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Ford Mondeo,
6 | Ford EcoSport,
A6. Σελ. 14
Discovery Sport. Σελ.
Audi Q3 , Audi Q5 , Audi
| Jaguar XE, Land Rover
i30. Σελ. 12 | Audi A1 ,
Nissan X-Trail. Σελ. 4
door. Σελ. 2 | Nissan Pulsar,
| Hyundai Sante Fe , Hyundai
Active Tourer, Mini 5
Mercedes CLA. Σελ. 10
BMW 116i, BMW 2 Series
B-Class, Mercedes GLA,
| Mercedes A-Class, Mercedes
Ford Mustang. Σελ. 8
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Ακιντζί με Βαρώσι έναντι
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Κυπριακή Πολιτική και Oικονομική Eφημερίδα

Έτοιμος για συναντήσεις τετ α τετ και ΜΟΕ, αν κερδίσει σήμερα τον Έρογλου

τούνελ βλέπουν
Φως στην άκρη του
οβιομηχανιών
οι αντιπρόσωποι αυτοκινητ
πιο προσιτά μοντέλα
στον τόπο μας, με νέα

Προβλέπεται ότι στα

επόμενα τρία με πέντε

χρόνια θα υπάρξει μικρή








τα επό- 
θα αυξηθούν αισθητά
που εκφρά- τοκινήτων
προβλέπεται
Πιο τεχνολογικά προηγμένα
Η συγκρατημένη αισιοδοξία αντιπρο- μενα χρόνια. Συγκεκριμένα,
χρόνια
συγκυπριακές
επόμενα τρία με πέντε
ζουν τελευταία οι
αυτοκίνητα που είναι
ηχανιών ότι στα
σταθερή άνοδος
πιο
σωπίες των αυτοκινητοβιομ μιας και θα υπάρξει μικρή αλλά
χρόνως πιο φτηνά και
είναι τυχαία,
θα τονώσει τη συγστον τόπο μας δεν
στις πωλήσεις, που
πλέον στοιχεία που
θα ανοίξει το δρόμο
οικονομικά όσον αφορά
υπάρχουν βάσιμα
κεκριμένη αγορά και
Στο μεταξύ,
η ανάκαμψη στην
πιο σίγουρο αύριο.
βοηθούν τον
αποκαλύπτουν ότι
αποτελεί για ένα
για 18ο συνεχόμενο κατανάλωση
κυπριακή αγορά αυτοκινήτου
ανοδικά συνέχισαν
να περάσει από
οι πωλήσεις αυκαι
πελάτη
κινούνται
να
γεγονός.
πια
μήνα
όπου,
που είναι φτηστην υπόλοιπη Ευρώπη
στην πράξη.
Καινούργια μοντέλα
-και συγχρό- τοκινήτων Φεβρουάριο, οι ταξινομήσεις τη σκέψη
νότερα και πιο οικονομικά
έχουν για το μήνα
κατά
προηγμένααυξήθηκαν
τεχνολογικά
νως πιο
νέων αυτοκινήτων
την ψυχολογία του
την ίδια περίοδο πέανεβάσει σημαντικά
7,3% (σε σχέση με
με τα προηγού924.440 οχήματα συγκεκριμένα.
καταναλωτή σε σχέση
να πα- ρυσι) στα
χώρες
αποτέλεσμα
Πορτογαλία,
με
και
Ιταλία
μενα δύο χρόνια,
κινητοποίηση Ισπανία,
από την κρίση,
ρατηρείται περισσότερη πάνω δεδο- που χτυπήθηκαν σοβαρά
ανάκαμψη
των πιο
στο παζάρι. Λόγω
παρουσίασαν σημαντική σε ετήσια
οικονομικών κινήμένων, αλλά και των
όσον αφορά τις πωλήσειςποσοστιαία
τώρα οι τράπεζες
σκαρφάλωσαν
τρων που προσφέρουν
οι πω- βάση, που
Σχεδόν ένα εκααναφορικά με τις δανειοδοτήσεις,
σε διψήφιους αριθμούς.
οχήματα έλαβαν
παίρνουν σιγά-σιγά
λήσεις αυτοκινήτου
τομμύριο καινούργια
τελευταίες έρευνες
στην ΕΕ τον Ιανουάτα πάνω τους, με τις
άδεια κυκλοφορίας
ιδιοκτήτες νέων αυνα δείχνουν ότι οι
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Τα μοντέλα
Max
boutique
€78
που...
μαρσάρουν

Η δημοτικότητα και
πέτυχε σημαντι- 4
4 Το Kia Rio
η ζήτηση του Nissan
κή αύξηση του μεριδίου
Qashqai εξακολουθεί
αγοράς, σκαρφαλώνοντας
να είναι υψηλή.
στην κορυφή.

του Toyota
4 Οι πωλήσεις
πρώYaris το τοποθετούν
το στην κατηγορία 1.251
μέχρι 1.450 κυβικών.

του 2015
Σ 37 |MAΪΟΣ 2015
Υ Χ Οτριμήνου
Τ Ε1ου
Οι πωλήσεις του
2015 Μ/Α

Του ΜΑΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ

αφορά στα μονΤις πρώτες θέσεις όσον
το πρώτο τρίμηνο
τέλα που πωλήθηκαν
καταλαμβάνουν οι
εξακολουθούν να
καθώς και τα ψηλά
1 KIA RIO
δημοφιλείς μάρκες,
χαμηλού κυβι2 NISSAN QASHQAI
αυτοκίνητα ή οχήματα
στοιχεία που επεσμού. Σύμφωνα με
3 TOYOTA YARIS
από την ΟΕΒ
ξεργάστηκε η INNOSOFT,
Εισαγωγέων Μηχα4 VOLKSWAGEN GOLF
και τον Σύνδεσμο
στην κο(ΣΕΜΟ),
Springfield
5 FORD FIESTA
νοκίνητων Οχημάτων
αύξηση του μεριδίου
€12.99
ρυφή, με σημαντική
6 VOLVO XC60
βρέθηκε το KIA RIO,
αγοράς κατά 4,1%,
ROVER
NISSAN να ακολου7 LAND ROVER RANGE
με το QASHQAI της
Σταθερή αξία απο8 FORD KUGA
θεί με μερίδιο 5,92%.
τριμηνία του 2015
τέλεσε και την πρώτη
9 TOYOTA RAV-4
τρία από τα μοντέλα
η Toyota, μιας και
στη δεκάδα με
10 TOYOTA AURIS
της κατέλαβαν θέσεις
οχήματα. Συγπωλήσεις
σε
11 RENAULT CAPTUR
τα πρώτα
τρίτη θέση βρέθηκε
κεκριμένα, στην
12 HYUNDAI IX35
ήταν σχεδόν
το YARIS, ενώ παρόμοιες του AURIS.
και
NISSAN JUKE
13
RAV4
του
οι πωλήσεις
αύξηση, αλλά
14 KIA SPORTAGE
Παράλληλα, αμελητέα
αγοράς κατέγραψε
σημαντικό μερίδιο
15 NISSAN MICRA
στη δεενώ θέσειςΒΙΟΤΕΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: INNOSOFT
το XC60 της Volvo,
ΠΗΓΗ: ΟΕΒ – ΣΕΜΟ / ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
από τα μοντέλα της
κάδα είχαν και δύο
€5,86
το KUGA.
FORD, το FIESTA και

2014 ΣΥΝΟΛΟ

187
394
384
288
320
271
252
62

2015 1ο τρίμηνο

195
144
109
108
106
87
71
65

8,0%
5,92%
4,48%
4,44%
4,35%
3,57%
2,92%
2,67%
2,59%

223

63

190
158

54

2,22%

54
52
51

2,14%

206
212
247
166

58

47

αλλά σταθερή άνοδος

στις πωλήσεις αυτοκινήτων.

ευθυγραμμίτους, τα οποία δειλά-δειλά τεχνολογίες
έτους, με τον τζίρο
ριο του τρέχοντος
ζονται με τις υπόλοιπες κινητά τηλέτα
ηχανίας να κατατης αυτοκινητοβιομ
πρώτης ανάγκης, όπως
κοινωνικής
τάξης του 6,7%. Δετη σύνδεση με τα μέσα
γράφει αύξηση της
εξακολουθεί φωνα,
δίνουν τη δυναδομένου ότι το αυτοκίνητο
δικτύωσης κ.λπ., που
πρώτης ανάγκης
να τα χρησιμοποιήσει
να αποτελεί προϊόν
τότητα στον οδηγό
ευκολία,
νέες φτηνότερες επιστη χώρας μας, οι
με όσο γίνεται περισσότερη του από
με όλα τα νέα κίη προσοχή
λογές σε συνδυασμό
χωρίς να αποσπάται
τώρα στον καταναCarlos Ghosn, πρόνητρα επιτρέπουν
το τιμόνι. Ο ίδιος ο
Ένωσης Κατατου και να περάσει
λωτή να λύσει τα χέρια
εδρος της Ευρωπαϊκής
και
σκέψη στην πράξη,
Αυτοκινήτου (ACEA)
ευκολότερα από τη
πιο σύγχρονο σκευαστών πρόεδρος και Διευθύνων
ένα
αγοράσει
να
είτε για
ταυτόχρονα
ηχανίας
αντικαταστήσει το
της αυτοκινητοβιομ
όχημα είτε για να
Η νέα τε- Σύμβουλος
από μερικούς μήνες
παλιό με ένα πιο οικονομικό.ζωή μας, η Renault, τόνισε πριν
πρέπει
στη
ηχανίες
μπει
έχει
χνολογία που
ότι οι αυτοκινητοβιομ
με χέρι με τον κλάδο,
καινοτομία τους για
οποία βαδίζει χέρι
να ενισχύσουν την
και δημιουργεί
νέα εποχή. «Το ζηαναπτύσσεται ραγδαία
να επιζήσουν στη
καταναλωτή,
κατασκευάνα
τον
για
ήταν
επιπλέον κίνητρα
τούμενο από εμάς
ανάγκη να εκσυγπιο ασφαλή και πιο
που έχει σαφώς την
σουμε πιο καθαρά,
επενδύοντας σε
χρονιστεί.
“έξυπνα” αυτοκίνητα,
γίνονται
κινητήρες
μας
μέρες
υβριδικούς
Τα αυτοκίνητα στις
νέα τεχνολογία, σε
ενσωματώνοντας
σε εναλλακτικά καύσιμα».
όλο και πιο «high tech»,
στο πακέτο και
υπερσύγχρονα συστήματα

2,38%
2,22%
2,10%
1,93%
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ΕΝΗ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ς» με…
Στους «τέσσερις τροχού
(ΣΕΠΕ 4,74%)
επιτόκιο από 2,45%
αγοράς και ασφάΟλοκληρωμένη λύση
με επιτόκιο από
λισης αυτοκινήτου
ο Όμιλος της Ελλη2,45% προσφέρει
μια προσπάθεια
νικής Τράπεζας, σε
ανάγκες των νοινα ανταποκριθεί στις

νέα δεδομένα που
κοκυριών και στα
¤
κρίση.
επέφερε η οικονομική
¥
τις ανάγκες της
 
Αφουγκραζόμενη
Τράπεζα έρχεται
εποχής, η Ελληνική
¤
σε πράξη την
τώρα να μετουσιώσει
της για μείωση
πρόσφατη εξαγγελία
επιτοκίων αγοράς
των δανειστικών
προσφέμε προμέχρι τις 31/07/2015,
καινούργιων αυτοκινήτων,
ις με επιτόκιο ρασθούν ασφαλίστρων και επιπλέον
ροντας χρηματοδοτήσε
πληρωμή
του
4,74%) εάν καταέκπτωση στην ανανέωση
από 2,45% (ΣΕΠΕ
ποσό μεγα- 10%
βληθεί ως προκαταβολή του αυτο- συμβολαίου
αξίας
Μόνιμης Ολικής
λύτερο του 40% της
• Ασφάλεια Ζωής &
ιςμε επιΑσφάλεια Θανάτου
κινήτου και χρηματοδοτήσε
Ανικανότητας και
6,07%) εάν καταHellenic Alico
Ατύχημα από τη
τόκιο 3,15% (ΣΕΠΕ
το 25% έως από
για συμβόλαια
βληθεί ως προκαταβολή
Life, με 15% έκπτωση
μέχρι τις
αυτοκινήτου.
40% της αξίας του
που θα αγορασθούν
ΜΕ ΤΗ ΛΟΥΪΖΑ
ολοκληρωμένη
μια
για
ΦΙΛΙΠΠΟΥ
Πρόκειται
31/07/2015
ρευστότητά
στον αγοραστή
λύση, η οποία δίνει
Με δεδομένη την άνετη
επιλογής, συνδυάΤράπεζα θα συνεχίσει
το δικαίωμα της
με μει- της, η Ελληνική
χρηματοδοαυτοκινήτου
αγορά
ελκυστικές
ζοντας την
να προσφέρει
κατά 15%.
και νοικοκυριά
ωμένα ασφάλιστρα
τικές λύσεις σε ιδιώτες
εμπιΕιδικότερα, προσφέρονται: από την και να κτίζει σχέσεις αμοιβαίας παρέτης,
• Ασφάλεια Αυτοκινήτου, με 15% στοσύνης με τους πελάτες
εξυπηρέτηση.
Παγκυπριακή Ασφαλιστική, θα αγο- χοντας υποδειγματική
που
έκπτωση για συμβόλαια
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3 φορές

Oasis
€54.90

Aldo
€49.90

Με θέση πως η διαπραγμάτευση και τα
ΜΟΕ θα πρέπει να είναι μία ταυτόχρονη
διαδικασία, αφού τα Μέτρα θα στηρίξουν
τη διαδικασία λύσης, ο Μουσταφά Ακιντζί
εμφανίζεται έτοιμος να μπει σε διαπραγματεύσεις με τον Νίκο Αναστασιάδη, μάλιστα σε συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο. Πάντως, ενώπιον του κ. Ακιντζί στην

<
<
<
<
<
<
<
<
<
<

Μηνύματα της Ουάσιγκτον προς
Λευκωσία για το Κυπριακό
Οι νέες προσδοκίες Η.Ε. και ΗΠΑ
από τις σημερινές «εκλογές»
Σελ. 6

προσπάθειά του να αναδειχθεί στην ηγεσία
της τ/κ κοινότητας φαίνεται να ελλοχεύουν
δύο κίνδυνοι που διαφάνηκαν τις τελευταίες
μέρες: Το ΡΤΚ μπορεί να αποδειχθεί η αριστερή νάρκη για τον Ακιντζί και το χρήμα
και η λάσπη που επιστράτευσε ο Έρογλου
για να προσελκύσει τους ψηφοφόρους του
Όζερσαϊ και της αποχής. Σελ. 7

www.athenarecipes.com
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δοκιμασμένες

ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Η ΝΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜ
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με €2.00
ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΣΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
ΜΕ ΤΗΝ «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» ΤΗΣ
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Γλυκές
δημιουργίες
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ΘΥΛΗΚΟΤΗΤΑ
ΣΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥΜ
ΦΟΡΕΣΕΙ
Η ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ ΚΑΝΕΙ ΜΟΔΑ Ο,ΤΙ ΣΤΥΛ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Aldo
€119.90

Παροξυσμός για τον νέο «Πόλεμο των άστρων»
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ΡΙΝΗ» ΤΗΣΣ
ΚΑ
«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»
Ν «ΚΑΘΗΜΕΡ
ΤΗΝ
ΜΕΕ ΤΤΗ
ΕΤΑ ΣΤΑ
ΜΕΤΑ
ΗΣ ΚΑΙ ΜΕ
ΙΑΚΗ
ΚΥΡΙΑ
ΚΥΡ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΕΡΙΠΤΤΕΡΑ ΜΕ €2.00
ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
Π
ΠΕΡ

Μονόδρομος
η παραίτηση
Κώστα Κληρίδη

Δέκα χρόνια μετά το τελευταίο του επεισόδιο «Ο πόλεμος των άστρων» επιβεβαίωσε την πρεμιέρα του τα φετινά Χριστούγεννα με την προβολή μικρών τρέιλερ, προκαλώντας παγκόσμια υστερία. Το έβδομο επεισόδιο τιτλοφορείται «Η Δύναμη ξυπνά» και μόνο η προβολή ενός teaser είχε περισσότερα από 88 εκατ. «χτυπήματα» σε ένα 24ωρο που τελειώνει με ένα πλάνο του Χαν Σόλο (Χάρισον Φορντ) παρέα με τον πιστό του μαλλιαρό συνοδοιπόρο «Τσούι»: δεν ήταν και λίγοι αυτοί που δάκρυσαν... Ζωή, σελ. 6

Σε στενό κλοιό
οι ασφαλιστικές
Οδηγία της Υπηρεσίας Ελέγχου
Με τουλάχιστον μη συμβατικούς τρόπους
φαίνεται πως επιχειρούν σε κάποιες περιπτώσεις οι ασφαλιστικές να καλύψουν τις
απαιτούμενες κεφαλαιακές τους ανάγκες
ενόψει της επερχόμενης ευρωπαϊκής οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ, η οποία τίθεται σε
εφαρμογή από το 2016. Τον κώδωνα του
κινδύνου κρούει η Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών. Οικονομική, σελ. 7

Αισιοδοξία σε
τέσσερις τροχούς
Η «Κ» παρουσιάζει τα νέα μοντέλα
που έκαναν την εμφάνισή τους στην
αγορά της Κύπρου, πίνακες με τιμές
και τεχνικά χαρακτηριστικά και ανάλυση για την ανάκαμψη που παρουσιάζει ο κλάδος τόσο στη χώρα μας
όσο και στο εξωτερικό. Συγκρατημένη αισιοδοξία εκφράζουν οι κυπριακές αντιπροσωπείες.

Ο κίνδυνος αρνητικής έκβασης της ελληνικής κρίσης έχει αυξηθεί και οδηγεί την
Ευρωζώνη σε αχαρτογράφητα ύδατα. Αυτό
είναι το κεντρικό συμπέρασμα εσωτερικής
έκθεσης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας
των Ηνωμένων Πολιτειών, σχετικά με το
ελληνικό ζήτημα. Όπως εκτιμά, ενδεχόμενοι
κεφαλαιακοί έλεγχοι θα μπορούσαν να
οδηγήσουν σε χρεοκοπία και έξοδο της
Ελλάδας από την Ευρωζώνη: α) αν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν συνεχίσει
να στηρίζει τη χώρα, β) αν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν της δώσει κάποια
περίοδο χάριτος και γ) αν δεν επιτευχθεί
γρήγορα συμφωνία για την επανεκκίνηση
της χρηματοδότησης. Σελ. 22

Ακήρυχτος
«πόλεμος»

ΑΚΗΣ ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ ΣΤΗΝ «Κ»

ΕΝΘΕΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυξημένος
ο κίνδυνος
για Grexit

ΔΗΣΥ

ικ πρωινό στο σπίτι
ικο
ιάξτε το καλύτερο κυριακάάττικο
ΦΦτιάξτε
Φτ

Σφόδρα επικριτικός
με τον γενικό εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη
εμφανίζεται ο Άκης
Παπασάββας σε συνέντευξή του στην
«Κ». Ο τέως βοηθός γενικός εισαγγελέα θεωρεί ότι ο γενικός εισαγγελέας θα πρέπει να υποβάλει την παραίτησή του μετά τη δημόσια κόντρα του
με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Καυτηριάζει την εικόνα που παρουσιάζει σήμερα η Νομική Υπηρεσία,
ενώ δεν διστάζει να σχολιάσει και τις
κακές σχέσεις που διατηρούσε με
τον Πέτρο Κληρίδη. Σελ. 12

Εκθεση Fed

Ψάχνουν τη «χρυσή
τομή» για το ωράριο
Προς επέκταση του διατάγματος
Τον γόρδιο δεσμό θα επιχειρήσει να λύσει
η Επιτροπή Εργασίας της Βουλής σε σχέση
με το ωράριο των καταστημάτων. Η προσπάθεια θα καταβληθεί μέσα στις επόμενες
μέρες αν και στον ορίζοντα άλλο μοιάζει
να είναι το επικρατέστερο σενάριο: η επέκταση του υφιστάμενου διατάγματος που
λήγει τέλος του μήνα για άλλες δεκαπέντε
μέρες. Οικονομική, σελ. 4

Σελ. 27

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΪΟΥ ΜΕ ΤΗΝ «Κ»

Η δεκαετής σχέση Ελλάδας - Μέρκελ
Οι εντάσεις με Καραμανλή και Παπανδρέου και άγνωστα περιστατικά
Την περασμένη Πέμπτη, οι ελπίδες όσων
προσδοκούν έναν έντιμο συμβιβασμό μεταξύ
της Αθήνας και των πιστωτών της στράφηκαν στη συνάντηση, στο περιθώριο της
έκτακτης συνόδου κορυφής για το μεταναστευτικό, του Αλέξη Τσίπρα με την Αγκελα
Μέρκελ. Στον δέκατο χρόνο της στην κεφαλή
της γερμανικής κυβέρνησης, η Ανατολικο-

γερμανίδα φυσικός, μέσω της υπομονής
και της επιμονής της, της δεξιοτεχνίας της
στους τακτικούς ελιγμούς, των λεπτομερών
γνώσεών της επί των κομβικών ευρωπαϊκών
θεμάτων και του ειδικού βάρους της χώρας
της οποίας ηγείται, έχει αναδειχθεί ως η
αδιαφιλονίκητη πρωταγωνίστρια του ευρωπαϊκού πολιτικού στερεώματος. Σελ. 23

Όταν οι ειδήσεις γράφουν ιστορία
Οι New York Times είναι
μια από τις ιστορικότερες
εφημερίδες στον πλανήτη.
Αποτύπωσαν στις σελίδες
τους όλα τα πεπραγμένα
πολλών και ταραγμένων για
την πορεία καταρχήν των
ΗΠΑ περιόδων, για να συνεχίσουν κατόπιν και με το πέρασμα του χρόνου στην κάλυψη των ειδήσεων και της
επικαιρότητας ανά το παγκόσμιο. Ό,τι σήμερα είναι ιστορία, κάποτε για τους Ν.Υ.Τ
ήταν είδηση. Σελ. 14

Έντονες είναι οι διεργασίες κυρίως στο παρασκήνιο με πολλαπλούς αποδέκτες διαφορετικών μεταξύ τους συμπεριφορών
τόσο κυβερνητικών στελεχών όσο και πέριξ
της ηγεσίας του κόμματος. Η διελκυστίνδα
του πλαισίου για την αφερεγγυότητα είχε
θετική αποτίμηση για την κοινοβουλευτική
ομάδα, ενώ, όπως δηλώνουν κύκλοι της
Πινδάρου, «εν ευθέτω χρόνω θα τοποθετηθούμε και επί προσωπικού σε αριθμό
συγκεκριμένων και επί της ουσίας θεμάτων». Την ίδια ώρα «παραδοσιακά» μπλοκ
του Συναγερμού θολώνουν ακόμη περισσότερο τα νερά ως προς την υποστήριξή
τους, σε μια άτυπη διαμάχη που έχει ξεσπάσει το τελευταίο διάστημα. Σελ. 3

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Το επόμενο
διακύβευμα
Η ψήφιση του πλαισίου για την αφερεγγυότητα, η χρυσή τομή του οποίου
αποτέλεσε πραγματική πρόκληση όχι
μόνο για την κυβέρνηση αλλά για το
σύνολο της πολιτικής σκηνής της χώρας, ήταν ένα πρώτο μεγάλο βήμα. Η
οικονομία αποκτά εργαλεία σταθεροποίησης, ακολουθώντας τον δρόμο
που έχουν χαράξει οι κυβερνητικές
πολιτικές, γεγονός που καταμαρτυρείται και από Ευρωπαίους αξιωματούχος σε ανώτερο επίπεδο. Στο εσωτερικό μέτωπο από την άλλη απαιτείται
εκ νέου νηφαλιότητα και πολιτικός
διάλογος για να αντιμετωπιστούν και
να διεκπεραιωθούν επιτυχώς ζητήματα,
όπως οι αποκρατικοποιήσεις και το
ΓΕΣΥ μεταξύ άλλων όχι ήσσονος σημασίας θεμάτων. Βαθιά κοινωνικά θέματα που αναμένεται να διαμορφώσουν
νέες πραγματικότητες τόσο σε επίπεδο
μεταρρυθμίσεων όσο και στην καθημερινότητα του πολίτη και η διεκπεραίωση των οποίων αποτελεί το επόμενο διακύβευμα για την κυβέρνηση.
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Ο Μ Η Ρ Ο Υ & Σ Ε Β Ε Ρ Η / Γράφει ο ΟΝΑΣΑΓΟΡΑΣ

Δικαιοσύνη χωρίς
νωτιαίο μυελό

Ο Ακιντζί, o Λακκοτρύπης και το στοίχημα Πετρίδη

Γράφει ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

νεται από σήμερα πιο στενή. Θα τα λέμε (εγώ θα τα λέω βασικά και εσείς αν
έχετε κέφι θα τα διαβάζετε) και στις
δύο έντυπες εκδόσεις της «Κ». Σημαδιακή ημέρα σήμερα, αφού οι Τουρκοκύπριοι αποφασίζουν στις λεγόμενες και εντός εισαγωγικών «προεδρικές» όχι μόνο για το δικό τους αλλά
και το δικό μας μέλλον. Όλα τα προγνωστικά βγάζουν Ακιντζί. Κάποιοι
στα Κατεχόμενα μιλούν και για ποσοστό που θα αγγίξει το 60%.
Όπως πληροφορούμαι από τους... κατοχικούς φίλους μου (έχω και τέτοιους...) το επιτελείο του Έρογλου έχει
την τελευταία εβδομάδα κινήσει γη
και ουρανό και έχει ρίξει αρκετό χρήμα για να πετύχει επανεκλογή του αρχηγού. Ενώ από την αρχή της εβδομάδας έχει οργανωθεί επιχείρηση λάσπης κατά του Ακιντζί.
Χωρίς ουσιαστικό κέρδος...
Εάν επανεκλεγεί ο Έρογλου γνωρίζουμε τι μας περιμένει. Είναι ένα έργο
που το έχουμε δει και ξαναδεί. Επαναλήψεις επί επαναλήψεων που θα ζήλευε και η «Αίγια Φούξια»...
Τι μας περιμένει όμως εάν εκλεγεί ο
Ακιντζί; Κάποιοι στις ελεύθερες περιοχές προσδίδουν στον Ακιντζί δυνάμεις υπερήρωα. Δεν θέλω να χαλάσω
τη σάλτσα αλλά την top δήλωσή του
για επιστροφή της κλειστής περιοχής
της Αμμοχώστου τη συνδέει με αναγνώριση από την πλευρά μας του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου.
Που κανείς δικός μας δεν πρόκειται να
αποδεχθεί.
Ενώ ασκεί κατά καιρούς ξεκάθαρη
κριτική κατά της Τουρκίας θεωρείται
απίθανο έως αδύνατο να της πάει κόντρα, γιατί αυτή κάνει κουμάντο στα
Κατεχόμενα. Όσο κι αν υποστηρίζει
ότι το κοινό ανακοινωθέν ΝίκαρουΈρογλου αποτελεί ιδανική βάση για
λύση, εάν δεν πει το ναι η Τουρκία τίποτε δεν πρόκειται να προχωρήσει.
Ποια είναι τότε η διαφορά του με τον
Έρογλου; Εκτός από τη θέλησή του για
λύση –που αρκετά συχνά διαλαλεί– ο
Ακιντζί παίρνει πρωτοβουλίες τις
οποίες μπορεί να εκτελέσει χωρίς
πολλές, πολλές κουβέντες. Αυτό έκανε και όταν ήταν δήμαρχος της τουρκοκρατούμενης Λευκωσίας και βρήκε
λύσεις με τον Λέλλο και για το αποχε-

κράτους δικαίου είναι κύρια ο γενικός εισαγγελέας. Όταν διαπράχθηκαν τα εγκλήματα που σημειώσαμε πιο πάνω είτε δεν υπήρχαν
γενικοί εισαγγελείς είτε συνέπρατταν με τους αυτουργούς. Άλλη εξήγηση δεν υπάρχει. Η δική
σας διατύπωση στην εκδήλωση
του ΟΠΕΚ, ότι «στη δική μας Δημοκρατία, η εξέταση του τρόπου
συμπεριφοράς φορέων εξουσίας
έναντι αλλήλων, διαχρονικά και
μέχρι σήμερα, δεν περιποιεί ιδιαίτερη τιμή. Εντοπίζονταν και εντοπίζονται ακόμα, είπε, σοβαρά
κρούσματα αλληλεπίδρασης, αλληλεξάρτησης και αλληλοπαρεμβάσεων», επιτρέψτε μου να πω
ότι δεν περιποιεί τιμή στη δικαιοσύνη στην Κύπρο, η οποία εντοπίζει τόσα χρόνια τα κρούσματα
που διαπιστώνετε αλλά δεν τα
στέλνει στο εδώλιο. Και δεν το
κάνει, διότι συγκαλύπτει ή και
συμπράττει, πάντοτε με το αζημίωτο. Είχα γράψει ξανά ότι, όταν
στην πολιτεία η ηγεσία μπορεί να
είναι κατ’ επίφαση έντιμη, στη
χώρα η δικαιοσύνη μπορεί να είναι
κατ’ επίφαση αδέκαστη! Αυτή η
πολιτεία, αποδεδειγμένα, βρίσκεται
στα πλοκάμια της πιο επικίνδυνης
μαφίας. Της πολιτικής μαφίας. Αυτής που έστηνε και στήνει κόλπα,
φέρνοντας στα μέτρα της κρατικές
συμβάσεις και προσφορές, ενώ
ταυτόχρονα –όπως η μαφία πουλάει προστασία– η πολιτική μαφία
παίρνει μίζες από τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα για να τα
εξυπηρετήσει όταν έρθει η ώρα.
Θέλετε λοιπόν κ. Κληρίδη να κάνετε τη διαφορά; Ακολουθήστε
το παράδειγμα των Ιταλών εισαγγελέων που τα έβαλαν με την Καμόρα. Σκοτώθηκαν 14 αλλά την
ξερίζωσαν, διότι είχε αρχίσει να
διαβρώνει και τις ρίζες της Ιταλικής
Δημοκρατίας. Και η πραγματική
δικαιοσύνη είναι ο νωτιαίος μυελός
της δημοκρατίας. Χωρίς αυτόν η
δημοκρατία είναι εντελώς ανάπηρη...

paraschosa@kathimerini.com.cy

Επιλογή: ΜΙΧΑΛΗΣ Ν. ΚΑΤΣΙΓΕΡΑΣ

«Εγώ στη Microsoft ήμουν, δεν έχω

σχέση με την Apple»
τευτικό αλλά και για το Μάστερ πλαν
της πρωτεύουσας. Ένα έργο-άθλο για
την εποχή του με την καχυποψία και
την έχθρα που υπήρχε. Πώς πέτυχαν
Ακιντζί-Λέλλος και άφησαν έργο που
σε περίπτωση λύσης θα ενοποιεί σχεδόν αμέσως τη Λευκωσία χωρίς χρονοτριβή, κατεδαφίσεις και νέους πολεοδομικούς σχεδιασμούς; Και οι δύο
έδρασαν χωρίς να διαλαλούν αυτά
που πάνε να κάνουν, αποφάσισαν ότι
θα παράγουν έργο και όχι δηλώσεις
και... τα κατάφεραν. Και μάλιστα χωρίς
να υπογράψουν ούτε ένα σχεδόν έγγραφο με το οποίο να αναγκάζεται η
μία πλευρά να αναγνωρίζει την άλλη!
Ο Ακιντζί έχει, όπως πληροφορούμαι
από τους φίλους τα Κατεχόμενα, αυτό
το ταλέντο: Να βάζει στόχους, να προσηλώνεται με ευλάβεια σε αυτούς και
να ελίσσεται διπλωματικά μέχρι να

κιμάσει, πρώτα με την Τουρκία και μετά με τον Νίκαρο, ο οποίος τον περιμένει, όπως ακούω από τον λόφο της
εξουσίας, με ανοικτές αγκάλες για μια
εντυπωσιακή επανέναρξη του διαλόγου...
Ο Ζαχαρίας Χρυσοστόμου, ο χαμηλών
τόνων Αρχηγός Αστυνομίας, κατάφερε στη σύντομη θητεία του να αφήσει
άπαντες ευχαριστημένους. Τυπικότατος μέχρι... αηδίας (λένε οι γύρω του)
αλλά χωρίς να χάνει την ουσία, με λόγια, επιστολές και έργα έχει τις τελευταίες εβδομάδες δείξει ότι μπορεί να
λειτουργήσει τέλεια ως εξισορροπητικό στοιχείο. Δεν εξηγείται διαφορετικά ότι και ο Νίκαρος, και ο δύσκολος
αρχικά Ιωνάς και ο γενικός εισαγγελέας και ο Ρίκκος και οι άλλοι εμπλεκόμενοι στο μπάχαλο των ημερών (ακόμα και η διοικήτρια Χρυστάλλα και η
Πρύτανης Ελπίδα) είναι ευχαριστημένοι από τη δράση του. Και μάλιστα το
δηλώνουν σε κάθε ευκαιρία. Από τις
άριστες επιλογές του Νίκαρου. Το
ερώτημα είναι: Για πόσο θ’ αντέξει ο
άνθρωπος;
Ο φέρελπις υφυπουργός παρά τω
Προέδρω Κωνσταντίνος Πετρίδης φέρεται να έχει βάλει ένα πολύ σημαντικό στοίχημα. Είναι μονολεκτικό: καζίνο. Όπως με πληροφορούν άτομα
που γνωρίζουν, έχει κάνει σχεδόν όλη
τη γαϊδουροδουλειά του έργου, ενώ

ΕΡΩΤΗΣΗ: Αληθεύει η πληροφορία

που μου μετέφερε αστυνομική πηγή
ότι ο Σάββας Βέργας στο σπίτι που φιλοξενείται φρουρούμενος δέχεται
κανονικά και συγγενείς και φίλους;
Δεν έμαθα εάν ψήνει και σούβλα...
ΚΟΥΪΖ: Ποιος υπουργός του Νίκαρου
ευχαρίστως θα έμπαινε ως υποψήφιος Επικρατείας για τη νέα Βουλή;
Είναι και νέος και ωραίος και πετυχημένος και εκτός ΔΗΣΥ...

Με άριστα
το 10

49 χρόνια πρίν στην «Κ»
26.ΙV.1966

ΙΔΡΥΜΑ ΦΟΥΛΜΠΡΑΪΤ: Το εν Ελλάδι Αμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ιδρυμα (Πρόγραμμα Φουλμπράιτ) ανακοινοί ότι ο διαγωνισμός
διά την κάλυψιν εξόδων ταξιδίου εις ΗΠΑ με την κάλυψιν […]
διαρκεί μίαν μόνον ακαδημαϊκήν περίοδον. Υπό ωρισμένους όρους,
ο χρόνος δύναται να παραταθή και μέχρι τεσσάρων ακαδημαϊκών
περιόδων.

τους πετύχει.
Αυτό το ταλέντο του είναι που θα δο-

έχει και πλήρη συντονισμό ενεργειών,
σε στενή βέβαια συνεργασία με τον
καθ’ ύλην αρμόδιο υπουργό Γεώργιο
Λακκοτρύπη. Ο τελευταίος έχει τελευταία αποκτήσει νέο ψευδώνυμο
από τη νέα γενιά της εξουσίας που περιβάλλει τον Νίκαρο. Αντί να τον προφέρουν με το μακρόσυρτο Λακκοτρύπης (που δεν είναι καν επίκαιρο με τις
εξελίξεις στα ενεργειακά), τον φωνάζουν Στιβ Τζομπς. Η θητεία του στη Microsoft άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις και θεωρείται ο «ηλεκτρονικός»
περφόρμερ της κυβέρνησης του Νίκαρου. Πάντα είχε το ταλέντο να κερδίζει το ακροατήριό του, από τον καιρό που παρουσίαζε τα σημαντικά προϊόντα της Microsoft, όπως τους cloud
servers, λίγο πριν πάρει μετάθεση
στην κυβέρνηση. Ιδανική επιλογή για
παρουσίαση σημαντικών κυβερνητικών έργων, του καζίνο συμπεριλαμβανομένου...
Άλλη μια άριστη επιλογή του Νίκαρου...
Η διοικήτρια Χρυστάλλα βρήκε τις
προάλλες στη Βουλή τη δύναμη να
κάνει και αστεία. Όπως είπε στους
βουλευτές «ήθελα να μην περάσω
απαρατήρητη από τη θέση της διοικήτριας αλλά δεν το περίμενα όλο αυτό!». Και πρόσθεσε με νόημα: «Για να
μου το κάνουν όλο αυτό σημαίνει πως
κάνω καλά τη δουλειά μου». Υποστήριξη πάντως δεν βρήκε εκτός από χαμόγελα συγκατάβασης... Πιο παραστατικός στις δηλώσεις του είναι ο Χάρης Γεωργιάδης. Πρόσφατα μιλούσε
για τον κακό χαμό στο Eurogroup και
τις επικρίσεις Ευρωπαίων υπουργών
στον Βαρουφάκη. Όπως είπε: «Αν
μου έβαζαν εμένα τις φωνές που
έβαλαν του Βαρουφάκη θα είχα κρυφτεί κάτω από το τραπέζι».
Χωρίς σχόλια...
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Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

ΤΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά την χθεσινήν συνεδρίασιν
της Βουλής, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ενώσεως Κέντρου
κ. Νικόλαος Mπακόπουλος ανέγνωσε και κατέθεσε την ακόλουθον
επιστολήν του κρατουμένου [διά την υπόθεσιν ΑΣΠΙΔΑ] λοχαγού
{Τάκη} Παπαγεωργοπούλου, απευθυνομένην προς τον υπουργόν
Εθνικής Αμύνης κ. Σταύρον Κωστόπουλον:
Κύριε υπουργέ, Την 24-4-66 ημέραν Κυριακήν, περί ώραν 15.00 και
ενώ ευρισκόμην εις τον περίβολον των φυλακών του Σ.Υ.Τ. ομού
μετά των άλλων συγκρατουμένων αξιωματικών, προσήλθεν ο δεσμοφύλαξ ίλαρχος Λαμπρινός μετά του επόπτου επιφυλακής της
ημέρας ιλάρχου Ξανθάκου και άνευ ουδεμιάς εντολής ουδέ καν και
εξηγήσεως, επεχείρησαν να με εγκλείσουν εις το υπ’ αριθ. 7 κελλίον
των φυλακών διότι «από της στιγμής εκείνης ετέλουν εν αυστηρά
απομονώσει». Αρνούμενος […]. Ούτοι […] επανήλθον μετ’ ολίγον
μετά του διοικητού του Σ.Υ.Π. ταξιάρχου Μάντζου και δι’ ασκήσεως
αμέσου σωματικής βίας, χειροδικήσαντες και απειλούντες, με έσυραν
βιαίως προς το κελλίον ίνα με εγκλείσουν εντός αυτού. Συγκεκριμένως,
ενώ εζήτησα και πάλιν έγγραφον διαταγήν εις ην να αναφέρωνται
οι λόγοι της αυστηράς απομονώσεως παρά του εισηγητού, οι δύο
ίλαρχοι, επιτεθέντες, με συνέλαβον διά αστυνομικών λαβών και
παρά τας διαμαρτυρίας μου προς τον παριστάμενον ταξίαρχον διά
την διαπραττομένην παρανομίαν, ούτος με εκτύπα με το μαστίγιόν
του και απειλών ότι θα με στείλη εις το στρατοδικείον προέτρεπε
τους ιλάρχους να με σύρουν βιαίως εντός του κελλίου διά της
φράσεως: Χρησιμοποιήσατε βίαν. […] Αμέσως εκλειδώθη η θύρα
και μου είπεν ο ταξίαρχος ότι «ούτε διά σωματικήν ανάγκην δεν
πρόκειται να βγης» […] Μετά σεβασμού, Παναγιώτης Παπαγεωργόπουλος, λοχαγός Πυροβολικού.

«Γιώργο να ξέρεις ότι σε εκτιμώ πιο πολύ κι απ’ τους δικούς μου!»
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@Anastasiadescy
Thnx @averofcy για την αφερεγ-

γυότητα. Θα πω του Σωκράτη να
πει του Πενταρά να σε αφαιρέσει
από τη λίστα.

Στον Χάρη. Απαράδεκτος ο ΥΠΟΙΚ

της Κύπρου, ο οποίος πήγε στο Γιούρογκρουπ και δεν στήριξε τα δίκαια αιτήματα της Ελλάδος και τον
Γιαν(ν)η. Ε, Άντρο;
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Στη συμπαράσταση. Με αγωνία

αναμένουμε τη στήριξη της μητέρας πατρίδας από το ΚΚΚ ΑΚΕΛ και ειδικά τον πολιτικό κρατούμενο Βενιζέλο, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες ξεκινά απεργία πείνας υπέρ των
δίκαιων αιτημάτων του Ελληνισμού.
Θα το πάρει μέχρι τέλους με την
απεργία λένε πηγές του «Σ» από τη
Γραμματεία του κόμματος.
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Στο καζίνο. Η στήλη αναμένει χι-

λιάδες διαδηλωτές έξω από τη
Βουλή ενάντια στις καπιταλιστικές
επενδύσεις για καζίνο, αυτές που θα
κλείσουν σπίτια και θα σπρώξουν χιλιάδες έντιμους οικογενειάρχες στον
όλεθρο. Μπροστάρης στο κίνημα ενάντια των καζίνο ο τ. Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας (θέλω να διαβάζω όλον τον τίτλο, φτιάχνομαι), Δημήτρης Χριστόφιας. Εμπρός Πρόεδρε.
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οι ανακριτές, αλλά και τον ρόλο του
ως γραμματέας του ΔΣ της Τράπεζας
όταν αυτό έκανε πάρτι εκατομμυρίων
με επίκεντρο χορηγήσεις και σε διοικητικούς συμβούλους. Just saying...

Στη δικαίωση. Όταν ο τ. Πρό-

εδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Δημήτρης Χριστόφιας, ίδρυε
πρεσβεία στην Αβάνα, με την πρώτη

ΚΥΠΕ

«Πάθαμε ό,τι πάθαμε και μυαλό δεν
βάλαμε», είπε μιλώντας στον ΟΠΕΚ
(23/04/2015) ο Κώστας Κληρίδης και
για να ακριβολογώ ο νυν γενικός
εισαγγελέας, καθότι και ο πρώην
Κληρίδης ήτανε. Η ράτσα Κληρίδη
είναι τεράστια κι έχει ως φαίνεται
«κληρονομικά» πολλά από τα αξιώματα του τόπου. Δεν το σημειώνω
για να προσβάλω τον νυν γεν. εισαγγελέα αλλά για να υποβάλω
ότι μερικές από τις οικογένειες
με τα βαριά ονόματα έχουν –κυρ
Εισαγγελέα– και βαριά ευθύνη
για τα χάλια που φτάσανε τον τόπο. Δεν πάθαμε ό,τι πάθαμε»,
επειδή ένας Γιώργος Μιχαήλ από
τους Τρούλους «ξέπλενε» τα δολάρια Μιλόσεβιτς και τα έκανε
μασουράκια. Για αυτά όπως ξέρετε,
τα 12 δισ. υπάρχει μια «αγία τριάδα» με ονόματα επίσης βαριά που
την έβγαλε καθαρή. Είστε αποφασισμένος να ανοίξετε ξανά μια
υπόθεση που πρόσβαλε και προσβάλλει και τη δικαιοσύνη και το
κράτος διεθνώς; Δεν ήταν κανένας
Αντρέας Γεωργίου από την Αμαργέτη που μοίραζε σε ημέτερους
μίζες από τους TOR M1 κι από
τους S-300. Στην Ελλάδα, την επιλεγόμενη και ψωροκώσταινα,
τους στείλανε φυλακή. Εδώ όχι
δεν διατάχθηκε έρευνα αλλά έπεσε βαριά σιωπή. Δεν ήταν η Μαρικού που τα Λεύκαρα που έστειλε
στις ελληνικές καλένδες το πόρισμα Π. Καλλή για την τραγωδία
της «Ήλιος». Αν το ξεσκονίσετε
θα βρείτε μέσα εκείνους που ευθύνονται με διευθύνσεις και ονόματα. Γι’ αυτό κυρ Εισαγγελέα
όταν διακηρύττετε ότι, «αν δεν
εμπεδώσουμε στον μέγιστο βαθμό
το κράτος δικαίου και εφαρμόσουμε πιστά τις αρχές που αυτό
πρεσβεύει, ο κόπος θα είναι χαμένος», επιτρέψτε μου να πω ότι
μου θυμίζετε τη λαϊκή ρήση «δάσκαλε που δίδασκες και νόμο δεν
εκράτεις». Κι αυτό διότι μέγας
προστάτης και εκφραστής του

Καλή Κυριακή! Η επικοινωνία μας γί-

Πόλυς Πολυβίου: Eυχαριστώ Ηλία μου, που αναλαμβάνεις αυτή την υπόθεση.

Δεν θα μείνει πάνω μου...
του διπλωματική πράξη ως Προέδρου, κάποιοι αμερικανολάγνοι
όπως ο Ιωάννης Κασουλίδης τον έψεξαν δημόσια. Όπως πάντα ο Πρόεδρος ήταν μπροστάρης και δικαιώθηκε. Οι Αμερικανοί τρέχουν σήμερα
πίσω από τη διπλωματική ευφυΐα του
Δημήτρη, να ανοίξουν και αυτοί πρεσβεία.
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Στην Ιστορία. Τότε, μάλιστα, ο ΔΗ-

ΣΥ κατηγόρησε τον Κύπριο Πρόεδρο Χριστόφια πως αγνοεί τις υποδείξεις του φίλου της Κύπρου γερουσιαστή Μενέντεζ, ο οποίος ήταν πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών της
αμερικανικής εξουσίας. Πού είναι σή-

μερα ο κύριος Μενέντεζ; Μα, κατηγορούμενος για διαφθορά. Ακόμη μία
δικαίωση για τον τ. Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Δημήτρη Χριστόφια.
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Στην Οικογένεια. Ως γνωστό ο γε-

νικός εισαγγελέας είναι συγγενής
του δικηγόρου της Τράπεζας Κύπρου,
κ. Πόλυ Πολυβίου. Ο κ. Πόλυς Πολυβίου ως δικηγόρος και νομικός σύμβουλος για δεκαετίες της Τράπεζας Κύπρου, θα έπρεπε τουλάχιστον να δώσει κατάθεση και εξηγήσεις για τις
συμβουλές που έδωσε στην «αμαρτωλή» τράπεζα των ντιβέλοπερς κατά
την περίοδο που εξετάζουν (ιμίσιμου)
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Στους φίλους. Ο κ. Πόλυς Πολυβί-

ου όταν προΐστατο της μονομελούς εξεταστικής επιτροπής για το
Μαρί, είχε ως δεξί του χέρι έναν νεαρό πολλά υποσχόμενο ποινικολόγο.
Τον κ. Ηλία Στεφάνου. Τι μικρός που
είναι ο κόσμος...
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Στη Γυναίκα του Καίσαρα. Αυτή

όχι μόνο δεν φαίνεται για τίμια,
αλλά μάλλον κοιμάται σε όλα τα κρεβάτια της (επώνυμης) Λευκωσίας.
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Στον Ρίκκο. Αν ήμουν στη θέση

σου θα άνοιγα σαμπάνιες. Αυτοί
και να είσαι ένοχος σε μετατρέπουν
σε εξορκιστή, θέλεις δεν θέλεις.
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Στην Πόλη. Ένας Λεμεσιανός

θα βρεθεί με έναν άλλο Λεμεσιανό και θα λύσουν το Κυπριακό ξεκινώντας από την Αμμόχωστο. Σαν
ανέκδοτο μου ακούγεται.

Πρόεδρος Δ.Σ.: ΚΩΣΤΑΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ • Διευθύνων Σύμβουλος: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΤΤΙΔΗΣ • Διευθυντής: ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ • Αρχισυντάκτης: ΜΙΧΑΛΗΣ Τ ΣΙΚΑΛΑΣ
Αρχισυντάκτης Οικονομικού: ANΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ • Υπεύθυνος Υλης: MIXAΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ • Υπεύθυνος Ατελιέ: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ
Iδιοκτησία

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ»
Eκδίδεται σε συνεργασία και μετά από άδεια της εταιρείας
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Νίκου Κρανιδιώτη 7Ε, 3ος όροφος, 2411 Έγκωμη, Λευκωσία, Κύπρος
e-mail: info@kathimerini.com.cy Τηλ.: 22472500 Fax: Σύνταξη +357 22472540
Fax: Διαφημιστικό Τμήμα - Μικρές Αγγελίες +357 22472550
Διευθυντής: Α ΛΕΞΗΣ Π ΑΠΑΧΕΛΑΣ

•

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, διασκευή
ή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε
τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.

Διεύθυνση συντάξεως: Ν ΙΚΟΣ Κ ΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ - Κ ΩΣΤΗΣ ΦΑΦΟΥΤΗΣ - Γ ΙΩΡΓΟΣ Μ ΑΝΤΕΛΑΣ
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Αγαστή συνεργασία με τη μισή κυβέρνηση
Ορισμένοι στον ΔΗΣΥ υφαίνουν ισχυρό αντιπολιτευτικό ιστό κατά του προέδρου του κόμματος Αβέρωφ Νεοφύτου
Του ΜΙΧΑΛΗ ΤΣΙΚΑΛΑ

Οι κινήσεις ενόψει
συνομιλιών

Η ψήφιση του νομοσχεδίου για την
αφερεγγυότητα από τη Βουλή των
Αντιπροσώπων έλυσε τον επί μήνες
γόρδιο δεσμό που προσπαθούσε
τόσο στο προσκήνιο όσο και στο
παρασκήνιο να λύσει η κυβέρνηση,
ακροβατώντας μεταξύ του Συντάγματος, των εκατοντάδων τροπολογιών που κατέθεσαν επί του ζητήματος τα κόμματα και της Τρόι-

Με το κλίμα στην Πινδάρου να βρίσκεται

<
<
<
<
<
<
<

Έντονες οι διεργασίες κατά τη διακοπή της συνεδρίασης για την αφερεγγυότητα.

κας. Ειδικά στο παρασκήνιο οι ζυμώσεις υπήρξαν έντονες σε όλα τα
επίπεδα, εφόσον προϊόντος του
χρόνου φτάσαμε ουσιαστικά μετά
από μήνες στο παρά ένα της πλήρους ακινησίας στο πεδίο της οικονομίας, με την αξιολόγηση και
την καταβολή της επόμενης δόσης
να βρίσκονται σε στάση με κίνδυνο
ακύρωσης όλης της προηγούμενης
δουλειάς που είχε γίνει.
Στον αντίποδα την ίδια ώρα που
σημαντικές, θετικές, εξελίξεις είχαν
ήδη λάβει χώρα και αποκαθιστούσαν μεγάλο μέρος της εμπιστοσύνης των επενδυτών με το χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας,
ορισμένα κυβερνητικά στελέχη
φέρονται να είχαν περάσει στην
εσωτερική αντεπίθεση. Το διπλό

αυτό παρασκήνιο προκάλεσε τριγμούς εφόσον την ώρα που θα έπρεπε το κυβερνητικό στρατόπεδο να
είναι ομόγνωμο στην ψήφιση του
πλαισίου για την αφερεγγυότητα,
«ευαίσθητες υπηρεσίες» σύμφωνα
με πολιτικούς κύκλους από τους
οποίους εξαιρείται ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας, θεώρησαν το χρονικό
αυτό σημείο ως το καταλληλότερο
για να εξαπολύσουν ορισμένης κλίμακας εσωτερική αντιπολίτευση
προς τον πρόεδρο του ΔΗΣΥ. Κύκλοι της Πινδάρου σχολιάζουν επί
του θέματος πως «η υπομονή που
δείξαμε όλο το προηγούμενο διάστημα ενόψει και των προκλήσεων
που είχε μπροστά της η κυβέρνηση
όπως η ψήφιση του πλαισίου για
την αφερεγγυότητα, αρχίζει να

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

Την ώρα που θετικές εξελίξεις είχαν ήδη λάβει
χώρα και αποκαθιστούσαν μεγάλο μέρος της εμπιστοσύνης των επενδυτών ορισμένα κυβερνητικά στελέχη φέρονται να
είχαν περάσει στην εσωτερική αντεπίθεση.

εξαντλείται». Οι πληροφορίες επιμένουν πως δεν είναι διατεθειμένος
κανείς στην ηγετική πυραμίδα του
Δημοκρατικού Συναγερμού να αφήσει εφεξής να φύγει κάτι αναπάντητο, αν και υπάρχουν ακόμη τουλάχιστον τρία με τέσσερα ουσιαστικά θέματα μείζονος πολιτικής
σημασίας για τη χώρα που για την
ώρα έχουν προτεραιότητα.

Συντελεστές της εξίσωσης

Εκτός της διακριτικής στα μάτια
των πολλών αλλά σφοδρής στους
γνωρίζοντες εσωτερικής αντιπολίτευσης από κυβερνητικούς κύκλους
στο πλάνο που είχε υπόψη ο Αβέρωφ
Νεοφύτου με την επιτυχή κατάληξη
του πλαισίου για την αφερεγγυό-

υπό τον απόλυτο έλεγχο του Προέδρου του
ΔΗΣΥ, πολλά αναμένεται να ξεκαθαρίσουν
το αμέσως προσεχές διάστημα με τον Αβέρωφ Νεοφύτου σύμφωνα με πληροφορίες
να λαμβάνει επί προσωπικού τα όσα διημείφθησαν στο παρασκήνιο τις προηγούμενες ημέρες. Εξού και η έλλειψη ψυχραιμίας αναφορικά με τη δήλωση περί πόθεν
έσχες που ανακάτεψε ακόμη περισσότερο
την τράπουλα και φανέρωσε έστω και στιγμιαία, έλλειψη ψυχραιμίας. Αν και δεν αναμένονται κινήσεις εσωτερικού εντυπωσιασμού ούτε και άνοιγμα μετώπων για εξωτερική κατανάλωση, υπονοείται ότι πριν ανοίξει ίσως το μεγαλύτερο κεφάλαιο για την
κυβέρνηση αυτό της επανέναρξης των συνομιλιών για το Κυπριακό, στο προσκήνιο
και το παρασκήνιο του ΔΗΣΥ η κατάσταση
αναμένεται να ξεκαθαρίσει πλήρως με πιθανές πρωτοβουλίες από το κόμμα.

τητα, στην αντιπολιτευτική εξίσωση
φαίνεται να μπαίνουν και περιφερειακοί συντελεστές. Το αδιάβλητο
και το συνεχές της συνεργασίας
Πετρίδη, Γεωργιάδη, Αβέρωφ, καθώς
και οι εξαιρετικά καλές σχέσεις συνεννόησης του τελευταίου με τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας, περιπλέκουν σύμφωνα με πληροφορίες
τα δεδομένα σε ορισμένους κύκλους
που δεν βλέπουν με καλό μάτι τα
όσα λαμβάνουν χώρα. Οι πληροφορίες της «Κ» που έρχονται από γνωρίζοντες τα του παρασκηνίου, υπήρξαν όλο το προηγούμενο διάστημα
και εκείνοι που δεν θα είχαν επί
προσωπικού πρόβλημα στο να δουν
τον Αβέρωφ Νεοφύτου να μη σημειώνει επιτυχία με το πλαίσιο αφερεγγυότητας, με στόχο να αδράξουν

την ευκαιρία για το πλασάρισμα
ενός νεοπαγούς ηγετικού προφίλ
στο τιμόνι του ΔΗΣΥ. Στην αντίπερα
όχθη, συγκεκριμένα «παραδοσιακά»
μπλοκ που εδράζονται στον Συναγερμό και τείνουν ανά διαστήματα
να παίρνουν θέση προς τη μία ή
την άλλη κατεύθυνση, παρουσιάζονται αυτή την ώρα μοιρασμένα
στα δύο.
Από τη μία σιγοντάρουν τις όποιες αντιπολιτευτικές παρασκηνιακές
κινήσεις που στόχο έχουν να βάλλουν κατά του Αβέρωφ, δημιουργώντας εκνευρισμό σε όλες τις πτέρυγες, εφόσον δημιουργούνται,
όπως υποστηρίζεται, ζητήματα από
το πουθενά και από την άλλη υπάρχουν και εκείνοι που δηλώνουν δημόσια τη στήριξή τους, θολώνοντας

ακόμη περισσότερο τα δεδομένα
ως προς τις προθέσεις τους. Σε αυτό
συντείνουν τα αποτελέσματα που
είχε επιτύχει η κοινοβουλευτική
ομάδα του ΔΗΣΥ και κατά το παρελθόν σε επίσης μείζονα κυρίως
για την οικονομία ζητήματα που
πέρασαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπως αυτό του Συνεργατισμού, καθώς και του νομοσχεδίου για τις αποκρατικοποιήσεις.
Διαπιστώνεται βέβαια η αλλαγή
πλεύσης που ακολουθεί ο Αβέρωφ
Νεοφύτου ως προς την αντιμετώπιση και τις γέφυρες επικοινωνίας
που έχει χτίσει στη Βουλή κυρίως
με τα κόμματα της αντιπολίτευσης
(ΕΔΕΚ-ΔΗΚΟ) γεγονός που λειτούργησε υπέρ και της ψήφισης του
πλαισίου για την αφερεγγυότητα
αλλά επίσης φανερώνει και το ότι
το «μόνοι εναντίον όλων που είχε
υιοθετηθεί από προηγούμενες κοινοβουλευτικές ομάδες» δεν λειτουργεί. Σε αντίθεση με πηγές από την
Πινδάρου που σημειώνουν με νόημα
ότι «την ώρα που ο ΔΗΣΥ δίνει τη
μία μάχη μετά την άλλη για τον
τόπο και λειτουργεί σαν κυματοθραύστης ακόμη και σε λάθος κινήσεις, κάποιοι θεώρησαν σωστό
εκείνη την ώρα να υφάνουν έναν
ισχυρό αντιπολιτευτικό ιστό για να
βάλλουν εναντίον του Αβέρωφ Νεοφύτου». Οι ίδιες πληροφορίες επιμένουν πάντως ότι συν αυτώ υπήρξαν και συγκεκριμένες κινήσεις από
ορισμένα κέντρα αποφάσεων εκτός
της κεντρικής πολιτικής σκηνής
που δυσχέραιναν ακόμη περισσότερο τον σχεδιασμό Νεοφύτου, ο
οποίος ουσιαστικά στάθηκε στη
Βουλή των Αντιπροσώπων για το
πλαίσιο αφερεγγυότητας με την
κοινοβουλευτική ομάδα του ΔΗΣΥ
δίχως να έχει πίσω του τη στήριξη
που ο ίδιος θα ήθελε από το σύνολο
της κυβερνητικής παράταξης.
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Νέο σχέδιο
δράσης από
το Προεδρικό
Η θετική κατάληξη της ψήφισης
του πλαισίου για την αφερεγγυότητα έδιωξε από το κυβερνητικό
μέτωπο όλο το προηγούμενο
στρες που υπήρχε, εφόσον η συζήτηση με τα κόμματα και τους
αρμόδιους φορείς κράτησε από
το τέλος του 2014 μέχρι πρότινος,
δίχως η κατάληξή της να είναι
σε κανένα σημείο επιβεβαιωμένη.
Πλέον, κυβέρνηση και Προεδρικό
έχοντας αφήσει πίσω μία από τις
<
<
<
<
<
<

Κυβέρνηση και Προεδρικό έχοντας αφήσει
πίσω μία από τις
μεγαλύτερες προκλήσεις, προετοιμάζονται
για την επανέναρξη των
συνομιλιών, τις αποκρατικοποιήσεις, την
εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και το ΓΕΣΥ.
μεγαλύτερες προκλήσεις του κυβερνητικού έργου, προετοιμάζονται για μια σειρά θεμάτων μεταξύ αυτών, της επανέναρξης
των συνομιλιών για το Κυπριακό
μετά και το αποτέλεσμα των
«εκλογών» στα Κατεχόμενα, τις
αποκρατικοποιήσεις, την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και το ΓΕΣΥ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το
καλό κλίμα που υπάρχει αυτή την
ώρα αλλά και το μομέντουμ της
ώθησης που έδωσε η ψήφιση του
πλαισίου για την αφερεγγυότητα,

θέλει να το εκμεταλλευτεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για να
κάνει το επόμενο βήμα, με το ζητούμενο να είναι η επίδειξη ψυχραιμίας και ηρεμίας από όλους,
όπως προκρίνουν κύκλοι του Προεδρικού και της κυβέρνησης. Η
υπόθεση με τη διοικήτρια της
Κεντρικής Χρυστάλλα Γιωρκάτζη
και το θέμα που ανέκυψε με τη
Νομική Υπηρεσία μεταξύ βοηθού
γενικού εισαγγελέα και γενικού
εισαγγελέα, καθώς και οι εξελίξεις
που αναμένονται και αφορούν
αμφότερα τα ζητήματα, οδήγησαν
το εσωτερικό μέτωπο σε περίοδο
εσωστρέφειας την ίδια ώρα που
οι πολυεπίπεδες κινήσεις στον
οικονομικό τομέα αποκαθιστούσαν την εικόνα της χώρας στο
εξωτερικό. Επιπρόσθετα, στα προαναφερθέντα λειτουργούσε ανασταλτικά και η όλη συζήτηση για
το πλαίσιο αφερεγγυότητας που
όπως αναμενόταν τράβηξε επί
μακρόν.
Σύμφωνα με πληροφορίες από
κυβερνητικές πηγές, «υπάρχουν
αυτή τη στιγμή ζητήματα που
προχωρούν με ταχείς ρυθμούς,
όπως είναι οι αποκρατικοποιήσεις
για τις οποίες το χρονοδιάγραμμα
γίνεται συγκεκριμένο. Σε αυτό το
πλαίσιο θα ανοίξει διάλογος με
τα κόμματα σχετικά με το πώς θα
προχωρήσουν οι αποκρατικοποιήσεις ενώ αναμένεται η πολιτεία
να είναι παρούσα τουλάχιστον
στα πρώτα στάδια της διαδικασίας». Συν αυτώ η κυβέρνηση περιμένει σαφώς το αποτέλεσμα των
«εκλογών» στα Κατεχόμενα για
να δει πώς θα κινηθεί και στο ενδεχόμενο επανέναρξης των συνομιλιών για το κυπριακό σε σύντομο χρονικό διάστημα».

Πολλά είναι τα ανοιχτά μέτωπα της κυβέρνησης με φόντο την είσοδο της χώρας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ.

Η κάθοδος
της Τρόικας
στην Κύπρο
Μετά από περίοδο μηνών ελέω της
ψήφισης του πλαισίου για την αφερεγγυότητα που αποτελούσε βασική μνημονιακή υποχρέωση της
χώρας αλλά που θα έπρεπε να είχε
ψηφιστεί από χρόνια όπως σχολίαζαν τραπεζικοί κύκλοι, το κλιμάκιο της Τρόικας αναμένεται στην
Κύπρο αύριο Δευτέρα. Το συμπέρασμα σύμφωνα και με κυβερνητικούς κύκλους είναι ότι «μετά και
την άρση των τραπεζικών περιορισμών σε χρόνο, μάλιστα, λιγότερο
από το αναμενόμενο και την ψήφιση του πλαισίου για την αφερεγγυότητα, είμαστε σε θέση πλέον
να συνεχίσουμε από εκεί που σταματήσαμε στην αξιολόγηση της
οικονομίας της χώρας, έχοντας να
επιδείξουμε όμως μεγάλη πρόοδο
σε ουσιώδη ζητήματα, η οποία επε-

Βαριά ατζέντα
Το αμέσως επόμενο διάστημα

ΚΥΠΕ

Του ΜΙΧΑΛΗ ΤΣΙΚΑΛΑ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

Αλλαγή στρατηγικής στις αποκρατικοποιήσεις προτάσσει πλέον η κυβέρνηση

Η άφιξη της Τρόικας αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα τις διαδικασίες αξιολόγησης που θα παίξουν μείζων ρόλο στη μετέπειτα πορεία της οικονομίας.
τεύχθη στο μεσοδιάστημα». Οι ίδιες
πληροφορίες προσθέτουν στα θετικά σημεία και την ενδεχόμενη
είσοδο της χώρας στο πρόγραμμα
ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ που
είναι πιο ορατό πλέον αλλά την
ίδια ώρα είναι και αυτό ένα γεγονός
από το οποίο η κυβέρνηση πρέπει
να αντλήσει τα ευοίωνης χρονικής
συγκυρίας για να προχωρήσουν
τα ζητήματα που είναι ανοιχτά και

στο εσωτερικό μέτωπο όπως είναι
το ΓΕΣΥ. «Όπως δήλωσε τόσο ο
Γερούν Ντάισελμπλουμ όσο και ο
Πιερ Μοσκοβισί, η Κύπρος είναι
στο σωστό δρόμο και το πρόγραμμα
μπορεί να συνεχιστεί κανονικά.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η είσοδος της Κύπρου στο πρόγραμμα
ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ είναι κοντά», τόνισε στην «Κ» κυβερνητική πηγή.

αναμένεται να είναι πολιτικώς
εξαιρετικά ενδιαφέρον εφόσον
στο Προεδρικό φαίνεται πως ζεστάθηκαν οι μηχανές και οι αντιδράσεις θα είναι πολυπεπίπεδες
κυρίως σε ζητήματα που είχαν
μείνει πίσω στον προγραμματισμό. Το ΓΕΣΥ είναι το πρώτο,
εφόσον πρέπει τάχιστα να προχωρήσουν οι τεχνικές διεργασίες που σημειώνουν καθυστέρηση χρόνων, οι αποκρατικοποιήσεις είναι το δεύτερο φλέγον
ζήτημα στη βαριά ατζέντα ενώ
ακολουθεί και ενδεχομένως εκ
νέου άνοιγμα των συνομιλιών για
το εθνικό μας θέμα. Εντούτοις,
σύμφωνα με πληροφορίες της
«Κ», έχουν δοθεί οδηγίες προς
όλες τις κατευθύνσεις για ενημέρωση και τάχιστη διεκπεραίωση
πολλών από τα προαναφερθέντα
ζητήματα πριν από το τέλος του
χρόνου.

Ο λευκός γάμος με ΕΥΡΩΚΟ δεν κατέληξε σε διαζύγιο
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

«Αν ήμασταν συγκυβερνών κόμμα
θα συναποφασίζαμε. Ούτε με τον
ΔΗΣΥ ούτε με την κυβέρνηση συναποφασίζουμε», ανέφερε στην
«Κ» ο πρόεδρος του ΕΥΡΩΚΟ Δημήτρης Συλλούρης. Και είναι γεγονός ότι παρά τη φαινομενική συνύπαρξη στην κυβέρνηση, ΔΗΣΥ
και ΕΥΡΩΚΟ ακολουθούν συχνά
δρόμους παράλληλους στα έδρανα
της βουλής, με το ΕΥΡΩΚΟ να ρίχνει
δημοσίως βολές κατά των κυβερνητικών χειρισμών. Χαρακτηριστική η στάση που κράτησε ο Δη<
<
<
<
<
<
<

Κεχωρισμένοι από
κλίνης αλλά όχι από
τραπέζης, αφού παρά
τις σοβαρές διαφωνίες
τους κρίνουν ωφελιμότερο τη συμπόρευση.
μήτρης Συλλούρης στο πλαίσιο
αφερεγγυότητας, επιμένοντας μέχρι
τέλους στην καταψήφισή του, παρά
το ότι οι διεθνείς δανειστές και η
Κεντρική Τράπεζα έκρουαν τον
κώδωνα του κινδύνου νέων περιπετειών στην κυπριακή οικονομία.
Μπορεί ωστόσο ένα κόμμα να συμμετέχει στην κυβέρνηση αλλά να
διαφωνεί σε ζητήματα που κρίνουν
το μέλλον της κυβέρνησης αλλά
και την πορεία της οικονομίας; Την
ερχόμενη Παρασκευή ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας αναμένεται να
συζητήσει μεταξύ άλλων με τον
Δημήτρη Συλλούρη τη στάση του
στο ζήτημα του πλαισίου αφερεγ-

γυότητας, ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, ούτε η μία πλευρά ούτε και
η άλλη δεν φαίνεται να επιθυμούν
λήξη στη συνεργασία τους. Η στάση
του Δημήτρη Συλλούρη προκάλεσε
έντονες αντιδράσεις στην Πινδάρου, η οποία πριν από την ψήφιση
του πλαισίου έθεσε ζήτημα αποχώρησης του Νίκου Κουγιάλη από
τον κυβερνητικό σχηματισμό, στο
ενδεχόμενο που το ΕΥΡΩΚΟ επέμενε στη θέση του για καταψήφιση
του πλαισίου. Δεν είναι τυχαίο που
κατά τη διάρκεια του οργιώδους
παρασκηνίου ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ
Αβέρωφ Νεοφύτου αρνήθηκε επιδεικτικά να διαβουλευθεί με τον
Δημήτρη Συλλούρη και στράφηκε
προς τα αντιπολιτευόμενα κόμματα,
ΕΔΕΚ και Συμμαχία Πολιτών. Τις
όποιες προσπάθειες διαβούλευσης
με τον Δημήτρη Συλλούρη επιχείρησε ο υπουργός Εσωτερικών Σωκράτης Χάσικος. «Τα κόμματα της
αντιπολίτευσης κατάφεραν να
βρουν κοινές συγκλίσεις μαζί μας
και ο Συλλούρης όχι», αναφέρουν
χαρακτηριστικά στην Πινδάρου,
επισημαίνοντας ακόμα πως ο Πρόεδρος του ΕΥΡΩΚΟ επέλεξε να συνταχθεί με θέσεις του ΑΚΕΛ παρά
με το κυβερνών κόμμα. Το γεγονός
ωστόσο ότι ο ΔΗΣΥ πέτυχε συγκλίσεις και πέρασε εν τέλει το νομοθετικό πλαίσιο, οδήγησε σε αποκλιμάκωση της έντασης στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος
με ανώτατα στελέχη να κρίνουν
πλέον άσκοπη την απαίτηση για
έξοδο του Νίκου Κουγιάλη από το
τιμόνι του Υπουργείου Γεωργίας.
«Ούτε έχουμε να κερδίσουμε κάτι
αλλά ούτε και να χάσουμε από την
παραμονή ή την έξοδο του Κουγιάλη από την κυβέρνηση. Πλέον

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

Τα παράπονα του Δημήτρη Συλλούρη, η οργή στην Πινδάρου και η συμπόρευσή τους σε ραγισμένο γυαλί

Επέμεινε μέχρι τέλους στην καταψήφιση του πλαισίου αφερεγγυότητας ο Δημήτρης Συλλούρης, εξαγριώνοντας τον
ΔΗΣΥ και αναγκάζοντας τον Νίκο Κουγιάλη να διαχωρίσει τη θέση του.
όμως γνωρίζουμε πως δεν μπορούμε
να στηριζόμαστε στο ΕΥΡΩΚΟ για
κρίσιμα ζητήματα», αναφέρουν οι
ίδιες πηγές.

Το μέλλον του Κουγιάλη

Η ψιθυρολογία που επικράτησε
το τελευταίο διάστημα γύρω από
το ενδεχόμενο «θυσίας» Κουγιάλη
και την αποχώρηση του ΕΥΡΩΚΟ
από τον κυβερνητικό σχηματισμό,
ανάγκασε τον υπουργό Γεωργίας
να διαχωρίσει τη θέση του από
αυτή του κόμματός του. «Προσωπικά ψήφισα υπέρ του πλαισίου
αφερεγγυότητας τόσο στο Υπουργικό Συμβούλιο όσο και στα συλλογικά όργανα του κόμματός μου»
ανέφερε στην «Κ» ο Νίκος Κουγιάλης, σε μία προσπάθεια να κρατήσει

αποστάσεις από την απόφαση του
κόμματός του και να καταστήσει
σαφή τη συναίνεσή του με τους
κυβερνητικούς χειρισμούς. Όπως
και στην περίπτωση του ΔΗΚΟ
έτσι και στην περίπτωση του Νίκου
Κουγιάλη διαφαίνεται πλέον ότι οι
υπουργοί τείνουν να αφομοιώνονται μεν με τον ρόλο τους στο Υπουργείο, να απομακρύνονται δε από
την κομματική τους ιδιότητα. Πάντως, κύκλοι στο Προεδρικό αναφέρουν πως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν είναι διατεθειμένος
να θυσιάσει τον Νίκο Κουγιάλη σ’
αυτή τη διελκυστίνδα με το ΕΥΡΩΚΟ. Και αυτό γιατί ο ίδιος είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένος από την
απόδοσή του στο Υπουργείο Γεωργίας. Πέραν τούτου, το Προεδρι-

κό δεν είναι πρόθυμο να ανοίξει
μέτωπο σύγκρουσης με το συγκυβερνών κόμμα ιδιαίτερα σε μία
τόσο κρίσιμη καμπή, όπου κρίσιμα
ζητήματα, όπως το Κυπριακό, η οικονομία και η θεσμική κρίση, βρίσκονται σε εξέλιξη.

Το χρονικό της ρήξης

«Θα ψηφίσει ή όχι το πλαίσιο
αφερεγγυότητας ο Συλλούρης;»,
ήταν η ερώτηση που επικρατούσε
στους διαδρόμους της Βουλής λίγες
μέρες πριν από την ψήφισή του
στην Ολομέλεια. Και αυτό γιατί η
μία ψήφος του ΕΥΡΩΚΟ καθόριζε
ολόκληρο το πολιτικό παιχνίδι. Πολιτικοί κύκλοι προσκείμενοι στον
ΔΗΣΥ ερμηνεύουν την απόφασή
του να παραμείνει μέχρι τέλους

στην καταψήφιση του πλαισίου ως
και την κορύφωση της πολιτικής
του απομόνωσης. Η στάση του
Προέδρου του ΕΥΡΩΚΟ μπορεί να
αποτέλεσε την πυρίτιδα στις σχέσεις ΔΗΣΥ-Προεδρικού με Συλλούρη, ωστόσο οι σκιές στις σχέσεις
τους είναι βαθύτερες και χρονίζουν.
Κάποιοι κύκλοι διέβλεπαν πως η
υποψηφιότητα Δημήτρη Συλλούρη
με το ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ στις
ευρωεκλογές ως την απαρχή για
την προσχώρηση του ΕΥΡΩΚΟ
στον Συναγερμό. Ωστόσο, η μη
εκλογή του στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο αλλά και η επιλογή Χρίστου
Στυλιανίδη στη θέση του Επιτρόπου
αντί του ενδιαφερόμενου Δημήτρη
Συλλούρη προκάλεσαν σύννεφα
στη σχέση τους. Μάλιστα, το γεγονός ότι ο πρόεδρος του ΕΥΡΩΚΟ
νιώθει να μην υπάρχει συναπόφαση
στη λήψη κρίσιμων αποφάσεων
φαίνεται να προκαλεί μία συνεχόμενη ένταση μεταξύ των δύο μερών. Παρά τις ενστάσεις και τα παράπονα και το ΕΥΡΩΚΟ από την
πλευρά του δεν βλέπει λόγο να
αποχωρήσει από τον κυβερνητικό
συνασπισμό, αφού η θέση του Νίκου Κουγιάλη στο Υπουργείο αναμένεται να έχει θετικό αντίκρισμα
στις μελλοντικές εκλογές για το
κόμμα. Πάντως, η συνέχιση του
λευκού αυτού γάμου μεταξύ Προεδρικού, ΔΗΣΥ και ΕΥΡΩΚΟ παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον,
σε σχέση με το πώς θα διαμορφωθεί
η ατζέντα του Ευρωπαϊκού Κόμματος στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές. Θα κινηθεί σε πλαίσια
αντιπολιτευτικά, ψέγοντας τους
κυβερνητικούς χειρισμούς ή θα
επιλέξει την ασφαλή οδό, δηλαδή
μία α λα καρτ αντιπολίτευση;
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Το φθινόπωρο η ακρόαση για τον Ρίκκο

Εάν τελικά καταχωρηθεί η υπόθεση, είναι λιγοστές οι πιθανότητες της εκδίκασης εξαιτίας του φόρτου εργασίας των δικαστηρίων
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Σε χαμηλούς τόνους και μακριά
από τα φώτα της δημοσιότητας
συνεχίζει το έργο της η ανακριτική ομάδα που έχει αναλάβει τη
διερεύνηση των όσων δημόσια
κατήγγειλε, αλλά και κατέθεσε
στη συνέχεια στην Αστυνομία,
ο βοηθός γενικός εισαγγελέας
Ρίκκος Ερωτοκρίτου. Η απόφαση
του Αρχηγού Αστυνομίας Ζαχαρία
Χρυσοστόμου να διερευνήσει

Η ανάγκη για λήψη κατάθεσης από τον γενικό
εισαγγελέα στις καταγγελίες του βοηθού γενικού θα διαφανεί από την
αξιολόγηση του μαρτυρικού υλικού η συλλογή
του οποίου άρχισε από
την ανακριτική ομάδα.
περαιτέρω τα όσα ισχυρίσθηκε
ο κ. Ερωτοκρίτου, θέτοντας το
πλαίσιο εντός του οποίου θα κινηθούν οι ανακριτές της υπόθεσης, λειτούργησε θετικά ρίχνοντας του υψηλούς τόνους που είχαν δημιουργηθεί.
Σύμφωνα με πληροφορίες της
«Κ», η ανακριτική ομάδα υπό τον
ανώτερο αστυνόμο Χριστάκη
Μαυρή φαίνεται, να επιταχύνει
την όλη διαδικασία προκειμένου
το συντομότερο δυνατόν να ολοκληρωθεί η παρούσα φάση και
να διαφανεί το βάσιμο των καταγγελιών του βοηθού γενικού
εισαγγελέα ή όχι. Στο πνεύμα αυτό και μακριά από τα δημόσια
φώτα η ανακριτική ομάδα έχει

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ
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Οι ανακριτές ξεκίνησαν τη λήψη καταθέσεων απ’ όλα τα πρόσωπα που έχει κατονομάσει ο βοηθός γενικός ει-

σαγγελέας, ενώ δεν αποκλείεται να προκύψουν και νέα από τις μαρτυρίες που θα ληφθούν.

