγεσίας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και τα...
παζάρια καλά κρατούν. Οι αρχαιρεσίες
θα πραγματοποιηθούν στις 11 Φεβρουαρίου και, παρόλο που ο αθλητισμός
της χώρας μας βρίσκεται σε φθίνουσα
πορεία, οι παράγοντές του κυνηγούν
με πάθος μία... καρέκλα στο μέγαρο
της Κηφισίας. Oι λόγοι πολλοί: άλλοι
ικανοποιούν τη φιλοδοξία τους για
προσωπική προβολή και για να εξασφαλίσουν μία δωρεάν θέση στο αεροπλάνο για τους Ολυμπιακούς της
Βραζιλίας, ενώ υπάρχουν και αυτοί
που θέλουν να βοηθήσουν πραγματικά
τον χώρο.
Οι περικοπές στους προϋπολογισμούς έχουν αγγίξει και την Ολυμπιακή
Επιτροπή. Σύμφωνα με πληροφορίες,
το ποσό που θα δοθεί στην ΕΟΕ θα
είναι χαμηλότερο από 1.500.000 ευρώ,
την ώρα που οι δαπάνες (μισθοδοσίες
κ.λπ.) φτάνουν τα 1.750.000 ευρώ. Οι
χειρισμοί της νυν διοίκησης (εξασφάλιση χρημάτων από τη ΔΟΕ και από
χορηγίες) έχουν ως αποτέλεσμα να υπάρχει ένα σοβαρό χρηματικό ποσό
στα ταμεία, το οποίο, όμως, προορίζεται
για την ενίσχυση της ομάδας των Μεσογειακών Αγώνων. Πριν από λίγες ημέρες άνοιξε και το κολυμβητήριο του
Ζαππείου, το οποίο στηρίζει οικονομικά
η ΕΟΕ.
«Η μεγάλη πρόκληση για εμάς είναι
η επιβίωση του αθλητισμού. Θα εξαρτηθεί από το εάν οι ομοσπονδίες θα
μπορέσουν να στηρίξουν τον υψηλό
αθλητισμό. Το θετικό είναι ότι επανήλθαν τα κίνητρα, αλλά πρεπει να
βρούμε και έξυπνες λύσεις για το μέλλον. Στη Ρουμανία, π.χ., υπάρχει φόρος
σε ποτά και τσιγάρα, ο οποίος αποδίδεται στην Ολυμπιακή Επιτροπή. Πριν
πωληθεί ο ΟΠΑΠ πρέπει να ζητήσουμε
κάποιες εισπράξεις να πηγαίνουν στον

Το θερμόμετρο θα ανεβεί στο μέγαρο της Κηφισίας. Κάποιοι παράγοντες αγωνιούν πραγματικά για το μέλλον του αθλητισμού, ενώ για άλλους η αγωνία τους φθάνει μέχρι το... αεροπλάνο των Ολυμπιακών της Βραζιλίας.
αθλητισμό», μας λέει ο πρόεδρος της
ΕΟΕ, Σπύρος Καπράλος, ο οποίος θα
διεκδικήσει ξανά το χρίσμα.
Πώς διαμορφώνεται ο συσχετισμός
των δυνάμεων; Η κατάθεση των υποψηφιοτήτων μπορεί να ολοκληρώθηκε
χθες, αλλά ακόμα και την τελευταία
στιγμή μπορεί να υπάρξει απόσυρση
υποψηφιοτήτων. Θα ψηφίσουν 30 εκπρόσωποι ομοσπονδιών και ο «Αθάνατος» Λάμπης Νικολάου. Οπως φαίνεται, οι προσπάθειες της μειοψηφίας
για να πάρει μέρος και εκπρόσωπος
του κέρλινγκ δεν θα έχουν αίσιο τέλος.
Από τη μία πλευρά υπάρχει η ομάδα
του Σπύρου Καπράλου, που φέρεται
να είναι η πιο ισχυρή. Στα ηγετικά στελέχη της άλλης ομάδας ανήκουν ο πρό-

εδρος της ομοσπονδίας μπάσκετ, Γ.
Βασιλακόπουλος (έχει ελάχιστες παρουσίες στην ΕΟΕ την τελευταία τετραετία), ο Π. Συναδινός (τοξοβολία),
ο Στ. Αγγελούδης (χάντμπολ) και ο Γ.
Σγουρός (άρση βαρών). Τις τελευταίες
ημέρες, σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν διαφωνίες στη δεύτερη ομάδα
σε ό,τι αφορά τις θέσεις. Ο κ. Καπράλος
έκανε προσπάθειες για... συγκυβέρνηση
και στον αθλητισμό. Μένει να δούμε
εάν θα έχουν αίσιο τέλος.
«Μήλον της Εριδος» αποτελεί για
κάποιους και η θέση του «Αθάνατου»
που θα μείνει κενή το 2015, όταν θα
συμπληρώσει ο κ. Νικολάου το 80ό
έτος. Ομως, η ΔΟΕ ενδέχεται να αυξήσει
το όριο ηλικίας...

Αν η φημολογία επιβεβαιωθεί και κυρίως αν βρεθούν όσοι κατέχουν τις 100
«ορφανές» σακούλες αίματος, πιθανώς η υπόθεση Αρμστρονγκ να είναι μικρή
σε σχέση με το τι μπορεί να ακολουθήσει.
στοιχεία που συγκέντρωσε, «η αποκωδικοποίηση των συνεννοήσεων
μεταξύ των εμπλεκομένων ίσως κρύβει πολύ περισσότερα», ανέφερε ο
κατήγορος Εντουάρντο Εστεμπάν.
Ο γενικός διευθυντής του WADA,
Ντέιβιντ Χόουμαν, είναι πεπεισμένος
πως όλα τα στοιχεία της υπόθεσης
εμπλέκουν πολλούς ακόμη ανθρώπους και γι’ αυτό τον λόγο παλεύει
να τα φέρει στο δικαστήριο. Γίνεται
λόγος για ξεκάθαρη στοχοποίηση
ενός αθλήματος ώστε να αποτελέσει
εξιλαστήριο θύμα (σ.σ. ποδηλασία),
ενώ πιθανότατα δεν είναι το μόνο.
Από το ιατρείο του Φουέντες βρέθηκαν πολλά ενοχοποιητικά στοιχεία, όπως 200 σακουλάκια αίματος,

ψυγεία, 105 διαφορετικά φάρμακα
συμπεριλαμβανομένων και αυτών
για τα οποία κατηγορήθηκε ο Αρμστρονγκ, ημερολόγια με αθλητικές
διοργανώσεις, καθώς και ξενοδοχεία
που βρίσκονται σε τοποθεσίες αγώνων.
Ο ποδηλάτης Αλεχάντρο Βαλβέρδε
είναι ο μόνος που τιμωρήθηκε στην
όλη υπόθεση, ωστόσο αν η φημολογία επιβεβαιωθεί και κυρίως αν εντοπιστούν όσοι κατέχουν τις 100
«ορφανές» σακούλες αίματος που
βρέθηκαν στο ιατρείο, πιθανώς η υπόθεση Αρμστρονγκ να είναι μικρή
σε σχέση με το τι μπορεί να ακολουθήσει.
ΤΗΕ GUARDIAN
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Η θαυματουργή συσκευή του 21ου αιώνα

Το όραμα ενός πλήρους συνδεδεμένου σπιτιού και σώματος γίνεται εφικτό με μια σύνδεση στο Διαδίκτυο και τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα

Αγορά οικιακής ασφάλειας

Το έξυπνο κινητό τηλέφωνό σας δεν είναι
απλώς ένα φορητό κομπιούτερ που μπορείτε να μεταφέρετε στην τσέπη σας.
Στην πραγματικότητα αποτελεί το... τηλεχειριστήριο της ίδιας σας της ζωής.
Θέλετε να ανάψετε τα φώτα στο σαλόνι,
να ξεκλειδώσετε την εξώπορτα του σπιτιού, να μετρήσετε την πίεσή σας; Ολα
είναι εφικτά με τη βοήθεια του κινητού
σας, κάποιας εφαρμογής, μιας σύνδεσης
στο Διαδίκτυο και βέβαια με διάφορα
αξεσουάρ που διαθέτουν αισθητήρες.
Τα τελευταία χρόνια, οι εταιρείες υψηλής
τεχνολογίας επαναλαμβάνουν τη δέσμευσή τους στη δημιουργία του πλήρως
«συνδεδεμένου» σπιτιού, αυτοκινήτου
και σώματος. Ωστόσο, μόλις τη χρονιά
που πέρασε έγινε κάτι τέτοιο εφικτό.
Τα έξυπνα κινητά, τα οποία βρίσκονται
<
<
<
<
<
<
<

Αποτελεί το... τηλεχειριστήριο της ίδιας μας της ζωής
διαρκώς κοντά μας και η δημιουργία
μικρότερων και φθηνότερων αισθητήρων φέρνουν την υλοποίηση του οράματος όλο και πιο κοντά.
Φυσικά από εμπορικής άποψης και
ιδιαίτερα από τις μεγάλες εταιρείες καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια
για την προώθηση και την εξοικείωση
με τη νέα τεχνολογία. Η General Motors,
παραδείγματος χάρη, διαφημίζει το
Chevy Malibu Eco, παρουσιάζοντας
έναν άνδρα που εξηγεί στους γονείς
του ότι βάζει μπρος το αυτοκίνητό του
με το κινητό του τηλέφωνο. «Σήμερα,
που όλο και περισσότεροι καταναλωτές
διαθέτουν τέτοιες συσκευές, οι οποίες
τους επιτρέπoυν να παρακολουθούν
σχεδόν τα πάντα μέσω Ιντερνετ, γιατί
να μην παράσχουμε τη δυνατότητα ελέγχου εξ αποστάσεως, τηλεχειρισμού»
διερωτάται ο Ρος Ρούμπιν, αναλυτής
της Reticle Research.
Μπορεί η δυνατότητα να ανοιγοκλείνεις τα φώτα από το κινητό να μοιάζει
ανόητη, αλλά η πραγματικότητα είναι
ότι σιγά σιγά στους καταναλωτές αρέσουν όλο και περισσότερο τέτοιες εφαρμογές» προσθέτει ο Μπιλ Σέφλερ,
διευθυντής της επιχειρηματικής ανάπτυξης της Z-Wave Alliance, μιας κοινοπραξίας εταιρειών που κατασκευάζουν

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ
Πωλείται μονοκατοικία 200τ.μ. σε μισό
οικόπεδο. Γωνιακή τύπου, πάνω - κάτω.
3 υπν., 2 πάρκινγ, τζάκι. Ανεξάρτητη, ανακαινισμένη εξ. του 1997. Εξαιρετική
κατάσταση, εξαιρετική ευκαιρία. Τηλ:
99662395.
Πωλείται καινούργιο διαμέρισμα, ισόγειο
2 υπνοδωματίων με A/C κοινή πισινα,2
parking και μεγάλη βεράντα με κήπο
στην περιοχή Τάφοι των Βασιλέων, με
τίτλο ιδιοκτησίας στην Παφο.Τιμη:130.000
Τηλ. 99425558
Πωλείται διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων
στο Κολόσσι επιπλωμένο, με κλιματισμό
σε όλους τους χώρους. Διαθέτει αποθήκη
και καλυμμένο χώρο στάθμευσης σε
πολύ καλή τιμή. Πληροφορίες 99009501
Πωλείται διαμέρισμα στο Παραλίμνι (περιοχή Ορφανίδη), ενός υπνοδωματίου,
60 τ.μ., με δύο κλιματιστικά, εντοιχισμένα
στην κουζίνα, επιπλωμένο, με πάρκινγκ.
Με τίτλο ιδιοκτησίας. Τιμή: 78.000.
Τηλ:99851521
Πωλείται διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων
στο Κολόσσι 90 τ.μ. σε πολύ ήσυχη περιοχή. Βρίσκεται στον 1ο όροφο και είναι
πλήρως επιπλωμένο. Υπάρχει κλιματισμός
σε όλους τους χώρους. Διαθέτει επιπλέον
τουαλέτα ξένων, δύο καλυμμένες βεράντες, αποθήκη και καλυμμένο χώρο στάθμευσης. Η πολυκατοικία είναι 4 χρονών.
Τιμή συζητήσιμη. Πληροφορίες 99009501.
Πωλείται κατάστημα σε κεντρικό δρόμο
της Πάφου 130τ.μ. πάνω - κάτω με υπόγειο χώρο στάθμευσης και μικρή αποθήκη.
τηλ. 99425558.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζονται δωμάτια και suites. Επιπλωμένα με τηλεόραση και κουζίνα. Σε
τιμή 300euro. Το ρεύμα και το νερό συμπεριλαμβάνονται μέσα στο ενοίκιο. Τηλ:
99944777.
Ενοικιάζεται Διαμέρισμα Μονάρι στη Πανεπιστημιούπολη ενός υπνοδωματίου σε
ήσυχη περιοχή της Αγλαντζιάς, κοντά
στο πανεπιστήμιο σε χαμηλή τιμή.(2 μόλις
χρονών). Πληροφορίες τηλ. 99-584270.
Ενοικιάζεται διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων
στη Ξυλοφάγου. Ενιαίος μεγάλος χώρος
κουζίνας και σαλονιού, επιπλωμένο, εξοπλισμένο με οικιακές συσκευές, χώρος
στάθμευσης. Τιμή: 250 ευρώ Τηλ:

Ο Γουέιν Λιου βοηθάει τη Μάρλο Γκολντ να βάλει ένα ασύρματο πιεσόμετρο που συνδέεται με το έξυπνο κινητό της. Δεκάδες
εταιρείες παρουσίασαν συσκευές που συνδέονται με τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα, κατά τη διάρκεια της Εκθεσης Ηλεκτρονικών
Καταναλωτικών Αγαθών, στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας.
τέτοιες συσκευές. Η κατάσταση που επικρατεί σήμερα θυμίζει πολύ την εποχή
που άρχισαν να κερδίζουν έδαφος τα
αυτόματα/ηλεκτρικά παράθυρα στα αυτοκίνητα ή την εποχή που οι κατασκευαστές τηλεοράσεων άρχισαν να παρέχουν μαζί με τη συσκευή και το τηλεχειριστήριο», επισημαίνει ο Σέφλερ.
«Παλιότερα ο κόσμος έλεγε “Γιατί χρειαζόμαστε το τηλεχειριστήριο; τι έχουμε
και δεν μπορούμε να σηκωθούμε να αλλάξουμε κανάλι”. Ομως έτσι είναι η πρόοδος, η εξέλιξη».

Γυμναστική
Εταιρείες όπως η ΝΙΚΕ, η Jawbone
και η Fitbit πωλούν συσκευές που φοριούνται και επιτρέπουν στους κατόχους
τους να παρακολουθούν τη σωματική
τους άσκηση μέσω του έξυπνου κινητού
τους. Η Fitbit πωλεί ένα ποδόμετρο τσέπης που μπορεί να μετρήσει κυριολεκτικώς κάθε μας βήμα αλλά και να παρακολουθήσει τι ακριβώς κάνουμε όταν

35796791951.
Ενοικιάζεται στην Έγκωμη απέναντι από
τα φώτα του Hilton Park χώρος 2200τ.μ.
από τα οποία τα 1000τ.μ. είναι στεγασμένα.
Ιδανικός χώρος για οποιαδήποτε εργασία.
Για πληροφορίες 22673403 - 99908143.
Ενοικιάζεται κεντρικός γραφειακός χώρος
στην Οδό Στασάνδρου (πάροδος Λεωφ.
Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, Λευκωσία). Λεπτομέρειες: 3ος όροφος, χώρος 75 τ.μ. , πλήρως κλιματιζόμενος, υπόγειος χώρος
στάθμευσης. Τηλ: 97776756.
Ενοικιάζεται μοντέρνο διαμέρισμα στην
Έγκωμη 80τμ, 2 υπνοδωμάτια, 2ος όροφος, κατασκευή:2009, Πλήρως επιπλωμένο, Κεντρική Θέρμανση, Κλιματισμός,
Αποθήκη, Στεγασμένος Χώρος Στάθμευσης, Δίπλα από Πανεπιστήμιο Λευκωσίας,
Θέα Χώρος Πρασίνου, τιμή: 750€.
99689498.
Ενοικιάζεται διαμέρισμα δυο υπνοδωματίων στην Αγλατζιά (πίσω από Λεωφόρο
Αγλατζιάς και πολύ κοντά στο Πανεπιστήμιο) σε άριστη κατάσταση. Διαθέτει
κουζίνα, σαλόνι, αποθήκη, πάρκινγκ, κλιματισμό (ζεστό-κρύο) ενώ στο κυρίως υπνοδωμάτιο υπάρχει επιπλέον τουαλέτα.
Διαθέσιμα και ηλεκτρικά είδη. Εύκολη
πρόσβαση στον αυτοκινητόδρομο και
στο κέντρο της πόλης. Τιμή 500 ευρώ,
με τα κοινόχρηστα. Τηλ: 99-882757
Ενοικιάζεται σπίτι στη Ξυλοτύμπου 3 υπνοδωματίων, πλήρως επιπλωμένο, εξοπλισμός κουζίνας, 320 ευρώ. Τηλ:
99659429.
Ενοικιάζεται αποθήκη 1050τ.μ. ή δυο αποθήκες 500τ.μ. ή μια στην Βιομηχανική
περιοχή Αραδίππου. Τηλ: 99585495.
Ενοικιάζεται διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων
στη Δερύνεια, κοντά στο νοσοκομείο Αμμοχώστου. Ευρύχωρο, επιπλωμένο, εξοπλισμένο με οικιακές συσκευές, κλιματιζόμενο και καλυμμένο χώρο στάθμευσης. Τηλ: 35799776613.
Ενοικιάζεται ανώγειως οικία στη Λάρνακα,
στη περιοχή Δροσιά, τριών υπνοδωματίων
μη επιπλωμένη, με χώρο στάθμευσης,
σε ύσηχη περιοχή. Λογικό ενοίκιο. Για
πληροφορίες τηλ. 99-622-402. Κος Σάββας- Λάρνακα
Ενοικιάζεται οροφοδιαμέρισμα στο Καϊμακλί. Αποτελείται από τρία υπνοδωμάτια
en suite και κοινόχρηστη κουζίνα, τραπεζαρία και σαλόνι. Mε πλήρη επίπλωση

ΧΑΝΙΑ: Eνοικιάζεται στο όμορφο παραδοσιακό χωριό
Γαβαλοχώρι με τις ωραίες ταβέρνες, πλήρως επιπλωμένο
καινούργιο ευρύχωρο διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου
(διπλό κρεββάτι) με άνετες βεράντες. Διπλό κρεββάτι-καναπές στο καθιστικό. Με πισίνα και εντυπωσιακή
θέα τα Λευκά Όρη. 5 λεπτά από την παραλία της Αλμυρίδας, 25 λεπτά από το κέντρο των Χανίων. Από €70
το βράδυ (ανάλογα με περίοδο και αριθμό ατόμων).
Τηλ. 99646786
ΧΑΝΙΑ: Πωλούνται στο όμορφο παραδοσιακό χωριό
Γαβαλοχώρι με τις ωραίες ταβέρνες, ευρύχωρα διαμερίσματα ενός υπνοδωματίου, 45m2 συν 2 άνετες
βεράντες. Με πισίνα και εντυπωσιακή θέα τα Λευκά
Όρη. Με καθορισμένο χώρο στάθμευσης. 5 λεπτά από
την παραλία της Αλμυρίδας, 25 λεπτά από το κέντρο
των Χανίων. Κύπριοι κατασκευαστές. Από €87,000.
Τηλ. 99646786

κοιμόμαστε. Το νεότερο προϊόν, το FitBit
Flex φοριέται σαν ρολόι και μέσω μιας
εφαρμογής πληροφορεί τον χρήστη για
το πόσα βήματα έκανε κατά τη διάρκεια
της ημέρας και πώς κοιμήθηκε. Τέτοιου
είδους συσκευές γίνονται όλο και πιο
δημοφιλείς, επειδή ανταποκρίνονται
στην ανησυχία του σύγχρονου ανθρώπου για τη φυσική του κατάσταση. «Η
αλήθεια είναι», λέει ο διευθύνων σύμβουλος της FitBit, ότι «το πρωί που ξυπνάω δεν με νοιάζει εάν η τηλεόρασή
μου έχει αρκετά πίξελ. Αντιθέτως ενδιαφέρομαι εάν κατάφερα να περπατήσω
αρκετά, να γυμναστώ, εάν βελτιώθηκαν
η διατροφή μου και ο ύπνος μου ή αν
μπορώ να ελέγξω το βάρος μου».

Μίνι-ιατρεία
Πολλές άλλες επιχειρήσεις προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες
που δίνουν οι αισθητήρες των έξυπνων
κινητών και η διαρκής σύνδεση με το
Ιντερνετ προκειμένου να δημιουργήσουν

ή χωρίς έπιπλα. Τηλέφωνο επικοινωνίας:
99327245.