ξεκινήσει τη λήψη μαρτυριών,
από τα πρόσωπα εκείνα που ο
βοηθός γενικός εισαγγελέας, δημόσια είχε κατονομάσει, μετά τη
δημοσιοποίηση σημείων της έκθεσης του Παναγιώτη Καλλή την
Τρίτη του Πάσχα από τον γενικό
εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη.
Στο παρόν στάδιο οι κινήσεις
των ανακριτών, όπως λένε οι πληροφορίες της «Κ», είναι ιδιαίτερα
προσεχτικές, αφενός για περιοριστεί η δημόσια έκθεση των
προσώπων από τα οποία οι ανακριτές θα λάβουν μαρτυρία και
αφετέρου για να προστατευτεί
το ανακριτικό έργο.
Αστυνομικές πηγές ανέφεραν
στην «Κ» ότι μετά και τη συμ-

πληρωματική κατάθεση που οικιοθελώς έδωσε ο βοηθός γενικός
εισαγγελέας την περασμένη Τετάρτη, η ανακριτική ομάδα ολοκλήρωσε τη μελέτη του συνόλου
των όσων κατέθεσε ο κ. Ερωτοκρίτου και με βάση την αξιολόγηση χάραξε τα επόμενα βήματα,
η υλοποίηση των οποίων βρίσκεται σε εξέλιξη. Επί του παρόντος,
οι ανακριτές δεν είναι σε θέση
να προσδιορίσουν το πότε θα
ολοκληρωθεί η λήψη των καταθέσεων που θα ληφθούν, αφού
όπως εκτιμάται δεν είναι απομακρυσμένο το ενδεχόμενο να προκύψει η ανάγκη για νέες καταθέσεις από πρόσωπα, τα οποία
δεν βρίσκονται στη λίστα που

έχει συνταχθεί. Πάντως, πρόθεση
των ανακριτών είναι η παρούσα
διαδικασία να μην αφεθεί να βάθος χρόνου, νοουμένου ότι από
το μαρτυρικό υλικό που θα συλλεχθεί θα εξαρτηθεί αν οι καταγγελίες Ερωτοκρίτου είναι βάσιμες
ή όχι. Αστυνομικές πηγές επιβεβαίωσαν προηγούμενο ρεπορτάζ
της «Κ» ότι η αξιολόγηση του
μαρτυρικού υλικού που λαμβάνεται θα κρίνει αν θα ζητηθεί
από τον γενικό εισαγγελέα να
καταθέσει και με ποιο τρόπο θα
γίνει αυτό.

Στα χέρια Στεφάνου

Η αποδοχή εκ μέρους του Ηλία
Στεφάνου να είναι ο δημόσιος

κατήγορος στην υπόθεση με τα
περί δωροδοκίας του βοηθού γενικού εισαγγελέα, έτσι όπως εντοπίζονται στο πόρισμα του ποινικού ανακριτή, ανοίγει τον δρόμο για μελέτη του σχετικού φακέλου με κατάληξη την καταχώρηση υπόθεσης ενώπιον Δικαστηρίου, πρόθεση που έχει εκφράσει δημόσια ο γενικός εισαγγελέας Κώστας Κληρίδης. Σύμφωνα με ανεπίσημες πληροφορίες, ο κ. Στεφάνου έχει πάρει το
υλικό που έχει συλλεχθεί από τις
καταθέσεις που έλαβε ο Παναγιώτης Καλλής, καθώς και τα συμπεράσματα στα οποία έχει καταλήξει. Με βάση το διαδικαστικό
που θα ακολουθηθεί, ο κ. Στεφάνου θα μελετήσει τα στοιχεία
που του έχουν δοθεί –οι πληροφορίες της «Κ» λένε ότι η μελέτη
τους έχει αρχίσει– και στη συνέχεια θα υποβάλει τις εισηγήσεις
του προς τον γενικό εισαγγελέα,
ο οποίος και θα πάρει τις τελικές
αποφάσεις. Το όλο έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το αργότερο σε ένα μήνα, εάν δεν προκύψουν άλλες ανάγκες, όπως π.χ.
η λήψη επιπρόσθετων καταθέσεων.
Νομικοί κύκλοι επισήμαναν
στην «Κ» ότι με τα δεδομένα που
υπάρχουν σήμερα είναι ισχυρό
το ενδεχόμενο, εάν τελικά καταχωρηθεί υπόθεση ενώπιον Δικαστηρίου, η εκδίκασή της να ξεκινήσει μετά το καλοκαίρι. Το
κατά πόσο θα προχωρήσει τάχιστα η υπόθεση Ερωτοκρίτου,
όπως μας υποδείχθηκε, θα εξαρτηθεί από τον όγκο εργασίας του
Δικαστηρίου και αν θα δοθεί προτεραιότητα. Να σημειωθεί ότι τέλος Ιουνίου αρχές Ιουλίου θα διορισθούν οι νέοι πρόεδροι και τα
μέλη των Κακουργιοδικείων.

Ποιος είναι
ο Ηλίας Στεφάνου
Ο δημόσιος κατήγορος στην υπόθεση

Ρίκκου, είναι ο γιος του πρώην βοηθού
αρχηγού Αστυνομίας Ανδρέα Στεφάνου. Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ο Ηλίας Στεφάνου, προτού ακολουθήσει τον δρόμο της μάχιμης δικηγορίας πέρασε από τη Νομική Υπηρεσία
για τέσσερα χρόνια (2001-2005) ως εισαγγελέας. Η καριέρα του ξεκίνησε ως
το 2000 ως δικηγόρος υπεράσπισης,
για ένα χρόνο και συνεχίσθηκε μετά την
αποχώρησή του από τη Νομική Υπηρεσία. Εκτός από τη Νομική του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου ο κ. Στεφάνου,
αποφοίτησε και από το Πανεπιστήμιο
του Leicester του Ηνωμένου Βασιλείου,
από το οποίο απέκτησε τον μεταπτυχιακό τίτλο στο «Ποινικό Δίκαιο και Ποινική
Δικαιοσύνη». Στο επαγγελματικό ενεργητικό του έχει τον χειρισμό σοβαρών
ποινικών υποθέσεων. Έχει αναπτύξει
πλούσια δράση στον Δικηγορικό Σύλλογο Λευκωσίας, ενώ ενεργό συμμετοχή
είχε στη διερεύνηση της τραγωδίας στο
Μαρί ως ένας από τους βοηθούς της
Ερευνητικής Επιτροπής Πολυβίου. Παράλληλα με την άσκηση της δικηγορίας
ο κ. Στεφάνου ανέπτυξε και ακαδημαϊκή δράση ως επισκέπτης λέκτορας στη
Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, στην οποία διδάσκει το Δίκαιο
της Απόδειξης και το Ποινικό Δίκαιο.
Διετέλεσε επίσης, επισκέπτης Λέκτορας στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο κλάδο της Ποινικής Δικαιοσύνης, καθώς και
επισκέπτης εισηγητής σε θέματα Ποινικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
και στην Αστυνομική Ακαδημία. Είναι
μέλος του European Criminal Bar Association και μέλος της επιτροπής ειδικών
του μη Κυβερνητικού Οργανισμού International Fair Trials.
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Πώς θα
ξημερώσει
αύριο στα
Κατεχόμενα

Η Aγκυρα έτοιμη
για νέα περίοδο
«Βρισκόμαστε στο πλευρό

Φαβορί παρουσιάζεται ο Ακιντζί, ενώ
ο Ερογλου προσδοκά στην ανατροπή
Οι Τουρκοκύπριοι πάνε σήμερα
ξανά στις «κάλπες» για να αναδείξουν τον νέο ηγέτη της κοινότητάς
τους, με τον Μουσταφά Ακιντζί
να θεωρείται το φαβορί της αναμέτρησης. Σύμφωνα με πολλούς
έμπειρους Τ/κ αναλυτές, το 26%
που εξασφάλισε ο Ακιντζί την περασμένη Κυριακή μόνο τυχαίο δεν
είναι. Ο τέως Τ/κ δήμαρχος της
Λευκωσίας ερμήνευσε ορθά τις
μεγάλες αλλαγές στον κοινωνικοπολιτικό ιστό της κοινότητάς του
και κατάφερε να φέρει στο προσκήνιο μια εναλλακτική ρητορική
για σημαντικά ζητήματα όπως λ.χ.
το Κυπριακό και την ανασυγκρότηση του τ/κ πολιτικού πεδίου. Τις
προηγούμενες μέρες ο Ακιντζί κατάφερε να δώσει νέα ώθηση δημιουργώντας κλίμα νίκης, το οποίο
επικρατεί στο στρατόπεδο του καθώς εξασφάλισε τη στήριξη του
Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος κι έλαβε μηνύματα υποστήριξης από την «πρόεδρο της Βουλής», Σιμπέλ Σιμπέρ και τον Μεχμέτ
Αλί Ταλάτ. Ακόμη, το γεγονός ότι
ο αρχηγός του κινήματος «Συγ-

κεντρωνόμαστε» του Κουντρέτ
Όζερσαϊ ανακοίνωσε την υποστήριξή του στον Ακιντζί και αναπτέρωσε περαιτέρω το ηθικό στο στρατόπεδό του. Με αυτά τα δεδομένα,
ο Ακιντζί κατεβαίνει στη σημερινή
αναμέτρηση με όλες τις προϋποθέσεις να θέσει τέλος στην πολύχρονη εξουσία Έρογλου.

Ελπίζει σε ανατροπή

Σε αντίθεση με τον Ακιντζί, ο
απερχόμενος ηγέτης της τ/κ κοινότητας για πρώτη φορά ύστερα
από πολύ καιρό, συμμετέχει σε μια
«εκλογική» αναμέτρηση αντιμετωπίζοντας μεγάλα προβλήματα
σε πολλά ανοιχτά μέτωπα. Το αποτέλεσμα της αναμέτρησης της προηγούμενης Κυριακής, παρά την
πρωτιά Έρογλου εκλαμβάνεται
από το στρατόπεδο του ως ήτταπροειδοποιητικό μήνυμα. Οι πληροφορίες της «Κ» από το στρατηγείο
Έρογλου αναφέρουν ότι ο Τ/κ ηγέτης χρεώνει το αποθαρρυντικό
αποτέλεσμα της προηγούμενης
Κυριακής στις ηγεσίες των δύο δεξιών κομμάτων, τα οποία υποστηρίζουν την υποψηφιότητά του. Πηγή της «Κ», με ιστορικούς δεσμούς

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Ο Ακιντζί κατεβαίνει στην σημερινή αναμέτρηση με όλες τις προϋποθέσεις να θέσει τέλος στην πολύχρονη εξουσία Έρογλου, ενώ ο γηραιός πολιτικός έχει την τελευταία βδομάδα βάλει στην προεκλογική του χιλιόμετρα, προσπάθεια και χρήμα.
με το κίνημα της ΤΜΤ, ρίχνει φως
σε μια άλλη διάσταση της «πικρής
νίκης» του κ. Έρογλου: «Η αναποτελεσματικότητα των δεξιών κομμάτων δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας, ο οποίος κρύβεται πίσω
από την ήττα του Έρογλου. Η αλαζονεία του ίδιου και του περιβάλλοντός του, η σύγκρουση του με
τον Ιρσέν Κιουτσούκ και διάφορους
παράγοντες της Δεξιάς και οι θυελλώδεις σχέσεις του με την Άγκυρα,
έχουν μερίδιο σε αυτό το άσχημο
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«Βρισκόμαστε στο πλευρό της τ/κ κοινότητας τη
στιγμή που αυτή ετοιμάζεται να γυρίσει σελίδα
στη σύγχρονη ιστορία
της», λέει στην «Κ» πηγή
του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών.

αποτέλεσμα. Με άλλα λόγια, ο Ακιντζί δεν έρχεται να νικήσει τον Έρογλου. Ο Έρογλου χάνει τις εκλογές
εξαιτίας του Έρογλου». Παρά τα
δυσάρεστα μηνύματα της «προεκλογικής» περιόδου, ο κ. Έρογλου
συμμετέχει στη σημερινή αναμέτρηση με συγκρατημένη αισιοδοξία
και έχοντας στείλει νέο μήνυμα
στον δεξιό και κεντρώο ψηφοφόρο:
«Η παραμονή του έμπειρου Ντερβίς
Έρογλου στο τιμόνι είναι αναγκαία
για υπεράσπιση της «κρατικής υπό-

της τ/κ κοινότητας τη στιγμή
που αυτή ετοιμάζεται να γυρίσει σελίδα στη σύγχρονη
ιστορία της. Σεβόμαστε τη
βούλησή της και είμαστε έτοιμοι να παρέχουμε υποστήριξη στη νέα ηγεσία για τη λύση
του Κυπριακού μέχρι τα τέλη
αυτού του έτους». Αυτό επισημάνει πηγή της εφημερίδας μας από τους κύκλους
του τουρκικού Υπουργείου
Εξωτερικών, η οποία και τονίζει ότι η τουρκική κυβέρνηση
είναι έτοιμη να συνεργαστεί
και με τους δύο «μνηστήρες»
της τ/κ ηγεσίας. Επισημαίνεται ταυτόχρονα από την ίδια
πηγή ότι η Άγκυρα εξακολουθεί να είναι προσκολλημένη
στην προοπτική της ομοσπονδιακής λύσης. Από τη σκοπιά
της Τουρκίας, η συγκεκριμένη λύση φέρει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά
(προεδρία εκ περιτροπής,
τουρκικές εγγυήσεις, βιωσιμότητα του τ/κ κράτους
κ.ο.κ.). «Είμαστε έτοιμοι να
εργαστούμε με τον κ. Ακιντζί
στη βάση αυτών των αρχών.
Όπως άλλωστε είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε και με
τον κ. Έρογλου», σημειώνεται
καταληκτικά.

στασης» της τ/κ Δεξιάς. Δεν έχετε
άλλη επιλογή. Πρέπει να εμποδίσετε
την άνοδο Ακιντζί στην εξουσία,
ο οποίος είναι έτοιμος να κάνει παραχωρήσεις προς στους Ε/κ». Παράλληλα ο κ. Έρογλου στοχεύει
στην εξασφάλιση της υποστήριξης
του στρατοπέδου του Κουντρέτ
Όζερσαϊ. «Το 15% από το 21%, το
οποίο ψήφισε τον Όζερσαϊ την
προηγούμενη Κυριακή είναι δικό
μας», εκτιμούν πηγές του επιτελείου
Έρογλου.

Αναμένουν το αποτέλεσμα της εκλογικής διαδικασίας

Εμπλέξτε την Τουρκία στα ζητήματα που την αφορούν άμεσα

Ηνωμένα Εθνη - Ανάλυση του
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΖΟΥΠΑΝΙΩΤΗ

Της ΜΕΛΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Το αποτέλεσμα – έκπληξη της κάλπης
της περασμένης Κυριακής στα Κατεχόμενα δημιουργεί νέες ελπίδες
και προσδοκίες στα Ηνωμένα Έθνη
και την Ουάσιγκτον, για τις προοπτικές των συνομιλιών. Αν και ουδείς επιθυμεί να εκφράσει προτίμηση
για το σημερινό αποτέλεσμα –ακόμη
κι ανεπίσημα– είναι προφανές ότι
δεν θεωρούσαν τον Έρογλου ως
την «καλή επιλογή» συνομιλητή,
αφού όπως ομολόγησαν επανειλημμένα, τόσο στον Πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη, όσο και στον τέως Πρόεδρο Δημήτρη Χριστόφια, πως ο
Τουρκοκύπριος ηγέτης έχει υπαναχωρήσει από συμφωνηθέντα μεταξύ
Χριστόφια – Ταλάτ. Ωστόσο, όλοι
αντιλαμβάνονται πως αν τελικά ο
Μουσταφά Ακιντζί είναι ο νέος ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας, το σκηνικό πιθανόν ν’ αλλάξει.
Κατ’ αρχάς, κάποια από τα εμπόδια
που σχετίζονταν με τις υπαναχωρήσεις Έρογλου είναι πιθανόν να
αρθούν κι αυτό ίσως ελαττώσει τον
όγκο των γεφυρωτικών προτάσεων
Άιντε. Το δεύτερο είναι πως από
μόνη της η διαδικασία μπορεί να
επιταχυνθεί, αφού είναι βέβαιο πως
δημιουργούνται συνθήκες ανάλογες
με την περίοδο Χριστόφια – Ταλάτ,
με περισσότερες συναντήσεις. Αν
εκλεγεί ο Ακιντζί, θεωρείται βέβαιο
ότι θα χρειαστεί ένα διάστημα για
διαβουλεύσεις με την Άγκυρα και
τα κόμματα, αλλά και για να επιλέξει
την διαπραγματευτική του ομάδα.
Επίσης είναι πιθανόν μία συνάντηση
με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη να
προηγηθεί της επίσκεψης στην Κύπρο του ειδικού συμβούλου του Γενικού Γραμματέα, Έσπεν Άιντε.
Με βάση τους προκαταρκτικούς
σχεδιασμούς Άιντε –αμέσως μετά
την αναχώρησή του από την Κύπρο– μέχρι τις τουρκικές εκλογές η
διαδικασία θα προχωρούσε πιο χαλαρά. Αυτό όμως ίσως τώρα αλλάξει.

Ο κ. Τσαβούσογλου διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν νέες προκλήσεις.
Να υπενθυμίσουμε ότι κατά την επίσκεψή του στην έδρα του ΟΗΕ, ο
Τούρκος πρωθυπουργός Αχμέτ Νταβούτογλου διαβεβαίωσε τον γ.γ. ότι
οι τουρκικές εκλογές δεν θα πρέπει
να επηρεάσουν τις συνομιλίες στο
Κυπριακό. Το ίδιο μήνυμα φαίνεται
πως δόθηκε στους Αμερικανούς κι
από τον υπουργό Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, στις συναντήσεις που είχε στην Ουάσιγκτον
με τον Αμερικανό ομόλογό του, Τζον
Κέρι και την σύμβουλο Εθνικής
Ασφαλείας του Μπαράκ Ομπάμα,
Σούζαν Ράις. Ο κ. Τσαβούσογλου
ουσιαστικά επιβεβαίωσε τη στήριξη
της Τουρκίας στην επανάληψη της
διαδικασίας, διαβεβαιώνοντας ότι
δεν θα υπάρξουν νέες προκλήσεις
στην κυπριακή ΑΟΖ, ενώ έθεσε και
με ήπιο τρόπο χρονοδιάγραμμα για
λύση, το τέλος του 2015, σε αντίθεση
με τον Τζον Κέρι που ζήτησε ουσιαστική πρόοδο αυτό το διάστημα.
Στις προθέσεις της Άγκυρας –αλλά
και του Ντερβίς Έρογλου– συμπεριλαμβάνεται πλην του χρονοδιαγράμματος και η σύντομη σύγκληση
πολυμερούς διάσκεψης, ενώ διά στόματος Νταβούτογλου έχει ζητηθεί
από τον Μπαν Κι Μουν να παρουσιάσει το δικό του σχέδιο. Σε περίπτωση επανεκλογής του Έρογλου,
είναι βέβαιο πως κάποια στιγμή τον
Οκτώβριο και τα δύο ζητήματα θα
τεθούν επί τάπητος, καθώς οι πιθα-

νότητες να σημειωθεί πραγματική
πρόοδος είναι μηδαμινές. Σε περίπτωση εκλογής του Μουσταφά Ακιντζί ίσως δεν υπάρχουν οι λόγοι επίδειξης της σπουδής που είχε επιδείξει
ο Ταλάτ, πιεζόμενος από τις «εκλογές» του Απριλίου του 2010, τις
οποίες και έχασε.
Το Κυπριακό, ωστόσο, συζήτησε
με την αμερικανική πολιτική ηγεσία
κι ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών,
Νίκο Κοτζιάς, τη Δευτέρα στο Στέιτ
Ντιπάρτμεντ και την Τετάρτη εκτενέστερα με τη σύμβουλο Εθνικής
Ασφαλείας, Σούζαν Ράις. Όπως είπε
και στις δημόσιες δηλώσεις του –
κι εκτενέστερα κατ’ ιδίαν με τους
αμερικανούς συνομιλητές του – «για
να υπάρξει λύση στο Κυπριακό πρέπει να είναι μια καλή λύση που να
την αποδέχεται ο κυπριακό λαός.
Πρέπει να είναι μια λύση που αν
θέλει να είναι ουσιαστική, δεν θα
πρέπει να αφήνει άλλα δικαιώματα
στις ονομαζόμενες εγγυήτριες δυνάμεις». Στην πράξη, ο κ. Κοτζιάς
επισήμανε ότι δεν θα πρέπει να
ασκούνται πιέσεις προς την ελληνοκυπριακή πλευρά, γιατί αυτό θα
έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη
του σχεδίου λύσης στο δημοψήφισμα
και ταυτόχρονα έθεσε τις κόκκινες
γραμμές της Αθήνας, ότι ως εγγυήτρια δύναμη δεν αποδέχεται τη συνέχιση της παρουσίας στρατευμάτων
στην Κύπρο.

Ζεστό επιχειρεί η Λευκωσία να
κρατήσει το ενδιαφέρον της Ρωσίας και της Γαλλίας στο Κυπριακό, όπως επίσης και της ίδιας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως αντιστάθμισμα στον ενεργό ρόλο που
παραδοσιακά διαδραματίζουν οι
ΗΠΑ και η Βρετανία. Στη βάση
αυτή κινήθηκαν και οι προγραμματισμένες συναντήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου
Αναστασιάδη, τόσο με τον Πρόεδρο της Κομισιόν, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, όσο και με τους ομολόγους του της Ρωσίας, Βλαντιμίρ
Πούτιν, και της Γαλλίας, Φρανσουά Ολάντ, στις διμερείς επαφές
που είχε μαζί τους το τελευταίο
διήμερο στις Βρυξέλλες και στο
Ερεβάν. Παρά τα αισιόδοξα μηνύματα που συνεχίζουν να φτάνουν στη Λευκωσία, κυρίως, από
τις ΗΠΑ, για την ετοιμότητα και
προθυμία της Άγκυρας να συμβάλει στις προσπάθειες για ουσιαστική πρόοδο στο Κυπριακό
εντός του 2015, η ελληνοκυπριακή
πλευρά, διατηρώντας τις επιφυλάξεις της επιδιώκει τη διασφάλιση της στήριξης που διαχρονικά
της παρέχουν η Ρωσία και η Γαλλία στο Συμβούλιο Ασφαλείας των
Η.Ε., ιδιαίτερα στη νέα φάση που
εισέρχεται το Κυπριακό με την
αναμενόμενη επανέναρξη των
συνομιλιών. Η Ουάσιγκτον πάντως, σύμφωνα με διπλωματικές
πηγές της «Κ», διαπιστώνοντας
την ανυπαρξία τέτοιων ζητημάτων
που να παρεμβάλουν εμπόδια στις
συνομιλίες που αναμένεται να
επαναρχίσουν αναμένει τους αμέσως επόμενους μήνες να σημειωθεί σημαντική πρόοδος στο Κυπριακό. Στηριζόμενη δε και στην
ισχυρή πεποίθηση που έχει διαμορφώσει για τις θετικές τουρκικές προθέσεις για την επίλυση
του Κυπριακού, σε συνδυασμό
και με την πολύ πιθανή πλέον

ΚΥΠΕ

Tα μηνύματα που στέλνει
η Ουάσιγκτον στη Λευκωσία

ΚΥΠΕ

Νέες προσδοκίες σε Ηνωμένα
Εθνη και Ηνωμένες Πολιτείες

Συναντήσεις με Πούτιν και Ολάν είχε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης στο Ερεβάν.
ανάδειξη του Μουσταφά Ακιντζί
ως του νέου Τουρκοκύπριου ηγέτη
που θα προκύψει από τις σημερινές «εκλογές» στα Κατεχόμενα,
εστιάζει την προσοχή της σε δύο
ζητήματα που αφορούν τις συνομιλίες. Αφενός, στην προοπτική
εμπλοκής των δύο κοινοτήτων
σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις,
προκειμένου να υπάρξει τάχιστα
πρόοδος και έτσι σε σύντομο χρονικό διάστημα να επεκταθεί η συζήτηση στα θέματα που εμπλέκεται απευθείας η Τουρκία. Υπό
αυτή την έννοια δεν θα έβλεπε
ως ιδιαίτερα χρήσιμη την προοπτική μιας παράλληλης συζήτησης των κύριων πτυχών του Κυπριακού με μέτρα οικοδόμησης
εμπιστοσύνης, όπως για παράδειγμα, του θέματος της επιστροφής της Αμμοχώστου. Είναι κατανοητό, όπως αναφέρουν οι ίδιες
πηγές, πως μια τέτοια εξέλιξη θα
βελτίωνε το κλίμα εμπιστοσύνης
μεταξύ των μερών και, κυρίως,
θα συνέβαλλε στη μείωση της δυσπιστίας που έχουν οι Ελληνοκύπριοι έναντι των τουρκικών
προθέσεων. Ωστόσο, όπως υποδεικνύουν οι ίδιοι διπλωματικοί
κύκλοι στην «Κ», ενόσω η συζήτηση του ενδεχομένου επιστροφής της Αμμοχώστου ως ΜΟΕ
έχει συνδεθεί από τουρκοκυπριακής πλευράς με τη νομιμοποίηση

του παράνομου αεροδρομίου στην
Τύμπου, συνεπώς εμπλέκονται
και θέματα κρατικής κυριαρχίας
που αποτελεί και μια από τις κύριες θεματικές στο τραπέζι των
συνομιλιών για το Κυπριακό, το
όλο ζήτημα καθίσταται εξαιρετικά
δύσκολο, οδηγώντας σε ένα φαύλο
κύκλο. Αφετέρου, η Ουάσιγκτον
εστιάζει την προσοχή της στην
τήρηση εκ μέρους της ελληνοκυπριακής πλευράς εποικοδομητικής
στάσης στις διαπραγματεύσεις,
πολύ περισσότερο στην περίπτωση που απέναντι από τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, θα βρίσκεται ο Μουσταφά
Ακιντζί ως ο ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Σε αυτό
το πλαίσιο, σύμφωνα με τις πληροφορίες της «Κ», η Ουάσιγκτον
ανησυχεί από τυχόν καλλιέργεια
υπέρμετρων προσδοκιών εκ μέρους των Ελληνοκυπρίων για τις
τουρκοκυπριακές θέσεις στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με
πιθανή ανάδειξη του Μουσταφά
Ακιντζί στην ηγεσία των Τουρκοκυπρίων. Μια εξέλιξη που θα μπορούσε να αποδειχτεί στην πορεία
καταστροφική, γι’ αυτό και ήδη
οι Αμερικανοί προσπαθούν να
προσγειώσουν τη Λευκωσία, υποδεικνύοντας πως δεν είναι λογικό
να αναμένεται από τον Μουσταφά
Ακιντζί να ανατρέψει τα πάντα.
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Πάμε για συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο
Αν κερδίσει σήμερα τον Έρογλου, ο Ακιντζί προκρίνει τετ α τετ συναντήσεις με Αναστασιάδη, για ταχεία λύση και ΜΟΕ ουσίας
Ο Κουντρέτ
στην Τουρκία

Του ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΡΑΣΧΟΥ

Ο Μουσταφά Ακιντζί κατ’ ιδίαν αλλά
και δημοσίως δηλώνει απερίφραστα
ότι, αν επικρατήσει στη σημερινή
εκλογική διαδικασία και αναδειχθεί
ηγέτης της τ/κ κοινότητας, όχι μόνο
είναι έτοιμος να μπει αμέσως σε
μια ρότα ταχείας λύσης αλλά είναι
έτοιμος για συζήτηση και συμφωνία
Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) που να έχουν ουσία και
βάρος. Συγκεκριμένα, το άνοιγμα
της περίκλειστης περιοχής των Βαρωσίων υπό τη διοίκηση των Η.Ε.
με ταυτόχρονη ε/κ σύμπραξη για
άνοιγμα του αεροδρομίου της Τύμπου για διεθνείς πτήσεις αλλά και
του λιμανιού της Αμμοχώστου. Η
λογική του Τ/κ πολιτικού, ο οποίος
την περασμένη Κυριακή έκανε την
έκπληξη, περνώντας στον δεύτερο
γύρο των «εκλογών», στηρίζεται
στο ότι τα ΜΟΕ συνδράμουν στην
επίτευξη της καλύτερης δυνατής
λύσης. Κι αυτό γιατί δημιουργούν
παραπάνω δουλειές αλλά και συνθήκες συνεργασίας μεταξύ των δύο
κοινοτήτων και δίνουν στον κόσμο
να αντιληφθεί ότι η λύση θα φέρει
πολλαπλάσια οφέλη, μειώνοντας
την ανεργία και φέρνοντας οικονομική ανάπτυξη που τόσο είναι
αναγκαία σήμερα και στις δύο πλευρές της μοιρασμένης από το 1974
Κύπρου. Όπως μας έχει διευκρινίσει
ο Μουσταφά Ακιντζί, η θέση του
είναι πως η διαπραγμάτευση και τα
ΜΟΕ θα πρέπει να είναι μια ταυτόχρονη διαδικασία, αφού τα Μέτρα
θα στηρίξουν τη διαδικασία λύσης.
Στην ίδια λογική της στήριξης της
λύσης εντάσσει ο κ. Ακιντζί και το
θέμα των υδρογονανθράκων, λέγοντας ότι είναι ένας πυλώνας που
θα θεμελιώνει μια λύση, αφού τα
οφέλη του φυσικού αερίου θα επωφεληθεί η οικονομία της επανενω-

Ο πρώην διαπραγματευτής της τ/κ

Η θέση του Μ. Ακιντζί είναι πως η διαπραγμάτευση και τα ΜΟΕ θα πρέπει να είναι μια ταυτόχρονη διαδικασία,

αφού τα Μέτρα θα στηρίξουν τη διαδικασία λύσης.
μένης πατρίδας και οι δύο κοινότητες ανάλογα.

Πρόσωπο με πρόσωπο

Μιλώντας με στενό συνεργάτη
του Μουσταφά Ακιντζί μας είπε ότι
ο Τ/κ πολιτικός δεν έχει κρυφή ατζέντα: «Ακόμα και για το τόσο ευαίσθητο
ζήτημα των σχέσεων με την Τουρκία,
είναι διαφανής στη θέση του. Λέει
ότι δεν έχει πρόθεση να συγκρουστεί
με την Άγκυρα αλλά και ούτε να παραδοθεί ή υποταχθεί σε αυτή. Υπάρχει εξηγεί και η οδός της συνεργασίας
και του αλληλοσεβασμού». Η ίδια
φιλοσοφία διέπει τον κ. Ακιντζί σε
ό,τι αφορά και τη σχέση που πρέπει
να έχει με τον Ε/κ συνομιλητή του
για το Κυπριακό εξηγεί ο συνεργάτης
του: «Δεν πρέπει να βλέπουν ο ένας
τον άλλο ως εχθρό ή ως αντίπαλο.
Για να λυθεί ένα πρόβλημα χρειάζεται
συνεργασία και είναι ανάγκη τα όσα

<
<
<
<
<
<
<

«Το ΡΤΚ μπορεί και να
αποδειχθεί η αριστερή
νάρκη για τον Ακιντζί».
<
<
<
<
<
<
<

Πόλυ χρήμα ξοδεύτηκε
από το επιτελείο Έρογλου
τις τελευταίες έξι μέρες.
εμπόδια συναντούνται στην πορεία,
να βοηθά η μία πλευρά την άλλη
ώστε να μετακινούνται από τον δρόμο της λύσης. Γι’ αυτό και θεωρούμε
ότι η πρόθεση του κ. Ακιντζί να συναντήσει τον Νίκο Αναστασιάδη
πρόσωπο με πρόσωπο, θα βοηθήσει
πολύ στην άρση των εμποδίων και
στη δημιουργία μας σχέση συνεργασίας όπως αυτή που δημιουργή-

πλευράς, Κουντρέτ Όζερσαϊ, ο οποίος ως υποψήφιος την περασμένη Κυριακή εξασφάλισε το εκπληκτικό
21%, αφού κάλεσε τους υποστηρικτές του να ψηφίσουν κατά συνείδηση, (ο πρόεδρος του κινήματος του
Όζερσαϊ στηρίζει Ακιντζί) αναχώρησε
για την Τουρκία μαζί με τη σύζυγο
του, διευκρινίζοντας ότι θα επιστρέψει στην Κύπρο μετά τις εκλογές.
Πάντως, ο δημοσιογράφος της Σαμπάχ Κ. Ουλούτς, ο οποίος θεωρείται
πολύ έγκυρος και ενημερωμένος στα
περί του Κυπριακού σε άρθρο του
που αναδημοσιεύει η «Αφρίκα» του
Σενέρ Λεβέντ υπογραμμίζει ότι, «για
πρώτη φορά η Άγκυρα δεν αναμείχθηκε στις εκλογές στην Κύπρο».

θηκε και με τον Λέλλο Δημητριάδη,
όταν οι δύο τους συνεργάστηκαν
επί πολλά χρόνια ως δήμαρχοι της
Λευκωσίας, προσφέροντας στην πόλη και στους κατοίκους της τόσα
πολλά».

Κίνδυνος από δύο μέτωπα

Την εβδομάδα που διέρρευσε ο
Μουσταφά Ακιντζί ήταν πολύ προσεκτικός στη συμπεριφορά και στις
δηλώσεις του και επέδειξε μάλιστα
πλήρη σεβασμό τόσο προς τις διαφορετικές απόψεις δυνάμεων που
δήλωσαν ότι θα τον στηρίξουν τη
δεύτερη Κυριακή, όπως το Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα ΡΤΚ,
όσο και προς το αντίπαλο στρατόπεδο του Ντερβίς Έρογλου. Ωστόσο,
ενώ την περασμένη Κυριακή φαινόταν πως θα ήταν πολύ δύσκολο
ο κ. Έρογλου να νικήσει τον κ. Ακιντζί, τις τελευταίες έξι μέρες συνέ-

βησαν πολλά εκ δεξιών και εξ ευωνύμων που δημιούργησαν σωρεία
ανησυχιών στο επιτελείο αλλά και
ανάμεσα στους υποστηρικτές του
Μουσταφά Ακιντζί.
Από την πλευρά της Αριστεράς,
το πρόβλημα που μπορεί να στερήσει ψήφους από τον κ. Ακιντζί έγκειται στο γεγονός της ρήξης που
επήλθε μετά την ήττα της υποψήφιας του ΡΤΚ Σιμπέλ Σιμπέρ την
περασμένη Κυριακή. Ο ηγέτης του
κόμματος και «πρωθυπουργός»
Οσκάν Γιορκαντζίογλου, από την
περασμένη Δευτέρα υποσχέθηκε
στον κ. Ακιντζί ολόπλευρη υποστήριξη σήμερα, το ίδιο και ο Μεχμέτ
Αλί Ταλάτ, ο οποίος και φαίνεται
ότι θα διεκδικήσει ξανά την ηγεσία
του ΡΤΚ σε νέο έκτακτο συνέδριο.
Ωστόσο, όταν στενός συνεργάτης
του κ Ακιντζί απευθύνθηκε στον
Κουτλάι Ερκ γ.γ. του ΡΤΚ για να συ-

νεργαστούν και να συντονίσουν
δυνάμεις, τον άκουσε με έκπληξη
να του απαντά ότι ο ίδιος θα τηρήσει
αποχή. Τουρκοκύπριος συνάδελφος
που παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, είπε χαρακτηριστικά ότι το
ΡΤΚ μπορεί και να αποδειχθεί ως η
αριστερή νάρκη για τον Ακιντζί.

Πολύ χρήμα και λάσπη

Από την πλευρά του στρατοπέδου του Ντερβίς Έρογλου η εβδομάδα που διέρρευσε ήταν «μέρες
της φωτιάς» όπως μας είπε στενός
συνεργάτης του γηραιού πολιτικού:
«Καλύψαμε πολλά μίλια και βάλαμε
πολλές ώρες στην προσπάθειά μας
να κόψουμε πρώτοι το νήμα και πιστεύω θα το πετύχουμε» μας είπε.
Ο πρώτος στόχος του στρατοπέδου Έρογλου ήταν να βρουν και
να πάρουν στις κάλπες το μεγαλύτερο δυνατό τμήμα του 37% όσων
απείχαν την περασμένη Κυριακή.
Έφτασαν στο σημείο, σύμφωνα με
τις πληροφορίες της «Κ» αναζητούν
μέχρι και Τούρκους πολίτες που
έζησαν στο παρελθόν στα Κατεχόμενα και εξασφάλισαν «υπηκοότητα» για να τους πληρώσουν τα εισιτήρια να έρθουν στην Κύπρο να
ψηφίσουν. Παράλληλα ξοδεύτηκε
και πολύ χρήμα, από το στρατόπεδο
Έρογλου για να πληρωθούν λογαριασμοί ρεύματος πολλών οικογενειών, σύμφωνα με τις πληροφορίες
που είδαν το φως της δημοσιότητας.
Στο τοπίο της προπαγάνδας επιτάχθηκαν όλα τα δυνατά μέσα για
να περάσει από τα ΜΜΕ η εικόνα
ενός Ακιντζί έτοιμου να ξεπουλήσει
«πατρίδα, θρησκεία και οικογένεια».
Κατηγορήθηκε ότι όχι μόνο το Βαρώσι δεν θα δώσει αλλά ούτε και
τη Μόρφου, ενώ η πρώτη κίνηση
που θα κάνει ως ηγέτης της Τ/κ κοινότητας είναι να καθαρίσει τη σημαία από τον Πενταδάκτυλο…
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Γιατί φεύγει ο Τζον Πάτρικ
Ο κεραυνός

Ο ΗΡΩΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Οι άνθρωποι αυτού του τόπου μοιάζει να ισοπεδώθηκαν από τον σκληρό ήλιο και όπως ο
βράχος μέσα στη θάλασσα πάνω στον οποίο
ζουν έγιναν τόσο σκληροί, που απορροφούν
κάθε σεισμική δόνηση και την εκτονώνουν με
σχετική ευκολία. Έτσι πέρασε χωρίς περαιτέρω προβληματισμό η παραίτηση Χούριγκαν
από την Τράπεζα Κύπρου, η οποία χαρακτηρίστηκε σαν κεραυνός εν αιθρία. Ήταν όμως;
Θαρρώ πως όχι, αν ληφθούν υπόψη οι πληροφορίες που έφτασαν στ’ αφτιά μας και οι
οποίες σίγουρα ελέγχονται για την εγκυρότητά τους. Να μου πείτε, εδώ ελέγχονται κορυφαίοι θεσμικοί άρχοντες για την εντιμότητά
τους και θα υπάρχει πρόβλημα με τις πληροφορίες;

Κώστας Κληρίδης

••••

Ο γεν. εισαγγελέας Κ. Κληρίδης για τη
χιουμοριστική δήλωση του ότι τα λεφτά
που πήρε από «χρηματισμό» (βλ. Ρίκκος) το 2013 δεν θα τα δηλώσει στον
Φόρο, όπως κάνει και η μισή Κύπρος.
Ωραίο το χιούμορ, αλλά όταν ακούγεται
από τον Εισαγγελέα είναι μπλακ.

Η τζούφια βόμβα

ΚΥΠΕ

Εν πρώτοις, οι πληροφορίες μας λένε ότι ο κ.
Χούριγκαν, αν και Ιρλανδός, ποτέ δεν χώνεψε
τη βόμβα που του έβαλαν στο αυτοκίνητο. Το
αντιλήφθηκε ότι ήταν προειδοποίηση αλλά
αντιλήφθηκε ότι όπως πάνε τα πράγματα
μπορεί και τα γαϊδούρια οι Κύπριοι μια μέρα
να χάσουν την υπομονή τους και να σταματήσουν τις προειδοποιήσεις. Άσε που όπως μαθαίνουμε έλαβε κι άλλου τύπου μηνύματα.
Στη φωτογραφία η 1η πρώτη κυρία της Κύπρου σύζυγος του Τ/Κ αντιπροέδρου Δρα Φαζίλ Κιουτσούκ, Σουλειλά Κιουτσιούκ, όπως την πέτυχε
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ο φωτογραφικός φακός την περασμένη Κυριακή να ψηφίζει υποβασταζόμενη από τον γιό της και εκδότη της εφημερίδας Χαλκίν Σεσί, Μεχμέτ.

Πριτς!

Η δεύτερη κατάσταση που εξανάγκασε τον
Τζον Πάτρικ Χούριγκαν να μαζέψει τα μπογαλάκια του, εκκολάφθηκε μέσα στο Δ.Σ. της
Τράπεζας με τακτική που διαμορφώθηκε από
πολιτικά μυαλά εκτός του Δ.Σ. Απώτερος στόχος είναι η διάσωση των λεγομένων μεγάλων
δανειοληπτών. Μάλιστα, ένα καλογέλαστο
πουλάκι που τραγουδάει και εύκολα, δικαιολόγησε την τακτική αυτή λέγοντας ότι «άμα
πέσουμε πάνω τους και τους μαζέψουμε τα
χρήματά τους, τι θα κάνουμε με τις χιλιάδες
των ανέργων που θα μας αφήσουν πίσω
τους;». Τέτοια άκουσε ο Ιρλανδός και έβγαλε
αναφυλαξία. Σου λέει, «αν αυτοί ενσυνείδητα
πάνε να χαρίσουν τόσα δισεκατομμύρια σε
20-25 επιχειρηματίες, τι να μείνω εγώ να κάνω στην Τράπεζα; Τι δηλαδή να μείνω για να
μου τα φορτώσουν;». Πριτς!

••••

Το έσχατο
Πήγε λέει ο δικηγόρος της Τράπεζας Κύπρου
στη Νομική Υπηρεσία και ζήτησε αναστολή
ποινικών διώξεων που υπάρχουν εκεί μαζεμένες κατά του Άκκερμαν αλλά και του Χούριγκαν από πελάτες της Τράπεζας. Εισέπραξε
λέει ο Πόλυς ένα σκληρό όχι κι έφυγε. Μετά

εμφανίστηκε λέει ο συνεργάτης του Πόλυ,
Ηλίας Στεφάνου ως ο κατήγορος που θα έχει
απέναντι του –στο εδώλιο– τον Ρίκκο Ερωτοκρίτου. Και το ερώτημα είναι ένα: Αληθεύει
ότι ζητήθηκε αναστολή διώξεων από τους δικηγόρους της Τράπεζας Κύπρου ή όχι;

••••

Όποιος αντέξει
Οι Moody’s θα «μας αναβαθμίσουν», οι κυβερνώντες θα πανηγυρίζουν κι οι υπόλοιποι
θα βρεθούμε τσιλλημένοι κάτω από τις τράπεζες; Οι Moody’s λένε, (για να είστε έτοιμοι)
ότι «η εφαρμογή του νόμου για τις εκποιήσεις θα είναι θετική (credit positive) για τις
κυπριακές τράπεζες, καθώς θέτει τις βάσεις
για αναδιαρθρώσεις σε μεγάλη κλίμακα και
βελτιώνει τις προοπτικές ανάκτησης των τραπεζών»… Εμείς τσιλλημένοι από τις τράπεζες
κι αυτές τσιλλημένες από τα κόκκινα δάνεια!

••••

Το κόκκινο δάνειο
Μιας και μιλάμε για κόκκινα δάνεια, θα πρέπει να σταθούμε σε ένα ιστορικό δάνειο του
ιδίου χρώματος που υφίσταται για πολλές δε-

καετίες. Με την ευκαιρία να πούμε χρόνια
πολλά στο ΑΚΕΛ για τα 90χρονά του και να
ευχηθούμε όπως όταν συμπληρωθεί ένας αιώνας, το Κόμμα επισήμως βγει και να πει πού
τραγικά κατέληξαν οι πρώτοι ηγέτες του, οι
ιδρυτές του. Άνθρωποι λόγιοι, όπως ο Χριστόδουλος Χριστοδούλου (Αιμίλιος Αλέξης) ο
Σκελέας και ο Βάτης ή και γιατί περιέπεσαν
στη δυσμένεια του κομματικού μηχανισμού
ηγέτες, όπως ο Πλουτής Σέρβας;
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της ρωσικής εφημερίδας «Εκονομίτσεσκαγια
γκαζέτα». Και οι 4 χάθηκαν στις σταλινικές
εκκαθαρίσεις και ενώ ακόμα και διά αποφάσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου της ΕΣΣΔ,
τον Φεβρουάριο του 1965, γνωστοποιείται ότι
ο Αιμίλιος Αλέξης καταδικάστηκε σε θάνατο
διά τουφεκισμού (19.3.1938) αβάσιμα, ενώ
Σκελέας και Βάτης χάθηκαν στη Σιβηρία, το
ΑΚΕΛ ποτέ δεν αποκατέστησε τους ιδρυτές
του. Αυτό κι αν είναι κόκκινο δάνειο σύντροφοι… Κλίμα σαρωτικών αλλαγών
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Κόκκινο δάνειο ΙΙ
Όπως επισημαίνεται στο βιβλίο του Λουκά
Κακουλλή «Μεγάλα οράματα και συντροφικά
μαχαιρώματα», ο γιατρός Νικόλας Γιαβόπουλος (θείος εκ μητρός του τέως Προέδρου
Γιώργου Βασιλείου) θεωρείται ο ηγέτης των
πρώτων κομμουνιστών στην Κύπρο αρχές του
20ού αιώνα και ο Δημητρός Χρυσοστομίδης ο
ηγέτης της ομάδας που ίδρυσε το ΚΚΚ. Ο Κώστας Χριστοδουλίδης (Σκελέας) ήταν ο πρώτος γ.γ. του ΚΚΚ και ακολούθησε ο Χαράλαμπος Βάτης. Ο αδελφός του Σκελέα, πολύγλωσσος Αιμίλιος Αλέξης, φεύγοντας από την
Κύπρο έγινε αρχισυντάκτης του Ριζοσπάστη
στην Αθήνα και μετά στη Μόσχα διευθυντής

Οι κόκκινοι Τ/κ σύντροφοι
Μετά και τα αποτελέσματα της εκλογικής
διαδικασίας στα Κατεχόμενα, δεν πρόκειται
να τελειώσουν οι διεργασίες στο τ/κ πολιτικό
τοπίο. Μάλλον θα ενταθούν. Οι πληροφορίες
της «Κ» συντείνουν στο ότι αντίθετα με το τι
συμβαίνει στη δική μας πλευρά, η τ/κ κοινότητα εμφανίζεται αποφασισμένη να γυρίσει
σελίδα στο κομματικό πεδίο. Εντός των μεγάλων τ/κ κομμάτων έχουν δρομολογηθεί εξελίξεις, οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν σε
εκπλήξεις και ανατροπές. Στο διασπασμένο
Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, το οποίο μπορεί να
αποδειχθεί και «παγίδα θανάτου» σήμερα για

τον Ακιντζί φωνάζουν ήδη για την ανάγκη
έκτακτου συνεδρίου. Ζητείται δε η παραίτηση
του ηγέτη του κόμματος και «πρωθυπουργού», Οζκάν Γιοργκαντζίογλου. Ο Μεχμέτ Αλί
Ταλάτ δεν κρύβει την επιθυμία του για την
επιστροφή στην ηγεσία του κόμματός του,
ενώ ο γ.γ. Κουτλάι έχει πει σε πολλούς γνωστούς και αγνώστους ότι παρά την απόφαση
του κόμματος να στηρίξει Ακιντζί, ο ίδιος θα
τηρήσει αποχή.

••••

Στην αναμονή ο Κουντρέτ
Την ίδια στιγμή, εξελίξεις δρομολογούνται
και στο στρατόπεδο της τ/κ Δεξιάς. Πολλά
στελέχη της θεωρούν ότι οι ημέρες του Χιουσεγίν Όζγκιουργκιουν στην ηγεσία του Κόμματος Εθνικής Ενότητας είναι πλέον μετρημένες. Την ίδια στιγμή, ο κ. Όζερσαϊ, που θα
αποδειχθεί ο νέος Ντενκτάς να μου το θυμηθείτε, δεν βιάζεται να προχωρήσει στη δημιουργία ενός πολιτικού φορέα, που θα διεκδικήσει την ηγεσία της παράταξης. Περιμένει
να γίνουν οι εκκαθαρίσεις και να βρει το τοπίο έτοιμο. Τέλος, σύμφωνα με πολλούς τ/κ
αναλυτές, μετρημένες είναι και οι ημέρες της
«συγκυβέρνησης». Σε περίπτωση που ο κ.
Γιοργκαντζίογλου χάσει την ηγεσία του ΡΤΚ,
θα υπάρξουν βολιδοσκοπήσεις για νέα «συγκυβέρνηση» ενώ δεν αποκλείεται και η καταφυγή πρόωρες «βουλευτικές εκλογές».
Γράφει Ο ΙΑΝΟΣ

ΑΜΕΡΩΤΑ / Γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΒΟΛΕΣ / Γράφει ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΑΡΗΣ

Οι Κυριακές της τρέλας

Εν ν’ αγκαλέσω τον Θεόν…

Η περιχαράκωση των

πάντων γύρω από ξεπερασμένες ιδεολογίες καλά κρατεί.
Έχουμε πολύ δρόμο
μέχρι του σημείου η
μάχη να δίνεται στο πεδίο του ορθολογισμού έναντι του λαϊκισμού. Ως
χώρα, απέχουμε κατά πολύ από τη
σωστή πολιτική διεργασία, αναθεματίζουμε το λόμπινγκ ως πρακτική, και
ο καθένας προσπαθεί με κουτοπονηριές να εξασφαλίσει τα κέρδη του,
βασισμένος σε κουμπαριές και σε
λόγους μακριά από την ουσία του θέματος. Δεν χρειάζεται να είσαι μάγος
ή μέγας πολιτικός αναλυτής για να
προβλέψεις με σιγουριά πως η Βουλή μας την προσεχή Πέμπτη θα παρατείνει το διάταγμα της υπουργού
Εργασίας, με δεδομένη τη διαφωνία
μεταξύ των κομμάτων και το αδιέξοδο για την ψήφιση των κανονισμών
που να διέπει τη λειτουργία των καταστημάτων, τα ωράρια και τους
όρους εργοδότησης.
Αν και η στήλη μισεί τα «μνημόσυνα»
δεν μπορώ να μην αναφερθώ στη
στρέβλωση που υπάρχει σήμερα στο
λιανικό εμπόριο. Τα καταστήματα
διαρκούς εξυπηρέτησης και οι φούρνοι που σήμερα βλέπουν να χάνουν
μερίδιο τις Κυριακές φωνάζουν. Αλλά κανείς δεν άκουγε τα μικρά συνοικιακά μπακάλικα, όταν επέτρεπαν
στα περίπτερα να πωλούν πολλά περισσότερα είδη από τσιγάρα και εφημερίδες, μετατρέποντάς τα σε μίνι
μάρκετ, και κανείς δεν άκουγε τις
ψησταριές και τα ζαχαροπλαστεία
που έκλειναν, όταν με τους ίδιους κανονισμούς μετατρέπονταν οι φούρνοι σε υποστατικά – ανοικτές αγορές.
Είναι με τον ίδιο τρόπο, με το λόμπινγκ της κουμπαριάς, που έχουμε
σήμερα τα εμπορικά κέντρα μέσα
στις πόλεις και τις κεντρικές λεωφό-

ρους ερειπωμένες. Βεβαίως, δεν είμαι υπέρμαχος της συνέχισης μια παρανόησης που λέει πως επειδή γίνονταν όλα τόσα χρόνια με συνοπτικές διαδικασίες, θα πρέπει να συνεχίσουν να γίνονται έτσι. Κάθε άλλο.
Με βάσει όλα τα πιο πάνω αλλά και το
επίμαχο, της λειτουργίας των υπεραγορών τις Κυριακές, ας παραδειγματιστούμε και ας πειστούμε πως πριν
από τη λήψη της οποιασδήποτε απόφασης που θα αλλάζει τις ισορροπίες, ας χρησιμοποιήσουμε επιτέλους σύγχρονες μεθόδους ποιοτικής
και ποσοτικής μέτρησης των σκέψεων και των πολιτικών που θέλουμε
να εφαρμόσουμε.
Ας δούμε όμως λίγο τα δεδομένα σήμερα. Υπάρχουν αρκετές πληροφορίες από το καλοκαίρι του 2013 που
λειτουργούν τα καταστήματα τις Κυριακές, για να μπορέσουμε να αποφασίσουμε με ψυχραιμία την επόμενη μέρα. Υπάρχουν οι τζίροι καταγεγραμμένοι, υπάρχουν οι αριθμοί των
εργαζομένων σε επίσημα έγγραφα,
εκτός και αν υποστηρίζει κάποιος
πως έχουμε αδούλωτη εργασία στο
λιανεμπόριο, και υπάρχει βεβαίως
και το συμφέρον του καταναλωτή
που θα πρέπει να είναι κυρίαρχος
πυλώνας σε αυτή τη συζήτηση.
Κανείς από τους εργαζόμενους της
Κυριακής, τους νεοπροσληφθέντες

“

Σε κανέναν δεν αρέσει να
εργάζεται part time και
να αμείβεται με πεντακόσια ή και λιγότερα ευρώ,
αλλά το προτιμούν από
το να είναι άνεργοι.

όπως αποκαλούνται, δεν ζήτησε τη
συνδρομή και την υποστήριξη κανενός βουλευτή. Η υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους ας γίνει από άλλους,
όχι από τους βουλευτές. Βεβαίως, σε
κανέναν δεν αρέσει να εργάζεται
part time και να αμείβεται με πεντακόσια ή και λιγότερα ευρώ, αλλά σίγουρα το προτιμούν από το να είναι
άνεργοι. Και δεν είδα, καμία ευαισθησία κανενός βουλευτή για τα δικαιώματα των εργαζομένων στους φούρνους, στα περίπτερα, στα νοσοκομεία, στις υπηρεσίες ασφαλείας, στα
ξενοδοχεία που εργάζονται Κυριακές
και νυχτέρια. Και για να μην ξεφεύγουμε από το λιανικό εμπόριο, κάναμε όλοι γαργάρα τα δικαιώματα των
πωλητών, των πωλητριών συνήθως,
στους φούρνους, και κυρίως τα θέματα ασφάλειας στις βραδινές βάρδιες,
παρά τις πολλές ένοπλες ληστείες.
Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να
λειτουργούμε με δύο μέτρα και δύο
σταθμά. Δεν μπορούμε να είμαστε
ευαίσθητοι αλά καρτ και κυρίως εντέχνως να βάζουμε στην άκρη τις
πραγματικότητες. Αν όντως όλοι όσοι
σήμερα είναι εναντίον της λειτουργίας των γενικών καταστημάτων τις
Κυριακές εννοούσαν τα όσα λένε, θα
έπρεπε πρωτίστως να θέσουν θέμα
συνολικής και μόνιμης λύσης, και όχι
να προσπαθούν να βαφτίσουν τη μισή Κύπρο τουριστική και μάλιστα τον
μισό χρόνο. Και είναι ανησυχητικό
που οι βουλευτές προσπαθούν να
αφήσουν την Κύπρο τουριστικά παράλυτη, θεωρώντας τον μισό χρόνο
μη τουριστικό και την πρωτεύουσα
βασίλειο μόνον των κατοίκων της. Ας
πούμε επιτέλους τις αλήθειες, και ας
αποφασίσουμε ως χώρα και ως τόπος αν θέλουμε να κάνουμε ένα βήμα προς τα μπρος ή όχι.
dmdemetriou@me.com

«Εν ν’ αγκαλέσω

τον Θεόν, μα ποιος
εν να τον κρίνει,
αφού η κρίση μια
ένι, τζιαι ρίζει την
τζιαι τζείνη»… Δηλαδή θέλω να κάνω αγωγή στον
θεό, αλλά ποιος θα τον δικάσει,
αφού είναι ο κάτοχος της δικαιοσύνης. Ο εθνικός μας ποιητής Βασίλης Μιχαηλίδης, με αυτό τον συγκλονιστικό στοίχο, καταγράφει το
αιώνιο ερώτημα, σκιαγραφεί το
αιώνιο γιατί του ανθρώπου απέναντι στο Θεό, για τις αδικίες που
επικρατούν σε αυτό τον κόσμο.
Όπως λέει και ο κοσμάκης: «Γιατί
δεν σηκώνει το χέρι του και να ρίξει ένα δυνατό χαστούκι στους
αθεόφοβους, που καταπατούν τα
δικαιώματα και την αξιοπρέπεια
των ανθρώπων». Όλους αυτούς
που κατάντησαν επαίτες τους μισούς κύπριους, για να σωθούν και
να αυξήσουν τα πλούτη τους, τα
λαμόγια, οι απατεώνες με τα λευκά
κολάρα.
Πριν από μερικές δεκαετίες ήταν

οι τοκογλύφοι και οι συμμορίες
που σκότωναν και λεηλατούσαν, με
την ανοχή των Τούρκων, των Βρετανών και των άλλων δυναστών
του τόπου. Πριν από μερικά χρόνια
ήταν οι απατεώνες του χρηματιστηρίου, οι οποίοι λεηλάτησαν, όχι
μόνο τους πλούσιους, αλλά και τις
γριούλες που αγόραζαν με τις συντάξεις τους ανάξιες μετοχές. Σήμερα είναι οι τραπεζίτες με τις υπερχρεώσεις τα λεγόμενα πανωτόκια
και τις άλλες υπερχρεώσεις. Σήμερα έχουμε το υπερχρεοκοπημένο
κράτος, που κουρεύει μισθούς και
επιβάλει φόρους. Σήμερα βιώνουμε και τους μπάστακες της τρόικας,
που κινούν τα νήματα της οικονο-

μίας, ασκώντας ουσιαστικά την
εξουσία στον τόπο. Ο κοσμάκης και
χθες και σήμερα, αναφωνεί τα λόγια του σκιαθίτη κοσμοκαλόγερου
κυρ Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη
«Σαν να ’χαν ποτέ τελειωμό τα πάθια κ’ οι καημοί του κόσμου...» Τις
τελευταίες μέρες παρακολουθούμε τη «μονομαχία μέχρι θανάτου»,
δύο γιγάντων, δύο ελεφάντων της
κυπριακής καθεστηκυίας τάξης,
δύο αξιωματούχων που είναι θεωρητικά παντοδύναμοι, του γενικού
και του βοηθού γενικού εισαγγελέα.
Οι άνθρωποι αυτοί, συνταγματικά

μπορούν να αναστείλουν ποινικές
υποθέσεις, μπορούν και κρίνουν
πριν από τα δικαστήρια την τύχη χιλιάδων ανθρώπων που παραβίασαν τους νόμους, κατευθύνουν και
κρίνουν τη δουλειά όλης της Αστυνομίας, είναι οι νομικοί σύμβουλου
της κυβέρνησης και εν μέρει της
Βουλής, καθόριζαν σε μεγάλο βαθμό και τους ίδιους τους νόμους, με
τις νομοτεχνικές επεξεργασίες,
ενώ μπορούν να ανατρέψουν και
νόμους, όταν κατά τη γνώμη τους
είναι αντισυνταγματικοί ή συγκρούονται με τα συμφέροντα του

“

Ο κοσμάκης γελά με
τα καμώματα στην
Εισαγγελία, κάνοντας
διάλειμμα στο κλάμα,
ελέω φτώχειας και απελπισίας, λόγω ανεργίας.

κράτους, όπως συνέβη πρόσφατα
με τους μνημονιακούς νόμους. Με
λίγα λόγια είναι οι μικροί «θεοί»
της Κύπρου. Τώρα ποιος θα δικάσει τους «θεούς» μόνο το δικαστικό συμβούλιο, το ανώτατο δικαστήριο, στο οποίο και πάλι προεδρεύει ο «Θεός».
Τα θεσμικά αδιέξοδα και η κρίση

των θεσμών, δεν είναι οτιδήποτε
άλλο, παρά το αποτέλεσμα των θεσμικών παραλογισμών, αν όχι παρανομιών, του κουρέματος των καταθέσεων, των μειώσεων μισθών
και ωφελημάτων –πλην των δικαστών– και των άλλων αυθαιρεσιών
της τρόικας και των δανειστών. Τα
γεγονότα αυτά οδήγησαν στη φτώχια και την ανέχεια τον μισό πληθυσμό της Κύπρου και στον θάνατο
εκατοντάδες απελπισμένους πολίτες. Τώρα τι γίνεται από εδώ και
πέρα και ποιος θα σώσει τους Εισαγγελείς, είναι μια άλλη δύσκολη
υπόθεση, που θα κριθεί στα δικαστήρια, από τη λαβωμένη δικαιοσύνη της Κύπρου. Ο κοσμάκης γελά με τα καμώματα στην Εισαγγελία, κάνοντας διάλειμμα στο κλάμα, ελέω φτώχειας και απελπισίας,
λόγω ανεργίας. Ιστορίες καθημερινής τρέλας, διαδραματίζονται καθημερινώς σε σχολεία, με μαθητές
που λιποθυμούν λόγω πείνας, σε
γειτονιές με ανθρώπους που δεν
έχουν να πληρώσουν, ούτε και για
το ηλεκτρικό ρεύμα και στα δώματα της εξουσίας, που φαίνεται ότι
ζουν στον κόσμο τους. Μπορεί ο
κοσμάκης να μην μπορεί να «αγκαλέσει τον Θεό» αλλά ελπίζει στο
θαύμα και στη μυστική τιμωρία των
ενόχων από τον Θεό, η οποία είναι
πολύ χειρότερη, από την τιμωρία
της φυλακής. Οι ερινύες δεν αντέχονται και όλα εδώ πληρώνονται.
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ΜΕΤΑTΡΟΠΕΣ / Της Δρος ΕΡΑΤΟΥΣ ΚΟΖ. ΜΑΡΚΟΥΛΛΗ

Θεσμοθέτηση της
τριμερούς συνεργασίας

Αποφασιστικότητα
για την ειρήνη

Ενόψει της δεύτερης συνάντησης κορυφής
Αιγύπτου, Ελλάδας και Κύπρου που θα φιλοξενήσει η Λευκωσία στις 29 Απριλίου
προσφέρεται η ευκαιρία για επαναξιολόγηση
των προτεραιοτήτων της κυπριακής εξωτερικής πολιτικής ειδικότερα σε ό,τι αφορά
την περιφερειακή της διάσταση. Με αφετηρία τον εντοπισμό φυσικού αερίου εντός της κυπριακής ΑΟΖ και
σε συνδυασμό με ανάλογα ευρήματα στην ανατολική
Μεσόγειο, η Λευκωσία διείδε τις προοπτικές αναβάθμισης
του γεωστρατηγικού της ρόλου στην περιοχή σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό άξονα που επανατοποθετεί τη Μέση Ανατολή ως εξαιρετικά κρίσιμης σημασίας
για τα συγκρουόμενα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ρωσίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ανάπτυξη μιας ολιστικής προσέγγισης των διαδικασιών, αποφάσεων και πρακτικών που θα μπορούσε η
Λευκωσία να ακολουθήσει για τη μεγιστοποίηση της γεωστρατηγικής αξίας της χώρας, κατ’ επέκταση και των
πολλαπλών οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών ωφελειών που θα απεκόμιζε από μια τέτοια αναβάθμιση,
υπερβαίνει κατά πολύ τους χωρικούς περιορισμούς της
συγκεκριμένης στήλης. Συνεπώς, είναι αναπόφευκτη η
εστίαση σε συγκεκριμένες μόνο παραμέτρους του όλου
ζητήματος.
Στην Διακήρυξη του Καΐρου της 8ης Νοεμβρίου 2014,
όπου και τέθηκαν οι κατευθυντήριες αρχές πάνω στις
οποίες επιδιώκεται να δομηθεί η τριμερής συνεργασία
Αιγύπτου, Ελλάδας, Κύπρου, μεταξύ άλλων σημαντικών
στοιχείων, αναφέρεται: «Η παρούσα τριμερής συνεργασία
μπορεί να χρησιμεύσει ως πρότυπο για ευρύτερο περιφερειακό διάλογο, μέσω στενού συντονισμού και συνεργασίας στα πολυμερή φόρα καθώς και μέσω των προσπαθειών περαιτέρω προώθησης των σχέσεων μεταξύ
της ΕΕ και του Αραβικού κόσμου».
Η εν λόγω πρόνοια στη Διακήρυξη προσδίδει μια δυναμική διάσταση στη συνεργασία, θέτοντας τις προοπτικές
διεύρυνσης των εμπλεκομένων μερών. Ταυτόχρονα και
σε συνδυασμό με τις ευρύτερες αρχές και στόχους που
διατυπώνονται στο κείμενο, διαμορφώνει το πλαίσιο πολιτικών επιδιώξεων των τριών συμβαλλόμενων μερών.
Ωστόσο, η Διακήρυξη του Καΐρου κινδυνεύει να παραμείνει ένα κείμενο διακηρυκτικού και μόνο περιεχομένου
ενόψει της ανυπαρξίας σχετικών προνοιών που να εισάγουν μέτρα και μηχανισμούς που να προωθούν τη θεσμοθέτηση των όσων προβλέπονται, συνεπώς και τη
δημιουργία ενός σταθερού και προβλέψιμου περιβάλλοντος
τόσο για τα ενυπάρχοντα συμβαλλόμενα μέρη όσο και
για τυχόν μελλοντικά μέρη που θα ήθελαν να προσχωρήσουν σε αυτή. Υπό αυτή την έννοια, αν η τριμερής
συνεργασία δεν επιδιώκει να μετατραπεί σε μια ευκαιριακού χαρακτήρα συνεύρεση τριών χωρών στη βάση
μιας πρόσκαιρης σύγκλισης των συμφερόντων τους,
αλλά στοχεύει στη μετεξέλιξή της σε μια πολυμερή ίσως
και πολυεπίπεδη συνεργασία, θα πρέπει να διαμορφώσει
το αναγκαίο εκείνο νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο που
θα αποτελέσει, σε πρώτη φάση, το θεμέλιο της θεσμικής
σύστασής της και, έπειτα, της μετεξέλιξής της.
Η νέα συνάντηση των ηγετών των τριών χωρών στη
Λευκωσία τις αμέσως επόμενες ημέρες και η νέα Διακήρυξη
που αναμένεται να εκδώσουν οι τρεις συνεργαζόμενες
χώρες προσφέρεται προς αυτή την κατεύθυνση. Θα μπορούσε, δηλαδή, να καλύψει το υφιστάμενο κενό της Διακήρυξης του Καΐρου, θέτοντας τις πρώτες βάσεις για την
εδραίωση και θεσμοθέτηση της τριμερούς συνεργασίας
Αιγύπτου, Ελλάδας, Κύπρου.
Όπως έχει γίνει γνωστό μετά και τις πρόσφατες διαβουλεύσεις που η κυπριακή και η ελληνική κυβέρνηση
είχαν στην Αθήνα, οι δύο χώρες έχουν εκδηλώσει την
πρόθεσή τους μέσα από την ανάπτυξη συντονισμένων
πρωτοβουλιών να προχωρήσουν, αφενός, στη σύναψη
και νέων τριμερών συνεργασιών με χώρες της Μέσης
Ανατολής, όπως για παράδειγμα με το Ισραήλ. Αφετέρου,
να επιδιώξουν τη διεύρυνση της υφιστάμενης τριμερούς
τους συνεργασίας με την Αίγυπτο σε πολυμερή με τη
συμμετοχή και άλλων χωρών.
Μια τέτοια προσπάθεια, όμως, θα μπορούσε να αποφέρει πιο σταθερά αποτέλεσμα στην πορεία του χρόνου,
αν στηριζόταν σε ένα συμπαγές θεσμικό πλαίσιο στη
βάση ενός σαφούς νομικού και ρυθμιστικού πλαισίου
με τους προβλεπόμενους αναγκαίους μηχανισμούς εφαρμογής του.

Βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο όσο αφορά τις
πολιτικές εξελίξεις στην τουρκοκυπριακή κοινότητα.
Σήμερα διεξάγεται ο δεύτερος γύρος της ψηφοφορίας
για την ανάδειξη του νέου ηγέτη των Τουρκοκυπρίων
και από τα αποτελέσματα κρίνεται κατά πόσο θα
ακολουθηθεί μια πορεία προς τα εμπρός, προς την
αλλαγή και τις συνεπακόλουθες ανατροπές ή το τσιμέντωμα του
status quo και της υπερίσχυσης των νοοτροπιών που μας οδήγησαν
όλα αυτά τα χρόνια σε αδιέξοδα και σε εμβάθυνση της δυσπιστίας
και των προκαταλήψεων στις σχέσεις μεταξύ των δύο κοινοτήτων.
Ο Μουσταφά Ακιντζί είναι ο εκφραστής αυτών των σεισμικών
αλλαγών που λαμβάνουν χώρα στην τουρκοκυπριακή κοινότητα.
Ένας βετεράνος πολιτικός, Λεμεσιανός στην καταγωγή, που
διοίκησε τον τουρκοκυπριακό τομέα της πρωτεύουσας ως δήμαρχος
(το δήμαρχος χωρίς εισαγωγικά γιατί οι χωριστοί δήμοι στις 5
πόλεις, Λευκωσία, Λεμεσό, Αμμόχωστο, Λάρνακα και Πάφο, προβλέπονται από το άρθρο 173 του Συντάγματος) για 14 ολόκληρα
χρόνια και ο οποίος με το όραμά του έχει συγκεντρώσει γύρω από
την υποψηφιότητά του όλους όσοι επιθυμούν την αλλαγή, αμφισβητούν το κατεστημένο και θέλουν να διατηρήσουν την τουρκοκυπριακή ταυτότητα. Ο Ακιντζί έχει σπάσει τους κομματικούς
και ιδεολογικούς φραγμούς και έχει συνενώσει όλες τις δυνάμεις
στην τουρκοκυπριακή κοινότητα που είναι αποφασισμένες να
αναμετρηθούν με τις μονολιθικές προσεγγίσεις που εκπροσωπεί
ο νυν Τουρκοκύπριος ηγέτης, Ντερβίς Έρογλου, ο οποίος όχι μόνο
δεν επιθυμεί λύση του Κυπριακού, αλλά εργάζεται για την εφαρμογή
του σχεδίου Β, την προώθηση δηλαδή, μετά από τη διαπίστωση
ενός αδιεξόδου που θα προκαλέσει με τη στάση του, της αναγνώρισης
της αποσχιστικής οντότητας και τη διασφάλιση της διαρκούς παρουσίας και παρέμβασης της Τουρκίας στο νησί. Πρόκειται για
μια προσπάθεια προοδευτικών Τουρκοκυπριακών πολιτικών δυνάμεων για μια συθέμελη ανατροπή του κατεστημένου, που αν
πραγματοποιηθεί θα φέρει μια άλλη συμφιλιωτική προσέγγιση
στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Δεν θα πρέπει να
ξεχνάμε ότι ο Μουσταφά Ακιντζί το 1977, σε ηλικία μόλις 31
χρόνων, έναν χρόνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ως
δημάρχου του τουρκοκυπριακού τομέα της Λευκωσίας, άρχισε
τις πρώτες επαφές με τον συνάδελφο του Ελληνοκύπριο δήμαρχο
της Λευκωσίας, Λέλλο Δημητριάδη, σε μια προσπάθεια να βρουν
τρόπους συνεργασίας για τη λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος της Λευκωσίας, που λόγω της εισβολής και της διαίρεσης
έμεινε ακρωτηριασμένο και ανενεργό, συσσωρεύοντας τεράστια
προβλήματα στην πρωτεύουσα, και στις δύο πλευρές της πράσινης
γραμμής. Το όραμα των δύο δημάρχων, αλλά κυρίως η βούλησή
τους να βρουν μέσα από αμοιβαίους συμβιβασμούς εκείνους τους
δίαυλους συνεργασίας που θα εμπέδωναν την εμπιστοσύνη και
θα έλυναν τα υπάρχοντα προβλήματα, ήταν αυτά που οδήγησαν
όχι μόνο στη λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος της πόλης
τρία χρόνια αργότερα, αλλά και στην υιοθέτηση του Ενιαίου Ρυθμιστικού Σχεδίου Λευκωσίας. Το Σχέδιο αυτό βασίστηκε αρχικά
σε μια άγραφη συμφωνία μεταξύ των Ακιντζί και Δημητριάδη,
βασισμένη στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, που στοχεύει, μέσα από
τη σύσταση μιας δικοινοτικής διεπιστημονικής ομάδας εμπειρογνωμόνων, στην υλοποίηση ενός αριθμού συνολικών και ολοκληρωμένων πολεοδομικών στρατηγικών και πολιτικών για την μελλοντική ανάπτυξη της Λευκωσίας ως ένα ενιαίο σύνολο.
Από το 1981 που τέθηκε σε λειτουργία το Σχέδιο, που έκτοτε
αποτελεί μια συνεχή διαδικασία, έχουν γίνει πολλά και αξιόλογα
έργα στη μοιρασμένη Πρωτεύουσα, τα οποία αναγνωρίστηκαν
από την Europa Nostra τον Οκτώβριο του 2011 με το Βραβείο που
απονεμήθηκε για τη σημαντική εργασία που επιτελέστηκε από
τη δικοινοτική ομάδα για τη μελέτη, καταγραφή και διάσωση της
πολιτιστικής κληρονομιάς του ιστορικού κέντρου της εντός των
τειχών Λευκωσίας. Αυτός είναι ο Ακιντζί και δεν πρέπει να μας
διαφεύγει ούτε το παρελθόν, αλλά ούτε και η συμβολή του πολιτικού
και ανθρώπου στην εμπέδωση της συνεργασίας, της αλληλοκατανόησης και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο κοινοτήτων, σε καιρούς μάλιστα εξαιρετικά δύσκολους αμέσως μετά
την τουρκική εισβολή. Το θάρρος και η αποφασιστικότητά του,
μαζί με το αντίστοιχο του συναδέλφου και φίλου του Λέλλου Δημητριάδη, αποδεικνύουν ότι όταν υπάρχει πολιτική βούληση τα
αδύνατα γίνονται δυνατά και το οποιοδήποτε χάσμα μπορεί να
γεφυρωθεί. Το μήνυμα που παίρνουμε από τον δρόμο που άνοιξαν
οι δύο οραματιστές πολιτικοί είναι ότι στόχος μας θα πρέπει να
είναι πώς να ενώνουμε τους ανθρώπους και όχι πώς να εμπεδώνουμε
τη διαίρεση. Θα πρέπει με αλληλοσεβασμό στην πολιτιστική ταυτότητα της κάθε κοινότητας να γιορτάζουμε την πολυπολιτισμικότητα
του τόπου μας, που αποτελεί ευλογία και πλούτο τον οποίο θα
πρέπει να μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές, να εξαλείψουμε
τις προκαταλήψεις και να ενθαρρύνουμε τη συνεργασία μεταξύ
των δύο κοινοτήτων, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για μια σταθερή ειρήνη.

antonioum@kathimerini.com.cy

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

ANAΔΙΑΤΑΞΕΙΣ / Tης ΜΕΛΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

«Η κατάσταση δεν θέλει επανάπαυση στις δάφνες εφόσον παραμονεύουν (και) οι πικροδάφνες
του μέλλοντος…

ΕΝ ΚΑΜΙΝΩ / Του ΜΙΧΑΛΗ ΤΣΙΚΑΛΑ

Η γυναίκα του Σπανούλη
είναι έγκυος...
Υπήρχε μία πληροφορία που πει να κινηθεί πλέον με γρήγορους ρυθμούς
άλλαξε άρδην τα δεδομένα και πριν μας πλακώσει η ραστώνη του καστον πρόσφατο αγώνα του λοκαιριού ώστε να αντιμετωπίσει ζητήματα
Ολυμπιακού με την Μπαρτσε- εσωτερικά που παραμένουν ανοιχτά (όπως
λόνα στην Αθήνα και ελήφθη η διαφωνία Ερωτοκρίτου-Κληρίδη που εγσοβαρά υπόψη από εκείνους κυμονεί με τη σειρά της άλλα δεδομένα),
που δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη, τους αλλά και επιτέλους να μετουσιωθεί σε πράξη
λεγόμενους bookmakers. Η πληροφορία ότι ο θυμός του Προέδρου της Δημοκρατίας
η Ολυμπία, η γυναίκα του Βασίλη Σπανούλη αναφορικά με τις καθυστερήσεις (εντελώς
είναι έγκυος στο τέταρτο παιδί έριξε πάραυτα αδικαιολόγητες) στο ΓΕΣΥ. Όπως και να τα
τις στοιχηματικές αποδόσεις των ερυθρό- δούμε τα παραπάνω θέματα, βρισκόμαστε
λευκων στο συγκεκριμένο ματς. Σημειωτέον, σε μια περίοδο που είτε το θέλουμε είτε όχι,
δεν ήταν ένα απλό ματς αλλά από εκείνα μόνο για λίγο καιρό ξαποσταίνει και ξανά
της καθ’ υπερβολής «ζωής ή θανάτου» για προς τη δόξα τραβά. Βέβαια, δεν είμαστε
τη συνέχεια του Ολυμπιακού στην Ευρώπη. δαφνοστεφανωμένοι σαν τον Ολυμπιακό
Η λογική πίσω από την απόφαση αυτή, όσο ούτε και ζητωκραυγάζει υπέρ μας κανείς.
παράλογη κι αν φαίνεται, υπάρχει και στέκει
Αυτό που πρέπει να γίνει αυτή την ώρα
βάσιμα πιστέψτε με.
είναι να προχωρήσουμε γρήγορα και σε
Κάθε φορά τις προηγούαυτά τα ζητήματα, όσο γρή<
<
<
<
<
<
μενες τρεις φορές που ο <
γορα αφήσαμε πίσω μας
Σπανούλης ετοιμαζόταν να Με το πλαίσιο αφερεγτην περίοδο του κουρέμαγίνει πατέρας, ο Ολυμπιακός
τος και τα όσα μας έφερε,
κατακτούσε το πρωτάθλημα γυότητας στο πλαίσιο
όσο γρήγορα κινηθήκαμε
Ευρώπης στο μπάσκετ. Με που του αρμόζει, η κα- στα πλαίσια του προγράμτο που έμαθαν την πληρονα κάνουμε πράξη
τάσταση εγκυμονεί εξε- ματος
φορία οι bookmakers, η απόόλα εκείνα που θα έπρεπε
φαση για μείωση της από- λίξεις αρχής γενομένης από μόνοι μας να είχαμε
δοσης ήταν μονόδρομος. από τις αποκρατικοποι- φροντίσει χρόνια πριν. Και
Σου λέει, είναι δεδομένο.
επειδή, επικουρικά, μιας
Ήρθε δε και καπάκι το επικό ήσεις, με το ζήτημα να
εγκυμοσύνης πολλές επέρτρίποντο του Πρίντεζη για έχει προχωρήσει έστω
χονται, κοιτάμε και προς
να δέσει το γλυκό, να μείνει
τις «εκλογές» στα Κατεχόη Μπαρτσελόνα εκτός νυμ- και σε κάποιο βαθμό.
μενα που μπορεί να εγκυφώνος και να προχωρήσει
μονούν άλλες καταστάσεις
ο Ολυμπιακός στο Final Four. Να ο book- που επίσης θέλουν προσοχή και ουσιαστικά
maker που κουνάει με σύνεση το κεφάλι.
προσεχτικούς σχεδιασμούς. Τα μέτωπα είναι
Στην περίπτωση της Κύπρου, σε ενδια- πολλά, ανοιχτά τα περισσότερα, οπότε καλά
φέρουσα καταρχήν είναι η κατάσταση της πράττει η κυβέρνηση που διατηρεί «κάτω
οικονομίας. Με το πλαίσιο αφερεγγυότητας τη μπάλα» και δεν επιχαίρει.
στο πλαίσιο που του αρμόζει, η κατάσταση
Ουσιαστικά, είναι η ώρα του εσωτερικού
εγκυμονεί εξελίξεις αρχής γενομένης από μετώπου και η ώρα αυτή ήρθε από την ψήτις αποκρατικοποιήσεις, με το ζήτημα να φιση του νομοσχεδίου για την αφερεγγυόέχει προχωρήσει έστω και σε κάποιο βαθμό. τητα και εντεύθεν. Οπότε, αν είναι έγκυος
Στην εξίσωση και το έμπα της Κύπρου στο η γυναίκα του Σπανούλη, αυτό είναι εξαιπρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Δεύτερη ρετικά νέα για τον ίδιο, την οικογένειά του
εγκυμοσύνη έχουμε στη Βουλή των Αντι- και όπως όλα δείχνουν για την ομάδα του
προσώπων που θα κληθεί λίαν συντόμως που πάει στο Final Four έχοντας μαζί της
αρχής γενομένης από το νομοσχέδιο για το και όλα τα θετικά σημάδια. Από την άλλη,
ωράριο να «φέρει στον κόσμο» μια κατάσταση επειδή είναι σίγουρα σε ενδιαφέρουσα το
που να ωφελεί και εκείνους που επιλέγουν εσωτερικό μέτωπο, καλά θα κάνουμε να εντην Κυριακή για να ψωνίσουν, και τις εται- σκήψουμε και σύνεση να πάμε παρακάτω.
ρείες και τους εργαζόμενους. Τρίτη εγκυμοσύνη είναι αυτή της κυβέρνησης που πρέ- tsikalasm@kathimerini.com.cy

erato@marcoullis.com

AKAΡΙΑΙΑ / Της ΕΛΕΝΗΣ ΞΕΝΟΥ

Πότε θα βάλουμε μυαλό;
Πάθαμε ό,τι πάθαμε
και μυαλό δεν βάλαμε.
Αυτή είναι ίσως η μοναδική αλήθεια που
έχει ειπωθεί από στόμα κρατικού αξιωματούχου. Από τη μέρα του κουρέματος
μέχρι σήμερα έχουμε μπουχτίσει
από σωρεία δεσμεύσεων και βαρύγδουπων διακηρύξεων που αφορούν
στην τάχα μου προσπάθεια για πάταξη της διαφθοράς. Όλοι οι αρχηγοί
κομμάτων αλλά και πολλοί άλλοι
πολιτικοί και πολιτικάντηδες περιφέρονταν κάθε τόσο στις τηλεοράσεις και δήλωναν την αποφασιστικότητά τους να εργαστούν για την
εξυγίανση του σαθρού συστήματος
(το οποίο βέβαια οι ίδιοι δημιούργησαν είτε με τη συμμετοχή είτε
με την ανοχή τους), ευελπιστώντας

ότι θα μας έπειθαν για την καθαρότητα των προθέσεών τους. Η επικαιρότητα όμως μέσα από τις κατά
συρροή αποκαλύψεις σκανδάλων
τούς έθετε ενώπιον της πραγματικότητας (και όχι της θεωρίας) και
σε αυτή την αναμέτρηση έβγαιναν
κατώτεροι των δηλώσεών τους. Δεν
νομίζω ότι χρειάζεται να παραθέσω
παραδείγματα (δεν με παίρνει ο χώρος της στήλης). Ούτε και να υπενθυμίσω τις δηλώσεις τους, οι οποίες
έπεφταν στο κενό μόλις τα γεγονότα
τους καλούσαν να σταθούν στο
ύψος των περιστάσεων, δηλαδή του
δημόσιου συμφέροντος και όχι του
μικροκομματικού τους πλάνου. Σε
μια κανονική χώρα (αυτή δεν είμαστε εμείς) μέχρι τώρα θα είχαν παραιτηθεί όλοι ανεξαιρέτως, παραδεχόμενοι την ευθύνη τους για την

κατάντια μας. Και όταν μιλάω για
κατάντια δεν εννοώ το οικονομικό
μας χάλι αλλά την πλήρη διάλυση
των θεσμών και των αξιών. Προφανώς όμως απέχουμε πολύ από το να
χαρακτηριζόμαστε ένα κανονικό
κράτος δικαίου και γι’ αυτό ακριβώς
είναι που οι κατά καιρούς διακηρύξεις των πολιτικών μας ταγών ακούγονται περισσότερο σαν κουβέντες
του καφενέ παρά σαν σοβαρές πολιτικές θέσεις. Αυτό είναι το επίπεδο
που μαρτυρούμε καθημερινά. Ένα
πολιτικό επίπεδο-δάπεδο στο οποίο
η βασική έγνοια των πρωταγωνιστών δεν υπήρξε ούτε μια στιγμή
το δημόσιο συμφέρον αλλά το ποιος
θα κερδίσει τις εντυπώσεις και θα
βγει πιο καθαρός από τον άλλο έτσι
ώστε να προτάξει τους λιγότερους
λεκέδες του στην επόμενη εκλογική

αναμέτρηση. Γι’ αυτό και επανέρχομαι στη δήλωση του γενικού εισαγγελέα, χαρακτηρίζοντάς την ως
τη μοναδική σοβαρή πολιτική δήλωση που ακούσαμε τα τελευταία
δύο χρόνια. «Πάθαμε ό,τι πάθαμε
και μυαλό δεν βάλαμε» είπε ο κ.
Κληρίδης σε μια ομιλία που έκανε
με θέμα τη δημοκρατία, την πολιτική
και το κράτος δικαίου. Και πρόσθεσε
πως «αν δεν αλλάξουμε μυαλά, αν
δεν βελτιώσουμε τη νοοτροπία μας,
αν δεν εμπεδώσουμε στο μέγιστο
βαθμό το κράτος δικαίου και εφαρμόσουμε πιστά τις αρχές που αυτό
πρεσβεύει ο κόπος μας θα είναι χαμένος. Ο χρόνος που θα απαιτηθεί
για να επανέλθουμε σε μια νέα καταστροφική κατάρρευση θα είναι
μετρημένος».
Πώς όμως θα αλλάξουμε μυαλά;

Πώς θα αλλάξουμε νοοτροπία; Περιμένοντας τους ταγούς μας να προβούν σε ακόμα μια σωρεία «αποφασιστικών» δεσμεύσεων ή μήπως αρχίζοντας να αμφισβητούμε επί της
ουσίας τα υφιστάμενα κόμματα και
τους εκπροσώπους τους; Η υποστήριξη της οριζόντιας ψηφοφορίας θα
ήταν μια σοβαρή πολιτική κίνηση
ώστε να αποδυναμωθεί το σύστημα
των κομμάτων, όπως λειτουργεί σήμερα και να απεγκλωβιστεί ο πολιτικός μας λόγος από το «όραμα» του
ποσοστού και της κάλπης. Διότι ας
μην εθελοτυφλούμε. Η διαπλοκή
και η διαφθορά που έχουν προκαλέσει την κρίση θεσμών εδραιώθηκε
από αυτούς που σήμερα εμφανίζονται σαν οι «αποφασιστικοί» πολέμιοι
της σαπίλας. Σε ποια όμως ακριβώς
στιγμή μας απέδειξαν ότι πραγμα-

τικά έχουν αλλάξει νοοτροπία; Σε
ποιο ακριβώς σημείο συμπεριφέρθηκαν διαφορετικά εμπνέοντάς μας
εμπιστοσύνη; Σε ποια ακριβώς χρονική στιγμή αναγνώρισαν το μερίδιο
της ευθύνης που φέρουν για την
πρωτόγνωρη αυτή κρίση; Σε ποια
ακριβώς αντιπαράθεση είχαν κάτι
ουσιαστικό να προτείνουν πέρα από
το να αντιπολιτεύονται ο ένας τον
άλλο με μικροκομματικούς ελιγμούς;
Μόνο αν ο καθένας μας αντιληφθεί
το μέγεθος της υποκρισίας που σκεπάζει σαν πέπλο την πολιτική σκηνή
μπορούμε πραγματικά να ελπίζουμε
σε μια αλλαγή νοοτροπίας. Διαφορετικά ο χρόνος μας, όντως θα είναι
μετρημένος μέχρι την επόμενη πανωλεθρία.

elenixenou11@gmail.com
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Αποδοχή
του παρελθόντος

Τ

Tου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Α.ΛΑΜΠΙΤΣΗ

ον Απρίλη του 2000 ο Γερμανός Πρόεδρος, Γιοχάνες
Ράου, συνοδευόμενος από τον Έλληνα Πρόεδρο,
Κωστή Στεφανόπουλο, επισκέφθηκε τα Καλάβρυτα
και κατέθεσε στεφάνι στον τόπο της θυσίας των Καλαβρυτινών, ζητώντας συντετριμμένος συγγνώμη από τους
κατοίκους για τις φρικαλεότητες των γερμανικών στρατευμάτων, τα οποία στις 13-12-43 είχαν σκοτώσει όλους
σχεδόν τους άρρενες κατοίκους της κωμόπολης, 1200 περίπου ανθρώπους, μέσα στο πλαίσιο αντιποίνων για τη
δράση αντάρτικων ομάδων στην περιοχή. Εκφράζοντας
τον αποτροπιασμό του για το ολοκαύτωμα, είπε και τα
εξής: «Εδώ σ’ αυτόν το χώρο αισθάνομαι βαθειά οδύνη
και ντροπή. Μόνο όποιος γνωρίζει το παρελθόν του και
το αποδέχεται μπορεί να βρει το δρόμο για ένα καλύτερο
μέλλον». Τα θυμήθηκα όλα αυτά προχθές Παρασκευή,
100ή επέτειο από τη σφαγή ενάμισι εκατομμυρίου Αρμενίων
από τους Τούρκους, όταν ο σημερινός πρόεδρος της Γερμανίας χαρακτήρισε την σφαγή εκείνη ως γενοκτονία.
Λίγες μέρες προηγουμένως το Αυστριακό Κοινοβούλιο
αποδέχθηκε το χαρακτηρισμό της γενοκτονίας για την
ίδια σφαγή, ενώ ο Πάπας Βενέδικτος, σε θεία λειτουργία
που τελέστηκε προ ημερών στο Βατικανό, αναφερόμενος
στη γενοκτονία των Αρμενίων είπε πως ήταν η πρώτη
του 20ού αιώνα. Λόγια σοφίας, που κερδήθηκαν εκ των
υστέρων, μετά από δύο παγκόσμιους πολέμους και εκατομμύρια νεκρούς. Για την ιστορία να αναφέρουμε πως
η πρώτη μεγάλη σφαγή των Αρμενίων έγινε τα έτη 18951896, επί του σουλτάνου Αμπντούλ Χαμίτ, με τον αριθμό
των θυμάτων να φτάνει τους 200.000 νεκρούς. Ο Αμπντούλ
Χαμίτ εκτοπίσθηκε το 1908 από την επανάσταση των
«Νεοτούρκων». Το 1913 στην Τουρκία επικράτησαν, μετά
από στρατιωτικό πραξικόπημα οι σκληροπυρηνικοί εθνικιστές και οι ισλαμιστές υπό τον Εμβέρ Πασά. Τον Οκτώβριο
του 1914 ο Εμβέρ Πασάς συμπαρατάχθηκε με τη Γερμανία
στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ τον Νοέμβριο του 1914
κήρυξε τζιχάντ («Ιερό Πόλεμο»). Με το επιχείρημα ότι οι
Αρμένιοι της Ανατολίας αποτελούσαν απειλή για τον
τουρκικό στρατό, το καθεστώς εξαπέλυσε κύμα βίας κατά
της χριστιανικής κοινότητας, με αποτέλεσμα την εξόντωση
1,5 εκατομμυρίου Αρμενίων. Δεν ξέρω αν αληθεύουν οι
πληροφορίες πως ο Εμβέρ Πασάς επηρεάστηκε από Γερμανούς στρατιωτικούς συμβούλους για την πραγματοποίηση
της γενοκτονίας των Αρμενίων. Προφανώς, όμως, αληθεύει
πως ο ίδιος ο Χίτλερ επηρεάστηκε από το αποτρόπαιο
αυτό έγκλημα. Όπως μαρτυρείται, όταν τα γερμανικά
στρατεύματα εισέβαλαν στην Πολωνία το 1939, ο Αδόλφος
Χίτλερ τα παρότρυνε να συμπεριφερθούν όπως και οι
Τούρκοι το 1915, λέγοντας χαρακτηριστικά: «ποιος θυμάται
σήμερα τη γενοκτονία των Αρμενίων;». Είναι, πάντως
αξιοθαύμαστο ότι οι νεότεροι Γερμανοί έχουν αναγνωρίσει
το ιστορικό τους παρελθόν και το έχουν αποδεχθεί. Γεγονός
που επιβεβαιώνεται και από τη δίκη που γίνεται αυτές
τις μέρες στη Γερμανία με κατηγορούμενο τον 93άχρονο
αρχιλογιστή του Άουσβιτς, Όσκαρ Γκρόνινγκ, ως συνεργό
στη δολοφονία 300 χιλιάδων Εβραίων. Εξάλλου, η αποδοχή
του παρελθόντος της, επέτρεψε στη Γερμανία, παρά τις
τάσεις οικονομικού ηγεμονισμού που επιδεικνύει ιδιαίτερα
τα τελευταία χρόνια, να μετέχει με δυναμισμό στη διάπλαση
του μέλλοντος της ανθρωπότητας.
Την ίδια στιγμή, οι Τούρκοι ηγέτες αρνούνται κάθε
σχέση της χώρας τους με τη γενοκτονία, βρίσκοντας
προφάσεις και αιτιολογίες. Αρνούνται, έτσι, και κάθε περίπτωση αποδοχής του παρελθόντος. Αυτή είναι μια διαχρονική πολιτική. Στο παρελθόν η Τουρκία εισέπραξε
την άρνηση της ΟΥΝΕΣΚΟ να εορτάσει το 1998 τα 700
χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, μετά από έντονες
αντιδράσεις πολλών κρατών, μεταξύ των οποίων ήταν
η Ρωσία, η Ελλάδα και οι όπου γης Αρμένιοι. Ήταν χαρακτηριστική η δήλωση του τότε Διευθυντή της ΟΥΝΕΣΚΟ,
Φρεντερίκ Μαγιόρ, πως οι εορτασμοί μιας τέτοιας επετείου
δεν ταυτίζονταν με τις αρχές του ίδιου του Οργανισμού
των Ηνωμένων Εθνών, καθότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία
επέφερε το θάνατο και τη δυστυχία σε εκατομμύρια ανθρώπους στα χρόνια της ύπαρξής της. Ας ελπίσουμε πως
κάποια στιγμή θα υπάρξει στην Τουρκία μια ηγεσία που
θα αποδεχθεί το παρελθόν της χώρας, για να βρει το
δρόμο για ένα καλύτερο μέλλον, τόσον αυτή όσο και οι
γείτονές της. Αυτό συμφέρει ιδιαιτέρως εμάς.
lampitsis.p@cytanet.com.cy
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Δύο δρόμοι στην κάλπη των Τ/κ
Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ

Τ

ο δίδυμο Έρογλου-Ακιντζί σήμερα δίνει την τελική του εκλογική μάχη. Η δυναμική είναι με
τον πρώτο, αλλά κανείς δεν πρέπει
να θεωρεί τη δεξιά παράταξη των Τ/κ
«τελειωμένη». Οι αριθμοί της 19ης
Απριλίου είναι εντυπωσιακοί: Ν. Έρογλου, 28,18%, Μ. Ακιντζί 26,92 %, Σ.
Σιμπέρ 22,54% και Κ. Όζερσαϊ 21,23%
σε 176.915 ψηφοφόρους. Τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου δείχνουν
μερικές βασικές αλήθειες:
1. Ο Μ. Ακιντζί διαθέτει για δεκαετίες μια συνεπή στάση στα μείζονος
σημασίας ζητήματα που απασχολούν
την τ/κ κοινότητα. Μέχρι τώρα δεν
ήταν «πρώτης γραμμής» πολιτικός,
κρατούσε ποσοστά γύρω στο 10 με
12%.
Στο ερώτημα γιατί τώρα ανατρέπει
τα δεδομένα, η απάντηση βρίσκεται
στα δεδομένα που αναπτύσσει αυτή
η συγκυρία: η έμφαση στον «κυπριωτισμό» απέναντι στην εξάρτηση από
την Τουρκία σε συνδυασμό με την
πτώση της δημοτικότητας Ερντογάν,
η οικονομική κρίση με την επιβολή
«τρόικας» από την Άγκυρα με επόπτη
τον πρεσβευτή της Τουρκίας, η μη
λύση που πιέζει τους Τ/κ στην επαφή
τους με τον έξω κόσμο, η μετανάστευση, η πίεση των εποίκων, οι ανεκπλήρωτες υποσχέσεις, η απογοήτευση
από την παλαιά φρουρά των πολιτικών.
2. Η αποτυχία Έρογλου είναι προφανής, καθώς τα δύο κόμματα που
τον υποστήριξαν (ΚΕΕ-ΔΗΚΟ) έχουν
ποσοστό της τάξης του 50%. Η εκλογική του καμπάνια ήταν ένα ναυάγιο:
ούτε ένα μήνυμα για το μέλλον, εκ
πεποιθήσεως ταύτισή του με το παρελθόν, επανάληψη σαν κασετόφωνο
των ιδίων θέσεων στο Κυπριακό κατά
το πρότυπο Ντενκτάς. Τίποτα καινούργιο. Ένας υποψήφιος στεγνός
από ιδέες, κολλημένος στο παρελθόν,
δεν έπεισε ούτε τη δική του συμμαχία,
έχασε μαζικά τη νεολαία, τα συνδικάτα

και τις οργανώσεις της κοινωνίας των
πολιτών.
3. Οι Τ/κ ψήφισαν αλλαγή. Το αίτημα για ανανέωση και ελπίδα είναι
η πραγματική ανάγνωση των αριθμών
που έχουν λάβει οι δύο νικητές. Ο
Ακιντζί εκφράζει τη χειροπιαστή ελπίδα με 26,92 %, και ο Όζερσαϊ την
απώτερη ανανέωση με 21,23%. Η Σ.
Σιμπέρ του ΡΤΚ δικαίωσε όλες τις
προβλέψεις ότι η υποψηφιότητά της
περνούσε στους ψηφοφόρους ως
άχρωμη. Το τελικό αποτέλεσμα θα
δυσκολέψει το πολιτικό μέλλον του
προέδρου του ΡΤΚ, του Ο. Γιορκαντζίογλου. Η σκέψη της ηγετικής ομάδας στο ΡΤΚ να κάνει πέρα τον Μ.
Ταλάτ παίζοντας το χαρτί της Σιμπέρ
απέτυχε, άρα ένα ζήτημα θα τεθεί
μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας.
4. Ασφαλώς η ουσία είναι τι θα
γίνει σήμερα στην κάλπη. Οι ζυμώσεις
μιλούν. Ο πρόεδρος το ΡΤΚ Γιορκαντζίογλου ανακοίνωσε Ακιντζί και τα

συλλογικά όργανα του κόμματος το
επιβεβαίωσαν, κάνοντας λόγο για
«ενεργή υποστήριξη», άρα μαζί Ακιντζί-ΡΤΚ. Ο πρόεδρός του Γιορκαντζίογλου δηλώνει ότι «στο παρελθόν το
ΡΤΚ υποστήριξε το κόμμα Κοινοτικής
Δημοκρατίας του Μ. Ακιντζί και το
αντίστροφο και ότι υπάρχει ομοφωνία
στο Κυπριακό... να υποστηριχθεί κάποιος που είναι υπέρ της ειρήνης».
Ο Κ. Όζερσαϊ δίνει τη θέση για ψήφο
κατά συνείδηση σε όσους τον ψήφισαν, και οπωσδήποτε λαμβάνει μέρος
για τις ζυμώσεις του μέλλοντος, ίσως
με την ανάληψη ενός πρωταγωνιστικού ρόλου σε μια αναβαθμισμένη
προσπάθεια για το Κυπριακό.
5. Όταν μιλούν οι υποψήφιοι τα
πάντα γίνονται σαφέστερα: Ο Ν. Έρογλου: «Θα εκπροσωπήσω τα δικαιώματα της ΤΔΒΚ και του λαού της. Έχω
πίστη και εμπειρία στο πρόβλημα.
Καλώ εκείνους που πιστεύουν στο
μέλλον της ΤΔΒΚ και θέλουν τις τουρκικές εγγυήσεις να με ψηφίσουν». Ο

Μ. Ακιντζί αφού υπενθυμίζει ότι ο
κύριος στόχος του είναι να βρεθεί
λύση στο κυπριακό πρόβλημα δηλώνει
ότι «θα κάνω κάθε δυνατή προσπάθεια
για να φτάσουμε σε λύση που θα είναι
προς το συμφέρον τόσο της τ/κ όσο
και της ε/κ κοινότητας ισότιμα. Υπόσχομαι να κάνω το καλύτερο δυνατό
για να φτάσουμε σε λύση για να ζήσουμε όλοι μας ειρηνικά».
6. Το σημερινό αποτέλεσμα θα κρίνει με σθεναρό τρόπο το κυπριακό
μέλλον. Παγκυπρίως. Με νίκη Ακιντζί
το παιχνίδι αποκτά νέα πολιτική δυναμική, θέτει βάσεις για πραγματικές,
πλήρεις διαπραγματεύσεις για την
επίλυση του κυπριακού, αναζωογονεί
τη δημόσια συζήτηση για τα μείζονα
ζητήματα του κυπριακού μέλλοντος.
Τυχόν εκλογή Έρογλου θα σηματοδοτήσει την αγκύλωση στα βήματα
σημειωτόν. Όλη η Κύπρος έχει ανάγκη
την πρώτη επιλογή,

www.larkoslarkou.org.cy

Μια κορυφαία κινεζική πρωτοβουλία

Π

Του Δρα ΑΝΔΡΕΣΤΙΝΟΥ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

οιος δεν γνωρίζει τον Δρόμο του
Μεταξιού και τις ιστορίες του
Μάρκο Πόλο, που για γενεές και
γενεές έθρεψαν τους λαούς της Ασίας,
της Ευρώπης και της Αφρικής, ανοίγοντάς τους ταυτόχρονα όχι μόνο νέους
δρόμους εμπορίου, αλλά και πολιτιστικών ανταλλαγών; Πρωταθλητές ρηξικέλευθων πρωτοβουλιών, η κυβέρνηση
της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας
αποφάσισε να αναβιώσει το πνεύμα
του Δρόμου του Μεταξιού, που είναι
η έκφραση της ειρήνης και συνεργασίας, της αμοιβαίας μάθησης και του
αμοιβαίου οφέλους.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής
οικονομική κρίση συνεχίζεται, η παγκόσμια οικονομία ανακάμπτει αργά
και ο κόσμος αντιμετωπίζει σημαντικές
προσαρμογές και μεγάλες προκλήσεις,
ο Πρόεδρος της Κίνας, Xi Jinping πήρε
την πρωτοβουλία να προτείνει, το φθινόπωρο του 2013, την από κοινού ίδρυση της Οικονομικής Ζώνης του Δρόμου
του Μεταξιού και του θαλάσσιου Δρόμου του Μεταξιού του 21ου αιώνα (εις

το εφεξής η Ζώνη και ο Δρόμος).
Συμβολίζοντας την επικοινωνία και
την συνεργασία μεταξύ Ανατολής και
Δύσης, η Ζώνη και ο Δρόμος αποβλέπουν στη διατήρηση του καθεστώτος
του ελευθέρου εμπορίου και της ανοικτής παγκόσμιας οικονομίας, στο πλαίσιο του πνεύματος της ανοικτής περιφερειακής συνεργασίας. Σκοπός, μεταξύ
άλλων, είναι η προώθηση αποτελεσματικής κατανομής πόρων, βαθιάς ενοποίησης των αγορών, επίτευξης συντονισμού οικονομικής πολιτικής και
βαθύτερης περιφερειακής συνεργασίας.
Για την ενίσχυση της συνεργασίας οι
χώρες της Ζώνης και του Δρόμου θα
πρέπει να προωθήσουν συντονισμό
πολιτικής, συσχετισμό διευκολύνσεων,
εμπόριο χωρίς περιορισμούς, οικονομική ενοποίηση και δημιουργία δεσμών
μεταξύ των λαών.
Η πρωτοβουλία Ζώνης και Δρόμου
συνάδει με τους σκοπούς και τις αρχές
του Χάρτη του ΟΗΕ, και σέβεται, ιδιαίτερα, τις αρχές του αμοιβαίου σεβασμού της κυριαρχίας και εδαφικής ακε-

ραιότητας, της μη επίθεσης και ανάμειξης στις εσωτερικές υποθέσεις των
άλλων, της ισότητας και του αμοιβαίου
οφέλους, καθώς και της ειρηνικής συνύπαρξης. Η πρωτοβουλία είναι ανοικτή
για όλες τις χώρες και τους διεθνείς
και περιφερειακούς οργανισμούς με
στόχο να επωφεληθούν από τα αγαθά
αποτελέσματά της ευρύτερες περιοχές
του κόσμου. Το modus operandi της
Πρωτοβουλίας, που σέβεται τους κανόνες της αγοράς, αποβλέπει, μεταξύ
άλλων, στη βελτίωση των υποδομών
της περιοχής, την εγκαθίδρυση ενός
ασφαλούς και αποτελεσματικού δικτύου
διαδρομών από στεριά, θάλασσα και
αέρα, ενίσχυση των εμπορικών και
επενδυτικών διευκολύνσεων, εγκαθίδρυση ζωνών ελευθέρου εμπορίου, εμβάθυνση της πολιτικής αξιοπιστίας,
αύξηση των πολιτιστικών ανταλλαγών
και προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης, ειρήνης και φιλίας μεταξύ των
λαών όλων των χωρών.
Πάνω από έναν χρόνο η Κινεζική
Κυβέρνηση ενεργά προωθεί την Πρω-

τοβουλία Ζώνης και Δρόμου. Γι’ αυτό
τον σκοπό έχουν οργανωθεί διεθνείς
διασκέψεις κορυφής, συνέδρια, σεμινάρια και εκθέσεις με στόχο την αμοιβαία κατανόηση, την επίτευξη ομοφωνίας και την εμβάθυνση της συνεργασίας. Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει
στο γεγονός ότι ο Πρόεδρος Xi Jinping
και ο Πρωθυπουργός Li Keqiang επισκέφθηκαν πάνω από 20 χώρες για να
εξηγήσουν το πλούσιο περιεχόμενο
και τις θετικές συνέπειες της Πρωτοβουλίας. Σαν αποτέλεσμα, πάνω από
60 χώρες και διεθνείς οργανισμοί υπέδειξαν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν
στην ανάπτυξη της Πρωτοβουλίας.
Εφόσον η ειρήνη, η ανάπτυξη και η
κερδίζω-κερδίζεις συνεργασία έχουν
καταστεί κύρια χαρακτηριστικά των
καιρών μας, και η Πρωτοβουλία Ζώνης
και Δρόμου είναι ανοικτή για όλες τις
χώρες, σκοπός του παρόντος άρθρου
είναι όχι, μόνο να την καταστήσει γνωστή, αλλά και να ενθαρρύνει την κυβέρνησή μας να επιζητήσει ενεργή
συμμετοχή σ’ αυτήν.

Περί «νομικού κενού» και «νομικών δυνατοτήτων»

Α

κούγονται διαφορετικές νομικές απόψεις για το καθεστώς του γενικού εισαγγελέα
(ΓΕ) και την αντιμετώπιση της περίπτωσης όπου, ο ίδιος, θα πρέπει
να διερευνηθεί για τυχόν αδικηματική συμπεριφορά. Το ζήτημα είναι
νομικά ενδιαφέρον, ανεξάρτητα
από συγκεκριμένα πρόσωπα ή χρόνο. Στην πρόσφατη διεθνή ειδησεογραφία απασχόλησαν, επίσης, περιπτώσεις διερεύνησης ΓΕ για ποινικά αδικήματα, γεγονός ευρύτερα
ανησυχητικό για την ποιότητα της
σύγχρονης δημοκρατίας.
Στην Κύπρο, ο ΓΕ είναι ανεξάρτητος αξιωματούχος, διορίζεται από
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας (ΠτΔ),
υπηρετεί με όρους υπηρεσίας Δικαστών Ανωτάτου Δικαστηρίου και
απολύεται όπως αυτοί. Προβλέπεται
δυνατότητα απόλυσης λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς, για τη συνδρομή της οποίας, το Σύνταγμα,
δίνει την αποκλειστική αποφασι-

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

στική αρμοδιότητα σε δικαστικό
όργανο, το Συμβούλιο, που καθιδρύει
γι’ αυτό (Σύνταγμα αρ. 112, 113,
153 παρ. 7 & 8). Για τους «λοιπούς
όρους υπηρεσίας» υπάρχει επιφύλαξη νόμου (Σύνταγμα άρ. 157 παρ.
11), και είναι ενδιαφέρον ότι, επί
αυτής, ο περί Δικαστηρίων Νόμος
του 1960, που αφορά, παραπέμπει,
στο δημοσιοϋπαλληλικό καθεστώς.
Για την αντιμετώπιση της έκρυθμης
κατάστασης, που προέκυψε από τις
δικοινοτικές ταραχές, θεσπίστηκε
ο περί Απονομής της Δικαιοσύνης
(Ποικίλες Διατάξεις) Νόμος του 1964,
διά του οποίου, οι εξουσίες των δύο
συνταγματικά προβλεπόμενων Ανώτατων δικαστηρίων συνενώθηκαν
στο Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου. Η προαναφερόμενη αποφασιστική αρμοδιότητα του Συμβουλίου, διά του νόμου αυτού, ασκείται
από την Ολομέλεια του Ανωτάτου
Δικαστηρίου, ενώ ο νόμος επιφυλάσσεται υπέρ της δυνατότητας

της δικαστικής εξουσίας να ρυθμίσει
διαφορετικά τη σύνθεση, με διαδικαστικό κανονισμό. Σύμφωνα με
τον ίδιο νόμο, ο ΠτΔ προβαίνει σε
διορισμό, σε περίπτωση χηρείας
θέσης, που επισυμβαίνει, μεταξύ
άλλων, με απόλυση ή, ευρύτερα, με
άρνηση εκτέλεσης καθήκοντος.
Ο ρόλος του ΠτΔ δεν τερματίζεται
μετά την πράξη διορισμού. Ό,τι
αφήνεται στη δικαστική εξουσία,
ως έκφανση της θεμελιώδους αρχής
της διάκρισης των εξουσιών (που
δεν ερμηνεύεται προς κατάλυση
άλλων συνταγματικών αρχών), είναι
η αποφασιστική αρμοδιότητα, σε
σχέση με τη συνδρομή ανάρμοστης
συμπεριφοράς, αλλά ο ΠτΔ είναι
που εκδίδει θετική ή αρνητική πράξη
απόλυσης, δέσμια προς την ουσιαστική κατάληξη του αποφασίζοντος
οργάνου, η παραπομπή στο οποίο
γίνεται με δικές του ενέργειες (Σύνταγμα άρ. 153 παρ. 8 εδ.4). Ποινική
ανάκριση μπορεί, τυπικά, να αρχίζει

και εναντίον του ΓΕ (περί Ποινικής
Δικονομίας Νόμου Κεφ.155, άρ. 4
παρ. 2). Ωστόσο, δεν διασφαλίζεται
και η αποχή του ερευνόμενου από
την έρευνα, ούτε το απρόσκοπτο
της αστυνομικής δράσης.
Η συγκέντρωση των ρόλων εισαγγελέως και ερευνόμενου στο
ίδιο πρόσωπο, ακόμα και ως ενδεχόμενη, προσκρούει στην αρχή Nemo iudex in causa sua (ουδείς κριτής
σε δική του υπόθεση), που απορρέει
από την αρχή της φυσικής δικαιοσύνης, και συναρτάται με την έννοια
της δίκαιης δίκης, όπως κατοχυρώνεται και στο άρ. 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ.
Βλ. και Kyprianou v. Cyprus (Αίτηση
αρ.73793/01), ΕΔΑΔ, 15/12/2005. Η
δικαιοσύνη δεν θα πρέπει μόνο να
απονέμεται, αλλά και να φαίνεται
ότι και πώς απονέμεται. Η έννοια
της ανάρμοστης συμπεριφοράς δεν
συμπορεύεται με την έννοια της
προσωπικής ηθικής, μα, ευρύτερα,
περιλαμβάνει οποιαδήποτε συμπε-

ριφορά διαταράσσει τα εχέγγυα της
αμεροληψίας, δημιουργεί κλονισμό
της κοινής εμπιστοσύνης, και δεν
συνάδει με το αξίωμα του ΓΕ (που
είναι οιονεί δικαστικό).
Η εύλογη υποψία περί αδικηματικής συμπεριφοράς (σε αντίθεση
με την εσκεμμένη γενικολογία) είναι
επαρκής, προκειμένου, το διορίζον
όργανο, να δρομολογεί ενέργειες
για τη διάγνωση τυχόν ανάρμοστης
συμπεριφοράς, ανεξάρτητα από την
έναρξη ποινικής ανάκρισης ή το
ενδεχόμενο καταδίκης ή αθώωσης,
και άνευ βλάβης του τεκμηρίου της
αθωότητας, η επίκληση του οποίου,
δεν είναι απόλυτα συναφής στην
περίπτωση.
Εκκρεμούσης αστυνομικής έρευνας ή έρευνας με πειθαρχικό χαρακτήρα, φρονώ, υπάρχει νομική οδός
θέσης του ΓΕ σε διαθεσιμότητα,
από το διορίζον όργανο, εάν αυτή
είναι ουσιαστικά δικαιολογημένη
(βλ. όρους υπηρεσίας δημοσίων

υπαλλήλων, και άρ. 19 του περί Ερμηνείας Νόμου, Κεφ.1, σε σχέση με
το άρ. 4 του περί Απονομής της Δικαιοσύνης Νόμου του 1964). Όταν
θα πρέπει να αντιμετωπιστεί μια
θεσμική κρίση, το επίκεντρο, για
τη διαφύλαξη της Δημοκρατίας, δεν
είναι τα νομικά κενά, που αν ο σκοπός είναι ο εντοπισμός τους, υπάρχουν πολλά, αλλά οι νομικές δυνατότητες. Σε περίπτωση ανάγκης
διερεύνησης του ΓΕ για τυχόν αδικηματική συμπεριφορά, υπάρχουν
νομικές δυνατότητες.
Μεταξύ αυτών, η ενεργοποίηση
της διαδικασίας εξέτασης τυχόν
ανάρμοστης συμπεριφοράς, που
συνιστά λόγο απόλυσης, ή σε περίπτωση έναρξης αστυνομικής έρευνας διαρκούσης της κατοχής του
αξιώματος, η θέση σε διαθεσιμότητα,
εφόσον συντρέχουν οι ουσιαστικές
προϋποθέσεις της.

Ο κ. Γιώργος Γεωργίου είναι δικηγόρος.
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Κυριακή 26 Απριλίου 2015

Ο ΑΚΗΣ ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ ΣΤΗΝ «Κ»

Μονόδρομος η παραίτηση
του γενικού εισαγγελέα
Έλλειψη του στοιχείου της αμεροληψίας από πλευράς Κ. Κληρίδη εντοπίζει ο τέως βοηθός γενικός εισαγγελέας

Για κατάχρηση εξουσίας στα περί δωροδοκίας του Ρίκκου Ερωτοκρίτου επικρίνει τον γενικό εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη ο τέως Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας ο
Άκης Παπασάββας σε συνέντευξή του στην «Κ».
ισχύουν τα όσα έχουν δει το φως
της δημοσιότητας ότι είχε στην κατοχή του από καιρό τις καταγγελίες
περί δωροδοκίας του βοηθού γενικού
εισαγγελέα και βρήκε τώρα την ευκαιρία να ανεβάσει τους τόνους και
να ζητήσει διερεύνηση των καταγγελιών; Αφού ποτέ δεν τον ήθελε
για συνεργάτη του, αυτό το πράγμα
δεν διαψεύστηκε, άρα, ο οποιοσδήποτε πολίτης μπορεί να του δίνει
την Α ή Β σημασία, αφού οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έχουν διαψευσθεί.
Εάν αυτό το πράγμα έχει τη βάση
του, αντιλαμβάνεστε ότι η όποια κίνηση, η όποια δήλωση αποστερείται
πέρα για πέρα του τεκμηρίου της
αμεροληψίας και «μπαίνουμε» στα
χωρικά ύδατα της κατάχρησης εξουσίας.
–Γιατί λέτε συνέχεια για κατάχρηση εξουσίας από πλευράς του
γενικού εισαγγελέα;
–Λέω για κατάχρηση εξουσίας
γιατί ποτέ δεν διαψεύστηκαν οι ισχυρισμοί για τις σχέσεις του με τον
βοηθό γενικό εισαγγελέα. Γενικός
ή βοηθός γενικός διέψευσαν ποτέ
ότι τους διακατείχε το μίσος και το
πάθος αυτά τα δύο χρόνια; Εάν τους
διακατείχε –και δυστυχώς ο τόπος
είναι μικρός και οι άνθρωποι μιλούν
και εντός και εκτός Νομικής Υπηρεσίας– εάν υπήρχε μίσος και πάθος,
τότε αυτόματα μπαίνει η έννοια της
κατάχρησης εξουσίας. Τότε, αυτόματα υπεισέρχεται η έλλειψη αμεροληψίας.

“

Δεν έχω αντιληφθεί γιατί
διορίστηκε ποινικός
ανακριτής, το πρώτο.
Διότι μπορεί να το ζήτησε
ο βοηθός γενικός εισαγγελέας, αλλά δεν βλέπω
τον λόγο, γιατί έσπευσε
ασμένως ο γενικός
εισαγγελέας.

“

Όταν ο φάκελος θα πήγαινε στη Νομική Υπηρεσία ούτε καν θα έπρεπε
να τον ανοίξει ή να
τον φυλλομετρήσει,
ή να τον αγγίξει ο γενικός
εισαγγελέας.

–Διορίστηκε ένας ανεξάρτητος
ποινικός ανακριτής για να ερευνήσει ισχυρισμούς που αφορούν
τον βοηθό γενικό εισαγγελέα.
Πώς έπρεπε να τύχει χειρισμού
το όλο θέμα;
–Δεν έχω αντιληφθεί γιατί διορίστηκε ποινικός ανακριτής, το πρώτο. Διότι μπορεί να το ζήτησε ο βοηθός γενικός εισαγγελέας, αλλά δεν
βλέπω τον λόγο, γιατί έσπευσε ασμένως ο γενικός εισαγγελέας να διορίσει
ποινικό ανακριτή. Δεύτερον, τι είναι
εκείνο για το οποίο διατάχθηκε ποινική διερεύνηση; Αν δωροδοκήθηκε
ή δεν δωροδοκήθηκε ο βοηθός γενικός εισαγγελέας και όχι ποινική
διερεύνηση για το τι λέχθηκε στην
Επιτροπή Θεσμών; Πώς από όλα
όσα λέχθηκαν γύρω από το θέμα
Γιωρκάτζη βγήκε ένα μικρό κομματάκι και αποτέλεσε αντικείμενο ποινικής διερεύνησης; Τρίτο σημείο,
είδα την παρουσίαση του πορίσματος
του ποινικού ανακριτή από τον γενικό εισαγγελέα, υπήρχε μία αμήχανη και άχαρη προσπάθεια να εμφανιστεί ότι όσα λέγονται και όσα
θα επακολουθήσουν είναι το αποτέλεσμα του τι λέει ο ποινικός ανακριτής. Αυτό είναι απόλυτα και κάθετα αντινομικό, μία ποινική ανάκριση που, ειρήσθω εν παρόδω, δεν
ξέρουμε τι λέει, εκτός από κάποια
μεμονωμένα σημεία, για τα οποία
εκ πρώτης όψεως δεν φαίνεται να
προκύπτουν ποινικά αδικήματα, το
ουσιαστικό όμως και νομικό μιας

ποινικής ανάκρισης, μπορεί να είναι
σωστή, μπορεί να είναι λανθασμένη
μπορεί να είναι λειψή, το διά ταύτα
πώς κρίνω αυτή την ποινική ανάκριση είναι υποχρέωση του γενικού
εισαγγελέα και ή γενικότερα της
Νομικής Υπηρεσίας. Εκείνο που διέκρινα ήταν αποφυγή τοποθέτησης
του γενικού εισαγγελέα, «τα είπε ο
ανακριτής, τα είπε ο ανακριτής»,
«εσείς τι λέτε κύριε γενικέ και τι θα
κάνετε κύριε γενικέ»; Δεν υπήρχε
κάτι τέτοιο. Μετά από δύο ή τρεις
ώρες και μετά που υπήρξε η αντίδραση του βοηθού γενικού εισαγγελέα, σε χρόνο μηδέν η αμηχανία
του γενικού εισαγγελέα μετατράπηκε
και το διά ταύτα ήταν διώκεται ο
βοηθός γενικός εισαγγελέας.
–Στη νομική επιστήμη τι σημαίνει
όταν κάποιος περιγράφει την ενδεχόμενη διάπραξη κάποιου αδικήματος με τον όρο αποκαλύπτεται;
–Ο όρος αποκαλύπτεται χρησιμοποιήθηκε από τον γενικό εισαγγελέα έτσι όπως φέρεται να αναφέρεται στο πόρισμα του ποινικού
ανακριτή. Σαφέστατα δεν είναι δόκιμος νομικός όρος. Δείχνει τη διστακτικότητα και αμηχανία του αποσπασματικού διαβάσματος του γενικού εισαγγελέα και το τι είπε ο
ανακριτής. Αποφυγή παντελούς ευθύνης, τι έλεγε ο ίδιος ο αρμόδιος
εκείνη την στιγμή γενικός εισαγγελέας.
–Έχει δημιουργηθεί ένας φαύλος

Οι σχέσεις γενικών και βοηθών
–Πάντως, φαίνεται να συνεχίζεται η
παράδοση που θέλει γενικό και βοηθό
Γενικό να έχουν κακές σχέσεις μεταξύ
τους.

–Ναι, όμως υπάρχει μεγάλη διαφορά η συγκεκριμένη με παλιότερες περιπτώσεις. Ποτέ στις συγκρούσεις μέχρι τώρα δεν υπήρχε
μία τέτοια υπερβολική αυταρχικότητα. Ποτέ δεν υπήρχαν οι καταγγελίες αυτές για ποινικά αδικήματα. Ποτέ οι όποιες σχέσεις γενικού
και βοηθού γενικού εισαγγελέα,
στο παρελθόν δεν έφθασαν στο
σημείο, ο ένας να καταγγέλλει τον
άλλο για ποινικά αδικήματα.

–Και εσείς δεν είχατε και τις καλύτερες
σχέσεις με τον τότε γενικό εισαγγελέα

Πέτρο Κληρίδη;

–Ναι, αλλά ποτέ δεν υπήρξε θέμα να
κατηγορηθώ για ποινικό αδίκημα,
ούτε εγώ να κατηγορήσω για ποινικό αδίκημα τον Πέτρο Κληρίδη.

–Τελικά, μήπως το πρόβλημα που δημιουργείται έχει να κάνει με τη θέση
του βοηθού γενικού έτσι όπως γίνεται
η πλήρωση της θέσης μετά το 1974;

–Είναι παρανοϊκό να λέγεται ότι το
δίκαιο της ανάγκης λειτουργεί
στην περίπτωση του δικαστικού
σώματος, της Βουλής και του
Υπουργικού Συμβουλίου και είναι
προβληματικό στην περίπτωση
του βοηθού γενικού εισαγγελέα,
θέση που καλυπτόταν από Τ/κ με
βάση το σύνταγμα. Όχι, είναι απο-

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

Παρέμβαση σε όλα όσα ταλανίζουν
την κορυφή της Νομικής Υπηρεσίας
αυτή την περίοδο πραγματοποιεί ο
Άκης Παπασάββας. Σε συνέντευξή
του στην «Κ» ο τέως βοηθός γενικός
εισαγγελέας καλεί τον γενικό εισαγγελέα να παραιτηθεί μετά τη δημόσια
αντιπαράθεσή του με τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας. Κάνει λόγο για
κατάχρηση εξουσίας από πλευράς
Κώστα Κληρίδη στην υπόθεση με
τον Ρίκκο Ερωτοκρίτου, ενώ επικριτικά σημειώνει ότι ποτέ στο παρελθόν οι σχέσεις γενικού και βοηθού
εισαγγελέα, όσο κακές και αν ήταν,
δεν είχαν φθάσει στο σημερινό επίπεδο.
–Τι συναισθήματα προκαλούν σε
έναν τέως βοηθό γενικό εισαγγελέα τα όσα διαδραματίζονται
στη Νομική Υπηρεσία;
–Μία απέραντη θλίψη, γι’ αυτά
που λέγονται, γι’ αυτά που ακούγονται. Νιώθω έντονη την προσπάθεια, τουλάχιστον με όσα λέει και
όσα κάνει ο γενικός εισαγγελέας,
ότι θα αρχίσουμε να διαβάζουμε τα
νομικά ανάποδα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα γι’ αυτό που λέω
είναι ότι όταν καταγγέλλει ο βοηθός
γενικός εισαγγελέας μία σειρά, κατά
τη γνώμη του, ποινικών αδικημάτων,
να του απαντά ο γενικός εισαγγελέας,
«αυτά να τα πεις στη δίκη που θα
δικάζεσαι». Αν αυτό έχει λεχθεί ξανά
από οποιοδήποτε νομικό, «οι παροικούντες την Ιερουσαλήμ», ξέρουν
ότι όταν κάποιος δικάζεται, δικάζεται
για τα γεγονότα που τον αφορούν
και τα αδικήματα που του αποδίδονται και δεν μπορεί να προβάλει
οποιοδήποτε άλλο ισχυρισμό. Αυτά
τα λεχθέντα, αυτή η τακτική είναι
αντινομική τακτική.
–Η διαμάχη μεταξύ γενικού εισαγγελέα και βοηθού γενικού εισαγγελέα πόσο επιδρά αρνητικά
στο έργο της Νομικής Υπηρεσίας,
ιδιαίτερα αυτή την περίοδο με
καυτά ζητήματα, όπως αυτά των
ερευνών για την οικονομία;
–Απόλυτα και κάθετα, αρνητικά.
Αν αγνοήσουμε τα υπόλοιπα και λάβουμε υπόψη το κλίμα της ψυχολογίας και μόνο, δημιουργείται αυτό
που είχα πει και παλαιότερα, «η σιωπή του νεκροταφείου». Όταν ο γενικός εισαγγελέας παρεμβαίνει με
οργισμένο ύφος και υποδεικνύει σε
αρχηγό πολιτικού κόμματος, «αν ξέρεις εσύ καλύτερα νομικά, έλα να
γίνεις εσύ γενικός εισαγγελέας, για
τα θέματα της οικονομίας», εάν ο
γενικός εισαγγελέας παρεμβαίνει
στον δημόσιο τηλεοπτικό διάλογο
και υποδεικνύει να σταματήσουν
οι όποιες δημόσιες αναφορές για το
θέμα Ρίκκου Ερωτοκρίτου και να
σταματήσουν, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, οι δίκες από αέρος, γιατί
«θα υποστείτε τις συνέπειες και τις
διώξεις», εάν αυτό το κλίμα εξ αντικειμένου δεν αποσκοπεί να δημιουργήσει κλίμα φόβου και τρόμου,
δεν ξέρω τι άλλο. Η νομική επιστήμη,
η Νομική Υπηρεσία, ο γενικός εισαγγελέας, δεν μπορεί να λειτουργήσει ούτε στοιχειωδώς, εάν δεν
έχει βιωμένο το στοιχείο της αμεροληψίας και του σεβασμού των Θεσμών και της μη κατάχρησης εξουσίας. Εάν αυτά δεν συντρέχουν επί
εικοσιτετραώρου βάσεως, δεν είναι
δυνατό να λειτουργήσει η Νομική
Υπηρεσία.
–Άρα μου λέτε ότι τα βαθύτερα
αίτια των όσων διαδραματίζονται
στη Νομική Υπηρεσία είναι οι
διαχρονικές σχέσεις των δύο ανδρών;
–Τα αίτια του μίσους και του πάθους, όπως αυτοί τα προβάλλουν,
τα έχουν προσδιορίσει με δηλώσεις,
με κινήσεις. Υπήρχαν δημοσιεύματα
στον Τύπο ότι ο Κώστας Κληρίδης
δεν ήθελε εξ αρχής τον Ρίκκο Ερωτοκρίτου για συνεργάτη και αυτά
τα δημοσιεύματα δεν έχουν διαψευσθεί από τον γενικό εισαγγελέα.
Ερωτώ τον γενικό εισαγγελέα,

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

Συνέντευξη στον
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΤΟΜΑΡΑ

λύτως αναγκαία και η θέση του γενικού αλλά και του βοηθού γενικού, φθάνει η αλαζονεία του γενικού εισαγγελέα να μην οδηγείται
σε βαθμό και σε έκταση που να θε-

ωρεί υποτακτικό τον βοηθό γενικό
εισαγγελέα. Πρέπει να υπάρχει ο
στοιχειώδης σεβασμός, στη σημασία και το θεσμό και της θέσης και
του προσώπου.

κύκλος από την πρόθεση του γενικού από τη μία να καταχωρηθεί
υπόθεση κατά του βοηθού και
από την άλλη ο βοηθός ανάμεσα
σε άλλα πρόσωπα να καταγγείλει
στην Αστυνομία τον γενικό;
–Ούτε στη νομική επιστήμη
υπάρχουν αδιέξοδα ούτε στη Δημοκρατία ούτε πουθενά. Το σύνταγμα ερμηνεύεται, το σύνταγμα συνεπικουρείται και από την υπόλοιπη
νομοθεσία και νομολογία. Καλώς ή
κακώς, από τη στιγμή που καταγγέλλεται ο γενικός εισαγγελέας η
αστυνομία είχε και έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να προβεί σε ανακρίσεις, να κάνει το έργο της όπως
το αντιλαμβάνεται αλλά όταν ο φάκελος θα πήγαινε στη Νομική Υπηρεσία, ούτε καν θα έπρεπε να τον
ανοίξει ή να τον φυλλομετρήσει ή
να τον αγγίξει ο γενικός εισαγγελέας,
ούτε βέβαια να τον προωθήσει στους
εισαγγελείς δεδομένης της εξ αντικειμένου μη δυνατότητας αντίδρασης, πολύ δε περισσότερο με το δημιουργημένο κλίμα φόβου και τρόμου, αλλά θα έπρεπε να προαναγγελθούν κάποια πρόσωπα, όχι υποτακτικά, όχι φιλικά, όχι κουμπάροι,
όχι από αυτούς που τηλεφωνούν
δέκα φορές την ημέρα στον γενικό
εισαγγελέα, αλλά κάποιοι που έχουν
το εχέγγυο της αμεροληψίας στους
οποίους θα παραπεμπόταν η υπόθεση. Αυτή είναι η διέξοδος του άρθρου 112 και 113 του Συντάγματος
στα δοσμένα γεγονότα της υπόθεσης.
–Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
έπρεπε να παρέμβει με τον τρόπο
που το έπραξε;
–Το ύψιστο, το σημαντικότερο
απ’ όλα είναι το θεσμικό. Ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας, ο μόνος που νομιμοποιείται με τη λαϊκή εντολή,
είχε υποχρέωση ως το εκλεγμένο
όργανο της Κυπριακής Δημοκρατίας
να προσπαθήσει να αποκαταστήσει
τη διαταρασσόμενη σε ύψιστο βαθμό
έννομη τάξη. Αλλά, αντί αυτού υπήρξε η σκληρή και απαράδεκτη αντίδραση του γενικού εισαγγελέα. Από
τη στιγμή που γίνεται μια τέτοια
δήλωση με εκφράσεις όπως, «ντροπή», ούτε για ένα δευτερόλεπτο δεν
σου επιτρέπεται από τον εαυτό σου
και από την έννομη τάξη και από
τη συνταγματική λειτουργία να παραμένεις στη θέση σου. Για τον
απλούστατο λόγο, ότι οι συνταγματικές ρυθμίσεις σου έχουν δώσει τη
δικαιοδοσία να είσαι ο νομικός σύμβουλος του Προέδρου του κράτους.
Από τη στιγμή που λες στον Πρόεδρο
ότι πρέπει να ντρέπεται, ούτε εσύ
μπορείς να δίνεις την οποιαδήποτε
καλή ή κακή γνωμοδότηση στο αιρετό όργανο το νομιμοποιούμενο
από τη λαϊκή εντολή, και ούτε το
νομιμοποιημένο αιρετό όργανο μπορεί να έχει την εμπιστοσύνη μετά
από αυτή την υβριστική συμπεριφορά του δοτού οργάνου. Και κάπου
εδώ είναι και η εντυπωσιακή, η αλαζονεία του δοτού οργάνου. Είναι μονόδρομος η παραίτηση του γενικού
εισαγγελέα. Όταν επιλέγεις τη σύγκρουση με το αιρετό όργανο, οπωσδήποτε οδηγείς τον εαυτό σου στην
παραίτηση.
–Η αντίδραση του Κώστα Κληρίδη
σας εξέπληξε;
–Ο Κώστας Κληρίδης, έχω την
αίσθηση ότι από τότε που πήγε στη
Νομική Υπηρεσία, λειτουργεί κατά
διαμετρικά αντίθετο τρόπο με τον
όποιο είχε δώσει δείγματα γραφής
από τη δικαστική έδρα. Και υπάρχουν και άλλα παραδείγματα, όπως
ο χειρισμός που έγινε από τον ίδιο
για ένοπλες ασκήσεις ΕΛΑΜιτών
αλλά και του αιτήματος για αποφυλάκιση Κώστα Παπακώστα όπου οι
θέσεις του ήταν και παραμένουν
άκρως αντινομικές και απαράδεκτες.
–Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
και το Υπουργικό Συμβούλιο μπορούν να διορίσουν ανεξάρτητους
ποινικούς ερευνητές;
–Ασφαλέστατα μπορούσε να γίνει
με βάση το σχετικό άρθρο της ποινικής δικονομίας.
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90 χρόνια ΑΚΕΛ μέσα από τους ηγέτες του
Οι γενικοί γραμματείς του Κομμουνιστικού Κόμματος Κύπρου από τον Χαράλαμπο Βάτη μέχρι και τον Άντρο Κυπριανού
Η ιστορία του σημερινού ΑΚΕΛ πάει
πίσω στα μέσα του 20ού αιώνα, στις
14 Απριλίου 1941 όταν διαδέχθηκε
το Κομμουνιστικό Κόμμα Κύπρου
(ΚΚΚ) το οποίο ιδρύθηκε το 1926.
Τότε, αρχές του 20ού αιώνα, είχε
έρθει στην Κύπρο για να οργανώσει
το ΚΚΚ, ο Χαράλαμπος Βατυλιώτης
(Βάτης) ο οποίος και στο πρώτο συνέδριο που έγινε τότε, ανέλαβε ως
Γενικός Γραμματέας (γ.γ.) του νεοσυσταθέντος κόμματος. Μετά το
συνέδριο, ο Βάτης φεύγει στο εξωτερικό και καθήκοντα Γ.Γ. ανέλαβε
ο Κώστας Σκελέας μέχρι το 1930
οπότε και επέστρεψε ο Βάτης θεωρητικά υπήρξε και ο ιδρυτής του
Κόμματος. Μετά τα Οκτωβριανά του
1931 οι Βρετανοί εξόρισαν και τους
δύο και το Κόμμα κηρύχθηκε παράνομο. Από το 1930 μέχρι το 1936
σε συνθήκες παρανομίας και σχεδόν
πλήρους αδράνειας, ο Κώστας Κόνωνας είναι καταγραμμένος ως Γ.Γ.
ωστόσο πολύ λίγα περί του ανδρός
στοιχεία εμφανίζονται επισήμως
από το ίδιο το ΑΚΕΛ. Το 1936, την
ηγεσία του ΚΚΚ ανέλαβε ο εκ των
ιδρυτών του, Πλουτής Σέρβας (Πλούταρχος Λοΐζου Σαββίδης), ο οποίος
μόλις είχε επιστρέψει από σπουδές
στη Μόσχα. Ο Σέρβας οδήγησε το
ΚΚΚ στη μετεξέλιξή του το 1941,
στο σημερινό ΑΚΕΛ του οποίου και
υπήρξε ο πρώτος ηγέτης και γ.γ.
Όταν το 1943 επετράπη από τους
Άγγλους η διεξαγωγή Δημοτικών
Εκλογών, οι οποίες είχαν καταργηθεί
μετά τα Οκτωβριανά του 1931, ο
Πλουτής Σέρβας κατήλθε υποψήφιος
του ευρύτερου μετώπου της αριστεράς ΕΜΕΚΕΛ και εξελέγη δήμαρχος
Λεμεσού. Ενώπιον του Σέρβα τέθηκε
από συντρόφους του της ηγεσίας
του κόμματος, το δίλημμα δήμαρχος
ή γ.γ. του ΑΚΕΛ. Ο Σέρβας θεωρούσε
ότι δεν ήταν ασύμβατα τα δύο αξιώματα, ωστόσο, προτίμησε να συνε-

Εζεκίας Παπαϊωάννου, ο μακρο-

Χαράλαμπος Βατυλιώτης.

Κώστας Σκελέας.

Πλουτής Σέρβας.

Φιφής Ιωάννου.

χίσει το έργο που είχε ξεκινήσει στη
Λεμεσό και το 1945 παραδίδει τη
σκυτάλη του ΑΚΕΛ στον Φιφή Ιωάννου. Ο Σέρβας επανεξελέγη στο αξίωμα του δημάρχου Λεμεσού το 1946
για δεύτερη τριετία μέχρι και το
1949. Κατά τη διάρκεια της θητείας
του ως δήμαρχος ο Πλουτής Σέρβας
ανέπτυξε έντονη αντιαποικιακή
δράση με αποτέλεσμα τη σύλληψη
και φυλάκισή του το 1948. Το 1952,
ο Πλουτής Σέρβας, απεβλήθη από
τις τάξεις του ΑΚΕΛ. Πέθανε στις
14 Φεβρουαρίου του 2001.

Από τον Πλουτή στον Εζεκία

Στο ΑΚΕΛ μετά τον Πλουτή Σέρβα, το 1945, τα ηνία ανέλαβε ο δημοσιογράφος Φιφής (Νεόφυτος)
Ιωάννου μέχρι το 1949. Ο Ιωάννου
γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1914.
Εργάστηκε ως διδάσκαλος την περίοδο 1937-1944 και για μια πενταετία διετέλεσε και πρόεδρος της
Παγκύπριας Διδασκαλικής Ομοσπονδίας. Ο Φιφής, όπως ήταν ευρέως γνωστός, ενεργοποιήθηκε από
τα νεανικά του χρόνια στο παράνομο

Δημήτρης Χριστόφιας ο πρώτος ηγέτης του ΑΚΕΛ που ανήλθε στο κορυφαίο
πολιτειακό αξίωμα. Τον διαδέχθηκε ο Άντρος Κυπριανού.

βιότερος ηγέτης του ΑΚΕΛ. Διετέλεσε γ.γ. της Κεντρικής Επιτροπής από το 1949 μέχρι τον θάνατό του, τον Απρίλιο του 1988.

τότε Κομμουνιστικό Κόμμα της Κύπρου, ανέλαβε το 1944 την ηγεσία
του ΑΚΕΛ και από το 1945 έως το
1949 διετέλεσε Γενικός Γραμματέας
της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Ο Φιφής Ιωάννου πέθανε το
1988. Το 1949 στην ηγεσία του ΑΚΕΛ
ανήλθε ο Εζεκίας Παπαϊωάννου, ο
οποίος υπήρξε και ο μακροβιότερος
ηγέτης του ΑΚΕΛ, αφού παρέμεινε
στη θέση του γ.γ. μέχρι το θάνατό
του, τον Απρίλιο του 1988. Ο Παπαϊωάννου γεννήθηκε στο Κελλάκι
της Λεμεσού το 1908. Φοίτησε από
την Αμερικάνικη Ακαδημία Λάρνακας. Αρχικά εργάστηκε στα κυπριακά
μεταλλεία, στη συνέχεια πήγε στην
Ελλάδα όπου για ένα διάστημα δούλεψε στο λιμάνι του Πειραιά και στη
συνέχεια πήγε στο Λονδίνο. Εκεί
αναμείχθηκε στις τάξεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Βρετανίας
και στο πλαίσιο της αρχής του προλεταριακού διεθνισμού ο Εζεκίας
Παπαϊωάννου πήγε μαζί με άλλους
συντρόφους του στην Ισπανία όπου
πολέμησε στον ισπανικό εμφύλιο
στο πλευρό των Ισπανών κομμου-

νιστών. Από την Ισπανία φεύγει για
το Λονδίνο και στη συνέχεια έρχεται
στην Κύπρο, όπου το 1949 εκλέγεται
γ.γ. του ΑΚΕΛ, διαδεχόμενος τον
Φιφή Ιωάννου. Το αυστηρό κομματικό στιλ και η πλήρης αφοσίωση
στο Κόμμα αλλά και στην πολιτικοθεωρητική γραμμή της ηγέτιδας
τότε χώρας του κομουνιστικού κινήματος, της Ένωσης Σοβιετικών
Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, ήταν
αυτό που χαρακτήρισε την επί σαράντα έτη ηγεσία του Εζεκία Παπαϊωάννου στο ΑΚΕΛ και σφράγισε
την πολιτική κουλτούρα του κόμματος. Επί δικής του θητείας, το
ΑΚΕΛ, εξέλεξε στην προεδρία της
Δημοκρατίας, τον ανεξάρτητο υποψήφιο Γιώργο Βασιλείου, τον Φεβρουάριο του 1988. Ο Εζεκίας Παπαϊωάννου πέθανε λίγους μήνες αργότερα, στις 14 Απριλίου 1988.
Στις 22 Απριλίου του 1988 η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ εξέλεξε
στην ηγεσία του Κόμματος τον Δημήτρη Χριστόφια. Ακολούθησε η
διάσπαση του κόμματος με τη διαγραφή ή και αποχώρηση κορυφαίων
στελεχών του. Ο Δ. Χριστόφιας επανεξελέγη άλλες τέσσερις φορές (1990,
1995, 2000 και το 2005) και υπήρξε
ο πρώτος ηγέτη του ΑΚΕΛ, ο οποίος
κατάφερε να ανέλθει στα δύο υψηλότερα πολιτειακά αξιώματα. Το
2001 στην προεδρία της Βουλής και
το 2008 στην προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τον Γενάρη του
2009 τον διαδέχθηκε ο Άντρος Κυπριανού, ο οποίος υπερίσχυσε του
ανθυποψηφίου του, Νίκου Κατσουρίδη σε ψήφους στην Κεντρική Επιτροπή. Στο συνέδριο του προσεχούς
Ιουνίου θα εκλεγεί η νέα ΚΕ, η οποία
στη συνέχεια θα εκλέξει και τον γενικό της γραμματέα για τα επόμενα
πέντε χρόνια, ο οποίος εκτός απροόπτου θα είναι για ο Άντρος Κυπριανού.
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Οι ειδήσεις μπαίνουν στα βιβλία της ιστορίας

Μέσα από τις σελίδες των New York Times από το 1851 και μετά η ανθρωπότητα διαβάζει καθημερινά για τα πεπραγμένα της
Του ΜΙΧΑΛΗ ΤΣΙΚΑΛΑ

Το χρονολόγιο και η ύπαρξη των
Νew York Times (NYΤ), είναι συνυφασμένο με ντοκουμέντα και
ειδήσεις οι οποίες μετουσιώθηκαν
πια σε μέρος της παγκόσμιας ιστορικής πραγματικότητας. Με έτος
ίδρυσης το 1851 από τον δημοσιογράφο και πολιτικό Henry Jarvis Raymond και τον τραπεζικό
George Jones, οι ΝΥΤ έφεραν το
μότο «All the News That’s Fit to
Print», ανοίγοντας έναν κύκλο
ενημέρωσης που παραμένει ακόμη
κραταιός στον τομέα της δημοσιογραφίας και με διαρκή εξέλιξη
σε όλα τα επίπεδα. Το περιδιάβασμα της ιστορικής πραγματικότητας ξεκινάει εν αρχή στις ΗΠΑ
από την περίοδο του εμφυλίου,
στη συνένωση των πολιτειών, τη
δημιουργία ενιαίου κράτους και
θεσμών, με τους ΝΥΤ να αποτυπώνουν στις σελίδες τους όλα τα
πεπραγμένα μιας εξαιρετικούς ταραχώδους αλλά και κομβικής για
την πορεία των ΗΠΑ περιόδου.
Αποκαλούμενη και ως «Grey
Lady», η εφημερίδα χάραξε τη
δική της ξεχωριστή πορεία απευθυνόμενη ευθύς εξαρχής στους
διανοούμενους της εποχής, γεγονός που ισχύει μέχρι και σήμερα,
καταφέρνοντας να μεταδώσει την

Το ναυάγιο του Τιτανικού, συντάρα-

ξε την ανθρωπότητα.

1851
Ιδρύονται οι Νew York Times

από τους Henry Jarvis Raymond
και George Jones.

1935
Μετά τον θάνατο του Ochs ανα-

λαμβάνει ο Arthur Hays Sulzberger.

1965
Η εφημερίδα επεκτείνεται σε

ύλη συμπεριλαμβάνοντας και
περιοδικό.

1995

Το υπερσύχρονο κτήριο της εφημερίδας.

Λίγο μετά το ξεκίνημα του Β΄ Παγ-

κοσμίου Πολέμου.
ειδησιογραφία με αντικειμενικότητα, στέκοντας ακριβοδίκαιη σε
γεγονότα και πρόσωπα που καθόρισαν με τη δράση τους την
εκάστοτε χρονική στιγμή. Αποτυπώθηκε δε ξεκάθαρα αυτό με
την κυκλοφορία της εφημερίδας
που ουσιαστικά εκτοξεύτηκε εν
τη γενέσει της από τα 10.000 φύλλα στα 24.000 μόλις μέσα σε μία
μόνο εβδομάδα.
Η φιλοσοφία αυτή δεν άλλαξε
ούτε και το 1896 όταν τους ΝΥΤ
απέκτησε ο Adolph Simon Ochs,
ο οποίος πήγε την εφημερίδα πολλά βήματα παρακάτω επεκτείνοντας την ύλη στα διεθνή νέα, προσθέτοντας ένα περιοδικό κάθε
Κυριακή (εξαιρετική πρωτοτυπία
για την εποχή) και μειώνοντας
την τιμή της εφημερίδας μετά από
αυξήσεις που είχαν σημειωθεί τα
τελευταία χρόνια. Το «penny newspaper» ήταν και πάλι γεγονός,
εφόσον έτσι αγαπήθηκε από το
αναγνωστικό κοινό ευθύς εξαρχής.
Με την Αμερική να βρίσκεται σε
περίοδο ανάκαμψης και ενώ μια
πνοή αλλαγής και τεχνολογικής
καινοτομίας πρωτόφαντη για τον
άνθρωπο άλλαζε άρδην τα δεδομένα της καθημερινότητας, οι
Ν.Υ.Τ. απέδειξαν καλύπτοντας επί
σειρά εβδομάδων το ναυάγιο του
Τιτανικού το 1912, πόση σημασία
έχει να είναι το μέσο ενημέρωσης
νηφάλιο και έγκυρο στο μέσον
μιας απίστευτης είδησης. Εφεξής
τίποτα δεν θα ήταν το ίδιο εφόσον
το τραγικό αυτό γεγονός στάθηκε
αφορμή ώστε το αναγνωστικό κοινό να δείξει την εμπιστοσύνη του

Ο καταληκτικός τίτλος από την περίοδο του Αμερικανικού Εμφυλίου.
στην εφημερίδα, να φτάσουν παράλληλα σε χωρίς προηγούμενο
οι πωλήσεις και ν’ ανέβει κατακόρυφα ο πήχης της υπεύθυνης
και αντικειμενικής ενημέρωσης.
Το ζητούμενο, του να καθιερωθούν
δηλαδή οι New York Times στη
συνείδηση του αναγνώστη είχε
επιτευχθεί.
Το ακόμη δυσκολότερο, ήταν
να εδραιωθεί η εφημερίδα παραμένοντας στην πρώτη γραμμή. Ο
Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος που ακολούθησε ήταν κατά κοινή ομολογία ο πόλεμος που άλλαξε το ρου
της ανθρωπότητας και της ιστορίας, με τους New York Times να
μεταδίδουν ακριβώς από την πρώτη γραμμή τα τεκταινόμενα, γεγονός που επαναλήφθηκε και κατά
τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, προσδίδοντας πια στην εφημερίδα κύρος και αριστεία στη μετάδοση
ειδήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο.
Το ίδιο σθένος κατεγράφη και στα
σημαντικά γεγονότα που απασχόλησαν και την καθημερινότητα
του Αμερικανού πολίτη όπως ήταν
η δημοσίευση των περίφημων
«Pentagon Papers». Μια μελέτη
που αφορούσε τη γενικότερη εμπλοκή των ΗΠΑ στον πόλεμο του
Βιετνάμ, με τους New York Times
να δικαιώνονται στη δικαστική
διαμάχη που ακολούθησε της υπό-

θεσης από το Ανώτατο Δικαστήριο
με την επιχειρηματολογία ότι οι
δημοσιεύσεις προστατεύονταν
από την ελευθερία του Τύπου και
άρα η εφημερίδα έχοντας στο
πλευρό της το Σύνταγμα της χώρας
έπραξε το σωστό. Επικουρικά αλλά
με τη δική του σημασία, αυτές οι
δημοσιεύσεις στάθηκαν αιτία για
να κερδίσει η εφημερίδα βραβείο
Πούλιτζερ, το πρώτο από τα 114
που συνολικά έχει λάβει για ανάλογα ρεπορτάζ και δημοσιεύσεις.