της Λάρνακας. Λογικό ενοίκιο, Για ραντεβού: 99- 634-136 . Λάρνακα

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων,
80 τ.μ., με 2 βεράντες και ιδιωτικό χώρο
στάθμευσης σε ολοκαίνουργια πολυκατοικία, στη περιοχή Αγαπήνωρος στη
Κάτω Πάφο. Τιμή ευκαιρίας. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα
99632077, 99328326.

Ενοικιάζεται κατάστημα 300τ.μ. κατάλληλο
για αποθήκη ή εργαστήριο με τριφασικό
ρεύμα στην Παλλουριώτισσα, Λεωφ. Αμμοχώστου/ Τιμή 1000 ευρώ! Για πληροφορίες στο τηλ. 99639095.

Ενοικιάζεται ανακαινισμένο διαμέρισμα
2 υπνοδωματίων στον 6ο όροφο πολυκατοικίας, στη Λεωφόρο Καντάρας στο
Καϊμακλί, με μερικά έπιπλα, κατάλληλο
και για νεαρούς γονείς με παιδί. Τηλ. 99
468268. Ενοίκιο 350 ευρώ.
Ενοικιάζεται ρετιρέ 180τ.μ. με απρόσκοπτη
θέα, στην Αγλαντζιά, παρά το ΚΕΜΑ. Διαθέτει 3 υπνοδωμάτια , 2 αποχωρητήρια,
αποθήκη, κεντρική θέρμανση, κλιματιστικά
σε όλους τους χώρους, φούρνο και κεραμική εστία, ψυγείο και πλυντήριο ρούχων. Τιμή: _650 Συζητήσιμη. Ιάκωβος 99606-586.
Ενοικιάζεται αποθήκη με εμβαδό 350 τ.μ.
εις Βιομ. περιοχή Αραδίππου. Διαθέτει
γραφείο - κουζίνα - και 2 αποχωρητήρια.
Διαθέτει επίσης πόρτα ασφαλείας και
εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στον αυτοκινητόδρομο. Τηλ. 99- 634-136. Λάρνακα.
Ενοικιάζεται ανεξάρτητη μονοκατοικία
στην περιοχή Ζακάκι. Είναι 150 τετραγωνικά μέτρα με 3 υπνοδωμάτια. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε
στο τηλέφωνο 99552063.
Ενοικιάζεται διαμέρισμα 220 τετραγωνικών, 4 υπνοδωματίων, ανακαινισμένο,
στην Λεοφώρο Αθαλάσσας, στον δεύτερο
όροφο. Μεγάλη κουζίνα με αποθηκευτικό
χώρο, μεγάλος χώρος υποδοχής και αίθουσα συνεδριάσεων / σαλονι, όπως επίσης και 2 αποχωρητήρια (1 για ξένους
και 1 προσωπικής χρήσης με μπάνιο). Επίσης παρέχεται ανσανσέρ για τον δεύτερο όροφο μόνο. Για πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε: 99523068 /
99123583
Ενοικιάζεται διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου, επιπλωμένο, εις περιοχή Ξενοδοχείου "Palm Beach " εις τουριστική,
περιοχή Λάρνακας. Πέντε λεπτά από τη
θάλασσα. Λογικό ενοίκιο, Για ραντεβού:
99037111 . Κον Λευτέρη . 99-906-042
Παναγιώτης.
Ενοικιάζεται αποθήκη με εμβαδό 350 τ.μ.
εις Βιομ. Περιοχή Αραδίππου. Διαθέτει
Γραφείο - κουζίνα - και 2 αποχωρητήρια.
Διαθέτει επίσης πόρτα ασφαλείας και
εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στον αυτοκινητόδρομο. Τηλ. 99634136, Λάρνακα.
Ενοικιάζεται διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων,
επιπλωμένο, στην οδό Σταδίου στη Λάρνακα σε ύσηχη περιοχή. Ευρίσκεται κοντά
σε υπεραγορά και 10 λεπτά από το κέντρο

Ενοικιάζεται καινούργια ανώγειος οικία
στη Λεμεσό, 3 υπνοδωματίων, επιπλωμένη
εξολοκλήρου. Βρίσκεται σε κεντρική περιοχή της Λεμεσού και είναι κοντά στο
ΤΕΠΑΚ. Τιμή λογική και διαπραγματεύσιμη.
Για πληροφορίες 99797774.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Πωλείται οικόπεδο γωνιακό 550τ.μ. στη
Σκαρίνου, πίσω από τη Συνεργατική,
€85,000 περισσότερα. Τηλ. 99597344.
Πωλούνται οικόπεδα στην περιοχή Αγίου
Αθανασίου στη Λεμεσό από 320,000ευρώ,
630τ.μ. και άνω. Με συντελεστή δόμησης
80%, Τηλ: 70008333.
Πωλείται χωράφι οικιστικό στον Λυθροδόντα 950 τετραγωνικά στο κέντρο του
χωρίου σε ήσυχη γειτονία. Τηλ. 99586460.
Πωλείται μεγάλο οικόπεδο στην είσοδο
του χωριού Έμπα μόλις 2 χιλιόμετρα από
την πόλη της Πάφου. Δυνατότητα εμπορικής ανάπτυξης. Τηλ. 99429221 email:
giannos.ioannou@gmail.com
Πωλείται οικιστικό οικόπεδο στο Γέρι,
531 τετραγωνικά μέτρα. 100% Συντελεστής Δόμησης, 3 ορόφοι. Τιμή:180.000.
Τηλ. Επικοινωνίας: 99461279
Πωλείται χωράφι στο Πρωταρά εις Προφήτη Ηλία με εμβαδό 4,800 τ.μ . Εφάπτεται
σε κύριο δρόμο και έχει 10 % κάλυψη
για οικοδομή. Τιμή ευκαιρίας. Τηλ.
99634136.
Πωλείται σε νεόκτιστη περιοχή οικόπεδο
533 τ.μ. στην περιοχή Αγ. Κων/νου και
Ελένης, Ηλιούπολη στο Δάλι Λευκωσίας.
Το οικόπεδο εφάπτεται με πεζόδρομο
και έχει τίτλο ιδιοκτησίας. Για πληροφορίες
τηλ. 99458745
Πωλείται μεγάλο γωνιακό οικόπεδο στην
Αγλαντζιά έναντι από το πάρκο ακαδημίας,
πάροδος τις Λεωφ. Συμβουλίου της Ευρώπης, εμβαδού 657τ.μ με ΣΔ 140% ιδανικό για τετραώροφη πολυκατοικία.
Τιμή 495,000. G&P Lazarou 77.77.77.71
Πωλείται οικόπεδο σε ύψωμα στο Γέρι
σε αριστοκρατική περιοχή με μονοκατοικίες πολυτελείας στην είσοδο του Δήμου Γερίου από την Αθαλάσσα, εφάπτεται
χώρο πρασίνου και χαλίτικης γης 622τ.μ
με ΣΔ 80%. Τιμή 220,000. G&P Lazarou
77.77.77.71

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Πωλείται citroen c3 pluriel 2004, 16 άλογα,
αρ. εγγραφής KHD, 90.000 χλμ., περασμένο ΜΟΤ μέχρι τέλος 2013, σύστημα
triptonic. Τιμή 5.500 ευρώ, συζητήσιμη.
Τηλ. 97624180 Λευκωσία.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Κυπριακή Δημοκρατία, το Υπουργείο Εσωτερικών, το Τμήμα
Πολεοδομίας και Οικήσεως, ζητά προσφορές για τη Κατεδάφιση
Τριών (3) πολυκατοικιών στον Κυβερνητικό Οικισμό Στρόβολος ΙΙ, στη
Λευκωσία (Αρ. Προσφοράς 2/2013). Τα έγγραφα των προσφορών
θα διατίθενται από την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2013 μέχρι τις 27
Φεβρουαρίου 2013 στις 14.00μ.μ. τοπική ώρα, στον Κλάδο Οίκησης
του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, Οδός Κινύρα 5-6, Πτέρυγα
Δ, 1ος Όροφος, στη Λευκωσία, χωρίς αντίτιμο. Για περαιτέρω
πληροφορίες αποταθείτε στο χώρο του διαγωνισμού στο σύστημα
σύναψης Συμβάσεων στη διεύθυνση στο διαδίκτυο
www.eprocurement.gov.cy. και στα τηλέφωνα 22409814 και 22409800.

«μίνι ιατρεία» ή καλύτερα συσκευές που
μπορούν να ελέγχουν κάποιους από
τους δείκτες υγείας των κατόχων τους.
H εταιρεία Ihealth πωλεί τέτοιες συσκευές που επιτρέπουν τη μέτρηση της
αρτηριακής πίεσης, ενώ στην έκθεση
ηλεκτρονικών του Σαν Ντιέγκο ο ίδιος
κατασκευαστής έδειξε και ένα ασύρματο
μετρητή γλυκόζης το Smart Glucometer
που επιτρέπει στους διαβητικούς να
γνωρίζουν οποιαδήποτε στιγμή θελήσουν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα
τους. Ο χρήστης αρκεί να τοποθετήσει
μια μικρή σταγόνα αίματος σε ταινία
δειγματοληψίας, να τη βάλει σε ένα υποδοχέα που συνδέεται με το κινητό
τηλέφωνο. Η εφαρμογή μπορεί αμέσως
μετά να του δώσει τα αποτελέσματα.
Πρόσφατα μια μικρή εταιρεία, η AliveCor,
δημιούργησε μία συσκευή που μπορεί
να αποστείλει το ηλεκτροκαρδιογράφημά
σας στην οθόνη του τηλεφώνου με τη
βοήθεια της σχετικής εφαρμογής.
THE NEW YORK TIMES

OPEL VECTRA 18CC, registration DAF,
1993, manual, airbags, air-condition, car
radio, silver color, special price: 800 euro
only! Call 22101858.
Πωλείται GolF IV Tdi Van 110 hp χρώματος
ασήμι 3.500 ευρώ. Τηλ. 99997147.
Πωλείται Toyota Starlet Glanza 13άρι
turbo, χρώματος ασημί, γραμμένο και επιθεωρημένο, 4.500 ευρώ. Τιμή συζητήσιμη! 96766150 Λεμεσός.
Πωλείται Mercedes e 220 CDI μοντέλο
2001 silver, MOT 5/2014, πρόσφατο
γενικό service, full extra, 5.500 ευρώ,
λόγω αναχώρησης στο εξωτερικό. Για
περισσότερες πληροφορίες 99177507.
Πωλείται αμάξι Renault Megane Cabrio,
έτος 2006 16 άλογα, αρ. εγγραφής KJY,
περασμένο ΜΟΤ, σύστημα triptonic,
leather, με αρκετά extra. Τιμή 5.800 ευρώ,
συζητήσιμη. Τηλ. 99850944 Λεμεσός.
Πωλείται Suzuki Hayabusa του 2001 σε
άριστη κατάσταση. Δεκτός οποιοσδήποτε
μηχανικός έλεγχος. Τιμή 5.800 ευρώ,
συζητήσιμη. Τηλ. 96427168.
Πωλείται Mercendes – Benz CLK 200K
Convertible, automatic, petrol, 2000cc,
10/2002, Black leather seats (gray),
Avantgarde, Electric seats, Alarm, With
the new Mercedes key fob, 18 inch amg
rims, Carbon details. Tιμή: 8.500, τηλ:
99302099
Πωλείται GolF IV Tdi Van 110 hp, χρώματος ασήμι. Tιμή 3500. Τηλ 99997147.
Πωλείται μοτοσυκλέττα σκούτερ Piaggio
μοντέλο Beverly - Anniversary Edition,
κυβισμού 500 κ.ε. χρώματος μολυβί,
έτους 2012, παρα πολύ καλή κατάσταση,
με εγγύηση αντιπροσωπείας 2 χρόνια με
χιλιόμετρα 2400 , ένας ιδιοκτήτης . Tηλ.
99634136, ή 97686236. Λάρνακα.

Η Εκθεση Ηλεκτρονικών Καταναλωτικών Αγαθών, που πραγματοποιήθηκε
στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας με
150.000 επισκέπτες, αποτελεί απόδειξη
των νέων τεχνολογικών τάσεων. Δεκάδες εταιρείες είχαν την ευκαιρία
να παρουσιάσουν συσκευές που μπορούν να συνδεθούν με τις συμβατικές
συσκευές ενός σπιτιού, έτσι ώστε να
ελέγχονται μέσω έξυπνου τηλεφώνου.
Την τιμητική τους είχαν συσκευές
που μπορεί κανείς να φορέσει σαν
ρούχο και να έχει διαρκή έλεγχο της
υγείας του μέσω του έξυπνου κινητού
τηλεφώνου αλλά και συσκευές οικιακής ασφάλειας.
Η αμερικανική εταιρεία τηλεπικοινωνιών ΑΤ&Τ ανακοίνωσε ότι από
τον Μάρτιο θα αρχίσει να πωλεί στις
ΗΠΑ ένα ασύρματο σύστημα ασφάλειας, που θα ονομάζεται «ψηφιακή
ζωή» και θα επιτρέπει στους χρήστες
να χρησιμοποιήσουν ταμπλέτες και
κινητά, θωρακίζοντας το σπίτι τους
από απρόσμενες και άκρως δυσάρεστες επισκέψεις. Με αυτό το σύστημα
θα μπορούν να ελέγχουν τις κάμερες
ασφαλείας, τους συναγερμούς, ακόμα
και την καφετιέρα τους εξ αποστάσεως. Εάν ο επίδοξος διαρρήκτης
θέσει σε λειτουργία κάποιον αισθητήρα κίνησης μέσα στο σπίτι, παραδείγματος χάρη, ο χρήστης θα λάβει
μήνυμα στο κινητό του και στη συνέχεια θα μπορεί να καλέσει την αστυνομία. Επίσης οι πελάτες μπορούν
να επιλέξουν την ενίσχυση της υπηρεσίας, έτσι ώστε να ελέγχουν από
το τηλέφωνό τους τα φώτα, τις κλειδαριές, τον θερμοστάτη.
O Ραλφ ντε Βέγκα, διευθυντής του
τμήματος Κινητότητας της ΑΤ&Τ, υπογραμμίζει ότι ο τομέας της οικιακής
ασφάλειας μπορεί να αποδειχθεί χρυσοτόκος όρνιθα για την εταιρεία. Το
20% των κατοικιών στις ΗΠΑ διαθέτουν συστήματα ασφάλειας και εκατομμύρια ιδιοκτήτες πιθανότατα να
αναζητήσουν πρωτοποριακές λύσεις
απευθυνόμενοι στην εταιρεία. «Πιστεύω ότι τέτοια σύγχρονα συστήματα
μεταβάλλουν πάρα πολύ το πόσο ασφαλείς νιώθουμε για το σπίτι μας ό-

σεις! Τηλέφωνο επικοινωνίας: 99484639
Πωλείται μοτοσυκλέττα σκούτερ Piaggio
μοντέλλο Beverly - Anniversary Edition,
κυβισμού 500 κ.ε. χρώματος μολυβί, έτους 2012, παρα πολύ καλή κατάσταση,
με εγγύηση αντιπροσωπείας 2 χρόνια με
χιλιόμετρα 2400 , ένας ιδιοκτήτης . Για
πληροφορίες: τηλ. 99 - 634-136, ή 97686-236. Λάρνακα.
Πωλείται κρεβάτι ξύλινο 5 ποδών (150
κ.εκ.) σε καλή κατάσταση. Τιμή : 130 ευρώ. Τηλ. 99- 634136.
Πωλείται εργοστασιακό Ενυδρείο, διαστάσεων 100 χ 30 κ. εκ. μαζί με όλα τα
απαραίτητα για χρήση του και με επίσης
με χαλίκια. 60 ευρώ. Τηλ. 99- 634136.
Πωλούνται 2 ηλεκτρογεννήτριες HONDA
μοντέλο GX390 - απόδοσης 7 ΚVA. ελαφρώς μεταχειρισμένες, Κατάλληλες
για τουρμπίνα νερού ή άλλη ασχολία.
Τιμή έκαστη: Ευρώ, 1200. Για ραντεβού:
99634136 Λάρνακα.

Ενοικιάζεται Διαμέρισμά 3ων υπνοδωματίων σε κεντρικό σημείο
της Παλλουριώτισσας. Πλήρως ανακαινισμένο σε μοντέρνα
γραμμή, με παρκέ σε όλα τα δωμάτια, κεντρική θέρμανση πετρελαίου, 2 air-condition, ηλιακό θερμοσίφωνα. Κατάλληλο για
οικογένεια αλλά και για φοιτητές. Πολύ Λογική τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 96358828

Ενοικιάζεται διαμέρισμα
Ενοικιάζεται διαμέρισμα 135τ.μ. 3 υπν. με a/c, κ/θ, ensuite, ηλεκτρικές συσκεύες κουζίνας, blinds, καλυμένο
πάρκινγκ, αποθήκη, σε μικρό τριώροφο κτίριο κοντά
στο Λύκειο Αγ. Γεωργίου στη Λάρνακα.Ενοίκιο 470
ευρώ/μήνα. Για πληροφορίες τηλ. 99499792.

Πωλείται τηλεσκοπικό ανυψωτικό μηχάνημα (forklift) MERLO με 17 Μέτρα ανυψωτήρα, 3 ½ χρονών με 3000 ώρες λειτουργίας. Γίνονται δεκτές προτάσεις και
για ενοικίαση. Τηλ. 99622427

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πωλείται περίπτερο money gram dvd
club. Πωλείται επικερδής επιχείρηση
στον ίδιο χώρο λειτουργεί υπηρεσία
money gram, υπάρχει ενσωματωμένο
dvd club και τεράστιο περίπτερο. Επίσης
στον ίδιο χώρο λειτουργεί και κατάστημα
αθλητικών παπουτσιών. Πλούσιο stock.
Πωλείται λόγο άλλων ασχολιών των ιδιοκτήτων. Τηλ. 99843498.

Ενοικιάζονται φουσκωτά κάστρα σε διάφορα μεγέθη για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους για διάφορες εκδηλώ-

Ενοικιάζεται Διαμέρισμά

Πωλείται μια βιβλιοθήκη χρώματος άσπρου διαστάσεων 2.5x2.5 με χώρο για
τηλεόραση στο κέντρο. Πολύ καλή κατασκευή, σε πολύ λογική τιμή. Επίσης
δύο θερμάστρες σχεδόν καινούργιες και
πολύ αποδοτικές και οικονομικές σε κατανάλωση ενέργειας. Τηλ. 99316392.

Αν θέλετε έξτρα εισόδημα για οικονομική
ανεξαρτησία με ελεύθερο ωράριο, δωρεάν εκπαίδευση και εισόδημα € 500 € 2.500. www.life-change.biz. τηλ.
99256254.

Πωλείται μοτοσικλέτα Yamaha TDM
850cc, χρονολογίας 2000, χρώματος
κόκκινου σε άριστη κατάσταση. Τηλ:
99787889.

ταν βρισκόμαστε έξω από αυτό βελτιώνοντας τη ζωή μας» εξηγεί.
Ηδη η Ingersoll Rand, που κατασκευάζει σύγχρονα βιομηχανικά προϊόντα, προσφέρει ένα τέτοιο σύστημα
για όσους θέλουν να αποκτήσουν καλωδιωμένο σπίτι. Κοστίζει 223 ευρώ
και περιλαμβάνει μία κλειδαριά, ένα
φως και έναν σταθμό βάσης για τη
σύνδεση των συσκευών στο Διαδίκτυο. Ολα μπορούν να ελεγχθούν από
το έξυπνο κινητό τηλέφωνο ή μια εφαρμογή για ταμπλέτες που ονομάζεται Nexia Home Intelligence. Οι πελάτες της εταιρείας μπορούν να καταβάλλουν συνδρομή 6,69 ευρώ τον
μήνα για να χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες που παρέχει η εταιρεία.

Πωλείται βάρκα με όλο τον εξοπλισμό,
με λίγες ώρες λειτουργίας και όλες τις
άδειες. Τηλ.99422134

ΔΙΑΦΟΡΑ

Πωλείται επικερδής επιχείρηση (Πάρκο
Καφεστιατόριο) με όλο τον εξοπλισμό,
λόγο άλλων ασχολιών του ιδιοκτήτη. Υπαίθρια παιχνιδούπολη και κλειστή αίθουσα παιχνιδιών. Κατάλληλο για διοργάνωση εκδηλώσεων (γάμων, βαφτίσεων
κ.α). Τηλ: 99843498.

Επάνω, ηλεκτρονικός έλεγχος κατοικίας μέσω ταμπλέτας που συνδέεται
και με έξυπνο κινητό. Κάτω, φοριέται
σαν ρολόι και μετράει πόσα βήματα κάναμε πριν κοιμηθούμε.