Η τεχνολογία στην πράξη
Το εσωτερικό σύνθημα στους
New York Times, εκείνο που στάθηκε φάρος για τις γενιές των δημοσιογράφων και των ιδιοκτητών,
ήταν το «θα συνεχίσουμε ασκώντας με τις ίδιες αρχές τη δημοσιογραφία, όσα χρόνια και αν περάσουν». Μαζί με τα χρόνια που πέρασαν και έθεσαν επί τον τύπο
των ήλων τη συγκεκριμένη θεώρηση, επιβεβαιώνοντάς τη κάθε
φορά, πέρασαν και γενιές δημοσιογράφων που άφησαν το στίγμα
τους σε συστοιχία με την εκάστοτε
διοίκηση που έκανε πράξη το καθήκον να είναι κανείς οραματιστής
και να κοιτάει μπροστά. Σε αυτό
το πλαίσιο, εν έτει 1970 ο εγγονός
του Adolph Ochs, Arthur Ochs,
προχώρησε σε καινοτομίες αιχμής

που έδωσαν τη δυνατότητα στους
ΝΥΤ. να αποστέλλονται μέσω δορυφόρου σε όλα τα περιφερειακά
τυπογραφεία σε ολόκληρο τον κόσμο, εφόσον είχαν κάνει την εμφάνισή τους οι International New
York Times (ΙΝΥ-Κ). Ο μονόδρομος
της διαρκούς ανάπτυξης της δημοσιογραφίας και σε τεχνολογικό
επίπεδο δεν είχε πλέον γυρισμό,
εφόσον άνοιξαν διάπλατα οι δίαυλοι της επικοινωνίας ανά το
παγκόσμιο, πολύ πριν ανοίξει καν
η συζήτηση για την παγκοσμιοποίηση και πριν ενταχθεί ως λήμμα
στα λεξικά της Πολιτικής Επιστήμης. Ανάλογη –πηγαίνοντας τον
χρόνο μπροστά– ήταν και η τεχνολογική εξέλιξη όταν το 1995
και εν μέσω της «πρώτης άνθησης»
του διαδικτύου οι ΝΥΤ έδειξαν τον
οnline δρόμο στους υπόλοιπους,
ανεβάζοντας τη διαδικτυακή έκδοση, ενώ συναφείς ήταν οι αλλαγές
και στο τύπωμα της εφημερίδας,
εφόσον το χρώμα στις σελίδες κατείχε πλέον τον πρώτο ρόλο, κάτι
που δεν είχε συμβεί στο παρελθόν.
Η πίστη στον αρχικό τύπο εκτύπωσης της εφημερίδας, ήταν άλλωστε αυτή που δεν επέφερε τη
μετατόπιση από τις οκτώ στις έξι
στήλες, όταν άλλες εφημερίδες είχαν από χρόνια προχωρήσει στη
συγκεκριμένη αλλαγή, αλλά ούτως

ή άλλως, οι αλλαγές και οι αναταράξεις δεν ήταν ποτέ το φόρτε της
εφημερίδας. Από το 1851και την
ίδρυσή της μέχρι σήμερα, μόνο
δύο φορές δεν τυπώθηκαν οι NYT
και αυτό λόγω απεργίας στα τυπογραφεία. Η μεν πρώτη στις 9 Δεκεμβρίου του 1962 και η δεύτερη
10 Αυγούστου 1968. Τη δεκαετία
του 1980 όμως, μαζί με τη μέχρι
εκείνο το χρονικό διάστημα ανάπτυξη της εφημερίδας ήρθε και η
επέκταση γενικότερα στον κλάδο
των ΜΜΕ, με αιχμές του δόρατος
τις αγορές ραδιοφωνικών σταθμών
αλλά και καλωδιακής τηλεόρασης.
Δέκα χρόνια μετά, σχεδόν το σύνολο των δραστηριοτήτων που
ανήκαν στους Ν.Υ.Τ. πωλήθηκαν
έναντι 420 εκατ. δολαρίων σε κονσόρτσιουμ εταιρειών της Pennsylvania. Η οικονομική αναδίπλωση
είχε ξεκινήσει και τα επόμενα βήματα έγιναν στο πλαίσιο της σύνεσης και της οικονομικής συνέπειας, εφόσον το digital έμπαινε
δυναμικά στον χώρο της δημοσιογραφίας.

Η ταραγμένη περίοδος
Η δεκαετία του 2000, μπήκε με
τον εφιάλτη της 11ης Σεπτεμβρίου
2001. Σε καμία πρότερη στιγμή
της ιστορίας της Αμερικής, δεν
υπήρξε πράξη ανάλογη που να
προκαλέσει απανωτά σοκ τόσο
στην ίδια τη χώρα αλλά και στο
παγκόσμιο. Ο κόσμος παρακολουθούσε με κομμένη την ανάσα, η
ενημέρωση νεφελώδης τουλάχιστον τις πρώτες ώρες εφόσον κανείς δεν γνώριζε τι ακριβώς είχε
συμβεί, και όμως η νηφαλιότητα
των New York Times, ήρθε και
πάλι να επιβεβαιώσει το κεκτημένο
του κύρους. Η εφημερίδα, όταν
ολόκληρος ο κόσμος έκανε τον
απολογισμό του αφήνοντας πίσω
εκείνη την αποφράδα ημέρα, κέρδισε 6 βραβεία Πούλιτζερ για τον
τρόπο με τον οποίο κάλυψε τα γεγονότα.

Αρχίζει η λεγόμενη εποχή του

cyberspace εφόσον οι NYT με
ακόμη οκτώ εφημερίδες δημιουργούν την The New York Times Electronic Media Company,
ανοίγοντας νέους διαύλους ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

1997
Για πρώτη φορά εμφανίζεται

έγχρωμη εκτύπωση.

1999
Επενδύονται 15εκατ. δολάρια

στο TheStreet.com, έναν κορυφαίο διαδικτυακό παροχέα οικονομικών ειδήσεων.

2001
Η κάλυψη των επιθέσεων των

δίδυμων πύργων δίνει έξι βραβεία Πούλιτζερ στους NYT.

Οι International
New York Times
στην Κύπρο
Η Καθημερινή Κύπρου βάσει σχε-

τικής ανακοίνωσης έκανε γνωστό
στο αναγνωστικό κοινό ότι από την
1η Μαΐου αναλαμβάνει μέρος της
σύνταξης, εμπορικής εκμετάλλευσης και κυκλοφορίας της ημερήσιας αγγλόφωνης εφημερίδας International New York Times (ΙΝΥΚ) στην Κύπρο.
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Ζωή υπό το βάρος των αναμνήσεων
Τα σημάδια που άφησαν στον πληθυσμό μιας χώρας οι ξεριζωμοί και οι σφαγές έναν αιώνα μετά τη γενοκτονία των Αρμενίων
Του απεσταλμένου μας στο ΕΡΕΒΑΝ
ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Στην πόλη Μετσαμόρ, σε μια μουντή
πεδιάδα 36 χιλιόμετρα δυτικά της
πρωτεύουσας της Αρμενίας Ερεβάν,
είναι εύκολο να χαθείς. Ολα εδώ μοιάζουν ίδια. Τα ανώνυμα σοκάκια
και τα ομοιόμορφα σοβιετικού τύπου
μπλοκ πολυκατοικιών δεν προσφέρονται ως σημεία αναφοράς. Σε ένα
μικρό διαμέρισμα σαν όλα τα άλλα
όμως κρύβεται μια μοναδική ιστορία.
Εκεί περνά τις μέρες της, σε έναν
καναπέ με μια φλοκάτη κρεμασμένη
στον τοίχο πίσω της, η Αρσαλουίς
Μουραντιάν. Μια μικρόσωμη γυναίκα με αδύναμα χέρια και σταφιδιασμένο πρόσωπο. Μία από τους
τελευταίους επιζήσαντες της γενοκτονίας των Αρμενίων.
Το διαβατήριό της γράφει ως έτος
γέννησης το 1912 και τόπο την Τουρκία. Σήμερα, στα 103 της χρόνια, η
επικοινωνία είναι δύσκολη. Χρειάζεται διπλή μετάφραση στα αρμενικά για να γίνει κατανοητή η διάλεκτος που χρησιμοποιεί. «Τίποτα
δεν πήραμε μαζί μας», λέει η Μουραντιάν για τον εκτοπισμό της οικογένειάς της το 1918 από τα εδάφη
της οθωμανικής αυτοκρατορίας.
«Ολα έμειναν πίσω. Μόνο όποιος
μπόρεσε πήρε και τα παιδιά του».
Τα θύματα της αρμενικής γενοκτονίας από τις σφαγές και τους
διωγμούς εκτιμάται ότι ξεπέρασαν
το ένα εκατομμύριο. Σήμερα, δύο
ημέρες μετά τη συμπλήρωση της
100ής επετείου μνήμης (στις 24
Απριλίου), το ζήτημα της αναγνώρισης των εκτελέσεων χιλιάδων ανθρώπων αλλά και της καταστροφής
και λεηλασίας των περιουσιών τους
καθορίζει όχι μόνο τη διπλωματική
ατζέντα μιας χώρας, αλλά και το θυμικό ενός ολόκληρου λαού και της
διασποράς του.
Ακόμη και τώρα, τόσα χρόνια
μετά, η Μουραντιάν είναι επιφυλακτική στις πληροφορίες που μοιράζεται. Ηταν μόλις τριών ετών όταν
ξεκίνησαν οι πρώτες συστηματικές
διώξεις. Μιλάει για μια νύχτα εκτελέσεων στο χωριό της, όταν σύμφωνα με τη διήγηση του πατέρα της
δολοφονήθηκαν δεκάδες νέοι και
απήχθησαν νεαρά κορίτσια. Εξιστορεί πώς με τους γονείς της έφτασαν
αργότερα στην πόλη Γκιουμρί. «Ευτυχώς που είχαμε ένα κάρο και σωθήκαμε. Εμάς οι Αμερικανοί μας
βοήθησαν. Ημασταν σε οικτρή κατάσταση. Διηύθυναν στο Γκιουμρί
ένα ορφανοτροφείο και μας περιέθαλψαν. Πολύς κόσμος τότε πέθαινε
και από τύφο», λέει.
Αν και έχει επτά παιδιά, 19 εγγόνια
και 18 δισέγγονα, οι συγγενείς που
συναντώ στο διαμέρισμα δεν γνωρίζουν πολλά στοιχεία για το παρελθόν της. Στην οικογένεια, από γενιά
σε γενιά, κληροδοτήθηκε το γενικό
αίσθημα ότι το μακρινό 1915 ήταν
η αφετηρία ενός μεγάλου κακού για
το έθνος τους. Λεπτομέρειες σπάνια
αναζητήθηκαν. Αφενός οι τραυματικές εμπειρίες δυσκόλευαν την εξιστόρηση και αφετέρου η διήγηση

Η ηλικίας 103 ετών Αρσαλουίς Μουραντιάν, επιζήσασα της γενοκτονίας των Αρμενίων, κρατάει τις φωτογραφίες των γονιών της στο καθιστικό του σπιτιού της, στην πόλη Μετσαμόρ.

Πώς αντιμετωπίζει η νέα
γενιά τη βαριά κληρονομιά

«Ευχαριστούμε πατέρα Στάλιν», γράφει το πανό πλοίου που μετέφερε Αρμένιους πρόσφυγες στη σοβιετική
Αρμενία μετά τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, σε ένα από τα διαδοχικά κύματα επαναπατρισμού.
του ξεριζωμού και των σφαγών διακόπηκε απότομα στα χρόνια που
η Αρμενία ήταν κομμάτι της Σοβιετικής Ενωσης.
«Για εμάς προείχε να φτιάξουμε
το βιος μας», λέει η Μουραντιάν. Η
οικογένειά της ασχολήθηκε με την
αγροτική παραγωγή και την πάντρεψε στα 14 της χρόνια. Ακόμη και
σήμερα για τους απογόνους της και
αρκετούς ντόπιους προέχει η καθημερινότητα της επιβίωσης από τη
διατήρηση της λεπτομερούς ιστορικής μνήμης. Ο μέσος μισθός οριακά
ξεπερνά τα 130 ευρώ τον μήνα. Η
πόλη τους, Μετσαμόρ, χτίστηκε για
να στεγάσει τους εργάτες του γειτονικού πυρηνικού εργοστασίου.
Σήμερα θυμίζει η ίδια βιομηχανικό
τοπίο με τους υπέργειους σωλήνες
του φυσικού αερίου να κυκλώνουν
ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα.

Η 80χρονη ιστορικός Βιρζινέ Σεβασλιάν στο σπίτι της στο Ερεβάν. Ηταν από
τους πρώτους που κατέγραψαν τις μαρτυρίες επιζησάντων της γενοκτονίας.

Η γυναίκα που διέσωσε τις μαρτυρίες
Ιστορίες σαν της Μουραντιάν αποτελούν θησαυρό γνώσης για την
80χρονη ιστορικό Βιρζινέ Σεβασλιάν.
Ζει στην πρωτεύουσα Ερεβάν, σχεδόν μισή ώρα δρόμο μακριά από
την εργατούπολη Μετσαμόρ. Ηταν
από τους πρώτους Αρμένιους που
προσπάθησαν να διασώσουν τις
μνήμες της γενοκτονίας όσο κάποια
από τα θύματα των εκτοπισμών βρίσκονταν ακόμη εν ζωή. Μέχρι σήμερα η Σεβασλιάν έχει γράψει 26
βιβλία, εκ των οποίων τα 16 αναφέρονται αποκλειστικά στη γενοκτονία. Κάποια είναι τόσο φορτωμένα με μαρτυρίες -το πιο μεγάλο
περιέχει 700 ιστορίες- που η ηλικιωμένη ιστορικός δυσκολεύεται
να τα σηκώσει από το βάρος. Ο πατέρας της επέζησε της Μικρασιατικής Καταστροφής στη Σμύρνη
και η ίδια γεννήθηκε αργότερα στην
Αίγυπτο. Επέστρεψε στην Αρμενία
το 1947, επί Σοβιετικής Ενωσης, σε
ένα από τα κύματα επαναπατρισμών

μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Στο
πλοίο που τη μετέφερε, οι Αρμένιοι
πρόσφυγες είχαν κρεμάσει ένα πανό
με την επιγραφή: «Ευχαριστούμε
πατέρα Στάλιν».
Ως φοιτήτρια στην Παιδαγωγική
Σχολή του Ερεβάν, η Σεβασλιάν ξεκίνησε το έργο της συλλογής μαρτυριών για τη γενοκτονία. Το σοβιετικό καθεστώς όμως δεν άφηνε
περιθώρια για «εθνικές διηγήσεις».
Ο φόβος της εξορίας σφράγιζε τα
στόματα. «Στην αρχή ο κόσμος φοβόταν ότι είμαι κατάσκοπος του
κράτους. Τους έλεγαν ότι είμαι κι
εγώ πρόσφυγας, ότι θέλω να γράψω
ένα βιβλίο. Δεν με εμπιστεύονταν.
Εκαναν οικογενειακά συμβούλια
για να μου μιλήσουν», λέει.
Μετά την ανεξαρτησία της Αρμενίας προσπάθησε να συλλέξει και
άλλες μαρτυρίες μέσα στην Τουρκία.
Για να εξασφαλίσει απρόσκοπτη είσοδο σε ένα γηροκομείο αρμένικου
νοσοκομείου της Κωνσταντινούπο-

λης υποδύθηκε την ασθενή και νοσηλεύτηκε για ένα μήνα. «Εκανα 40
συνεντεύξεις εκεί μέσα, στα κρυφά»,
λέει. «Εκεί συνάντησα και μια γυναίκα που είχε γεννηθεί το 1910. Τη
ρώτησα για τα στρατόπεδα συγκέντρωσης στα οποία είχαν σταλεί πολλοί Αρμένιοι. Μου ζήτησε να κλειδώσω την πόρτα, να τραβήξω τις
κουρτίνες και μετά μου μίλησε».
Η Σεβασλιάν αποκαλεί ανθρώπους
σαν κι εκείνη τη γυναίκα «οι επιζήσαντές μου». «Εάν λέμε ψέματα
και δεν έγινε γενοκτονία γιατί σήμερα είμαστε διασκορπισμένοι στα
τέσσερα άκρα της γης; Πού είναι
οι πατεράδες και οι μανάδες μας;»
της έλεγαν τότε, στα πρώτα χρόνια
καταγραφής των μαρτυριών. Η πάγια
άρνηση της τουρκικής πλευράς να
αναγνωρίσει τη γενοκτονία αποτελεί
ένα από τα μείζονα διπλωματικά
ζητήματα που απασχολούν μέχρι
και σήμερα την Αρμενία. «Η τουρκική πολιτική της άγνοιας δημιουρ-

γεί επικίνδυνο προηγούμενο σε περίπτωση επανάληψης άλλων γενοκτονιών στο μέλλον», δήλωσε πρόσφατα σε ένα συνέδριο με συμμετοχή διακοσίων ξένων δημοσιογράφων στο Ερεβάν -όπου συμμετείχε
και η «Κ»- ο πρόεδρος της Αρμενίας
Σερζ Σαργκσιάν. «Μπορεί να φαντάζει δύσκολο να παραδεχτείς ότι
διέπραξες ένα έγκλημα, όμως αν το
κάνεις θα ανακουφιστείς από το
βάρος και θα μπορέσεις να προχωρήσεις». Σύμφωνα με πηγές, στην
προεδρία της Αρμενίας μια ομάδα
νομικών του αρμενικού κράτους
και της διασποράς μελετά και το
θέμα της μελλοντικής διεκδίκησης
αποζημιώσεων από το τουρκικό
κράτος.
«Για εμένα τα 100 χρόνια είναι
απλώς μια ημερομηνία. Το πρόβλημα
συνεχίζει να υφίσταται εφόσον ο
γείτονάς μας, η Τουρκία, δεν έχει
αναγνωρίσει το έγκλημα που διέπραξε», λέει η Σεβασλιάν.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΥΑΝΘΗΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Το ζήτημα της αναγνώρισης της
γενοκτονίας αποτελεί βασικό πυλώνα των διεκδικήσεων και της
αρμενικής διασποράς. Σήμερα ο
πληθυσμός της Αρμενίας φτάνει
τα τρία εκατομμύρια, ενώ η διασπορά υπολογίζεται σε επτά εκατομμύρια μοιρασμένη σε εκατό
κράτη. Στη χώρα λειτουργεί και
εξειδικευμένο υπουργείο Διασποράς. «Οι συμπατριώτες μας
στο εξωτερικό ξοδεύουν πολύτιμο
χρόνο και χρήματα σε εκδηλώσεις
για να προωθήσουν το θέμα της
αναγνώρισης της γενοκτονίας»,
ανέφερε πρόσφατα η αρμόδια
υπουργός Χρανούς Χακομπιάν.
«Φυσικά και θα ήθελα να δικαιωθεί το έθνος μας», λέει η
77χρονη Τουρουπέν Μανουκιάν,
απόγονος θυμάτων της γενοκτονίας. «Αλλά πάνω απ’ όλα θα ήθελα να μαζευόταν η διασπορά στη
χώρα μας». Ο εγγονός της, Ράφο
Μανουκιάν, είναι από τους λιγοστούς νέους που επέλεξαν να παραμείνουν σε αυτόν τον τόπο.
Στα 23 του έτη είναι φοιτητής
γλυπτικής στη Σχολή Καλών Τεχνών του Ερεβάν. Αρκετοί γνωστοί του έχουν ήδη φύγει για τη
Ρωσία για να ασχοληθούν με το
εμπόριο και την οικοδομή. «Θέλω
να εδραιωθώ εδώ παρά τις δυσκολίες. Πιστεύω ότι αξίζει ο κόπος», λέει στην «Κ» ο νεαρός.
Διδάχθηκε για τη γενοκτονία
στο σχολείο μέσα από τα μαθήματα της Ιστορίας και της Λογοτεχνίας. «Με κάποιον τρόπο,
είτε έμμεσο είτε άμεσο, όλοι
στην Αρμενία έχουμε κάποια
σχέση με εκείνα τα γεγονότα»,
λέει. Κατά τη διάρκεια της κουβέντας μας η γιαγιά του μιλάει
με σκληρά λόγια για τους Τούρκους. Λέει ότι της «φέρνουν πόνο
αυτές οι ιστορίες». Ο εγγονός
της μοιάζει πιο μετριοπαθής στα
δικά του σχόλια. Δεν εχθρεύεται
τους Τούρκους, ούτε τους μισεί
για όσα συνέβησαν πριν από
έναν αιώνα. Αυτή η διαφορετική
προσέγγιση κάθε γενιάς απέναντι
στην ιστορία συναντάται και σε
άλλα σπίτια, όπως αυτό της
103χρονης Αρσαλουίς Μουραντιάν. «Δεν μπορείς να γίνεις φίλος
με τον Τούρκο», λέει στα εγγόνια
της κοφτά. Και όταν εκείνα τη
ρωτούν «καλά ρε γιαγιά, αν σου
δινόταν η ευκαιρία να επισκεφτείς
και πάλι το χωριό σου, δεν θα
πήγαινες;», τους απαντά στον
ίδιο τόνο: «Μόνο αν ήταν υπό
αρμενική διοίκηση θα πήγαινα».

Σκίτσο της γαλλικής εφημερίδας
«Le Petit Journal» στις 12 Δεκεμβρίου 1915 με τίτλο: «Οι σφαγές
της Αρμενίας».

<
<
<
<
<
<

Η αναγνώριση της
γενοκτονίας αποτελεί
βασικό πυλώνα των
διεκδικήσεων
και της αρμενικής
διασποράς.

Ενα κορίτσι από την Αρμενία φιλάει το χέρι Βρετανού ναύτη που
έσωσε την οικογένειά της, στο
εξώφυλλο του «The War Illustrated» στις 18 Μαρτίου 1916.
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Ολα έχουν χαθεί από τη μάχη του Πέτα
χω διαπράξει ένα μεγάλο σφάλ-

συμπεριφορά τους, τη χυδαία απληστία τους και την ψωνάρα τους, όλοι
υπάρχουν στον κόσμο που περιγράφει ο Φίνλεϊ. Ο χώρος επιτρέπει μόνο
ένα παράδειγμα και ελπίζω ότι διάλεξα το καλύτερο...

Κατ’ αρχάς, μολονότι δεν έχω στη
διάθεσή μου το πρωτότυπο κείμενο
στα αγγλικά, είναι φανερό από τη
μετάφραση ότι ο Φίνλεϊ είναι ένας
πολύ ικανός συγγραφέας, με έλεγχο
της δομής του έργου και διακριτό,
έντονα πολεμικό ύφος, το οποίο ο
Παπαδιαμάντης καταφέρνει να αποδώσει. (Ειδικά το χιούμορ και η ειρωνεία του Φίνλεϊ αποκτά, μέσω της
καθαρεύουσας του Παπαδιαμάντη,
έναν σχεδόν Ροΐδειο τόνο). Εκτός
από γοητευτικός συγγραφέας, όμως,
ο Φίνλεϊ, που είχε σπουδάσει νομικά
στο Εδιμβούργο, είναι και ικανός
ιστορικός, με αξιόλογη αναλυτική
σκέψη. Δεν χωρεί αμφιβολία ότι είχε
μελετήσει καλά τους μεγάλους ιστορικούς του παρελθόντος και είχε διδαχθεί από τη μέθοδό τους.
Εκείνο όμως που με κάνει να χαρα-

κτηρίζω την εξιστόρηση του Φίνλεϊ
συναρπαστική είναι ότι γίνεται από
την οπτική γωνία των αξιών που ο
ίδιος υπερασπίζεται. Ο Φίνλεϊ, που
ήλθε στην Ελλάδα με την Επανάσταση και έκτοτε έμεινε για πάντα
εδώ, δεν έχει αυταπάτες ούτε για
τους Ελληνες και τον χαρακτήρα
τους ούτε για το διοικητικό σύστημα
μέσα στο οποίο απέκτησαν τις αντιλήψεις τους περί πολιτικής διοί-

ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

μα –με επιπτώσεις στην ψυχική
υγεία μου, φοβάμαι– και αισθάνομαι ότι πρέπει να σας πω γι’ αυτό,
μην τυχόν την πατήσετε και εσείς.
Εδώ και ένα μήνα ξεκίνησα να διαβάζω την Ιστορία της Ελληνικής
Επαναστάσεως του Γεωργίου Φίνλεϊ,
στη μετάφραση του Αλέξανδρου
Παπαδιαμάντη, που εκδόθηκε πρώτη
φορά το 2008 από το Ιδρυμα της
Βουλής των Ελλήνων. Πρόκειται για
ένα συναρπαστικό ανάγνωσμα, το
οποίο μου είναι αδύνατο να το αφήσω και αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα, όπως θα εξηγήσω στη συνέχεια.

κησης. Εξιστορεί τα συμβάντα, περιγράφει περιστατικά που έζησε και
αναζητεί το νόημα της ευρύτερης
εξέλιξης των γεγονότων του αγώνα
υπό το πνεύμα του ευρωπαϊκού (και,
ειδικότερα, του βρετανικού) φιλελευθερισμού. Ο Φίνλεϊ αγαπά τον
τόπο και τους κατοίκους του και
θέλει να δει την ανεξάρτητη Ελλάδα
να καταλαμβάνει τη θέση που πιστεύει ότι της αρμόζει μεταξύ των
ευρωπαϊκών κρατών της εποχής
του: είναι, όπως θα λέγαμε σήμερα,
ένας «εκσυγχρονιστής».

λεϊ...), περισσότερο αυστηρός είναι
με την πλευρά τη δική του, εκείνων
δηλαδή που δίνουν προτεραιότητα
στη δημιουργία ισχυρής εκτελεστικής εξουσίας και πειθαρχημένου
στρατεύματος. Αυτούς μέμφεται
διαρκώς, όχι μόνο για την προσωπική
ανικανότητα ή την ιδιοτέλειά τους,
αλλά και επειδή δεν προσπάθησαν
να αξιοποιήσουν προς όφελος των
υπό δημιουργία κρατικών δομών
τους προϋπάρχοντες τοπικούς θεσμούς αυτοδιοίκησης.

Μη νομίσετε όμως ότι οι κρίσεις του
για πρόσωπα και καταστάσεις υπακούουν στις θέσεις και τις πεποιθήσεις του. Συνολικά μιλώντας και
εξαιρώντας την περίπτωση του Κολοκοτρώνη (bete noir για τον Φίν-

ιστορικοί θα έχουν διάφορες ενστάσεις, με τις οποίες η επιστημονική
αξία του έργου του Φίνλεϊ θα τίθεται
εντός συγκεκριμένου πλαισίου. Εξάλλου, στην εισαγωγή του, ο Κων. Σβολόπουλος διατυπώνει ορισμένες.

Δεν αμφιβάλλω ότι οι επαγγελματίες

Εντούτοις, η ματιά του μένει συνεπής
στις αξίες του και, από αυτή την
πλευρά, το έργο είναι πολύτιμο για
αναγνώστες που τους ενδιαφέρει ο
διφυής χαρακτήρας της χώρας μας
μεταξύ Δύσης και Ανατολής (η λεγόμενη ιδιαιτερότητα...) και ο γεωπολιτικός προσανατολισμός της.

Αυτή η ματιά, λοιπόν, είναι που κάνει

την ανάγνωση του Φίνλεϊ εμπειρία
συναρπαστική και, συγχρόνως, οδυνηρή, σε κάποια σημεία μάλιστα
σχεδόν αφόρητη. Η βασική θέση
που χτίζεται με την αφήγησή του
είναι ότι, οι εξεγερμένοι Ελληνες ή,
πιο σωστά, η ηγεσία τους, κάλυψαν
το κενό της σουλτανικής εξουσίας
με όσες μεθόδους και πρακτικές
είχαν μάθει στην υπηρεσία του Αλή
Πασά. Θα μπορούσε να πει κάποιος

επιγραμματικά (πάντα με μια δόση
υπερβολής) ότι ο στρατιωτικός αγώνας του επαναστατημένου έθνους
τελματώθηκε και παρά λίγο να χαθεί
(ας είναι καλά οι μεγάλες δυνάμεις...),
επειδή οι ισχυροί του τόπου, αντί
να φτιάξουν ένα στοιχειώδες κράτος,
προτίμησαν να μοιράσουν μεταξύ
τους την εξουσία του σουλτάνου, με
σκοπό –τι άλλο;– να την απολαύσουν.

Οι παραλληλισμοί με το σήμερα είναι

αναπόφευκτοι, καθώς διαβάζεις τα
αδιανόητα καμώματα των «πατέρων
του έθνους» και μάλιστα εν καιρώ
πολέμου. Σας το λέω ειλικρινά ότι
όλοι οι απίθανοι χαρακτήρες που
έχουμε ζήσει στον δημόσιο βίο τα
τελευταία χρόνια και εξακολουθούμε
να ζούμε τώρα, με την απερίγραπτη

Βρισκόμαστε, φαντασθείτε, στο Μεσολόγγι λίγο πριν ξεκινήσει η μεγάλη
πολιορκία και στο ελληνικό στρατόπεδο «εις φιλόπατρις επιμελητής»
προσπαθεί να βάλει τάξη και να ελέγξει τη διαφθορά που εξανεμίζει το
δάνειο. Ζητεί λοιπόν να μετρήσει
τους στρατιώτες του Μακρή, καθώς
γνωρίζει ότι ο Μακρής δηλώνει τους
δεκαπλάσιους από όσους έχει και εισπράττει αναλόγως από την κυβέρνηση. «Οι στρατιώται του Μακρή,
κατά παρακίνησιν του αρχηγού των»,
γράφει ο Φίνλεϊ, «εδήλωσαν ότι το
να μετρή τις τους οπλίτας είνε αυθαίρετος και δεσποτική πράξις, κ’
εκήρυξαν ότι ο μεταρρυθμιστής εκείνος επίτροπος ήτο εχθρός της συνταγματικής ελευθερίας». Τον έσπασαν
στο ξύλο μάλιστα και έμεινε στο κρεβάτι κάτι εβδομάδες ο άνθρωπος...
Αυτό είναι, λοιπόν, το πρόβλημά
μου: διαβάζω τον Φίνλεϊ και απελπίζομαι. Πιάνω τον εαυτό μου μερικές
φορές να σκέπτεται κάπως έτσι: «Τι
Eurogroup, ρευστότητες και μεταρρυθμίσεις μου λες! Τι νόημα έχουν
αυτά, αφού όλα έχουν χαθεί από τη
μάχη του Πέτα...». Από την άλλη,
βέβαια, αναλογιζόμενος τη σημερινή
κρίσιμη καμπή της πορείας μας –
που κουβεντιάζουμε πια ανοιχτά,
υπό τον ευφημισμό «ρήξη», την έξοδο από τον πυρήνα της Ευρώπης–,
αναρωτιέμαι αν είναι δυνατόν να
αναιρέσουμε τον προσανατολισμό
που έχει πάρει η χώρα σχεδόν δύο
αιώνες τώρα, επειδή απλώς δεν μπορούμε να χωνέψουμε ότι οι Ευρωπαίοι δεν θέλουν να μας πληρώνουν
για να ζούμε αξιοπρεπώς...
kassimatis@kathimerini.gr
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ΕΛΛΑΔΑ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Οι δύο όρκοι
του Αλέξη Τσίπρα
Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Α

ρκετοί υπουργοί και βουλευτές

δεν το κρύβουν. Είτε παραδέχονται ανοικτά ότι προκρίνουν
τη δραχμή είτε μουρμουρίζουν «γιατί
όχι δραχμή;». Μερικοί πάνε και λίγο
πιο μακριά και συζητούν και την
έξοδο από την Ε.Ε. ως «τελικό στρατηγικό στόχο». Αν όμως είναι να
πάμε στη δραχμή αυτό να συμβεί
έπειτα από μία ειλικρινή, ανοικτή
συζήτηση και με σχέδιο. Θα είναι
τραγικό, αν όχι εγκληματικό, κάποιοι
να μας ωθήσουν εκεί... με τρόπο,
επιρρίπτοντας την ευθύνη στους
«κακούς ξένους».
Φθάνουμε στο σημείο Μηδέν.
Κάναμε το τελικό άθροισμα και είδαμε πόσα μπορούμε να πάρουμε
από Ρώσους, Κινέζους και Αμερικανούς. Παίξαμε το παιχνίδι του γεωπολιτικού σκιάχτρου και δεν προσ<
<
<
<
<
<

Ο πρωθυπουργός
θα πρέπει πλέον να έχει
καταλάβει ότι η συμμετοχή στην Ευρωζώνη
δεν μπορεί ποτέ
να γίνει α λα καρτ.
γειώθηκαν στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» ούτε Αντόνοφ με ρούβλια
ούτε Μπόινγκ με δολάρια.
Οι Γερμανοί έπαιξαν καλά το παιχνίδι και έχουν στοιχηθεί πίσω από
όλους τους μεγάλους δυτικούς παίκτες, καθώς δεν βγήκαν μπροστά
μόνοι τους. Η συμμαχία του Νότου
δεν συνήφθη ποτέ. Η Ουάσιγκτον
έβαλε πλάτη μέχρι το σημείο που
εξοργίσθηκε. Στο Eurogroup είμαστε
μόνοι μας. Στη διαδρομή χάσαμε φίλους, κόψαμε γέφυρες, φθάσαμε στα
όριά τους ανθρώπους που έχουν δώσει μάχη για την Ελλάδα τα τελευταία
πέντε χρόνια.
Ο πρωθυπουργός θα πρέπει πλέ-

ον να έχει καταλάβει ότι η συμμετοχή στην Ευρωζώνη δεν μπορεί
ποτέ να γίνει α λα καρτ. Αλλαγές
στους στόχους πρωτογενών πλεονασμάτων και στο μείγμα πολιτικής
γίνονται δεκτές. Ο πυρήνας των
«πιστεύω» της Ευρωζώνης έρχεται
όμως σε ευθεία σύγκρουση με τον
πυρήνα των «πιστεύω» του ΣΥΡΙΖΑ.
Η Ευρωζώνη δεν μοιάζει έτοιμη να
αλλάξει, παρά τις προσδοκίες του
κ. Βαρουφάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ, και ειδικότερα ο κ. Τσίπρας, μπορούν να
πάρουν τις αποφάσεις που απαιτούνται στο τέλος της ημέρας για
να παραμείνει η χώρα στο ευρώ;
Το λόμπι της δραχμής θα δώσει
την ύστατη, εξαιρετικά σκληρή μάχη
για να οδηγηθούμε στα βράχια. Για
να μην παρεξηγούμαι, το εν λόγω
λόμπι έχει κάθε λογής μέλη. Υπάρχουν εκείνοι που θα ήθελαν να σβηστούν τα εσωτερικά τους χρέη εν
μέσω μιας συνολικής κατάρρευσης
και μετά να μας αγοράσουν τζάμπα
με τα χρήματα που έχουν στο εξωτερικό. Υπάρχουν οι ιδεολόγοι που
σου λένε πως αλλαγή καθεστώτος
και αριστερή πολιτική με ευρώ δεν
κολλάνε. Και υπάρχουν και οι ακραίοι
εθνικολαϊκιστές που ονειρεύονται
μια βορειοκορεατική και βαθύτατα
βαλκανική εκδοχή πολιτεύματος.
Και οι τρεις κατηγορίες εκπροσωπούνται επαξίως, και το κυριότερο
αφανώς, στο σημερινό σκηνικό εξουσίας. Απέναντί τους δεν έχουν και
τίποτα σπουδαίο.
Ποιος μπορεί να τους σταματήσει;
Ο κ. Τσίπρας με το πολιτικό κεφάλαιο
που διαθέτει. Θέλει όμως πολύ γερά
νεύρα και κότσια αυτό. Και το κυριότερο, να βάλει στην άκρη βιώματα, ιδεολογήματα και συντροφικές
φιλίες δεκαετιών. Να βάλει πιο ψηλά
δηλαδή τον «όρκο στο Προεδρικό»
από τον «όρκο στην Καισαριανή».
Βαθύτατα προσωπικά διλήμματα
που αφορούν όμως το μέλλον ενός
ολόκληρου λαού.

Εν μέσω του χάους
Του ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ

Ε

πήλθε, τελικώς, η πλήρης απορ-

ρύθμιση. Μια προσπάθεια
«εξορθολογισμού» της χώρας,
μια βίαιη επιχείρηση ανασυντάξεως
και πειθαρχίας, που άρχισε εδώ και
πέντε χρόνια, απέληξε σε χάος. Το
όνειρο των αναρχικών στην πράξη.
Αλλά από τις λεγόμενες συντεταγμένες πολιτικές δυνάμεις της Ελλάδος.
Εχει, αναμφισβήτητα, η χώρα μας
την πλέον «πολυφωνική» κυβέρνηση
σε όλη την Ευρώπη ίσως και παγκοσμίως. Εχει η Ελλάς την πρώτη
αριστερή κυβέρνηση, αλλά αρχαϊκής
μορφής –πριν δηλαδή εισαγάγει ο
Λένιν την αρχή του «δημοκρατικού
συγκεντρωτισμού», που θα εξασφάλιζε τουλάχιστον ομοφωνία και ενιαίο
λόγο, έστω και μονολιθικό.
Αντ’ αυτού βρίσκεται σε εξέλιξη
μiα προσπάθεια ομαδικής ψυχοθεραπείας, με διαρκείς συνεδριάσεις
της Kοινοβουλευτικής Oμάδος και
απολογούμενους τον κ. Αλέξη Τσίπρα
και υπουργούς της κυβερνήσεώς
του.
Αλλά όλα αυτά ήταν από μιαν
άποψη αναμενόμενα, δοθέντος ότι
ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίσθηκε μόλις πριν
από τέσσερα χρόνια ως αυτόνομος
πολιτικός σχηματισμός, δίχως καμιά
προτέρα εμπειρία διοικήσεως, δίχως
προσβάσεις στον κρατικό μηχανισμό, δίχως να είναι καν συγκροτημένο κόμμα. Αυτά έχουν οι τροπές
της πολυτάραχης ελληνικής πολιτικής ζωής.
Ακούσαμε, λοιπόν, την Πέμπτη
τα μεσάνυχτα, σε μια συνέντευξή
του, στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA,
τον κ. Αντώνη Σαμαρά –πρόεδρο
της Ν.Δ. και πρώην πρωθυπουργό–
να λέει επί της ουσίας ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στέλνει τη χώρα
«στα βράχια». Ενα μεγάλο ποσοστό
των πολιτών αυτής της χώρας θα
συμφωνούσε ανεπιφύλακτα μαζί
του.
Παρά το τραγικό της διαπιστώσεως, ωστόσο, ο κ. Σαμαράς δεν
ζητεί προσφυγή στις κάλπες. Αντίθετα, προειδοποίησε ότι εκλογές
ή δημοψήφισμα σε αυτή τη φάση
θα ήταν διαδικασία νομιμοποιήσεως

της δραχμής. Εκλογές, λοιπόν, δεν
θέλει ο πρόεδρος της Ν.Δ. Αυτό που
αναμένει είναι να υιοθετήσει ο κ.
Τσίπρας την πολιτική που ακολούθησε ο ίδιος. Εως τότε παρακολουθεί, σχολιάζει και αναμένει αορίστως.
Αλλά ο πρώην πρωθυπουργός είπε, επίσης, ότι οι δανειστές μας «ανέβαζαν διαρκώς τον πήχη» των απαιτήσεών τους και η κυβέρνησή του
τελικώς «τα έσπασε» –κατά τη διατύπωσή του– με την τρόικα τον περασμένο Νοέμβριο. Με άλλα λόγια,
οι «θεσμοί» ώθησαν την κατάσταση
στα άκρα, αλλά αυτό λέει και ο κ.
Τσίπρας σήμερα.
Αρκετά χρόνια πριν από την εκδήλωση της παγκοσμίου χρηματοπιστωτικής κρίσεως, ο «κερδοσκόπος» κ. Τζορτζ Σόρος διακινδύνευε
την πρόβλεψη ότι η οικονομική πολιτική που ακολουθούσε η Ενωση
θα είχε ως συνέπεια την αλλοίωση
του δημοκρατικού συστήματος των
ευρωπαϊκών κρατών.
Προ ολίγων ημερών, ο υπουργός
Οικονομικών της Γερμανίας, Βόλφγκαγκ Σόιμπλε, είπε ότι «η Γαλλία
θα ήταν ικανοποιημένη εάν κάποιος
ανάγκαζε το κοινοβούλιό της να
ψηφίσει μεταρρυθμίσεις, είναι όμως
δύσκολο γιατί υπάρχει δημοκρατία».
Εάν υπάρχει, όμως, θέμα ασυμβατότητος ανάμεσα στη λειτουργία
του αντιπροσωπευτικού συστήματος και την εφαρμογή προγράμματος λιτότητος, τότε εγείρεται θέμα
διαφορετικής ποιότητος.
Η στήλη αυτή δεν έθεσε ποτέ
έως τώρα θέμα απομακρύνσεως του
κ. Σαμαρά από την ηγεσία. Αλλά
ομολογούμε αδυναμία να παρακολουθήσουμε την πολιτική σκέψη
και τη στρατηγική του προέδρου
της Ν.Δ. Εάν όμως η κεντροδεξιά
δεν σπεύσει να αναδείξει νέο και
κατανοητό πολιτικό αφήγημα, τότε
ο ΣΥΡΙΖΑ θα κυριαρχεί στην πολιτική
σκηνή. Το πρόβλημα της χώρας σε
αυτήν τη φάση είναι η σύγχυση και
η ασάφεια στα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού και στη συστημική αντιπολίτευση. Ετσι προέκυψε το χάος.

Κυριακή 26 Απριλίου 2015

Μοιραίοι και διχασμένοι
Του ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ

Ε

άν θέλουμε να μη λυθεί ποτέ

το πρόβλημα της Ελλάδας,
θα συνεχίσουμε όπως είμαστε σήμερα, να καταγγέλλουμε
ο ένας τον άλλον συνεχώς και
να αρνούμαστε να καταλάβουμε
ότι όλοι οι Ελληνες βράζουμε
στο ίδιο καζάνι και καλό θα είναι
να αναγνωρίσουμε τις δυσκολίες,
να συμφωνήσουμε στον προορισμό και στο πώς θα πορευθούμε.
Η βλακεία, η αλαζονεία, η απληστία, ο φανατισμός και η ανευθυνότητα που οδήγησαν στο
αδιέξοδο δεν φαίνεται να υποχωρούν. Αντιθέτως, σήμερα,
στην ώρα των μεγαλύτερων κινδύνων, φουντώνουν. Η προχθεσινή μέρα ήταν ενδεικτική: στο
Eurogroup η Ελλάδα ήταν πλήρως απομονωμένη, χωρίς να διαφαίνεται άμεσα καμία προοπτική
να εξασφαλίσει περαιτέρω χρηματοδότηση, ενώ στη Βουλή
υπουργοί αποκαλούσαν βουλευτές της αντιπολίτευσης υπηρέτες
ξένων συμφερόντων. Στα δύσκολα, ο διχασμός είναι η πεπατημένη μας...
Στην καρδιά του σημερινού
προβλήματος παραμένει το γεγονός ότι αδυνατούμε να συμφωνήσουμε για το πού βρισκόμαστε και πώς βρεθήκαμε εδώ.
Η εξεταστική επιτροπή της Βουλής για την υπογραφή του Μνημονίου είναι, από μόνη της, παραδοχή της ήττας: δεν θα ασχοληθεί με τις αδυναμίες που οδή-

γησαν στην κρίση, αλλά θα παρουσιάσει τη λύση που υιοθετήθηκε (για καλό ή για κακό) ως το
πρόβλημα. Η επιτροπή απώλεσε
την αξιοπιστία της από την αρχή,
αλλά η ύπαρξη και η αποστολή
της υπογραμμίζουν τη μεγάλη
σχάση του πολιτικού κόσμου και
της κοινωνίας. Για κάθε πλευρά,
όσα πιστεύει και υποστηρίζει είναι καλά, ενώ ό,τι λέει και κάνει
η άλλη είναι απορριπτέο. Οι μεν
πιστεύουν πως το πρόβλημα είναι
ότι η οικονομία και η δημόσια
διοίκηση, όπως είναι, δεν μπορούν να προσφέρουν στους πολίτες όσα είχαν συνηθίσει στα
χρόνια της ευμάρειας. Οι δε ισχυρίζονται ότι κάποιοι πονηροί στο
εξωτερικό και οι ντόπιοι υπηρέτες
τους έστησαν τη χρεοκοπία της
Ελλάδας για να υποδουλώσουν
τον λαό της και να αρπάξουν την
περιουσία του.
Επειδή μέσα στα χρόνια της
κρίσης απανωτά πολιτικά λάθη,
διοικητικές αδυναμίες και αστοχίες του προγράμματος οδήγησαν στην επικράτηση της δεύτερης άποψης, η Ελλάδα σήμερα
βρίσκεται σε οδυνηρότατο σημείο. Ενώ η οικονομία και ο λαός
έχουν εξουθενωθεί, δεν έγιναν
οι αλλαγές που θα διευκόλυναν
τη χώρα να εξέλθει από την παγίδα του χρέους και των άγονων
αντιπαραθέσεων. Μετά πέντε
έτη με θυσίες και δράματα, η
δημόσια διοίκηση είναι το ίδιο

αναποτελεσματική, ο λαός είναι
φτωχότερος, η ασφυξία πλήττει
και επιχειρήσεις που θα έπρεπε
να ήταν εύρωστες και το δημόσιο
χρέος έφθασε στο 177% του
ΑΕΠ. Πάλι διίστανται οι ερμηνείες. Φταίει το πρόγραμμα εξυγίανσης ή φταίει η κακή εφαρμογή του; Επειδή οι προηγούμενες κυβερνήσεις εφάρμοζαν
το πρόγραμμα με μισή καρδιά,
θέλοντας να αποφύγουν το πολιτικό κόστος, κατάφεραν και
να υποστούν το κόστος και να
μην επιτύχουν παρά λιγοστούς
στόχους. Την ίδια ώρα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης ακολουθούσαν την επιτυχημένη
συνταγή της χλεύης, της καταγγελίας και της απόρριψης κάθε
κυβερνητικής προσπάθειας. Το
αποτέλεσμα ήταν ολέθριο: κυβερνήσεις που δεν πίστευαν σε
αυτά που αναγκάζονταν να κάνουν δεν συζήτησαν σοβαρά με
τους δανειστές για να καταλήξουν σε ένα πρόγραμμα του οποίου οι στόχοι θα ήταν εφικτοί,
ενώ οι δανειστές, μη γνωρίζοντας
τις ελληνικές ιδιαιτερότητες,
επέβαλλαν στόχους με τους οποίους οι κυβερνήσεις αρχικώς συμφωνούσαν και μετά προσπαθούσαν να τους αποφύγουν.
Γι’ αυτό το αποτέλεσμα ευθύνονται τα κόμματα των προηγούμενων κυβερνήσεων, αλλά
και της τωρινής. Ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να μην άσκησε κυβερνητική

εξουσία, αλλά συμμετείχε ενεργά
στη δημιουργία ενός φαντασιακού κόσμου, όπου ο καθένας
μπορούσε να έχει όσα ήθελε,
αρκεί να τα απαιτούσε με σθένος
και χωρίς συμβιβασμούς. Ετσι
συνέχισε να υπόσχεται πράγματα που δεν θα μπορούσε να
εφαρμόσει, προκαλώντας περαιτέρω προβλήματα στην «παγωμένη» οικονομία. Η παγίδα
στην οποία έπεσε η κυβέρνηση
ήταν αναπόφευκτη. Μετά τόσα
χρόνια χωρίς αποτέλεσμα, οι
ψηφοφόροι είχαν ανάγκη μια
ανάσα ανανέωσης και μια ελπίδα
για έξοδο από τη λιτότητα. Αντί
να χτίσει πάνω σε όσα βρήκε,
όμως, η κυβέρνηση προτίμησε
να επιμένει στην άρνηση της
πραγματικότητας και στο απλοϊκό επιχείρημα ότι μόνο το Μνημόνιο φταίει για την κρίση, οπότε, εάν φύγει το Μνημόνιο, τελειώνει η κρίση. Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ
δεν τολμάει να απαρνηθεί τον
εαυτό του, να προκαλέσει ρήξη
με πολλούς ψηφοφόρους και με
τα σκληροπυρηνικά στελέχη
του.
Τα προβλήματα της οικονομίας επιδεινώνονται μέρα με τη
μέρα. Οσο στην κυβέρνηση δεν
υπάρχει το θάρρος για να προχωρήσει σε λύσεις, θα δυναμώνουν οι κραυγές – κάποιοι θα
προσποιούνται ότι κυβερνούν
με πυγμή, άλλοι θα βλέπουν το
μοιραίο. Και εκεί διχασμένοι.

ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ

Η ρεαλιστική γόνιμη ρήξη
Tου ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ

Η

κατάτμηση σε σέκτες είναι

η καταγωγική και μόνιμη
λοιμική που μαστίζει τον
μαρξισμό. Συνιστούν οι σέκτες
και φανερώνουν πολυμερισμένη
τη διεκδίκηση της αυθεντικής
κατανόησης των «ιερών γραφών» του Μαρξ, την τάση για
απόλυτη «καθαρότητα» ερμηνευτικών κριτηρίων. Σαρκώνει
κάθε σέκτα τον πουριτανισμό
της συνεπούς εμμονής στην
αυθεντία του πρωτοτύπου.
Ο αδιάλλακτος πουριτανισμός
κάθε σέκτας του μαρξισμού δικαιώνει την πιστοποίηση του
Paul Tillich ότι: «ο μαρξισμός
ήταν (και είναι πάντοτε) περισσότερο μια θρησκεία, παρά ένα
άθρησκο πρόγραμμα κοινωνικής
αλλαγής». Και γιατί η θρησκειοποίηση μιας κοινωνικής σκοποθεσίας; Διότι η θρησκεία θωρακίζει το ψυχολογικό εγώ με τη
σιγουριά ότι κατέχει την αλήθεια
και δικαιούται να την επιβάλλει.
Είναι η θρησκεία ένα προσιτό
στον καθένα παραισθησιογόνο
εγωτικής παντοδυναμίας.
Αποδείχνεται αποκαλυπτική
η ομοιότητα (ή και ταυτότητα)
νοο-τροπίας, συμπεριφοράς,
μεθόδων των πουριτανών μιας
μαρξιστικής σέκτας και των
πουριτανών της Δύσης. Ή των
«γνησίων Ορθοδόξων», υπερασπιστών της χριστιανικής ακεραιότητας. Και οι μεν και οι δε
υπερασπίζουν, με νύχια και με
δόντια (συνήθως ανεπίγνωστα),
το υπερτροφικό τους εγώ, τη
ναρκισσιστική τους δίψα για
εξουσία ή την «υπεραναπλήρωση» (overcompensation) βαθιάς μειονεξίας. (Γι’ αυτό και
προϋπόθεση ρεαλισμού της μεταφυσικής αναζήτησης είναι η
επίγνωση της καισαρικής διαφοράς του εκκλησιαστικού γεγονότος από τη θρησκεία).
Τόσο η λογική όσο και η ιστορική εμπειρία βεβαιώνουν ότι
είναι απολύτως αδύνατο να
ασκήσουν εξουσία «συνεργαζόμενες» σέκτες. Μια σέκτα ορίζεται από τη βεβαιότητα των
μελών της ότι μόνο αυτοί κατέχουν την αυθεντική αλήθεια,
μόνο αυτοί ερμηνεύουν με εγκυρότητα τις «ιερές γραφές».
Διαθέτουν τις μεθόδους, τις
πρακτικές και τη σκοποθεσία
που αυτές και μόνο μπορούν
να «σώσουν» μια κοινωνία ή
και τον σύμπαντα κόσμο. Διαφορετικές σέκτες και ενιαία διακυβέρνηση είναι έννοιες και
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Ψυχαναγκαστικός
πουριτανισμός ή
τόλμη «αλλαγής
γηπέδου»;
πραγματικότητες ασύμβατες,
ασύμπτωτες, αντιφατικές – αδιανόητο να συγκυβερνήσουν, να
συνυφανθούν στη διοίκηση σέκτες διαφορετικές.
Ομως, εδώ και δεκαετίες, η
πολιτική, σε διεθνή κλίμακα,
έχει ολοφάνερα αποπολιτικοποιηθεί. Είναι πια ολοκληρωτικά
εμπορευματοποιημένη, λειτουργεί με τους όρους της αγοράς,
τις μεθόδους του μάρκετινγκ.
Δεν σκοπεύει στην εξυπηρέτηση των κοινωνικών αναγκών η
πολιτική, αποβλέπει μόνο στον
εντυπωσιασμό των αφελών και
των μικρονοϊκών, να αποσπάσει
την ψήφο τους με διαφημιστικά
τεχνάσματα. Ακόμα και οι ιδεολογικές διαφοροποιήσεις των
κομμάτων έχουν εξαλειφθεί, οι
άλλοτε φανατισμένοι αντίπαλοι
που αντάλλασσαν μύδρους και
παθιασμένες αλληλοκατηγόριες,
μπορούν πια και να συγκυβερνούν αλληλοπροστατεύοντας
αμοιβαία τις ατιμίες τους.
Μόνο οι σέκτες δείχνουν να
πιστεύουν ακόμα σε κάτι, να
έχουν κοινωνικές σκοποθεσίες
έστω ψυχαναγκαστικών, ψευδαισθητικών εμμονών. Αλλά
αυτό το «κάτι» μοιάζει αδιανόητο να σχετικοποιηθεί, να συνυπάρξει σε πολιτικό πρόγραμμα
κοινό με άλλες σέκτες, αδύνατο
να δεχθούν να συγκυβερνήσουν

μια χώρα οι στρατευμένοι σε
διαφορετικές μαρξιστικές μονομανίες, σε διαφορετικές δογματικές «πίστεις» – το αποκλείει
η ιστορική πείρα και η κοινωνική ψυχοδιαγνωστική. Μόνο
στην Ελλάδα κατορθώθηκε να
σχηματίσει κυβέρνηση ένα ποτπουρί παλαιομαρξιστών, μαρξιστών - λενινιστών, οικολόγων
- μαρξιστών, τροτσκιστών - μαρξιστών, μαοϊκών - κομμουνιστών, κομμουνιστών της Ρόζας
Λούξεμπουργκ, κ.λπ.
Κατορθώθηκε, χάρη στις συγκυρίες και χάρη στο έκτακτο
ηγετικό χάρισμα του απροσδόκητου στον πολιτικό αυτόν χώρο
Αλέξη Τσίπρα. Η αξιολόγηση
του χαρίσματος αντλείται ρεαλιστικότατα από δύο, κυρίως,
πεπραγμένα: Νικητής των εκλογών, συγκρότησε κυβέρνηση
με 14 (ναι δεκατέσσερις) εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς
– πρωτοφανές κατόρθωμα κοινωνικής επιστράτευσης. Και πέτυχε, μέσα σε ελάχιστα εικοσιτετράωρα, να φέρει το πρόβλημα
της οικονομικής και κοινωνικής
καταστροφής της Ελλάδας στο
επίκεντρο του ευρωπαϊκού και
διεθνούς ενδιαφέροντος.
Κουβαλούσε βέβαια ο προικισμένος νεαρός αρχηγός και τα
βαρίδια της πολυποικιλότητας
των αγκυλώσεων και παλαιοημερολογίτικων εμμονών των
υπουργών του, ανθρώπων που
γεννήθηκαν πολιτικά και ανδρώθηκαν μέσα στις σέκτες της
εξωπραγματικής στεγανότητας
του μαρξιστικού φετιχισμού.
Τρομακτική σύγχυση γνωμών
και απόψεων για θέματα απλού-

στατης, στοιχειώδους πολιτικής
λογικής, όπως η χαλιναγώγηση
της εισβολής εφιαλτικού όγκου
εξαθλιωμένων μεταναστών στη
λιμώττουσα Ελλάδα ή των εγκληματικών καταστροφών και
της ασυδοσίας ψυχανώμαλων
κουκουλοφόρων του υποκόσμου.
Το ισχυρό χαρτί των ταλέντων του Τσίπρα καίγεται, όταν
προσπαθεί και τις μωρολογίες
να συμμαζέψει (περί της αριστείας που λειτουργεί ως «ρετσινιά»), αλλά και να θέλει να
εξευμενίσει τον μωρολογούντα
αναμηρυκάζοντας αναχρονιστικές ντιρεχτίβες για την ερμηνεία της επανάστασης του
1821 ως προϊόντος του Δυτικού
Διαφωτισμού!! Οι σέκτες θυσιάζουν την ευκαιρία που τους
δόθηκε, προκειμένου να παραμείνουν γαντζωμένες στις ψυχολογικές εμμονές τους.
Θα αποδείξει ο Αλέξης Τσίπρας ότι έχει στόφα ηγετική,
δυνατότητα να σημαδέψει ανεξίτηλα την Ιστορία, αν τολμήσει
τη ρήξη. Οχι με τους δανειστές,
αλλά με τους πουριτανούς συντρόφους του. Η ρήξη με τους
δανειστές δεν θα ήταν κατόρθωμα, θα ήταν πολιτική στα μέτρα Σημίτη ή Καραμανλή του
βραχέος – και φυσικά αδιανόητη
για τους σπιθαμιαίους που ακολούθησαν και ακόμα κοάζουν
υποτέλεια. Ρήξη με τους παλαιοημερολογίτες συντρόφους του
θα συνιστούσε ρεαλιστική άρνηση να παίξει στο γήπεδο των
δανειστών, επιθετική αλλαγή
των όρων του παιχνιδιού: Οχι
με ρητορείες, με νούμερα:
Οι υπερβάσεις κόστους δημοσίων έργων και κρατικών προμηθειών, από το 1981 ώς το 2014,
είναι τόσα (αριθμητικώς) δισεκατομμύρια. Τα χρέη των κομμάτων, των ποδοσφαιρικών ομάδων και των ΜΜΕ που τους χαρίστηκαν, είναι τόσα (αριθμητικώς) δισεκατομμύρια. Οι άνθρωποι που διαχειρίστηκαν τα
μυθώδη δισ., ποια περιουσία είχαν όταν ξεκινούσαν και ποια
έχουν σήμερα; Η δήμευση των
προϊόντων κλοπής του κοινωνικού χρήματος, από κάθε παραμικρό τομέα του δημόσιου βίου, είναι προϋπόθεση «οργανική»
για να λειτουργήσει οργανωμένη
κοινωνία «στην ολόμαυρη ράχη»
της σημερινής Ελλάδας.
Νέμεση. Και αμέσως μετά,
ανατροπές στην Παιδεία και
στην τοπική «αυτοδιοίκηση».
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Το δραματικό παρασκήνιο στη Ρίγα

Απίστευτοι διάλογοι και άσχημο κλίμα για την Ελλάδα σε ένα από τα πιο κρίσιμα Eurogroup των τελευταίων μηνών
πεδο Εuroworking Group, αλλά διαδικαστικά η μόνη λίστα που μπορεί
να παρουσιαστεί σε αυτό το επίπεδο
και στη συνέχεια στους υπουργούς,
είναι αυτή που θα πρέπει να έχει συμφωνηθεί με τους θεσμούς. Αλλωστε,
ο κ. Ντάισελμπλουμ έχει εξηγήσει
επανειλημμένως ότι πρώτα πρέπει
να συμφωνηθούν οι μεταρρυθμίσεις
με τους θεσμούς (staff level agreement) και στη συνέχεια με το Εuroworking Group και τους υπουργούς.

Της απεσταλμένης μας στη ΡΙΓΑ
ΕΛΕΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ

Πιέσεις από παντού

AFP

Δύο μήνες μετά τη συμφωνία της
20ής Φεβρουαρίου, αυτό που φάνηκε
ξεκάθαρα στο Eurogroup της Παρασκευής είναι ότι η ελληνική πλευρά
δεν έχει ούτε καν συμφωνήσει στη
διαδικασία που πρέπει να τηρηθεί
στις διαπραγματεύσεις, τη στιγμή
που το κλίμα στο τραπέζι του Eurogroup δεν θα μπορούσε να είναι πιο
αρνητικό.
«Δεν έχω ξαναδεί τόσο άσχημο
κλίμα τα τελευταία επτά χρόνια σε
Eurogroup», μας λέει Ευρωπαίος
αξιωματούχος που έχει γνώση των
συζητήσεων πίσω από κλειστές πόρτες. Και όντως από περιγραφές μιας
σειράς Ευρωπαίων αξιωματούχων
στην «Κ», αυτό που προκύπτει είναι
μια «ασυνήθιστη πολιτική απομόνωση του Ελληνα υπουργού Οικονομικών για τα ευρωπαϊκά δεδομένα».
Αυτό που έγινε ξεκάθαρο από τη
συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν μετά οι επικεφαλής των θεσμών
ήταν τρία πολύ σημαντικά σημεία.
Πρώτον, ότι η διαδικασία που έχει
ακολουθηθεί μέχρι τώρα με τις ταυτόχρονες συναντήσεις σε Αθήνα και
Βρυξέλλες δεν έχει φέρει αποτελέσματα. Χωρίς να είναι ξεκάθαροι, οι
υπουργοί Οικονομικών υπονόησαν
στον Ελληνα υπουργό να επιτρέψει
στους επικεφαλής της τρόικας να
έρθουν στην Αθήνα για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Δεύτερο,
πολύ σημαντικό σημείο είναι ότι ξεκαθαρίστηκε πως δεν θα υπάρξει
τρίτο πακέτο διάσωσης, αν δεν ολοκληρωθεί η τρέχουσα αξιολόγηση,
ενώ τρίτο σημείο ήταν αυτό που ξεκαθάρισε ο πρόεδρος του Εurogroup
ύστερα από ερώτηση της «Κ». Οι
εταίροι δεν θα συμφωνούσαν σε μερική συμφωνία, ώστε να προχωρήσουν και σε μερική εκταμίευση (ίσως

Ο υπουργός Οικονομικών Γιάνης Βαρουφάκης ακούει τον επίτροπο για οικονομικές υποθέσεις Πιερ Μοσκοβισί. «Δεν
έχω ξαναδεί τόσο άσχημο κλίμα τα τελευταία επτά χρόνια σε Eurogroup», είπε στην «Κ» Ευρωπαίος αξιωματούχος.
των κερδών των κεντρικών τραπεζών
SMP’S). Η συμφωνία πρέπει να είναι
σε όλο το πρόγραμμα.
Και ενώ η συζήτηση για την Ελλάδα
δεν διήρκεσε περισσότερο από μία
ώρα -συνήθως σημάδι ότι τα πράγματα πηγαίνουν καλά- ήταν ιδιαίτερα
έντονη. «Βγήκαμε αποσβολωμένοι
από τη συνεδρίαση» είπε συμμετέχων
στο τραπέζι των συζητήσεων. Τι διημείφθη;

«Λάθος κατεύθυνση»

Οι συνήθως πιο αποστασιοποιημένοι υπουργοί Οικονομικών της
Γαλλίας, Μ. Σαπέν και Ιταλίας, Π.
Πάντοαν, ήταν ακόμα και αυτοί πολύ
πιο κριτικοί στην τοποθέτησή τους
για τον τρόπο που γίνονται οι διαπραγματεύσεις μέχρι στιγμής. Πιο

χαρακτηριστικός ήταν ο Γερμανός
υπουργός Οικονομικών, Β. Σόιμπλε,
που είπε ότι «η διαδικασία που έχει
ακολουθηθεί μας έχει πάει γρήγορα
και μακριά προς τη λάθος κατεύθυνση», ενώ εξέφρασε αμφιβολίες
για την επίτευξη συμφωνίας ακόμα
και τον Ιούνιο.
Αυτό που έγινε ξεκάθαρο στον κ.
Βαρουφάκη ήταν ότι η διαδικασία
που έχει ακολουθηθεί μέχρι στιγμής,
να γίνονται δηλαδή οι συζητήσεις
σε Αθήνα και Παρίσι, σε επίπεδο
Brussels Group στις Βρυξέλλες και
τα τεχνικά κλιμάκια να βρίσκονται
σε ξενοδοχεία της Αθήνας, δεν είναι
βιώσιμη, υπονοώντας ότι οι επικεφαλής της τρόικας πρέπει να επιστρέψουν στην Αθήνα. «Δεν θα συναινέσουμε ποτέ σε μια τέτοια ολική

επαναφορά της τρόικας» ήταν η απάντηση που έδωσε ο Ελληνας υπουργός.
Ο ίδιος σε ενημέρωσή του στους Ελληνες δημοσιογράφους, λίγο αργότερα, εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για τη διαδικασία που ακολουθείται μέχρι στιγμής, καθώς, όπως
είπε, οι ΥΠΟΙΚ των υπόλοιπων κρατών-μελών της Ευρωζώνης δεν έχουν
ενημέρωση για τα μέτρα που πρότεινε
η Ελλάδα. Ο κ. Βαρουφάκης ξαναγύρισε στο αρχικό πρόβλημα της διαδικασίας που πρέπει να ακολουθηθεί
-ενδεικτικό της μεγάλης απόκλισης
των δύο πλευρών- υπονοώντας ακόμα
και υπονόμευση της διαδικασίας από
τους θεσμούς.
Συγκεκριμένα, είπε ότι η ελληνική
πλευρά προσπάθησε να παρουσιάσει
την πλήρη λίστα προτάσεων στο επί-

Οταν του ξαναδόθηκε ο λόγος στο
τραπέζι του Eurogroup, ο Ελληνας
υπουργός, σύμφωνα με Ευρωπαίο
αξιωματούχο, πίεσε τους επικεφαλής
των θεσμών να υπάρχει μία θετική
αναφορά για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων και αυτοί συμφώνησαν να αναφερθούν σε μια «μικρή
πρόοδο» που έχει σημειωθεί τις τελευταίες ημέρες. Ενδεικτικό του άσχημου κλίματος μέσα στη συνεδρίαση
ήταν και η πίεση που ασκήθηκε από
τον κ. Ντάισελμπλουμ προς τον κ.
Βαρουφάκη να δεχτεί ότι δεν θα
υπάρξει ενδιάμεση λύση. Ο κ. Βαρουφάκης από τη μεριά του προσπάθησε να ξεγλιστρήσει από την πίεση
του προέδρου του Εurogroup και να
αλλάξει θέμα, για να δεχτεί το επικριτικό σχόλιο του κ. Ντάισελμπλουμ:
«Συγγνώμη, δεν ακούω αυτό που όλοι
θέλουμε να ακούσουμε», αφαιρώντας
του και τον λόγο. Στους Ελληνες δημοσιογράφους ο κ. Βαρουφάκης μίλησε για τη διαπραγματευτική τακτική που ακολουθείται, λέγοντας
ότι «όταν έχεις 30 ημέρες να τα βρεις
με κάποιον γιατί να τα βρεις την
20ή, πας μέχρι την 30ή...» εξηγώντας
ότι έτσι θα καταφέρει περισσότερα.
Ωστόσο, στα πηγαδάκια έξω από το
Eurogroup οι υπουργοί Οικονομικών
έλεγαν ότι κανείς δεν γνωρίζει ποια
είναι η πραγματική ρευστότητα της
χώρας και ότι η περίπτωση ατυχή-

ματος αυξάνεται κάθε μέρα όλο και
περισσότερο.

Το νέο Group

Στο σημείο αυτό, να αναφερθεί
ότι σε μια προσπάθεια να υπάρχει
και απευθείας γραμμή των επικεφαλής
των θεσμών με το Μέγαρο Μαξίμου,
εδώ και ένα μήνα μία ομάδα πολύ
συγκεκριμένων ανθρώπων, υπό συνθήκες άκρας μυστικότητας, έχουν
βρεθεί μία φορά στη Φρανκφούρτη
(μετά τη Σύνοδο Κορυφής του Μαρτίου) και από τότε επικοινωνούν τηλεφωνικά περίπου μία φορά την εβδομάδα για να διευκολύνουν τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ελλάδας και
εταίρων κάθε φορά που δημιουργείται
κάποιο κώλυμα. Σύμφωνα με τρεις
Ευρωπαίους αξιωματούχους, που
γνωρίζουν τις συζητήσεις αυτής της
ομάδας, οι άνθρωποι που συμμετέχουν δεν είναι άλλοι από τον επικεφαλής για την Ευρώπη, εκπρόσωπο
του ΔΝΤ, Πόουλ Τόμσεν, το εκτελεστικό μέλος της ΕΚΤ, Μπενουά Κερέ
και τον οικονομικό σύμβουλο του
προέδρου της Ε.Ε. Από την πλευρά
της Ελλάδας συμμετέχει ο έμπιστος
σύμβουλος του πρωθυπουργού και
υπουργός Επικρατείας Νίκος Παππάς,
ενώ στη μία συνάντηση που έγινε
στη Φρανκφούρτη ήταν και η ιδιαιτέρα του κ. Τσίπρα, Κωνσταντίνα
Κιντώνη, που είναι άτομο της απολύτου εμπιστοσύνης του πρωθυπουργού, έχει συμμετάσχει στο προηγούμενο Brussels Group και για την οποία
οι συμμετέχοντες εξέφρασαν θετικά
σχόλια. Η πρωτοβουλία ήταν του κ.
Παππά, που ζήτησε να γίνει μία ομάδα
ανθρώπων που θα μπορούσαν σε πολιτικό επίπεδο να συνομιλούν και να
λύνουν θέματα που έβρισκαν κωλύματα σε τεχνικό επίπεδο. Με αυτό
τον τρόπο άνοιγε και ένα άλλο κανάλι
επικοινωνίας, εκτός από το υπουργείο
Οικονομικών και την ομάδα του κ.
Βαρουφάκη.
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Δραματικές συζητήσεις για λύση στο παρασκήνιο
Το «σκωτσέζικο ντους» στη Ρίγα και η διαπραγμάτευση Τσίπρα - Μέρκελ στο Βερολίνο
Στην κόψη του ξυραφιού και με τον
χρόνο να μετράει αντίστροφα κινείται η χώρα, στον απόηχο του
«σκωτσέζικου ντους» στο οποίο
υποβλήθηκε η Αθήνα, εισπράττοντας αρχικά ορισμένα θετικά
μηνύματα κατά τη συνάντηση του
πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα με
τη Γερμανίδα καγκελάριο Αγκελα
Μέρκελ, αλλά και την πολεμική
προσέγγιση των εταίρων, στη συνέχεια, στο Eurogroup της Ρίγας.
Συνομιλητές του πρωθυπουργού
για πρώτη φορά σε κατ’ ιδίαν συνομιλίες τους αναγνωρίζουν πως
τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας
καθημερινά λιγοστεύουν, παρά
την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που ψηφίστηκε, μέσα σε
άκρως συγκρουσιακό κλίμα, την
Παρασκευή, στη Βουλή. Οπως αφήνουν να εννοηθεί, περιθώρια δεν
υπάρχουν ούτε μέχρι το επόμενο
τακτικό Eurogroup της 11ης Μαΐου
και, ως εκ τούτου, μέσα στο επόμενο δεκαήμερο θα πρέπει να εξευρεθούν τρόποι ώστε να γεφυρωθεί
το υφιστάμενο χάσμα μεταξύ των
δύο πλευρών.
Κατά τις ίδιες πηγές, παρά τις
«κόκκινες γραμμές» που προβάλλει
η Αθήνα στο τετράπτυχο του
ασφαλιστικού, των εργασιακών,
του ΦΠΑ και των ιδιωτικοποιήσεων, ο κ. Αλ. Τσίπρας είναι έτοιμος
να κάνει ορισμένα ακόμη βήματα
στην κατεύθυνση ενός έντιμου
συμβιβασμού, πέραν των προτάσεων που έχει υποβάλει η Αθήνα
επισήμως στο λεγόμενο Brussells
Group. Ειδικότερα, τυχόν νέες παραχωρήσεις εστιάζονται στο πεδίο
των δημοσιονομικών μέτρων και
των ιδιωτικοποιήσεων. Αντίθετα,
ο πρωθυπουργός έχει διαμηνύσει
ότι δεν μπορεί να δεχθεί στην παρούσα φάση παρεμβάσεις στα ερ-

ΑΠΕ

Του Κ. Π. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΥ

Ο Ελληνας πρωθυπουργός προς τη σύνοδο κορυφής για το μεταναστευτικό. Στη συνάντησή του με τη Γερμανίδα καγκελάριο Αγκελα Μέρκελ εισέπραξε αρχικώς ορισμένα θετικά μηνύματα, όμως η συνέχεια για τη χώρα μας γράφτηκε στο Eurogroup της Ρίγας.
γασιακά –ομαδικές απολύσεις–
και κυρίως στο ασφαλιστικό και
ειδικότερα σε σχέση με την εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος στις επικουρικές συντάξεις.
Η κυβέρνηση αντιπροτείνει να
«παγώσει» το νομοσχέδιο του
υπουργού Εργασίας Π. Σκουρλέτη
που επαναφέρει το πλέγμα των
εργασιακών σχέσεων στην «προμνημονιακή» πραγματικότητα και
ως αντάλλαγμα να γίνει αποδεκτό
από τους εταίρους μορατόριουμ
για το ασφαλιστικό και οι όποιες
παρεμβάσεις να ενταχθούν στη

διαπραγμάτευση για τη «μεγάλη
συμφωνία» του Ιουνίου, οπότε και
θα συζητηθεί το νέο πρόγραμμα
για την Ελλάδα σε συνδυασμό με
τις όποιες ρυθμίσεις για την απομείωση του χρέους.
Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά
τη συνάντηση της περασμένης
Πέμπτης η κ. Αγκελα Μέρκελ, παρότι παρέπεμψε για την ουσία της
διαπραγμάτευσης τον κ. Τσίπρα
στους θεσμούς και στο Εurogroup,
εμφανίστηκε να μην επιμένει στο
ζήτημα των επικουρικών συντάξεων, υπό την αίρεση ότι το κόστος
δεν θα μεταβάλει τον στόχο του

πρωτογενούς πλεονάσματος για
το 2015 και το 2016. Επί της ουσίας,
δηλαδή, κάλεσε την Αθήνα να προτείνει ισοδύναμα μέτρα. Ομως, η
στάση της κ. Μέρκελ στο διάρκειας
μιας ώρας τετ-α-τετ με τον πρωθυπουργό σε καμία περίπτωση
δεν προοιωνίζεται ότι το ασφαλιστικό δεν θα αποτελέσει τελικώς
προαπαιτούμενο προκειμένου να
ολοκληρωθεί η συμφωνία με τους
θεσμούς και να ανοίξει εκ νέου η
στρόφιγγα της ρευστότητας από
τους εταίρους. Οπως λέγεται, το
ΔΝΤ επιμένει σε άμεσες παρεμβάσεις στο ασφαλιστικό, το οποίο,

μάλιστα, η διευθύντρια του Ταμείου
κ. Κριστίν Λαγκάρντ έχει δημοσίως
χαρακτηρίσει μη βιώσιμο.
Με άλλους λόγους, παρά την
όποια διάθεση της Αθήνας η διαπραγμάτευση συνεχίζει να κρέμεται
από μια κλωστή, πυροδοτώντας
εκ νέου σενάρια επιτάχυνσης των
πολιτικών εξελίξεων. Τα σχετικά
σενάρια επανήλθαν, μάλιστα, με
ιδιαίτερη ένταση μετά την τοποθέτηση ανώτατης κυβερνητικής
πηγής ότι «όλα τα ενδεχόμενα είναι
ανοικτά» σε περίπτωση ρήξης με
τους εταίρους. Επισήμως, το Μέγαρο Μαξίμου απορρίπτει την πι-

θανότητα των πρόωρων εκλογών,
όπως και άλλων πιθανών πολιτικών
πρωτοβουλιών εκ μέρους του πρωθυπουργού, όπως η σύγκλιση του
Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Πρ. Παυλόπουλο.
Ομως, σε περίπτωση που από
τον κ. Τσίπρα ζητηθεί να προβεί
σε παραχωρήσεις που αντιβαίνουν
ευθέως στις προεκλογικές του δεσμεύσεις, οι εκλογές στις αρχές
Ιουνίου είναι μια ορατή πιθανότητα. Εξάλλου, στελέχη που έχουν
πλήρη εικόνα της ανθρωπογεωγραφίας του ΣΥΡΙΖΑ αφήνουν να
εννοηθεί πως μια συμφωνία η οποία
θα περιελάμβανε, για παράδειγμα,
μείωση των συντάξεων θα συναντούσε την αντίδραση τουλάχιστον
δέκα βουλευτών του κυβερνώντος
κόμματος, το οποίο θα κινδύνευε
να χάσει τη δεδηλωμένη, οπότε η
χώρα θα οδηγούνταν σε εκλογές,
αλλά με τον κ. Τσίπρα να μην έχει
ο ίδιος την πρωτοβουλία των κινήσεων. Υπ’ αυτήν την έννοια, ο
εκλογικός αιφνιδιασμός σε περίπτωση διαφαινόμενης ρήξης εκ
των πραγμάτων εντάσσεται στον
σχεδιασμό του πρωθυπουργού.
Όμως, πληροφορίες αναφέρουν
πως ο κ. Τσίπρας δεν αποκλείεται
να «φλερτάρει» με την ιδέα της
κάλπης ακόμη και σε περίπτωση
που η όποια συμφωνία είναι πολιτικά επωφελής για τον ίδιο. Σε μια
τέτοια περίπτωση, η νέα προσφυγή
στη λαϊκή ετυμηγορία θα μπορούσε
να λειτουργήσει ως όχημα για ενίσχυση των λεγόμενων «προεδρικών» στην Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά
και για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης χωρίς τη συμμετοχή των
ΑΝΕΛ. Τέλος, στο τραπέζι βρίσκεται
και το ενδεχόμενο ενός μίνι ανασχηματισμού, με ανοίγματα σε
όμορους χώρους και σε πρόσωπα
όπως ο κ. Φ. Κουβέλης.
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Αυξημένος ο κίνδυνος του Grexit

Οι προβλέψεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ σε έκθεση προς τα στελέχη της έπειτα από έρευνα σε αναλυτές της Wall Street
Της ανταποκρίτριάς μας στην ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ
ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΣΩΚΟΥ

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ
(Fed) θεωρεί ότι ο κίνδυνος μιας
αρνητικής έκβασης της ελληνικής
κρίσης έχει αυξηθεί και οδηγεί
την Ευρωζώνη σε αχαρτογράφητα
ύδατα. Οπως εκτιμά, ενδεχόμενοι
κεφαλαιακοί έλεγχοι θα μπορούσαν
να οδηγήσουν σε χρεοκοπία και
έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη: α) αν η ΕΚΤ δεν συνεχίσει
να στηρίζει τη χώρα, β) αν το ΔΝΤ
δεν της δώσει κάποια περίοδο χάριτος και γ) αν δεν επιτευχθεί γρήγορα συμφωνία για την επανεκκίνηση της χρηματοδότησης.
Σε εσωτερική έκθεση με τίτλο
«Περιορισμένες οι επιπτώσεις στις
αγορές, παρά την εντεινόμενη ελληνική κρίση», το τμήμα αναλύσεων αγορών της Fed βλέπει υψηλό
βαθμό αβεβαιότητας, εκτιμώντας
ότι τα προβλήματα ρευστότητας,
«η αργή πρόοδος και ο επιθετικός
τόνος των διαπραγματεύσεων αυ-

ξάνουν τον κίνδυνο εξόδου της
χώρας από το ευρώ».
Η έκθεση, η οποία κυκλοφόρησε
στο προσωπικό της Fed λίγο πριν
από την Εαρινή Σύνοδο του ΔΝΤ
και ήλθε εις γνώσιν της «Κ», σημειώνει ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν παρά ελάχιστες ενδείξεις ευρύτερων πιέσεων στις διεθνείς
αγορές, ενώ οι αναλυτές της Wall
Street που συμμετείχαν σε σχετική
δημοσκόπηση της Fed είναι διχασμένοι ως προς τις συνέπειες που
θα είχε ένα ελληνικό «ατύχημα».
Συγκεκριμένα, το 43% των ερωτηθέντων «βλέπει» αυξημένους κινδύνους χρεοκοπίας και εξόδου της
Ελλάδας από την Ευρωζώνη, αλλά
διαχειρίσιμες τις διεθνείς επιπτώσεις της. Αντίθετα, το 42% εκτιμά
ότι οι κίνδυνοι είναι υπερτιμημένοι
και εκτιμά ότι θα βρεθεί μια λύση.
Το τμήμα που συνέταξε την έκθεση
έχει την έδρα του στη Fed της Νέας
Υόρκης και οι αναλυτές που συμμετείχαν εκφράζουν την κυρίαρχη
άποψη της μεγαλύτερης χρηματιστηριακής αγοράς του κόσμου.