Παραδίδονται Μαθήματα: Accounting
Lessons by an Experienced Professional
Lecturer. Preparation for all Levels of the
LCCI, IGCSE and A Level examinations.
Flexible times to suit students and working
adults. Contact Phone number: 99689498.
Αναλαμβάνονται οικοδομικές εργασίες,
με πείρα 30 χρόνια στον τομέα αυτό. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 99471652.
Παραδίδονται μαθήματα μαθηματικών
σε μαθητές δημοτικού-γυμνασίου-λυκείου.
(περιοχή Στρόβολος). Τηλ. 99216635.
Δασκάλα Ειδικής Εκπαίδευσης Λογοθεραπεύτρια ειδική παιδαγωγός παραδίδει
μαθήματα στη περιοχή Αγλαντζιάς. Τηλ:
99185706.

Ενοικιάζεται διαμέρισμα
Ενοικιάζεται διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου στον
Λυκαβητό, κοντά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και το πάρκο
πανεπιστημίου , φωτεινό, με μεγάλη βεράντα, επιπλωμένο,
με όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, a/c & θέρμανση. Τιμή
520 ευρώ. Τηλ. 99455246

Ενοικιάζεται κατάστημα

Πωλείται BMW 316i

Ενοικιάζεται κατάστημα στη Λακατάμια και πωλείται ο
εξοπλισμός και ο διαχωρισμός. Ο χώρος είναι είδη διαρρυθμισμένος κατάλληλος για φροντιστήριο, βιβλιοπωλείο,
γραφεία, ινστιτούτο αισθητικής κτλ. Διαθέτει διαχωρισμένους χώρους, χαλί, air-conditions, βιβλιοθήκες,
γραφεία, καρέκλες, σύνδεση με Internet και τριφασικό
ρεύμα. Το ενοίκιο είναι πολύ λογικό και η τοποθεσία πολύ
καλή. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την κα Αλεξάνδρα στο τηλ. 99-482381.

Πωλείται BMW 316i, κυπριακό του 2010, χρώματος
metallic liquid blue με μπεζ
καθίσματα δερματίνης, αυτόματο με όλα τα έξτρα,
34000 χλμ και δωρεάν
service από την αντιπροσωπεία για πέντε χρόνια. Τιμή
18000 ευρώ συζητήσιμη.
Τηλ. 97779722

Πωλείται BMW X5
Πωλείται BMW X5 (Sports
Package) 2005, 75.000 χλμ.,
μαύρο χρώμα, μπεζ δερμάτινα, σε άριστη κατάσταση
σε ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ.
20,000 ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε 99-913012.

SP-12-ADV IPAD_KATHI 08/02/2013 5:44 ΜΜ Page 4

TEXNES-01 COVER_TEXNES 08/02/2013 12:21 ΜΜ Page 8

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

«Στα 30 μου
μπορώ μόνο
να κοιτάζω
προς το φως»
Ενας δεκαετής κύκλος κλείνει και ένας
άλλος ξεκινάει για τη Νατάσσα Μποφίλιου

Ενα βροχερό μουντό μεσημέρι μπαίνει στο καφέ της Αγίας Παρασκευής
με 12ποντες γόβες, μαύρο διχτυωτό
καλσόν και κολλητή φούστα, τραβώντας σαν μαγνήτης τα βλέμματα
όλων. Το κατακόκκινο κραγιόν και
τα ξανθά μαλλιά α λα Μέριλιν φωτίζουν τα άτονα ώς εκείνη τη στιγμή
πρόσωπα των θαμώνων. Ο ηλικιωμένος σερβιτόρος δεν την αναγνωρίζει, αλλά δεν μπορεί να τραβήξει
το βλέμμα του.
Σχεδόν δέκα χρόνια πέρασαν
από τότε που η Νατάσσα Μποφίλιου
συστήθηκε στο κοινό και ήδη ετοιμάζεται να κλείσει τον πρώτο
της κύκλο. Με ανάμεικτα συναισθήματα για ό,τι τελειώνει και ό,τι

“

Η ελπίδα είναι η μεγαλύτερη
φυλακή, αλλά σε κρατάει σε
εγρήγορση κι όταν προκύψει,
μπορεί να σε απελευθερώσει
αρχίζει, ανάβει τσιγάρο, βγάζει τα
παπούτσια, κάθεται όπως άρεσε
στη Μελίνα Μερκούρη με τα πόδια
πάνω στην καρέκλα και μιλά για
όσα σφράγισαν αυτή τη δεκαετία
κι όσα θα περιμένουμε στο Kyklos
live stage, όπου ξεκινάει στις 2 Φεβρουαρίου.
«Στην ουσία κλείνει ένας κύκλος
που ξεκίνησε με τη δεύτερη ακρόαση της “Μικρής Αρκτου” και εννέα
χρόνων λάιβ, χωρίς σταματημό». Η
καινούργια παράσταση, το «Πέρασμα των μάγων», έχει διάθεση αναδρομής γιατί το επόμενο βήμα
θα πάρει αποστάσεις απ’ όσα έκανε
ώς τώρα. Ετοιμάζει κάτι εντελώς
διαφορετικό «με τα αγόρια» (όπως
ονομάζει τους κολλητούς της Θέμη
Καραμουρατίδη και Γεράσιμο Ευαγγελάτο), για τον επόμενο Νοέμβριο.
Μιλάει με παιχνιδιάρικο ενθουσιασμό γι’ αυτό το διάστημα της
ζωής της που δεν πρόλαβε να συνειδητοποιήσει, με τις συναυλίες
σε Ελλάδα και Κύπρο. «Ηταν σαν
ποτάμι που με παρέσυρε κάθε μέρα
αλλού». Περιπλανήσεις που της έδιναν την ελευθερία που ταιριάζει
στον χαρακτήρα της και αυθορμητισμός. Αυτός οδηγούσε την
τριάδα κι όχι οι στρατηγικές του
δισκογραφικού μάρκετινγκ που

ξεστράτισαν για χρόνια το τραγούδι. «Δεν περιμέναμε το κοινό
να έρθει σε μας. Ξεκινήσαμε παίζοντας σε χώρους 70 θέσεων, ύστερα 120, μετά 300… Προχωρούσαμε βήμα βήμα, όχι άπληστα». Ετσι μπορεί να υπερηφανεύεται για
το ρεκόρ των 7.500 θεατών το καλοκαίρι στην Τεχνόπολη.

Από τις τυχερές
Η Νατάσσα Μποφίλιου ήταν από
τις τυχερές του 2012. Οπως λέει με
αυτοπεποίθηση, «όταν δεν έχεις
λεφτά πρέπει να έχεις ιδέες». Αναρωτιέσαι, βέβαια, από πού αντλεί
τόση αισιοδοξία όταν τραγουδά
«μια εποχή τελειώνει, έρχονται οι
ημέρες του φωτός». «Είναι μονόδρομος για τους ανθρώπους η οπτική προς το φως. Η ελπίδα είναι
η μεγαλύτερη φυλακή, αλλά σε κρατάει σε εγρήγορση κι όταν προκύψει
μπορεί να σε απελευθερώσει. Στα
30 μου δεν έχω άλλο δρόμο από το
να κοιτάω προς το φως. Δεν ξέρω
αν φτάσαμε στον πάτο, αλλά η ιστορία από μόνη της έχει μια αισιόδοξη ρότα. Το καλό διαδέχεται
το κακό. Είναι το χάπι στη ματαιότητα η οπτική του φωτός».
Φως που υπαινίσσεται αλλά χωρίς
φανερό πολιτικό ή κοινωνικό έρεισμα. Διαφωνεί. «Τα περισσότερα
τραγούδια μας είναι προσωπικά και
κοινωνικά. Ετσι όπως είναι οι συνθήκες σήμερα δεν μπορείς να αρθρώσεις πολιτικό λόγο, όπως στο
παρελθόν, γιατί η μάχη δίνεται περισσότερο με τον εαυτό μας ακόμη
και όταν βγαίνουμε στον δρόμο».

info

Δύο εμφανίσεις
στην Κύπρο
Η Νατάσσα Μποφίλιου επιστρέ-

φει στην Κύπρο με τη μουσική
παράσταση υπό τον τίτλο «Το Πέρασμα των Μάγων». Επιμέλεια
προγράμματος: Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Ενορχηστρώσεις: Θέμης Καραμουρατίδης. Ήχος:
Γιάννης Παξεβάνης. Παίζουν οι
μουσικοί: Θέμης Καραμουρατίδης (πιάνο), Φοίβος Κουντουράκης (τύμπανα), Σωτήρης Καστάνης (κιθάρες), Γιώργος Μπουλντής (μπάσο), Άρης Ζέρβας (τσέλο), Δημήτρης Κουζής (βιολί –
μαντολίνο).
Τετάρτη 13 και Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου ώρα 9:00 μ.μ. στο
Savino Live, Watkins 1, Λάρνακα.
Πληρ. 24620861 και 99426011

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΩΡΑΚΗ

Της ΓΙΩΤΑΣ ΣΥΚΚΑ

«Η γενιά μου είχε μια κλειστή διαδρομή. Οσοι ήθελαν να φτιάξουν τη ζωή τους καλύτερη, το επιχείρησαν μέσα στο δωμάτιό τους με τα βιβλία, τα cd τους, το Διαδίκτυο, αλλά και πάλι κλεισμένοι. Για να περάσεις όμως από το ατομικό στο συλλογικό θέλεις χρόνο», υποστηρίζει η Νατάσσα Μποφίλιου.

Η γενιά μου μόλις βγήκε από το δωμάτιο...
«Μεγαλώσαμε σε κλειστά διαμερίσματα και διασκεδάσαμε σε κλειστά
κλαμπ» λέει, δίνοντας το στίγμα της
γενιάς της. «Η γενιά μου είχε μια
κλειστή διαδρομή. Οσοι ήθελαν να
φτιάξουν τη ζωή τους καλύτερη, το
επιχείρησαν μέσα στο δωμάτιό τους
με τα βιβλία, τα cd τους, το Διαδίκτυο,
αλλά και πάλι κλεισμένοι. Για να περάσεις, όμως, από το ατομικό στο
συλλογικό θέλεις χρόνο».
Εχει «κόλλημα» με τα 30 που χτύπησαν την πόρτα της, αλλά και τη
γενιά των 30άρηδων. «Ηλικία-σταθμός, όλοι μας έχουμε ζήτημα». «Οταν
πρωτάκουσα το “είσαι μόλις 30 και
εντελώς καθαρός’’ ένιωσα μεγάλη
αισιοδοξία. Μου το έγραψε ο Γεράσιμος σε cd και σε μια διαδρομή με
τη μία από τις δύο κολλητές μου, το
ακούσαμε τουλάχιστον 100 φορές
ώς το Ζούμπερι. Κρύβει ένα φως και
μια μουσική που σε ξεσηκώνει να
πας να το συναντήσεις. Θέλεις να
βγεις να ακολουθήσεις τη μεγάλη
πορεία, νιώθεις ότι γράφεται ιστορία.
Είναι σαν μια παρόρμηση για τη γενιά που μόλις βγήκε από το δωμάτιο
και δεν ξέρει πού να πάει.
»Βρέθηκε σε μια δυσάρεστη και
ευτυχή συγκυρία. Δυσάρεστη γιατί

ενώ τα πήραμε όλα από τους γονείς
μας βρεθήκαμε με το τίποτα, και ευτυχή επειδή κατά το μεγαλύτερο
μέρος της, είναι γενιά καλλιεργημένη. Αν ένα παιδί πει σήμερα στους
γονείς του θέλω να γίνω καλλιτέχνης
δεν θα του πουν γίνε δικηγόρος,
γιατί δεν του διασφαλίζει τίποτα η
Νομική. Αυτό σε απελευθερώνει από
το κοινωνικό ταμπού να έχεις μια
θέση στην κοινωνία. Εχω συμφοιτητές μου από τη Νομική που κρατάνε το βενζινάδικο των γονιών τους
παρότι σπούδασαν. Αυτή η προσγείωση σε απελευθερώνει γιατί δεν ακολουθείς την πορεία που διέγραψαν
για σένα».

Από τα τρία στις πορείες
Η Νομική, πάντως, τη βοήθησε
στο τραγούδι. «Η μόρφωση είναι ασπίδα στην εποχή μας». Το έμαθε
κι από την οικογένειά της. «Μια τυπική μεταπολιτευτική οικογένεια
αριστερών κομμουνιστών με Χατζιδάκι, Θεοδωράκη» όπως συστήνεται. Μεγαλύτερη από τα πέντε
παιδιά της οικογένειας, που όλα ακολούθησαν τις τέχνες. «Ολοι μας
είμαστε μαχητικοί. Από τα τρία μας
στις πορείες. Η μητέρα μου δεν μας

είπε ποτέ: “πάρε ζακέτα θα κρυώσεις”, μας έμαθε όμως τη λέξη αρνούμαι. Μεγαλώσαμε με ιδεολογικές
συμβουλές».
Κανείς δεν αρνείται ότι έδωσε νέο
αίσθημα στο κουρασμένο ελληνικό
τραγούδι. Εντονη προσωπικότητα,
εκρηκτική ως χαρακτήρας, παίζει
με τη φωτιά, σαγηνεύει, παρεξηγείται. «Οταν σταματάς να έχεις άποψη,
σταματάς να έχεις επαφή με την
κοινωνία, αν την κρύβεις είσαι υποκριτής», απαντά. Η Νατάσσα Μποφίλιου συνασπίζει το πιο ετερόκλητο
κοινό. Οι γκέι τη λατρεύουν. «Επειδή
αυτό που κάνουμε είναι απελευθερωμένο, δεν έχει στεγανά. Είναι υποστηρικτικό το γκέι κοινό, κι αυτό
που συνήθως ανακαλύπτει τάσεις
και πρόσωπα».
«Σαν κριάρι στο ζώδιο έκανε πάντα
φασαρία», λένε οι συμμαθητές της
που τη θυμούνται άλλοτε να τρέχει
για τα καλλιτεχνικά κι άλλοτε «να
τα δίνει όλα στο 15μελές». Εκείνη
δηλώνει πιστή στους φίλους, συγκατοικεί με τις δύο κολλητές της
στον Γέρακα, και όπως τονίζει σβήνοντας με χάρη το τσιγάρο πριν φύγει: «Χωρίς την οικογένεια και τους
φίλους μου δεν υπάρχω».

«Στη σκηνή
μεταμορφώνομαι»
Με τα χρόνια έμαθε να διαχειρί-

ζεται και το θέμα της κριτικής.
Μερικοί είναι επιφυλακτικοί με
μια τραγουδίστρια που είναι έντεχνη αλλά πλατινέ ξανθιά, που
παίζει με τον αισθησιασμό και το
κοινό. «Σου λένε από πού στα 21
σου βγαίνεις με δικό σου υλικό,
συνεργάτες και δεν πας με τον
καθιερωμένο τρόπο εξέλιξης των
καλλιτεχνών. Κάποιοι ενοχλούνται από την ερμηνεία μου κι άλλοι από το ρεπερτόριο. Εγώ ενοχλούμαι από τη χυδαιότητα κάποιων στο Διαδίκτυο που προσβάλλουν σχολιάζοντας ακόμη κι
μέρος του σώματός σου».
Η εμφάνισή της σκοντάφτει με
τα τραγούδια της, έντεχνα, ποπ ή
όπως τα χαρακτηρίζει η ίδια «αστικά συγκινητικά». Αδιαφορεί κι
όταν της λένε ότι «είναι κλαψοτράγουδα». Ούτε τις συμβουλές
να αλλάξει το στυλ της ακούει.
«Στη σκηνή κουβαλάω έναν κόσμο. Μου αρέσει να μεταμορφώνομαι, δεν το αρνούμαι. Θέλω να
βγάζω μια περσόνα».
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Στην οδό του λάθους
α επαναλάβω τον αφορισμό του νομπελί-

στα οικονομολόγου Πολ Κρούγκμαν, όπως καταγράφηκε σε άρθρο του στους
New York Times στις 3 Ιανουαρίου 2013, με αφορμή την επίσημη παραδοχή από το ΔΝΤ των
λανθασμένων υπολογισμών της επίδρασης των
μνημονίων λιτότητας, στην προκαλούμενη από
την εφαρμογή τους οικονομική ύφεση των υπερχρεωμένων χωρών του Νότου της Ευρωζώνης: «Στην πραγματικότητα βιώσαμε μία κολοσσιαία αποτυχία της οικονομικής πολιτικής και
πάρα πολλοί από αυτούς που είναι υπεύθυνοι
για την αποτυχία, παραμένουν στην εξουσία και
αρνούνται να μάθουν από τις εμπειρίες». Στην
οδό του λάθους όπου οδηγείται και η Κύπρος, οι
ηγέτες μας διαγκωνίζονται για την ορθότερη ή
την ηπιότερη εφαρμογή της λανθασμένης ευρωπαϊκής συνταγής, υπό το βάρος του εκβιασμού της οικονομικής κατάρρευσης. Και το εντυπωσιακό είναι πως ο κυπριακός πληθυσμός,

ουσιαστικά ανενημέρωτος για τις πραγματικές
διαστάσεις του προβλήματος, εμφανίζεται μέσα
από τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις να συμφωνεί με σημαντικά ποσοστά στην αποδοχή του
κυπριακού μνημονίου και την όδευση προς τη
λιτότητα.
Μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου το ποσοστό εκείνων
που επιθυμούσαν υπογραφή του ήδη γνωστού
και δημοσιοποιημένου Μνημονίου, κυμαινόταν
από 58% έως 54% των ερωτηθέντων, σύμφωνα
με τις σχετικές δημοσκοπήσεις Καθημερινής και
ΡΙΚ. Αν υπολογίσουμε μάλιστα ότι «η μεγαλύτερη έγκριση στην υπογραφή του κυπριακού μνημονίου εκδηλώνεται από τους ψηφοφόρους του
ΔΗΣΥ (80%) και των ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ, ΕΥΡΩΚΟ
(70%)», οι οποίοι λογικά, ως πλειοψηφία του εκλογικού σώματος, θα καθορίσουν την επερχόμενη εκλογή Προέδρου, είναι σχεδόν προκαθορισμένη και η πορεία της εφαρμογής του. Βέβαια, η εσωτερική μας παράνοια εκδηλώνεται

και με την εντυπωσιακή καταγραφή στις ίδιες
δημοσκοπήσεις, της έλλειψης εμπιστοσύνης
των Κυπρίων προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Κομισιόν, το ευρώ, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την ηγεσία του τόπου που
διαπραγματεύτηκε το Μνημόνιο, το οποίο η πλειοψηφία θέλει το γρηγορότερο να υπογραφεί! Ακόμα και οι άνεργοι σε ποσοστό 60% συμφωνούν με την υπογραφή του… Ίσως όμως εδώ να
κρύβεται μια παρανόηση του «μηνύματος» των
ερωτηθέντων. ΕΠΕΙΔΗ μνημόνιο δεν σημαίνει
μόνο λιτότητα αλλά και διαρθρωτικές αλλαγές
και συρρίκνωση του –ζηλευτού για τις αποδοχές
του– Δημοσίου, που θεωρούνται –σχεδόν από όλους, εκτός των εργαζόμενων στον ευρύτερο
δημόσιο τομέα– ως απαραίτητες επεμβάσεις για
να ανασάνει η οικονομία. Ωστόσο, έχει ενδιαφέρον να υπολογίσουμε την επίδραση στην κυπριακή οικονομία –έστω και κατά προσέγγιση–
του περίφημου δημοσιονομικού πολλαπλασια-

στή (multiplicateur), με τον οποίο το ΔΝΤ θα έπρεπε, σύμφωνα με την πρόσφατη παραδοχή
του, να υπολογίζεται το αποτέλεσμα της μείωσης
των κρατικών δαπανών και των αυξήσεων στις
φορολογίες, επάνω στην ανάπτυξη ή την ύφεση
της οικονομίας.
Αναφέρθηκε ήδη στο προηγούμενο άρθρο ότι,
αντί του μέχρι προσφάτως παραδεκτού δημοσιονομικού πολλαπλασιαστή 0,5, στην περίπτωση
της Ευρωζώνης και με πειραματόζωα κυρίως την
Ελλάδα και την Πορτογαλία, το ΔΝΤ εκπόνησε
νέο δημοσιονομικό πολλαπλασιαστή με αβέβαιο
μέγεθος από 0,9 έως 1,7. Ο προϋπολογισμός του
2013 προβλέπει αύξηση εσόδων –εξαιρουμένων
των δανείων– κατά 1,2% (5,860 δισ. ευρώ σε σύγκριση με 5,786 δισ. ευρώ του 2012) και μείωση
δαπανών κατά 5,8% (7,014 δισ. ευρώ σε σύγκριση με 7,449 δισ. ευρώ του 2012). Δηλαδή σύνολο μείωσης των κρατικών δαπανών και αυξήσεων στις φορολογίες 7%. Με βάση τον προηγού-

μενο και επισήμως λανθασμένο δημοσιονομικό
πολλαπλασιαστή 0,5 η ύφεση θα κυμαινόταν το
2013 γύρω στο 3,5%, όπως ακριβώς καταγράφηκε στον προϋπολογισμό που κατέθεσε και εγκρίθηκε από την Βουλή ο υπουργός Οικονομικών κ.
Βάσος Σιαρλή. Εάν χρησιμοποιήσουμε τους νέους αποδεκτούς πολλαπλασιαστές για την Ευρωζώνη 0,9 έως 1,7, τότε τα νούμερα της ύφεσης
για την κυπριακή οικονομία με την εφαρμογή
των μέτρων λιτότητας του Μνημονίου φτάνουν
τα εντυπωσιακά ύψη 6,3 έως 11,9! Και αυτό θα
σημαίνει βουτιά στο σπιράλ της επιταχυνόμενης
ύφεσης για τα επόμενα χρόνια, με ακολουθία
νέων Μνημονίων και επιπλέον μείωσης εισοδημάτων. Η πρόσφατη ιστορία της Ελλάδας σε επανάληψη. Μακάρι το μέλλον να με βγάλει κι εμένα και όσους άλλους βλέπουν το χάος μπροστά
μας, αδαείς και άσχετους. Αλλιώς βάλτε τα κλάματα από τώρα ή σχεδιάστε αλλαγή της τροχιάς
του τόπου όσο υπάρχει ακόμα χρόνος…
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Kυριακή 10 Φεβρουαρίου 2013

ΤΕΧΝΕΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΠΡΟΣΩΠΑ

ΒΙΒΛΙΟ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΜΟΔΑ

Μη χάσετε

Εκδηλώσεις - Ελλάδα

ΘΕΑΤΡΟ

Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή

ΕΚΔΗΛΩΣΗ

«Η Πόρνη του Οχάιο»
τελευταίες παραστάσεις

«Ισιδώρα Ντάνκαν» από το Σατιρικό

Τιμητική ημέρα για
τον Δ. Κωνστάντιο

Εκδηλώσεις - Κύπρος
Κυριακή 10.2

Παράταση μέχρι την
Τρίτη 12 Φεβρουαρίου, λόγω ζήτησης από
το κοινό της Λεμεσού,
πήρε το έργο «Η Πόρνη του Οχάιο» του Χανόχ Λεβίν που ανέβασε η Κεντρική Σκηνή
της ΕΘΑΛ σε σκηνοθεσία του Παναγιώτη Λάρκου, και σε μετάφραση Ιακώβ Σιμπή. Μια μαύρη κωμωδία
που μέσα από την ιστορία μιας πόρνης, ενός
ζητιάνου και του γιου του, μιλάει για το σεξ,
τα λεφτά, τον Θεό, την αγάπη, τα όνειρα, την
εθνική τιμή, την κοινωνική ασφάλιση και λέει
για όλα ψέματα! Πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί, Ευτύχιος Πουλλαΐδης, Βασιλική Κυπραίου
και Μηνάς Τίγκιλης. Δύο τελευταίες παραστάσεις, ώρα 6:30 μ.μ. απόψε και ώρα 8:30 μ.μ.
την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου στον Τεχνοχώρο
της ΕΘΑΛ, Λεμεσός. Πληρ. 25877827 και
www.ethal.com.cy.
Τετάρτη 13.2

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

«Το έργο τέχνης ως
χρηστικό αντικείμενο»
Έκθεση κάτω από τον τίτλο «Το έργο τέχνης
ως χρηστικό αντικείμενο-η συνέχεια». Εννέα
εικαστικοί καλλιτέχνες επεκτείνουν τα όρια
της έρευνάς τους και δοκιμάζουν την έμπνευση, τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους, δίνοντας στα δημιουργήματά τους διπλή αξία, αυτή του εικαστικού έργου και αυτή
του χρηστικού αντικειμένου. Στην έκθεση
λαμβάνουν μέρος καταξιωμένοι, αλλά και νέοι καλλιτέχνες. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα
γίνουν απόψε στις 8:00 μ.μ. και θα διαρκέσει
μέχρι και την Παρασκευή 8 Μαρτίου, στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Διάτοπος, στην οδό
Κρήτης 11, Λευκωσία. Πληρ. 22766117 και
www.diatopos.com.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Νατάσσα Μποφίλιου
Η Νατάσσα Μποφίλιου επισκέπτεται για
ακόμη μία φορά την
Κύπρο παρουσιάζοντας τη μουσική παράσταση υπό τον τίτλο
«Το Πέρασμα των Μάγων». Επιμέλεια προγράμματος: Γεράσιμος
Ευαγγελάτος. Ενορχηστρώσεις: Θέμης Καραμουρατίδης. Ήχος: Γιάννης Παξεβάνης. Παίζουν οι μουσικοί: Θέμης Καραμουρατίδης
(πιάνο), Φοίβος Κουντουράκης (τύμπανα),
Σωτήρης Καστάνης (κιθάρες), Γιώργος
Μπουλντής (μπάσο), Άρης Ζέρβας (τσέλο),
Δημήτρης Κουζής (βιολί – μαντολίνο). Ώρα
9:00 μ.μ. και Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου στο
Savino Live, Watkins 1, Λάρνακα. Πληρ.
24620861 και 99426011.
Πέμπτη 14.2

ΘΕΑΤΡΟ

«Η Μέθοδος Γκρόνχολμ»
από τη Νέα Σκηνή ΘΟΚ
Το πολυβραβευμένο έργο του Καταλανού
συγγραφέα Τζόρντι Γκαλθεράν, «Μέθοδος
Γκρόνχολμ» σε μετάφραση Μαρίας Τσατσαρώνη και Γιώργου Καραμίχου και σκηνοθε-

Κυριακή 10.2

Τρίτη 12.2, Τετάρτη 13.2 και Παρασκευή 15.12

Ελεωνόρα Ζουγανέλη

Την Ισιδώρα Ντάνκαν, αυτή τη γυναίκα θρύλο, την ιέρεια του μοντέρνου χορού, την πρώτη ξυπόλητη χορεύτρια, που σε κάθε άλμα μετάγγιζε την ουσία
της ύπαρξής της και γοήτευε τον θεατή, θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε τον Φεβρουάριο στο Σατιρικό Θέατρο – (Πάνω Σκηνή) μέσα από το θεατρικό έργο «Η ζωή και η Παρθένος» που έγραψε και σκηνοθέτησε ο Θανάσης Θεολόγης και ανεβάζει η Πάνω Σκηνή του Σατιρικού Θεάτρου. Παρά τις
τραγωδίες που έπληξαν τη ζωή της, η Ντάνκαν στάθηκε στα πόδια της, αφού
γι’ αυτήν η τέχνη ήταν ακόμη και πάνω από τη ζωή. Όπως έλεγε ο Μπουρντέλ… η Ιζαντόρα είναι ένα κομμάτι μάρμαρο που πάλλεται από αιωνιότητα.
Πάλλεται μεταξύ της τέχνης και του έρωτα. Η ζωή την τιμώρησε. Ο έρωτας την
απογοήτευσε. Ο θάνατος τη διεκδίκησε… αλλά η τέχνη τη δικαίωσε. Πρωταγωνιστεί η ηθοποιός Ιωάννα Δελάκου. Τακτικές παραστάσεις ώρα 8:30 μ.μ. κάθε
Παρασκευή και Σάββατο και ώρα 6:30 μ.μ. κάθε Κυριακή, στην Πάνω Σκηνή
του Πολιτιστικού Κέντρου Βλαδίμηρος Καυκαρίδης, Αγλαντζιά, Λευκωσία.
Πληρ. 22421609 και 22312940.

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη έρχεται για ακόμη μία φορά
στην Κύπρο μ’ ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει τραγούδια από το προσωπικό της ρεπερτόριο αλλά και
τραγούδια διασκευασμένα από την ίδια και το στενό
της συνεργάτη Ευριπίδη Ζεμενίδη. Αναμένεται να ερμηνεύσει και τραγούδια από το νέο της άλμπουμ με
τίτλο «Μετακόμιση τώρα», το οποίο θα κυκλοφορήσει
σύντομα, όπως το πρώτο single με τίτλο «Μονάχα εγώ» σε μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη και στίχους
του Γεράσιμου Ευαγγελάτου. Μαζί της οι σολίστες:
Ευριπίδης Ζεμενίδης (κιθάρα –τραγούδι), Βαγγέλης
Στεφανόπουλος (πλήκτρα), Γιάννης Αγγελόπουλος
(τύμπανα), Παρασκευάς Κίτσος (μπάσο), Νίκος Πασσαλίδης (μπουζούκι, ούτι). Τρίτη 12 και Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου ώρα 9:30 μ.μ. στο Πέραμα, Ζικ Ζακ 12 Λεμεσός (πληρ. 25373763) και Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου στο Aloft Music Bar, λεωφόρος Μακαρίου Γ΄ 6,
Αγία Νάπα, Αμμόχωστος. Πληρ. 99637831.

Δευτέρα 11.2

ΕΚΘΕΣΗ

«Βίων Ερμηνεία»
του Γ. Καστρίτση

το Λίβερπουλ στη Σαντορίνη» κ.ά. Ώρα 9:00
μ.μ. στο ShowRoom Cafe, λεωφόρος Μακαρίου 21, Λάρνακα. Πληρ. 24102762 και
95167187. Και Σάββατο 16 Φεβρουαρίου ώρα
10:30 μ.μ. στο «ΔίχωΡοκ», πλατεία Αποδήμων 1, Λύμπια, επαρχία Λευκωσίας.
Πληρ. 99463699.

ως σόλο καριέρα. Τέλος, έχει παίξει στα πιο
φημισμένα club και στα μεγαλύτερα φεστιβάλ του κόσμου. Ώρα έναρξης 11:00 μ.μ. με
opening set από τους VINYL MAFIA, στο
Occhio club, Αλκαίου 23, Έγκωμη, Λευκωσία.
Πληρ. 22255111 και 99399769.

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΘΕΑΤΡΟ

Γιάννης Βαρδής
και Έλενα Αναγιωτού

«Πώς να ληστέψετε
μια τράπεζα!»

ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο Γιάννης Βαρδής
και η Έλενα Αναγιωτού συναντιούνται on
stage» ενώνουν τις
φωνές τους, επικοινωνούν και αυτοσχεδιάζουν. Μαζί με τους
οι μουσικοί Τάσος
Γκούρας (μουσική επιμέλεια, πλήκτρα), Χρίστος Χριστοφή (κιθάρα). Γιώργος Κούλας (τύμπανα), Αντρέας Ροδοσθένους (μπάσο). Ώρα 9:30 μ.μ. στο 7
Seas, Columbia Plaza, Αγίου Ανδρέου 223,
Λεμεσός. Πληρ. 25278000.

Βασίλης Καζούλλης

Παρασκευή 15.2

Τη διαχρονική και επίκαιρη ανατρεπτική
κοινωνική σάτιρα του
Σάμμι Φαγιάτ παρουσιάζει η Κύρια Σκηνή
του Θεάτρου «ΣΚΑΛΑ» σε σκηνοθεσία
Χρίστου Ζάνου. Η
γνωριμία της φτωχής
οικογένειας Ναπολιτάνων, Καπέτσε, με μια
ιδιόρρυθμη πλούσια χήρα, που προσφέρει
φρέσκο ψάρι στις γάτες της γειτονιάς, θα
τους εξασφαλίσει φαγητό. Παράλληλα. θα
τους οδηγήσει, μέσα από τους υπονόμους
της Νάπολης, στην καρδιά μιας τράπεζας. Ο
πατέρας, ένας απατεωνίσκος ψευδοεφευρέτης, η μητέρα, θρήσκα και συντηρητική,
ο παππούς, που έχασε πια την επαφή με
την πραγματικότητα, ο γιος, μειωμένης αντίληψης και η κόρη, που τσαλαβουτάει εδώ κι εκεί, έγκυος. Ο Φαγιάτ έχει γράψει ένα έργο με σπουδαίους και δυνατούς χαρακτήρες, με πολύ σασπένς, με καυτή πιπεράτη κοινωνική σάτιρα και άφθονο γέλιο.
Ώρα 8:30 μ.μ. κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή ώρα 6:30 μ.μ. μέχρι 31 Μαρτίου, στο
Παττίχειο Θέατρο «ΣΚΑΛΑ» (πρώην ΑΤΤΙΚΟΝ), Λάρνακα.
Πληρ. 24652800 και 99490102.

σία Διαγόρα Χρονόπουλου επιστρέφει
ξανά στο σανίδι με
νέο κύκλο παραστάσεων. Για το έργο του
ο ίδιος ο συγγραφέας γράφει: «Η μέθοδος Γκρόνχολμ αποπειράται να μιλήσει
για τη σκληρότητα στις εργασιακές σχέσεις.
Και θέλησα να το κάνω αυτό με αφορμή μία
από τις πλέον απάνθρωπες διαδικασίες που
υφίστανται στον εργασιακό κόσμο: την επιλογή προσωπικού.» Οι τελευταίοι τέσσερεις
υποψήφιοι για μία θέση ανώτατου στελέχους σε μία σημαντική πολυεθνική εταιρεία
συναντώνται και υποβάλλονται στις τελευταίες δοκιμασίες της διαδικασίας επιλογής.
Δοκιμασίες οι οποίες, ακροβατώντας στο
παράλογο, δεν φαίνεται να έχουν καμία
σχέση με αυτή καθεαυτή τη θέση εργασίας.
Ώρα 8:30 μ.μ. μέχρι Σάββατο 23 Φεβρουαρίου στη Νέα Σκηνή του νέου Θεάτρου του
ΘΟΚ, χώρος παλαιού ΓΣΠ, Λευκωσία.
Πληρ. 77772717.

Ένας από τους πιο
συμπαθείς ερμηνευτές της ελληνικής
σκηνής ο Βασίλης Καζούλλης εδώ και αρκετά χρόνια κινείται
στα μονοπάτια της ελληνικής pop-rock
μουσικής με σεμνότητα και διακριτικότητα... Με παρέα την κιθάρα του και μόνο, ο Ροδίτης τραγουδοποιός θα
ερμηνεύσει τραγούδια του που έγιναν πασίγνωστα όπως τα: «Φανή», «Αν ήσουν άγγελος», «Πυγμάχος», «Κοπέλες για λίγο», «Κάτι
να γυαλίζει», «Αεροπλάνα», «Αμοργός», καθώς και από τη δισκογραφική δουλειά «από

Τιμητική ημέρα για τον Δημήτρη Κωνστάντιο, πρώην διευθυντή του
Βυζαντινού
Μουσείου, με
δωρεάν είσοδο σε όλους τους επισκέπτες και ξεναγήσεις στη
μόνιμη αλλά και στην περιοδική
έκθεση. Η εκδήλωση περιλαμβάνει επίσης εκπαιδευτικά προγράμματα και επισκέψεις στα εργαστήρια συντήρησης. Ωρα έναρξης 10 π.μ. Β. Σοφίας 22

Εγκαίνια της έκθεσης του Γιάννη Καστρίτση «Βίων Ερμηνεία»
στο Βυζαντινό Μουσείο. Στην
έκθεση παρουσιάζονται είκοσι
πέντε ζωγραφικά έργα, γλυπτά
και φωτογραφίες. Ωρα έναρξης
εγκαινίων στις 7 μ.μ. Διάρκεια
έκθεσης έως τις 31 Μαρτίου.
Βασ. Σοφίας 22

Nick Warren
Ο super star dj Nick
Warren είναι πολύ
γνωστός ως ιδρυτικό
μέλος του group WAY
OUT WEST, με τις περισσότερες κυκλοφορίες cd/συλλογές της
πασίγνωστης εταιρείας Global
Underground, όπως επίσης κυκλοφορίες
στην πολύ γνωστή εταιρεία RENNAISANCE, ιδιοκτήτης της δισκογραφικής εταιρίας HOPE
recordings και πολλές παράγωγες πλέον και

Eπιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
art@kathimerini.com.cy

Παρασκευή 15.2

ΜΟΥΣΙΚΗ

Πρεμιέρα
για τη «Χαλιμά»
Πρεμιέρα στο θέατρο «Ολύμπια» για την οπερέτα του Θεόφραστου Σακελλαρίδη «Η Χαλιμά», παραγωγή της Λυρικής
Σκηνής, σε σκηνοθεσία, απόδοση και προσαρμογή κειμένου
του Πέτρου Ζούλια. Διευθύνουν
οι Γιώργος Πέτρου και Παναγιώτης Παπαδόπουλος. Η υπόθεση
είναι εμπνευσμένη αμυδρά από
τις «Χίλιες και μια νύχτες» και εξελίσσεται σε ένα παλάτι της Ανατολής. Το έργο ανασύρθηκε
από τα μουσικά αρχεία της Λυρικής Σκηνής ενώ την επιμέλεια
και αποκατάστασή του ανέλαβε
ο μουσικολόγος Γιάννης Τσελίκας. Ακαδημίας 59-61

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Ανάμεσα σε
τσίρκο και θέατρο
«Οι ψίθυροι των τοίχων»
(«Murmures des murs») είναι ο
τίτλος της παράστασης της Βικτόρια Τιερέ Τσάπλιν που παρουσιάζεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών για δύο βραδιές
(15, 16/2). Ενα θέαμα που ακροβατεί ανάμεσα στο τσίρκο και το
θέατρο με πρωταγωνίστρια την
Ορελιά Τιερέ. Στις 8 μ.μ.
Βασ. Σοφίας και Κόκκαλη

Σάββατο 16.2

ΜΟΥΣΙΚΗ

κή έκθεση του Δημήτρη Αληθεινού με ζωγραφικά έργα, σχέδια, εγκαταστάσεις, γλυπτά,
φιλμ, βίντεο και αρχειακό υλικό.
Διάρκεια έκθεσης έως τις 26/5.
Κτίριο Ωδείου Αθηνών.
Βασ. Γεωργίου Β΄ 17-19 και Ρηγίλλης

Πέμπτη 14.2

ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο Curtis Fuller
στο Half Note
Στο Half Note Jazz Club ξεκινάει τις εμφανίσεις του ο διάσημος τρομπονίστας Curtis Fuller
με το σεξτέτο του. Μια ιστορική
φυσιογνωμία της τζαζ, γνωστός
από τη συμμετοχή του στο άλμπουμ «Blue Train» του Τζον
Κολτρέιν για το Blue Note το
1958. Τριβωνιανού 17, Μετς, τηλ.
210 9213310

ΕΚΘΕΣΗ

Αναδρομική
Δημ. Αληθεινού
Στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης
Τέχνης εγκαινιάζεται αναδρομι-

ΘΕΑΤΡΟ

«Με δύναμη
από την Κηφισιά»
Το έργο των Δ. Κεχαΐδη και Ελένης Χαβιαρά «Με δύναμη από
την Κηφισιά», παραγωγή του
θεατρικού οργανισμού Ακροπόλ, ανεβαίνει στο θέατρο Ροές
σε σκηνοθεσία της Ερσης Βασιλικιώτη. Παίζουν οι Τζίνα Θλιβέρη, Νάντια Μαργαρίτη, Νίκη
Παλληκαράκη και Γιώτα Φέστα.
Ιάκου 16, Γκάζι
Eπιμέλεια: ΝΕΛΛΗ ΑΜΠΡΑΒΑΝΕΛ
abravanel@kathimerini.gr

ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΛΟΝΔΙΝΟ
ΕΚΘΕΣΗ
Marlborough Gallery
www.marlboroughfineart.com
«Paula Rego: The Dame with the Goat’s

Foot». Η Πορτογαλίδα ζωγράφος Πάουλα Ρέγκο είναι μια συναρπαστική αφηγήτρια, που συνδυάζει τη χάρη με την
ασχήμια, το μυστήριο με την κοινοτοπία
του κακού. Εγκατεστημένη εδώ και πολύ καιρό στην Αγγλία, η 77χρονη καλλιτέχνις έχει επανειλημμένως επιστρέψει
στις πηγές έμπνευσης της γενέτειράς
της. Η σειρά έργων που παρουσιάζονται
στην έκθεση αντιπροσωπεύει μια νέα ι-

χνηλασία στον κόσμο των μύθων και της
ιστορίας της Πορτογαλίας: τα μεγάλων
διαστάσεων παστέλ, τα σχέδια και τα
χρωματισμένα με το χέρι χαρακτικά είναι εμπνευσμένα από ένα μεσαιωνικό
παραμύθι, την «Κυρία με το κατσικίσιο
πόδι» (A Dama pe-de-cabra»), όπως το
αφηγήθηκε ο Πορτογάλος λογοτέχνης
και λαογράφος του 19ου αιώνα Αλεξάντρ Ερκουλάνο. Στα έργα αυτά, η Ρέγκο
εγκαταλείπει τον αφαιρετικό δρόμο που
είχε πάρει τα τελευταία χρόνια για να
δώσει εικόνες πυκνές, έντονα αφηγηματικές, γεμάτες πάθος. Οι σκηνές περιλαμβάνουν πλάσματα των φανταστικών τοπίων της Ρέγκο – αλλόκοτα, βασανισμένα παιδιά, απειλητικές κούκλες
και μαριονέτες, παράξενα ζώα, καθώς

και αλληγορικές συνθέσεις όπως η «Φιλαργυρία» (φωτ.). Είναι ένα σύνολο έργων που έρχεται να προσθέσει μια σημαντική νέα σελίδα στη δημιουργική
διαδρομή αυτής της τόσο ξεχωριστής
ζωγράφου. Εως την 1η Μαΐου.