Οσοι θεωρούν ότι οι κίνδυνοι
είναι υπερτιμημένοι φέρνουν ως
επιχείρημα την απάθεια των διεθνών αγορών στη νέα έξαρση της
ελληνικής κρίσης. Οι οικονομολόγοι της Fed την αποδίδουν στη
μείωση της έκθεσης των ξένων
χρηματοπιστωτικών οργανισμών
στην Ελλάδα, στην ισχυροποίηση
των θεσμών της Ευρωζώνης με
την οικοδόμηση ενός τοίχου προστασίας, αλλά και στην ποσοτική
χαλάρωση της ΕΚΤ. Αν και εκτιμούν ότι η ποσοτική χαλάρωση
θα απορροφήσει τυχόν νέες πιέσεις, παρ’ όλα αυτά αναμένουν έντονες κινήσεις στις αγορές, με
πτώση των ευρωπαϊκών μετοχών,
άνοιγμα των spreads των ομολόγων
και πτώση του ευρώ έναντι του
δολαρίου.
Οπως σημειώνουν οι ίδιοι, τυχόν
κεφαλαιακοί έλεγχοι δεν είναι απαραίτητο να οδηγήσουν σε χρεοκοπία και έξοδο από το ευρώ, εφόσον η ΕΚΤ συνεχίσει να παρέχει
ρευστότητα, και εκτιμούν ότι η
όποια απόφαση εξόδου της χώρας

από το ευρώ θα είναι πολιτική. Σε
κάθε περίπτωση, αν επιβληθούν
κεφαλαιακοί έλεγχοι, η Fed σημειώνει ότι θα πρέπει να υπάρξει γρήγορα συμφωνία για την επιστροφή
της χρηματοδότησης προκειμένου
να αποτραπεί χρεοκοπία ή και έξοδος από το ευρώ.
Σε αντίθεση με τις δημόσιες δηλώσεις της γενικής διευθύντριας
του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ ότι δεν
προβλέπεται χαριστική περίοδος
για μία ανεπτυγμένη χώρα όπως
η Ελλάδα, η Fed εκτιμά ότι αν δεν
πληρωθεί μία δόση προς το Ταμείο,
αυτό δεν θα σήμαινε αυτομάτως
και χρεοκοπία, καθώς οι κανονισμοί του προβλέπουν περίοδο χάριτος τουλάχιστον ενός μηνός.
Ωστόσο, σημειώνει ότι με το που
θα ενημερωθεί αρμοδίως το Εκτελεστικό Συμβούλιο, αυτό θα οδηγήσει σε χρεοκοπία και έναντι των
δανείων που έχει χορηγήσει το
EFSF.
Η Fed εκτιμά ότι αν το Ταμείο
έδινε περίοδο χάριτος ενός μηνός
στην Ελλάδα, αυτό θα την βοη-

Τι σημαίνει στάση πληρωμών εντός του ευρώ
Του ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

Τι θα σήμαινε μια στάση πληρωμών
εντός του ευρώ για την Αθήνα;
Η «Κ» συνομίλησε με πρώην αξιωματούχους και παράγοντες της
αγοράς για να αποκτήσει εικόνα
των συνεπακόλουθων μιας απόφασης που, ούτως ή άλλως, θα
οδηγήσει τη χώρα, αλλά και την
Ευρωζώνη, σε αχαρτογράφητα
ύδατα.
Δύο μορφές στάσης πληρωμών
μοιάζουν εκ των προτέρων οι πιο
απίθανες – τουλάχιστον όσο υφίστανται άλλες, με μικρότερο πολιτικό και οικονομικό κόστος. Η
πρώτη είναι η πολυσυζητημένη
επιλογή έκδοσης υποσχετικών για
την πληρωμή μισθών και συντάξεων, που θα ισοδυναμούσε με
την υιοθέτηση παράλληλου νομίσματος. Αν πάρει αυτήν την απόφαση, ο Αλέξης Τσίπρας εκθέτει
τον εαυτό του στη μομφή την
οποία είχε ο ίδιος συχνά εξαπολύσει από τα έδρανα της αντιπολίτευσης: ότι προτιμά να εξυπηρετήσει τις υποχρεώσεις του κρά-

Παράγοντες της αγοράς
αναλύουν στην «Κ»
τις δύο μορφές που θα
οδηγήσουν τη χώρα σε
αχαρτογράφητα ύδατα.

Ο Μάριο Ντράγκι και η ΕΚΤ κρατούν στα χέρια τους ένα από τα «κλειδιά» για τη ρευστότητα της Ελλάδος.
επιστολή απαιτώντας ταχεία καταβολή του ποσού. Στις επόμενες
μέρες, οι πιέσεις αυτές εντείνονται.
Αν περάσει ένας μήνας χωρίς θετικές εξελίξεις, η Κριστίν Λαγκάρντ
θα ενημερώσει το εκτελεστικό
συμβούλιο ότι η Ελλάδα βρίσκεται
σε καθυστέρηση στις υποχρεώσεις
της προς το Ταμείο – κάτι που μπορεί να συμβεί και αρκετά νωρίτερα,
αν είναι σαφές ότι δεν θα υπάρξει
πληρωμή.
Σύμφωνα με τη δανειακή σύμβαση μεταξύ Ελλάδας και EFSF,
η αθέτηση της υποχρέωσης προς
το ΔΝΤ αποτελεί «γεγονός καταγγελίας» (event of default).
Στο σημείο αυτό, το EFSF έχει
δύο επιλογές: η μία είναι να καταστήσει το σύνολο των οφειλών
της Αθήνας –πάνω από 140 δισ.
ευρώ– άμεσα απαιτητό. Κάτι τέτοιο –που θα ενεργοποιούσε
cross-default clauses στον ιδιωτικό τομέα– δεν θα συμβεί, καθώς θα οδηγούσε στην πτώχευση
του ίδιου του EFSF. Η δεύτερη
επιλογή είναι η ακύρωση της
δανειακής σύμβασης, που ση-

μαίνει ότι η Αθήνα δεν θα λάβει
άλλους πόρους από τον μηχανισμό.
Το πιο κρίσιμο ζήτημα είναι τι
θα κάνει η ΕΚΤ. Οι πιέσεις που
ήδη υπάρχουν εντός του Δ.Σ. της
για περιορισμό της παροχής ELA
στις ελληνικές τράπεζες πιθανότατα θα ενισχυθούν αφόρητα. Aυτό
θα εξαρτηθεί και από τη στάση
των οίκων αξιολόγησης, οι οποίοι
θα υποβαθμίσουν περαιτέρω την
πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας. Δύο εξ αυτών, ωστόσο (S&P
και Fitch), έχουν ανακοινώσει πρόσφατα ότι η αθέτηση υποχρέωσης
προς επίσημο πιστωτή δεν αποτελεί αναγκαστικά πιστωτικό γεγονός.

Παράταση
Θεωρητικά, υπάρχει η δυνατότητα να αποφευχθούν όλα αυτά,
αν συμφωνηθεί να δοθεί παράταση
από το ΔΝΤ στην Ελλάδα για την
καταβολή κάποιας δόσης – κάτι
που έχει συμβεί συχνά στο παρελθόν. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει
να υπάρξει συνεννόηση της Αθή-

νας με την κ. Λαγκάρντ –με αυστηρούς όρους σχετικά με τις πολιτικές που θα εφαρμοστούν από
την ελληνική κυβέρνηση–, αλλά
και με τον κ. Ντράγκι, ώστε να διασφαλιστεί ότι η ΕΚΤ θα συνεχίσει
να στηρίζει με ρευστότητα τις ελληνικές τράπεζες. Αν δεν διασφαλιστεί αυτό, θα χρειαστεί η παράταση της αποπληρωμής να συνοδευτεί με την επιβολή να κεφαλαιακών ελέγχων. Σύμφωνα με
πληροφορίες, ο Γ. Βαρουφάκης
διερεύνησε τη δυνατότητα μιας
τέτοιας παράτασης στη συνάντησή
του με τη Λαγκάρντ, για να εισπράξει ένα ξεκάθαρο «όχι».
Καμία χώρα δεν έχει κηρύξει
στάση πληρωμών στο ΔΝΤ από
την ίδρυσή του, το 1945. Τα υπό
καθυστέρηση δάνεια (για έξι μήνες
ή περισσότερο) του Ταμείου τον
Μάρτιο του 2015 έφταναν το 1,66
δισ. ευρώ – ποσό χαμηλότερο από
όσα πρέπει να αποπληρώσει η Ελλάδα τις επόμενες 50 ημέρες. Οι
κακοπληρωτές του ΔΝΤ είναι τρεις
χώρες - υποδείγματα: η Σομαλία,
το Σουδάν και η Ζιμπάμπουε.

που σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Fed έχουν μειωθεί κατά
15% από τον Νοέμβριο μέχρι τον
Φεβρουάριο, αντισταθμίζεται σήμερα από την παροχή χρηματοδότησης από την ΕΚΤ, η οποία
εκτιμάται ότι ανέρχεται στο 26%
των στοιχείων του ενεργητικού
του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Οι ιδιωτικές καταθέσεις
έχουν μειωθεί στο 35% των ενεργητικών στοιχείων των τραπεζών,
σε σχέση με 42% τον Νοέμβριο,
υπολογίζει η Fed και σημειώνει
ότι καθώς ο χρόνος τελειώνει για
την Ελλάδα μαζί με τη ρευστότητα,
οι αγορές θα μελετήσουν προσεκτικά τα αποτελέσματα του Eurogroup στη Ρίγα της Λεττονίας.
Ωστόσο, εκτιμά ότι πιο σημαντική είναι η ημερομηνία της 11ης
Μαΐου, καθώς την επόμενη ημέρα
η Ελλάδα θα πρέπει να καταβάλει
δόση στο ΔΝΤ. Αν δεν καταφέρει
να πληρώσει, οι αναλυτές της Fed
διστάζουν να προβλέψουν ποια
θα είναι η σειρά των γεγονότων
που θα ακολουθήσουν...

Οταν οι Ελληνες
εφοπλιστές αναζητούν
ασφαλή «λιμάνια»
Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ
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<
<
<

τους προς τους πιστωτές αντί να
μεριμνήσει για τις ανάγκες των
πολιτών. Η δεύτερη αδιέξοδη επιλογή είναι η μη πληρωμή υποχρεώσεων προς τους λίγους εναπομείναντες ιδιώτες πιστωτές της
Ελληνικής Δημοκρατίας. Οποιαδήποτε τέτοια στάση πληρωμών
θα οδηγούσε σε ενεργοποίηση
ρητρών σταυροειδούς αθέτησης
υποχρεώσεων (cross-default clauses) και σε πιστωτικό γεγονός.
Αυτό θα οδηγούσε ευθέως σε πτώχευση των τραπεζών: θα αναγκάζονταν να απομειώσουν τα 15 δισ.
ευρώ σε έντοκα γραμμάτια του
Δημοσίου που κατέχουν, ενώ τα
κρατικά χρεόγραφα στα χαρτοφυλάκιά τους (ή τα χρεόγραφα με
εγγυήσεις του Δημοσίου) θα ήταν
πλέον άχρηστα ως ενέχυρα για τη
λήψη ρευστότητας από την ΕΚΤ.
Επιπλέον, τα στοιχεία ενεργητικού
που προέρχονται από τις αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
των τραπεζών και που, σε ορισμένες περιπτώσεις, αποτελούν μεγάλο μέρος της κεφαλαιακής τους
βάσης, θα βρίσκονταν μετέωρα
σε περίπτωση πτώχευσης του κράτους.
Δεδομένου του χρονοδιαγράμματος των υποχρεώσεων των επόμενων εβδομάδων, ο πιστωτής της
Ελλάδας που συγκεντρώνει τις μεγαλύτερες πιθανότητες να βρεθεί
με «κόκκινο» δάνειο είναι το ΔΝΤ.
Οι διαδικασίες, σε περίπτωση που
συμβεί αυτό, είναι πολύ συγκεκριμένες. Το Ταμείο στέλνει άμεσα

θούσε, εφόσον η ΕΚΤ συνέχιζε να
προσφέρει το σωσίβιο ρευστότητας
προς τις ελληνικές τράπεζες. Οπως
εκτιμούν οι αναλυτές της, όμως,
αυτό είναι αμφίβολο, λόγω των κανόνων παροχής της ρευστότητας
του ELA, που απαιτούν επαρκώς
κεφαλαιοποιημένες τράπεζες και
πρόγραμμα σε ισχύ. Δεν φαίνεται,
μάλιστα, να πείθονται από τη χαλαρή αντίδραση των αγορών στο
ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδας
από την Ευρωζώνη, εκτιμώντας
ότι μακροπρόθεσμα θα γίνει σαφές
πως η νομισματική ένωση βρίσκεται σε «αχαρτογράφητα ύδατα».
Οπως σημειώνει η Fed, σε περίπτωση εξόδου της Ελλάδας από το
ευρώ, το γεγονός θα παρουσιαστεί
ως ιδιαίτερη περίπτωση, οι υπόλοιπες χώρες θα δηλώσουν τη δέσμευσή τους στο ευρώ, ενώ η ποσοτική χαλάρωση θα λειτουργήσει
σταθεροποιητικά, αν και όχι χωρίς
κάποιο κόστος για τις υπόλοιπες
αδύναμες χώρες.
Στην Ελλάδα, η φυγή καταθέσεων από το τραπεζικό σύστημα,

Λονδίνο, Μόντε Κάρλο, Λευκωσία,
Αμστερνταμ, Ντουμπάι, Μάλτα, αλλά και Λισσαβώνα και Κωνσταντινούπολη, είναι μερικές από τις πόλεις
που ερίζουν για την προσέλκυση
μόνιμης εγκατάστασης Ελλήνων
εφοπλιστών. Και μάλιστα έχουν αρχίσει να το επιτυγχάνουν. Περί τους
30 Ελληνες επιχειρηματίες της ποντοπόρου φέρονται από πολύ καλά
πληροφορημένες πηγές να βρίσκονται σε διαδικασία ή να έχουν ήδη
αλλάξει όχι μόνον την έδρα της επιχείρησής τους, αλλά και τον τόπο
της κατοικίας τους ως φυσικά πρόσωπα, ενώ πολλοί ετοιμάζονται να
τους ακολουθήσουν.
H διαδικασία ξεκίνησε στα μέσα
του 2011, εντάθηκε στις αρχές του
2012, αλλά «πάγωσε» έκτοτε με την
επιστροφή της πολιτικής σταθερότητας. Ομως τους τελευταίες μήνες
έχει επανακάμψει. Αιτία, η πολιτική
αβεβαιότητα και οι πιέσεις από το
εξωτερικό στην Αθήνα για το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της ποντοπόρου, παρά το γεγονός ότι είναι
παρόμοιο διεθνώς. Πάνω απ’ όλα,
όμως, είναι η αίσθηση πως η πολιτεία μπορεί υπό το βάρος λαϊκίστικων κραυγών, αλλά και του πολέμου
συμφερόντων από το εξωτερικό,
να πάψει να είναι φιλική στη ναυτιλία.
«Πρόκειται για το λεγόμενο plan
B της ελληνικής ποντοπόρου», σημειώνει μιλώντας στην «Κ» ο Γιώργος
Καμπάνης, Global Shipping & Ports
Leader της Deloitte. Οπως εξηγεί,
«οι περισσότεροι από αυτούς που
είναι διατεθειμένοι να φύγουν έχουν
κάνει τους σχεδιασμούς τους από
το 2012 και έτσι ήταν και είναι πολύ
εύκολο να τους ενεργοποιήσουν».
Προσθέτει δε πως υπάρχουν μεγάλες
ελληνικές ναυτιλιακές που όχι μόνον
έχουν αγοράσει γραφεία, αλλά έχουν
αδειοδοτηθεί κιόλας από τις αρμόδιες αρχές. Το παράδειγμα γνωστού
Ελληνα πλοιοκτήτη ο όποιος έχει
πρακτικά εγκατασταθεί στο Λονδίνο
σε ιδιόκτητο πολυώροφο κτίριο
αναφέρεται συχνότατα τις τελευταίες ημέρες.
Η τάση φυγής, όμως, δεν αφορά
μόνον τις εταιρείες, αλλά και τα ίδια
τα φυσικά πρόσωπα. Σύμφωνα με
πληροφορίες, αρκετοί έχουν μεταφερθεί στο Μόντε Κάρλο, όπως και
στο Λονδίνο και μικρότερος αριθμός
στο Ντουμπάι, το οποίο μάλιστα
προσφέρει μηδενική φορολόγηση.
Τουλάχιστον δύο επιχειρηματίες
λέγεται πως έχουν μετεγκατασταθεί
οψίμως στην Ολλανδία, η οποία
πρόσφατα υιοθέτησε, εδικά για τη
ναυτιλία, ενιαίο φορολογικό συντελεστή 7% για να είναι ανταγωνιστική του ελβετικού 8%.
Η Κύπρος αποτελεί, επίσης, επιλογή «ειδικά για τους Κύπριους επιχειρηματίες του κλάδου που ζουν
στην Ελλάδα». Βεβαίως, προσπά-

θειες παρεμπόδισης αυτής της τακτικής γίνονται. Ορισμένες, μάλιστα,
ανορθόδοξες. Για παράδειγμα, έγκυρες πηγές αναφέρουν περιπτώσεις
Ελλήνων επιχειρηματιών που αντιμετώπισαν ή αντιμετωπίζουν
απροσδόκητα μεγάλα γραφειοκρατικά προβλήματα όταν σύμφωνα
με τον νόμο ζητούν να μεταφερθούν
στη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού.
Το Λονδίνο, κέντρο της εκτός Ελλάδος ελληνόκτητης ποντοπόρου,
αποτελεί ιστορικά τον βασικότερο
προορισμό. Αλλά αυτή την περίοδο
όλα τα σχέδια για μεταφορά εκεί
έχουν «παγώσει» λόγω προεκλογικών εξαγγελιών του Εντουαρντ Μίλιμπαντ, αρχηγού της αντιπολίτευσης, για αλλαγή του πλαισίου αντιμετώπισης των ξένων επιχειρηματιών. Πρόκειται για το λεγόμενο
σύστημα των «non doms».
Αν και οι θέσεις του Μίλιμπαντ
δεν έχουν στόχο τη ναυτιλία, αλλά
ξένους μεγιστάνες, όπως Ρώσους
και Αραβες –που καταβάλλουν
απλώς ένα εφάπαξ κατά κεφαλήν
φόρο ύψους 60.000 έως 90.000
στερλινών ετησίως–, έχουν πάντως
δημιουργήσει αρνητικό κλίμα. «Η
μοναδική ευκαιρία για την Ελλάδα
να φέρει από το Λονδίνο εδώ ομοεθνείς και ξένους εφοπλιστές χάνεται λόγω της συγκυρίας», υπογραμμίζει μεγάλος Ελληνας πλοιοκτήτης.
Πρέπει να σημειωθεί πως στην
Ελλάδα ισχύει το διεθνώς εφαρμοζόμενο καθεστώς φορολόγησης της
χωρητικότητας των πλοίων (tonnage
tax), βάσει του οποίου θεσπίζεται
ένας συγκεκριμένος φορολογικός
συντελεστής ανά τόνο. Παρόμοια
μεταχείριση υπάρχει σε όλα τα κράτη με αναπτυγμένη ποντοπόρο. Σε
κάποια, μάλιστα, όπως η Γερμανία,
το πλαίσιο θεωρείται φιλικότερο
τόσο για την επιχείρηση όσο και
για το φυσικό πρόσωπο.
Με δεδομένη την ελληνική παγκόσμια πρωτοκαθεδρία στην ποντοπόρο, «πολλά ανταγωνιστικά εθνικά συμφέροντα, όπως γερμανικά,
επιχειρούν στην τρέχουσα συγκυρία
να αποδυναμώσουν την ελληνική
αυτή ισχύ», σημειώνουν εγκυρότατες ναυτιλιακές πηγές. Και γερμανικές πηγές, όμως, παραδέχονται
αυτήν την πολεμική.
Η Die Zeit έγραφε προσφάτως
πως «συνήθως παραλείπεται σε γερμανικά δημοσιεύματα η αναφορά
ότι το ελληνικό πλαίσιο ισχύει σε
σχεδόν όλα τα κράτη με ναυτιλία
και πως οι Γερμανοί πλοιοκτήτες
μείωσαν τη φορολόγησή τους στα
τέλη της δεκαετίας του ’90 με αντίστοιχο μοντέλο».
Στελέχη της Deloitte υπογραμμίζουν με νόημα πως τα τελευταία
λίγα χρόνια, «αρκετές ευυπόληπτες
χώρες έχουν σχεδιάσει φορολογικά
κίνητρα για να προσελκύσουν εύπορους ιδιώτες να μεταφέρουν τη
φορολογική τους κατοικία εκεί...».

23-ELLADA_Master_cy 24/04/15 23:49 Page 23

ΕΛΛΑΔΑ

Κυριακή 26 Απριλίου 2015

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

l

23

Η δεκαετής σχέση Ελλάδας - Μέρκελ

Οι εντάσεις με Καραμανλή και Παπανδρέου και άγνωστα περιστατικά από τον ρόλο της στη διαχείριση της ευρωπαϊκής κρίσης
Του ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

Την περασμένη Πέμπτη, οι ελπίδες
όσων προσδοκούν έναν έντιμο συμβιβασμό μεταξύ της Αθήνας και των
πιστωτών της στράφηκαν στη συνάντηση, στο περιθώριο της έκτακτης
συνόδου κορυφής για το μεταναστευτικό, του Αλέξη Τσίπρα με την
Αγκελα Μέρκελ. Στον δέκατο χρόνο
της στην κεφαλή της γερμανικής
κυβέρνησης, η χαμηλών τόνων Ανατολικογερμανίδα φυσικός, μέσω της
υπομονής και της επιμονής της, της
δεξιοτεχνίας της στους τακτικούς
ελιγμούς, των λεπτομερών γνώσεών
της επί των κομβικών ευρωπαϊκών
θεμάτων και του ειδικού βάρους της
χώρας της οποίας ηγείται, έχει αναδειχθεί ως η αδιαφιλονίκητη πρωταγωνίστρια του ευρωπαϊκού πολιτικού στερεώματος.
Κατά έναν παράδοξο τρόπο, η κ.
Μέρκελ το οφείλει αυτό σε σημαντικό
βαθμό στην Ελλάδα. Οπως είχε η
ίδια αναφέρει σε ομιλία της το 2012
(αναφέρεται στη βιογραφία «Angela
Merkel: A Chancellorship Forged in
Crisis» των Alan Crawford και Tony
Czuczka), ως νεαρή, περνούσε τα
καλοκαίρια της ταξιδεύοντας από
άκρη σε άκρη της περιοχής εντός
της οποίας επιτρεπόταν να ταξιδεύει.
Τα ταξίδια αυτά, προς τα νότια μέσα
από τις χώρες του Σοσιαλιστικού
Μπλοκ, κατέληγαν συνήθως στα
βουνά Πιρίν της Βουλγαρίας. Από
εκεί, λίγα χιλιόμετρα μακριά, έβλεπε
την Ελλάδα - και ευχόταν να μπορέσει
κάποια μέρα να την επισκεφθεί.
Ισως να γνώριζε από τότε ότι θα ερχόταν στη χώρα ως υψηλή προσκεκλημένη. Είναι λιγότερο πιθανό να
είχε φανταστεί ότι θα την αντιμετώπιζαν περίπου ως... κατακτητή.
Η «Κ», μιλώντας με κορυφαίους
αξιωματούχους στην Ελλάδα και τη
Γερμανία, επιχειρεί να ανιχνεύσει
την εξέλιξη των διμερών σχέσεων

σε κορυφαίο επίπεδο στην εποχή
Μέρκελ, και την ανάδυση της καγκελαρίου από τη σκιά ακόμα του Χέλμουτ Κολ, στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων.

μεγαλύτερη οικειότητα - αντάλλαξαν
και ανέκδοτα» θυμάται ένας εκ των
παρισταμένων. Ηταν η νηνεμία πριν
από την καταιγίδα.

Τα ανέφελα πρώτα χρόνια

Η πρώτη φορά που αποκαλύπτονται δημοσίως οι ανησυχίες της καγκελαρίου για την Ελλάδα είναι σε μία
κλειστή εκδήλωση στην καγκελαρία
τον Ιανουάριο του 2010 (βλ. την προαναφερθείσα βιογραφία). Οι παριστάμενοι εκπρόσωποι του Τύπου είχαν ενημερωθεί ότι απαγορευόταν
οποιαδήποτε αναφορά στο περιεχόμενο της ομιλίας της. Ωστόσο, το ίδιο
το γραφείο Τύπου της καγκελαρίας
ανήρτησε τα λεγόμενά της στην επίσημη ιστοσελίδα την επόμενη μέρα.
Η κ. Μέρκελ είχε πει ότι ο δημοσιονομικός εκτροχιασμός της Ελλάδας
θα μπορούσε να ασκήσει «πολύ μεγάλες πιέσεις» στο σύνολο της Ευρωζώνης και ότι έρχονταν δύσκολα
χρόνια για το ευρώ.
Λίγες μέρες αργότερα, στο Νταβός,
η διεθνής ανησυχία για την Ελλάδα
μετατρέπεται σε πανικό. Ο κ. Παπανδρέου και η κ. Μέρκελ έχουν μία
πρώτη ουσιώδη συνoμιλία στο πλαίσιο της επταμερούς συνάντησης
κατά τη διάρκεια του έκτακτου, άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις
Βρυξέλλες στις 10 Φεβρουαρίου, με
θέμα την Ελλάδα. Εχει προηγηθεί,
στις 2 Φεβρουαρίου, αμέσως μετά το
Νταβός, η ανακοίνωση παγώματος
μισθών στο Δημόσιο και αύξησης
φόρων - χωρίς να αμβλυνθεί η πίεση
από τις αγορές. Στη σύσκεψη εκείνη,
η καγκελάριος συστήνει στον Ελληνα
πρωθυπουργό, βγαίνοντας από την
αίθουσα, να ανακοινώσει νέα μέτρα
- ενδεικτικό της έλλειψης σχεδίου
για την αντιμετώπιση της κρίσης.
H πρώτη επίσημη διμερής συνάντηση των δύο ηγετών έγινε στις 5
Μαρτίου - την ίδια μέρα που η κυβέρνηση είχε περάσει νέο πακέτο

Η κ. Μέρκελ και ο Κώστας Καραμανλής είχαν επαφές πολύ πριν ξεκινήσει η θητεία της στην καγκελαρία,
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού
Κόμματος, στο οποίο εκείνη συμμετείχε επισήμως ως αρχηγός του CDU
από το 2000. Λόγω αλφαβητικής αλληλουχίας (Germany, Greece) κάθονταν δίπλα και συνομιλούσαν συχνά
- στη γερμανική γλώσσα, την οποία
ο τότε πρόεδρος της Ν.Δ. μιλούσε
άνετα.
Η περίοδος της κοινής τους διακυβέρνησης (2005-9) δεν σημαδεύτηκε από κάποιο επεισόδιο διμερούς
έντασης. Στις αρχές της, η ελληνική
οικονομία έδειχνε -απατηλά, όπως
αποδείχθηκε- να έχει μεγαλύτερο
δυναμισμό από τη γερμανική. Το
2005, όταν η κ. Μέρκελ ανέλαβε την
εξουσία (τον Νοέμβριο), το ελληνικό
ΑΕΠ αναπτύχθηκε σαφώς ταχύτερα
από το γερμανικό, το γερμανικό δημοσιονομικό έλλειμμα παραβίασε
τον κοινοτικό κανόνα του 3% του
ΑΕΠ για τρίτη συνεχόμενη χρόνια
και η ανεργία στη χώρα ξεπέρασε
το 12,1% - το υψηλότερο επίπεδο
μεταπολεμικά.
Σύμφωνα με πηγές της κυβέρνησης Καραμανλή, η ελληνογερμανική
συνεργασία ήταν ιδιαίτερα στενή
στη διαδικασία προώθησης της Συνθήκης της Λισσαβώνας (μετά το
ναυάγιο του Ευρωσυντάγματος),
ενώ το Βερολίνο στήριξε την Αθήνα
στην -επιτυχημένη- εκστρατεία της
για μεγιστοποίηση των πόρων που
θα λάμβανε η Ελλάδα στο πλαίσιο
του Γ΄ ΚΠΣ. Οπως αναφέρει στενός
συνεργάτης του κ. Καραμανλή από
την περίοδο εκείνη, ο τότε πρωθυ-

Νέα δεδομένα

Από τη συνάντηση του Αλ. Τσίπρα με την Μέρκελ στις Βρυξέλλες την περασμένη Πέμπτη, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής για το μεταναστευτικό.
πουργός, σε όλες του τις συναντήσεις
με ξένους ηγέτες, «έθετε παγίως τα
βασικά θέματα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής εκείνης της εποχής»: τη μεγάλη διεύρυνση προς
Ανατολάς της Ε.Ε. το 2004 (την οποία
η Αθήνα έβλεπε με επιφυλακτικότητα), τα ελληνοτουρκικά, το Κυπριακό και το ζήτημα της ονομασίας
της ΠΓΔΜ.
Σημείο τριβής στις διμερείς σχέσεις
ήταν και το ζήτημα των εξοπλισμών
- και ειδικότερα η αγορά αεροσκαφών
«τέταρτης γενιάς» από την Αθήνα.
Οι πιέσεις του Βερολίνου για να προτιμηθούν τα γερμανικά Eurofighter
υφίσταντο ήδη από την εποχή του
καγκελάριου Σρέντερ, ο οποίος μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες της
«Κ», έκανε νύξη στο ζήτημα αυτό
ακόμα και στη συγχαρητήρια επιστολή του προς τον κ. Καραμανλή
όταν εξελέγη στην πρωθυπουργία.
Στην αλληλογραφία που ακολούθησε
μεταξύ των δύο ανδρών, ο κ. Καραμανλής εκδήλωνε με κάθε ευκαιρία
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το ενδιαφέρον της Αθήνας για το Eurofighter, χωρίς να προβαίνει όμως
σε σαφείς δεσμεύσεις (αντίστοιχες
πιέσεις, άλλωστε, δεχόταν και από
το Παρίσι για τα Rafale).
Την ίδια τακτική ακολούθησε ο
τότε πρωθυπουργός και με την κ. Μέρκελ. Η καγκελάριος έθετε το ζήτημα
των αεροσκαφών, με «διακριτικό τρόπο», σε κάθε συνάντησή της με τον
κ. Καραμανλή, αναφερόμενη με γενικούς όρους στα πολύ σύγχρονα συστήματα του Eurofighter. «Οταν οι
καγκελάριοι επισκέπτονται ξένες πρωτεύουσες, τα ζητήματα γερμανικών
εταιρειών στις χώρες αυτές είναι πάντα
στην ατζέντα» εξηγεί στενός συνεργάτης της κ. Μέρκελ. Η αναβλητικότητα του κ. Καραμανλή ίσως συνέβαλε στο να ατονήσει η σχέση κατά
τη δεύτερη θητεία του. Το δείπνο
που της παρέθεσε στη Ραφήνα τον
Ιούλιο του 2007, σε έναν στενό κύκλο
7-8 ατόμων, ήταν η πιο κοντινή τους
στιγμή. «Είχαν βγει στη μικρή βεράντα με θέα τη θάλασσα. Υπήρχε

σκληρών μέτρων από τη Βουλή. Το
κλίμα για την Ελλάδα στη γερμανική
κοινή γνώμη και στους κόλπους του
κυβερνητικού συνασπισμού ήταν αρνητικό. Εχει ανοίξει ξανά η αντιπαράθεση στον δημόσιο διάλογο για το
αν έπρεπε να είχε γίνει δεκτή η Ελλάδα
στην Ευρωζώνη. Παρ’ όλα αυτά, προσδοκά να αποσπάσει μία ρητή δέσμευση οικονομικής στήριξης σε περίπτωση ανάγκης από την καγκελάριο
που θα κατευνάσει τις αγορές.
Το πρόγραμμα ξεκινά με μία συνάντηση μισής ώρας στην αίθουσα
συσκέψεων της καγκελαρίας, όπου
οι δύο ηγέτες συζητούν τι θα ειπωθεί
στη συνέντευξη Τύπου που ακολουθεί. Η κ. Μέρκελ εξηγεί στον κ. Παπανδρέου ότι δεν μπορεί να δώσει
συγκεκριμένες δεσμεύσεις για οικονομική βοήθεια, λόγω των περιορισμών που θέτει το γερμανικό σύνταγμα αλλά και η διάταξη περί μη
διάσωσης στη Συνθήκη του Μάαστριχτ. Του λέει ότι οι αγορές θα καταλάβουν τα μέτρα που εξήγγειλε η
Αθήνα και οι πιέσεις θα μειωθούν.
Ο τότε πρωθυπουργός, όπως έχει
αποκαλύψει η «Κ», της λέει ημιαστειευόμενος ότι, παρότι σοσιαλιστής,
καταλαβαίνει τις αγορές καλύτερα
από εκείνη, επείδη έζησε μεγάλο μέρος της ζωής της στην Ανατολική
Γερμανία. Την προειδοποιεί ότι με
την επιφυλακτικότητά της παίζει με
τη φωτιά. Τελικά, ο μηχανισμός θα
δημιουργηθεί στα τέλη εκείνου του
μήνα και θα ενεργοποιηθεί τον Απρίλιο. Παρά τις αντιστάσεις των Γάλλων,
της ΕΚΤ και του κ. Σόιμπλε, η κ. Μέρκελ θα επιμείνει στην εμπλοκή του
ΔΝΤ. Στις αρχές Μαΐου, λίγες μετά
την έγκριση του ελληνικού προγράμματος από το Eurogroup, θα χάσει
τις εκλογές στη Β. Ρηνανία-Βεστφαλία.
Ο ρόλος της στη διαχείριση της ελληνικής -και κατ’ επέκταση της ευρωπαϊκής- κρίσης έχει φτάσει απλά
στο τέλος της αρχής.
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Συναγερμός και για «ροές» τζιχαντιστών

Kλιμάκια της ΕΛ.ΑΣ. και της ΕΥΠ, με εξειδίκευση σε θέματα διεθνούς τρομοκρατίας, βρίσκονται σε σημεία εισόδου της χώρας
Του ΓΙΑΝΝΗ ΣΟΥΛΙΩΤΗ

Σε συναγερμό βρίσκονται Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) και Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) για το ενδεχόμενο ανάμεσα στους παράτυπους
μετανάστες, που εντοπίζονται κατά
εκατοντάδες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τον Εβρο, να υπάρχουν μαχητές του «Ισλαμικού Κράτους» (ISIS). Μεικτά κλιμάκια αστυνομικών της Αντιτρομοκρατικής και
υπαλλήλων της ΕΥΠ, με εξειδίκευση
σε θέματα διεθνούς-ισλαμιστικής
τρομοκρατίας, βρίσκονται στα σημεία
εισόδου παράτυπων μεταναστών,
στη Μυτιλήνη, τη Χίο, τον μεθοριακό
σταθμό Κήπων Εβρου κ.ά.
Την περασμένη εβδομάδα, για πα-

ράδειγμα, μεταξύ μεταναστών που
διασώθηκαν στη Χίο από άνδρες του
Λιμενικού εντοπίστηκε υπήκοος Συρίας, που στο κινητό του τηλέφωνο
είχε αποθηκευμένες φωτογραφίες
με όπλα και πυρομαχικά από πεδία
μαχών στη Συρία. Ανακρινόμενος,
δήλωσε «αντικαθεστωτικός» που πολεμάει εναντίον της κυβέρνησης
Ασαντ. Κατά μια εκδοχή, δεν προέκυψαν ενδείξεις διασύνδεσής του
με δίκτυα ισλαμιστών τρομοκρατών,
ενώ, επιπλέον, τα στοιχεία ταυτότητάς
του δεν βρέθηκαν καταχωρισμένα
στον «κατάλογο υπόπτων» της λίστας
Σένγκεν (Schengen Information System).
Παρόμοιο συμβάν καταγράφηκε,
την Τετάρτη, στην ελληνοαλβανική

μεθόριο. Συνελήφθη για παράνομη
είσοδο στη χώρα και απελάθηκε
18χρονος Αλβανός, ο οποίος, εξεταζόμενος από την Αντιτρομοκρατική
της γειτονικής χώρας, φέρεται να
ομολόγησε ότι πρόθεσή του ήταν να
ταξιδέψει στη Συρία.
Αξιωματούχοι της ΕΛ.ΑΣ. και της
ΕΥΠ προβλέπουν ότι το φαινόμενο
θα ενταθεί τους καλοκαιρινούς μήνες
(παράλληλα, δηλαδή, με την αύξηση
των μεταναστευτικών ροών) και επισημαίνουν ότι ενισχύονται με προσωπικό οι μεθοριακοί σταθμοί της
χώρας. Εκτιμούν, μάλιστα, ότι Ευρωπαίοι μαχητές της τζιχάντ θα επιχειρήσουν να μεταβούν αεροπορικώς
στη Συρία και το Ιράκ μέσω απευθείας
πτήσεων τσάρτερ προς περιφερειακά

αεροδρόμια της χώρας, όπως της Ρόδου, της Κω κ.ά.
Σύμφωνα, εξάλλου, με ξένες αρχές
πληροφοριών, το μεγαλύτερο ποσοστό των Ευρωπαίων πολιτών που πολεμούν στις τάξεις του ISIS μετέβησαν
στη Συρία και το Ιράκ αεροπορικώς,
κυρίως μέσω του αεροδρομίου «Κεμάλ
Ατατούρκ» της Κωνσταντινούπολης.
Στο μεταξύ, αξιωματούχος του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη δήλωσε
στην «Κ» ότι αξιοποιούνται μυστικά
κονδύλια της ΕΥΠ για τη δημιουργία
δικτύου συλλογής πληροφοριών και
την ενεργοποίηση «πηγών» σε χώρους συγκέντρωσης μεταναστών,
πλατείες, τζαμιά, εστιατόρια κ.λπ. Η
ίδια πηγή αποκάλυψε ότι ενέργειες
γίνονται και στο πεδίο της μυστικής

διπλωματίας, με στόχο την ενίσχυση
συνεργασίας των ελληνικών υπηρεσιών με αντίστοιχες χωρών του εξωτερικού, μεταξύ των οποίων και της
Τουρκίας.
Για άμεση ανταπόκριση σε αιτήματα ξένων διωκτικών αρχών για
την παρακολούθηση ή σύλληψη υπόπτων για τρομοκρατία, που βρίσκονται επί ελληνικού εδάφους, μιλούν
αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. Ως παράδειγμα αναφέρουν τη σύλληψη την περασμένη εβδομάδα ενός Γερμανού
και ενός Τούρκου υπηκόου, υπόπτων
για συμμετοχή σε δίκτυο ακροαριστερής τρομοκρατίας, ύστερα από
αίτημα της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας της Γερμανίας (BKA).
Στη διαδικασία, πάντως, εντοπί-

ζονται σοβαρά κενά. Η βάση δεδομένων Eurodac, στην οποία καταχωρίζονται τα βιομετρικά στοιχεία
των παράτυπων μεταναστών, δεν
είναι διασυνδεδεμένη με τη βάση
δεδομένων Σένγκεν (SIS), όπου αποθηκεύονται τα στοιχεία υπόπτων
για τρομοκρατία. Οπως είναι σε θέση
να γνωρίζει η «Κ», οι υπηρεσίες αλλοδαπών της ΕΛ.ΑΣ. είχαν ταυτοποιήσει ως Σύρο πρόσφυγα και είχαν
χορηγήσει εξάμηνη αναστολή απέλασης στον καταζητούμενο, σήμερα,
Γάλλο υπήκοο, ο οποίος είχε προσαχθεί τον Ιανουάριο από διαμέρισμα του Παγκρατίου μαζί με τον
Ομάρ Νταμάς, ύποπτο για συμμετοχή
στο δίκτυο ισλαμιστών τρομοκρατών
της πόλης Βερβιέ του Βελγίου...

«Η Ελλάδα βιώνει
μία κρίση μέσα
στην κρίση»
Συνέντευξη στην ΤΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ

«Η υπόλοιπη Ευρώπη πρέπει να στηρίξει την Ελλάδα στην αντιμετώπιση του κύματος των προσφύγων. Αυτοί οι άνθρωποι
χρειάζονται προστασία, στέγη, τροφή, περίθαλψη μέχρι να
μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους. Αυτά είναι πάρα πολλά
για να τα ζητάμε από την Ελλάδα, στην οικονομική κατάσταση
που βρίσκεται» λέει η Melissa Fleming, επικεφαλής του γραφείου
επικοινωνίας και εκπρόσωπος του ύπατου αρμοστή του ΟΗΕ,
Antonio Guterres.
Η «Κ» μίλησε με την κ. Fleming την προηγούμενη εβδομάδα,
κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της στην Ελλάδα. Η εκπρόσωπος
του ΟΗΕ ταξίδεψε στην Κρήτη και γνώρισε από κοντά την
Ντόα, την 19χρονη πρόσφυγα από τη Συρία που έσωσε τη
Μάσα Ντασούκι, το 17 μηνών (τότε) βρέφος, κρατώντας το
επί τέσσερις ημέρες αγκαλιά, στο ναυάγιο, τον περασμένο
Σεπτέμβριο, στα ανοιχτά της Μάλτας. Τότε είχαν πνιγεί εκατοντάδες πρόσφυγες, μεταξύ των οποίων και η οικογένεια
του βρέφους.
Την ιστορία της Ντόα θα διηγηθεί η κ. Fleming στο TEDx
στη Θεσσαλονίκη, «μια ιστορία που συμπυκνώνει τις ιστορίες
όλων των προσφύγων ομοεθνών της». Ιστορίες ανθρώπων
που ζούσαν σε σπίτια με αυλές, που έκαναν οικονομίες για
να βοηθήσουν τα παιδιά τους,
νέων που τη μια στιγμή σχεδίαζαν τι θα σπουδάσουν και
την άλλη βρέθηκαν να μετακινούνται από περιοχή σε περιοχή και από χώρα σε χώρα,
προσπαθώντας να σώσουν τη
ζωή τους. Εκατοντάδες οι άνθρωποι που τις τελευταίες
εβδομάδες πνίγονται στη Μεσόγειο, καθώς τα κύματα των
προσφύγων που προσπαθούν
Η εκπρόσωπος της Υπατης
να περάσουν στην Ευρώπη
Αρμοστείας του ΟΗΕ, Melissa
αυξάνονται με γεωμετρική
Fleming, μιλάει στην «Κ».
πρόοδο. «Ζούμε τη μεγαλύτερη
ανθρωπιστική κρίση των τελευταίων 20 ετών, από την εποχή των πολέμων στα Βαλκάνια»
λέει η κ. Fleming .
– Μέχρι τα μέσα Απριλίου, περίπου 31.500 άνθρωποι διέσχισαν τη Μεσόγειο προς την Ιταλία και την Ελλάδα. Την
επόμενη εβδομάδα, οι ιταλικές αρχές ανέφεραν ότι ακόμα
8.500 άτομα διασώθηκαν. Μπορεί η Ελλάδα να βοηθήσει
αποτελεσματικά αυτούς τους ανθρώπους;
– Η Ελλάδα έχει οικονομική κρίση και παράλληλα δέχεται
όλους αυτούς τους πρόσφυγες. Καλείται μέσα στην κρίση να
αντιμετωπίσει μια ακόμα κρίση. Χρειάζεται να δημιουργηθεί
ένα περισσότερο δίκαιο σύστημα κατανομής στις χώρες που
έχουν περισσότερες δυνατότητες. Μάλιστα, αυτός ο διαχωρισμός
θα πρέπει να γίνεται στις γειτονικές στη Συρία χώρες, όπου
αρχικά καταφεύγουν οι πρόσφυγες, ώστε να μη χρειαστεί να
περάσουν από την Ελλάδα. Χρησιμοποιούν τη χώρα σας ως
πέρασμα, δεν θέλουν να μείνουν εδώ.
– Πιστεύετε ότι οι χώρες που δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα
θα συναινούσαν να εφαρμοστεί ένα τέτοιο πρόγραμμα;
– Αυτή τη στιγμή, αν κάποιος κάνει αίτηση ασύλου στην
Ελλάδα, η Ελλάδα είναι στη συνέχεια «υπεύθυνη» γι’ αυτόν –
υπενθυμίζω τα ισχύοντα. Ο UNFCR αναγνωρίζει ότι η Ελλάδα
δεν έχει τη δυνατότητα να απορροφήσει τόσους πολλούς πρόσφυγες. Και η Ιταλία έχει ανάλογο πρόβλημα. Πρέπει, λοιπόν,
να φτιαχτεί ένα κέντρο από το οποίο να προωθούνται σε άλλες
χώρες. Πολλοί πρόσφυγες έχουν οικογένεια στην Ευρώπη και
όχι μόνο στη Σουηδία ή στη Γερμανία αλλά και την Ολλανδία,
τη Γαλλία ή την Αγγλία. Χρειαζόμαστε, λοιπόν, ένα μεγάλο
σχέδιο οικογενειακής επανένωσης. Κάτι άλλο που θα μπορούσε
να γίνει είναι να βελτιώσουμε τις συνθήκες για τους πρόσφυγες
που βρίσκονται στις γειτονικές χώρες.
– Η Ε.Ε. σκοπεύει να λάβει μέτρα εναντίον των λαθροδιακινητών. Νομίζετε ότι θα αποδώσουν;
– Βρισκόμαστε μπροστά στη μεγαλύτερη ανθρωπιστική
κρίση της εποχής μας και πρέπει να ληφθούν μέτρα. Είναι
ανήθικο αυτοί οι άνθρωποι, που έχουν υποστεί τόσα, να
χρειάζεται να διακινδυνεύουν και πάλι τη ζωή τους για να
περάσουν στην Ευρώπη και να βρουν ασφάλεια. Πρέπει να
βελτιώσουμε το σύστημα διάσωσης. Για να σταματήσει η
δράση των κυκλωμάτων, πρέπει να στηθούν νόμιμες δίοδοι
για να έρχονται αυτοί οι άνθρωποι.
Σε όσους προτείνουν αυστηρότερη πολιτική για να σταματήσει το κύμα των προσφύγων, η κ. Fleming απαντά. «Θα
έρχονταν, έτσι και αλλιώς, είναι κίνηση απελπισίας».

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης υπολογίζει ότι μέχρι στιγμής, το 2015, έχουν υπάρξει 30 φορές περισσότεροι πνιγμοί σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Ο «Τρίτων», η Frontex και η Μεσόγειος
«Υπήρχε η άποψη ότι η παρουσία σκαφών που θα μπορούσαν να σπεύσουν
σε διάσωση ενεθάρρυνε τους ανθρώπους να ρισκάρουν το θαλάσσιο ταξίδι»
έγραψε ο αντιπρόεδρος της βρετανικής
κυβέρνησης Νικ Κλεγκ. «Αυτή η θεωρία αποδείχθηκε εσφαλμένη». Οποιοι
είναι αποφασισμένοι να επιχειρήσουν
το ταξίδι προς την Ευρώπη, θα το κάνουν, είτε περιπολούν σωστικά σκάφη
στη Μεσόγειο είτε όχι.
Mετά την κατάργηση, τον Δεκέμβριο, της επιχείρησης Mare Nostrum,
κατά την οποία σκάφη της ιταλικής
ακτοφυλακής και ναυτικού κάλυπταν
μια τεράστια θαλάσσια περιοχή, ώς
και 30 μίλια από τις λιβυκές ακτές, οι
πλόες στη Μεσόγειο συνεχίστηκαν
με αμείωτη ένταση. Αυτό που παρουσίασε εκρηκτική αύξηση ήταν οι θάνατοι από πνιγμό. «Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΙΟΜ) υπολογίζει ότι το 2015, μέχρι στιγμής,
έχουν υπάρξει 30 φορές περισσότεροι

θάνατοι σε σχέση με την ίδια περίοδο
πέρυσι, οπότε είχαν καταγραφεί μόλις
56 θάνατοι» είπε ο εκπρόσωπος του
ΙΟΜ Τζόελ Μίλμαν. «Φέτος έχουμε
ήδη φθάσει τους 1.750. Φοβούμαστε
ότι σε λίγες εβδομάδες θα έχουμε ξεπεράσει τον συνολικό αριθμό θανάτων
του 2014, που ήταν 3.279 και μπορεί
να φθάσουμε ώς και τους 30.000 ώς
τα τέλη του χρόνου».
Το περιστατικό που συγκλόνισε
την υφήλιο ήταν ο πνιγμός πολλών
εκατοντάδων προσφύγων και μεταναστών σε αλιευτικό ανάμεσα στη
Λιβύη, τη Μάλτα και τη Λαμπεντούζα,
τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής. Μόλις 28 άνθρωποι προερχόμενοι κυρίως από χώρες της Αφρικής και το Μπανγκλαντές, διασώθηκαν. Τα θύματα υπολογίζονται στα
800-900, αν και ποτέ κανείς δεν θα
μάθει, τον ακριβή αριθμό τους, γιατί
το ναυάγιο συνέβη σε περιοχή που
η Μεσόγειος έχει βάθος 400 μέτρα.

Η κατακραυγή οδήγησε τους Ευρωπαίους ηγέτες να πραγματοποιήσουν έκτακτη σύνοδο την Πέμπτη
στις Βρυξέλλες, αποφασίζοντας τον
τριπλασιασμό των πόρων που διατίθενται στην επιχείρηση «Τρίτων» της
ευρωπαϊκής υπηρεσίας προστασίας
συνόρων (Frontex). Ετσι, μια αστυνομική επιχείρηση προστασίας των
συνόρων θα αναλάβει, παρά τις αρχικές αντιρρήσεις του επικεφαλής
της Frontex, Φαμπρίτσε Λετζέρι, και
αρμοδιότητες έρευνας και διάσωσης.
Η νέα, διευρυμένη περιοχή ευθύνης
της Frontex, που ώς τώρα περιοριζόταν στα 30 μίλια από τις ιταλικές
ακτές, θα ανακοινωθεί συντόμως. Η
Frontex θα ενισχυθεί, μεταξύ άλλων,
με μία γερμανική φρεγάτα και ένα
βρετανικό ελικοπτεροφόρο.
Την Πέμπτη, ο Ιταλός πρωθυπουργός
Ρέντσι έπεισε τους ομολόγους του να
υιοθετήσουν απόφαση για την «κατάσχεση και καταστροφή» των σκαφών

που χρησιμοποιούν οι διακινητές. Δεν
είναι σαφές πώς θα μπορούσε να γίνει
κάτι τέτοιο. Σύμφωνα με πληροφορίες,
η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής
της Ε.Ε., Φεντερίκα Μογκερίνι, θα επιχειρήσει να αποσπάσει σχετικό ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του
ΟΗΕ, αν και η Ρωσία και η Κίνα θεωρείται απίθανο να συμφωνήσουν σε
νέες στοχευμένες επιχειρήσεις στα λιμάνια της Λιβύης, δεδομένης της διασταλτικής ερμηνείας που δόθηκε στο
ψήφισμα για την εφαρμογή «ζωνών
απαγόρευσης πτήσεων» πάνω από τη
Λιβύη το 2011. Το ψήφισμα αυτό ήταν
η αρχή της δυτικής επέμβασης για την
ανατροπή του Μουαμάρ Καντάφι, που
βύθισε τη Λιβύη στο χάος στο οποίο
βρίσκεται σήμερα. Οι προσπάθειες της
Ε.Ε. για την αποκατάσταση κρατικής
εξουσίας στη Λιβύη περιλαμβάνονται
επίσης στις δεσμεύσεις που ανέλαβαν
οι ηγέτες στη Σύνοδο της Πέμπτης.
AFP, REUTERS

Εξι απαντήσεις στο μεταναστευτικό ζήτημα
Του ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΥΡΙΓΟΥ*

1. Υπάρχει αύξηση των μεταναστευτικών
ροών τους τελευταίους μήνες;
Σε σχέση με τους αντίστοιχους περυσινούς μήνες του 2014 είχαμε αύξηση 70% τον Ιανουάριο (μήνας εκλογών), 160% τον Φεβρουάριο και 476%
τον Μάρτιο του 2015 (8.162 άτομα
έναντι 1.462 πέρυσι). Με δεδομένες
τις κακές καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν φέτος τον χειμώνα στο
Αιγαίο, η αύξηση είναι άκρως ανησυχητική. Ηδη τις πρώτες 20 ημέρες
του Απριλίου ο αριθμός των εισερχομένων έχει ξεπεράσει κατά 500% ολόκληρο τον αντίστοιχο μήνα του 2014.
2. Αυτή η αύξηση οφείλεται στη νέα
κυβερνητική πολιτική για το μεταναστευτικό;
Δεν υπήρξε άλλο μείζον γεγονός
τους τελευταίους μήνες που να δικαιολογεί τον πενταπλασιασμό των ροών
προς την Ελλάδα. Χωρίς να μπορεί να
λεχθεί με απόλυτο τρόπο, φαίνεται
ότι όσοι σκέφτονται να εισέλθουν παρανόμως στην Ελλάδα πιστεύουν ότι
θα αντιμετωπισθούν φιλικά από τις
ελληνικές αρχές. Η χρήση των νέων

τεχνολογιών από αυτές τις ομάδες
(ιδίως τους Σύρους) επιτρέπει την εύκολη διασπορά των ειδήσεων. Μέσω
των κινητών τηλεφώνων και των κοινωνικών δικτύων ενημερώνουν ανά
πάσα στιγμή για την κατάσταση στην
οποία βρίσκονται. Μέχρι προσφάτως,
για να αποφασίσει κάποιος το ταξίδι
προς την Ελλάδα, είχε διασφαλίσει τη
συνέχεια προς τις υπόλοιπες χώρες
της Ευρώπης. Τώρα η Ελλάδα φαίνεται
ότι θεωρείται ως χώρα που μπορούν
με σχετική ησυχία να προετοιμάσουν
το επόμενο βήμα προς τις χώρες του
ευρωπαϊκού Βορρά.
3. «Εξαφανίζονται» όσοι έρχονται στην
Ελλάδα, όπως είπε η αρμόδια υπουργός;
Είναι γεγονός ότι αρκετοί από τους
παρανόμως εισερχομένους στη χώρα
(κυρίως Σύροι), μέχρι προσφάτως
τουλάχιστον, είχαν εξασφαλίσει τη
συνέχεια του ταξιδιού στις χώρες της
Βόρειας Ευρώπης που είναι και ο στόχος τους. Δεν υπέβαλαν αίτηση ασύλου αλλά συνέχιζαν το ταξίδι μέσω
των κυκλωμάτων λαθροδιακινητών.
Αντιστοίχως, όμως, ένας επίσης μεγάλος αριθμός παρανόμων μεταναστών εγκλωβίζεται επί μακρόν στη

χώρα λόγω της συνθήκης Σένγκεν.
4. Οι προτάσεις στο ευρωπαϊκό Συμβούλιο
μπορούν να βοηθήσουν την Ελλάδα;
Ελάχιστα. Οι προτάσεις είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες της Ιταλίας.
Πλέον χαρακτηριστική είναι η πρόταση για καταστροφή των σκαφών.
Ουσιαστικά αναφέρεται στα μεγάλα
πλοία που οι λαθροδιακινητές στοιβάζουν κόσμο από τις ακτές της Αφρικής για να τους μεταφέρουν στην Ιταλία. Αντιθέτως, λόγω των μικρών αποστάσεων στο Αιγαίο, χρησιμοποιούνται συνήθως φουσκωτά τα οποία στη
συνέχεια καταστρέφονται επί τόπου
από τους ίδιους τους επιβαίνοντες.
Οι ακτές των ανατολικών νησιών του
Αιγαίου είναι γεμάτες από συντρίμμια
τέτοιων σκαφών.
5. Μπορεί να λύσει το πρόβλημα η κατανομή των προσφύγων μεταξύ των
χωρών της Ε.Ε.;
Η Ελλάδα μαζί με την Ιταλία είναι
οι κύριες χώρες εισόδου παρανόμως
εισερχομένων στην Ε.Ε. Ελάχιστοι,
όμως, υποβάλλουν αίτηση για άσυλο.
Προτιμούν τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Ενδεικτικά για το 2014, το
25% των αιτήσεων ασύλου που έγιναν

αποδεκτές αφορούσε στη Γερμανία,
το 19% στη Σουηδία και μόλις το 1%
στην Ελλάδα. Τυχόν κατανομή των
προσφύγων σημαίνει ότι μπορεί να
δούμε τη Γερμανία να μας στέλνει
αναγνωρισμένους πρόσφυγες. Ορθότερο είναι να καταγράψουμε αυτούς
που βρίσκονται μέσα στη χώρα και
είναι ανέφικτης απελάσεως (π.χ. Σύρους, Σομαλούς κ.ο.κ.) και επ’ αυτών
να ζητήσουμε αναλογική κατανομή.
6. Μπορεί να γίνει κάτι ουσιαστικό από
ευρωπαϊκής πλευράς;
Πρέπει να αρχίσει η FRONTEX, περιπολίες και στις τουρκικές ακτές του
Αιγαίου, εφαρμόζοντας σχετικό Μνημόνιο Συνεργασίας που έχει υπογράψει με την τουρκική κυβέρνηση τον
Μάιο του 2012. Αφενός θα περιορισθούν οι μεταναστευτικές ροές και
αφετέρου θα μειωθεί ο κίνδυνος για
τις ανθρώπινες ζωές διότι η διαδικασία
θα γίνεται επί του εδάφους και όχι
στη θάλασσα.

*Ο κ. Συρίγος είναι Επίκουρος καθηγητής Διεθνούς Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο, πρώην
γενικός γραμματέας πληθυσμού του υπουργείου Εσωτερικών.
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Μεταξύ Ελλάδας - Κύπρου - Αιγύπτου
Του ΣΩΤΗΡΗ ΣΙΔΕΡΗ

Νέες στρατηγικές προτεραιότητες
αναπτύσσουν Ρωσία - ΝΑΤΟ
Τυπικά το ΝΑΤΟ και η Ρωσία είναι
συνδεδεμένες οντότητες. Συνεργάζονται για την καταστροφή των χημικών όπλων της Συρίας, για την καταπολέμηση των ισλαμιστών και την
αποτροπή ανάπτυξης του πυρηνικού
προγράμματος του Ιράν. Αυτή την
εβδομάδα, ωστόσο, η Συμμαχία εξέτασε για πρώτη φορά, σε μία συνάντηση των αντιπροσώπων των χωρών-μελών της, ένα σχέδιο ανάπτυξης
εργαλείων ενός ακήρυκτου πολέμου.
Επειδή νομικά είναι ακήρυκτος, αποκαλείται υβριδικός.
Στη θεωρία του πολέμου, οι μορφές
του υβριδικού πολέμου δεν είναι κάτι
το καινούργιο. Ο μεγάλος Κινέζος θεωρητικός του πολέμου Σουν Τζου
συμβούλευε πάντα τους μαθητές του
να επιδιώκουν πολέμους που δεν θα
χρειαστεί καν... να κηρύξουν: αυτούς
που κερδίζονται χωρίς μάχη. Αρκεί
ένα κέντρο να συντονίζει μέτρα οικονομικής πολιτικής, κρατικής προπαγάνδας, πράξεων δολιοφθοράς και
κυβερνοπολέμου σε μία μη γραμμική
διαδικασία έτσι ώστε ουδέποτε να
μπορεί να αποδειχθεί η πατρότητά
τους (deniability). H πρακτική δεν
είναι καινούργια. Οι Ρώσοι την χρε-

ώνουν στο ΝΑΤΟ ήδη από τον πόλεμο
κατά της Γιουγκοσλαβίας.
Το γενικό επιτελείο της Ρωσίας
επισημαίνει –όπως παρατηρεί σε μία
πρόσφατη μελέτη της η Ακαδημία
του ΝΑΤΟ– ότι «είναι λάθος να θεωρούνται όλα τα παραπάνω σαν κάτι
νέο ή καινοτόμο: αυτά τα μέτρα είχαν
τη θέση τους στην ιστορία της στρατιωτικής τέχνης (διακρατικές συρράξεις)...». Ο συγγραφέας της μελέτης,
Ντέιβιντ Τζόνσον, επισημαίνει ότι οι
Σοβιετικοί και στη συνέχεια οι Ρώσοι
αξιωματικοί, όπως ο πρώην αρχηγός
του Γενικού Επιτελείου στρατηγός
Ογκαρκόφ, θεώρησαν την ανάπτυξη
του πολέμου «χωρίς επαφή», όπως
τον παρουσίασαν οι Αμερικανοί στον
πρώτο πόλεμο κατά του Ιράκ, «μία
επανάσταση στις στρατιωτικές υποθέσεις». Η Ρωσία δεν μπόρεσε να
ακολουθήσει τις αλλαγές αυτές στο
στρατιωτικό σύμπλεγμα της Δύσης
εξαιτίας του συντηρητισμού ορισμένων στρατιωτικών της κύκλων, αλλά
και της οικονομικής και τεχνολογικής
αδυναμίας της, αντιμετωπίζοντας με
σοκ τον επί εκατό ώρες αδιάκοπο
βομβαρδισμό του τέταρτου μεγαλύτερου στρατού του κόσμου από τους
Αμερικανούς. Αυτός ο στρατός, του
Ιράκ, ήταν εξοπλισμένος με σοβιετικής
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Τρεις λόγοι
αναβαθμίζουν
την τριμερή

Γιατί οι νέοι
πόλεμοι
θα είναι
«υβριδικοί»
Του ΤΑΣΟΥ ΤΕΛΛΟΓΛΟΥ
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Τα «πράσινα ανθρωπάκια» και οι ρωσόφωνοι πληθυσμοί συνέβαλαν καθοριστικά στην προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία.
τεχνολογίας όπλα και είχε υιοθετήσει
τη σοβιετική τεχνογνωσία στην οργάνωσή του.
Μετά την άνοδο του Πούτιν στην
εξουσία, όλα άλλαξαν. Πρώτη φορά
στη Γεωργία το 2008 η Ρωσία έδειξε
ότι μπορεί να αντιδρά με ταχύτητα,
συγκεντρώνοντας σε χρόνο-ρεκόρ
δυνάμεις που το ΝΑΤΟ δεν θα μπορούσε μέχρι πρόσφατα να φαντασθεί
ότι θα συγκέντρωνε. «Μέχρι τον περασμένο χρόνο, πρακτικά μπορούσαμε να παρατάξουμε το μέγεθος
μιας ταξιαρχίας στο ευρωπαϊκό θέατρο (5.000 άνδρες) έναντι οκτώ σωμάτων την εποχή του Ψυχρού Πολέμου, ενώ οι Ρώσοι σε λιγότερο από
τρία 24ωρα συγκεντρώνουν 40.000
στα σύνορα με τις Βαλτικές χώρες...»,
λέει πηγή που γνωρίζει τους προβληματισμούς στο εσωτερικό της
Συμμαχίας. O Ρώσος υπουργός Αμυνας, Σοϊγκού, αναφέρει ότι οι ασκήσεις σχεδιάζονται στο πλαίσιο της
παράταξης 65.000 ανδρών σε μια
ακτίνα 3.000 χιλιομέτρων μέσα σε
72 ώρες. Ο αρχηγός του ρωσικού Γενικού Επιτελείου, Γερασίμοφ, έχει

αναδείξει ως προτεραιότητες τον εκσυγχρονισμό του πυρηνικού οπλοστασίου, τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη
διακλαδικών δυνάμεων ταχείας επέμβασης, αλλά και της κινητικότητας,
καθώς και τη δημιουργία ενιαίου
«χώρου πληροφοριών για την Αμυνα»
όπου υπάγονται πενήντα δημόσιες
υπηρεσίες. Οπως η Ρωσία πήρε το
μάθημά της από τη Γιουγκοσλαβία,
έτσι και το ΝΑΤΟ επεξεργάζεται τις
εμπειρίες-σοκ από την προσάρτηση
της Κριμαίας: τα «πράσινα ανθρωπάκια» (σ.σ.: Ρώσοι στρατιώτες που
η σχέση τους με τη Ρωσία δεν μπορούσε να αποδειχθεί), τη χρήση οικονομικών μέτρων πίεσης, το «εργαλείο» των ρωσόφωνων πληθυσμών
και κυρίως την επιχειρησιακή δυνατότητα της Ρωσίας να συγκεντρώσει σε πολύ μικρό διάστημα μεγάλες
δυνάμεις στα ουκρανικά σύνορα.
Και κάπως έτσι, οι Αμερικανοί εγκατέστησαν στη Γερμανία για πρώτη
φορά μετά τον Ψυχρό Πόλεμο 150
οχήματα μεταφοράς προσωπικού
που προορίζονται για τις χώρες-μέλη
του ΝΑΤΟ στη Βαλτική...

Η έξαρση των μεταναστευτικώνπροσφυγικών ροών και η αντιμετώπιση του προβλήματος σύμφωνα
με τις αποφάσεις της Ε.Ε., αλλά
και οι ανησυχητικές εκτιμήσεις
για πολλαπλασιασμό των τρομοκρατικών επιθέσεων σε ευρωπαϊκό
έδαφος, σε συνδυασμό με την
αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή,
αναβαθμίζουν σημαντικά το διεθνές πολιτικό ενδιαφέρον για την
τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κυπριακής Δημοκρατίας και Αιγύπτου,
που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Απριλίου, στη Λευκωσία.
Οι ηγέτες των τριών χωρών, ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης και ο
πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπτνέλ
Φατάχ αλ Σίσι, θα υπογράψουν,
σύμφωνα με πληροφορίες, μια νέα
διακήρυξη, στην οποία θα τονίζουν
την ανάγκη να αντιμετωπιστεί το
πρόβλημα της τρομοκρατίας, καθώς αυξάνονται ανησυχητικά οι
επιθέσεις τζιχαντιστών στο αιγυπτιακό έδαφος. Η Κυπριακή Δημοκρατία θα αποσπάσει, σύμφωνα
με τις ίδιες πηγές, μια νέα δήλωση,
που θα τονίζει τα δικαιώματά της
στην ΑΟΖ και έμμεσα αλλά με σαφήνεια θα καταδικάζονται οι τουρκικές προκλήσεις, ενώ η Ελλάδα
θα είναι ικανοποιημένη με τις γενικές αναφορές για την ανάγκη
σεβασμού του διεθνούς δικαίου.
Οι τρεις χώρες θα διακηρύξουν
και πάλι την απόφασή τους να διευρυνθεί η ομάδα τους με τη συμμετοχή και άλλων χωρών, ωστόσο

μέχρι στιγμής δεν έχει δημιουργηθεί στέρεο έδαφος για τον σκοπό
αυτό. Γιατί το μείζον είναι, σύμφωνα
με ελληνικές διπλωματικές πηγές,
να δημιουργηθεί ένα μόνιμο σχήμα
διαλόγου, στο οποίο να μπορούν
να πάρουν μέρος και χώρες που
έχουν μεταξύ τους προβλήματα,
όπως η Αίγυπτος και το Ισραήλ.
Την προσθήκη του Τελ Αβίβ, ώστε
η τριμερής να γίνει τετραμερής,
επιδιώκουν σταθερά και επίμονα,
σύμφωνα με έγκυρες πηγές, και η
Αθήνα και η Λευκωσία, αλλά προσκρούουν στην εξίσου επίμονη
άρνηση του Καΐρου, που προφανώς
δεν είναι έτοιμο για τόσο μεγάλο
πολιτικό –και όχι μόνο– άλμα. Ως
προς το θέμα της ΑΟΖ ΕλλάδαςΑιγύπτου, έγκριτες νομικές πηγές
σημειώνουν την ανάγκη να συμμετάσχει και η Τουρκία στις συνομιλίες, καθώς αμφισβητεί την
επήρεια των ελληνικών νησιών,
προκειμένου να αποφευχθούν εμπλοκές. Kαι για τον λόγο αυτό δεν
προχωρούν ουσιαστικά οι διαπραγματεύσεις Αθήνας-Καΐρου, ενώ οι
σχέσεις Τουρκίας-Αιγύπτου είναι
σχεδόν εχθρικές. Ο κ. Αναστασιάδης θα μεταβεί στο Τελ Αβίβ, στις
αρχές Μαΐου, και για να προετοιμάσει την επόμενη τριμερή Ελλάδας - Κυπριακής Δημοκρατίας - Ισραήλ, που θα διεξαχθεί, περί τα
τέλη Μαΐου ή αρχές Ιουνίου, στην
Αθήνα. Κατά την πρόσφατη επίσκεψη του κ. Αναστασιάδη στην
Αθήνα, ο κ. Τσίπρας ήταν ιδιαίτερα
θετικός συνολικά για τις διεργασίες
και ζήτησε να φιλοξενήσει η Ελλάδα
την τριμερή.
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Τι πυροδοτεί τον νέο γύρο
αλβανικού εθνικισμού

Τα διδάγματα
του Τσερνομπίλ
29 χρόνια μετά

Οι δηλώσεις Ράμα λειτουργούν ως μέσο πίεσης προς Βρυξέλλες και Βελιγράδι

Το «κόστος» της πυρηνικής ενέργειας

«Ηταν μια συνομιλία χωρίς διπλωματικά γάντια». Με αυτά τα λόγια
περιέγραψε ο επικεφαλής του
γραφείου της σερβικής κυβέρνησης για το Κόσοβο, Μάρκο Τζούριτς, τη συνάντηση των πρωθυπουργών Σερβίας και Αλβανίας,
Αλεξάνταρ Βούτσιτς και Εντι Ράμα
αντίστοιχα, στις Βρυξέλλες, την
περασμένη Πέμπτη. Μια συνάντηση, η οποία δεν κατάφερε να
αποφορτίσει την ατμόσφαιρα των
σχέσεων ανάμεσα στο Βελιγράδι
και στα Τίρανα, την οποία είχε
ηλεκτρίσει η πρόσφατη δήλωση
του Ράμα, που έφερε ξανά στο
προσκήνιο το όραμα της «Μεγάλης Αλβανίας».
«Η ένωση των Αλβανών της
Αλβανίας και του Κοσόβου είναι
αναπόφευκτη», είχε δηλώσει, λί-

Του ΓΙΑΝΝΗ ΕΛΑΦΡΟΥ

Τα ρολόγια στο Τσερνομπίλ έχουν
μείνει σταματημένα στη 1.23 π.μ.
Στις 26 Απριλίου 1986 η διπλή
έκρηξη στον πυρηνικό αντιδραστήρα νούμερο 4 προκάλεσε το
μεγαλύτερο δυστύχημα στην ιστορία της βιομηχανίας πυρηνικής
ενέργειας, το οποίο οδήγησε στον
θάνατο τα επόμενα 29 χρόνια δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους. Το
πυρηνικό μεγα-ατύχημα του Τσερνομπίλ ήταν το πρώτο που έφτασε
στον αριθμό 7 της κλίμακας καταστροφής από πυρηνικά ατυχήματα, μέχρι το καταστροφικό
τσουνάμι να χτυπήσει τη Φουκουσίμα το 2011, δυστύχημα που
έφτασε επίσης το επίπεδο 7.
Και αν το Τσερνομπίλ αντιμετωπίστηκε από την πυρηνική
βιομηχανία ως εξαίρεση, που
οφειλόταν σε μια σχετικά καθυστερημένη τεχνολογία και
στη σοβιετική γραφειοκρατία,
η Φουκουσίμα, που ανήκε σε
ιδιωτική εταιρεία της προηγμένης τεχνολογικά Ιαπωνίας, ήρθε
να αναδείξει όχι μόνο τους κινδύνους από την ιδιωτικοποίηση
στρατηγικών υποδομών, αλλά
και τους μεγάλους κινδύνους
της πυρηνικής βιομηχανίας.

<
<
<
<
<
<

Ανησυχία για την κατάσταση στην ΠΓΔΜ μετά
την εισβολή 40 ένοπλων
μασκοφόρων από το
Κόσοβο στο μεθοριακό
φυλάκιο του Γκοσίντσε.
γες ημέρες νωρίτερα, ο Ράμα,
έχοντας στο πλευρό του τον
πρώην πρωθυπουργό και νυν
υπουργό Εξωτερικών του Κοσόβου, Χασίμ Θάτσι. Το μοναδικό
αναπάντητο ερώτημα, συνέχισε
ο Αλβανός πρωθυπουργός, είναι
αν αυτή η ένωση «συμβεί στο
πλαίσιο της Ε.Ε. ή αν πραγματοποιηθεί ως αντίδραση στην τύφλωση και την οκνηρία της».
Οι εμπρηστικές δηλώσεις Ράμα,
οι οποίες αποδοκιμάστηκαν τόσο
από την Ε.Ε. όσο και από τις ΗΠΑ,
ερμηνεύτηκαν ως πίεση προς δύο
κατευθύνσεις: προς τις Βρυξέλλες,
για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες
απελευθέρωσης του καθεστώτος
βίζας των Κοσοβάρων και προς
το Βελιγράδι, για να παραιτηθεί
από τις όποιες απαιτήσεις του
στον σερβικό θύλακο του Κοσόβου, βορείως της Πρίστινα. Οπως
σημειώνει, όμως, το Eurobserver,
η επιστροφή των Τιράνων σε μια
επιθετική, αλυτρωτική ρητορική
λειτουργεί και ως αντιπερισπασμός
από τα οξύτατα εσωτερικά προβλήματα μιας χώρας όπου ο μέσος
πολίτης ζει με λιγότερα από 400
ευρώ τον μήνα και το κράτος βυθίζεται στη διαφθορά. Ακόμη χειρότερη είναι η κατάσταση στο
Κόσοβο, όπου ένας στους τρεις
είναι άνεργος, ενώ από τον περασμένο Αύγουστο εξελίσσεται ένα
τεράστιο μεταναστευτικό κύμα,

Σταυροδρόμι

Αρματα μεταφοράς προσωπικού με ένοπλους αστυνομικούς σπεύδουν στο μεθοριακό φυλάκιο του Γκοσίντσε, στα
βόρεια σύνορα της ΠΓΔΜ, όπου τα χαράματα Τετάρτης, σαράντα οπλισμένοι, φορώντας στολές παραλλαγής με τα
διακριτικά του UCK, ξυλοφόρτωσαν τους αστυνομικούς και τους πέρασαν χειροπέδες.
που έχει μειώσει τον πληθυσμό
της περιοχής κατά 7%.