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
ΘΕΑΤΡΟ
Second Stage Theatre
www.2st.com
«Water by the Spoonful». Το έργο της

Κιάρα Αλεγκρία Χαντς, που τιμήθηκε με
το βραβείο Πούλιτζερ θεατρικού έργου
το 2012, είναι το δεύτερο μέρος μιας
τριλογίας που εστιάζεται στην οικογένεια Ορτίζ. Ο Ελιοτ Ορτίζ, πρώην πεζοναύτης που τραυματίστηκε στον πόλεμο στο Ιράκ, επιστρέφει στο σπίτι του
στη Φιλαδέλφεια, όπου έρχεται αντιμέτωπος με την απώλεια της αγαπημένης
θείας του που τον μεγάλωσε και τη δύσκολη επανασύνδεση με την πρώην τοξικομανή μητέρα του, που τον είχε εγκαταλείψει. Οι δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης του νεαρού
Πορτορικανού «βετεράνου» είναι περιορισμένες, ο προβληματισμός για τη
συμμετοχή του στον πόλεμο τον βασανίζει, ενώ η είσοδός του σε μια διαδικτυακή ομάδα υποστήριξης έρχεται να
περιπλέξει ακόμα περισσότερο τα
πράγματα, καθώς ο πραγματικός και ο
ψηφιακός κόσμος συγκρούονται στην
καθημερινότητά του. Το έργο, σκηνοθε-

τημένο από τον Ντέιβιντ Μακ Κάλουμ,
έχει κερδίσει πολύ ευνοϊκές κριτικές, ιδιαίτερα για την ερμηνεία του Αρμάντο
Ριέσκο στον ρόλο του Ελιοτ.

ΠΡΑΓΑ
ΕΚΘΕΣΗ
Salma Palace
www.ngprague.cz
«Frantisek Kupka: Path to Amorpha». Α-

πό τους πρωτεργάτες της αφαίρεσης, ο
Τσέχος καλλιτέχνης Φράντισεκ Κούπκα
(1871-1957) εγκαταστάθηκε στο Παρίσι
το 1895 και κέρδιζε τα προς το ζην ως
σχεδιαστής και εικονογράφος. Τέσσερα
χρόνια αργότερα άρχισε να εκθέτει έργα
του στα παρισινά «σαλόν», τις περιοδικές εκθέσεις που συγκέντρωναν νέα έρ-

γα διάσημων και λιγότερο γνωστών
καλλιτεχνών, προσελκύοντας πλήθη
φιλότεχνων και κοσμικών. Η έκθεση
στην Πράγα παρακολουθεί τον δρόμο του προς την άρνηση της παραστατικότητας, με σταθμούς δύο ιστορικά αφαιρετικά έργα:
τους πίνακες «Αμορφα: Φούγκα σε δύο
χρώματα» (φωτ.) και «Αμορφα: Θερμές
χρωματικές», τους οποίους παρουσίασε
στο Salon d’ Automne του 1912, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις. Την ίδια
χρονιά είχαν παρουσιάσει επίσης αφαιρετικά έργα τους ο Καντίνσκι, ο Ντελονέ

Πίντερ στο θέατρο Πίντερ
Στο έργο του Χάρολντ Πί-

ντερ «Παλιοί καιροί», το
οποίο ανέβηκε πρόσφατα
στο λονδρέζικο θέατρο
που φέρει το όνομα του
συγγραφέα, ένα παιχνίδι
κυριαρχίας και ερωτικού
ανταγωνισμού εκτυλίσσεται ανάμεσα σε τρία πρόσωπα: ένα παντρεμένο
ζευγάρι και μια παλιά φίλη, πρώην συγκάτοικο
της συζύγου. Κλεισμένοι
σ’ ένα απομονωμένο εξοχικό σπίτι, η Κέιτ, ο Ντίλεϊ και η Αννα θυμούνται τις μέρες που πέρασαν μαζί
στο Λονδίνο πριν από χρόνια. Ωστόσο, καθώς αναδύονται αλληλοσυγκρουόμενες αναμνήσεις και κρυμμένες σεξουαλικές εντάσεις, το παρελθόν έρχεται να διεισδύσει απειλητικά στο παρόν. Η παράσταση, που σκηνοθέτησε
ο Ιαν Ρίκσον, έχει μία πρωτοτυπία: η Κριστίν Σκοτ–Τόμας και η Λία Ουίλιαμς
εναλλάσσονται στους ρόλους της Κέιτ και της Αννας, δίνοντας διαφορετικές εκδοχές των δύο ηρωίδων και ενθουσιάζοντας τους κριτικούς με τον
δυναμισμό, το χιούμορ και την ευελιξία των ερμηνειών τους.

και ο Πικαμπιά. Η αφαίρεση είχε γεννηθεί. Χρόνια αργότερα, μιλώντας για τα
προκλητικά εκείνα έργα, ο Κούπκα τα υπερασπίστηκε λέγοντας ότι κάθε χρώμα
ήταν «μια ξεχωριστή νότα μέσα σε μια ολόκληρη ορχηστρική σύνθεση». Εως τις
3 Μαρτίου.

ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ
ΕΚΘΕΣΗ
San Francisco Museum of Modern Art
www.sfmoma.org
«South Africa in Apartheid and After:

David Goldblatt, Ernest Cole, Billy
Monk». Στην τελευταία Μπιενάλε της Βενετίας, μια σειρά ασπρόμαυρες φωτογραφίες του Ντέιβιντ Γκόλντμπλατ (γενν.
1930), με τίτλο «Πρώην ένοχοι στη σκηνή
του εγκλήματος», εκτέθηκαν στο περίπτερο της Νότιας Αφρικής (εδώ μία από
αυτές, με τίτλο «Συνάντηση εκπροσώπων
της επιτροπής
εργατών-διεύθυνσης της Εταιρείας Κολγκέιτ-Πάλμολιβ», 1980). Οι
φωτογραφίες
αυτές, μαζί με
άλλες, έγχρωμες, που τράβηξε στην πατρίδα του μετά
το απαρτχάιντ, συνοδεύονται στην έκθεση από έργα δύο άλλων Νοτιοαφρικανών
φωτογράφων που επέλεξε ο ίδιος ο
Γκόλντμπλατ. Ο Ερνεστ Κόουλ (1940-90)
τεκμηρίωσε την καθημερινότητα των
μαύρων Νοτιοαφρικανών μέχρι την αναχώρησή του από τη γενέτειρά του το
1960. Ο Μπίλι Μονκ (1937-1982), ο οποίος σκοτώθηκε από πυροβολισμό σε ένα
βίαιο περιστατικό, εστίασε τον φακό του
στον φυλετικά μεικτό πληθυσμό του Κέιπ
Τάουν, απαθανατίζοντας στιγμιότυπα από
την καθημερινή ζωή των συμπατριωτών
του. Εως τις 15 Μαρτίου.

ΧΙΟΥΣΤΟΝ
ΕΚΘΕΣΗ
Museum of Fine Arts Houston
www.mfah.org
«Portrait of Spain. Masterpieces from the

Prado». Εκατό έργα ζωγραφικής, προερχόμενα από το μουσείο του Πράδο, αντιπροσωπεύουν τρεις περιόδους της ισπανικής ιστορίας στην έκθεση «Πορτρέτο της
Ισπανίας». Η αποκαλούμενη «χρυσή εποχή», μετά τις κατακτήσεις του ισπανικού
στέμματος στην αμερικανική ήπειρο, όταν
βασίλευαν μονάρχες της δυναστείας των
Αψβούργων και των Βουρβώνων (15501770), εικονογραφείται από πορτρέτα και

έργα θρησκευτικής ή μυθολογικής θεματολογίας, Ισπανών και άλλων Ευρωπαίων
καλλιτεχνών που έζησαν στην Ισπανία, όπως ο Ελ Γκρέκο, ο Βελάσκεθ (εδώ το έργο του «Ο θρίαμβος του Βάκχου», 1629)
και ο Θουρμπαράν. Ο Γκόγια, με μια σειρά
πίνακες και χαρακτικά, είναι ο κύριος εκπρόσωπος της δεύτερης εποχής, των ταραγμένων χρόνων μεταξύ 1770 και 1850,
που σημαδεύτηκαν από την αιματοβαμμένη εισβολή των στρατευμάτων του Ναπολέοντα στην Ισπανία. Το πιο ήρεμο και ρομαντικό δεύτερο μισό του 19ου αιώνα αντανακλάται στη γεμάτη ηλιόφως ζωγραφική του Χοακίν Σορόλια και σε έργα λιγότερο γνωστών καλλιτεχνών που εκφράζουν την άνοδο στο προσκήνιο της μεσαίας τάξης. Εως τις 31 Μαρτίου.
Επιμέλεια: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΟΥΠΑΚΗ
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ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η
ΠΡΟΣΩΠΑ

ΒΙΒΛΙΟ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΧΝΕΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΜΟΔΑ

Τελευταίο ταξίδι για τη Νίκη Μαραγκού

Η πολυβραβευμένη λογοτέχνιδα και ζωγράφος αφήνει πίσω σημαντική κατάθεση στην κυπριακή λογοτεχνία και στα ελληνικά γράμματα
Του ΚΩΣΤΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

«Εκτός από το γράψιμο και τη ζωγραφική απολαμβάνω τα ταξίδια
και την καλή παρέα», μας έλεγε η
Νίκη Μαραγκού τον Δεκέμβριο του
2010 στη συνέντευξη που παραχώρησε στην «Κ» με αφορμή την έκδοση του «Γεζούλ» που στα αραβικά
σημαίνει: «Όλα περνούν, όλα χάνονται». «Ή μήπως όχι;» είχε συμπληρώσει ο συγγραφέας Δημήτρης
Νόλας σε ένα ηλεκτρονικό μήνυμά
του όπου εξέφραζε τον ενθουσιασμό
του για τη γραφή της Νίκης. Σ’ ένα
πλακάκι που είχε αγοράσει παλιά
στο Κάιρο είχε βρει γραμμένη αυτήν

“

«Το θεωρώ ένα δώρο το να
μπορείς να γράφεις. Είναι
σαν να διαστέλλονται οι
στιγμές σου δημιουργώντας
κάτι δικό σου. Είναι και ο
μόνος τρόπος να αντιμετωπίσουμε τον θάνατο…»
τη λέξη. Σύμπτωση το να ταξιδεύει
από το Κάιρο προς το Φαγιούμ (την
«Κροκοδείλων πόλη» για τον Ηρόδοτο) και με καλή παρέα από δύο
φίλες της, όταν τη συνάντησε ο θάνατος και την πήρε μαζί του στο
τελευταίο ταξίδι της. Η προσωπικότητα και η ζωή, όλα περνούν και
χάνονται στο παρελθόν, αλλά η
αύρα της δημιουργίας, το αποτύπωμα της φωτισμένης έμπνευσης,
παραμένουν ως κατάθεση- κληρονομιά για τους επερχόμενους αναζητητές της γνώσης, της απόλαυσης
και της ομορφιάς.
Μεταφέρουμε κάποια αποσπάσματα από τις σκέψεις που μοιράστηκε μαζί μας σε εκείνη τη συνέντευξη του Δεκεμβρίου του 2010.
Για την Αμμόχωστο, τη Λεμεσό και
τη Λευκωσία: «Ο πατέρας μου ήταν

από την Αμμόχωστο όπου είχαμε
σπίτι επάνω στη θάλασσα. Στη Λεμεσό έμεινα μέχρι τα τέσσερά μου,
γιατί μετακομίσαμε στη Λευκωσία.
Θυμάμαι, παρ’ όλο που ήμουν παιδί,
το σφίξιμο στην καρδιά μου που ένοιωθα στη Λευκωσία. Η Λεμεσός
ήτανε η πόλη των γλεντζέδων και
των εμπόρων. Όλο γλέντια και τραγούδια. Θυμάμαι όταν ερχόντουσαν
οι θίασοι από την πρωτεύουσα και
ο πατέρας μου άδειαζε την κλινική
που είχε και τους έβαζε μέσα να κοιμηθούν. Θυμάμαι που ερχόταν ο αμαξάρης τα βράδια κι έπινε κονιάκ
στο σπίτι μας. Ήτανε μια τοπική

κοινωνία σχεδόν αταξική. Ενώ η
Λευκωσία ήταν η πόλη των δημοσίων υπαλλήλων και της αποικιοκρατίας. Τέρμα τα γλέντια και μόνο
σοβαρές δεξιώσεις στο Κυβερνείο.
Η σχέση με την Αμμόχωστο ήτανε
σχέση διακοπών και διαβάσματος.
Ο θείος μου, ο Δημήτρης Μαραγκός,
είχε μια εκπληκτική βιβλιοθήκη, τη
μεγαλύτερη της εποχής του και εκεί
μέσα ήταν ο παράδεισός μου».
Για τον συγγραφικό οίστρο: «Οι
συγγραφείς ουσιαστικά μιλούν πάντα για τον εαυτό τους. Ο Φλομπέρ
έλεγε ότι «η Μαντάμ Μποβαρί είμαι
εγώ». Δεν μπορείς να μιλήσεις αν

δεν έχεις βιώσει πράγματα είτε ο ίδιος είτε μέσω άλλων ανθρώπων.
Και νομίζω ότι ο λόγος που μπορώ
και γράφω είναι το ότι είμαι πολύ
περίεργη να μαθαίνω, ακούγοντας,
βλέποντας, διαβάζοντας, ψάχνοντας.
Από παιδί ήμουν έτσι. Μαζεύονται
αυτά που εισπράττεις και κάποια
στιγμή βγαίνουνε.
Το θεωρώ ένα δώρο το να μπορείς
να γράφεις. Είναι σαν να διαστέλλονται οι στιγμές σου δημιουργώντας κάτι δικό σου. Αν θέλεις, είναι
και ο μόνος τρόπος να αντιμετωπίσουμε τον θάνατο. Δεν μπορώ να
εξηγήσω πώς ακριβώς γίνεται αυτή

η λειτουργία της συγγραφής. Εγώ
δεν είμαι ένας άνθρωπος που κάθομαι και γράφω όλη μέρα. Ασχολούμαι με χίλια δυο πράγματα, μαγειρεύω, πλένω, ασχολούμαι με τον
κήπο, με τα παιδιά, πράγματα που
είναι όλα σημαντικά για μένα. Αλλά
την ώρα που, ας πούμε, πλένω τα
πιάτα, δημιουργούνται εικόνες. Δουλεύει συνεχώς το μυαλό και τα διάφορα ερεθίσματα που έρχονται και
σε βρίσκουν ή που τα ψάχνεις, εντάσσονται μέσα σε αυτό που ετοιμάζεται να γεννηθεί.»
Για την εποχή του life style: «Περνάμε έναν πολύ δύσκολο καιρό και
μεγάλο μερίδιο ευθύνης έχουν τα
ΜΜΕ με τα πρότυπα με τα οποία
διαπαιδαγωγούν τα σημερινά κορίτσια. Τα σημερινά παιδιά είναι ανίδεα για την ιστορία του τόπου τους
και των ανθρώπων του. Το μόνο που
τους ενδιαφέρει είναι ποια ηθοποιός
χώρισε και με ποιον έμπλεξε. Τι εφόδιο θα είναι αυτή η γνώση για τη
ζωή τους; Με στεναχωρεί πάρα πολύ
όλο αυτό που συμβαίνει. Όλη αυτή
η κυριαρχία του life style στα περιοδικά και στη τηλεόραση. Όλο
αυτό το ψεύτικο πράγμα».
Για τη γυναίκα: «Με ενδιαφέρει
η έννοια της γυναίκας πιο σφαιρικά
και όχι περιορισμένα όπως θεωρώ
ότι την προσδιορίζουνε στη σύγχρονη εποχή. Θεωρώ ότι οι παλαιότερες γυναίκες είχαν μια πάρα πολύ
συγκεκριμένη αντίληψη για το τι
είναι σωστό και τι είναι λάθος. Κάτι
που νομίζω έχει εντελώς χαθεί στις
μέρες μας. Ούτε ο γονιός δεν μπορεί
να το πει στα παιδιά του πια. Έχουν
χαθεί εντελώς τα σαφή όρια».
Και για τις απολαύσεις της ζωής:
«Εκτός από το γράψιμο και τη ζωγραφική, απολαμβάνω εξίσου τα ταξίδια, την ομορφιά της καλής παρέας,
τους ανθρώπους μου και την καθημερινότητά μου. Προσπαθώ να περνώ στη ζωή μου απλά και καλά».
Στους δικούς της και σε εμάς θα
λείψει, αλλά η αλήθεια είναι πως εκείνη τα βασικά επιδιωκόμενα τα
κατάφερε όσο ζούσε. Και αυτό λέγεται «ευτυχία».
Καλή ψυχή Νίκη.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Η Νίκη Μαραγκού γεννήθηκε στη

Λεμεσό το 1948. Σπούδασε κοινωνιολογία στο Βερολίνο. Εργάστηκε
στο Κρατικό Θέατρο της Κύπρου. Από το 1980-2007 διεύθυνε το βιβλιοπωλείο και εκδοτικό οίκο «Κοχλίας» στη Λευκωσία. Είχε εκδώσει
βιβλία ποίησης και πεζογραφίας
και βιβλία για παιδιά. Ήταν μέλος
της Ελληνικής Εταιρείας Συγγραφέων και της Ένωσης Λογοτεχνών
Κύπρου. Είχε τιμηθεί με τα κυπριακά Κρατικά Βραβεία Ποίησης
(1988) και Διηγήματος (Β΄ 1991).
Το 1998 πήρε το βραβείο Καβάφη
στην Αλεξάνδρεια. Και το 2006
βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών για το βιβλίο της DIVAN. Το
2004 το ποίημα «Τριαντάφυλλα» επιλέγηκε για να αναρτηθεί στις αίθουσες αναμονής νοσοκομείων της
Αγγλίας. Το 2007 το βιβλίο της «Ο
Δαίμων της πορνείας» επιλέγηκε
από το περιοδικό Διαβάζω σαν ένα
από τα δέκα καλύτερα βιβλία με
διηγήματα της χρονιάς για την Ελλάδα. Στίχοι της έχουν συμπεριληφθεί στο «European constitution in
verse of the Brussels Poetry
Collective» (2009) και στον ψηφιακό δίσκο «Nachrichten von der
Poesie» (Random House) που επιμελήθηκε ο Joachim Sartorius. Είχε κάνει 7 ατομικές εκθέσεις ζωγραφικής και είχε λάβει μέρος με
έργα της στις Μπιεvάλλε Χαρακτικής Λουμπλιάνας το 1993 και
Καΐρoυ το 1996.
Το τελευταίο της βιβλίο ήταν οι Δεκαοχτώ αφηγήσεις (2012), μια συλλογή από ιστορίες γυναικών της
Κύπρου που κατέγραψε στη διάρκεια πολλών χρόνων. Ήταν μια
δουλειά που αγαπούσε ιδιαίτερα.
Εμπεριείχαν, έλεγε, την Ιστορία
της Κύπρου, διέσωζαν λαϊκές αφηγήσεις αλλά κυρίως κατέγραφαν
μια χυμώδη προφορική γλώσσα
που χανόταν σιγά-σιγά.
Πληροφορίες για τις εκδόσεις της
Νίκης Μαραγκού:
http://www.marangou.com
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ΤΕΧΝΕΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΠΡΟΣΩΠΑ

ΒΙΒΛΙΟ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Πολιτική μεταρρύθμιση
για μια δημιουργική Κύπρο
ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΕΝΙΟΣ
Δημιουργική Κύπρος, Πολιτική Μεταρρύθμιση για την Κύπρο του 21ου αιώνα
εκδ. Παπαζήση
Της ΜΙΡΑΝΤΑΣ ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ

Ένα ψυχογράφημα της κυπριακής κοινωνίας
με όλες τις ιδιαιτερότητές της από το ΄60
έως και σήμερα επιχειρεί στο πρώτο κεφάλαιο
του βιβλίου του ο καθηγητής Σταύρος Ζένιος.
Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει είναι
πως η Κύπρος χρειάζεται νοικοκύρεμα και
μεταρρυθμίσεις στο πολιτικό-διοικητικό της
σύστημα, και αλλαγή στη νοοτροπία που
διατρέχει τον δημόσιο βίο. «Στη θέση του
συνδικαλισμού χρειάζεται να βάλουμε πατριωτισμό κι αντί του κομματισμού την υπευθυνότητα για το κοινό καλό. Χρειαζόμαστε
επαγγελματισμό και αυτοπεποίθηση αντί αναβλητικότητας. Να αντιμετωπίζουμε τους
πολίτες με σεβασμό αντί να επιδιώκουμε
τον εντυπωσιασμό τους», επισημαίνει.
Το βιβλίο του κ. Ζένιου δεν μένει όμως
μέχρι εδώ. Εκτός από τις παραδοχές, προσφέρει και καινοτόμες ιδέες. Τοποθετώντας
την παρούσα κατάσταση στο
μεταίχμιο, δηλαδή σε μία μη
σταθερή και μόνιμη κατάσταση, αλλά σε μια κατάσταση στην οποία θα πρέπει να
πάρεις αποφάσεις για το μέλλον σου, παραπέμπει στη δική του πρόταση ελπίδας. «Έχουμε δύο επιλογές: είτε να
τολμήσουμε ένα μεγάλο άλμα
προοδευτικών μεταρρυθμίσεων ή να διαπιστώσουμε
ότι αργά αλλά σταθερά διολισθαίνουμε προς τα πίσω
[…]. Λύσεις δεν θα βρούμε
με αποσπασματικά μέτρα και
κυνικούς συμβιβασμούς […
]. Για να δώσουμε ολοκληρωμένες λύσεις απαιτείται να διαγνώσουμε ορθά τα προβλήματα, να κατανοήσουμε το μεταίχμιο στο
οποίο βρίσκεται ο κόσμος μας και να ανα-

λύσουμε τις επιλογές που έχουμε μπροστά μας. Στο μεταίχμιο είναι που παρουσιάζονται οι ευκαιρίες για δημιουργία».
Ο συγγραφέας ξεκίνησε
να γράφει το 2011. Αλλά πριν
στεγνώσει το μελάνι στο χαρτί, το βιβλίο αποδεικνύεται
εξαιρετικά επίκαιρο και ανησυχητικά διορατικό. Όμως, όπως ο ίδιος είπε σε συνέντευξη Τύπου την περασμένη Τετάρτη, το βιβλίο δεν
γράφτηκε για να προειδοποιήσει, γράφτηκε για να
προτείνει. Ουσιαστικά ο κ. Ζένιος συνθέτει
σε μια ενιαία αφήγηση τον ρόλο της Κύπρου
ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως κάτοχο
σημαντικών κοιτασμάτων φυσικού αερίου

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΜΟΔΑ

Πρώτα σε πωλήσεις

ΣTHN ΕΛΛΑΔΑ

και με ψηλά επίπεδα εκπαιδευμένου ανθρώπινου για να προτείνει μια νέα, σύγχρονη
πορεία τόσο στην πολιτική ζωή όσο και στην
οικονομία. Προκαλεί τη χώρα να ξαναβρεί
«την τόλμη να σκέφτεται ριζοσπαστικά, τη
δύναμη να ανανεώνεται, την αποφασιστικότητα να δημιουργεί».
Όπως τόνισε, η βαθιά κρίση που πλήττει
τη χώρα μας έχει αφυπνίσει ισχυρά κοινωνικά
ρεύματα. «Ως λαός έχουμε τεράστια αποθέματα ψυχικής δύναμης και υψηλά επίπεδα
μόρφωσης για να σχεδιάσουμε πορεία πλεύσης, να βρούμε θάρρος για να τολμήσουμε,
να επινοήσουμε τρόπους για να επιτύχουμε.
Το βιβλίο στοχεύει να εμπλουτίσει τον δημόσιο διάλογο για να μπορέσουμε ως κοινωνία
να χαράξουμε μια νέα, σύγχρονη πορεία.
Όπως παρατηρεί ο Χαρίδημος Τσούκας στην
εισαγωγή του βιβλίου «....στο βιβλίο αυτό
θα δείτε πολλές εκπλήξεις – όλες ευχάριστες!».
Το βιβλίο προλογεί, επίσης, ο Κύπριος νομπελίστας Χριστόφορος Πισσαρίδης, ο οποίος
το αντιμετωπίζει ως μια πρόκληση προς
όλους τους Κύπριους πολίτες. Και σχολιάζει:
«Ο Σταύρος A. Ζένιος, είναι ένας «Νέος Κύπριος» που μας λέει τις σκέψεις του για να
μας κάνει να σκεφτούμε μαζί του ποιοι είμαστε και πού πάμε. Μπορεί να συμφωνήσετε
μαζί του, μπορεί να διαφωνήσετε, μπορεί
και να θυμώσετε. Το πιο πιθανό είναι πως
θα τα κάνετε όλα. Αλλά θα σας κάνει να σκεφτείτε και να θέλετε να μιλήσετε και εσείς.
Και μόνο έτσι θα μπορέσουμε να ωριμάσουμε
σ’ αυτόν τον τόπο και να μπούμε και εμείς
στον 21ο αιώνα».
Αυτό που καταφέρνει ο συγγραφέας του
βιβλίου, είναι να βλέπει μπροστά, προς το
μέλλον της χώρας αντί να κολλάει στο παρελθόν. Στόχος του είναι πώς να αρχίσουμε
μια διαδικασία μετασχηματισμού της πολιτικής ζωής της χώρας που να αξιοποιεί τις
ευκαιρίες που μας προσφέρει η αρχή του
21ου αιώνα. Το κύριο μήνυμα της δημιουργικής Κύπρου είναι η επιδίωξη της σύνθεσης
που στηρίζεται σε αξίες και επιτυγχάνεται
με θεσμούς. Πρόκειται για ένα μήνυμα εθνικής συναίνεσης γύρω από τις προκλήσεις.

ΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ
Tης ΤΙΤΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑ

Η ουσία της συμμετρίας
ΤΕΥΚΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
Ο μέτοικος και η συμμετρία
εκδ. Πόλις

Ο

Στίβεν Χόκινγκ, ο διάσημος φυσικός που
έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό με την
εργασία του για τις μαύρες τρύπες και για
την ασθένεια και το πείσμα του, ανατρέχει
στη γεωμετρία του επίσης διάσημου Ολλανδού
χαράκτη Μ. Κ. Εσερ για να στηρίξει τη θεωρία
των χορδών όσον αφορά τη δομή του σύμπαντος. Αυτή η προσέγγιση τέχνης και επιστήμης
αποτελεί μέρος μόνο της μεγάλης συζήτησης
που έχει αναζωπυρωθεί τα τελευταία χρόνια,
σχετικά με τις αναλογίες των θετικών επιστημών με τις ανθρωπιστικές - κοινωνικές
επιστήμες και τις τέχνες και τον καθ’ ημέραν
βίο. Η άνθηση της «μαθηματικής λογοτεχνίας»
δείχνει ότι ο προβληματισμός αυτός, για
κάποιο λόγο, μιλάει στον κόσμο και τον γοητεύει. Η μαθηματική λογοτεχνία, άλλωστε,
δεν έχει άλλο σταθερό στοιχείο πέραν του
ότι πάντα εμπεριέχει τα μαθηματικά. Ετσι,
το νέο βιβλίο του παθιασμένου, ακτιβιστή
μαθηματικού Τεύκρου Μιχαηλίδη, πρωτεργάτη
της ομάδας «Θαλής+φίλοι», που κατάφερε
να κάνει μόδα τη «μαθηματική λογοτεχνία»
και τον αναστοχασμό πάνω στη σχέση επιστήμης και αφήγησης εν γένει, έχει εν προκειμένω την ιδιαιτερότητα ότι προσπαθεί να
συναιρέσει την πολιτική με την επιστημολογία
και την ποιητική σε μια μυθιστορία που συνδυάζει το μυθοπλασιακό με το πραγματικό
στοιχείο· και σε έναν στοχασμό που επιδιώκει
να καλύψει το σύνολο της ανθρώπινης συνθήκης και δημιουργίας με άξονα την ιδέα της
ελευθερίας.
Το βιβλίο του έχει την Ιστορία και τα μαθηματικά στον τίτλο του ήδη. Μέτοικος είναι

ο ξεριζωμένος Μικρασιάτης Δημήτρης Αποστολίδης, ο οποίος βλέπει τους δικούς
του να σφάζονται από τους Τούρκους στις
τουρκικές εθνοκαθάρσεις του Α΄ Παγκοσμίου
Πολέμου, υπό την καθοδήγηση της Γερμανίας
και του Λίμαν φον Σάντερς. Σώζεται από
τύχη, που τον ακολουθεί, υπό μία έννοια,
σε όλη του τη ζωή: γλιτώνει από φασίστες
και σφαίρες κάθε εθνικότητας, με τίμημα
πως χάνει ό,τι πολυτιμότερο έχει. Η συμμετρία είναι η εμμονή του
από την παιδική του ακόμη ηλικία, όταν μελετά
τις πατημασιές του στην
άμμο, τις σφηκοφωλιές
και τις μυρμηγκοφωλιές,
αλλά και το αρχικό του
ονόματός του, το Δ, ως
ισόπλευρο τρίγωνο. Η
συμμετρία αυτή όμως
δεν είναι μόνο μαθηματική, είναι κάτι σαν βαθύτερη ισορροπία και
ουσία του κόσμου και
του ανθρώπου και η κατάργησή της προοιωνίζεται την κατάρρευση
και την καταστροφή.
Πραγματώνοντας τον
στόχο που αποδίδει στον
Αποστολίδη, ο Μιχαηλίδης συνδέει την ιστορία του 20ού αιώνα και τις τραγωδίες
της.
Με τη θεωρία των μαθηματικών και τη
συγκρότηση του πεδίου τους, τις ιδιαίτερες
συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις του. Από
τη μία, οι εθνοκαθάρσεις στην Οθωμανική
Αυτοκρατορία, ο φασισμός και ο ναζισμός,

η φρίκη του Ολοκαυτώματος, αλλά και οι εκτροπές του σοσιαλισμού, είτε στην ΕΣΣΔ
είτε εκτός αυτής· από την άλλη, η ανανέωση
των μαθηματικών από μια ομάδα νέων μαθηματικών, που μόνο η επιστήμη τούς ενδιαφέρει, πέρα από πρωτόκολλα και εξουσίες.
Η ιεραρχία είναι γι’ αυτούς σαν τα ψηλά
ράφια που είναι και τα πιο άχρηστα, όπως
λέει το γνωστό σύνθημα του Μάη του 1968,
και μόνο η ελευθερία
γεννά το καινούργιο και
το διαφορετικό, προχωράει τον άνθρωπο και
τον κόσμο.
Πολύ καλός αφηγητής ο Μιχαηλίδης, δεν
καταφέρνει ενδεχομένως να ζωντανέψει πλήρως τα πρόσωπά του.
Καταφέρνει όμως σίγουρα να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον
του αναγνώστη, καθώς
η διαδικασία συνεξέτασης τόσο διαφορετικών τομέων, όπως τα
μαθηματικά, η ιστορία
και η τέχνη, αλλά και
η οπτική γωνία εξέτασης του καθενός από
αυτούς χωριστά, δημιουργούν ένα ιδιότυπο σασπένς. Ενώ το αίτημα της ελευθερίας σε όλα τα επίπεδα, σε
συνάρτηση με την καθαρότητα της επιστήμης αυτής καθαυτήν, ανοίγει νέους δρόμους
αντίληψης των πραγμάτων. Απολαυστικό
και χωρίς καμία δυσκολία για όσους δεν τα
πάνε καλά με τα μαθηματικά – στους οποίους
συγκαταλέγομαι.

ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

1.

Η κραυγή της πέτρας
Tου Sinoué Gilbert (Ψυχογιός)

2.

Χιουρρέμ
Tης Catherine Clément (Νεφέλη)

3.

Γεύση από ροδάκινο
Tης Harris Joanne (Ψυχογιός)

4.

Αργός χορός
Tης Γιόλας Δαμιανού-Παπαδοπούλου (Διόπτρα)

5.

Η ζωή του Πι
Tου Martel Yann (Ψυχογιός)

Υπάρχει χώρος για την
αγάπη στην εμπόλεμη
Μ. Ανατολή;

ΞΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

1.

Wool
Tου Hugh Howey (Simon & Schuster)

2.

Standing in another man’s grave
Tου Ian Rankin (Orion)

3.

The fault in our star
Tου John Green (Dutton Juvenile)

4.

Skagboys
Tου Irvine Welsh (Jonathan Cape)

5.

How to be a good wife
Tης Emma J. Chapman (Picador)

Μία κοινωνία γεμάτη
από κανονισμούς και
ένα ταμπού που σπάει.

Πηγή: Καταστήματα PUBLIC

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΞΕΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
ΜΑΡΚ ΛΕΒΙ
Το άρωμα της νοσταλγίας
μετ. Τ. Δημητρούλια, Χ. Κογιώνη
εκδ. Ψυχογιός
Λονδίνο 1950. Η Αλις ζει

μια ήρεμη, ευτυχισμένη
ζωή. Το πάθος της και η
δουλειά της είναι να φτιάχνει αρώματα. Ξαφνικά όμως βρίσκεται υποχρεωμένη να κάνει ένα μακρινό ταξίδι, προκειμένου να
συναντήσει έξι ανθρώπους που θα την οδηγήσουν στον πιο σημαντικό άντρα της ζωής της. Από το Λονδίνο έτσι μέχρι την Κωνσταντινούπολη
ξεδιπλώνεται η ιστορία μιας γυναίκας που έχει
να παλέψει με τους δαίμονες του παρελθόντος.
Μια ιστορία έρωτα και φιλίας, που παίρνει σάρκα
και οστά στο πρόσωπο του παθιασμένου και αξέχαστου κύριου Ντάλντρι, αναδίδοντας ένα μεθυστικό άρωμα νοσταλγίας.

JAMES PATTERSON
Εγώ, ο Aλεξ Κρος
μετ. Παλμύρα Ισμυρίδου
εκδ. Bell, σελ. 362 - 7,70 ευρώ
Ο Aλεξ Κρος γιορτάζει

τα γενέθλιά του σε μια
χαρούμενη οικογενειακή συγκέντρωση, όταν
τον ενημερώνουν για τη
βάναυση δολοφονία
μιας αγαπημένης του ανιψιάς. Συγκλονισμένος,
ορκίζεται να βρει τον
δολοφόνο της. Γρήγορα
ωστόσο μαθαίνει πως η
κοπέλα ήταν μπλεγμένη
σε ένα κύκλωμα ακραίων ερωτικών προτιμήσεων. Το κυνήγι του δολοφόνου οδηγεί τον Aλεξ
και τη φίλη του, ντετέκτιβ Μπριάνα Στόουν, σε ένα μέρος όπου οποιαδήποτε φαντασίωση μπορεί να πραγματοποιηθεί.
Πλησιάζοντας όμως τον δολοφόνο, ο Aλεξ
ανακαλύπτει στοιχεία που τον οδηγούν σε
μια αποκάλυψη που μπορεί να συνταράξει
ολόκληρη την υφήλιο.

ΔΟΚΙΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΑΙΔΙΚΟ

CARLO M. CIPOLLA
Οι βασικοί νόμοι της ανθρώπινης ηλιθιότητας
μετ. Γιάννος Πολυκανδριώτης
εκδ. Κέδρος, σελ. 90 - 5,50 ευρώ
Οι ηλίθιοι βρίσκονται ανά-

ΗΛΙΑΣ Χ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Απαντα τα διηγήματα, Εξι τόμοι
εκδ. Γαβριηλίδης
Η κομψή κασετίνα των

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΡΕΛΛΑ
Το χατίρι του δράκου
εικον. Γιώργου Δημητρίου
εκδ. Μεταίχμιο
σελ. 32 - 3.70 ευρώ

μεσά μας. Είναι παντού,
προέρχονται από όλες τις
κοινωνικές τάξεις και είναι πάντα έτοιμοι να προκαλέσουν ζημιά στους άλλους και φυσικά στον εαυτό τους. Οι ηλίθιοι συνιστούν την πιο επικίνδυνη
ομάδα ανθρώπων. Ο Ιταλός ιστορικός της οικονομίας Κάρλο Τσιπόλα έγραψε το δοκίμιο αυτό σε μια προσπάθεια να ανιχνεύσει, να κατανοήσει και να εξουδετερώσει
μια από τις πιο ισχυρές δυνάμεις που εμποδίζουν την ανάπτυξη της ανθρώπινης ευμάρειας
και ευτυχίας: την ανθρώπινη ηλιθιότητα. Και αν
αποδειχθεί ότι είναι αδύνατον να σώσουμε τον
εαυτό μας από την ηλιθιότητα που μας περιβάλλει, τουλάχιστον μπορούμε να πάρουμε την εκδίκησή μας περιγελώντας την.

εκδόσεων Γαβριηλίδη
με τα έξι τομίδια-συλλογές του μεταπολεμικού
πεζογράφου Ηλία Χ.
Παπαδημητρακόπουλου προσφέρει συγκεντρωμένο το έργο ενός
από τους σημαντικότερους νεοέλληνες διηγηματογράφους του
20ού αιώνα. Από την «Οδοντόκρεμα με χλωροφύλλη», με την οποία εμφανίστηκε το 1973, μέχρι τον «Θησαυρό των Αηδονιών» του 2009, ο
Η.Χ.Π. χάρισε στα ελληνικά γράμματα, μέσα στα
36 χρόνια της δημοσίευσης, την ήρεμη εξομολόγηση του πρωτοπρόσωπου ήρωά του, τις οξυδερκέστατες παρατηρήσεις και διαπιστώσεις
του για τον κόσμο που μας περιβάλλει, καθώς επίσης και το άλλοτε μελαγχολικό και άλλοτε παιγνιώδες ύφος του.

Μα υπάρχει δράκος που
να μην είναι άγριος και
κακός; Υπάρχει, αλλά
μόνον όταν είναι ξεχωριστός, όταν είναι
βιβλιοφάγος και η καρδιά του έχει μαλακώσει
από τα πολλά διαβάσματα σαν ζυμαράκι.
Ο δράκος αυτός λαχταρά να μοιράζεται όσα
ξέρει, δεν αντέχει τη
μοναξιά και αποζητά τη ζεστασιά της φιλίας.
Πού και πού, όμως, δεν ξεχνά να αφήνει ένα άγριο μουγκρητό, έτσι ώστε να θυμάται και ο ίδιος
πως είναι δράκος. Το βιβλίο ανήκει
στη σειρά «Μικρές καληνύχτες» και απευθύνεται σε παιδιά από τριών ετών.
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Τρικυμία και ονειρική φαντασία

Η «Ζωή του Πι» και τα «Μυθικά πλάσματα του Νότου», δύο ανθρωποκεντρικές ταινίες υποψήφιες για Οσκαρ

ΜΟΔΑ

Δείτε

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΟΥΡΑ

Δύο κατηγορίες ταινιών βρίσκονται
στον αφρό των φετινών υποψηφιοτήτων για Οσκαρ. Η πρώτη αφορά
θεματολογίες γύρω από την ιστορία
των Ηνωμένων Πολιτειών και τη
σύγχρονη εξωτερική τους πολιτική
(«Λίνκολν», «Αrgo», «Zero Dark
Thirty»). Η δεύτερη είναι καθαρά
ανθρωποκεντρική και έχει μεγαλύτερο κινηματογραφικό ενδιαφέρον
από τα χολιγουντιανά μαθήματα πατριδογνωσίας. Σε αυτήν ανήκουν η
«Ζωή του Πι», που προβάλλεται εδώ
και αρκετές εβδομάδες, και τα «Μυθικά πλάσματα του Νότου» που έκαναν πρεμιέρα την περασμένη Πέμπτη. Η «Ζωή του Πι» κυλάει σαν
ένα μάθημα επιβίωσης και ενηλικίωσης ανοιχτό στη φιλοσοφία του
new age. Τα «Μυθικά πλάσματα του
Νότου» είναι μια παράξενη ταινία
για την παιδική ηλικία που εμβολίζεται από την ονειρική φαντασία.