Διεκδικήσεις

Ασφαλώς, η τάση ένωσης των
3,7 εκατομμυρίων Αλβανών που
ζουν στην Αλβανία με το 1,6 εκατομμύριο ομοεθνών τους που
ζουν στο Κόσοβο (αντιπροσωπεύοντας το 88% του εκεί πληθυσμού) έγινε πολύ ισχυρή, ίσως
ακατανίκητη, μετά τον πόλεμο
του ΝΑΤΟ εναντίον της Σερβίας,
το 1999. Είναι, ωστόσο, πολύ αμφίβολο ότι ο αλβανικός εθνικισμός
θα σταματήσει εκεί. Εδώ και πολύ
καιρό, έχει εγγράψει διεκδικήσεις
στο Μαυροβούνιο, στη Σερβία
(περιοχή του Πρέσεβο) και κυρίως
στα Σκόπια, όπου η αλβανική μειονότητα αντιστοιχεί στο ένα τέταρτο των 2,1 εκατομμυρίων κατοίκων και, αποτελεί ήδη κράτος
εν κράτει.
Τον κώδωνα του κινδύνου για

την κατάσταση στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της
Μακεδονίας (ΠΓΔΜ) έκρουσε το
ανησυχητικό περιστατικό που σημειώθηκε σε αστυνομικό σταθμό,
στα βόρεια σύνορα της χώρας, χαράματα Τετάρτης. Περίπου 40 ένοπλοι μασκοφόροι, προερχόμενοι
από το Κόσοβο, επιτέθηκαν στο
μεθοριακό φυλάκιο του Γκοσίντσε,
φορώντας στολές παραλλαγής με
τα διακριτικά του UCK, του αντάρτικου στρατού των Αλβανοκοσοβάρων που πολέμησε τους Σέρβους τη δεκαετία του 1990. Οι μασκοφόροι ξυλοφόρτωσαν τους
αστυνομικούς, πέρασαν χειροπέδες
σε τρεις από αυτούς και διακήρυξαν
την πρόθεσή τους για απόσχιση
από την ΠΓΔΜ και ακύρωση της
ειρηνευτικής συμφωνίας της Οχρίδας (2001). Το αλβανικό κόμμα του
Αλί Αχμέτι συμμετέχει στην κυβέρνηση του Σκοπιανού πρωθυπουργού Νίκολα Γκρούεφσκι, αλλά

η εν εξελίξει πολιτική κρίση στην
ΠΓΔΜ έχει οδηγήσει σε υποτροπή
των σχέσεων ανάμεσα στις δύο
κυριότερες εθνικές ομάδες.
Η αναζωπύρωση του αλβανικού
εθνικισμού ερμηνεύεται και ως
αντίδραση στην προοπτική συγκρότησης ειδικού δικαστηρίου
στην Πρίστινα για εγκλήματα πολέμου Αλβανοκοσοβάρων του UCK.
Στο εν λόγω δικαστήριο ενδέχεται
να παραπεμφθεί ο ίδιος ο Θάτσι,
τον οποίο ενοχοποίησε η πολύκροτη έκθεση του Ντικ Μάρτι, ειδικού εισηγητή του Συμβουλίου
της Ευρώπης, ως εγκληματία πολέμου και επικεφαλής κυκλώματος
εμπορίας ανθρωπίνων οργάνων.
Ο ειδικός εκπρόσωπος της Ε.Ε.
στο Κόσοβο, Σάμουελ Ζμπόγκαρ,
προειδοποίησε την Πρίστινα, την
περασμένη Τετάρτη, ότι η συγκρότηση του ειδικού δικαστηρίου
είναι μη αναστρέψιμη.
REUTERS

Σήμερα, 29 χρόνια μετά τον
εφιάλτη του Τσερνομπίλ και με
τον μέσο όρο της ηλικίας των ευρωπαϊκών πυρηνικών σταθμών
να είναι τα 29 έτη, βρισκόμαστε
σε ένα σταυροδρόμι. Η πυρηνική
ενέργεια «γερνάει», χωρίς να έχει
αντιμετωπίσει τα μεγάλα προβλήματα που είχε από την αρχή:
ασφάλεια από μεγα-ατυχήματα
και διαχείριση αποβλήτων. Προβλήματα, που την καθιστούν, τελικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά προβληματική.
Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα
του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΙΕΑ), τα επόμενα 25 χρόνια
θα παροπλιστούν 200 από τους
434 πυρηνικούς αντιδραστήρες
που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο.
Ο IEA εκφράζει τον προβληματισμό του τόσο για το κόστος της
αποξήλωσης των αντιδραστήρων,
όσο και για την ανεπάρκεια των
υπαρχουσών τεχνικών λύσεων
ασφαλούς επεξεργασίας των ραδιενεργών αποβλήτων. Μόνο
στην Ευρώπη η απόσυρση των
αντιδραστήρων αποτιμάται σε
100 δισ. δολάρια. Στην Ε.Ε., την
Ελβετία και την Ουκρανία λειτουργούν σήμερα 151 πυρηνικοί
αντιδραστήρες, 66 από τους οποίους έχουν ηλικία μεγαλύτερη των

30 ετών, 25 μάλιστα ξεπερνούν
τα 35 χρόνια, όταν οι ίδιοι οι κατασκευαστές μιλούσαν για «περίοδο ζωής» 30 χρόνων.
Ποιο θα είναι το μέλλον; Οι τάσεις δεν είναι μονοσήμαντες. Η
Φουκουσίμα έβαλε φρένο στην
εξάπλωση και ανανέωση των πυρηνικών σταθμών. Σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης εκδηλώνεται
τάση εγκατάλειψης της πυρηνικής ενέργειας, όπως στη Γερμανία. Χαρακτηριστική είναι η απόφαση του ενεργειακού ιδιωτικού
κολοσσού ΕΟΝ να αποσυρθεί
σταδιακά από τα πυρηνικά. Από
την άλλη πλευρά, η Γαλλία επιμένει στους πυρηνικούς σταθμούς, όπως και η Βρετανία. Η Ρωσία δεν σταμάτησε ποτέ να αναπτύσσει και να εμπορεύεται σε
άλλες χώρες πυρηνικά εργοστά<
<
<
<
<
<

Τα επόμενα 25 χρόνια
θα παροπλιστούν
200 από τους 434
αντιδραστήρες. Μόνο
στην Ευρώπη η
απόσυρση αποτιμάται
σε 100 δισ. δολάρια.
σια, έχοντας αναδειχθεί σήμερα
σε έναν από τους μεγαλύτερους
κατασκευαστές διεθνώς. Με τη
ρωσική εταιρεία Ροσατόμ έκλεισε
συμφωνία η Τουρκία για την κατασκευή πυρηνικής μονάδας στο
Ακούγιου – οι σχετικές εργασίες
εγκαινιάστηκαν τον Απρίλιο και
αναμένεται να ολοκληρωθούν το
2020. Μια επικίνδυνη εξέλιξη στα
ανατολικά σύνορα της χώρας μας.
Η Κίνα επανεκκινεί το πρόγραμμα κατασκευής πυρηνικών,
ύστερα από τετραετή αναστολή
λόγω Φουκουσίμα, ενώ ο πρόεδρος Ομπάμα απευθύνθηκε πρόσφατα στο Πεκίνο προτείνοντας
30ετή συμφωνία συνεργασίας
στην πυρηνική ενέργεια. Η Ιαπωνία έχει αποφασίσει να θέσει
ξανά σε λειτουργία τους πυρηνικούς της σταθμούς, παρά τις σφοδρές κοινωνικές αντιδράσεις.
Στο Τσερνομπίλ, ακόμα και μετά 29 χρόνια, δεν μπορεί να ελεγχθεί πλήρως η έκλυση ραδιενέργειας, παρά την κατασκευή νέου
κελύφους, κόστους 2 δισ. ευρώ,
η οποία ολοκληρώνεται. Στη Φουκουσίμα, πρόσφατα, 750 τόνοι
υδάτων με ραδιενέργεια διέφυγαν
στο περιβάλλον. Οι συνέπειες
των πυρηνικών δυστυχημάτων
είναι όχι μόνο τεράστιες αλλά και
μακροχρόνιες.
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Και οι ευρωσκεπτικιστές
στο τιμόνι της Φινλανδίας
Ο νικητής των εκλογών, Γ. Σίπιλα, έτοιμος να σχηματίσει κυβέρνηση με τον Τ. Σόινι
Της ΕΥΡΥΔΙΚΗΣ ΜΠΕΡΣΗ

Αν οι μετεκλογικές εκτιμήσεις για
τη σύνθεση του υπό διαμόρφωση
κυβερνητικού συνασπισμού ευσταθούν, ο Τίμο Σόινι, φινλανδική διασταύρωση Μαρίν Λεπέν και Νάιτζελ
Φάρατζ, θα αναλάβει σύντομα το
υπουργείο Εξωτερικών της Φινλανδίας. Ετσι, ο λαλίστατος επικριτής
των πακέτων χρηματοδότησης της
Ελλάδας, υπ’ αριθμόν ένα ευρωσκεπτικιστής της φινλανδικής πολιτικής
σκηνής, θα έχει την ευκαιρία να εκδηλώνει τα αισθήματά του προς τις
Βρυξέλλες στο Συμβούλιο υπουργών
Εξωτερικών της Ε.Ε.
Η φινλανδική εκπροσώπηση στο
Εurogroup προδιαγράφεται λιγότερο
εχθρική προς το ευρωπαϊκό πλαίσιο,
αλλά όχι πολύ καλύτερη απέναντι
στα ελληνικά αιτήματα: Πιθανότερος
υπουργός Οικονομικών θεωρείται
ο πρώην επίτροπος αρμόδιος για
τη Νομισματική Ενοποίηση, ο γνωστός Ολι Ρεν. Ο Ρεν επέστρεψε πέρυσι στην εσωτερική πολιτική της
χώρας του και την περασμένη Κυριακή εξελέγη βουλευτής στην περιφέρεια του Ελσίνκι με το κόμμα
του Κέντρου.
Το κόμμα αυτό, με επικεφαλής
τον εκατομμυριούχο πρώην επιχειρηματία Γιούχα Σίπιλα, κέρδισε τις
εκλογές με ποσοστό 21% και 49
έδρες. Δεύτερο ως προς τις έδρες
(τρίτο ως προς το ποσοστό) κατετάγη το κόμμα «Φινλανδοί» του Σόινι. Το κόμμα αρχικά ονομαζόταν
«Αληθινοί Φινλανδοί», αλλά μετονομάστηκε σε «Φινλανδοί» στο
πλαίσιο της γενικής μετατόπισης
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Πιθανότερος για το υπ.
Οικονομικών θεωρείται
ο πρώην επίτροπος,
ο γνωστός Ολι Ρεν.
του Σόινι προς ένα λιγότερο ρατσιστικό λόγο.
Ο Σόινι έχει σερβίρει κατά κόρον
στους συμπολίτες του τη ρητορική
περί εργατικών Βορείων και οκνηρών Νοτίων, με ευφυολογήματα
όπως «Δεν θέλουμε άλλοι να αρμέγουν τις δικές μας αγελάδες». Οταν
όμως ερωτήθηκε προεκλογικά σχετικά με την πολιτική του απέναντι
στις ευρωπαϊκές διασώσεις, απάντησε με οικονομικά και όχι φυλετικά
επιχειρήματα:

«Ηξερα ότι η πολιτική των διασώσεων ήταν μια καταστροφή και
ότι δεν θα λειτουργήσει. Γι’ αυτό
το 2011 αρνήθηκα να μπω σε μια
κυβέρνηση που διέσωσε τις μεγάλες
τράπεζες της Γαλλίας και της Γερμανίας. Τώρα που τα βάρη μετατέθηκαν στους πολίτες, οι αγορές
δεν ανησυχούν, γιατί πήραν πίσω
τα λεφτά τους. Αλλά και το πρόβλημα δεν είναι τόσο μεγάλο όπως
ήταν». Η τελευταία φράση είναι το
«κλειδί» της στάσης του Σόινι. Μετά
τέσσερα χρόνια στην αντιπολίτευση,
ο 52χρονος λαϊκιστής πολιτικός βιάζεται να θεωρήσει ότι η ευρωπαϊκή
κρίση παρήλθε και έχει αποφασίσει
να μπει στην κυβέρνηση. Σε αντίθεση με τη Σουηδία, όπου τα κατεστημένα κόμματα συνασπίστηκαν
προκειμένου να κρατήσουν τους
ομοϊδεάτες του Σόινι, τους «Σουηδούς Δημοκράτες», έξω από την κυβέρνηση, στη Φινλανδία τα υπόλοιπα κόμματα δέχονται να συγκυβερνήσουν μαζί τους.
Το κόμμα του Σόινι έχασε μόλις
μία έδρα σε σχέση με το εντυπωσιακό αποτέλεσμα του 2011, εδραιώνοντας τη θέση του στο φινλανδικό
πολιτικό σκηνικό. Η καθημερινή
εμπειρία των Φινλανδών, που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες,
ευνοεί τη ρητορική του Σόινι εναντίον του «κατεστημένου» – έστω
και αν ο τελικός σκοπός του είναι
να συγκυβερνήσει με το κατεστημένο αυτό.

Εξαγωγές

Η ανεργία έχει ξεπεράσει το 9%,
ενώ δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι

η ύφεση των τριών τελευταίων ετών
θα σταματήσει φέτος. Η «εθνική
πρωταθλήτρια», Nokia, έχει υποχρεωθεί να πουλήσει τις δραστηριότητες κινητής τηλεφωνίας στη
Microsoft, με κόστος θέσεις εργασίας
και απώλεια 4-5 μονάδων του φινλανδικού ΑΕΠ.
Παράλληλα, οι κλάδοι της ξυλείας
και του χάρτου βρίσκονται σε κρίση,
ενώ η κάμψη της ρωσικής οικονομίας με την πτώση του ρουβλίου
έχει δυσχεράνει τις φινλανδικές
εξαγωγές και έχει μειώσει τον αριθμό
των Ρώσων τουριστών – χώρια η
επίδραση του ρωσικού εμπάγκο.
Η απερχόμενη κυβέρνηση του
πρωθυπουργού Αλεξ Στουμπ είχε
εφαρμόσει μέτρα λιτότητας, περικόπτοντας τη χρηματοδότηση των
δήμων κατά 1 δισ. τον χρόνο και
εξαγγέλλοντας περικοπές ύψους 6
δισ., ενώ ταυτόχρονα επιχείρησε
να ενισχύσει τις επιχειρήσεις μειώνοντας τη φορολογία τους.
Ομως η απογοήτευση με τη διακυβέρνηση του συντηρητικού
Στουμπ και του προκατόχου του,
Γίρκι Κατάινεν, που εγκατέλειψε
πέρυσι την πρωθυπουργία της Φινλανδίας προκειμένου να γίνει επιτροπος στις Βρυξέλλες, ήταν τόση
ώστε ο κόσμος να εκλέξει τον Σίπιλα
χωρίς να απαιτηθούν πολλές διευκρινίσεις. Το μόνο που χρειάστηκε
ήταν να υποσχεθεί ο Σίπιλα 200.000
νέες θέσεις εργασίας και να αποφύγει ο Ολι Ρεν τη χρήση του όρου
λιτότητα, υποσχόμενος αντιθέτως
«μέτρα που θα αποκαταστήσουν
την ανταγωνιστικότητα της αγοράς
εργασίας».

5 ος

ΤΟΜΟΣ

Την Κυριακή 3 Mαΐου μαζί με την «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»
ΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»

Ο ηγέτης του κόμματος «Φινλανδοί» και υπ’ αριθμόν ένα ευρωσκεπτικιστής
της πολιτικής σκηνής της χώρας, Τίμο Σόινι, είναι πολύ πιθανό να αναλάβει το
υπουργείο Εξωτερικών στην κυβέρνηση του Γιούχα Σίπιλα.

Οι σχέσεις με Ελλάδα, Ρωσία και ΝΑΤΟ
Η Ελλάδα μπορεί να μη βρέθηκε στο επίκεντρο της προεκλογικής εκστρα-

τείας της Φινλανδίας φέτος, όπως είχε γίνει το 2011, αλλά τίποτα στο εκλογικό αποτέλεσμα δεν προδιαγράφει ηπιότερη στάση τής υπό σχηματισμό
φινλανδικής συγκυβέρνησης απέναντι στα ελληνικά αιτήματα. Ελαφρώς
ηπιότερη, αντιθέτως, αναμένεται η στάση του νέου πρωθυπουργού Σίπιλα
απέναντι στη Ρωσία, με την οποία η χώρα μοιράζεται σύνορα μήκους 1.300
χιλιομέτρων. Υπό τον απερχόμενο πρωθυπουργό Αλεξ Στουμπ, η Φινλανδία
είχε υπογράψει κοινή διακήρυξη των σκανδιναβικών χωρών που χαρακτήριζε σαφώς τη Ρωσία ως αντίπαλο των χωρών αυτών. Ο Στουμπ ήταν επίσης υπέρ της ένταξης της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, θέση με την οποία διαφωνεί η πλειοψηφία των Φινλανδών. Ο Σίπιλα, αντιθέτως, τηρεί πιο ήπια στάση. Αν όντως το κεντρώο κόμμα του Σίπιλα συγκυβερνήσει με τους «Φινλανδούς» του Σόινι, μπορεί να υπάρξουν περισσότερα ανοίγματα προς τη
Μόσχα. Από την αντιπολίτευση, ο Σόινι είχε καταφερθεί εναντίον της υποχρεωτικής διδασκαλίας σουηδικών στα φινλανδικά σχολεία, προτείνοντας
τη διδασκαλία ρωσικών στις επαρχίες που συνορεύουν με τη Ρωσία. Η αντιπαλότητά του προς τη σουηδική μειονότητα έχει διαταράξει τις ισορροπίες πολλών δεκαετιών. Προκειμένου να εμφανιστεί ως «άνθρωπος του
λαού», ο Σόινι απέρριπτε τα σουηδικά ως γλώσσα της άρχουσας τάξης,
ενώ, παρόλο που βρισκόταν στην αντιπολίτευση, υποχρέωσε τη Βουλή να
ψηφίσει για το θέμα αυτό. Εδώ και 30 χρόνια, το κόμμα της σουηδικής μειονότητας συγκυβερνά στη Φινλανδία και είναι τώρα απορίας άξιον αν η
συγκολλητική δύναμη της εξουσίας θα επιτρέψει τη συγκατοίκηση του μειονοτικού κόμματος με τους «Φινλανδούς».
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Μεταβολές εβδομάδας
X.A.K.
-0,74

X.A.
2,95%

Dow Jones

Nasdaq

Nikkei

Dax

FTSE 100

0,13%

2,51%

1,96%

-1,13%

0,33%

Η παρατεταμένη
ελληνική κρίση
προβληματίζει
τους Ελβετούς…
Σελ 10

OIKONOMIA

Οι επενδυτές αναμένουν
τη Βουλή για καζίνο

2,41%

0,94%

Ασφάλιστρα διαμεσολαβητών μετατρέπονταν σε δάνεια με αποπληρωμή μέχρι και πέντε χρόνια

Από τις τροποποιήσεις που θα επιφέρουν

τα κοινοβουλευτικά κόμματα στο νομοθετικό πλαίσιο για τη λειτουργία του καζίνο τις
επόμενες βδομάδες θα κριθεί το ενδιαφέρον που θα επιδείξουν οι ξένοι επενδυτές.
Η παραδοχή ότι το έργο θα είναι οριακά βιώσιμο μπορεί να καθορίσει και το τελικό ενδιαφέρον των επενδυτών. Σελ. 6

Με τουλάχιστον μη συμβατικούς
τρόπους φαίνεται πως επιχειρούν
σε κάποιες περιπτώσεις οι ασφαλιστικές εταιρείες να καλύψουν
τις απαιτούμενες κεφαλαιακές
τους ανάγκες ενόψει της επερχόμενης ευρωπαϊκής οδηγίας

ΕΛΛΑΔΑ

Φερεγγυότητα ΙΙ η οποία τίθεται
σε εφαρμογή από το 2016.
Τον κώδωνα του κινδύνου
κρούει η Υπηρεσία Ελέγχου
Ασφαλιστικών Εταιρειών με
αφορμή τα αποτελέσματα Άσκησης Αντοχής για το 2014, η οποία

πραγματοποιήθηκε στα τέλη του
περασμένου έτους.
Σύμφωνα με σχετική οδηγία
που απέστειλε προς τους γενικούς διευθυντές όλων των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών
εταιρειών, ημερομηνίας 14 Ια-

νουαρίου 2015 και την οποία κατέχει η «Καθημερινή», γίνεται
αναφορά σε σημεία που αφορούν
τους υπολογισμούς των αποθεμάτων αλλά και των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας για τα οποία προκύπτουν

Εξετάζει τη μεταφορά έδρας εκτός Βρετανίας

Έλλειψη ρευστότητας
στο Δημόσιο
Κατά 40% ή 31,8 δισ. ευρώ έχει αυξηθεί

από το πρώτο κιόλας τρίμηνο ο ετήσιος
προβλεπόμενος εσωτερικός δανεισμός
του έτους, αντανακλώντας τον πλήρη
εκτροχιασμό του προϋπολογισμού και την
έλλειψη ρευστότητας του Δημοσίου για να
καλύψει τις υποχρεώσεις του εντός και
εκτός της χώρας. Σελ. 7

διαφορετικής ερμηνείες στην
ασφαλιστική αγορά.
Τα βασικά σημεία που εντοπίζονται αφορούν τον χειρισμό
των υπολοίπων των διαμεσολαβητών αλλά και τα εκκρεμή ασφάλιστρα. Σελ. 7

Κρίσιμη εβδομάδα
για το ωράριο
των καταστημάτων
Κρίσιμη χαρακτηρίζεται η εβδομάδα γύρω από
το θέμα του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων, αφού σύμφωνα με τις ενδείξεις δεν αναμένεται να εξευρεθεί εύκολα λύση σε σχέση με
τους κανονισμούς και τη νομοθεσία που πρέπει
να θεσπιστεί. Στη συνεδρία της Επιτροπής Εργασίας της Δευτέρας τα κόμματα θα καταθέσουν
τις προτάσεις τους, ενώ σύμφωνα με τις ενδείξεις
δεν αναμένεται να δοθεί λύση στην Ολομέλεια
της ερχόμενης Πέμπτης οπότε και λήγει και το
σχετικό διάταγμα της υπουργού Εργασίας. Το
πιο πιθανόν είναι να παραταθεί για ακόμα δεκαπέντε μέρες το σχετικό διάταγμα, ώστε να
δοθεί χρόνος στη Βουλή να βρει τη «χρυσή τομή»
που να ικανοποιεί την πλειοψηφία. Σελ. 4

ΔΙΕΘΝΗ

Αλλαγές στις επενδυτικές
συνήθειες των πλουσίων
Σημαντικές αλλαγές στην επενδυτική

συμπεριφορά των πλουσίων εντοπίζει
έρευνα της BlackRock. Συγκεκριμένα, τα
ακίνητα σε ακριβές πόλεις, όπως η Νέα
Υόρκη και το Λονδίνο και δευτερευόντως
τα έργα μοντέρνας τέχνης, έχουν καταλάβει στην εποχή μας τη θέση που κατείχε
άλλοτε ο χρυσός ως τοποθέτηση του πλούτου διαπιστώνει ο Λόρενς Φινκ επικεφαλής της BlackRock. Σελ. 10

Απώλειες εκατομμυρίων
από παράνομα τσιγάρα

REUTERS

Ρεκόρ αγορών για
ακίνητα πολυτελείας
των 2 εκατ. ευρώ αγοράστηκαν κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2014 στην Κύπρο. Η
ζήτηση για πολυτελή ακίνητα διατηρήθηκε
σε υψηλά επίπεδα. Σελ. 12

€/$

Σφίγγει τα λουριά η Φερεγγυότητα ΙΙ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Συνολικά 16 οικιστικές μονάδες αξίας άνω

Πετρέλαιο

Η HSBC, μόλις δύο εβδομάδες πριν από τις εθνικές εκλογές στη Βρετανία, φαίνεται να εξετάζει την απομάκρυνση των κεντρικών
της γραφείων από το Λονδίνο. Μια τέτοια εξέλιξη θα επιφέρει πλήγμα σε μια χώρα η οποία προσπαθεί να εξισορροπήσει το
αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο με τη σημασία του χρηματοπιστωτικού κλάδου για την οικονομία της. Σελ. 11

AΠΟΨΗ

Σημαντικές απώλειες αποφέρουν στο κράτος και
την αγορά οι παράνομες εισαγωγές τσιγάρων
και καπνικών προϊόντων. Κατά το 2014 το Τμήμα
Τελωνείων προέβη μεταξύ άλλων στην κατάσχεση 9 εκατομμυρίων περίπου τεμαχίων τσιγάρων αξίας 302,282.00 ευρώ και 940 κιλών καπνού αξίας 26,331.00 ευρώ. Οι διαστάσεις του
προβλήματος χαρακτηρίζονται ως ανεξέλεγκτες,
φαινόμενο, το οποίο ευνοείται από τη δράση
επιτήδειων, είτε από τις κατεχόμενες περιοχές
είτε από ευρωπαϊκές χώρες με χαμηλούς δασμούς,
όσο και από τις οικονομικές δυσκολίες, οι οποίες
έστρεψαν τους καπνιστές σε πιο φθηνές και συνάμα παράνομες λύσεις. Σελ. 6

Tου ΑΝΤΩΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Επειδή οι μνήμες είναι νωπές
Επειδή οι μνήμες είναι νωπές (ας με
συγχωρέσουν οι πολιτικοί που τους
κλέβω την ατάκα), οι εμπειρίες τραυματικές, οι συσχετισμοί πολλοί και
επειδή οι ασφαλιστικές είναι συστημικές για το μέλλον και το παρόν αρκετών πολιτών ελπίζουμε οι εξελίξεις
ενόψει της οδηγίας Φερεγγυότητα
ΙΙ να μην αποτελέσουν ακόμα ένα
κεραμίδι κατακέφαλα.
Ελπίζουμε η σιγή ιχθύος που τηρείται επί της ουσίας των πραγμάτων,
τόσο από πλευράς εταιρειών όσο και
από πλευράς Υπηρεσίας Ελέγχου, να
μη σημαίνει πως τα πράγματα είναι
εκτός ελέγχου. Και επειδή η Υπηρεσία
υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομικών
και επειδή ο Χάρης γνωρίζει από πρώτο χέρι τι είδους επιπτώσεις μπορεί
να έχει μία ενδεχόμενη μη συμμόρφωση με την οδηγία, ειδικά αν αφορά

μεγάλες ασφαλιστικές, ελπίζουμε να
έχουν εγκύψει επί του θέματος. Στο
τέλος της μέρας θα ήταν τραγικό αν
ο απλός πολίτης κληθεί εκ νέου να
πληρώσει το μάρμαρο της ανάκλησης
ασφαλιστικών αδειών. Και επειδή
εκείνη η διαφορά του 15% με του
90% (βλέπε σελ. 7) σε σχέση με την
κεφαλαιακή επιβάρυνση φαντάζει
βουνό στο δικό μου απαίδευτο σε
ασφαλιστικά θέματα μυαλό, ελπίζω
ότι μέχρι το τέλος του 2015 η εκκρεμότητα θα έχει διευθετηθεί με σωστό
τρόπο και χωρίς ταχυδακτυλουργικά.
Δεν πρέπει να λησμονιέται πως οι
ασφαλιστικές εταιρείες έτυχαν ιδιαίτερης μεταχείρισης κατά το κούρεμα
καταθέσεων, με αποτέλεσμα να επιβαρυνθούν οι υπόλοιποι επηρεαζόμενοι σε μεγαλύτερο βαθμό. Ας μην
ξεχνάμε πως πρόκειται για εταιρείες
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Ίσως είναι καιρός να
ανοίξουν οι πόρτες των
ασφαλιστικών προς
νέους μετόχους και
επενδυτές προτού
να είναι πολύ αργά.
που θεωρητικά είχαν το κατάλληλο
προσωπικό για να χειρίζονται τη διασπορά κινδύνου και προπαντός τις
αποταμιεύσεις και επενδύσεις τρίτων.
Αν συνυπολογιστεί η σχέση των μεγαλύτερων εξ αυτών με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που υπήρχαν
στο νησί προ διετίας η ευθύνη τους
είναι ακόμα μεγαλύτερη. Και χθες
και κυρίως σήμερα. Ίσως είναι καιρός

να ανοίξουν πραγματικά οι πόρτες
των ασφαλιστικών προς νέους μετόχους και επενδυτές προτού να είναι
πολύ αργά. Προτού εισέλθουν σε μία
φάση fire sale (όλοι θυμόμαστε την
προσπάθεια πώλησης των ασφαλιστικών της Τράπεζας Κύπρου πίσω
στο 2012), προτού μπουν τα δύο τους
πόδια σε ένα παπούτσι, προτού ακούσουμε πάλι για ειδικούς διαχειριστές.
Το άρθρο δεν έχει σκοπό να δυσφημίσει τις ασφαλιστικές εταιρείες ούτε
να φοβίσει τον κόσμο για το μέλλον
τους και το μέλλον των χρημάτων
του. Το αντίθετο, επειδή η πληροφόρηση που βγαίνει προς τα έξω είναι
λίγη ώς μηδενική σκοπός είναι να
αποτελέσει ένα καμπανάκι και ένα
μοχλό πίεσης για δραστικές κινήσεις
προτού είναι αργά. Και επειδή εμείς
οι δημοσιογράφοι έχουμε ακόμα στο

μυαλό μας τις παρεμβάσεις του 2012
και του 2013 από δήθεν ειδήμονες
που ήθελαν να προστατεύσουν το
χρηματοοικονομικό σύστημα από
κάτι τρελούς (Σόιμπλε, FT, Άντρος
Κυπριανού) που μιλούσαν για κούρεμα
καταθέσεων, θεωρώ πως είναι καλά
όσο είναι νωρίς να είναι ενήμερος ο
πολίτης για όλες τις εξελίξεις.
Τουλάχιστον να ξέρουμε τι έδειξαν
τα τεστ αντοχής για το 2014 ώστε να
μπορούμε να κρίνουμε ποιες κινήσεις
έκανε η κάθε εταιρεία για να καλύψει
το όποιο κενό διαμορφώθηκε. Το παράδειγμα των τραπεζών με την προσέλκυση ισχυρών ξένων επενδυτών
(έστω κι αν στεναχώρησε τον Μακαριότατο) δεν πρέπει να περνά απαρατήρητο. Οι ξένοι θεσμικοί επενδυτές
μπορούν να προσφέρουν λύσεις σε
πολλά επίπεδα. Εξυγίανση (με την

www.pwc.com.cy
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καλή έννοια), εμπειρίες, νέα προϊόντα,
τεχνολογία και φυσικά σε χρήμα.
Φτάνει να νιώσουν πως οι συνθήκες
και η υποδοχή είναι κατάλληλη.
Το άρθρο δεν πρέπει να διαβαστεί
ως επίθεση κατά κανενός αλλά αντίθετα ως μία δημόσια πρόσκληση
προς όλους του εμπλεκόμενους Υπ.
Οικονομικών, Υπ. Ελέγχου. Σύνδεσμο
Ασφαλιστικών Εταιρειών, ασφαλιστικές εταιρείες, διαμεσολαβητές κι
άλλους για ένα γόνιμο διάλογο με
στόχο την αποφυγή πρόσφατων οδυνηρών καταστάσεων που αντιμετωπίσαμε στο πολύ πρόσφατο παρελθόν.
ΥΓ: Ελπίζω να μην ευσταθούν οι
πληροφορίες που μεταφέρουν στελέχη της αγοράς για υπερτίμηση της
αξίας περιουσιακών στοιχείων (βλ.
ακίνητα) στις οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών.
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Ο δρόμος απεξάρτησης
της Ευρώπης από το
ρωσικό φυσικό αέριο
Εάν η κρίση στην Ουκρανία μάς
έδωσε κάποιο μάθημα, αυτό είναι
ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση δεν μπορεί
να πείσει τη Ρωσία να παίξει δίκαιο
παιχνίδι, υποχωρώντας στον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Οπότε είναι
μεν κατανοητό ότι, μόλις ξέσπασαν
πέρυσι οι εχθροπραξίες στην Ουκρανία, η Ε.Ε. «πάγωσε» την υπόθεση εναντίον της Gazprom, η
οποία κατηγορείται για αθέμιτο
ανταγωνισμό.
Ωστόσο, η απόφασή της στα
μέσα της εβδομάδας να την ενεργοποιήσει εκ νέου μάλλον ήταν
καθυστερημένη.
Καμία νομική διαδικασία δεν
μπορεί να σταματήσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν να χρησιμοποιεί το
φυσικό αέριο ως εργαλείο άσκησης
πολιτικής, για να διχάζει την Ευρώπη. Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα,
η μοναδική πραγματική λύση στη
συγκεκριμένη περίπτωση είναι η
Γηραιά Ηπειρος να επιμερίσει τις
πηγές από όπου προμηθεύεται το
φυσικό αέριο και το πετρέλαιό της.
Στο μεσοδιάστημα, εντούτοις,
υπάρχουν λίγα πράγματα, που μπορούν οι ευρωπαϊκές χώρες να κάνουν, ώστε να αντισταθούν στον
εκφοβισμό του κ.Πούτιν. Ενα από
αυτά είναι να ανακαλύψουν τον
εσωτερικό τους «σωματοφύλακα»
και να προσυπογράψουν το σχέδιο
της Πολωνίας για συλλογική προμήθεια φυσικού αερίου: οπότε μία
ενιαία τιμή θα ισχύει για όλους και
όλοι θα επιδιώκουν μία ενιαία τιμή.
Μετά, εάν η Ευρωπαϊκή Ενωση
επιδείξει τέτοια ενότητα, ίσως παύσει να υφίσταται κρίση χρέους.
Από την άλλη πλευρά, βέβαια, το
κατηγορητήριο εις βάρος της Gazprom συνιστά μια πιο ρεαλιστική
άμεση απάντηση. Η πρώτη κατηγορία αφορά το ότι ο ρωσικός όμιλος
έχει συμπεριλάβει ρήτρες στα διμερή συμβόλαια προμηθειών με
οκτώ χώρες–μέλη της Ε.Ε., οι οποίες
ανήκαν στο παρελθόν στο κομμουνιστικό μπλοκ. Στις ρήτρες δεσμεύονται να μη μεταπωλήσουν
το φυσικό αέριο σε γειτονικά κράτη,
τα οποία ίσως θέλουν να το αγοράσουν ακόμα και ακριβότερα. Οσο
πιο απομονωμένες είναι οι επιμέρους χώρες, τόσο ευκολότερα ελέγχονται από τη Μόσχα.

Η δεύτερη κατηγορία αφορά
την αθέμιτη τιμολόγηση. Η πρακτική αυτή έχει να κάνει με μοντέλα, τα οποία συνδέουν την τιμή
του φυσικού αερίου με εκείνην
του πετρελαίου, αποσκοπώντας
να ευνοηθούν ορισμένες χώρες
και να τιμωρηθούν άλλες, ειδικότερα οι Βουλγαρία, Εσθονία, Λεττονία, Λιθουανία και Πολωνία.
Η τρίτη κατηγορία έχει να κάνει
με ξεπερασμένα παιχνίδια επίδειξης δύναμης. Η Gazprom έχει την
τάση να καθιστά τόσο την προμήθεια φυσικού αερίου όσο και
την τιμή του εξαρτημένες από το
να μπορεί να κατασκευάζει, όπως
θέλει τους αγωγούς και να τους
θέτει σε λειτουργία.
Κατά παράδοξο τρόπο, αυτή η
τελευταία παράμετρος σχετικά
με την υποδομή έχει απολέσει τη
σημασία της αφ’ ης στιγμής ξέσπασε η κρίση στην Oυκρανία.
Η Gazprom άλλαξε στρατηγική
στην Ευρώπη και αντί να προσπαθεί να ελέγχει και να κατέχει
τα πάντα στη διαδικασία, τώρα
ενδιαφέρεται να παραδίδει φυσικό
αέριο στα σύνορα με την Ε.Ε. Με
αργούς ρυθμούς, η Ε.Ε. και η Ρωσία απεξαρτώνται η μία από την
άλλη. Η Ε.Ε. κατασκευάζει τερματικούς υγροποιημένου φυσικού
αερίου και κόμβους διασύνδεσης
δικτύων, ώστε σταδιακά να διαφοροποιηθούν οι πηγές προέλευσης των προμηθειών και να συμπηχθεί μια ενιαία και διαφανής
αγορά με ομαλή λειτουργία. Η
Ρωσία, πάλι, συνήψε συμφωνία
με την Κίνα ύστερα από μία δεκαετία υπεκφυγών, εξασφαλίζοντας μια τεράστια αγορά. Αν και
αμφότερες οι πρωτοβουλίες καθυστέρησαν, αφ’ ης στιγμής υλοποιηθούν, θα είναι υγιείς. Εντούτοις, η ανάγκη των ανατολικοευρωπαϊκών χωρών της Ε.Ε. να τροφοδοτούνται από τη Ρωσία παραμένει μεγάλη, κάτι το οποίο
προσφέρει στον Βλαντιμίρ Πούτιν
σημαντικό πλεονέκτημα. Ισως η
καταγγελία της Ε.Ε. να συμβάλει
στον περιορισμό των παραβιάσεων της Gazprom. Εν τέλει,
όμως, μόνον ο καλύτερος συντονισμός στην ενεργειακή πολιτική
της Ε.Ε. θα την αποδεσμεύσει
από τη ρωσική εξάρτηση.
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Σιγά μην εφησυχάσουν
Δεν ξέρω για εσάς αλλά λίγο χλωμό το βλέπω

να υπάρξει εφησυχασμός ανάμεσα στο προσωπικό της Τράπεζας Κύπρου λόγω παραίτησης
Hourican. Αναστάτωση ναι, σκεπτικισμός ναι.
Εφησυχασμός όμως όχι. Οι στόχοι που έχουν τεθεί θα τηρηθούν ευλαβικά με οδηγίες του Ιρλανδού, ο Άκκερμαν είναι γνωστός για τις πρακτικές του αλλά κυρίως η επόμενη μέρα και το
πρόσωπο που θα καλύψει το κενό δεν αφήνουν
πολλά περιθώρια στο υπόλοιπο προσωπικό.

••••
Κύπριος με διεθνή εμπειρία
Ο Ανώτερος Διοικητικός Σύμβουλος της Τράπε-

ζας Κύπρου Μάικ Σπανός έκανε δηλώσεις και μίλησε για προσπάθεια εξεύρεσης Κύπριου CEO
εγνωσμένου κύρους και εμπειρίες από το εξωτερικό. Αν και το City είναι γεμάτο από Κύπριους
που διαπρέπουν θα διατηρούσα κάποιες επιφυλάξεις ως προς το σκεπτικό. Άκκερμαν, Ross &
Co ακόμα προσπαθούν να καταλάβουν τι τρέχει
στη νήσο Κύπρο και ο διορισμός ενός Κύπριου
ενδεχομένως να μπορέσει να κάνει πιο κατανοητή την κατάσταση στην Κύπρο στα μάτια των
ξένων. Κύπριοι, πάντως, που επέστρεψαν στο
νησί μετά από χρόνια στο εξωτερικό στις πλείστες περιπτώσεις ψάχνουν ευκαιρία για να ξενιτευτούν εκ νέου. Από την άλλη, στους όρους
που δόθηκαν στον εξειδικευμένο οίκο που θα
φέρει προτάσεις για Ανώτατο Διευθυντή, δεν
λέει πουθενά ότι πρέπει να είναι Κύπριος.
Απλώς δεν το αποκλείει. Υπάρχουν άλλωστε και
κάποιοι στο ΔΣ που θεωρούν ότι η δοκιμή με ξένο CEO ήταν επιτυχημένη και θέλουν να συνεχίσουν την ίδια τακτική.

••••
Περί seniority ο λόγος
Και μιας κι αναφέραμε τον Μάικ Σπανό, μπορεί

να φέρει τον τίτλο του Ανώτερου Ανεξάρτητου
Συμβούλου αλλά το seniority στην τράπεζα
έχουν οι παλιές καραβάνες Strzhalkovskiy, Καλοχωρίτης, Ζωγραφάκης.

••••
Η πρωτεύουσα δεν έχει
σπίτια πολυτελείας

Σύμφωνα με δημοσίευμα στη σελίδα για το Real

Estate (βλ. σ. 12) τα τελευταία χρόνια δεν αγοράστηκε κανένα οικιστικό ακίνητο αξίας πέραν των
2 εκατ. στην πρωτεύουσα. Τι μας λέει αυτό; Κατά
πρώτον ότι η Λεμεσός κέρδισε κατά κράτος στην
προσέλκυση high-end προσώπων και κυρίως ξένων και κατά δεύτερον ότι οι Λευκωσιάτες που
έχουν τη γη αντί να αγοράζουν προτιμούν να κτίζουν. Βέβαια, δεν έγινε και κανένα έργο οικιστικής περιωπής στην πρωτεύουσα τα τελευταία
χρόνια. Θυμάστε που κάποτε θα μετέτρεπαν το
Γιώρκειο σε διαμερίσματα πολυτελείας;

••••
ΤΤΙP τι;
Στην Κύπρο βρέθηκε την εβδομάδα που πέρα-

σε ο Αμερικανός Josh Kallmer για να παρουσιάσει την αμερικανική πτυχή της Διατλαντικής
Εταιρικής Σχέσης Εμπορίου και Επενδύσεων
γνωστή ως TTIP.Ο J. Kallmer εκτός από παρουσίαση που έκανε στο ΚΕΒΕ είχε σειρά συναντήσεων με επιχειρηματίες, ακαδημαϊκούς και δημοσιογράφους. Συμπέρασμα: Με εξαίρεση κάποιες μεγάλες εξαγωγικές εταιρείες (βλ. φαρμακευτικές), ψύλλος στον κόρφο μας. Το ΤΤΙP

Ο όσιος εξομολογητής Παύλος.

είναι μια εμπορική και επενδυτική συμφωνία,
σχετικά με την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.)
διεξάγει διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ώστε οι τελωνειακοί δασμοί, η γραφειοκρατία και οι περιορισμοί στις επενδύσεις στις
δύο πλευρές του Ατλαντικού να αντιμετωπιστούν. Πότε; Ακόμα είναι νωρίς. Είμαστε στον 9ο
γύρο διαβουλεύσεων και ακόμα έχει δρόμο.
Άρα για εξαγωγές μη βλέπετε προς την άλλη
πλευρά του Ατλαντικού.

••••
Cobalt Air το νέο φρούτο
Η αίτηση μιας νέας εταιρείας για άδεια αερομε-

ταφορέα είναι σίγουρα κάτι θετικό. Επειδή όμως
ακόμα δεν την είδαμε και Cobalt Air τη βαφτίσα-

H ΛEΞH

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Αφερεγγυότητα
Αφερεγγυότητα καλείται

η χρηματοοικονομική κατάσταση κατά την οποία ο
οφειλέτης (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) παρουσιάζει
αδυναμία αποπληρωμής
των υποχρεώσεών του
στην προσυμφωνημένη
χρονική περίοδο.
Εάν η χρηματοοικονομική αυτή κατάσταση υφίσταται λόγω έλλειψης διαθέσιμου
ρευστού, τότε αναφέρεται ως «αφερεγγυότητα ταμειακής ροής», ενώ εάν οφείλεται στο γεγονός ότι το σύνολο των υποχρεώσεων του οφειλέτη υπερβαίνει το
σύνολο των περιουσιακών του στοιχείων,
τότε η χρηματοοικονομική κατάσταση
αναφέρεται ως «αφερεγγυότητα ισολογισμού» ή «λογιστική αφερεγγυότητα».
Μάριος Χαραλαμπίδης
Καθηγητής Διοίκησης και Οικονομικών

Α Ν Α ΛΥ Σ H

με, ας περιμένουμε ακόμα λίγο να δούμε αν θα
πάρει άδεια, τι είδους πτήσεις θα κάνει από Κύπρο κι αν όντως θα κάνει επένδυση της τάξης
των 45 εκατ. ευρώ με ή χωρίς επενδυτές. Υπενθυμίζω πως είχαμε και στο παρελθόν μικρές κυπριακές εταιρείες με άδεια αερομεταφορέα. Το
αφήνω ώς εδώ.

••••
Τελικά μάλλον αργήσαμε
Αλήθεια, θυμάστε κάποιους που έκλαιγαν πως

όταν κλείσουν οι Κυπριακές Αερογραμμές θα
αποκλειστούμε από τον υπόλοιπο κόσμο και
πως για να κόψουμε εισιτήριο θα έπρεπε να κάνουμε δάνειο; Όχι μόνο υπάρχουν περισσότερες επιλογές αλλά και χαμηλότερες τιμές. Άλλο
ένα δείγμα των επιπτώσεων του κρατικού παρεμβατισμού στην ελεύθερη αγορά.

••••
Πετυχημένη εξωστρέφεια
Αν και η εγχώρια αγορά του τομέα των κατα-

σκευών στενάζει, η Τσιμεντοποιία Βασιλικού
ακολουθώντας εξωστρεφή πολιτική τα τελευταία χρόνια κατάφερε το 2014 να αυξήσει τον
κύκλο εργασιών της στα 84 εκατ. ευρώ από
96,6 εκατ. ευρώ το 2013. Σε συνδυασμό με κινήσεις μείωσης το κόστους, κατάφερε να κλείσει τη ζημιά με κέρδος 5,1 εκατ. ευρώ αντιστρέφοντας τη ζημιά 11 εκατ. ευρώ του 2013.

••••
Απομόχλευση Λανίτη
Πρώτα πωλήθηκε το Amathus στη Λεμεσό, εν-

τός βδομάδων το Amathus στην Πάφο και συνομιλίες γίνονται για πώληση και του Amathus στη
Ρόδο. Πλήρη απομόχλευση του ξενοδοχειακού
τομέα επιχειρεί ο Όμιλος Λανίτη αν και θα συνεχίσει να έχει μετοχική παρουσία στα ξενοδοχεία
σε Λεμεσό και Πάφο. Ενδεχομένως αυτό να
προκάλεσε και κάποιες διαμαρτυρίες από μικρομετόχους της θυγατρικής του Ομίλου Claridge σε σχέση με την τιμή πώλησης του Amathus
στην Πάφο.

Tου CLIVE CROOK / BLOOMBERG

Η θεωρία της μόνιμης χαμηλής ανάπτυξης
Στο νέο του μπλογκ o πρώην πρόεδρος της Fed, Μπεν Μπερνάνκι,
επιχειρηματολογεί κατά της άποψης
ότι η οικονομία έχει πέσει σε μια
παγίδα μόνιμης χαμηλής ανάπτυξης.
Εξετάζει την καλύτερη μελέτη που
έχω διαβάσει επί του θέματος (από
τους James D. Hamilton, Ethan S.
Harris, Jan Hatzious και Kenneth
D. West) και θεωρεί ότι είναι υπερβολικοί οι φόβοι περί μόνιμης χαμηλής ανάπτυξης.
Σύμφωνα με μια παλιά θεωρία
από το 1930, η κατάσταση της μόνιμης χαμηλής ανάπτυξης προκαλείται από τη χρόνια υπερβολική
αποταμίευση (η οποία περιορίζει
τη ζήτηση), πρόβλημα που δεν
μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσω
της νομισματικής πολιτικής αν
βρίσκονται ήδη σε πολύ χαμηλό
επίπεδο τα επιτόκια δανεισμού.
Ο πρώην υπ. Οικονομικών των
ΗΠΑ Λάρι Σάμερς υποστηρίζει πως
η θεωρία περί μόνιμης χαμηλής
ανάπτυξης πιθανώς να ταιριάζει
αρκετά στη σύγχρονη οικονομία.
Ο χαμηλός ρυθμός της ανάπτυξης
της αμερικανικής οικονομίας ενισχύει την αληθοφάνεια της υπόθεσης. Ακόμη πιο ανησυχητική εί-
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Η χαμηλή ανάπτυξη
των προηγούμενων
πέντε χρόνων δεν αποτελεί ένδειξη μόνιμης
χαμηλής ανάπτυξης,
αλλά ένδειξη σημαντικών μεσοπρόθεσμων
προβλημάτων.
ναι η υποψία ότι η οικονομία βρίσκεται σε περίοδο μόνιμης χαμηλής
ανάπτυξης ήδη από τη δεκαετία
του 1990 ή και από νωρίτερα, όπως
υποστηρίζει ο Σάμερς. Η ανάπτυξη
εκείνη την περίοδο ήταν σε γενικές
γραμμές ικανοποιητική, ωστόσο
σύμφωνα με τον Σάμερς αυτό οφειλόταν στην ύπαρξη μιας σειράς
από «φούσκες» που ενίσχυαν τη
ζήτηση. Αυτές οι «φούσκες», σύμφωνα με τον Σάμερς, έκρυβαν τη
χαμηλή ανάπτυξη για περισσότερο
από δύο δεκαετίες πριν από το ξέσπασμα της κρίσης το 2008. Το
συμπέρασμα είναι ότι αν η Fed κα-

ταφέρει να αποτρέψει την επανεμφάνιση «φουσκών», η ανάπτυξη
θα είναι χαμηλή ακόμη και όταν
πάψουν να υφίστανται οι συνέπειες
της κρίσης.
Ο Χάμιλτον και οι συνάδελφοί
του εξετάζουν στη μελέτη τους κατά
πόσο είναι πιθανό η περίοδος μόνιμης χαμηλής ανάπτυξης να ξεκίνησε τη δεκαετία του 1990 ή και
νωρίτερα. Συμπεραίνουν ότι «η χρονική εμφάνιση των υποτιθέμενων
φουσκών δεν ταιριάζει με τη θεωρία
της μόνιμης χαμηλής ανάπτυξης».
Τη δεκαετία του 1980 είχαμε εκρηκτική ανάπτυξη των εμπορικών
ακινήτων και αύξηση του δανεισμού, στοιχεία που υποχώρησαν
στα μέσα της δεκαετίας προκαλώντας την κατάρρευση του χρηματιστηρίου το 1987. Παρ’ όλα αυτά, η
ανεργία παρέμεινε σε χαμηλό επίπεδο, στοιχείο που δεν ταιριάζει
με όσα προβλέπει η θεωρία της μόνιμης χαμηλής ανάπτυξης. Το αντίστροφο συνέβη τη δεκαετία του
1990, οπότε η οικονομία είχε φτάσει
στο επίπεδο της πλήρους απασχόλησης προτού δημιουργηθεί η «φούσκα» των μετοχών υψηλής τεχνολογίας. Η περίοδος από το 2000 έως

το 2008 είναι πιο περίπλοκη. Υπήρξε
«φούσκα» στα ακίνητα εξαιτίας
του ασυλλόγιστου δανεισμού, στοιχεία που τροφοδότησαν τη ζήτηση
και αύξησαν την απασχόληση. Αν
δεν είχε υπάρξει η «φούσκα» θα
είχε άραγε υπάρξει υψηλή ανεργία,
όπως προβλέπει η θεωρία της μόνιμης χαμηλής ανάπτυξης; Οχι
απαραίτητα, υποστηρίζουν οι συγγραφείς της μελέτης.
Υπολογίζουν με διάφορους τρόπους ότι η «φούσκα» προσέθεσε
περίπου 1% ετησίως στον ρυθμό
ανάπτυξης μεταξύ 2002 και 2005.
Μετά την κρίση η οικονομία αντιμετώπισε πολλά προβλήματα. Τράπεζες, επιχειρήσεις και νοικοκυριά
περιέκοψαν τις δαπάνες τους περιορίζοντας τη ζήτηση. Επιπλέον
ακολουθήθηκε περιοριστική δημοσιονομική πολιτική μετά το 2011,
κάτι που περιόρισε ακόμη περισσότερο τη ζήτηση. Ο Χάμιλτον και
οι συνάδελφοί του καταλήγουν στο
συμπέρασμα ότι η χαμηλή ανάπτυξη των προηγούμενων πέντε χρόνων δεν αποτελεί ένδειξη μόνιμης
χαμηλής ανάπτυξης, αλλά ένδειξη
σημαντικών μεσοπρόθεσμων προβλημάτων.
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Αναζητούνται
συγκλίσεις για
το ωράριο των
καταστημάτων
Της ΕΜΙΛΥΣ ΜΙΝΤΗ

Με γόρδιο δεσμό που δύσκολα μπορεί να επιλυθεί προσομοιάζει η συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη
ενώπιον της Επιτροπής Εργασίας
της Βουλής επί του νομοσχεδίου
και των κανονισμών που κατέθεσε
η Κυβέρνηση για το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων το
οποίο έχει χαρακτηριστεί ως «πό<
<
<
<
<
<
<

που βρισκόταν σε εξέλιξη κατά τη
διάρκεια της Παρασκευής, έκλινε
προς αναβολή της συζήτησης και
επέκταση του υφιστάμενου διατάγματος το οποίο λήγει στις 30
του μήνα για ακόμα δεκαπέντε μέρες, προκειμένου να γίνει εφικτό
να συγκεραστούν οι απόψεις των
κομμάτων και να εξευρεθεί λύση
με την οποία θα ικανοποιείται τουλάχιστον η πλειοψηφία. Σε περίπτωση που δεν ζητηθεί αναβολή
της συζήτησης, πράγμα το οποίο
σημαίνει ότι κατά τη συνεδρία της
Δευτέρας ενδεχομένως να διαφανούν κάποιες ενδείξεις συμφωνίας,
τότε το θέμα θα συνεχιστεί και την
ερχόμενη Τρίτη, ακόμα και την Τετάρτη για να οδηγηθούν το νομοσχέδιο ενώπιον του νομοθετικού
σώματος για ψήφιση.

Οι κανονισμοί που
κατέθεσε η Κυβέρνηση
ως έχουν δεν εξασφαλίζουν κοινοβουλευτική
πλειοψηφία. Πυρετός
διαβουλεύσεων τη
Οι προτάσεις των κομμάτων
Δευτέρα και κατάθεση
Οι προβληματισμοί αλλά και οι
θέσεις που συνεχίζουν να τηρούν
προτάσεων νόμου από
τα κοινοβουλευτικά κόμματα επί
τα κόμματα.
του πολύκροτου θέματος των ωραλεμος χαρακωμάτων». Οι απόψεις
επί των συγκεκριμένων κανονισμών λαμβάνουν διαφορετικές διαστάσεις, με το χάσμα μεταξύ των
κοινοβουλευτικών ομάδων να παραμένει ανοικτό, καθώς και ανάμεσα στις επιχειρήσεις του λιανικού
εμπορίου. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα το νομοσχέδιο της κυβέρνησης ως έχει, δηλαδή τα καταστήματα να παραμένουν ανοικτά
και κατά τη διάρκεια της Κυριακής,
δεν φαίνεται να συγκεντρώνει κοινοβουλευτική πλειοψηφία κάτι που
αναγνωρίζεται και στο κυβερνών
κόμμα ΔΗΣΥ, το οποίο επιφυλάσσεται να ακούσει τις απόψεις και
τις επίσημες προτάσεις των κομμάτων σε αυριανή διαβούλευση
στη Βουλή, όπου η αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή θα συνεχίσει τη συζήτηση και επί των θέσεων που θα καταθέσουν τα κόμματα. Το επικρατέστερο σενάριο

ρίων λειτουργίας των καταστημάτων αφορούν κυρίως το να παραμένουν ανοικτά ή όχι τα καταστήματα την Κυριακή, τη δημιουργία
τουριστικών ζωνών, καθώς και τη
διασφάλιση των εργαζομένων, ειδικότερα των νεοπροσληφθέντων
για τους οποίους εκφράζεται η ανησυχία για την πρόσληψή τους με
καθεστώς μερικής απασχόλησης.
Επί των συγκεκριμένων παραμέτρων, ενώ όλα τα κόμματα συμφωνούν με τη θέση ότι θα πρέπει
να διασφαλιστούν τα δικαιώματα
των εργαζομένων, με τον ΔΗΣΥ να
εκφράζει και τη θέση ότι με το σχετικό νομοσχέδιο που κατέθεσε η
υπουργός Εργασίας επιτυγχάνεται
ο πιο πάνω στόχος. Σε ό,τι αφορά
τα κυριότερα σημεία διαφωνίας
μεταξύ των κομμάτων το πρώτο
που εντοπίζεται είναι πως εκτός
από τον ΔΗΣΥ, η πρώτη προσέγγιση είναι τα καταστήματα να παραμένουν κλειστά κατά τη διάρκεια

της Κυριακής, ενώ υπάρχει διχασμός για το αν θα παραμείνουν ή
όχι οι τουριστικές ζώνες. ΔΗΣΥ και
ΕΔΕΚ δηλώνουν ότι δεν θα πρέπει
να υπάρχουν τουριστικές ζώνες
και δεν θα πρέπει να γίνει επιστροφή σε προηγούμενες μεθόδους,
γιατί δημιουργούνται στρεβλώσεις.
Μάλιστα, ο ΔΗΣΥ επιχειρηματολογεί επί του προκειμένου, σημειώνοντας πως με την εφαρμογή τέτοια νομοθεσίας δημιουργούνται
στρεβλώσεις με ενδεικτικό παράδειγμα την υπεραξία στις τιμές των
ακινήτων.
Από την άλλη το ΑΚΕΛ εισηγείται
τη δημιουργία χειμερινού και καλοκαιρινού ωραρίου, ενώ το ΔΗΚΟ
οριοθετεί με την πρόταση του και
την περιοχή της Αμμοχώστου ως
τουριστική περιοχή λόγω της ιδιομορφίας και της λειτουργίας των
καταστημάτων μόνο τέσσερις μήνες τον χρόνο. Επιπρόσθετη εισήγηση του ΔΗΚΟ είναι η μετατροπή
των σουβενίρ σε ειδικά καταστήματα, ενώ μια άλλη παράμετρος
της πρότασης που καταθέτει είναι
για κάποιες Κυριακές του χρόνου
να παραμένουν ανοικτές και οι επιπλαγορές.
Προτάσεις αναμένονται να κατατεθούν και από την ΕΔΕΚ, με
κάποιες εξ αυτών να στρέφονται
στην κατεύθυνση της λειτουργίας
των καταστημάτων την Κυριακή
υπό όρους π.χ. ως προς το πόσες
ώρες θα παραμένουν ανοικτά τα
καταστήματα κ.λπ., αν και η βασική
θέση του Κινήματος είναι να παραμένουν κλειστά τα καταστήματα.
Η ΕΔΕΚ θα ζητήσει επιπλέον
στήριξη των πολύ μικρών επιχειρήσεων, ενώ στις βασικές θέσεις
που εκφράζει είναι πως, σε όποια
φόρμουλα και αν καταλήξουν σε
σχέση με το ωράριο, αυτό να είναι
ενιαίο σε παγκύπρια βάση και αυτό
ανεξάρτητα με την Κυριακή. Αν
και η ΕΔΕΚ είναι ενάντια στον καθορισμό τουριστικών ζωνών, δείχνει πρόθυμη να συζητήσει την

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

Eπέκταση ακόμα δεκαπέντε ημερών του υφιστάμενου
διατάγματος, το επικρατέστερο σενάριο

Εργαζόμενοι, τουριστικές ζώνες και το άνοιγμα ή όχι των καταστημάτων την Κυριακή, οι βασικοί άξονες συζήτησης.

Το ωράριο που προτείνεται
ρα με Σάββατο από τις 5:00 π.μ. 10 μ.μ. και για την Κυριακή 11:00
π.μ. -7:00 μ.μ. Σε σχέση με την
επαρχία Αμμοχώστου το ωράριο
που προτείνεται είναι Δευτέρα με
Σάββατο 5:00 π.μ. -11:00 μ.μ. και
την Κυριακή 7:30 π.μ. -11:00 μ.μ.

Σύμφωνα με τους τελευταίους κα-

νονισμούς που κατέθεσε στη Βουλή η κυβέρνηση να υπενθυμίσουμε ότι το Υπουργείο Εργασίας προτείνει όπως για τις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και
Πάφου το ωράριο να είναι Δευτέ-

την παράμετρο όσων δεν θέλουν
να παραμείνουν εκτός εργασίας
και των μικρομεσαίων και από την
άλλη, δεν θα πρέπει να γνωρίσουμε
και άλλο πλήγμα σε σχέση με τα
εισοδήματα του τουρισμού που
επηρεάζουν τη γενικότερη οικονομία. Πρόθεσή μας είναι να καταλήξουμε σε μια πρόταση που να
στηρίζεται από κοινοβουλευτική
πλειοψηφία, σημείωσαν.

πρόταση του ΑΚΕΛ για δημιουργία
χειμερινής και καλοκαιρινής περιόδου.

Ο ρόλος ΔΗΣΥ

Το γεγονός ότι το πρόβλημα μοιάζει με αδιέξοδο επιβεβαίωσαν στην
«Κ» πηγές από τα κοινοβουλευτικά
κόμματα εκφράζοντας δυσαρέσκεια
για το γεγονός. Πέραν των ανησυχιών που θέτουν σε σχέση με τους
εργαζόμενους και την πίεση που
θα δεχθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, από την άλλη κάνουν
λόγο και για το γεγονός ότι η περίοδος που προκύπτει το σχετικό
πρόβλημα είναι την στιγμή που η
χώρα βρίσκεται προ των πυλών της
καλοκαιρινής περιόδου. Πηγές από
το ΔΗΣΥ ανέφεραν χαρακτηριστικά
πως «την ώρα που υπάρχει τόσο
πολύς κατακερματισμός στις απόψεις θα πρέπει να γίνει προσπάθεια
για κοινές και συναινετικές προτάσεις». Όπως μας ανέφεραν χαρακτηριστικά, «έχει ξεκαθαρίσει
πως σε όποια πρόταση και αν υπάρχει κατάληξη δεν μπορεί να παραμείνουν όλοι ικανοποιημένοι γι’
αυτό θα πρέπει να ικανοποιήσουμε
και τις δύο παραμέτρους που σχετίζονται με την εργοδότηση και
τον τουρισμό. Έχουμε από τη μία

Λύση… «χθες»

Εν αναμονή των προτάσεων που
θα κατατεθούν βρίσκεται και το
ΑΚΕΛ το οποίο εκτιμά με τη σειρά
του πως το πρόβλημα που προκύπτει θα πρέπει να επιλυθεί το συντομότερο δυνατό. Το ΑΚΕΛ εκφράζει τη θέση ότι καταρρέει ο μύθος
για πρόσληψη 7000 ατόμων αλλά
αντιθέτως προβληματίζει η αύξηση
του ποσοστού μερικής απασχόλησης. Η εκτίμηση που υπάρχει και
στο κόμμα της αντιπολίτευσης
είναι ότι το ζήτημα έχει γίνει τόσο
περίπλοκο που είναι δύσκολο να
υπάρξει κατάληξη τη Δευτέρα.
Κοινή πρόταση που να εκφράζει
την πλειοψηφία προκρίνει και το
ΔΗΚΟ, σημειώνοντας ότι αναμένονται και τα στοιχεία που έχουν
ζητηθεί από το Υπουργείο Εργασίας

σε σχέση με το μισθολόγιο. Όπως
μας αναφέρθηκε, ενδεχομένως οι
προσλήψεις να έχουν αυξηθεί,
ωστόσο εκείνο που εγείρει το ΔΗΚΟ, είναι πως, «ο καθένας θα πρέπει
να λάβει τις αποφάσεις του.
Για αντικρουόμενα προβλήματα
μίλησαν πηγές από την ΕΔΕΚ η
οποία εκτιμά ότι σε περίπτωση που
δοθεί παράταση για ακόμα δεκαπέντε μέρες θα είναι χρήσιμο εφόσον το πρόβλημα είναι αρκετά μεγάλο αλλά και αδιέξοδο, κάτι που
το απέδωσε στην υπουργό Εργασίας λόγω των διαταγμάτων που
εξέδωσε. Σχολιάζοντας τους κανονισμούς που κατέθεσε η υπουργός
σε σχέση με τη διασφάλιση των
εργαζομένων, μας ανέφεραν πως,
υπάρχουν κάποιες πρόνοιες στον
νόμο που θα πρέπει να εξεταστούν
περαιτέρω. Εξέφρασαν ακόμα αρκετές αμφιβολίες για το κατά πόσον
θα πρέπει να ισχύει το ωράριο της
Κυριακής, ενώ μας εκφράστηκε
και δυσαρέσκεια για το γεγονός
ότι δυναμιτίζεται ο διάλογος, όταν
γίνεται λόγος για απολύσεις. Καταληκτικά, μας αναφέρθηκε ότι θα
πρέπει να βρεθεί λύση το συντομότερο, εφόσον η σχετική νομοθεσία επηρεάζει όλο τον κόσμο,
ενώ σημαντική κρίνεται και η οριοθέτηση χρονοδιαγράμματος. Η αρχική θέση των Οικολόγων είναι να
παραμένουν κλειστά τα καταστήματα, ενώ, όπως ανέφερε ο βουλευτής του κόμματος Γιώργος Περδίκης σε πρόσφατη συνεδρία της
Βουλής, μια πρόταση μπορεί να είναι να παραμένουν ανοικτά ορισμένες Κυριακές με διάταγμα ή
του επάρχου ή του δήμαρχου τα
καταστήματα εκεί που πραγματοποιούνται κρουαζιέρες.

Η επέκταση των ωραρίων λειτουργίας
και κατά τη διάρκεια της Κυριακής
είναι ένα μέτρο που έχει δοκιμαστεί
και έχει επιτύχει, σχολίασαν στην
«Κ» κύκλοι του Ομίλου Σιακόλα σημειώνοντας ότι αποδεδειγμένα έχει
δημιουργήσει θέσεις εργασίας για
Κύπριους που ήταν άνεργοι. Κάλεσε
μάλιστα όσους το αμφισβητούν να
το δουν και μέσα από το δυναμικό
που απασχολείται στον Όμιλο, ενώ
έντονη είναι και η θέση πως ενόψει
και της τουριστικής χρονιάς δεν θα
πρέπει να έρχονται οι τουρίστες
και τα καταστήματα να είναι κλειστά. Οι ίδιοι κύκλοι αναφέρθηκαν
και σε έρευνες που έχουν γίνει τα
στοιχεία των οποίων αποδεικνύουν
πως τόσο οι ντόπιοι καταναλωτές,
όσο και οι ξένοι αποδεδειγμένα ψωνίζουν κατά τη διάρκεια της Κυριακής. Σε εργασιακό επίπεδο αλλά και

<
<
<
<
<
<
<

Δεν θα πρέπει να
έρχονται οι τουρίστες
και τα καταστήματα
να είναι κλειστά.
στους όρους απασχόλησης των εργαζομένων και ειδικότερα απαντώντας στην κριτική που ασκήθηκε
ότι αυξήθηκε το καθεστώς όσων
εργοδοτούνται με μερική απασχόληση, χωρίς να απορρίψουν το γεγονός, σημείωσαν ότι η σύγκριση
θα πρέπει να γίνεται με αυτό που
είχαν πριν, δηλαδή που ήταν στην
ανεργία.
Χαρακτήρισαν μάλιστα λάθος
την εντύπωση που δίδεται ότι δεν
διασφαλίζονται οι εργαζόμενοι και

παρέπεμψαν στους κανονισμούς
του Υπουργείου για τους νεοπροσληφθέντες, ενώ σε σχέση με το μόνιμο προσωπικό διατύπωσαν τη
θέση ότι υπάρχουν οι κανονισμοί
σε σχέση με την άδεια που δικαιούνται να παίρνουν και τις Κυριακές που εργάζονται κάθε μήνα.
Σε παρατήρηση ότι η υπουργός
Εργασίας δέχθηκε κριτική ότι δεν
προηγήθηκε διάλογος, είπε ότι το
θέμα του ωραρίου είναι από τα πιο
πολυσυζητημένα όπου όλοι είχαν
την ευκαιρία να εκφράσουν τις θέσεις τους. Χαρακτήρισαν δε τον
διάλογο ως «εξαντλητικό». Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Όμιλος αναμένει την εξέλιξη της συζήτησης
και την τελική νομοθεσία που θα
ψηφιστεί από τη Βουλή, ενώ δεν
απέρριψαν να συζητηθούν και επιπρόσθετες προτάσεις που θα κα-

τατεθούν από πλευράς των κομμάτων στο πλαίσιο του διαλόγου.
Καταληκτικά, μας επεσήμαναν ότι
το κλείσιμο των καταστημάτων
κατά τη διάρκεια της Κυριακής
είναι «τεράστιο λάθος που θα οδηγήσει κόσμο στην ανεργία, ενώ οι
τουρίστες θα βρίσκουν κλειστά καταστήματα εφόσον δεν γίνεται ξεκάθαρο τι θα γίνει και με τις τουριστικές περιοχές». Σχολίασαν μεταξύ άλλων πως δεν θα πρέπει να
γίνεται και διαχωρισμός των τουριστικών περιοχών, ενώ σε σχέση
με την επιχειρηματολογία για την
περιοχή της Αμμοχώστου ότι εργάζονται τα καταστήματα για μικρή
χρονική περίοδο σημείωσαν πως
το να παραμένουν ανοικτά τα καταστήματα με διευρυμένο ωράριο
λειτουργεί ενισχυτικά προς τις επιχειρήσεις.

ΚΥΠΕ

Εν αναμονή των αποφάσεων ο επιχειρηματικός κόσμος

Το μέτρο έχει εφαρμοστεί και έχει επιτύχει, αφού με βάση έρευνες τόσο οι

ντόπιοι όσο και οι ξένοι καταναλωτές ψωνίζουν την Κυριακή, λένε οι
επιχειρήσεις.
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«Καπνός» τα έσοδα λόγω Κατεχομένων

Απώλειες εκατ. ευρώ για το κράτος και την αγορά από παράνομες εισαγωγές τσιγάρων και καπνικών προϊόντων
Του ΜΑΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ

Ανεξέλεγκτες είναι πλέον οι διαστάσεις που προσλαμβάνει η παράνομη εισαγωγή καπνικών προϊόντων στην κυπριακή αγορά, ένα
φαινόμενο που ευνοείται τόσο από
τη δράση επιτήδειων, είτε από τις
κατεχόμενες περιοχές είτε από ευρωπαϊκές χώρες με χαμηλούς δασμούς, όπως η Βουλγαρία και η Ρουμανία, όσο και από τις οικονομικές
δυσκολίες, οι οποίες έστρεψαν τους
καπνιστές σε πιο φθηνές και συνάμα
παράνομες λύσεις. Επομένως, ενώ
τα επίσημα στοιχεία καταδεικνύουν
υποχώρηση της κατανάλωσης τσιγάρων και καπνού, η απότομη αύξηση του λαθρεμπορίου στον συγκεκριμένο τομέα αποδεικνύει το
αντίθετο. Αυτό που διαπιστώνεται
από τα διαχρονικά στοιχεία είναι
<
<
<
<
<
<
<

Πέραν του 50% υποχώρησε το 2014 η κατανάλωση καπνού για στριφτά τσιγάρα σε σχέση
με το 2012.
ότι η σταδιακή μείωση της κατανάλωσης τσιγάρων εντοπίζεται σε
βάθος τετραετίας, κυρίως λόγω της
αύξησης της ειδικής φορολογίας
κατανάλωσης κατά τις χρονιές 2011
και 2012, όπως επίσης και της φυγής
ξένων εργατών, την ώρα που κατά
τις ίδιες χρονιές η κατανάλωση καπνού κινήθηκε ανοδικά, παρά την

Κατά το 2014, το Τμήμα Τελωνείων προέβη μεταξύ άλλων, στην κατάσχεση 9 εκατομμυρίων περίπου τεμαχίων
τσιγάρων αξίας 302,282.00 ευρώ και 940 κιλών καπνού αξίας 26,331.00 ευρώ.
αυξημένη φορολογία.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, το 2011, χρονιά κατά
την οποία ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για τσιγάρα αυξήθηκε στα
110 ευρώ τη χιλιάδα από τα 85,03
ευρώ το 2010, η κατανάλωση τσιγάρων υποχώρησε κατά 11,18%
στο 1,76 δισ. τεμάχια, ενώ το 2013
που η φορολογία ανήλθε στα 121,50
ευρώ ανά χίλια τεμάχια τσιγάρα, η
κατανάλωση συρρικνώθηκε κατά
10,76% στο 1,47 δισ. τεμάχια. Η με-

γαλύτερη δε πτώση σε ποσοστό
18,5% καταγράφηκε το 2014 σε
σύγκριση με το 2012, καθώς η κατανάλωση τσιγάρων μειώθηκε στο
1,34 δισ. τεμάχια από 1,65 δισ. αντίστοιχα, αν και οι πωλήσεις των
ειδικών χαρτιών στα οποία τυλίγεται
ο καπνός παρέμειναν σταθερές.
Όσον αφορά στην κατανάλωση καπνού για στριφτά τσιγάρα, ενώ το
2012 είχε ανέλθει στα 350.000 κιλά,
εντούτοις το 2014 υποχώρησε πέραν του 50% στα 171.000 κιλά, γεγονός που φαίνεται να οφείλεται

κατά βάση στην αύξηση της φορολογίας από τα 60 ευρώ το κιλό στα
150 ευρώ το κιλό αντίστοιχα.

Χαμένα έσοδα εκατομμυρίων
Κατά το 2014, το Τμήμα Τελωνείων, προέβη, μεταξύ άλλων, στην
κατάσχεση 9 εκατομμυρίων περίπου
τεμαχίων τσιγάρων αξίας 302,282.00
ευρώ και 940 κιλών καπνού αξίας
26,331.00 ευρώ, τα οποία είτε εισήχθησαν/μεταφέρθησαν παράνομα στην Κυπριακή Δημοκρατία, είτε
εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια των

ελέγχων που διενεργούν οι λειτουργοί του στα εγκεκριμένα σημεία
διέλευσης, εφαρμόζοντας τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την πράσινη γραμμή, λόγω παράνομης διακίνησης από τις μη
ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές στις ελεύθερες
περιοχές. Οι δασμολογικές επιβαρύνσεις για τα κατασχεθέντα τσιγάρα ανήλθαν στο 1,528,771.53 ευρώ, ενώ για τον καπνό στριφτών
τσιγάρων έφτασε στα 160,782.82
ευρώ. Πιο πρόσφατη επιτυχία του
Τμήματος Τελωνείων ήταν η κατάσχεση ενός εμπορευματοκιβωτίου
με 9.600.000 τεμάχια τσιγάρων στο
Λιμάνι Λεμεσού και ποσότητας 180
κιλών καπνού για ναργιλέ στην
Επαρχία Αμμοχώστου.
Εξάλλου, σύμφωνα με στοιχεία
και εκτιμήσεις, η συνολική κατανάλωση παράνομων καπνικών προϊόντων στην Κύπρο ανήλθε στα 90
εκατομμύρια τσιγάρα το 2013, ενώ
εάν καταβάλλονταν οι φόροι που
αναλογούν στα τσιγάρα αυτά, τότε
τα έσοδα του κράτους υπολογίζεται
ότι θα αυξάνονταν σχεδόν κατά 14
εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί
περίπου στο 6% των συνολικών φορολογικών εσόδων από τα προϊόντα
καπνού το 2013. Παράλληλα, σύμφωνα με έρευνες, το παράνομο εμπόριο προϊόντων καπνού στην Κύπρο έχει αυξηθεί δραματικά τα τελευταία τρία χρόνια κατά 60 εκατομμύρια τσιγάρα, από 2,2% σχεδόν
σε 6%, την ώρα που με βάση πρόσφατα στοιχεία έρευνας της KPMG,
το 2013 σημειώθηκε στην Κύπρο
η τέταρτη μεγαλύτερη αύξηση στην

κατανάλωση παράνομων και παραποιημένων προϊόντων καπνού
εντός της Ε.Ε., με την αυξητική
τάση του φαινομένου να συνεχίζεται
το 2014 και να αναμένεται να διογκωθεί περαιτέρω τη φετινή χρονιά.