Τα μυθικά πλάσματα του
Νότου (Beasts Of The
Southern Wild, 2012)

Αλλόκοτο παραμύθι
Στα «Μυθικά πλάσματα του Νότου» ο κόσμος καταρρέει μπροστά
στα μάτια της 6χρονης Χάσπαπι,
που βλέπει τον πατέρα της να αργοπεθαίνει. Είμαστε θεατές μιας
ταινίας καταστροφής παρασάγγας
μακριά από το χολιγουντιανό υπερθέαμα, αλλά και από το δακρύβρεχτο
μελό. Για τη Χάσπαπι, ολόκληρο το
σύμπαν εξαρτάται από το αν όλα
γύρω της ταιριάζουν σωστά. Τόσο
απλός και αληθινός είναι ο κόσμος
στο μυαλό και στην ψυχή της. Ενας
κόσμος ξεχασμένος στον χρόνο,
αλλόκοτα παραμυθένιος.
Το Μπάθταμπ στους βάλτους της
Λουιζιάνα, όπου ζει η Χάσπαπι, το
χωρίζει ένα φράγμα από μια βιομηχανική περιοχή - τον ξηρό κόσμο
όπου οι άνθρωποι φοβούνται το
νερό και αγοράζουν ψάρια τυλιγμένα
σε πλαστικό. Στο Μπάθταμπ όλοι
ξέρουν ότι η ζωή και ο θάνατος είναι
ένας κύκλος που θα τον εξερευνήσεις καλύτερα αν διώξεις από την
καρδιά σου τον φόβο. Ζώα, πιο άγρια
από σένα, σε καταλαβαίνουν όταν

Η εξάχρονη Κουβενζανέ Γουόλις, πρωταγωνίστρια στα «Μυθικά πλάσματα του Νότου», διεκδικεί Οσκαρ Α΄ γυναικείου ρόλου.
έχεις αδύναμη καρδιά και έρχονται
απειλητικά.
Η Χάσπαπι, που είναι ορφανή
από μητέρα, ζει σε μια παράγκα δίπλα σε κατοικίδια ζώα. Δίπλα στην
τροφή της. Ζωγραφίζει στους ξύλινους τοίχους όπως οι άνθρωποι
της εποχής των σπηλαίων. Βλέπει
τον πατέρα της να χάνεται και φαντάζεται άγριους βούβαλους, που
κάποτε ήταν οι βασιλιάδες της γης,
να έρχονται για να ξαναγίνουν κυρίαρχοι. Αν δεν υπήρχαν οι πάγοι,
η Χάσπαπι θα είχε ήδη γίνει το
πρωινό τους. Οι πάγοι όμως λιώνουν
και η στάθμη του νερού ανεβαίνει
πνίγοντας το Μπάθταμπ. Το πλέγμα
του σύμπαντος έσπασε. Η Χάσπαπι
πρέπει να ζήσει χωρίς τον μπαμπά
της.
Τα «Μυθικά πλάσματα του Νότου» είναι μια ονειρική ταινία με
πρωταγωνίστρια μια κοπελίτσα παιδί θαύμα, την Κουβενζανέ Γου-

“

Πρόκειται για μια ταινία
καταστροφής -ούτε
υπερθέαμα ούτε
δακρύβρεχτο μελόκαι ένα μάθημα
επιβίωσης βασισμένο
σε μια νέα πίστη

όλις, υποψήφια για Οσκαρ Α΄ γυναικείου ρόλου. Είναι εμπνευσμένη
και από τον τυφώνα Κατρίνα που
σάρωσε τη Λουιζιάνα. Το οπτικό
στυλ που υιοθετεί η σκηνοθεσία
του πρωτοεμφανιζόμενου Μπεν
Ζέιτλιν φέρνει στον νου τον λυρισμό
του Τέρενς Μάλικ.

Στον ωκεανό του new age
Στη «Ζωή του Πι», από το μπεστ
σέλερ του Γιαν Μαρτέλ, ένας ώριμος
άντρας με παράξενο όνομα, ο Πισίνα
Παρτέλ ή αλλιώς Πι, αφηγείται σε
έναν επίδοξο συγγραφέα την απίστευτη ιστορία που έζησε κάποτε
και η οποία τον φώτισε να βρει τον
δρόμο του στη ζωή. «Ηρθα σε σένα
γιατί έχεις μια ιστορία που θα με κάνει να πιστέψω στον Θεό», λέει ο
συγγραφέας στον Πι. Οταν ήταν έφηβος ο Πι βρέθηκε ύστερα από ένα
ναυάγιο μέσα σε μια σωστική βάρκα
μαζί με μια άγρια τίγρη.

Ο Πι φαντάζει άλλοτε σαν ένας
Ροβινσώνας που βρήκε τον Θεό (σε
έναν αγώνα που η λογική βρίσκει
την ισορροπία της με το ένστικτο)
και άλλοτε σαν ήρωας μιας ναυτικής
περιπέτειας στο μέσο του ωκεανού.
Το ένστικτο και η λογική, ο φόβος
και το θάρρος, η τρικυμία και η γαλήνη είναι μερικά ζεύγη αντιθέτων
που αναδεικνύονται στην ταινία και
που το καθένα τους αποτελεί μια αδιάρρηκτη ενότητα. Η «Ζωή του Πι»
αφορά την τρικυμία και το φως και
αντικατοπτρίζει την επιθυμία του
σκηνοθέτη της, του Ανγκ Λι, για μια
νέα πίστη που θα φέρει μια νέα παγκόσμια ισορροπία στον κόσμο. Ο
Λι είναι βέβαιος ότι ο άνθρωπος και
η κοινωνία δεν αντέχουν το ιδεολογικό κενό. Επίσης, είναι βέβαιος ότι
η πίστη είναι σαν «ένα σπίτι με πολλά
δωμάτια».

dbouras@kathimerini.gr

Η αμερικανική έκπληξη της
χρονιάς είναι το αουτσάιντερ στη φετινή κούρσα
των Οσκαρ (υποψήφιο για
4 βραβεία). Σε μια ξεχασμένη κοινότητα στους
βάλτους της Λουιζιάνα, όπου όλα θυμίζουν το καταστροφικό πέρασμα του
«Κατρίνα», ένα μικρό κορίτσι ορφανό από μητέρα περιμένει τον πατέρα του να
πεθάνει.
Παράλληλα, πλάθει με τη
φαντασία της έναν ονειρικό
κόσμο. Γυρίστηκε από τον
Μπεν Ζέιτλιν. Πρωταγωνιστεί η Κουβενζανέ Γουόλις.

Η ζωή του Πι
(Life of Pi, 2012)

Ενας νεαρός Ινδός θα βρεθεί ολομόναχος στην απεραντοσύνη της φύσης. Το
εμπορικό πλοίο με το οποίο
ταξίδευε με την οικογένειά
του, με προορισμό τον Καναδά, βυθίζεται στον Ειρηνικό στη διάρκεια μιας τρομερής καταιγίδας.
Ο Πι, μοναδικός επιζών, θα
πρέπει να βρει τρόπο να επιβιώσει πάνω σε μια σωστική λέμβο στην οποία έχει καταφέρει ν’ ανέβει και
ένας άλλος ναυαγός: μια τίγρη της Βεγγάλης. Πρωταγωνιστεί ο Σουράι Σάρμα
(φωτ.). Γυρίστηκε από τον
Ανγκ Λι και είναι υποψήφια
για 11 Οσκαρ.

●
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Σημαντική νίκη της Ε.Ε.
κατά των μεταλλαγμένων
Απόφαση για διετές πάγωμα μέχρι το 2014 για κάθε έγκριση καλλιέργειας
Του ΓΙΑΝΝΗ ΕΛΑΦΡΟΥ

Μια σημαντική επιτυχία για το
κίνημα κατά των μεταλλαγμένων
ήρθε από τις Βρυξέλλες. Με απόφαση του Μαλτέζου επιτρόπου
Υγείας της Ε.Ε. κ. Τόνιο Μοργκ
παγώνει κάθε έγκριση καλλιέργειας γενετικά τροποποιημένων
προϊόντων στην Ε.Ε. έως τη λήξη
της θητείας της σημερινής Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 2014. Πρόκειται για αποτέλεσμα των διαφορετικών προσεγγίσεων των 27
κρατών-μελών της Ε.Ε., όσον αφορά το μέλλον των μεταλλαγμένων στην Ευρώπη και τη διαδικασία αδειοδότησής τους. Γι’ αυτό,
όπως σημειώνεται και στη δήλωση
του εκπροσώπου του κ. Μοργκ,
θα ξεκινήσουν νέες διαπραγματεύσεις με τους 27, έτσι ώστε να
βρεθεί λύση στο πρόβλημα. Βεβαίως, το βασικό υπόβαθρο αυτής
της αντιπαράθεσης είναι η έντονη
και επίμονη αντίρρηση των Ευρωπαίων πολιτών στις «τροφές
Φρανκενστάιν». Η απόφαση αυτή
έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς
στο τραπέζι της Επιτροπής είχαν
κατατεθεί οι αιτήσεις έγκρισης
καλλιέργειας μιας ποικιλίας σόγιας
και έξι γενετικά τροποποιημένων
ειδών καλαμποκιού. Μεταξύ αυτών, η αίτηση ανανέωσης της άδειας καλλιέργειας του ΜΟΝ810,
μεταλλαγμένης ποικιλίας της Μονσάντο, που εκκρεμεί από το 2007.
Σήμερα στην Ε.Ε. επιτρέπεται η
καλλιέργεια δύο γενετικά τροποποιημένων ποικιλιών: της πατάτας
Amflora της γερμανικής εταιρείας
BASF και του καλαμποκιού
ΜΟΝ810. Η πατάτα Amflora καλλιεργείται μόνο στη Γερμανία σε
μικρές ποσότητες αποκλειστικά
για βιομηχανική χρήση. Θεωρείται
οικονομική αποτυχία… Η καλλιέργεια μεταλλαγμένων στην ευ-

ρωπαϊκή ήπειρο παραμένει περιορισμένη. Το 2011 υπήρχαν
114.490 εκτάρια (ένα εκτάριο ισούται με δέκα στρέμματα) βασικά
ΜΟΝ810, εκ των οποίων το 80%
περίπου βρίσκεται στην Ισπανία.
Χωράφια με μεταλλαγμένα υπήρχαν επίσης στην Πορτογαλία, τη
Ρουμανία, την Τσεχία, τη Σλοβακία
και τη Σουηδία. Το 2010 οι καταγεγραμμένες εκτάσεις με καλλιέργειες μεταλλαγμένων ήταν 106.000
εκτάρια, ενώ το 2009 130.000 εκτάρια. Σημαντικό ρόλο στην α-

ναστολή αδειοδότησης μεταλλαγμένων έπαιξε το γεγονός ότι 8 χώρες-μέλη, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, έχουν ουσιαστικά επιβάλει
απαγόρευση καλλιέργειας του μεταλλαγμένου καλαμποκιού ή όλων
των σπόρων στα χωράφια τους,
εφαρμόζοντας τις λεγόμενες ρήτρες διασφάλισης.
Οι άλλες εφτά χώρες είναι η
Αυστρία, η Βουλγαρία, η Γαλλία,
η Γερμανία (εκτός μικρής παραγωγής ντομάτας για βιομηχανική
χρήση), το Λουξεμβούργο, η Ουγ-

“

Σήμερα επιτρέπονται
δύο γενετικά τροποποιημένες ποικιλίες: η
πατάτα Amflora και το
καλαμπόκι ΜΟΝ810

γαρία και η Πολωνία. Το μπλοκ
χωρών κατά των μεταλλαγμένων
άντεξε, παρά τις πιέσεις της Κομισιόν και του προέδρου της Ζοζέ
Μανουέλ Μπαρόζο.
Βεβαίως, όλα αυτά δεν σημαίνουν ότι η Ευρώπη είναι «καθαρή»
από μεταλλαγμένα ή έστω ότι ο
Ευρωπαίος πολίτης γνωρίζει πού
βρίσκονται γενετικά τροποποιημένα συστατικά στα τρόφιμα και
μπορεί να τα αποφύγει. Δυστυχώς
υπάρχουν πολλά σκοτεινά σημεία
και μαύρες τρύπες. Τα τρόφιμα

που περιέχουν μεταλλαγμένα πρέπει να φέρουν σχετική σήμανση
(η οποία όμως δεν είναι εμφανής
και ενιαία) μόνο εάν η συμμετοχή
των γενετικά τροποποιημένων
ουσιών ξεπερνάει το 0,9%. Αυτό
είναι ήδη ένα πρόβλημα, ειδικά
σε συνδυασμό με την αδυναμία
ελέγχου από αξιόπιστες δημόσιες
υπηρεσίες.

Οι ζωοτροφές
Αλλά το πιο σημαντικό πρόβλημα βρίσκεται στις ζωοτροφές,

ειδικά στην εισαγόμενη σόγια,
που καλύπτει μεγάλο μέρος της
διατροφής της κτηνοτροφικής
βιομηχανίας στην Ευρώπη και
την Ελλάδα. Το μεγαλύτερο μέρος της είναι μεταλλαγμένο.
Αυτό κανονικά πρέπει να αναγράφεται στη συσκευασία της
ζωοτροφής, αλλά δεν φαίνεται
στο κρέας ή στο γαλακτοκομικό
προϊόν που πάει προς κατανάλωση. Η μάχη με τα μεταλλαγμένα στην Ε.Ε. θα γνωρίσει και
νέα επεισόδια.

Πρόγραμμα για τη ρύπανση από θαλάσσια ατυχήματα
Της ΙΩΑΝΝΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗ

Ανεξίτηλα έχουν χαραχτεί στη
μνήμη μας οι εικόνες από τα θαλάσσια δυστυχήματα του «Sea
Diamond», αλλά και του, επί ιταλικών
υδάτων,
«Costa
Concordia» τον περασμένο Ιανουάριο. Η ενδεδειγμένη μέθοδος
για τον καθαρισμό των υδάτων
από τη ρύπανση που προκλήθηκε
διχάζει έως σήμερα την καθ’ ημάς
επιστημονική κοινότητα, αλλά
και την τοπική κοινωνία της Σαντορίνης, ενώ και στη γειτονική
Ιταλία το τραγικό δυστύχημα
του κρουαζιερόπλοιου έφερε
στην επιφάνεια εκ νέου ένα δισεπίλυτο πρόβλημα.
Προς εξεύρεση των βέλτιστων
πρακτικών για την αντιμετώπιση
των διαρροών που προκύπτουν
από ατυχήματα κατά τις θαλάσσιες μεταφορές βρίσκεται εν εξελίξει το ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
See Mariner («South Eastern
Europe Marine and River
Intergrated System for Monitoring
the Transportation of Dangerous
Goods»). Το εγχείρημα, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ενωση μέσω του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας
στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και
έχει διάρκεια 35 μήνες, παρουσιάστηκε την περασμένη Τετάρτη σε συνέδριο στη Μάντοβα
της Ιταλίας με θέμα την ασφαλή
μεταφορά επικίνδυνων φορτίων
διά θαλάσσης. Στη διάρκεια του
συνεδρίου, εθνικές, περιφερειακές, τοπικές και λιμενικές αρχές
αντάλλαξαν απόψεις με πλοιο-

κτήτες, ερευνητικά ιδρύματα
και ΜΚΟ.
«Η ανάγκη για στοχευμένη αντιμετώπιση παρόμοιων προβλημάτων στη Νοτιοανατολική
Μεσόγειο προέκυψε από την αύξηση των θαλάσσιων και των
πλωτών μεταφορών, που είχε ως
συνέπεια την αντίστοιχη αύξηση
των ατυχημάτων», επισημαίνει
η κ. Ναταλία Ρουμελιώτη, ειδική
επιστημονική συνεργάτις του
έργου See Mariner και υπεύθυνη
παράκτιας διαχείρισης του δικτύου Μεσόγειος SOS, που συμμετέχει ως εταίρος στο πρόγραμ-

“

μα. Σύμφωνα με στοιχεία του
Περιφερειακού Κέντρου Καταπολέμησης Ρύπανσης της Μεσογείου (REMPEC), από το 1977
έως το 2011 έχουν καταγραφεί
659 ατυχήματα, εκ των οποίων
στα 545 υπήρξε διαρροή πετρελαίου στη θάλασσα. Συνολικά,
310.000 τόνοι πετρελαίου έχουν
ρυπάνει τη Μεσόγειο τα χρόνια
αυτά. Τα πιο χαρακτηριστικά ατυχήματα είναι του «Haven» το
1991 ανοιχτά της Γένοβας στην
Iταλία, κατά το οποίο διέρρευσαν
στη θάλασσα 144.000 τόνοι πετρελαίου και προκάλεσαν μαζικές
ακυρώσεις δωματίων στα πολυτελή ξενοδοχεία της περιοχής,
του «Erika» το 1999, ανοιχτά της
Βρετάνης στη Γαλλία, κατά το
οποίο διέρρευσαν 10.000 τόνοι
πετρελαίου με συνέπεια τη ρύπανση ακτών μήκους 400 χιλιομέτρων, κ.ά.

Ευρωπαϊκό δίκτυο 6
σταθμών για ειδοποίη- Δώδεκα εταίροι
ση και παρακολούθηση
Στο See Mariner συμμετέχουν
δώδεκα εταίροι, με επικεφαλής
πετρελαιοκηλίδων

τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς
Α.Ε., παλαιά και μελλοντικά μέλη
της Ε.Ε., όπως το Μαυροβούνιο
και η Αλβανία που είναι χώρες
προς ένταξη στην Ε.Ε. Το σχέδιο
προβλέπει τη δημιουργία ενός
δικτύου επικοινωνίας και συνεργασίας για την πρόληψη της ρύπανσης των υδάτων. «Θα λειτουργούν έξι σταθμοί: στη Βενετία, την Μπρέσια (Ιταλία), το
Κόπερ (Σλοβενία), το Γκι Γκιορ
(Ουγγαρία), τη Βάρνα (Βουλγαρία)
και το Γκαλάτι (Ρουμανία). Θα υπάρχει η τεχνολογική δυνατό-

Συμπληρώθηκε ένας χρόνος από το θαλάσσιο δυστύχημα του «Costa Concordia». Από το 1977 έως το 2011 έχουν καταγραφεί 659 ατυχήματα, εκ
των οποίων στα 545 υπήρξε διαρροή πετρελαίου στη θάλασσα.
τητα αποστολής και λήψης σημάτων από τα πλοία σε πραγματικό χρόνο, ενώ θα διαθέτουμε
το κατάλληλο λογισμικό για την

παρακολούθηση μιας πιθανής
πετρελαιοκηλίδας», περιγράφει
η κ. Ρουμελιώτη.
Στον Πειραιά θα κατασκευα-

στεί ο κεντρικός σταθμός που
θα «ενορχηστρώνει» τους υπόλοιπους και θα κάνει επεξεργασία
των πληροφοριών. Το εν λόγω

σύστημα, το οποίο οι τοπικές αρχές μπορούν να αξιοποιήσουν
κατά βούληση, θα αρχίσει να λειτουργεί μέσα στο 2013.
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Kυριακή 10 Φεβρουαρίου 2013
ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η
ΠΡΟΣΩΠΑ

ΒΙΒΛΙΟ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

28/1/2013 - 3/2/2013

ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ
ΕΙΔΑΝ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

απόφαση για τη συμμετοχή μας στον
58ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Γιουροβίζιον που θα πραγματοποιηθεί στο
Μάλμε της Σουηδίας στις 14, 16 και 18
Μαΐου. Αρχικά το ΡΙΚ είχε εκφράσει
την επιθυμία ένεκα οικονομικής κρίσης να μη λάβει μέρος στον μουσικό
διαγωνισμό. Στη συνέχεια η συγκεκριμένη σκέψη ανατράπηκε και το ΡΙΚ αποφάσισε να συμμετάσχει στη Γιουροβίζιον με απευθείας ανάθεση σε καλλιτέχνη τον οποίο θα στήριζε κάποιος
χορηγός ο οποίος θα αναλάμβανε την
κάλυψη μεγάλου μέρους των εξόδων
της αποστολής. Έτσι άρχισε η ξέφρενη
κούρσα ονομάτων, ψιθύρων και παραπληροφοριών. Το ΡΙΚ απευθύνθηκε
αρχικά στον Γιώργο Παπαδόπουλο ο οποίος αρνήθηκε και έπειτα στο τραπέζι
έπεσαν τα ονόματα των Μιχάλη Χατζηγιάννη και Βαλάντως Τρύφωνος που ήταν και οι επικρατέστεροι, την τελευταία στιγμή όμως δεν ευδοκίμησε η
συνεργασία και τέλος το ΡΙΚ κατέληξε
στο όνομα της Δέσποινας Ολυμπίου. Έτσι, φετινή μας εκπρόσωπος θα είναι η
Κύπρια τραγουδίστρια Δέσποινα Ολυμπίου η οποία θα ερμηνεύσει μια μπαλάντα σε σύνθεση του Αντρέα Γιωργαλλή και στίχους του Ζήνωνα Ζιντίλη.
Το τραγούδι, που έχει ήδη ετοιμαστεί,
θα είναι στα ελληνικά χωρίς να αποκλείεται και η εκτέλεσή του στην αγγλική γλώσσα στον διαγωνισμό. Η επίσημη παρουσίαση του τραγουδιού αναμένεται να γίνει την ερχόμενη εβδομάδα σε συνέντευξη Τύπου.

Του ΜΙΧΑΛΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Πατάτες
Αντιναχτές

114.000
ΡΙΚ1 01/02
34,8%

Παίζουμε
κυπριακά

107.000
ΡΙΚ1 01/02
38%

Anonymous

102.000
Mega 03/02
32,2%

“

Το ΡΙΚ1 από τις πρώτες
μέρες της φετινής σεζόν
φάνηκε ότι είχε όλα τα
φόντα για την πρωτιά,
αφού το τηλεοπτικό
πρόγραμμα που πρότεινε
το φθινόπωρο υπερτερούσε σχεδόν σε όλα από
τα υπόλοιπα κανάλια

ΡΙΚ1

ΣΙΓΜΑ

19,1%

7 ουρανοί

στην κυπριακή τηλεόραση. Το τηλεπαιχνίδι που μεταδίδεται για δεύτερη σεζόν σημειώνει καθημερινά
νούμερα τα οποία ξεπερνούν το 30
και πολλές φορές το 35%. Ενδεικτικό
είναι το γεγονός ότι το επεισόδιο
του «Παίζουμε κυπριακά» που μεταδόθηκε την περασμένη Παρασκευή βρέθηκε στην τέταρτη θέση
με μερίδιο τηλεθέασης 38% και το
παρακολούθησαν πάνω από 107.000
τηλεθεατές. Η θεματική του παιχνιδιού, η αμεσότητα και απλότητά
του και το γεγονός ότι έχει άμεση
επαφή με την Κύπρο είναι οι κύριοι
λόγοι της επιτυχημένης πορείας
του. Το γεγονός ότι το συγκεκριμένο
τηλεοπτικό παιχνίδι συνδυάζει τη
γνώση με την ψυχαγωγία είναι και
ο κυριότερος λόγος που έχει αναδειχθεί στα δημοφιλέστερα τηλεοπτικά προγράμματα της σεζόν.
Ενώ το ΡΙΚ1 κατάφερε να κάνει
την έκπληξη και να σκαρφαλώσει
στην κορυφή το Σίγμα από την άλλη

σημείωσε μεγάλη πτώση κατρακυλώντας στο 16,6% αρκετά πιο κάτω
από τον ΑΝΤ1 που ανέβηκε στο
18,9%. Η καθημερινή σειρά του ΑΝΤ1
«Βαλς με δώδεκα θεούς» ελίσσεται
στη μεγάλη επιτυχία της σεζόν, αφού
και την προηγούμενη εβδομάδα κατάφερε να κατακτήσει τόσο την κορυφή όσο και τις περισσότερες θέσεις
της πρώτης πεντάδας. Συγκεκριμένα
το επεισόδιο που μεταδόθηκε την
προηγούμενη Τετάρτη το παρακολούθησε ένα μεγάλος αριθμός τηλεθεατών που έφτασαν τις 123.000,
ενώ η τηλεθέαση άγγιξε το 36,2%.
Η περασμένη τηλεοπτική εβδομάδα έφερε την ανατροπή με το
ΡΙΚ να αποδεικνύεται ένας πολύ ισχυρός αντίπαλος και τα υπόλοιπα
κανάλια, πλην του ΑΝΤ1, να φαίνεται πως έχασαν μέρος του σταθερού τους κοινού που μετακινήθηκε προς την κρατική τηλεόραση.
Πόσο όμως θα καταφέρει το ΡΙΚ1
να διατηρήσει αυτή τη δυναμική;

ΟΤΗΕRS

16,6%

CY PAY

PLUS TV

13,4%

ΜΟΔΑ

Από σαράντα κύματα πέρασε η φετινή

Βαλς με
δώδεκα θεούς

Για ακόμη μία φορά φέτος το πρώτο
κρατικό κανάλι βρέθηκε στην κορυφή τoυ πίνακα τηλεθέασης με
πολύ υψηλά νούμερα τηλεθέασης,
αφήνοντας πίσω όχι μόνο τα μεγάλα
ιδιωτικά κανάλια αλλά και την ισχυρή κατηγορία των Others η οποία
το τελευταίο διάστημα υποχώρησε
αρκετά με σημαντική μείωση των
ποσοστών της. Το ΡΙΚ1 από τις πρώτες μέρες της φετινής σεζόν φάνηκε
ότι είχε όλα τα φόντα για την πρωτιά,
αφού το τηλεοπτικό πρόγραμμα που
πρότεινε το φθινόπωρο υπερτερούσε
σχεδόν σε όλα από τα υπόλοιπα κανάλια της χώρας. Η Κρατική Ραδιοτηλεόραση καταφέρνοντας ειδικά
φέτος να ενδυναμώσει όλες τις ζώνες
της και ιδιαίτερα εκείνες της υψηλής
τηλεθέασης έκανε εφικτή τη σημερινή της άνοδο. Η φετινή επιτυχία
του ΡΙΚ δεν είναι απλώς μία συγκυρία
αλλά ένας αρκετά σωστός σχεδιασμός από μέρους του καναλιού. Η
επικαιρότητα των προηγούμενων
ημερών και η προβολή του δεύτερου
debate από το ΡΙΚ το οποίο προτίμησαν και πάλι οι Κύπριοι τηλεθεατές ήταν ένας από τους λόγους που
συνέβαλαν στο 19,1% του πρώτου
κρατικού καναλιού. Πολλά από τα
τηλεοπτικά προγράμματα του ΡΙΚ1
κάθε εβδομάδα δεν καταφέρνουν
μόνο να κερδίζουν στην ώρα προβολή τους αλλά να μπαίνουν και δυναμικά σε ψηλές θέσεις του πίνακα
με τα δημοφιλέστερα προγράμματα
της Nielsen. Ένα από τα πιο ισχυρά
χαρτιά του ΡΙΚ1, πέραν από τη σατιρική εκπομπή «Πατάτες αντιναχτές» είναι και το τηλεπαιχνίδι «Παίζουμε κυπριακά». Το συγκεκριμένο
τηλεοπτικό προϊόν παρουσιάζει
πρωτοφανή επιτυχία για τα κυπριακά
δεδομένα, αφού είναι ίσως η πρώτη
φορά που τηλεπαιχνίδι σημειώνει
τόσο υψηλά νούμερα τηλεθέασης

7

Γιουροβίζιον με
Δέσποινα Ολυμπίου

Η δυναμική του ΡΙΚ1 τις τελευταίες εβδομάδες το φέρνει στην κορυφή

ΑΝΤ1 30/01
36,2%

●

ΑΝΤΙΘΕTΟ ΠΛΑΝΟ

Η επάνοδος του κρατικού καναλιού

123.000

ΤΕΧΝΕΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΑ

1,8%

3,5%

94.000
Σίγμα 30/01
26,6%

ΑΝΤ1

MEGA

18,9%

ΡΙΚ2

14,2%

2,7%

ΟTHER CY

OTHERS: DreamBox, Nova Gr, Nova Cy, Ξένα κανάλια των CytaVision, Primetel, Cablenet.
OTHER CY: Extra, Capital, MADcy, Music Tv.
CY PAY: LTV, LTV 1, 2, 3, LTV SPORTS 1, 2, CYTACINEMA, CYTASPORTS, NRG.

8,3%

ΕΡΤ

1,5%

ΠΗΓΗ: NIELSEN AUDIENCE MEASUREMENT

ΡΙΚ1

19.30
07.30
10.30

ΤHΛ.: 22862000

Kυπριώτικο σκετς

Θεία Λειτουργία (E)
Σάββατο κι απόβραδο (E)
Ψυχαγωγικό πρόγραμμα.
12.30 H ύπαιθρος
Εβδομαδιαία εκπομπή
με θέματα από την
κυπριακή αγροτική ζωή.
13.00 Kύπρος ένα ταξίδι
Μια περιδιάβαση
στην Κύπρο του χθες
και του σήμερα.
13.30 Είμαστε εδώ
Νεανική εκπομπή.
14.00 EIΔHΣEIΣ
14.30 Mε καλή παρέα
Ψυχαγωγική εκπομπή
με τη Bίβιαν Kανάρη.
16.30 Tο τίμημα (E)
17.30 Αμύνεσθαι περί πάτρης
18.00 EIΔHΣEIΣ
18.15 Πατάτες αντιναχτές (E)
Σατιρική εκπομπή.
19.00 Eγώ κι εσύ
Κυπριακή κωμική σειρά
με τους Φώτη Γεωργίδη,
Δανάη Χρίστου.
19.30 Kυπριώτικο σκετς
20.00 EIΔHΣEIΣ
21.30 Προεδρικές
εκλογές 2013
5η Δημοσκόπηση.
00.00 EIΔHΣEIΣ
00.15 Κυπριώτικο σκετς - (E)
00.45 Είμαστε εδώ (E)
01.15 Η Κύπρος κοντά σας (E)
02.15 Η ύπαιθρος (E)
02.45 Αμύνεσθαι
περί πάτρης (E)
03.15 Κύπρος ένα ταξίδι (E)
03.45 Με καλή παρέα (E)

ΡΙΚ2

23.05

ΤHΛ.: 22862000

Ghost whisperer

07.00 NRG Zone
08.00 Παιδική ζώνη
α. H Ρόζι και οι φίλοι της
β. Τόμας το τρενάκι γ.
Αρκουδοπεριπέτειες
δ. Το κουτάβι Σκούμπι
Ντου ε. H Λέσχη του
Μίκι στ. Χάντι Μάνι ο
Μαστοράκος ζ. Μπάρνι
η. Τα τρελά καρτούνς
θ. Ντάφι Ντακ ι.
Ανιμάνιακς κ. Στη χώρα
του γιατί- Γιατί TV (Ε)
08.00 Παιδική ζώνη
12.35 Ζακ και Κόντι εν πλω
Β’ Κύκλος.
13.00 Χάνα Μοντάνα
Δ’ κύκλος.
13.25 Παιδική ζώνη (Ε)
17.05 Euromaxx...
17.30 Μαλαισία
Nτοκιμαντέρ. Επ. 3ο.
18.20 Η Κύπρος κοντά σας
19.20 EIΔHΣEIΣ στην αγγλική
19.30 EIΔHΣEIΣ στην τουρκική
19.40 Καλλιτεχνικό Πατινάζ
Four Contents
23.05 Ghost whisperer
5ος κύκλος. Κοινωνική
σειρά.
23.50 EIΔHΣEIΣ
Στην αγγλική
και τουρκική.
00.10 Με καλή παρέα (Ε)

MEGA

21.10

ΤHΛ.: 22477777

Anonymous

06.00 Τα επτά κακά
της μοίρας μου (E)
Eλληνική δραματική
σειρά.
07.00 Θεία Λειτουργία
Απευθείας μετάδοση.
09.40 The Batman
Παιδικό πρόγραμμα.
10.00 Μια στιγμή δύο ζωές
Ελληνική σειρά.
10.30 Κλεμμένα όνειρα (E)
Ελληνική σειρά.
11.20 Πρωινό mou (Ε)
12.10 Chuk
(Γ΄ κύκλος). Ξένη σειρά
με τους Zάκχαρι Λέβι,
Iβόν Στράχοβσκ, κ.ά.
13.00 Master Chef 2 (Ε)
14.00 Karate Kid III
Περιπέτεια, με τους
Ραλφ Μάτσιο,
Νοριγιούκι Πατ
Μορίτα, κ.ά.
15.20 Anonymous (E)
16.30 Επτά θανάσιμες
πεθερές (E)
18.00 EIΔHΣEIΣ
18.20 Επτά θανάσιμες
πεθερές
Συνέχεια.
18.40 Οι βασιλιάδες (E)
Ελληνική κωμική σειρά.
20.20 EIΔHΣEIΣ
21.10 Anonymous
Ψυχαγωγική εκπομπή.
22.20 Μουσικό κουτί - Live
Ψυχαγωγική εκπομπή,
με τον Γιώργο Ρούσσο.
00.10 Κλείσε τα μάτια (E)
01.00 Μίλα μου βρώμικα (E)
01.40 Big Bang
02.20 Έχεις μέσον (E)

ANT1

ΤHΛ.: 22200200

ΣΙΓΜΑ

ΤHΛ.: 22580100

MADcy

ΤHΛ.: 22877200

TV PLUS

ΤHΛ.: 22600600

21.00

Dancing with the stars III

22.50

C.S.I. Las Vegas

19.30

Fashion music project

21.00

Batman

05.30

Αλίκη (E)
Eλληνική σειρά.
Πρωινή ενημέρωση
Νταντά για όλες
τις δουλειές (E)
Eλληνική σειρά.
Cheek to cheek (E)
Eλληνική σειρά.
Oι Mεν και οι Δεν (E)
Eλληνική σειρά.
Σαν το σκύλο
με τη γάτα (E)
Eλληνική σειρά.
40 κύματα (E)
Ελληνική σειρά.
Santa Γιολάντα (E)
Κυπριακή σειρά.
Λίτσα.com (E)
Eλληνική σειρά.
Τύχη βουνό (E)
Για την αγάπη σου (E)
Εξαιρετικά
αφιερωμένο (E)
Μουσική εκπομπή
με τον Σταύρο Λούρα.
Θα βρεις τον
δάσκαλό σου (E)
Eλληνική σειρά.
Nιώσε με (E)
Kυπριακή σειρά.
Tα νέα του ANT1 σε 10’
Συνέχεια της σειράς
Bαλς με 12 θεούς (E)
Kοινωνική σειρά.
Tα νέα του ANT1
Dancing with
the stars ΙΙΙ
Dance show με τη
Ζέτα Μακρυπούλια.
Tίτλοι ειδήσεων
Αθλητικές ειδήσεις
Bράδυ
Talk show με τον
Πέτρο Κωστόπουλο.
Επ. προγραμμάτων

05.35

Oι αδιάφθοροι (Ε)
Kυπριακή σειρά.
Oι Τάκκοι (Ε)
Kυπριακή σειρά,
με τους Σταύρο Λούρα,
Έλενα Ευσταθίου, κ.ά.
Ζωή ποδήλατο (Ε)
Kυπριακή σειρά.
UEFA Champions
League Magazine
Μες στην καλή χαρά
Ψυχαγωγική εκπομπή,
με τη Ναταλία Γερμανού.
H Mπάρμπι βασιλοπούλα
και χωριατοπούλα (Ε)
Παιδική ταινία.
Πάμε πακέτο (Ε)
Eκπομπή με τη Bίκυ
Xατζηβασιλείου.
Aννίτα SOS
Zωντανή κοινωνική και
ψυχαγωγική εκπομπή,
με την Αννίτα Πάνια.
Tα γεγονότα σε συντομία
Aννίτα SOS
Συνέχεια.
Τhe CooΚΙΝG
Eκπομπή μαγειρικής
με τον Αλέξανδρο
Παπανδρέου.
Tομές στα γεγονότα
Crime and punishment
Δράμα, με τους Kρίσπιν
Γκλόβερ, Bανέσα
Pεντγκρέιβ, κ.ά.
C.S.I. Las Vegas IV (Ε)
Αστυνομική σειρά.
Tα γεγονότα σε τίτλους
Iστορίες του
αστυνόμου Μπέκα (Ε)
Αστυνομική σειρά.
Mες στην καλή χαρά - (Ε)
Ψυχαγωγική εκπομπή.
Μαγκαζίνο (Ε)

01.00
02.00
03.00
06.00
08.00
11.00
12.30

Αll Hits Non Stop
Trash me
Insomnia Mixer
Wake Up... Hits
Breakfast
Βreaking MAD
Music For your
Mp3 Player
Greeklish
MAD Greeks Top 10
Mixer
MAD Top 5
US Top 5
Greeklish
30 Best Videos
Fashion Music Project
MAD Countdown
Games
Τime Machine
All Hits Non Stop

07.50
11.35
12.05
13.00
13.40

23.00
23.50

Παιδική ζώνη
Εξελίξεις στη showbiz
LTV Sports News (E)
EIΔHΣEIΣ Aπό το Star
Φ+Μ Live
Ψυχαγωγική εκπομπή.
Στην κουζίνα
με την Ντίνα (E)
Μίλα (E)
Εξελίξεις στη showbiz
American Pastime
Δράμα με τους Άαρον
Γου, Λιονάρντο Ναμ κ.ά.
Batman
Ταινία δράσης με τους
Μάικλ Κίτον, Τζακ
Νίκολσον, κ.ά.
Νηστικοί πράκτορες (E)
LTV Sports News

LTV

ΤHΛ.: 22357272

06.20
06.50

07.20
07.50
08.20

09.10
10.00
10.50
11.40
12.30
13.40

15.10

16.10
18.00
18.10
18.30
20.20
21.00

00.45
00.50
01.00

02.00

06.50

07.50
09.30
10.00

14.00

15.15

17.00

18.00
18.05
19.00

20.20
21.30

22.50
00.10
00.20

01.00
03.20

13.00
13.30
14.30
15.30
16.00
16.30
17.00
19.30
20.00
21.00
21.30
23.00

EXTRA

ΤHΛ.: 25715111

16.40
17.30
19.00
19.20

21.00

Ελληνική ταινία

21.00

Just go with it

07.00
11.00
11.50
12.00
14.00
15.00
16.45
17.00
18.45
19.30
21.30
23.00
23.45
00.00

Παιδική ζώνη
Στην κουζίνα
Ιατρική - (Ιατρικά θέματα)
Ελληνική ταινία
Tο ταξίδι της ζωής
Tο πάρτι της ζωής σου
EIΔHΣEIΣ - (Νοηματική)
Eλληνική ταινία
EIΔHΣEIΣ - (Extra)
Ελληνική ταινία
7 μέρες Κύπρος
Je T’ aime
EIΔHΣEIΣ
Στην πόλη των
παραισθήσεων

07.30
09.45

Lost in space
The goods: Live hard,
sell hard
Man of the year
The mirror has two faces
Running with scissors
Aγγλικό Πρωτάθλημα
Ποδοσφαίρου (Live)
LTV Sports News
Just go with it
Grind House:
Planet Terror
Zώνη ενηλίκων
Agora

20.00
21.00
23.00
00.50
02.30

06.45 Σαββατοκυρίακο στη ΝΕΤ
(ΝΕΤ) 08.00 Θεία λειτουργία
10.30 Mediterraneo 11.00 Από
την Αυστραλία με αγάπη 12.00
EIΔHΣEIΣ 12.30 Απόστροφος
(Νέος κύκλος) 13.00 O τόπος και
το τραγούδι του 14.00 Αληθινά
σενάρια 15.00 EIΔHΣEIΣ 16.00
Έχει γούστο την Kυριακή 18.00
ΕIΔHΣEIΣ 18.15 Ανταποκριτές
19.15 Το αλάτι της γης 21.00
EIΔHΣEIΣ 22.00 Αθλητική Κυριακή 00.00 EIΔHΣEIΣ 00.10 Αθλητική Κυριακή.

NOVACINEMA 1
05.35 Cowboys & Aliens 07.35
The tempest 09.25 La chance de
ma vie 11.00 Cars 2 12.50 We
bought a zoo 15.00 How I met
your mother, VII - Ep. 19 15.30
C.S.I., XII 16.20 Person of
Interest (E) 17.10 A little bit of
heaven 19.05 Rise of the planet
of the apes 21.00 Person of
interest 22.00 The avengers
00.35 Gone 02.15 Transit 03.45
Martha Marcy may Marlene

NOVASPORTS 1

19.30

11.30
13.30
15.45
18.00

ERT WORLD

07.00 Super Goal (E) 09.00 ΠΑΟΚ-ΟΦΗ (E) 11.00 Αστέρας Τρίπολης-Ολυμπιακός (E) 13.00
Super Goal (E) 15.00 ΠανιώνιοςΠΑΣ Γιάννινα (Live) 17.15 Κέρκυρα-ΑΕΚ (Live) 19.30 Παναθηναϊκός-Skoda Ξάνθη (Live) 21.30
Total Super League (Live) 01.30
Παναθηναϊκός-Skoda Ξάνθη (E)

LTV SPORTS 1
07.00 Πόκερ (Ε) 09.00 Αγγλικό
Πρωτάθλημα (Ε) 11.00 Αγώνες
αυτοκινήτων (Ε) 12.00 Ισπανικό
Πρωτάθλημα 13.45 Χωρίς παρωπίδες (E) 14.45 Ιπποδρομίες
(Live) 20.00 2011 Reebok
Crossfit Games (E) 20.50 Ισπανικό Πρωτάθλημα (Live) 23.00
Πρωτάθλημα A΄ Kατηγορίας
2012/13 01.00 Aγγλικό Πρωτάθλημα 03.00 Ισπανικό Πρωτάθλημα

TEXNES-08 ADV CASOULIDES_TEXNES 08/02/2013 12:29 ΜΜ Page 8