Ζημιές λόγω Κατεχομένων
Η παράνομη εισαγωγή ή μεταφορά καπνού και τσιγάρων από τα
κατεχόμενα στις ελεύθερες περιοχές
αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους πονοκεφάλους του Τμήματος
Τελωνείου, των κυπριακών αρχών
και της Κυπριακής Δημοκρατίας,
η οποία χάνει εκατομμύρια ευρώ
έσοδα ετησίως από το λαθρεμπόριο
καπνικών προϊόντων. Η μεγαλύτερη
ζημιά για την Κύπρο από το παράνομο εμπόριο στο βόρειο τμήμα
του νησιού εντοπίζεται κυρίως στον
καπνό στριφτών τσιγάρων, ο οποίος
διατίθεται στα Κατεχόμενα στην
τιμή των 5 ευρώ ανά 50 γραμμάρια,
την ώρα που στις ελεύθερες περιοχές κοστολογείται στα 11,65 ανά
50 γραμμάρια. Όσον αφορά στις
λιανικές τιμές τσιγάρων, οι αποκλίσεις είναι αισθητά πιο μικρές,
καθώς ένα πακέτο 20 τσιγάρων
στην παράνομη αγορά των Κατεχομένων κυμαίνεται μεταξύ 3 και
4 ευρώ, ενώ στην νόμιμη αγορά
των ελεύθερων περιοχών κυμαίνεται μεταξύ 3,70 και 4,60 ευρώ. Πέραν
από τα έσοδα που χάνει διαρκώς
η Κυπριακή Δημοκρατία από τη μη
φορολόγηση των ποσοτήτων τσιγάρων και καπνού, το ζήτημα που
προκύπτει είναι η άτυπη στήριξη
της οικονομίας των Κατεχομένων
από μερίδα Ελληνοκυπρίων.

Αναζητούνται δραστικές λύσεις
Χαμένη από το λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων δεν βγαίνει μόνο
η Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά τόσο
οι εταιρείες που διακινούν προϊόντα
καπνού, όσο και τα μικρά σημεία
πώλησης των εν λόγω προϊόντων,
όπως περίπτερα και ψιλικατζίδικα.
Η πλειοψηφία του συνολικού τζίρου
σε αυτά τα σημεία αφορά στα τσιγάρα και τον στριφτό καπνό, με
αποτέλεσμα η όποια μείωση παρατηρείται στην κατανάλωση, να
τα επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό. Πα-

ρόλο που η τουριστική περίοδος
έχει ήδη ξεκινήσει, εντούτοις τα
έσοδα για κατανάλωση τσιγάρων
από πολίτες ξένων χωρών αναμένεται ότι θα είναι και φέτος μειωμένα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Η εντατικοποίηση
και ενίσχυση των μέτρων ελέγχου
στα σημεία εισόδου και εξόδου της
Κύπρου, όπως επίσης και των ελέγχων που διεξάγονται σε εισαγωγείς
από ευρωπαϊκές χώρες, για τους
οποίους δημιουργούνται εύλογες

υποψίες για λαθρεμπόριο, η επιβολή
αυστηρότερων ποινών στους παρανομούντες, καθώς και η διαρκής
επιμόρφωση όσων δημόσιων λειτουργών ασχολούνται με το θέμα
(π.χ. τελωνειακών) σε συνδυασμό
με την αξιοποίηση συνεργειών των
εταιρειών που δραστηριοποιούνται
στο νόμιμο εμπόριο τσιγάρων με
τον δημόσιο τομέα που θα μπορούσαν να αποβούν αποτελεσματικές στην πάταξη του φαινομένου,
είναι μόνο μερικές από τις λύσεις

που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν. Ωστόσο, ένα δραστικό μέτρο, το οποίο εισηγείται μερίδα
των εισαγωγέων καπνικών προϊόντων στην εγχώρια αγορά είναι
η ουσιαστική μείωση του ειδικού
φόρου κατανάλωσης σε επίπεδα,
όπου η διαφορά από τα κατεχόμενα
να μην είναι μεγάλη, προκειμένου
να μην προσφέρεται οποιοδήποτε
κίνητρο σε ντόπιους ή ξένους καταναλωτές να προμηθεύονται καπνό η τσιγάρα από το ψευδοκράτος.

Στην κοινοβουλευτική ρουλέτα ο νόμος για το καζίνο

Την ψήφιση της νομοθεσίας αναμένουν κυβέρνηση και επενδυτές ώστε να προχωρήσουν επί της ουσίας του διαγωνισμού
Του ΑΝΤΩΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Από τις τροποποιήσεις που θα επιφέρουν τα κοινοβουλευτικά κόμματα στο νομοθετικό πλαίσιο για
τη λειτουργία του καζίνο τις επόμενες βδομάδες θα κριθεί το ενδιαφέρον που θα επιδείξουν οι
ξένοι επενδυτές. Σε πρώτο στάδιο,
το ενδιαφέρον ήταν σημαντικό τόσο από πλευράς αριθμού όσο και
από πλευράς ποιότητας ενδιαφερομένων, ωστόσο, η παραδοχή ότι
<
<
<
<
<
<
<

Από την τελική μορφή
του νομοσχεδίου θα
εξαρτηθεί το ενδιαφέρον των επενδυτών.
το έργο θα είναι οριακά βιώσιμο
μπορεί να καθορίσει και το τελικό
ενδιαφέρον των επενδυτών. Σε περίπτωση σημαντικών αλλαγών στο
νομοσχέδιο, όχι μόνο μπορεί να
ατονήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον
αλλά μπορεί και να χρειαστεί νέα
τρίμηνη περίοδος διαβούλευσης
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι
αρχικές ελπίδες μιλούσαν για έγκριση του νομοσχεδίου μέχρι τα
τέλη του περασμένου Ιανουαρίου,
ωστόσο, οι διαβουλεύσεις για το
πλαίσιο αφερεγγυότητας έθεσαν
σε δεύτερη μοίρα το θέμα.
Η οριακή βιωσιμότητα του έργου
έγκειται στο ύψος της επένδυσης
που υπολογίζεται στα 500 εκατ.
ευρώ αλλά και το γεγονός ότι για

να είναι βιώσιμο θα πρέπει να προσελκύσει επιπλέον 500 χιλιάδες με
ένα εκατομμύριο τουρίστες.
Την περασμένη βδομάδα στη
Βουλή ειπώθηκε από τον υπουργό
Εμπορίου Γιώργο Λακκοτρύπη πως
τα έγγραφα του διαγωνισμού για
αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία καζίνο στην Κύπρο είναι
έτοιμα, και χαρακτήρισε το συγκεκριμένο έργο ως ένα από τα κατ’
εξοχήν αναπτυξιακά έργα που μπορεί να προωθηθεί άμεσα. «Πιστεύω
ότι είμαστε σε ένα καλό σημείο.
Εντός των επόμενων δύο εβδομάδων θα συζητηθούν οι επιπλέον
τροπολογίες που ενδεχομένως θα
καταθέσουν τα κόμματα και ακολούθως το νομοσχέδιο θα οδηγηθεί
στην Ολομέλεια της Βουλής για
ψήφιση». Κατά τον υπουργό, μετά
την ψήφιση της νομοθεσίας θα δοθεί περιθώριο ενός μηνός για να
ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι
για το νομοσχέδιο και αμέσως μετά
θα αρχίσει η διαδικασία των προσφορών. «Τα έγγραφά είναι ουσιαστικά έτοιμα», σημείωσε. Εξέφρασε,
παράλληλα, την ανάγκη της δημιουργίας ενός σωστού θεσμικού
πλαισίου που θα καθορίζει τη λειτουργία του καζίνο, επαναλαμβάνοντας ότι ένα μήνα μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου από την
Ολομέλεια θα προκηρυχτεί η διαδικασία των προσφορών. Υπολογίζεται θα χρειαστούν 8-9 μήνες
για την αδειοδότηση του καζίνο.
Πάντως, αν ευσταθούν οι δηλώσεις του προέδρου της Επιτροπής
Εμπορίου και Βιομηχανίας Ζαχαρία
Ζαχαρίου ότι δηλαδή οι πλείστες

Αισιοδοξία ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα επιλεγεί επενδυτής.
των εισηγήσεων που κατατέθηκαν
από τα πολιτικά κόμματα έχουν
υιοθετηθεί, τότε δεν αναμένεται
να υπάρξουν ιδιαίτερα προβλήματα
με το θεσμικό πλαίσιο. Οι εισηγήσεις των κομμάτων αναμένεται να
ενσωματωθούν πλήρως στο κείμενο
του νομοσχεδίου και ακολούθως
θα γίνει νομοτεχνικός έλεγχος.
Σύμφωνα με τον κ. Ζαχαρίου, στη
συνέχεια θα αποσταλεί στις κοινοβουλευτικές ομάδες για να το
μελετήσουν και μετά θα υποβληθούν πιθανόν τροπολογίες από τα
κόμματα και θα γίνει συζήτηση και
τοποθέτηση. Εκτός απροόπτου η
νομοθεσία αναμένεται να ψηφιστεί
εντός Μαΐου και σίγουρα πριν από
το κλείσιμο της Βουλής για τις θερινές διακοπές. «Επί της ουσίας
μετά που θα τελειώσουμε, τρεις

εβδομάδες μετά θα είναι έτοιμο το
Υπουργείο να προκηρύξει τις προσφορές», συμπλήρωσε ο πρόεδρος
της Επιτροπής Εμπορίου.

Ανησυχίες εταιρειών
Εταιρείες που επέδειξαν ενδιαφέρον και είχαν συναντήσεις τόσο
με τον υπουργό Εμπορίου όσο και
με μέλη της ομάδας που ανέλαβε
τη διαρρύθμιση του πλαισίου λειτουργίας εξέφρασαν ήδη κάποιους
προβληματισμούς σε σχέση με το
πλαίσιο που επικεντρώνονται στο
αυστηρό εποπτικό πλαίσιο που διέπει την Επιτροπή Παιγνίου και τον
ρόλο που θα διαδραματίσει σε θέματα που δεν άπτονται καθαρά του
τομέα παίγνιο. Επίσης, ιδιαίτερη
έμφαση δίδουν στο θέμα του καπνίσματος, θεωρώντας ιδιαίτερο

σημαντικό να επιτρέπεται στους
χώρους παιχνιδιών όπως είναι και
η μέχρι σήμερα διατύπωση του νομοσχεδίου. Στη Βουλή πάντως,
ακούστηκαν φωνές υπέρ καθολικής
απαγόρευσής του χωρίς κάποια
σημαντική εξέλιξη όμως. Ένα άλλο
σημείο που προβλημάτισε αφορά
τον αριθμό των δωματίων που θα
υπάρχουν στο ξενοδοχείο και τα
οποία με βάση το νομοσχέδιο καθορίστηκαν στα 500.
Με βάση την προτεινόμενη νομοθεσία, μόνο το ολοκληρωμένου
τύπου καζίνο-θέρετρο θα νομιμοποιείται να προσφέρει επιτραπέζια
παίγνια καζίνο και παιγνιομηχανήματα στην Κύπρο αλλά καθορίζεται ως ελάχιστη απαίτηση για
τον διαχειριστή να υπάρχουν 100
τραπέζια παιγνίων καζίνο και 1.000
παιγνιομηχανήματα. Καθορίζεται
ακόμα ως μέγιστος επιτρεπόμενος
αριθμός τα 200 τραπέζια παιγνίων
καζίνο και τα 2.000 παιγνιομηχανήματα. Στοιχήματα αναφορικά
με οποιαδήποτε αθλήματα, λαχεία,
ιπποδρομιακά στοιχήματα και παίγνια μέσω διαδικτύου δεν περιλαμβάνονται στη σχετική νομοθεσία
και θα συνεχίσουν να ρυθμίζονται
από τις υφιστάμενες νομοθεσίες.
Υπενθυμίζεται πως η άδεια που
θα δοθεί θα έχει διάρκεια 30 χρόνια,
αλλά θα μπορεί να ανανεωθεί κατόπιν αιτήματος του κατόχου της
προς την Αρχή, οποιαδήποτε στιγμή μετά την πάροδο 15 χρόνων,
για τέτοια επιπρόσθετη χρονική
διάρκεια που θα συμφωνηθεί. Στον
διαχειριστή θα παραχωρηθεί περίοδος αποκλειστικότητας για 15

χρόνια, κατά τη διάρκεια της οποίας
η κυβέρνηση δεν θα παραχωρήσει
οποιαδήποτε άλλη άδεια για καζίνο
στην Κυπριακή Δημοκρατία. Η περίοδος αποκλειστικότητας θα αρχίζει από την ημερομηνία της παραχώρησης της σχετικής άδειας.
Όπως είναι γνωστό, η επιλογή
της τοποθεσίας για το ολοκληρωμένου τύπου καζίνο-θέρετρο θα
αφεθεί στην αποκλειστική ευχέρεια
του κάθε ενδιαφερόμενου επενδυτή
και ήδη Κύπριοι και ξένοι επιχειρηματίες του τομέα ανάπτυξης γης
έχουν προβεί σε συναντήσεις με
ενδιαφερόμενους επενδυτές για
το καζίνο προτείνοντας τους εκτάσεις γης που κατέχουν.

Δυνατοί ενδιαφερόμενοι
Σε αρχικό στάδιο πάντως, ισχυρά
ονόματα του διεθνούς στερεώματος
στην αγορά των τυχερών παιχνιδιών έχουν επιδείξει ενδιαφέρον
για το κυπριακό καζίνο. Ανάμεσα
τους ο Όμιλος Caesars Entertainment, η γνωστή αλυσίδα καφέ Hard
Rock που λειτουργεί το δικό της
καζίνο στο Λας Βέγκας. Επίσης, ο
Όμιλος Genting με έδρα τη Μαλαισία, επέδειξε ενδιαφέρον μέσω
της θυγατρικής τους στο Ηνωμένο
Βασίλειο όπου χειρίζεται 40 καζίνο.
Ενδιαφέρον υπήρξε και από το νοτιοαφρικανικό Όμιλος Kerzner
αλλά και από τον Όμιλο Novomatic
που λειτουργεί καζίνο σε σημαντικό
αριθμό χωρών. Από το Ηνωμένο
Βασίλειο προέρχεται και ο Όμιλος
Aspers ο οποίος εξειδικεύεται ευρύτερα σε θέματα ψυχαγωγίας πέραν από τη λειτουργία καζίνο.
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Ασφαλιστικές
αλχημείες ενόψει
Φερεγγυότητας ΙΙ
Οδηγία Υπηρεσίας Ελέγχου για υπόλοιπα
διαμεσολαβητών και εκκρεμή ασφάλιστρα
Του ΑΝΤΩΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Με τουλάχιστον μη συμβατικούς
τρόπους φαίνεται πως επιχειρούν
σε κάποιες περιπτώσεις οι ασφαλιστικές εταιρείες να καλύψουν τις
απαιτούμενες κεφαλαιακές τους
ανάγκες ενόψει της επερχόμενης
ευρωπαϊκής οδηγίας Φερεγγυότητα
ΙΙ, η οποία τίθεται σε εφαρμογή
από το 2016.
Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει
η Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών
<
<
<
<
<
<
<

Ασφάλιστρα διαμεσολαβητών μετατρέπονται
σε δάνεια με περίοδο
αποπληρωμής που
μπορεί να είναι και
πέντε χρόνια.
Εταιρειών με αφορμή τα αποτελέσματα Άσκησης Αντοχής για το
2014, η οποία πραγματοποιήθηκε
στα τέλη του περασμένου έτους.
Σύμφωνα με σχετική οδηγία που
απέστειλε προς τους γενικούς διευθυντές όλων των ασφαλιστικών
και αντασφαλιστικών εταιρειών,
ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2015,
και την οποία κατέχει η «Κ» γίνεται
αναφορά σε σημεία που αφορούν

τους υπολογισμούς των αποθεμάτων αλλά και των κεφαλαιακών
απαιτήσεων φερεγγυότητας για τα
οποία προκύπτουν διαφορετικής
ερμηνείες στην ασφαλιστική αγορά.
Τα βασικά σημεία που εντοπίζονται αφορούν τον χειρισμό των
υπολοίπων των διαμεσολαβητών
αλλά και τα εκκρεμή ασφάλιστρα.

Μετατροπή σε δάνεια
Η Υπηρεσία σημειώνει πως από
επιτόπιους ελέγχους που έγιναν
σε ασφαλιστικές εταιρείες και ιδιαίτερα του Γενικού Κλάδου τα οφειλόμενα ασφάλιστρα από διαμεσολαβητές που ξεπερνούν την καθορισμένη περίοδο πίστωσης μετατρέπονται σε γραμμάτια/δάνεια με
περίοδο αποπληρωμής που μπορεί
να είναι και πέντε χρόνια. «Με αυτόν τον τρόπο, σημειώνεται, οι
εταιρείες θεωρούν ότι το αντισυμβαλλόμενο μέρος δεν έχει ξεπεράσει
την περίοδο πίστωσης και επομένως επιβαρύνονται με κεφαλαιακή
επιβάρυνση ίση με 15% αντί με
90% που απαιτεί η τυποποιημένη
μέθοδος της Οδηγίας».
Στην οδηγία, υπενθυμίζεται στις
ασφαλιστικές εταιρείες πως τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις κάθε εταιρείας θα πρέπει να
τυγχάνουν χειρισμού ανάλογα με
τα οικονομικά χαρακτηριστικά
τους ανεξάρτητα από τη νομική
μορφή που κατέχουν. «Η μετατρο-

πή υπολοίπων από ασφάλιστρα σε
δάνεια δεν μειώνει τον κίνδυνο μη
είσπραξης των οφειλόμενων ποσών.
Επομένως, και σύμφωνα με τι Αρχές
της εν λόγω οδηγίας, αν ο κίνδυνος
δεν μεταβάλλεται τότε δεν θα πρέπει να μεταβάλλεται και η κεφαλαιακή απαίτηση». Δεν είναι ορθή
ασφαλιστική να επιτρέπεται περίοδος αποπληρωμής πέντε χρόνων
για την πληρωμή ασφαλίστρων
που αφορούν ασφαλιστήρια βραχυπρόθεσμης φύσης.
Τα υπόλοιπα από διαμεσολαβητές
είτε παρουσιάζονται ως οφειλόμενα
ποσά είτε ως γραμμάτια/δάνεια
πρέπει να υπόκεινται σε επιβάρυνση 90% αφού ξεπερνούν την επιτρεπτή περίοδο πίστωσης, σημειώνεται από πλευράς της Υπηρεσίας
Ελέγχου. Επιπρόσθετα, τονίζεται,
ότι τα στοιχεία ενεργητικού αποτιμούνται στο ποσό με το οποίο
μπορούν να ανταλλαγούν μεταξύ
καλά πληροφορημένων και πρόθυμων ατόμων στα πλαίσια μιας
συναλλαγής με ίσους όρους.
Όπως έγραψε ήδη η Καθημερινή,
η συγκεκριμένη οδηγία ενδεχομένως να εξηγεί σε μεγάλο βαθμό
την προσπάθεια που κάνουν το τελευταίο διάστημα οι ασφαλιστικές
ώστε να γίνεται απευθείας η πληρωμή από τους ασφαλισμένους
προς τις εταιρείες, γεγονός που
φέρνει σε δεινή θέση τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.

Τα αποτελέσματα των τεστ αντοχής που διενεργήθηκαν δεν έγιναν γνωστά.
Από πληροφορίες της αγοράς, τα
συμβόλαια που έρχονται μέσω διαμεσολαβητών σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να αγγίζουν το 50%
των συνολικών μιας εταιρείας. Στην
οδηγία, δίδεται ένα παράθυρο χειρισμού των συγκεκριμένων περιπτώσεων από πλευράς ρίσκου, εφόσον η ασφαλιστική βέβαια είναι
καλυμμένη από πλευράς κεφαλαίων.

αποδεκτός και οι εταιρείες για σκοπούς τυποποιημένης μεθόδου θα
πρέπει να θεωρούν ότι το Loss-Given-Default σε σχέση με τα εκκρεμή
ασφάλιστρα από ασφαλισμένους
αναφορικά με τον κίνδυνο αθέτησης αντισυμβαλλόμενου, είναι ίσο
με ολόκληρο το ποσό των εκκρεμών
ασφαλίστρων, αναφέρει χαρακτηριστικά η οδηγία.

Ασφάλιστρα που εκκρεμούν

Κινήσεις ενόψει

Η Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών κάνει ιδιαίτερη αναφορά και
στον τρόπο που τυγχάνουν χειρισμού τα οφειλόμενα ασφάλιστρα
απευθείας από ασφαλισμένους και
όχι από διαμεσολαβητές σε σχέση
με τη μείωση του ποσού που αφορά
τον Κίνδυνο Αθέτησης από Αντισυμβαλλόμενο ως προς το μη κερδηθέν ασφάλιστρο. «Το σκεπτικό
τους πίσω από την αφαίρεση αυτή
είναι ότι η εταιρεία θα έχει δικαίωμα
να ακυρώσει το συμβόλαιο σε περίπτωση αθέτησης (default) από
πλευράς του ασφαλιζόμενου. Ο χειρισμός αυτός δεν μπορεί να γίνει

Άτομα από τον κλάδο θεωρούν
ότι έπρεπε ήδη να είχαν γίνει κινήσεις μεταξύ των ασφαλιστικών,
αφού είναι κάτι που καταγράφεται
σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ενόψει
εφαρμογής της οδηγίας. Πάντως,
τα αποτελέσματα των τεστ αντοχής
που έγιναν για το 2014 δεν έχουν
γνωστοποιηθεί και δεν ανακοινώθηκαν οι ανάγκες κάθε ασφαλιστικής ή έστω οι συνολικές του κλάδου.

Η κίνηση Δούκα
Μία πρόσφατη κίνηση στην κυπριακή αγορά έγινε από τον γνωστό

Έλληνα επιχειρηματία Δούκα Παλαιολόγο, ο οποίος δραστηριοποιούταν για χρόνια στον ασφαλιστικό
τομέα στην Ελλάδα και προχώρησε
με την απόκτηση της Alpha Insurance Limited.
Η συμφωνία αφορούσε την πώληση του συνόλου των μετοχών
της ασφαλιστικής στην Κύπρο
έναντι 14,5 εκατ. ευρώ, με ουδέτερο
κεφαλαιακό αποτέλεσμα για την
Τράπεζα.
Σύμφωνα με πληροφορίες στην
ομάδα των επενδυτών πέραν του
κ. Παλαιολόγου συμμετέχουν και
άτομα από την υπάρχουσα διοίκηση της ασφαλιστικής. Στη συμφωνία που υπογράφηκε προβλέπεται
η συνέχιση της συνεργασίας με
την Alpha Bank Κύπρου ακόμα και
μετά την αλλαγή ονόματος της
ασφαλιστικής.
O Δούκας Παλαιολόγος είναι ιδιαίτερα γνωστός στον τομέα των
ασφαλειών στην Ελλάδα, αφού διετέλεσε διευθύνων σύμβουλος και
πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ.

Πληρωμές
14 δισ. ευρώ
Εκτός από την υστέρηση

Ασφυξία ρευστότητας στην Ελλάδα

Στα 111,8 δισ. ο εσωτερικός δανεισμός το α΄ 3μηνο, όταν για όλο το έτος προβλέπονταν 80 δισ. ευρώ
Των ΣΩΤΗΡΗ ΝΙΚΑ
και ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Κατά 40% ή 31,8 δισ. ευρώ έχει αυξηθεί από το πρώτο κιόλας τρίμηνο
ο ετήσιος προβλεπόμενος εσωτερικός
δανεισμός του έτους, αντανακλώντας
τον πλήρη εκτροχιασμό του προϋπολογισμού και την έλλειψη ρευστότητας του Δημοσίου για να κα<
<
<
<
<
<

Στάση πληρωμών από
το κράτος, καθώς έχουν
γίνει 1,5 δισ. ευρώ
λιγότερες πληρωμές
απ’ ό,τι προβλεπόταν.
λύψει τις υποχρεώσεις του εντός και
εκτός της χώρας. Τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού
είναι αποκαλυπτικά και αποδεικνύουν
την κατάρρευση των φορολογικών
εσόδων κατά 748 εκατ. ευρώ, ενώ
στον τομέα των δαπανών αποτυπώνεται η στάση πληρωμών του κράτους, καθώς έχουν γίνει 1,5 δισ. ευρώ
λιγότερες πληρωμές απ’ ό,τι προβλεπόταν.

Την εικόνα αυτή γνωρίζουν πολύ
καλά και οι δανειστές της χώρας, με
αποτέλεσμα να επιμένουν στη λήψη
νέων μέτρων για να διασφαλιστεί
ακόμα και ένα «κουρεμένο» πρωτογενές πλεόνασμα, όπως αυτό που
επιδιώκει η Αθήνα. Αλλωστε, το θέμα
των δημοσιονομικών μεγεθών είναι
ένα από τα μεγαλύτερα «αγκάθια»
αυτή τη στιγμή στη διαπραγμάτευση,
ενώ όσο περνάει ο καιρός η κατάσταση δεν δείχνει σημάδια βελτίωσης.
Αντιθέτως, μόνο το γεγονός ότι
στο πρώτο τρίμηνο του έτους το
υπουργείο Οικονομικών έχει προχωρήσει σε πράξεις βραχυπρόθεσμου
δανεισμού (repos) από τους φορείς
του Δημοσίου συνολικού ύψους 111,8
δισ. ευρώ, όταν για ολόκληρο το έτος
προβλέπονταν repos ύψους 80 δισ.
ευρώ, καταδεικνύει το μέγεθος του
προβλήματος. Η έλλειψη ρευστότητας, λόγω της μη εκταμίευσης δόσεων και της απουσίας της χώρας
από τις αγορές, θα ανάγκαζε ούτως
ή άλλως οποιαδήποτε κυβέρνηση
να στραφεί στη λύση του εσωτερικού
δανεισμού μέσω repos. Γι’ αυτό και
είχε προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του 2015 ότι συνολικά θα αξιοποιούνταν από τα repos ένα ποσό

της τάξης των 80 δισ. ευρώ. Να σημειωθεί ότι δεν πρόκειται για καθαρό
δανεισμό 80 δισ. ευρώ, αλλά για
διαρκείς ανανεώσεις 15θήμερων δανείων από τους φορείς του Δημοσίου.
Ωστόσο, στο πρώτο τρίμηνο τα
στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού δείχνουν ότι το εργαλείο των
repos έχει χρησιμοποιηθεί πέρα από
κάθε πρόβλεψη. Συνολικά, οι ανανεώσεις των βραχυπρόθεσμων δανείων έχουν φθάσει στα 111,8 δισ.
ευρώ έως τον Μάρτιο. Εξέλιξη που
αναδεικνύει το τεράστιο πρόβλημα
και στη συλλογή φορολογικών εσόδων, τα οποία στο πρώτο τρίμηνο
του έτους παρουσιάζουν υστέρηση
748 εκατ. ευρώ.
Η «τρύπα» στα δημόσια έσοδα
προκύπτει τόσο από τους άμεσους,
όσο και από τους έμμεσους φόρους:
1. Στους άμεσους φόρους που την
περίοδο του Ιανουαρίου - Μαρτίου
2015 ανήλθαν στα 3,9 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας απόκλιση από τον
στόχο 515 εκατ. ευρώ ή 11,7 %. Ειδικότερα, υστέρηση έναντι του στόχου παρουσίασαν:
• Ο φόρος εισοδήματος φυσικών
προσώπων κατά 167 εκατ. ευρώ ή
9,3%.

• Οι άμεσοι φόροι Παρελθόντων
Οικονομικών Ετών (ΠΟΕ) κατά 355
εκατ. ευρώ ή 37,2%.
2. Οι έμμεσοι φόροι διαμορφώθηκαν στα 5,4 δισ. ευρώ, μειωμένοι
κατά 233 εκατ. ευρώ ή 4,1% έναντι
του στόχου.
Αν πάντως δεν συνυπολογιστούν
ορισμένοι κωδικοί εσόδων που
είχαν μικρές υπερβάσεις, τότε η
απόκλιση των εσόδων ανέρχεται
στα 836 εκατ. ευρώ. Πάντως, η εικόνα των εσόδων του κρατικού
προϋπολογισμού ωραιοποιείται,
καθώς τα έσοδα του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ήταν
αυξημένα σε σχέση με τον στόχο
του πρώτου τριμήνου κατά 679
εκατ. ευρώ. Και αυτό, διότι μεγάλο
τμήμα του ΠΔΕ θα έπρεπε να είχε
εισπραχθεί στα τέλη Δεκεμβρίου.
Η κατάσταση στο σκέλος των φορολογικών εσόδων δεν προοιωνίζεται
καλύτερη τους επόμενους μήνες,
τόσο εξαιτίας της καθίζησης της οικονομικής δραστηριότητας λόγω
της πολιτικής αβεβαιότητας, όσο
και από την καθυστέρηση έναρξης
υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, αλλά και της μη καταβολής
του ΕΝΦΙΑ.
Η απουσία εσόδων σε συνδυασμό

με αδυναμία άντλησης κεφαλαίων
ή δανεισμού από την Ευρωζώνη έχει
οδηγήσει το οικονομικό επιτελείο
εκτός από το να στραφεί στον εσωτερικό δανεισμό, να διακόψει ταυτόχρονα και τις πληρωμές του κράτους προς προμηθευτές και οργανισμούς. Στο πρώτο τρίμηνο του
έτους, οι δαπάνες ήταν κατά 1,5 δισ.
ευρώ λιγότερες απ’ ό,τι προβλεπόταν.
Μόνο οι πρωτογενείς δαπάνες
συγκρατήθηκαν κατά 1,1 δισ. ευρώ.
Αξίζει, μάλιστα, να σημειωθεί ότι οι
δαπάνες για την κάλυψη των ελλειμμάτων των νοσοκομείων και
της εξόφλησης παλαιών οφειλών
τους στο πρώτο τρίμηνο του 2015
ανήλθαν μόλις σε 43 εκατ. ευρώ,
όταν ο ετήσιος στόχος είναι να καταβληθούν 1,1 δισ. ευρώ και πέρυσι
στο πρώτο τρίμηνο ήταν 500 εκατ.
ευρώ. Επίσης, στο πλαίσιο της εξοικονόμησης πόρων, οι δαπάνες του
ΠΔΕ ανήλθαν στο πρώτο τρίμηνο
του 2015 στα 542 εκατ. ευρώ, όταν
ο στόχος ήταν να ανέλθουν στα 720
εκατ. ευρώ. Με αυτά τα δεδομένα,
το πρωτογενές αποτέλεσμα του κρατικού προϋπολογισμού εμφανίστηκε
στο πρώτο τρίμηνο πλεονασματικό
κατά 1,7 δισ. ευρώ αντί στόχου 119
εκατ. ευρώ.

των εσόδων στο πρώτο τρίμηνο του έτους, η μη εκταμίευση δανείων από την Ευρωζώνη και ο πλήρης αποκλεισμός από τις αγορές
αποτελούν τους σημαντικότερους λόγους για τους
οποίους η κυβέρνηση έχει
στραφεί στον εσωτερικό δανεισμό.
Από τον Αύγουστο του 2014
η Ελλάδα δεν έχει εισπράξει
καμία δόση από τον μηχανισμό στήριξης, αλλά συνεχίζει να εξυπηρετεί κανονικά
τις υποχρεώσεις της προς το
εξωτερικό και το εσωτερικό
της χώρας.
Σύμφωνα με πληροφορίες,
από τον περασμένο Αύγουστο έως τώρα, το Δημόσιο
έχει πληρώσει για την εξυπηρέτηση του ελληνικού
χρέους 14 δισ. ευρώ, εκ των
οποίων τα 10,4 δισ. ευρώ
αποτελούν κεφάλαιο και τα
υπόλοιπα 3,6 δισ. ευρώ τόκους.
Ειδικότερα, από τα 14 δισ. ευρώ:
• τα 7 προς ΔΝΤ (κεφάλαιο
και τόκοι)
• τα 4 δισ. ευρώ σε ομόλογα
που κατέχει η ΕΚΤ (SMP’s κεφάλαιο και τόκοι)
• τα 500 εκατ. ευρώ σε ομόλογα που έχει το Ευρωσύστημα (ANFA’s)
• τα υπόλοιπα 2,5 δισ. ευρώ
σε διάφορες άλλες υποχρεώσεις.
Να σημειωθεί ότι το ποσό
αυτό αναμένεται να αυξηθεί
περισσότερο από 1,1 δισ. ευρώ τον Μάιο. Προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
(ΔΝΤ) θα πρέπει να καταβληθούν σχεδόν 900 εκατ.
ευρώ για την αποπληρωμή
τόκων και κεφαλαίου, ενώ
μέσα στον μήνα υπάρχουν
άλλα περίπου 200 εκατ. ευρώ που αφορούν στην πληρωμή τόκων.
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Kυριακή 26 Απριλίου 2015

O καθηγητής που ανοίγει
στους φοιτητές του
τις πύλες της Wall Street
Οσοι άνθρωποι φιλοδοξούν να εργαστούν στη Γουόλ Στριτ συνήθως
προσπαθούν να φοιτήσουν και
σε συγκεκριμένα πανεπιστήμια
στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς
προσβλέπουν ότι μέσω αυτών θα
μπορούν να εξασφαλίσουν ευκολότερη πρόσβαση στα χρηματοπιστωτικά κέντρα. Ωστόσο, μεταξύ
αυτών δεν συγκαταλέγεται το κορυφαίο εκπαιδευτικό ίδρυμα που
αφορά τις επιστήμες της υγείας,
το Πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς
στη Βαλτιμόρη. Ισως γιατί δεν
έχει ούτε καν προπτυχιακές σπουδές στα Οικονομικά. Παρά ταύτα,
προσφέρει κάτι πιο ενδιαφέρον
και αξιόλογο: έναν κύκλο μαθημάτων στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και τη Χρηματοπιστωτική
από τον καθηγητή Στιβ Χάνκι.
Οι εκπαιδευόμενοί του εργάζονται σε επενδυτικές τράπεζες
όπως οι Goldman Sachs, JPMorgan
Chase και Morgan Stanley, καθώς
και σε επενδυτικά κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου, όπως τo
πανίσχυρo Third Point. Στην πραγματικότητα ο Στιβ Χάνκι, ο οποίος
επιλέγει μόλις δώδεκα άτομα ανά
εξάμηνο για να συγκροτήσει την
τάξη του, ισχυρίζεται πως έχει
διασφαλίσει το μέλλον σε όλα:
τοποθετεί το 100% των φοιτητών
και των φοιτητριών της κάθε τάξης σε θέσεις στον χρηματοπιστωτικό κλάδο.
Η φήμη του είναι μεγάλη και
το κύρος του μάλλον αδιαμφισβήτητο. «Πάντοτε αναζητώ το όνομά
του, κάθε φορά που εξετάζω βιογραφικά σημειώματα υποψηφίων», επισημαίνει ο Μπράιαν
Ντίτζι, ανώτατος τραπεζίτης επενδύσεων στη Stifel, Nicolaus & Co.
στη Βαλτιμόρη. «Οι φοιτητές του
έρχονται καλύτερα προετοιμασμένοι στο πεδίο από ό,τι οι συνάδελφοί τους από άλλα πανεπιστήμια». Συγκεκριμένα, ο κ. Χάνκι
διδάσκει επακριβώς το πώς πρέπει
κανείς να αξιολογεί επιχειρήσεις
και να συστήνει στους επενδυτές
εάν θα πρέπει να αγοράσουν ή

«Θα παραμείνουμε ενεργοί στην αγορά συναλλάγματος όπως απαιτείται, ώστε να επηρεάσουμε τις νομισματικές συνθήκες», δηλώνει σε κάθε ευκαιρία ο
Ελβετός κεντρικός τραπεζίτης, Τόμας Τζόρνταν.

Πονοκέφαλος για τους Ελβετούς
η παρατεταμένη ελληνική κρίση

Η αβεβαιότητα μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω την ισοτιμία του φράγκου
νοντας ότι εγκαταλείπει τη σταθερή ισοτιμία 1,20 φράγκων ανά
ευρώ. Η κίνηση σχετίζεται με την
επικείμενη τότε ανακοίνωση της
έναρξης του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης από την Ευρωπαϊκή κεντρική Τράπεζα. Οι
Ελβετοί κεντρικοί τραπεζίτες γνώριζαν ότι θα έπρεπε να δαπανήσουν σημαντικά ποσά προκειμένου να διατηρήσουν τη σταθερή
ισοτιμία μετά την ανακοίνωση
της έναρξης μαζικής αγοράς κρατικών ομολόγων από την ΕΚΤ, κίνηση που θα προκαλούσε, όπως
και έγινε, τη σοβαρή εξασθένηση
του ευρώ. Ωστόσο, ορισμένοι ανα<
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Η κεντρική τράπεζα
παρακολουθεί στενά
τις επιπτώσεις που έχει
στο νόμισμα η ελληνική
κρίση χρέους.
λυτές κατηγορούν την κεντρική
τράπεζα της Ελβετίας ότι εγκατέλειψε τη σταθερή ισοτιμία εξαιτίας
πολιτικών λόγων και όχι εξαιτίας
αμιγώς οικονομικών λόγων. Η σημαντική ανατίμηση του ελβετικού
φράγκου έκτοτε προκάλεσε αμφιβολίες για την πορεία της ελβετικής οικονομίας, δεδομένου ότι
υπονομεύει την ανταγωνιστικότητά της καθιστώντας πολύ ακριβότερες τις εξαγωγές ελβετικών
προϊόντων και υπηρεσιών.
Στην προσπάθειά της να περιορίσει τα προβλήματα για την οικονομία, η SNB αντικατέστησε

τη σταθερή ισοτιμία με αρνητικά
επιτόκια δανεισμού για τις τράπεζες που επιλέγουν να τοποθετήσουν το ρευστό τους στην κεντρική τράπεζα. Ωστόσο ο κ. Τζόρνταν είπε χθες ότι τα αρνητικά επιτόκια δανεισμού δεν θα αποτελέσουν τη «νέα κανονικότητα», χωρίς να επεκταθεί περισσότερα στα
χαρακτηριστικά της νομισματικής
πολιτικής που θα ακολουθήσει
στο μέλλον. Το εύρος του στόχου
για το Libor τρίμηνης διάρκειας
είναι μεταξύ -1,25% και -0,25%,
ενώ χρεώνει με ποσοστό 0,75%
τις μεγάλες καταθέσεις σε φράγκα
στην προσπάθειά της να αποθαρρύνει την εισροή κεφαλαίων στην
ελβετική οικονομία. «Αν ανακάμψει περαιτέρω η παγκόσμια οικονομία και αν αυξηθεί και πάλι η
ανάπτυξη στην Ευρωζώνη, τότε
θα αλλάξει επίσης η παρούσα μη
ικανοποιητική κατάσταση», προέβλεψε ο κ. Τζόρνταν.

Υψηλό κόστος
Οι Ελβετοί κεντρικοί τραπεζίτες
υπερασπίστηκαν για μία ακόμη
φορά την εγκατάλειψη της σταθερής ισοτιμίας με το ευρώ, για
την οποία η SNB δέχτηκε δριμεία
κριτική από πολιτικούς και οικονομολόγους. Ο κ. Τζόρνταν επανάλαβε πως η υπεράσπιση της
σταθερής ισοτιμίας θα κόστιζε 100
δισ. φράγκα μόνο τον Ιανουάριο.
«Θα ήταν ανεύθυνο να διατηρήσουμε τη σταθερή ισοτιμία ακόμη
περισσότερο και να αποδεχτούμε
απερίσκεπτα το υψηλό κόστος αυτής της πολιτικής χωρίς να αναλογιστούμε αν είναι βιώσιμη».

Αύξηση εξαγωγών
Το γεγονός ότι ενισχύθηκαν οι

ελβετικές εξαγωγές τον Μάρτιο παρά τη σημαντική ανατίμηση του ελβετικού φράγκου
έναντι του ευρώ είναι ενθαρρυντικό. Η αύξηση οφείλεται
στην ενίσχυση των εξαγωγών
προς τις ΗΠΑ, τη Μέση Ανατολή και την Ασία, η οποία αντιστάθμισε με το παραπάνω την
πτώση των εξαγωγών προς
την Ευρωζώνη. Συνολικά οι
ελβετικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 4,2% σε ετήσια βάση λαμβάνοντας υπόψη τον
πληθωρισμό και κατά 3,2% σε
ονομαστικές τιμές. Οι πωλήσεις προς την Ευρωζώνη μειώθηκαν κατά 3,7% σε ονομαστικές τιμές, ενώ οι εξαγωγές
προς τις ΗΠΑ και τη Μέση
ανατολή αυξήθηκαν κατά
23,6% και κατά 29,2% αντίστοιχα. Οι εξαγωγές προς την
Κίνα παρουσίασαν άνοδο κατά 12,4%. Οι εξαγωγές κοσμημάτων αυξήθηκαν κατά
21,5% στη διάρκεια του πρώτου τριμήνου και οι εξαγωγές
ρολογιών και οργάνων ακριβείας αυξήθηκαν κατά 3,1%
και 2,6% αντίστοιχα. Η SNB
προβλέπει ανάπτυξη της ελβετικής οικονομίας κατά
0,9% το 2015 από 2,1% που
προέβλεπε πριν από την εγκατάλειψη της σταθερής ισοτιμίας με το ευρώ.
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O καθηγητής Στιβ Χάνκι
του Πανεπιστημίου
Τζονς Χόπκινς επιλέγει
κάθε εξάμηνο 12 φοιτητές. Οσοι φοιτήσουν δίπλα του έχουν εξασφαλισμένη καριέρα στα
χρηματοοικονομικά.
διατελέσει σύμβουλος του προέδρου Ρόναλντ Ρέιγκαν, στήριξε
επενδυτικά κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου, αλλά έγινε διάσημος
επειδή σχεδίασε συστήματα σταθεροποίησης νομισμάτων σε χώρες
με προβλήματα, όπως η Αργεντινή
και η Βουλγαρία. «Δεν μπορώ να
θεωρήσω ότι είναι ένας κύκλος μαθημάτων όλα όσα διδάσκει ο καθηγητής Χάνκι», εξομολογείται ο
πρωτοετής Σετ Βάισμπεργκ, ο οποίος σπουδάζει Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Οικονομικά. «Μοιάζουν περισσότερο με δουλειά».
Αυτό θα φανεί επί το έργον, όταν
το καλοκαίρι εργαστεί επί 10 εβδομάδες ως μαθητευόμενος στον
επενδυτικό οίκο Jefferies Group.
BLOOMBERG

REUTERS

Η αβεβαιότητα σε σχέση με την ελληνική κρίση χρέους θα μπορούσε
να οδηγήσει σε ενίσχυση της ισοτιμίας του ελβετικού φράγκου,
προειδοποίησαν χθες οι Ελβετοί
κεντρικοί τραπεζίτες. Προσέθεσαν
ότι είναι πρόθυμοι να παρέμβουν
στις αγορές συναλλάγματος ώστε
να συγκρατήσουν πιθανή άνοδο,
υπόσχεση που ωστόσο δεν φαίνεται ιδιαίτερα πειστική μετά την
απρόσμενη εγκατάλειψη της σταθερής ισοτιμίας ευρώ-φράγκου
στα μέσα Ιανουαρίου.
«Οπως δείχνουν οι πρόσφατες
εξελίξεις, το ελβετικό φράγκο μπορεί να ενισχυθεί προσωρινά εξαιτίας της παρούσης φάσης αυξημένης αβεβαιότητας που περιτριγυρίζει το ελληνικό πρόβλημα»,
δήλωσε χθες ο πρόεδρος της ελβετικής κεντρικής τράπεζας (SNB)
Τόμας Τζόρνταν κατά τη συνέλευση των μετόχων της στη Βέρνη.
Ο πρόεδρος της SNB προσέθεσε
ότι οι συνάδελφοί του παρακολουθούν «πολύ στενά» τις επιπτώσεις που έχει στην ισοτιμία του
ελβετικού φράγκου και τη δυνητική επίπτωση στην οικονομία
ολόκληρης της χώρας η κρίση χρέους της Ελλάδας. «Θα παραμείνουμε ενεργοί στην αγορά συναλλάγματος όπως απαιτείται, ώστε
να επηρεάσουμε τις νομισματικές
συνθήκες», είπε ο κ. Τζόρνταν,
συμπληρώνοντας ότι θεωρεί πως
το ελβετικό φράγκο είναι «σημαντικά υπερτιμημένο» και ότι περιμένει να υποτιμηθεί με την πάροδο
του χρόνου. Στις 15 Ιανουαρίου
η ελβετική κεντρική τράπεζα αιφνιδίασε τους πάντες ανακοινώ-

να πουλήσουν τη μετοχή τους.
Κάθε φοιτητής/ρια αξιολογεί μία
εταιρεία ανά δεκαπενθήμερο, ξεκινώντας από τα οικονομικά στοιχεία της, τα οποία αποστέλλει
στις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές.
Από εκείνο το σημείο ξεκινούν
να καταρτίσουν ένα μοντέλο αποτίμησης της τρέχουσας αξίας της
εκάστοτε εταιρείας, σύμφωνα με
ένα σύστημα που επινόησε ο καθηγητής. «Οι περισσότεροι από
όσους παρακολουθούν τα μαθήματά μας είναι καλύτερα εξοπλισμένοι από μεταπτυχιακούς στη
Διοίκηση Επιχειρήσεων», επισημαίνει ο Στιβ Χάνκι.
Στο πέρασμα του χρόνου ο πανεπιστημιακός είχε μεταξύ άλλων

Οι εκπαιδευόμενοι του καθηγητή Χάνκι εργάζονται σε επενδυτικές τράπεζες όπως οι Goldman Sachs, JPMorgan Chase και Morgan Stanley, καθώς και σε επενδυτικά κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου, όπως τo πανίσχυρo Third Point.

Ακίνητα, τέχνη αντικαθιστούν τον χρυσό

Mείωση στις αγοραπωλησίες στο Λονδίνο

Τα ακίνητα σε ακριβές πόλεις όπως
η Νέα Υόρκη και το Λονδίνο και
δευτερευόντως τα έργα μοντέρνας
τέχνης έχουν καταλάβει στην
εποχή μας τη θέση που κατείχε
άλλοτε ο χρυσός ως τοποθέτηση
πλούτου. Στη διαπίστωση αυτή
καταλήγει ο Λόρενς Φινκ, επικεφαλής της μεγαλύτερης εταιρείας
διαχείρισης πλούτου στον κόσμο,
της BlackRock.
Οπως τόνισε σε πρόσφατο συνέδριο στη Σιγκαπούρη, «ο χρυσός έχει χάσει τη λάμψη του και
υπάρχουν άλλοι μηχανισμοί για
την αποθήκευση πλούτου που
μπορούν να προσαρμόζονται στον
πληθωρισμό.
Ο χρυσός ήταν επί αιώνες το
ασφαλές καταφύγιο και πάντα
αυξανόταν η ζήτησή του σε καιρούς κρίσης, πολέμων και πληθωρισμού.
Οι τιμές υποχώρησαν πέρυσι
για πρώτη φορά μετά το 2000, οι
μετοχές σημείωσαν άνοδο και το
δολάριο εκτινάχθηκε εν αναμονή
υψηλότερων επιτοκίων στις ΗΠΑ.
Μετά την άνοδο που σημείωσε
το 2011 έχει υποχωρήσει κατά
περίπου 38%. Τον Σεπτέμβριο

Απόδειξη ότι η υψηλότερη φορολόγηση δεν καταλήγει υποχρεωτικά
και σε υψηλότερα έσοδα στην αγορά
ακινήτων αποτελεί η περίπτωση του
Λονδίνου, μετά την αύξηση που επιβλήθηκε τους τελευταίους μήνες στο
τέλος χαρτοσήμου που καταβάλλουν
οι αγοραστές ακινήτων πολυτελών
κατοικιών. Σύμφωνα με σχετική ανάλυση της εταιρείας παροχής υπηρεσιών ακινήτων DTZ, ο υψηλότερος
φόρος οδήγησε εν τέλει σε σημαντική
πτώση των αγοραπωλησιών, με αποτέλεσμα το συνολικό ποσό που εισπράχθηκε κατά το φετινό πρώτο
τρίμηνο να είναι χαμηλότερο. Ειδικότερα, κατά τους πρώτους τρεις μήνες, εισπράχθηκαν φόροι 128 εκατ.
ευρώ από το τέλος χαρτοσήμου, οι
οποίοι προκύπτουν από συνολικά
638 συναλλαγές πολυτελών κατοικιών
στο κεντρικό Λονδίνο. Δηλαδή, ο μέσος φόρος ανά συναλλαγή διαμορφώθηκε σε 202.000 ευρώ, περίπου
10% υψηλότερα από το αντίστοιχο
έσοδο του προηγούμενου έτους, όταν
δεν είχε ακόμη επιβληθεί ο υψηλότερος φόρος. Ωστόσο, κατά το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, είχαν
πραγματοποιηθεί 949 αγοραπωλησίες,
με αποτέλεσμα το τελικό φορολογικό
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Σημαντικές αλλαγές
στην επενδυτική συμπεριφορά των πλουσίων εντοπίζει έρευνα
της BlackRock.
του 2011 είχε φθάσει στα 1.921,17
δολάρια η ουγγιά και σήμερα κινείται γύρω στα 1.199 δολάρια η
ουγγιά. Οπως τονίζει ο κ. Φινκ,
«οι δύο μεγαλύτερες αποθήκες
πλούτου σε διεθνές επίπεδο είναι
σήμερα η σύγχρονη τέχνη, και
δεν αστειεύομαι, αλλά και τα διαμερίσματα στο Μανχάταν, στο
Βανκούβερ, στο Λονδίνο». Το
αποτέλεσμα είναι, βέβαια, η άνοδος των τιμών των ακινήτων σε
αυτές τις περιοχές.
Η μέση τιμή πώλησης διαμερισμάτων που είναι διαθέσιμα
στο Μανχάταν έκανε άλμα στα
υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων έξι ετών μέσα στο πρώτο
τρίμηνο του έτους φθάνοντας σε
1,3 εκατ. δολάρια. Ο λόγος; Δεν
είναι άλλος από τη μεγάλη ζήτηση

από πλευράς επενδυτών, σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή Corcoran Group.
Στη Βρετανία, άλλωστε, οι τιμές
στις οποίες προσφέρονται τα ακίνητα έχουν εκτιναχθεί μέσα στον
Απρίλιο σύμφωνα με τη Rightmove Plc. Οπως επισημαίνει ο κ.
Φινκ, είναι πλέον πολύ πιο προσιτό για τις πλούσιες οικογένειες
ανά τον κόσμο να τοποθετούν
τον πλούτο τους στο εξωτερικό
και δεν χρειάζεται να κρατούν
χρυσό. Ο ίδιος προσθέτει πως «ο
κόσμος σήμερα μάλλον δεν πιστεύει πως ο χρυσός είναι κάποιου
είδους σπουδαία τοποθέτηση
πλούτου».
Οι επενδύσεις σε χρυσό κυμαίνονται τελευταία σε 1.621,7 μετρικούς τόνους και εμφανίζονται
φέτος αυξημένες κατά 1,5% σε
σύγκριση με το περασμένο έτος,
όταν μειώθηκαν κατά 9,3%. Οι
τοποθετήσεις στον χρυσό λειτουργούν όπως οι μετοχές, με
αποτέλεσμα να μπορούν οι επενδυτές να αγοράζουν και να κατέχουν χρυσό χωρίς να χρειάζεται
να τον έχουν πραγματικά στα χέρια τους.

<
<
<
<
<
<

Το πρώτο τρίμηνο
εισπράχθηκαν φόροι
128 εκατ. ευρώ από
638 συναλλαγές.
έσοδο να ανέλθει σε 173,6 εκατ. ευρώ.
Επομένως, η εισαγωγή του νέου,
υψηλότερου φόρου έχει μέχρι στιγμής
οδηγήσει σε λιγότερα έσοδα κατά
περίπου 25%. Στη σχετική ανάλυσή
της η DTZ επισημαίνει ότι ναι μεν η
ζήτηση έχει αρχίσει να υποχωρεί
ήδη από το φθινόπωρο του 2014, ως
αποτέλεσμα των συνεχώς αυξανόμενων τιμών, αλλά και της πολιτικής
αβεβαιότητας, αλλά η επιβολή του
υψηλότερου τέλους χαρτοσήμου επιδείνωσε ακόμη περισσότερο το κλίμα
στην αγορά, οδηγώντας σε λιγότερες
αγοραπωλησίες. Επιπλέον, η DTZ
προειδοποιεί για πιθανότητα ακόμη
μεγαλύτερης επιβράδυνσης των πωλήσεων στην αγορά, καθώς το Εργατικό Κόμμα έχει συμπεριλάβει στο
προεκλογικό του πρόγραμμα την επιβολή ενός «φόρου επαύλεων», δηλαδή
ενός φόρου που θα επιβάλλεται επι-

πλέον των υπολοίπων φορολογικών
επιβαρύνσεων, μόνο στα πολύ ακριβά
ακίνητα.
Πάντως, παρότι ο νέος φόρος έχει
περιορίσει τη ζήτηση στο πολύ ακριβό
τμήμα της αγοράς, δηλαδή σε ακίνητα
αξίας μεγαλύτερης των 2 εκατ. ευρώ,
δεν ισχύει το ίδιο και με τις υπόλοιπες
κατοικίες. Σύμφωνα με στοιχεία της
Jones Lang LaSalle, κατά τους πρώτους μήνες του νέου έτους, η ζήτηση
για κατοικίες αξίας χαμηλότερης του
1,5 εκατ. ευρώ στο κεντρικό Λονδίνο
ενισχύθηκε σε σχέση πάντα με τα
ακίνητα που διατίθενται προς πώληση. Πάντως, η προσφορά προβλέπεται να αυξηθεί σημαντικά το επόμενο διάστημα, καθώς ήδη σήμερα
κατασκευάζονται συνολικά 26.500
νέες κατοικίες στο Λονδίνο, μια αύξηση της τάξεως του 23% σε σχέση
με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα,
ενώ συνολικά το 2014 καταγράφηκε
αύξηση της τάξεως του 41% συγκριτικά με τον προηγούμενο χρόνο. Σύμφωνα με τους αναλυτές, οι εταιρείες
ανάπτυξης κατοικιών δεν φαίνεται
να έχουν επηρεαστεί ιδιαίτερα από
τις επικείμενες εκλογές, π.χ. μέσω
της προσωρινής αναβολής κάποιων
από τις επενδύσεις τους.
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49 δολ.
Η Τράπεζα της Ινδίας αναμένεται
να προχωρήσει σε νέα μείωση τον
Ιούνιο.

Νέο κύμα
μείωσης
επιτοκίων
στην Ασία
Σε περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής τους πολιτικής αναμένεται
να προχωρήσουν τους επόμενους
μήνες οι κεντρικές τράπεζες των
αναδυόμενων ασιατικών οικονομιών. Οι οικονομολόγοι αμφισβητούν, όμως, τη δυνατότητά τους
να τονώσουν την ανάπτυξη ή τον
πληθωρισμό. Η εικόνα αναδύεται
από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις
του Ρόιτερς μεταξύ οικονομολόγων
σε Ευρώπη και Βόρεια Αμερική,
που φέρουν την πλειονότητα να
προεξοφλεί περαιτέρω μειώσεις
επιτοκίων, αλλά ελάχιστη επιτάχυνση των ρυθμών ανάπτυξης.
Από την αρχή του έτους έχουν
προχωρήσει σε χαλάρωση της νομισματικής τους πολιτικής 27 κεντρικές τράπεζες ανά τον κόσμο. Σε
ό,τι αφορά την Τράπεζα της Ινδίας,
που έχει ήδη μειώσει το επιτόκιο
δανεισμού δύο φορές από την αρχή
του έτους, αναμένεται να προχωρήσει σε νέα μείωση στη συνεδρίαση του Ιουνίου. Οπως υπογραμμίζει
ο Μάικλ Σπένσερ, ερευνητής Ασίας
- Ειρηνικού στην Deutsche Bank,
«καθίσταται όλο και πιο σαφής η
ανάγκη να ληφθούν μέτρα που θα
τονώσουν τη ζήτηση και θα αποτρέψουν τον αποπληθωρισμό».

κοστίζει η φθηνότερη εκδοχή
του «έξυπνου» ρολογιού της
Apple, ενώ η ακριβότερη μπορεί να φθάσει έως και τα
17.000 δολάρια. Η τιμή αυτή
αφορά ελάχιστα μοντέλα της
εταιρείας σε χρυσό. Η Apple
ενημέρωσε τους πιστούς καταναλωτές της ότι το νέο προϊόν της, το πρώτο μέσα στην
τελευταία πενταετία, δεν διατίθεται στα καταστήματά της
και τους παρότρυνε να αρχίσουν να το παραγγέλνουν ηλεκτρονικά.

COMCAST

45 δισ.

δολάρια θα αποτιμάτο η συγχώνευση των δύο κολοσσών
της τεχνολογίας και των ΜΜΕ,
Comcast και Time Warner Cable, η οποία δεν ευοδώθηκε.
Αμφότεροι οι όμιλοι ανέφεραν
ότι παραιτούνται των σχεδίων
τους, αφότου οι αρμόδιες αρχές των ΗΠΑ αποφάνθηκαν ότι
η συμμαχία τους θα παρείχε
αθέμιτο πλεονέκτημα στην
Comcast, ειδικά στην αγορά ιντερνετικών υπηρεσιών.

GAZPROM

200 δισ.

δολάρια είναι ο στόχος που θέτει η Αργεντινή για επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα
της, σύμφωνα με την κρατική
πετρελαϊκή YPF. Για τον σκοπό
αυτό υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με τη ρωσική Gazprom, ενώ η επίσης ρωσική
Rosatom υπέγραψε παρόμοια
συμφωνία για την κατασκευή
πυρηνικού σταθμού παραγωγής ενέργειας στην Αργεντινή.

l

Βασική αιτία, η ενδεχόμενη έξοδος της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ενωση
Την απομάκρυνση των κεντρικών
της γραφείων από τη Βρετανία φαίνεται να εξετάζει η HSBC μόλις δύο
εβδομάδες πριν από τις εθνικές
εκλογές στη χώρα. Μία τέτοια ανακοίνωση επιφέρει πλήγμα σε μια
χώρα η οποία προσπαθεί να εξισορροπήσει το αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο με τη σημασία του
χρηματοπιστωτικού κλάδου για την
οικονομία της. Επιπλέον, η συγκυρία
στην οποία συμβαίνει θέτει προβλήματα τόσο για το κόμμα των
Συντηρητικών, το οποίο βρίσκεται
στην εξουσία, αλλά και για τους Εργατικούς, οι οποίοι τη διεκδικούν
εκ νέου. Βέβαια, υπάρχουν και οι
ευνοημένοι, τουλάχιστoν δυνητικά.
Η αρμόδια ρυθμιστική αρχή των
τραπεζών στο Χονγκ Κονγκ, όπου
η HSBC είναι η μεγαλύτερη τράπεζα,
εξέφρασε την ικανοποίησή της για
την προοπτική αποχώρησης από
τη Βρετανία, όπως αναφέρουν οι
Financial Times. «Είμαστε θετικοί
στο να επανεξετάσει η HSBC την
προοπτική επαναφοράς των κεντρικών της γραφείων στο Χονγκ
Κονγκ», δήλωσαν τα στελέχη της
σε σχετική ανακοίνωση.

Στρατηγική
Κατά τον Ντάγκλας Φλιντ, πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου
του χρηματοπιστωτικού ομίλου, ο
οποίος ανακοίνωσε τα περί εξεταζόμενων αλλαγών στη γενική συνέλευση των μετόχων, τόνισε ότι η
όλη πρωτοβουλία εντάσσεται σε ευρύτερη αναθεώρηση στρατηγικής
στην HSBC. «Η τράπεζα θα πρέπει
να ορίσει τον καλύτερο τρόπο να
στηρίξει τις αγορές και τους καταναλωτές, που έχουν ζωτική σημασία
για την επιτυχία της στο μέλλον,

Η HSBC διατηρεί τα κεντρικά της γραφεία στη Βρετανία, αλλά, παράλληλα,
έχει κι ένα ισχυρό παράρτημα στο Χονγκ Κονγκ. Την αλλαγή έδρας και απομάκρυνση από το Λονδίνο εξετάζει και η Standard Chartered.
καθώς και να συνεκτιμήσει τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις», συμπλήρωσε. Αναφερόμενος δε στην προοπτική εξόδου της Βρετανίας από
την Ευρωπαϊκή Ενωση, ο κ. Φλιντ
έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου,
τονίζοντας ότι αυτή είναι και η σοβαρότερη οικονομική αβεβαιότητα
για την HSBC. Υπενθυμίζεται πως

ανά τριετία η βρετανική τράπεζα
διεξήγε αναθεωρήσεις στρατηγικής,
αλλά το 2013 είχε αναφέρει ότι θα
τις αναστείλει επ’ αόριστον.
Η HSBC διατηρεί τα κεντρικά της
γραφεία στη Βρετανία, αλλά, παράλληλα, έχει κι ένα ισχυρό παράρτημα στο Χονγκ Κονγκ. Η ιστορία
έχει ως εξής: η HSBC ιδρύθηκε στο

Χονγκ Κονγκ πριν από 150 χρόνια
για να διευκολύνει το εμπόριο μεταξύ
Ασίας και Ευρώπης, ενώ την τελευταία τριετία είχε από τις εκεί δραστηριότητές της κέρδη 24 δισ. δολαρίων έναντι ζημιών 4 δισ. δολαρίων
στη Βρετανία. Το 1993, δηλαδή τέσσερα χρόνια πριν από την επιστροφή
του Χονγκ Κονγκ στην Κίνα από τη
Βρετανία, η τράπεζα αποφάσισε να
μεταφέρει τα κεντρικά της από το
Χονγκ Κονγκ στη Βρετανία. Το 2006
είχε επαναφέρει το θέμα της μεταφοράς των κεντρικών της εκτός Βρετανίας λόγω φορολογικού καθεστώτος, όμως στην παρούσα φάση ο
πρόεδρός της δεν διευκρίνισε το
ποια θα είναι η επιλογή του για τον
νέο προορισμό της HSBC.
Είναι αλήθεια, πάντως, όπως επισημαίνει σε ρεπορτάζ του το Reuters,
ότι οι μέτοχοι του τραπεζικού ομίλου
έχουν απευθύνει έκκληση στη διοίκηση να επιστρέψει στο Χονγκ
Κονγκ μετά τη μεγάλη αύξηση της
φορολογίας στις τράπεζες από τη
βρετανική κυβέρνηση, καθώς και
τους αυστηρότερους κανονισμούς,
που εφαρμόζονται στις τράπεζες με
έδρα το Λονδίνο. Επιπλέον, πέραν
των μετόχων, και τα στελέχη της
HSBC, καθώς και της ανταγωνιστικής
τράπεζας Standard Chartered, επιθυμούν απομάκρυνση από το Λονδίνο. Εκμεταλλευόμενος την ευκαιρία, ο εκπρόσωπος επί οικονομικών
θεμάτων των Εργατικών, Εντ Μπολς,
δήλωσε ότι «η περίπτωση της ΗSBC
είναι απλώς η τελευταία από μια σειρά εταιρείες, που έχουν με τον τρόπο
τους προειδοποιήσει για τους κινδύνους να επανεκλεγούν οι Συντηρητικοί στη Βρετανία και αν την
εκτοπίσουν από την Ε.Ε.».
REUTERS, A.P.

Η πτώση της μεσαίας τάξης στη Ρωσία

Ζητείται διαφάνεια στην αγορά χρυσού

Η σχεδόν αδιάκοπη πορεία της Ρωσίας προς την ευημερία τα χρόνια
του Βλαντιμίρ Πούτιν φαίνεται να
έχει έρθει στο τέλος της εξαιτίας
της πτώσης της τιμής του πετρελαίου και των κυρώσεων από τη
Δύση. Οδηγείται, έτσι, σε συρρίκνωση η μεσαία τάξη της χώρας.
Πρόκειται για την τάξη που αποτελείται από άτομα υψηλότερης εκπαίδευσης, με αποδοχές άνω του
μέσου όρου για εργασία που δεν
είναι χειρωνακτική.
Η τάξη αυτή έχει διπλασιαστεί
στα χρόνια του Πούτιν και φθάνει
στο 40% του πληθυσμού των 146
εκατ. Ρώσων. Το 2008 ο νυν πρόεδρος και πρώην στέλεχος των μυστικών υπηρεσιών υποσχέθηκε
πως έως το 2020 το 70% των Ρώσων
θα απολαμβάνουν αυτό το βιοτικό
της επίπεδο.
Σήμερα, όμως, η Ναταλία Τικό-

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού,
η ένωση 19 εταιρειών ορυχείων
χρυσού, εξετάζει από κοινού με
τουλάχιστον πέντε τράπεζες τη
δυνατότητα να ανασταλεί η διαπραγμάτευση του πολύτιμου μετάλλου στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων του Λονδίνου και να
μεταφερθεί σε ένα νέο και κεντρικά ελεγχόμενο xρηματιστήριο
χρυσού στη βρετανική πρωτεύουσα. Στα σχέδιά τους αναφέρεται
σχετικό ρεπορτάζ των Financial
Times, σύμφωνα με το οποίο η
ιδέα ενός νέου χρηματιστηρίου
χρυσού υποκινείται από τις επικρίσεις που έχει έως τώρα δεχθεί
η αγορά χρυσού για έλλειψη διαφάνειας.
Η υφιστάμενη αγορά χρυσού
του Λονδίνου μεταφέρθηκε προσφάτως σε μία ηλεκτρονική πλατφόρμα συναλλαγών, που καθορίζει
την ημερήσια τιμή του μετάλλου.
Αντικατέστησε, έτσι, τον παλαιό
μηχανισμό μετά το σκάνδαλο χειραγώγησης των τιμών του χρυσού
που ανακαλύφθηκε πέρυσι. Τότε
η βρετανική ρυθμιστική αρχή επέβαλε πρόστιμο ύψους 26 εκατ.
στερλινών στην Barclays όταν
πρώην στέλεχός της παραδέχθηκε
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Η μεσαία τάξη στο 30%
του πληθυσμού τα επόμενα ένα με δύο χρόνια.
νοβα της Ανώτατης Σχολής Οικονομικών της Μόσχας προβλέπει
πως θα συρρικνωθεί η μεσαία τάξη
στο 30% του πληθυσμού τα επόμενα
ένα με δύο χρόνια. Κάποιοι άλλοι
είναι ακόμη πιο απαισιόδοξοι. Σύμφωνα με τον Ευγένι Γκοντμάχερ,
οικονομολόγο του Ινστιτούτου Σύγχρονης Ανάπτυξης, μπορεί να περιοριστεί στο 20% του πληθυσμού,
επιστρέφοντας στα επίπεδα του
1998 μετά τη στάση πληρωμών και
την υποτίμηση του ρουβλίου.
Περίπου το 50% της μεσαίας τάξης αποτελείται από δημοσίους
υπαλλήλους αφοσιωμένους στην

κυβέρνηση. Αυτή είναι η εκτίμηση
του Μπόρις Μακρένκο, αναπληρωτή
προέδρου του Κέντρου Πολιτικών
Τεχνολογιών της Μόσχας. Σύμφωνα
δε με την κ. Τικόνοβα, στον σκληρό
πυρήνα της συγκαταλέγεται μόλις
το 15% του πληθυσμού ενώ το υπόλοιπο 25% βρίσκεται στα όριά της
και είναι ευάλωτο.
Η χώρα διατρέχει τον κίνδυνο
να καθηλωθεί σε μηδενικούς ή αμελητέους ρυθμούς ανάπτυξης έως
το 2020. Σύμφωνα με τον κ. Γκοντμάχερ, ακόμη και αν ανακάμψουν
οι τιμές του πετρελαίου στα 65 δολάρια το βαρέλι, η βελτίωση για τη
ρωσική οικονομία θα είναι μικρή.
Ο ίδιος επισημαίνει πως η ανάπτυξη
ήταν μόλις 1,3% το 2013, πριν από
την κρίση στην Ουκρανία και τις
κυρώσεις και όταν το πετρέλαιο
βρισκόταν στα 110 δολάρια το βαρέλι.

Ενισχύεται ο κλάδος των hedge funds
Σε φάση ανάπτυξης και ακμής βρίσκεται παγκοσμίως ο κλάδος των
επενδυτικών κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου (hedge fund), σύμφωνα με τα στοιχεία παγκόσμιας
έρευνας της KPMG. Σε αυτήν συμμετείχαν 100 επενδυτικά κεφάλαια,
με 440 δισ. δολάρια υπό διαχείριση.
Τα τελευταία πέντε χρόνια, όπως
καταδεικνύει η έρευνα, τα υπό διαχείριση κεφάλαια αυξάνονται 10%
σε ετήσια βάση και αυτή η πορεία
θα εξακολουθήσει ανοδικά και στο
εγγύς μέλλον. Εκτιμούν, δε, οι κύκλοι της αγοράς πως το σύνολο των
κεφαλαίων ώς το 2020 θα ανέλθει
στα 4 τρισ. δολάρια.
Πάντως, ο εν λόγω κλάδος δραστηριότητας μετασχηματίζεται ραγδαία και οι διαχειριστές κεφαλαίων
εστιάζουν περισσότερο από ποτέ
στη βελτιωμένη αποδοτικότητα
των υπηρεσιών τους. Οι θεσμικοί
επενδυτές, οι οποίοι αντιστοιχούν
στα δύο τρίτα των συνολικών κεφαλαίων των hedge fund, θα συνεχίζουν να υπερτερούν έναντι
των ιδιωτών επενδυτών. Επιπλέον,
η έρευνα διαπιστώνει και άλλες τάσεις: αλλαγές στα παραδοσιακά
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Oι διαχειριστές κεφαλαίων εστιάζουν
περισσότερο από
ποτέ στη βελτιωμένη
αποδοτικότητα των
υπηρεσιών τους.
μοντέλα αμοιβών, νέοι επενδυτικοί
προορισμοί, διαφορετική δομή,
διαχείριση και μάρκετινγκ των χρηματοοικονομικών προϊόντων, διεύρυνση υπηρεσιών και στρατηγικής, καθώς και νέα ρυθμιστικά
πλαίσια, συνέπεια των οποίων μπορεί και να είναι η μείωση του αριθμού των διαχειριστών.
Είναι χαρακτηριστικά τα σχόλια
του Κρίστιαν Τόμας, γενικού διευθυντή και επικεφαλής υπηρεσιών
συναλλαγών και αναδιάρθρωσης
της KPMG στην Ελλάδα: «Ζούμε
σε μια εποχή πρωτοφανών και ραγδαίων αλλαγών. Ο κόσμος γύρω
μας εξελίσσεται με επιθετικούς
ρυθμούς και δημιουργείται πλέον
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Τη μεταφορά της έδρας της εκτός
Βρετανίας εξετάζει η τράπεζα HSBC

BLOOMBERG
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ένα νέο περιβάλλον για τα hedge
funds. Η δυναμική της αγοράς αλλάζει συνεχώς, καθώς αναδύονται
νέες στρατηγικές, νέοι επενδυτές,
νέες αγορές και νέα προϊόντα και
υπηρεσίες. Αυτό είναι κάτι που ζούμε καθημερινά στην Ελλάδα, καθώς
συνεργαζόμαστε στενά με τα μεγαλύτερα hedge funds παγκοσμίως,
τα οποία αυτή την εποχή, ειδικώς,
έχουν στραμμένα το βλέμμα τους
προς τη χώρα μας».
Είναι ενδιαφέρον πως το 43%
των συμμετεχόντων από τα 100
επενδυτικά κεφάλαια, που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο της
KPMG, αναμένουν αλλαγές στις
αγορές που θα επιλέξουν. Κάτι τέτοιο συνιστά σημαντική ευκαιρία
για την Ελλάδα. Επιπλέον, αναφορικά με το προφίλ των επενδυτών,
αξίζει να αναφερθεί ότι το τελευταίο
διάστημα στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί οι θεσμικοί, με τα συνταξιοδοτικά ταμεία να είναι ιδιαίτερα
ενεργά. Τέλος, στους 100 ερωτηθέντες οι 77 εκτιμούν πως θα υπάρξουν εμπόδια στη λειτουργία των
επενδυτικών κεφαλαίων λόγω νέων
ρυθμιστικών διατάξεων.

Η υφιστάμενη αγορά χρυσού του
Λονδίνου μεταφέρθηκε προσφάτως σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα συναλλαγών, που καθορίζει την
ημερήσια τιμή του μετάλλου.

ότι είχε επιχειρήσει να χειραγωγήσει την αγορά χρυσού. Σε ό,τι
αφορά τη μεταφορά του εμπορίου
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα συναλλαγών, αποφασίστηκε από τη
βρετανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξαιτίας του εντεινόμενου ανταγωνισμού από τις συναλλαγές
προθεσμιακών συμβολαίων χρυσού στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης αλλά και
από την αγορά χρυσού της Σαγκάης. Σημειωτέον ότι η Κίνα αποφάσισε να ανοίξει την κινεζική
αγορά προθεσμιακών συμβολαίων
χρυσού σε ξένους διαπραγματευτές από τον Φεβρουάριο.
Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού έχει επιστρατεύσει σημαντικό
αριθμό συμβούλων και τους τελευταίους μήνες παρουσιάζει στις
τράπεζες την ιδέα της θέσπισης
μιας εναλλακτικής υποδομής διαπραγμάτευσης του μετάλλου. Παράγοντες της αγοράς αναφέρουν
πως ορισμένες τράπεζες διατηρούν
επιφυλάξεις. Παραμένει, άλλωστε,
ασαφές κατά πόσον η ρύθμιση
της νέας αγοράς θα εμπίπτει στην
οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
σχετικά με τις αγορές χρηματοπιστωτικών εργαλείων.

Οι Αμερικανοί επενδύουν στην Κούβα
Καταιγιστικό είναι το ενδιαφέρον
που εκδηλώνουν για την αγορά
ακινήτων στην Κούβα οι Αμερικανοί, καθώς όσο εξελίσσεται η
προσέγγιση με τις ΗΠΑ, προσβλέπουν σε αλλαγή της νομοθεσίας
που εδώ και 54 χρόνια απαγορεύει
στους ξένους να κατέχουν ακίνητα
στο νησί. Από το 2011 έχει επιτραπεί στους ίδιους τους Κουβανούς να αγοράζουν και να πωλούν
σπίτια, και το αποτέλεσμα είναι
μια μεγάλη κινητικότητα στην
αγορά ακινήτων. Η απαγόρευση
για τους ξένους δεν έχει, άλλωστε,
αποθαρρύνει τους ενδιαφερόμενους, συχνά κουβανικής καταγωγής Αμερικανούς, από την προσπάθεια να εκμεταλλευθούν τα
«παραθυράκια» του νόμου ή να
χρησιμοποιήσουν το όνομα συγ-

γενών τους για να αποκτήσουν
ακίνητα που ευελπιστούν πως θα
τους κάνουν πλούσιους.
Κουβανοί που διέφυγαν στις
ΗΠΑ το 1959 επισκέπτονται τώρα
συγγενείς τους που έχουν παραμείνει στη χώρα και τους χορηγούν
χρήματα για να αποκαταστήσουν
τις κατοικίες τους ή τις αγοράζουν
μέσω κάποιου συγγενή. Σχετικό
ρεπορτάζ της Wall Street Journal
παραθέτει δηλώσεις του Ούγκο
Κάνσιο, Κουβανοαμερικανού επιχειρηματία, που τονίζει πως «πολλοί Κουβανοί από το Μαϊάμι έρχονται εδώ και αγοράζουν ακίνητα
με τις 300.000 ή 400.000 δολάρια
ή ακόμη και ένα εκατ. δολάρια
που έχουν κάτω από το στρώμα
τους». Το ίδιο δημοσίευμα παραθέτει, επίσης, την περίπτωση της

Νερέιντα Μαργκαρίτα Αλβαρεζ,
που διαχειρίζεται κρατική πανσιόν.
Προσφάτως την πλησίασε συμπατριώτης της και τις προσέφερε
400.000 δολάρια για να αγοράσει
την επιχείρηση. Αρνήθηκε, όμως,
καθώς δεν γνώριζε την προέλευση
των χρημάτων και όπως τόνισε
στη WSJ, «κανείς Κουβανός δεν
έχει τόσα χρήματα». Παραμένει,
πάντως, αβέβαιο κατά πόσον θα
μπορέσει η Κούβα να ακολουθήσει
ένα δρόμο παρόμοιο με της Κίνας
και να οδηγηθεί στην ευημερία.
Οι μοναδικές αλλαγές που έχουν
γίνει έως τώρα στη χώρα ήταν σε
μεμονωμένους τομείς της αγοράς,
αλλά και κάποιες περικοπές στις
επιδοτήσεις τη δεκαετία του 1990,
μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ενωσης.
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Νέες αγορές εμπορικών
κέντρων σχεδιάζει
η Blackstone
Την απόκτηση δύο εμπορικών κέντρων

στην Πορτογαλία διαπραγματεύεται αυτήν την περίοδο ο επενδυτικός όμιλος
Blackstone, ο οποίος έχει παρουσία και
στην ελληνική αγορά, μέσω της απόκτησης ποσοστού 10% στο μετοχικό κεφάλαιο της Lamda Development. Σύμφωνα
με σχετικά δημοσιεύματα, η Blackstone
βρίσκεται κοντά σε συμφωνία για την
απόκτηση των εμπορικών κέντρων Almada Forum και Forum Montijo, τα οποία
μέχρι σήμερα ανήκουν σε ένα επενδυτικό fund της Commerzbank. Τα δύο εμπορικά κέντρα διαθέτουν συνολική εκμισθώσιμη επιφάνεια της τάξεως των
75.000 τ.μ. και εκτιμάται ότι αξίζουν περίπου 100 εκατ. ευρώ έκαστο. Ο όμιλος
Blackstone ελέγχει το μεγαλύτερο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων, διαθέτοντας συνολικά περιουσιακά στοιχεία
αξίας της τάξεως των 75 δισ. ευρώ.

Αυξάνονται οι τιμές
στο Βουκουρέστι
Σε σταθερή τροχιά έχει εισέλθει κατά τη

διάρκεια των τελευταίων τριμήνων η
αγορά κατοικίας της Ρουμανίας, τάση
που καταγράφηκε καθ’ όλη τη διάρκεια
του δεύτερου εξαμήνου του 2014, αναφέρει σχετική ανάλυση της Eurobank
Property Services. Σύμφωνα με την
εταιρεία, η γενικότερη πορεία των τιμών παραμένει μεν πτωτική, ωστόσο, ο
ρυθμός της πτώσης είναι πλέον πολύ
χαμηλός. Συγκεκριμένα, ο σχετικός δείκτης τιμών κατοικιών υποχώρησε κατά
1,6% το τέταρτο τρίμηνο, σε σύγκριση
με τους αμέσως προηγούμενους τρεις
μήνες, ενώ σε ετήσια βάση, η κάμψη
των τιμών δεν ξεπέρασε το 2,6%. Εξαίρεση αποτέλεσαν οι τιμές των νέων ακινήτων στο Βουκουρέστι, οι οποίες συνέχισαν να ξεπερνούν τον μέσο όρο της
χώρας, όντας αυξημένες κατά 4,8% τα
τελευταία τέσσερα τρίμηνα. Σύμφωνα
με την ανάλυση της Eurobank Property
Services, η σταθερότητα των τιμών αποδίδεται στην πτώση του κόστους κατασκευής και στις χαμηλές τιμές των οικοπέδων. Πάντως, η ζήτηση για σύγχρονες
νεόδμητες κατοικίες σε καλές περιοχές
έχει ενισχυθεί ελαφρώς κατά τους τελευταίους μήνες, εξέλιξη που αντανακλά τη σταθεροποίηση της οικονομίας
γενικότερα. Στο πλαίσιο αυτό, αρκετές
μικρές εργολαβικές εταιρείες προχώρησαν στην έναρξη έργων ανάπτυξης
κατοικιών στο Βουκουρέστι.
Γενικότερα, η πλειονότητα των νέων κατασκευών εστιάζει σε υποψήφιους
αγοραστές μεσαίων εισοδημάτων. Εκτιμάται ότι στη ρουμανική πρωτεύουσα
κατασκευάζονται σήμερα περίπου
1.000 νεόδμητα διαμερίσματα, σε μία
ακόμα ένδειξη ισχυροποίησης του κλάδου, ο οποίος πλέον αναπτύσσεται με
τον ταχύτερο ρυθμό από τότε που ξέσπασε η οικονομική κρίση του 2009.
Σύμφωνα με την έρευνα, η σταθεροποιητική τάση των τιμών των κατοικιών
αναμένεται να συνεχιστεί και κατά τα
επόμενα τρίμηνα.

Εκτός κρίσης τα οικιστικά πολυτελείας

Χρονιά ρεκόρ το 2014 για πράξεις πέραν των 2 εκατ.
Του ΑΝΤΩΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Συνολικά 16 οικιστικές μονάδες
αξίας άνω των 2 εκατ. ευρώ αγοράστηκαν κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2014 στην Κύπρο. Παρά
την κρίση που μαστίζει την αγορά
ακινήτων, εντούτοις η ζήτηση
για πολυτελή ακίνητα διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα την τελευταία τριετία και ειδικά το 2014
καταγράφηκε ετήσια άνοδος 88%
στις πωλήσεις σπιτιών και διαμερισμάτων αξίας άνω των 2 εκατ.
ευρώ. Σύμφωνα με στοιχεία του
Κτηματολογίου που επεξεργά<
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Παρά την κρίση που
μαστίζει την αγορά
ακινήτων, εντούτοις η
ζήτηση για πολυτελή
ακίνητα διατηρήθηκε
σε υψηλά επίπεδα την
τελευταία τριετία και
ειδικά το 2014 καταγράφηκε ετήσια άνοδος 88%.
στηκε η πλατφόρμα Cyprus Economic Intelligence (CEI) της Resolute το 2014 πωλήθηκαν παγκύπρια 38 σπίτια αξίας άνω των
2 εκατ. ευρώ και εννέα διαμερίσματα.
Σε σχέση με τις οικίες, 15 βρίσκονται στις επαρχία Λεμεσού,
17 στην επαρχία Πάφου, ενώ από
τρία πωλήθηκαν στις επαρχίες
Αμμοχώστου και Λάρνακας. Στη
Λευκωσία, αν και πρωτεύουσα,
την τελευταία τριετία δεν έγινε
καμία πώληση ακινήτων αξίας
πέραν των 2 εκατ. με εξαίρεση
ένα διαμέρισμα το 2012.

Πράξεις για ακίνητα άνω
των 2 εκατ. ευρώ (2009-2014)
ΟΙΚΊΕΣ
77%

καταγράφεται τη διετία 20122013.

Λεμεσό και Πάφο
Το μερίδιο της πίτας από τις
πωλήσεις πολυτελών ακινήτων
από το 200 μοιράζεται ως εξής:
Λεμεσός: 93 πράξεις, 56,7%
Πάφος: 48 πράξεις, 2,3%
Αμμόχωστος: 12 πράξεις, 7,3%
Λάρνακα: 8 πράξεις, 4,9%
Λευκωσία: 12 πράξεις, 7,3%

Λευκωσία
1,8%
3 πράξεις

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
23%

Αμμόχωστος
7,3%
12 πράξεις

Πάφος

Λάρνακα

29,3%
48 πράξεις

Λεμεσός

4,9%
8 πράξεις

56,7%
93 πράξεις
Έξι από τα εννέα διαμερίσματα
πωλήθηκαν στη Λεμεσό, ένα στην
Πάφο και δύο στην ελεύθερη
επαρχία Αμμοχώστου.

Απογείωση
Από το 2009 που γίνεται αναφορά στην έρευνα του CEI, το
2014 υπήρξε χρονιά ρεκόρ για
τα λεγόμενα high-end ακίνητα,
αφού τα 47 που πωλήθηκαν ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο. Το
2009 πωλήθηκαν 11, το 2010 15,
το 2011 25, το 2012 41, το 2013
25 και το 2014 47. Το CEI σημειώνει πως τα περισσότερα από τα
ακίνητα αυτής της κατηγορίας
έχουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά:
- Αποτελούν μέρος μεγαλύτερων αναπτύξεων
- Έχουν ολοκληρωθεί πρόσφατα ή είναι στα τελευταία στάδια
κατασκευής

- Είναι παραθαλάσσια ή βρίσκονται κοντά στην παραλία
Η πλατφόρμα αιτιολογεί το μειωμένο ενδιαφέρον για μεμονωμένες κατοικίες τόσο λόγω της
απόστασής τους από την παραλία
στις πλείστες περιπτώσεις αλλά
και γιατί η θέα στη θάλασσα για
τέτοιου είδους αγοραστές δεν
αποτελεί το μοναδικό κίνητρο.
Μία πολυτελής οικία για να είναι
ελκυστική για τους αγοραστές
αυτού του επιπέδου, εξηγεί η
ανάλυση του CEI, θα πρέπει να
παρέχει κι άλλες διευκολύνσεις
και υπηρεσίες όπως ασφάλεια,
συντήρηση κοινόχρηστων χώρων, κάποιας μορφής υπηρεσίες
θυρωρού.
«Με τα περισσότερα παραθαλάσσια τεμάχια να έχουν ήδη
αναπτυχθεί ή αγοραστεί από επιχειρηματίες ανάπτυξης γης για
τέτοιου είδους έργα, ο όγκος των

πράξεων αφορά κυρίως αναπτύξεις που προσφέρουν τις πιο πάνω
εξυπηρετήσεις. Όλες οι πράξεις
πολυτελείας που καταγράφηκαν
το τέταρτο τρίμηνο του 2014 περιλαμβάνονταν σε μεγάλες αναπτύξεις».

Προτίμηση στα «φθηνά»
Οι αγοραστές πολυτελών ακινήτων είναι ή του ύψους ή του
βάθους. Την περίοδο 2009-2014
το 75% των ακινήτων πολυτελείας που πωλήθηκαν είχαν αξία
που κυμαινόταν μεταξύ 2-3 εκατ.
ευρώ.
Ενδεικτικό είναι ότι από τα 16
ακίνητα που πωλήθηκαν το τέταρτο τρίμηνο του 2014 τα 12 είχαν αξία μεταξύ 2-3 εκατ. ευρώ.
Την ίδια ώρα, η αγορά ακινήτων
αξίας πέραν των 5 εκατ. ευρώ αντιστοιχούσε στο 11% του συνόλου
με ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση να

Περιορισμένη η προσφορά
Εκτίμηση του CEI είναι πως οι
περισσότερες αναπτύξεις πολυτελείας είναι σε διαδικασία ολοκλήρωσης ή έχουν ήδη ολοκληρωθεί.
Εκτιμάται ότι η προσφορά θα
παραμείνει περιορισμένη τα επόμενα δύο-τρία χρόνια που αντιστοιχεί στον απαιτούμενο χρόνο
για ολοκλήρωση τέτοιων έργων
πολυτελείας. Με αυτά τα δεδομένα, εκτιμάται ότι τα μόνα διαθέσιμα έργα αυτού του επιπέδου
είναι αυτά που παραμένουν απούλητα και περιλαμβάνονται σε
αναπτύξεις που έχουν ολοκληρωθεί ή που θα ολοκληρωθούν
τα επόμενα χρόνια ως μέρος της
ευρύτερης ανάπτυξης της μαρίνας
Λεμεσού.
Σε σχέση με τις επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου όπου ο όγκος πολυτελών
ακινήτων είναι περιορισμένος
εκτιμάται πως είναι απίθανο τα
επόμενα χρόνια να αναπτυχθούν
έργα που να στοχεύουν αυτό το
κοινό. Σε σχέση με την Πάφο,
σημειώνει πως αποτελεί ερωτηματικό, αφού, αν και υπάρχει
υπερβολική προσφορά, καταγράφηκαν ενδείξεις για ζήτηση σε
περιοχές όπως η Πέγεια, η Τσάδα
και η Πόλις Χρυσοχούς κάτι που
μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω
πράξεις αλλά και σε αύξηση της
προσφοράς.

Αγοράζουν κατοικίες στο Ντουμπάι, αλλά
δεν μένουν σε αυτές οι πλούσιοι του πλανήτη
Σχεδόν 20% των πολυτελών ακινήτων του Ντουμπάι παραμένουν
κενά για το μεγαλύτερο διάστημα
του έτους, αναφέρουν στελέχη
της αγοράς ακινήτων στο αραβικό
εμιράτο.
Πρόκειται για χαρακτηριστικό
στοιχείο της περιοχής, αλλά και
γενικότερα των πόλεων και περιοχών του κόσμου, όπου συγκεντρώνεται υψηλός αριθμός ξένων ιδιοκτητών. Από τα σχετικά
στοιχεία, σε παγκόσμια βάση,
εκτιμάται ότι το 1/4 των διαμερισμάτων είναι κενό το μεγαλύ-
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Tο φαινόμενο των
κενών κατοικιών
είναι αρκετά κοινό
σε πόλεις που προσελκύουν ιδιαίτερα
εύπορους αγοραστές.
τερο διάστημα του χρόνου. Ως
εκ τούτου, το ποσοστό στο Ντουμπάι που εκτιμάται ότι διαμορφώ-

νεται μεταξύ 15%-20% είναι σχετικά ευθυγραμμισμένο με τη διεθνή τάση.
Κατά την εταιρεία πώλησης
πολυτελών ακινήτων LuxHabitat,
το φαινόμενο αυτό είναι αρκετά
κοινό σε πόλεις που προσελκύουν
ιδιαίτερα εύπορους αγοραστές
ακινήτων, καθώς οι τελευταίοι
επιλέγουν είτε να χρησιμοποιήσουν τα ακίνητα αυτά ως εξοχικές κατοικίες είτε να τα διατηρήσουν στην κατοχή τους ως
επένδυση, αναμένοντας μελλοντικές υπεραξίες προκειμένου να

τα μεταπωλήσουν. Σύμφωνα με
εκτιμήσεις των μεσιτικών γραφείων, στο Ντουμπάι, οι περισσότεροι από αυτούς τους ιδιοκτήτες προέρχονται από χώρες
της Ευρώπης, από τη Ρωσία, τις
υπόλοιπες χώρες της Μέσης Ανατολής και σε ένα μικρότερο βαθμό
από την Ινδία και γενικότερα τις
χώρες της Νοτιοανατολικής
Ασίας.
Πρόκειται για ανθρώπους που
έσπευσαν να εκμεταλλευθούν
τον διεθνή χαρακτήρα του Ντουμπάι ως επενδυτικού προορισμού.

BLOOMBERG

ΔΙΕΘΝΗ

Eυθυγραμμισμένο με τη διεθνή

τάση το ποσοστό των κενών ακινήτων στο Ντουμπάι.

Φθηνό ευρώ και βίζα τονώνουν τη ζήτηση στην Ισπανία
Το ευνοϊκό συναλλαγματικό περιβάλλον, αλλά και οι βελτιώσεις στη
νομοθεσία για τη χορήγηση αδειών
παραμονής σε πολίτες εκτός Ε.Ε., οι
οποίοι αποκτούν ακίνητα στην Ισπανία, έχουν συμβάλει στην αύξηση
των αγοραπωλησιών από το εξωτερικό. Είναι χαρακτηριστικό ότι το
2014, οι πωλήσεις κατοικιών ενισχύθηκαν κατά 28% σε δημοφιλείς παραθεριστικές περιοχές, όπως η Μαρμπέγια στην παραθαλάσσια περιοχή
της Κόστα ντελ Σολ. Μάλιστα, ο αριθμός των πράξεων είναι πλέον υψηλότερος κατά 12% σε σχέση με το
υψηλότερο σημείο στο οποίο είχαν
βρεθεί το 2007.
Σύμφωνα με στελέχη μεσιτικών
γραφείων, η ευνοϊκή συναλλαγματική
ισοτιμία που έχει δημιουργηθεί μετά
την πτώση του ευρώ σε σχέση με
άλλα νομίσματα, όπως το δολάριο,
η στερλίνα και το ελβετικό φράγκο,

έχει καταστήσει τα πωλούμενα ακίνητα της Ισπανίας αρκετά φθηνότερα
σε σχέση π.χ. με πριν από ένα χρόνο,
ακόμα και αν οι τιμές δεν έχουν σημειώσει ουσιαστική πτώση, ιδίως σε
δημοφιλή τουριστικά θέρετρα, όπως
η Μαγιόρκα και η Ιμπιζα. Ετσι, είναι
ιδιαίτερα ελκυστικά για σημαντική
μερίδα αγοραστών από το εξωτερικό.
Από τους πλέον ευνοημένους είναι
οι αγοραστές από τη Μεγ. Βρετανία
και την Ελβετία. Είναι χαρακτηριστικό
ότι η βρετανική στερλίνα έχει ανατιμηθεί περίπου 14% σε σχέση με
το ευρώ κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, με αποτέλεσμα οι πωλούμενες κατοικίες στην Ισπανία,
αλλά και στις υπόλοιπες αγορές που
χρησιμοποιούν το ευρώ, να είναι αισθητά φθηνότερες για τους Βρετανούς υποψήφιους αγοραστές. Ακόμα
πιο μεγάλη αγοραστική δύναμη έχουν
πλέον και οι Ελβετοί αγοραστές κα-
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Οι πωλήσεις κατοικιών
ενισχύθηκαν κατά 28%
σε δημοφιλείς παραθεριστικές περιοχές, όπως
η Μαρμπέγια στην παραθαλάσσια περιοχή της
Κόστα Ντε Σολ.

Οι πωλήσεις αυξάνονται αν και οι τιμές δεν έχουν σημειώσει ουσιαστική πτώση, ιδίως σε δημοφιλή τουριστικά θέρετρα, όπως η Μαγιόρκα και η Ιμπιζα.

τοικιών στην Ισπανία, καθώς το ελβετικό φράγκο έχει εκτιναχθεί έναντι
του ευρώ, μετά την απόφαση της
Κεντρικής Τράπεζας της χώρας να
απελευθερώσει τη διαπραγμάτευσή
του στα μέσα Ιανουαρίου. Συνολικά,
εκτιμάται ότι οι Ελβετοί μπορούν να
αποκτήσουν κατοικίες σε ευρώ, με
κόστος περίπου 17% χαμηλότερο
του προηγούμενου χρόνου.

Κατά το τρέχον έτος, οι μεσίτες
αναμένουν αυξημένη αγοραστική
κίνηση και από τους αγοραστές εκτός
Ε.Ε., όπως οι Κινέζοι, οι Ρώσοι και οι
Αραβες, οι οποίοι μέχρι σήμερα έχουν
αποδειχθεί και οι πλέον δραστήριοι
αναφορικά με την εκμετάλλευση του
προγράμματος άδειας παραμονής
με την αγορά ακινήτων αξίας τουλάχιστον 500.000 ευρώ.
Μέχρι σήμερα έχουν χορηγηθεί
530 άδειες παραμονής, με την τάση
να αναμένεται ανοδική, μετά τις πρόσφατες βελτιώσεις στο νομοθετικό
πλαίσιο. Συγκεκριμένα, πλέον χορηγείται άδεια παραμονής όχι μόνο
στους συζύγους και στα ανήλικα παιδιά του αιτούντος αγοραστή ακινήτου, αλλά και σε ανύπαντρα ζευγάρια,
σε συγγενείς που εξαρτώνται οικονομικά από τον αιτούντα την άδεια,
αλλά και στα παιδιά του ανεξαρτήτως
ηλικίας.
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«Ευνουχίζει
την επιθυμία
το πολιτικό
σύστημα»
Ο Τάσος Μπουλμέτης μιλάει για τη νέα
του κινηματογραφική ταινία, τον «Νοτιά»
Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ

Εκ πρώτης όψεως το κατάστημα Λαζαρίδης με «Βαλίτσες - Ζώνες», στη στοά
της Ακαδημίας 96, δεν έχει τίποτα περίεργο. Κομψότατες δερμάτινες τσάντες
στη βιτρίνα και προσεγμένες αποσκευές
για ταξίδια. Μόνον όταν αρχίζει ο διάλογος του καταστηματάρχη με τον πελάτη, υποψιάζεσαι ότι κάτι συμβαίνει
με τον χρόνο. Ο υποψήφιος αγοραστής,
απαντώντας σε διευκρινιστικές ερωτήσεις του πωλητή, δηλώνει ότι θα ταξιδέψει στη Φρανκφούρτη με πούλμαν.
Απ’ όλες τις επιλογές που του προσφέρονται προτιμά την κόκκινη βαλίτσα
της βιτρίνας, που, καθώς πληροφορούμαστε, είναι η αγαπημένη του Ωνάση
– φωτογραφία του υπάρχει εξάλλου
στην προθήκη. Είναι ακριβή, στοιχίζει
πάνω από 400 δραχμές, αλλά θα την
αγοράσει σε καλύτερη τιμή…
Εξω από το κατάστημα η κίνηση είναι
σχετικά πυκνή. Ενας καφετζής, ένας
κύριος που μεταφέρει μπομπίνες, κυρίες
με μαλλιά κομμωτηρίου και ρούχα εποχής. Βρισκόμαστε στο 1968, δεν υπάρχει
καμία αμφιβολία, εκτός από την κίνηση
στην Ακαδημίας που είναι απελπιστική
και δηλώνει με αμείλικτο τρόπο την
πραγματική χρονολογία: Απρίλιος του
2015. Ο ηχολήπτης Μαρίνος Αθανασόπουλος (από τους βετεράνους) με διαβεβαιώνει ότι στην «πρεμιέρα της ταινίας
θα ψάχνω να ακούσω κάποιον ήχο»! Η
Ελλάδα του ’60 και του 2015 μπλέκονται
αξεδιάλυτα.
Στην καρέκλα του σκηνοθέτη ο Τάσος Μπουλμέτης παρακολουθεί το γύρισμα φορώντας ακουστικά και ζητώντας από τον Ταξιάρχη Χάνο (καταστηματάρχη) και τον Ερρίκο Λίτση (πελάτη)

να επαναλάβουν την ίδια σκηνή, πολλές
φορές, σε μια προσπάθεια να έχει τον
καλύτερο δυνατό συντονισμό από τους
κομπάρσους, που κάνουν τα περάσματα, τον θόρυβο της Ακαδημίας, την ερμηνεία των ηθοποιών. Η ψηφιακή τεχνολογία λύνει «μαγικά» πολλά προβλήματα, όμως ο ανθρώπινος παράγοντας παραμένει αναντικατάστατος.
Η ατμόσφαιρα στη «Στοά του Χόλιγουντ» (όπως έχει απομείνει να ονομάζεται λόγω του, παρηκμασμένου πια,
«Μεγάρου της Εβδομης Τέχνης», όπου
για πολλές δεκαετίες στεγάζονταν όλες
σχεδόν οι ελληνικές εταιρείες παραγωγής ταινιών) είναι υγρή και αλλόκοτη.
Το συνεργείο του «Νοτιά», της νέας ταινίας του Τάσου Μπουλμέτη, έχει ανασυστήσει κατά τόπους την Αθήνα της
δεκαετίας του ’60 - ’70. Τα υπόλοιπα θα
αναλάβει η τεχνολογία. Η σκηνοθέτις
Μαργαρίτα Μαντά εκτελεί χρέη βοηθού.
Μπορεί η ταινία της «Για πάντα» να
προβάλλεται σε ξένα φεστιβάλ και να
βραβεύεται, η ίδια όμως επιστρέφει σε
αυτό που είναι βιοποριστική εργασία:
τον ρόλο της βοηθού, κρατώντας με
μεγάλη επιμέλεια και ακρίβεια σημειώσεις.
Στον πέμπτο όροφο του Μεγάρου
βρίσκεται το «βασίλειο» της ενδυματολόγου Εύας Νάθενα· ένα ευρύχωρο βεστιάριο με ταξινομημένα ρούχα και αξεσουάρ «εποχής». Αφηγείται ενθουσιασμένη τη συνάντησή της με τη Ζωζώ
Σαπουντζάκη, που εμφανίζεται ως γκεστ
σταρ στην ταινία, στον ρόλο μιας, φελινικής εμπνεύσεως, καφετζούς.
Στην είσοδο του κτιρίου, οι κομπάρσοι,
ντυμένοι και μακιγιαρισμένοι στην τρίχα,
περιμένουν υπομονετικά όσες ώρες χρειάζεται για να κάνουν το σύντομο, σιω-

Τη Μαρία Καλλιμάνη, που υποδύεται τη μητέρα του κεντρικού ήρωα, καθοδηγεί ο σκηνοθέτης Τάσος Μπουλμέτης στα γυρίσματα του
«Νοτιά» στη Στοά του Χόλιγουντ (Ακαδημίας 96). Στο βάθος διακρίνεται ο Ταξιάρχης Χάνος (φωτ. Ιώ Πάσχου).

“

Η θεματική μου είναι
μόνιμη και σταθερή και
έχει να κάνει με τη διαχείριση της απώλειας.
Το πώς διαχειριζόμαστε
κάτι το οποίο χάνουμε.

πηλό, πέρασμά τους. Μια, δυο… 22 φορές. Οσες είναι απαραίτητο. Πριν από
την κρίση, το ημερομίσθιό τους έφτανε
τα 50 ευρώ. Τώρα έχει περιοριστεί στο
μισό και ίσως λιγότερο. Η συζήτηση μας
με τον Τάσο Μπουλμέτη γίνεται στις
σύντομες παύσεις (όχι ακριβώς διαλείμματα) ανάμεσα στις λήψεις. Μία ερώτηση
ανά πέντε, περίπου, λεπτά. Μερικές φορές οι φράσεις μένουν μετέωρες, για να
συμπληρωθούν λίγο αργότερα. Ανάμεσα
σε ένα «cut» και σε ένα «πάμε», σε πληροφορίες που δίνονται on και off the record.
Δεν είναι παρά λίγες ημέρες που έχουν
αρχίσει τα γυρίσματα της τρίτης μεγάλου
μήκους ταινίας του («Βιοτεχνία ονείρων»
1990, «Πολίτικη κουζίνα» 2003), του
«Νοτιά». Η υπόθεση περιγράφεται ως
εξής: Οι ταραχώδεις, αλλά και ταυτόχρονα
πολλά υποσχόμενες για την Ελλάδα, δεκαετίες ’60, ’70 και ’80 πυροδοτούν τη

φαντασία του ανήλικου ήρωα ασταμάτητα. Στο ταξίδι από την εφηβεία προς
την ενηλικίωση, για να κατακτήσει αυτά
που ποθεί, θα σκαρφιστεί ιστορίες για
αρχαίους μύθους, μακρινά ταξίδια και
όμορφες γυναίκες. Οταν θα έρθει αντιμέτωπος με την πραγματικότητα, θα κάνει τις ιστορίες του εικόνες, και θα ανακαλύψει τον εαυτό του.
Τον κεντρικό ήρωα υποδύεται ο Γιάννης Νιάρρος. Πρωταγωνιστούν: Θέμης
Πάνου, Μαρία Καλλιμάνη, Ταξιάρχης
Χάνος, Αργύρης Ξάφης, Ερρίκος Λίτσης,
Ομηρος Πουλάκης, Μελισσάνθη Μάχουτ,
Xαρά Μάτα Γιαννάτου, Γιώργος Βουρδαμής, Δημήτρης Ημελλος και ο μικρός
Φοίβος Ταραμπίκος.
Η διεύθυνση φωτογραφίας είναι του
Σίμου Σαρκετζή, το μοντάζ του Γιώργου
Μαυροψαρίδη, η σκηνογραφία του Σπύρου Λάσκαρη, η μουσική της Ευανθίας
Ρεμπούτσικα.

Kόντρα Μινώταυρου και νεοέλληνα
«Επιστροφή στα πλατό, λοιπόν», σχολιάζουμε στον Τάσο Μπουλμέτη, αποσπώντας τον ελάχιστα από τη διαδικασία
των συνεχών λήψεων. «Ομορφη, αγχωτική, καλοδεχούμενη και τη στιγμή που
πάμε και καλά…», απαντάει, ενώ σταματάει για να απαιτήσει ταχύτερο ρυθμό
στη ροή των κομπάρσων.
– Πόσο ενοχλητικό είναι να σας υπενθυμίζουν διαρκώς: Δώδεκα χρόνια μετά
τον θρίαμβο της «Πολίτικης κουζίνας»;
– Είναι ενοχλητικό, αλλά την ευθύνη
έχω αποκλειστικά εγώ. Το σενάριο του
«Νοτιά» το δουλεύω τα πέντε τελευταία
χρόνια, αλλά την αρχική ιδέα είχα πριν
από το 2003. Αρχισε όμως να αποκτά
ουσία όταν πρόσθεσα βιωματικά στοιχεία.
Ο πατέρας του ήρωα, για παράδειγμα,
είναι έμπορος δερματίνων ειδών όπως
ο πατέρας μου. Σωκράτους 61 είχε το
κατάστημά του, δίπλα στην «Καθημερινή». Ολη η «Καθημερινή» ψώνιζε από
εκεί. Και η Ελένη Βλάχου. Το κατάστημα
διατήρησε έως τις αρχές του ’90. Η ταινία
αυτή είναι μια συνέχεια της «Πολίτικης
κουζίνας» όχι ως προς τη θεματική της,
δεν έχει σχέση ούτε με Τούρκους ούτε
με φαγητό. Δεν είναι Κωνσταντινουπολίτες οι ήρωες, είναι Αθηναίοι. Αφορά
τον τρόπο που διαχειρίζονται οι δύο
αυτοί γονείς την ενηλικίωση του παιδιού

τους, σε μια εποχή και χώρα όπου γίνονται κοσμογονικές αλλαγές. Το ’60
και το ’70 είναι η καθοριστική εποχή
και για τον πλανήτη και για την Ελλάδα.
Θα χρησιμοποιήσουμε και υλικά επικαίρων (από την προσελήνωση, το Βιετνάμ,
το Γούντστοκ). Η ταινία είναι εντελώς
κινηματογραφοφιλική, γι’ αυτό είμαστε
εδώ, στο Μέγαρο της Εβδομης Τέχνης.
– «Σινεμά ο Παράδεισος»;
– Περίπου… Διαθέτει νοσταλγία, αλλά
σε πιο πολιτικό επίπεδο. Η νοσταλγία
προκύπτει μέσα από το κωμικό στοιχείο.
Προσδιορίζω την ταινία ως «σαρκαστική
νοσταλγία» και βεβαίως υπάρχει κι ένα
σουρεαλιστικό στοιχείο, όταν ο ήρωας
χάνει κάθε φορά αυτό που επιθυμεί μέσα
από τα χέρια του. Κυρίως γυναίκες! Και
κάθε φορά που χάνει το αντικείμενο της
επιθυμίας του αρχίζει να λέει αλλόκοτες
ιστορίες. Ολα τα πολιτικά γεγονότα από
το ’67 έως και το ’81 παίζουν καθοριστικό
ρόλο, γιατί κατευθύνουν τη ζωή –και
κυρίως την ερωτική ζωή– του πρωταγωνιστή. Τυχαίνει ο ήρωας να ερωτεύεται
γυναίκες που έχουν μια πολιτική φόρτιση
με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο.
– Γιατί ο ήρωας προσπαθεί να αποφύγει
την πραγματικότητα; Νομίζω ότι και
στην «Πολίτικη κουζίνα» συνέβαινε
το ίδιο. Κι εκεί ο ήρωας χανόταν στις

μυρωδιές, στις γεύσεις, στις αισθήσεις.
– Αυτό είναι ίσως το άρρητο βιωματικό
κομμάτι μου, που δεν μπορώ να προσδιορίσω. Η θεματική μου είναι μόνιμη
και σταθερή και έχει να κάνει με τη διαχείριση της απώλειας. Το πώς διαχειριζόμαστε κάτι το οποίο χάνουμε ή διεκδικούμε και δεν μπορούμε να το έχουμε.
Ο κάθε ήρωάς μου στον «Νοτιά» έχει να
διαχειριστεί μια ανικανοποίητη επιθυμία
ή απώλεια… Το θέμα της ταινίας είναι
ότι το πολιτικό σύστημα της Ελλάδας
ευνουχίζει την επιθυμία του νεοέλληνα.
Ολο το πολιτικό σύστημα. Το σχόλιο δεν
είναι αποτέλεσμα διανοητικής διαδικασίας αλλά παρατήρησης.
– Δηλαδή, είμαστε ένας «ευνουχισμένος» λαός;
– Ξεκινάτε πολύ μεγάλη κουβέντα...
Ο εχθρός του νεοέλληνα είναι ο ίδιος,
μέσω του πολιτικού συστήματος που
επιλέγει. Δεν είναι ούτε κόντρα αριστερών - δεξιών ούτε μνημονιακών - αντιμνημονιακών. Είναι μια κόντρα μεταξύ
ενός Μινώταυρου, που είναι ο κρατισμός,
τον οποίο στηρίζει όλο το πολιτικό σύστημα, και του νεοέλληνα. Ο κρατισμός
δεν απομυζά μόνο υλικά «αγαθά» αλλά
και συναισθήματα, και μας απογοητεύει
συνεχώς…

Το «Μέγαρον της Εβδομης Τέχνης», εμβληματικός χώρος για τον ελληνικό κινηματογράφο –κάποτε
φιλοξενούσε όλες σχεδόν τις εταιρείες παραγωγής– είναι μια κινηματογραφοφιλική αναφορά στη νοσταλγική, με κωμικές αποχρώσεις, νέα ταινία του Τ. Μπουλμέτη (φωτ. Ελένη Ποντίκη).
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ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Behind the beautiful
forevers (NT Live)
Το νέο θεατρικό του David Hare βασί-

ζεται στο ομότιτλο βιβλίο της βραβευμένης με Πούλιτζερ συγγραφέως, Katherine Boo. Το έργο διαχειρίζεται την
εποχή της παγκόσμιας ύφεσης. Δίπλα
στα πολυτελή ξενοδοχεία που βρίσκονται στο αεροδρόμιο της Βομβάης
στέκεται και μια αυτοσχέδια παραγκούπολη. Με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους. Πέμπτη 30 Απριλίου, Θέατρο Ριάλτο στις 8:30 μ.μ.
Πληρ: 77777745.
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ΘΕΑΤΡΟ

«Τα μωρά τα φέρνει ο πελαργός» στο Ριάλτο
Το Σατιρικό Θέατρο παρουσιάζει αυτή τη σεζόν

την ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέππα
και Θανάση Παπαθανασίου σε σκηνοθεσία της
Δέσποινας Μπεμπεδέλη «Τα μωρά τα φέρνει ο
πελαργός». Αυτή την εβδομάδα το Σατιρικό μεταφέρεται στη Λεμεσό για μία μόνο παράσταση
στο θέατρο Ριάλτο. Η πλοκή του έργου εκτυλίσσεται στη Θεσσαλονίκη, το 1943, κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής στην Ελλάδα όπου
σε ένα επιταγμένο καφενείο-ζαχαροπλαστείο
στεγάζονται δύο αντρόγυνα. O Βαγγέλης με τη
Λέλα και ο Μίμης με τη Χριστίνα. Παραδίπλα
στην αυλή η κυρά Bικτωρία με τα 7 εγγόνια της.
Ένα κοινό σημείο ενώνει τα δύο αντρόγυνα. Είναι άτεκνα. Έχουν καημό για ένα παιδί και η
Παναγία δεν βοηθάει, παρά τις προσευχές της.
Ώσπου μια μέρα στο σπίτι τους τρυπώνει ένα
Εβραιόπουλο κυνηγημένο, που σώθηκε από
θαύμα από το κολαστήριο του Άουσβιτς. O Μίμης και η Χριστίνα το κρύβουν με κίνδυνο της
ζωής τους. Τρίτη 28 Απριλίου, θέατρο Ριάλτο,
Λεμεσός στις 8:30 μ.μ. Πληρ. 77777745.

ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ
Τα παιδιά του Ολοκαυτώματος
www.yadvashem.org
Πίσω από τις προθήκες, τα παιχνίδια

των παιδιών του Ολοκαυτώματος είναι
ένα ισχυρό θέαμα. Στο Yad Vashem Holocaust Memorial Museum της Ιερουσαλήμ, η έκθεση «No Child’s Play» ξετυλίγει ένα οδυνηρό τοπίο μνήμης και περισυλλογής. Πάνω από ενάμισι εκατομμύριο παιδιά δολοφονήθηκαν από τους ναζί στα στρατόπεδα και πίσω τους άφησαν τα παιχνίδια που κρατούσαν. Η έκθεση στο περίφημο μουσείο της Ιερουσαλήμ παρουσιάζει, δειγματοληπτικά,
σε ενότητες το τοπίο που άφησαν τα
παιδιά. Κούκλες, παιχνίδια, αρκουδάκια
γίνονται «ρόλοι» που ζωντανεύουν τις
ζωές των μικρών παιδιών που χάθηκαν.
Παράλληλα, είναι και μια ευκαιρία να
αναλογιστούμε τα μεγέθη των πραγματικών τραγωδιών και εγκλημάτων κατά
του ανθρώπινου γένους και η έκθεση
αυτή, με το βουβό συναισθηματικό και
υπαινικτικό δράμα που αφηγείται, γίνεται ένας ύμνος για τη ζωή, για τον αγώνα αυτών των μικρών ηρώων.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Αυλαία σήμερα για το Cyprus Film Days 2015
Το Φεστιβάλ «Κινηματογραφικές Μέρες-

Κύπρος 2015» ρίχνει σήμερα αυλαία στο Θέατρο Ριάλτο, στη Λεμεσό και στον Κινηματογράφο Ζήνα Πάλας, στη Λευκωσία. Με την
προβολή της βραβευμένης ελληνικής ταινίας του Πάνου Κούτρα Xenia θα ολοκληρωθεί το Φεστιβάλ στο Θέατρο Ριάλτο, ενώ στη
Λευκωσία, στον κινηματογράφο Ζήνα Πάλας, το Φεστιβάλ θα ολοκληρωθεί με την
προτεινόμενη για βραβείο Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας «Whiplash», του Damien Chazelle. Η επίσημη λήξη του Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στο θέατρο Ριάλτο, με την απονομή των βραβείων αμέσως μετά την προβολή
της ταινίας. Η πενταμελής διεθνής κριτική
επιτροπή θα απονείμει τα βραβεία στο Διεθνές και Εθνικό Τμήμα, ενώ εκλεκτοί προσκεκλημένοι θα τα παραδώσουν στους νικητές. Μετά το πέρας της τελετής λήξης, θα
ακολουθήσει πάρτι με συναυλία του συγκροτήματος Minus One, με ελεύθερη είσοδο,
στην πλατεία Ηρώων απέναντι από το θέατρο. Κυριακή, 26 Απριλίου στις 6 μ.μ. θέατρο
Ριάλτο Λεμεσός και Κινηματογράφος Ζήνα
Πάλας Λευκωσία. Πληρ. 77777745.

ΒΕΛΓΙΟ
Οι μάσκες του Μεγάλου Πολέμου
www.inflandersfields.be
Eπισκέπτες στο In Flanders Fields Muse-

um, στην πόλη Ypres του Βελγίου, κοιτούν τις αντισφυξιογόνες μάσκες του Α΄
Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι βασικά αντικείμενα στην έκθεση «1915 - H δεύτερη μάχη στην Ypres. Gas! Dream Castles» (ανοιχτή έως τις 30 Αυγούστου).
Ηταν η πρώτη φορά που χημικά αέρια
χρησιμοποιήθηκαν σε πολεμική σύγκρουση.

ΘΕΑΤΡΟ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Μέρες ρωσικής κουλτούρας
Οι κορυφαίοι σολίστ της Όπερας της Αγίας Πετρού-

πολης με τη συνοδεία του βραβευμένου πιανίστα
Dmitry Yefimov θα παρουσιάσουν τις ωραιότερες
άριες από το κλασικό ρεπερτόριο. Οι λάτρεις της
όπερας θα απολαύσουν τις αγαπημένες τους μελωδίες σε μια βραδιά με τις εντυπωσιακές φωνές των
σολίστ της Όπερας Mariinsky που θα ερμηνεύσουν
έργα Ρώσων συνθετών. Οι ωραιότερες άριες που
έγραψαν οι συνθέτες Tchaikovsky, Κorsakov, Rachmaninov, Akimov θα ερμηνευθούν από τους σολίστ
της Όπερας αλλά και διάφορες άριες από το ευρωπαϊκό ρεπερτόριο που έγραψαν οι συνθέτες Mozart,
Donizetti, Offenbach, Puccini και άλλοι. Σάββατο 2
Μαΐου, Πολιτιστικό Κέντρο Τρακασόλ, Λεμεσός στις
8:30 μ.μ. Πληρ. 77777040.

«Senza Storia»
από το θέατρο Ένα
Πώς θα σας φαινόταν να βλέπατε ολόκληρη

την κυπριακή κοινωνία να ξετυλίγεται ζωντανά μπροστά σας; Μια κωμωδία του Νέαρχου Ιωάννου που αναπαριστά με τον πιο
σαρκαστικό και χιουμοριστικό τρόπο τις συνήθειες των νεοκύπριων αστών με κεντρικό
άξονα την καταπιεσμένη τους σεξουαλικότητα, τη συναισθηματική τους ανωριμότητα και
την ανικανότητά τους να «δουν» και να
«ακούσουν» πραγματικά ο ένας τον άλλον.
Όλοι ή σχεδόν όλοι, θα δούμε τον εαυτό μας
ή μέρος του εαυτού μας στη σκηνή. Τακτικές
παραστάσεις κάθε Παρασκευή, Σάββατο και
Κυριακή στις 8:30 μ.μ., θέατρο Ένα, Λευκωσία. Πληρ. 96458399.

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Δόκτωρ Ζιβάγκο
doctorzhivagobroadway.com
Ωραία εμπειρία να δει κανείς σε μιούζι-

καλ τη νέα παραγωγή του διάσημου βιβλίου του Πάστερνακ «Δόκτωρ Ζιβάγκο».
Εχει ανέβει στο Μπρόντγουεϊ (The Broadway Theatre) σε σκηνοθεσία Des McAnuff,
που έχει τιμηθεί δύο φορές με Τόνι. Στη
φωτογραφία, η Κέλι Μπάρετ και ο Ταμ
Μούτου, στους ρόλους που υποδύθηκαν η
Τζούλια Κρίστι και ο Ομάρ Σαρίφ στη μεγάλη οθόνη.

ΕΠΙΣΗΣ | Του ΚΩΣΤΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

Μεταρρυθμίσεις
«Το σύνολο σημαντικών αλλαγών
σε έναν τομέα, που αποσκοπούν
στη λύση προβλημάτων, την εύρυθμη λειτουργία του, την προσαρμογή του σε νέα δεδομένα
κ.λπ.» είναι η απλή εξήγηση του
ουσιαστικού «μεταρρύθμιση».
Όλα τα τελευταία χρόνια ακούμε
και διαβάζουμε συνεχώς αυτή τη
λέξη στις σχετικές με τα «μνημόνια» ειδήσεις. Ειδικά κατά τις τελευταίες ατέρμονες διαπραγματεύσεις μεταξύ των εκπροσώπων
των δανειστών και της ελληνικής
κυβέρνησης, είναι η πιο συχνά
αναφερόμενη λέξη από τα στόματα όλων εκείνων που κάνουν
δηλώσεις σχετικά με το ελληνικό
«πρόγραμμα διάσωσης» και τη
συνέχεια της χρηματοδότησής
του.
Υποτίθεται, σύμφωνα με την
κοινή λογική, ότι το ποιες είναι
αυτές οι «μεταρρυθμίσεις» που
είναι αναγκαίο και εφικτό να γίνουν, σε ποιο χρονικό διάστημα
θα ολοκληρωθούν και με ποιους
δείκτες θα προβλεφτούν τα απο-

τελέσματά τους, είναι το ουσιαστικό αντικείμενο των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στους δανειστές και στον δανειζόμενο.
Οι δανειστές, εφαρμόζοντας
την κοινή πρακτική των χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων, υποτίθεται ότι ενδιαφέρονται για την
επιστροφή των χρημάτων που
δανείζουν, αποκομίζοντας το κέρδος των τόκων (τουλάχιστον για
όσους από τους δανειστές δανείζονται από τις αγορές σε χαμηλότερα επιτόκια από αυτά που
χρεώνουν στον δανειζόμενο π.χ.
ΔΝΤ, ΕΚΤ, Γερμανία και σήμερα
πλέον οι μισές χώρες της Ευρωζώνης).
Για να «σιγουρέψουν» όσο το
δυνατόν περισσότερο την επιστροφή των δανεικών και των
τόκων, ζητάνε να ελέγξουνε, να
εγκρίνουνε και στην πορεία να
αξιολογούν την εφαρμογή της
τεχνοοικονομικής μελέτης «βιωσιμότητας» που προσκομίζει ο
δανειζόμενος για να δανεισθεί.
Μέσα σε αυτή τη μελέτη βασι-

κότατο στοιχείο είναι το ποιες
θα είναι οι «μεταρρυθμίσεις» που
θα εξασφαλίσουν τη «βιωσιμότητα».
Όλα αυτά ακούγονται όλα λογικά, αλλά δυστυχώς παραμένουν
διαρκώς «υποτιθέμενα».
Η σκληρή πραγματικότητα του
παραλογισμού κρύβεται πίσω από
τις, σαν συνεχόμενες ομοβροντίες,
δηλώσεις που επαναλαμβάνονται
από τα πλέον επίσημα χείλη όλων
που αναφέρονται στην Ελλάδα:
Ομπάμα: «Η Ελλάδα πρέπει να
προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις»,
Μέρκελ: «Πρέπει να είναι αποτελεσματικές οι μεταρρυθμίσεις
που θα προτείνει η Ελλάδα»,
Ολάντ: «Η Ελλάδα πρέπει να δείξει
ότι έχει πάρει αποφάσεις για τις
μεταρρυθμίσεις», Βαλς: «Το Παρίσι
αναμένει από την Ελλάδα μια λίστα με βαθύτερες μεταρρυθμίσεις», Ραχόι: «Η Ελλάδα να οριστικοποιήσει τις μεταρρυθμίσεις»,
Μισέλ Σαπέν: «Να προχωρήσει
τις μεταρρυθμίσεις η Ελλάδα»,
Λαγκάρντ: «Η Ελλάδα να υλοποι-

ήσει τις μεταρρυθμίσεις», και τα
ίδια από Γιούνγκερ, Μοσκοβισί,
Κατάινεν, Ντάισελμπλουμ, Ντομπρόβσκις, κ.ά. μόνο μέσα στον
Απρίλιο.
Έχει γίνει η λέξη «μεταρρυθμίσεις» το ιερό δισκοπότηρο της
σωτηρίας των οικονομιών, έχει
γίνει από μόνη της θέσφατο και
δόγμα! Και οι περισσότεροι σε
όλον τον πλανήτη που ακούνε
τη λέξη είτε δεν καταλαβαίνουνε
τι σημαίνει, είτε δίνουν την υποθετική προσωπική τους εξήγηση… Και μπορεί, κάλλιστα, να
σκέφτονται: «Αμάν πια με αυτούς
τους Έλληνες που δεν κάνουν
τις μεταρρυθμίσεις τους!».
Γιατί, φυσικά, βολεύει πολιτικά
να μην εξηγούν την ίδια ώρα τι
εννοούν με αυτή την «ιερή» λέξη.
Αφού το πακέτο των «μεταρρυθμίσεων» στην υποτιθέμενη διαπραγμάτευση παρουσιάζεται από
τους δανειστές ως τελικά αδιαπραγμάτευτο –«take it or leave
it»– και περιλαμβάνει πρωτίστως
φορολογίες, μειώσεις συντάξεων,

αμοιβών και εργοδοτικών υποχρεώσεων και δευτερευόντως τις
ουσιαστικές διαρθρωτικές αλλαγές σε διοίκηση, δικαιοσύνη,
υγεία, και ούτε λόγος για αναπτυξιακές υποδομές κτλ.
Το είπε η κ. Μέρκελ πριν από
χρόνια στο Τόκιο και το είχαμε
επισημάνει: «Χωρίς πολιτική πίεση δεν γίνονται μεταρρυθμίσεις».
Το ξαναείπε μιλώντας σε οικονομικό φόρουμ στο Βερολίνο
(22/04/2015) και αναφέροντας
την Ιρλανδία ως το παράδειγμα
χώρας που «μεταρρυθμίστηκε»
και εν τέλει επιβραβεύτηκε με
ανάκαμψη και ανάπτυξη. «Αυτό
δείχνει τι μπορεί να επιτευχθεί
με έναν συνδυασμό μεταρρυθμίσεων και γερών δημόσιων οικονομικών.
Συνεπώς, το Βερολίνο θα συνεχίσει να υποστηρίζει αυτή τη
γραμμή, παρά το γεγονός ότι είναι
αποδέκτης αξιοσημείωτης διεθνούς πίεσης για αλλαγή αυτής
της στρατηγικής»… Ακατάχνωτα…

ΓΑΛΛΙΑ
Μπαλενσιάγκα και δαντέλες
Στο Καλαί, στη βορειοδυτική Γαλλία, βρί-

σκεται το Μουσείο Δαντέλας και Μόδας.
Eκεί, έως 31 Αυγούστου, παρουσιάζεται
η έκθεση «Μπαλενσιάγκα, ο άρχοντας
της δαντέλας» με σειρά αναρίθμητων δημιουργιών του. Ο Ισπανός σχεδιαστής
Κριστόμπαλ Μπαλενσιάγκα (1895-1972)
ταυτίστηκε με τον κόσμο της θηλυκής
κομψότητας τον 20ό αιώνα και τώρα η
προσέγγιση και πάλι του όμορφου σύμπαντος με την υπογραφή του υπαγορεύει
αισθήματα νοσταλγίας. Οσοι επισκεφθούν
την έκθεση θα έχουν την ευκαιρία να
δουν και το Μουσείο στο Καλαί, που συγκεντρώνει τις ωραιότερες δαντέλες του
κόσμου.
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Φεύγει ο σκληρός Σκωτσέζος
του Βρετανικού Μουσείου

Ο Νιλ Μακγκρέγκορ παραιτείται και αφήνει πίσω του μια εντυπωσιακή θητεία
Tης ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΠΟΥΡΝΑΡΑ

«Eίναι ένα ευτυχές αποτέλεσμα
της Ιστορίας ότι το ήμισυ των
θραυσμάτων από τα διασωθέντα
Γλυπτά του Παρθενώνα βρίσκεται
στο Λονδίνο. Εχουν έναν σκοπό
εδώ και έτσι η παρουσία τους
μπορεί να είναι περισσότερο επωφελής, δεδομένου ότι τοποθετούνται σε διεθνές περιβάλλον».
Ιδού μία -μόνον- από τις προκλητικές δηλώσεις του Νιλ Μακγ-

“

Ισως ο διάδοχος δεν θεωρήσει το αίτημα για επιστροφή των μαρμάρων
απόπειρα «εθνικοποίησης»
τμήματος της παγκόσμιας
κληρονομιάς.
κρέγκορ, απερχόμενου διευθυντή
του Βρετανικού Μουσείου, διατυπωμένη με έπαρση σε συνέντευξή του, το 2003, στην εφημερίδα Sunday Telegraph.
Εξι μόλις μήνες αφότου είχε
αναλάβει τα ηνία, ο ιστορικός της
τέχνης αποφάσισε να δημοσιοποιήσει τη σκληρή του στάση
έναντι του πάγιου ελληνικού αιτήματος της επιστροφής. Εκτοτε
δεν έκανε ούτε βήμα πίσω, παρά
το ότι το Νέο Μουσείο της Ακρόπολης άνοιξε πανηγυρικά τις πόρτες του, ενώ αυξάνεται το ποσοστό των πολιτών, εντός και εκτός
Βρετανίας, που θεωρεί ότι τα Γλυ-

«Μετρ» των διεθνών σχέσεων, ο Νιλ Μακγκρέγκορ, απερχόμενος διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου, ποζάρει μπροστά στο γλυπτό «Ιλισσός» που δάνεισε στη Ρωσία, εξοργίζοντας τους
Ελληνες. Οσο και αν τον αντιπαθούμε, πρέπει να του αναγνωρίσουμε την επιτυχημένη του θητεία τα τελευταία 12 χρόνια, που έκαναν το μουσείο πόλο έλξης επισκεπτών.
πτά πρέπει να επανενωθούν με
το μνημείο. Μήπως λοιπόν να θεωρήσουμε και εμείς οι Ελληνες
«ένα ευτυχές αποτέλεσμα της
Ιστορίας» ότι εγκαταλείπει τη θέση του τον Δεκέμβριο έπειτα από
μια επιτυχημένη πορεία; Αν και
η πολιτική δεν είναι θέμα προσώπων αλλά στρατηγικής, μπορεί
κάποιος να εύχεται πως ο διάδοχός του δεν θα αντιμετωπίζει το
αίτημά μας ως μια απόπειρα να
«εθνικοποιήσουμε» (όπως λέει ο
Μακγκρέγκορ) ένα τμήμα της
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Ποιος όμως είναι ο επίμονος Σκωτσέζος που άφησε τη

σφραγίδα του αυτά τα 12 χρόνια
στο πιο σημαντικό πολιτιστικό
ίδρυμα της Βρετανίας; Και αν
αφήσουμε στην άκρη τη μεροληπτική του ακαμψία αναφορικά
με το ζήτημα των Γλυπτών, πώς
θα μπορούσε κανείς να αποτιμήσει την προσφορά του;
Γεννημένος το 1946 στη Γλασκώβη, με γονείς γιατρούς, ο
Μακγκρέγκορ αισθάνθηκε ακαταμάχητη έλξη για την τέχνη
όταν -ως παιδί- αντίκρισε για πρώτη φορά τον διάσημο πίνακα του
Νταλί με τον Εσταυρωμένο «Christ of Saint John on the Cross».
Σπούδασε γλώσσες στην Οξ-

φόρδη, φιλοσοφία στη Σορβόννη
(την ταραγμένη περίοδο του Μάη
του ’68) και νομικά στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. Αργότερα φοίτησε και στο περίφημο
Ινστιτούτο Κουρτό. Από το 1975
ώς το 1981 ανέλαβε τη διεύθυνση
του ιστορικού βρετανικού εντύπου για την τέχνη The Burlington
Magazine. Η θητεία του τού άνοιξε την πόρτα για τη διεύθυνση
της Εθνικής Πινακοθήκης του
Λονδίνου, την οποίαν ανέλαβε
από το 1987 ώς και το 2002. Εκεί
απέκτησε το παρατσούκλι «Αγιος
Νιλ» όχι μόνο για τη θερμή του
χριστιανική πίστη αλλά και για

τη δημοφιλή του προσωπικότητα.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ήταν ο
μόνος διευθυντής της πινακοθήκης που αρνήθηκε για λόγους αρχής να χρισθεί «Sir».
Ομως, ο σπουδαιότερός του
σταθμός ήταν το Βρετανικό Μουσείο, στο οποίο πήγε στις αρχές
του 2002 όταν το ίδρυμα αντιμετώπιζε σωρεία προβλημάτων, πρωτίστως οικονομικής φύσης. Οσο
και αν είναι αντιπαθής στη χώρα
μας, οφείλει κανείς να του αναγνωρίσει ότι το μεταμόρφωσε. Κάτω από την πεφωτισμένη του διεύθυνση, έγιναν σπουδαίες εκθέσεις που έδιωξαν τη σκόνη παλαι-

ών αντιλήψεων, ενώ ο ίδιος απεδείχθη εξαιρετικά ικανός στην
καλλιέργεια των σχέσεων με άλλες
χώρες (πρόσφατο παράδειγμα, ο
δανεισμός του γλυπτού του Ιλισού
στη Ρωσία, που τόσο μας εξόργισε).
Αύξησε εντυπωσιακά την επισκεψιμότητα και έδωσε νέα πνοή στο
μουσείο. Παράλληλα, έγινε ακόμη
πιο δημοφιλής μέσω ραδιοφωνικών εκπομπών για την τέχνη στο
BBC. Και τώρα που ετοιμάζει τις
βαλίτσες του για ένα νέο μουσείο
στο Βερολίνο, ο Guardian αναρωτιέται: «Αντέχει η Βρετανία να χάσει έναν Μακγκρέγκορ;». Εμείς,
πάντως, αντέχουμε.
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ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ / Της ΜΑΡΙΑΛΕΝΑΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Η θηλυκή πλευρά της εξουσίας
Μπορούμε να συζητήσουμε ό,τι έγινε, αλλά
εάν είναι να αμφισβητήσεις τον εαυτό σου,
αυτό δεν θα το επιτρέψω». Η Κλερ Αντεργουντ, (κατά κόσμον Ρόμπιν Ράιτ) στην
οποία ανήκει η παραπάνω φράση, στον 3ο
κύκλο της γνωστής σειράς «House of Cards»
γίνεται βασιλικότερη του βασιλέως. Μια
ωραία γυναίκα, έξυπνη, καλλιεργημένη και
με δυνατότητες συγκρατημένης ενσυναίσθησης, «μολύνεται» αργά και βασανιστικά
με το δηλητήριο που λέγεται εξουσία, μέσα
από το πρόσωπο και τη θέση του διαβόητου
προέδρου των ΗΠΑ Φράνσις Αντεργουντ,
που τον υποδύεται αριστοτεχνικά ο Κέβιν
Σπέισι. Δεν είναι τυχαίο ότι εκτός από το
χρώμα των μαλλιών της, που σκουραίνει,
αποτυπώνοντας την κατάσταση που διολισθαίνει, αλλάζει και το πρόσωπό της, οι
κινήσεις της, όλα πάνω της γίνονται πιο
ψυχρά, σχεδόν αντιπαθητικά – παρά το
συμπαθητικό πρόσωπο που διαθέτει η ηθοποιός. Δεν είναι διόλου τυχαίο ότι το ζευγάρι
κοιμάται σε ξεχωριστές κρεβατοκάμαρες,
και υπάρχει πάγος ανάμεσά τους. Τι θα
συμβεί για εκείνη εάν αμφισβητήσει τον
εαυτό του ο Φράνσις Αντεργουντ;
Ηδη στις προθήκες των αμερικανικών
βιβλιοπωλείων κυκλοφορεί το προορισμένο
για μπεστ σέλερ, πολυσυζητημένο βιβλίο
της άλλης «σιδηράς κυρίας», της Χίλαρι
Κλίντον, με τίτλο «Hard Choices» (Δύσκολες
επιλογές). Μαζί με το βιβλίο βγήκε προς τα
έξω η πρόθεσή της να διεκδικήσει πάλι το
χρίσμα για πρόεδρος των ΗΠΑ. Γιατί να
γράψει κανείς ένα βιβλίο εάν δεν θέλει να
αμφισβητήσει τον εαυτό του; Γιατί επιθυμεί
πάλι κάποιος να γίνει πρόεδρος των ΗΠΑ;
Η κ. Κλίντον σε αυτές τις 600 και βάλε σελίδες, εκτός από το να θυμάται τα τραυματικά χρόνια της μητέρας της, περιγράφει
τις αποστολές της ως υπουργού Εξωτερικών
της προεδρίας Ομπάμα, τις αποφάσεις που
έπρεπε να πάρει, τις κρίσεις που αντιμετώπισε, την αποφασιστικότητα που χρειάστηκε, τις άπειρες ώρες πτήσης, τον ρόλο
της ως μητέρας και γιαγιάς και ως συζύγου,

Οι πρωταγωνιστές της δημοφιλούς σειράς «House of Cards».
έχοντας όλοι εμείς στο μυαλό μας εκείνον
τον προαποφασισμένο όρκο, ότι κάποτε
αυτοί οι δύο νέοι φοιτητές θα γίνουν εναλλάξ
πρόεδροι των ΗΠΑ.
Η Χίλαρι Κλίντον, ακόμα και με όλο αυτό
το επιτελείο των συγγραφέων πίσω της,
μέσα από αυτό το το καλογραμμένο αλλά
άνευρο και τελικά βαρετό βιβλίο, δεν κατορθώνει να γίνει συμπαθής. Οσο και να
διακωμωδεί το γεγονός ότι όλοι ασχολούνται
με τα λαστιχάκια που φοράει στα μαλλιά
της, ενώ αυτή έχει ταξιδέψει σε όλο τον
κόσμο, εντούτοις δεν σε κάνει να ξεχάσεις
ότι διψάει για στεγνή εξουσία.
Και έχουμε και εδώ όλες αυτές τις πρωτοκλασάτες κυρίες της ελληνικής πολιτικής
σκηνής – βεβαίως, τα μεγέθη και οι συγκρίσεις δυσανάλογα, οι οποίες πασχίζουν
να πείσουν ότι μπορούν να κάνουν πολιτική,
χωρίς να κατορθώνουν τελικά να αποτινάξουν την καταπίεση ή την υποτίμηση που
έχουν προφανώς κατά καιρούς υποστεί.
Και καταλήγουν οι περισσότερες να γίνονται
αντιπαθείς.
Η Κλερ Αντεργουντ βρίσκεται στον προθάλαμο της εξουσίας. Εχει αμολήσει τον
σύζυγο να κάνει παιχνίδι, και έτσι εκείνη
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μπορεί ακόμα να είναι όμορφη, κομψή,
ενίοτε γλυκιά και σίγουρα περισσότερο ανθρώπινη. Εάν ο σύζυγος αμφισβητήσει τον
εαυτό του θα καταρρεύσει το οικοδόμημα.
Θα πρέπει να βγει εκείνη μπροστά και να
πάρει στα χέρια της τα ηνία. Η εξουσία
είναι αφροδισιακή γιατί υπάρχουν απομακρυσμένες κρεβατοκάμαρες και αντιπαθητική γιατί όσο πιο κοντά ο φακός τόσο μεγαλύτερος ο κυνισμός που αναδεικνύεται.
Ενώ οι κοινωνίες αναζητούν την αλλαγή
πλεύσης μέσα από το πρόσωπο ενός έγχρωμου προέδρου ή μιας γυναίκας για αλλαγή, μιας γυναίκας πρωθυπουργού στο
μέλλον, οι γυναίκες, τουλάχιστον όπως τις
έχουμε δει, δεν αποτελούν πρόταση για
νέα γραμμή διακυβέρνησης. Γιατί το ζήτημα
δεν είναι εάν γεννήθηκες άντρας ή γυναίκα.
Από αυτά που βλέπουμε οι γυναίκες, στην
προσπάθεια να ξεπεράσουν τα εμπόδια,
να παλέψουν με την υποτίμηση και να πείσουν ό,τι σκέφτονται και μπορούν ισάξια,
έχουν κατορθώσει να γίνουν σκληρές, άτεγκτες, εκνευριστικές. Μάλλον σε αυτές τις
γυναίκες έχει επιβιώσει το αντρικό τους
κομμάτι έχοντας πνίξει ό,τι θηλυκό είχαν
μέσα τους.
Ισως να χρειαζόμαστε πλέον περισσότερο
από ποτέ τη θηλυκή πλευρά της εξουσίας.
Σίγουρα χρειαζόμαστε συναινέσεις, κριτική
σκέψη, αμφισβήτηση, ικανότητα για ενότητα, συζεύξεις και όχι ρήξεις, έρωτες και
όχι πολέμους. Η θηλυκή πλευρά της εξουσίας
ίσως να μην επέτρεπε να πνίγονται κάθε
τόσο πρόσφυγες, μετανάστες. Οφείλουμε
να συνειδητοποιήσουμε ότι το να χτυπάμε
τη γροθιά στο μαχαίρι δεν οδηγεί πλέον
πουθενά. Χτυπήσαμε ξέρα. Χρειαζόμαστε
την έννοια του θήλεος - μέσα μας. Για να
κάνουμε πολιτική. Ανδρες, γυναίκες. Δεν
χρειαζόμαστε πλέον άλλες γυναίκες που
δεν τολμούν να κοιταχτούν στον καθρέφτη
και να αμφισβητήσουν τον εαυτό τους.
Γιατί ο φόβος είναι άμυνα και η άμυνα πάει
με την επίθεση. Και αυτό το έργο το έχουμε
δει και δεν έχει καλό τέλος.

Ο Γιώργος Δενδρινός γεννήθηκε στην
Αθήνα όπου και σπούδασε ιατρική. Μετεκπαιδεύτηκε και εργάστηκε στην Οξφόρδη της Μεγάλης Βρετανίας και τη Μινεάπολη των ΗΠΑ. Είναι ορθοπεδικός, διευθυντής της Ευρωκλινικής Αθηνών. Το
νέο του μυθιστόρημα «Πάει η μουστάρδα
στην κρεμ μπρουλέ;» είναι το πέμπτο και
θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Μεταίχμιο. Προηγήθηκαν τα «Υπηρεσία υπαίθρου», «Σάμαλι και κωκ», «Απ’ τα κόκκαλα
βγαλμένα» και «Μαύρες οχιές μας ζώσανε».
Το «Απ’ τα κόκκαλα βγαλμένα» μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο από τον Σωτήρη
Γκορίτσα.
Ποια βιβλία έχετε αυτόν τον καιρό πλάι
στο κρεβάτι σας;

«The Mortdecai Trilogy» του Kyril Bonfiglioli και «Μ’ αγαπάει δεν μ’ αγαπάει» της
Alice Munro.
Ποιος ήρωας/ηρωίδα λογοτεχνίας θα θέλατε
να είστε και γιατί;

O Wilt του Tom Sharpe. Καλόκαρδος, ευφυής και συνάμα βασιλιάς της γκάφας.
Με ποιον συγγραφέα θα θέλατε να δειπνήσετε;

Με τον Frank McCourt («Angela’s Ashes»).
Ποιο ήταν το τελευταίο βιβλίο που σας
έκανε να θυμώσετε;

Δεν προλαβαίνω να θυμώσω, γιατί το έχω ήδη εγκαταλείψει στις πρώτες σελίδες.
Και το τελευταίο που σας συγκίνησε;

«The Woman Who Went to
Bed for a Year» της Sue
Townsend.
Εχετε φβ, τουίτερ; Πώς κρίνετε αυτόν τον σύγχρονο
τρόπο επικοινωνίας;

Δεν έχω. Ανήκω στη γενιά
που έκανε φίλους στις ποδο-

ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΔΕΝΔΡΙΝΟ
σφαιρικές αλάνες και στα σφαιριστήρια,
και φλερτάριζε κοιτώντας στα μάτια. Χρησιμοποιώ όμως το Διαδίκτυο για την επιστημονική μου ενημέρωση.
Γιατρός και συγγραφέας. Ακολουθείτε μια
μακρά παράδοση. Ποιο ήταν το αρχικό κίνητρο για να γράψετε λογοτεχνία;

Αυτή η παράδοση είναι λιγάκι μύθος. Π.χ.
ο Τσέχωφ, γιατρός ήταν αλλά δεν γνωρίζω
κάποια σοβαρή επιστημονική δημοσίευσή
του. Προσωπικά, πάντως, αισθάνομαι πολύ
τυχερός που εκτός από το Νομπέλ Ιατρικής μπορώ να διεκδικήσω και το Νομπέλ
Λογοτεχνίας.
Το πρώτο βιβλίο ήταν μια σάτιρα του συστήματος υγείας. Τώρα ανοίγει η βεντάλια
της σάτιρας. Είναι τόσο πολλά αυτά που
χρήζουν σάτιρας γύρω μας;

Αλλο σάτιρα άλλο χιούμορ. Εχω γράψει
τέσσερα βιβλία («Υπηρεσία υπαίθρου»,
«Σάμαλι και κβκ», «Απ’ τα κόκκαλα βγαλμένα», «Μαύρες οχιές μας ζώσανε»). Το
πέμπτο, «Πάει η μουστάρδα στην κρεμ
μπρουλέ;» κυκλοφορεί σύντομα. Προσπαθώ όπως πάντα να καταγράφω προσωπικά
βιώματα με χιούμορ. Αναμφίβολα διανύουμε την πιο σουρεαλιστική περίοδο
της νεότερης ιστορίας μας. Κρίμα που δεν
ζει ο Μποστ.
Το προηγούμενο βιβλίο σας έγινε ταινία
από τον Σωτήρη Γκορίτσα. Ο
κινηματογράφος πόσο επηρεάζει τη ματιά σας;

Πολύ. Γούντι Αλεν, Αλμπέρτο
Σόρντι, Γεωργία Βασιλειάδου.
Οι κορυφαίοι.
Στα βιβλία σας επιμένετε στο
χιούμορ. Ως αντίδοτο, ως λύτρωση, ως διέξοδο;

Το χιούμορ αναδεικνύει το
τραγικό. Λειτουργεί σαν αντίθετο χρώμα. Σαν το κίτρινο στο
βιολετί.

KΡITIKH / Της ΛΙΝΑΣ ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ

Από το κλέος στο χρέος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΜΩΥΣΙΑΔΗΣ
Ζώνη πυρός
εκδ. Μεταίχμιο, σελ. 108
Ενας συγγραφέας, διαιωνίζοντας εκουσίως
την αιχμαλωσία του από τις λέξεις, πληκτρολογεί στον υπολογιστή του με την
κρυφή ελπίδα κάποιο γράμμα να γλιστρήσει από την οθόνη στο γραφείο και από
εκεί στην εξώπορτα. Διότι η αληθινή ζωή
βρίσκεται εκεί έξω. Κάποιος άλλος, επίσης
γραφιάς, γαληνεύει τις αγωνίες της γραφής
ατενίζοντας εδεμικά λιβάδια, μέχρι που
έντρομος βλέπει τον εαυτό του να κείτεται
σε έναν ασφοδελό λειμώνα, κατάσπαρτο
από λέξεις εν μέσω των οποίων ο ίδιος
φαντάζει σαν κραυγαλέο ορθογραφικό
λάθος. Εξίσου δυσοίωνες βαίνουν οι ονειροπολήσεις ενός άλλου συγγραφικού μυαλού, πυρακτωμένου από τον καύσωνα,
που ανίσχυρες πολεμούν οι κουρτίνες
μπροστά στην ανοιχτή μπαλκονόπορτα.
Μες στο καύμα του μεσημεριού οι κουρτίνες μετατρέπονται σε φτερούγες που
ταξιδεύουν τον συγγραφέα στις ιδιωτικές
ιστορίες της πόλης, για να τον προσγειώσουν απότομα στην πολυθρόνα, απ’
όπου τις παρατηρεί να θροΐζουν σαν λευκές σημαίες συνθηκολόγησης.
Μολονότι τα πέντε πρώτα διηγήματα
της συλλογής, που επικεντρώνονται στην
άλυτη διαπάλη ζωής και γραφής, είναι τα
πιο ενδιαφέροντα, έχω την εντύπωση πως
ο Παναγιώτης Χατζημωυσιάδης ρίχνει το
βάρος στα τελευταία οκτώ, που τοποθε-

τούνται πρόδηλα στη διακεκαυμένη ζώνη
του ελληνικού παρόντος. Και εδώ τον τόνο
δίνουν οι μεταφορές και η αλληγορική
διάσταση της αφήγησης, αλλά τώρα η
πραγματικότητα κατισχύει της φαντασίας.
Αρκετά από τα κείμενα της τελευταίας
ενότητας ακούγονται τόσο θυμωμένα, που
δεν έχουν καμία διάθεση να
εμπιστευτούν την οργή τους
στις διαφυγές της μυθοπλασίας.
Μιλούν απερίφραστα για την
εθνική μας κατάθλιψη και τη
συλλογική κατήφεια, ανατρέχουν με περιφρόνηση στις παλιές, ένδοξες ημέρες, στο αρχαίο αθηναϊκό κλέος και στην
εποποιία του 2004, παλινδρομούν χαιρέκακα μεταξύ των
θριάμβων τού τότε και των
θρόμβων τού τώρα, και διαρρηγνύουν
κάθε μύθο έτσι ώστε τίποτα να μην κρύβει
το στραβοχυμένο μπετόν και τις λαμαρίνες,
που ορθώνονται πάνω από καιρό αλωμένες
Θερμοπύλες. Από τα προαναφερθέντα
διηγήματα ξεχωρίζουν τα μελλοντολογικά,
εκείνα δηλαδή που καταφέρνουν να απαγκιστρωθούν από τη βαρυτική έλξη της
πραγματικότητας για να την κοιτάξουν
από κάποια απόσταση. Στην «Εκκαθάριση», για παράδειγμα, ο Χατζημωυσιάδης
συναιρεί εύστοχα τις συγγραφικές ανησυχίες των αφηγητών στο πρώτο μέρος
του βιβλίου με την καταμαρτύρηση των
σημερινών δεινών στο τελευταίο. Μια
εκτεταμένη εκκαθάριση απαλλάσσει το

έθνος από τα οθνεία στοιχεία, που νόθευαν
την καθαρότητά του, προσδίδοντάς του
μια καινοφανή φυλετική και γλωσσική
αυθεντικότητα. Με λευκές τις σελίδες
του εγκεκριμένου εθνικού λεξικού του
και αποκαθαρμένη τη φυλετική και πνευματική του ιδιοπροσωπία, ο άλαλος λαός
αποφασίζει να διασώσει το
αποστειρωμένο του γονιδίωμα
προκρίνοντας τη συλλογική
ευθανασία. Αλλά και στο «Λεξοτανίλ» το χάος και η ασυναρτησία των ημερών αποδίδονται σαρκαστικά μέσα από
το εύρημα μιας επιδημικής αϋπνίας, που δεν αφήνει τους
πολίτες να κοιμίσουν τα φαντάσματά τους. Οταν τα αποθέματα του φαρμάκου εξαντλούνται, κατάκοποι από την αγρύπνια
ξαπλώνουν στα κρεβάτια τους και μακριά
πια «από την ελπίδα και από τον τρόμο»
κάνουν όνειρα γλυκά.
Στα πέντε πεζά που συναπαρτίζουν τη
δεύτερη ενότητα της συλλογής πρωταγωνιστούν απόκληροι του έρωτα, υποχόνδριοι εργένηδες, απελπισμένες πάλαι
ποτέ όμορφες που ικετεύουν για την ευμένεια του καθρέφτη και άλλες, που μόνες
μες στο κατοικημένο από φασματικούς
εραστές σκοτάδι λαχταρούν τη σεξουαλική
πλησμονή. Αξίζει να προσέξουμε ανάμεσά
τους τον άντρα, που πέθανε αιφνιδίως
όταν στο μυαλό του βραχυκύκλωσε η
ωραιότερη μέρα της ζωής του.

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΑΡΑΜΥΘΙ

ΠΑΙΔΙΚΟ

ΓΚΑΪΤΟ ΓΚΑΖΝΤΑΝΟΦ
Το φάντασμα του Αλεξάντρ Βολφ
μετ. Ελένη Μπακοπούλου
εκδ. Αντίποδες, σελ. 192
Ενας ολοκαίνουργιος εκ-

ROB BIBBULPH
Φύσηξε αεράκι
μετ. Γιάννης Παπαδόπουλος
εκδ. Παπαδόπουλος, σελ. 40
Το πρώτο picture book

ΕΡΗ ΡΙΤΣΟΥ
Η μαύρη πεταλούδα
εκδ. Κέδρος, σελ. 32
Οταν στον τόπο της πέ-

δοτικός οίκος, που ξεκίνησε δυναμικά σε μια δύσκολη εποχή. Με νέους
συγγραφείς και με κλασικά κείμενα. Οπως αυτό
του Γκάιτο Γκαζντάνοφ, ο
οποίος θεωρείται από
τους σημαντικότερους Ρώσους συγγραφείς
της διασποράς. Στο μυθιστόρημα, που γράφτηκε το 1947-48, παρακολουθούμε, στη
διάρκεια του ρωσικού εμφυλίου, έναν νεαρό στρατιώτη των Λευκών να σκοτώνει στην
ουκρανική στέπα έναν καβαλάρη. Χρόνια
αργότερα, βρίσκεται εξόριστος στο Παρίσι...

του Βρετανού Rob Biddulph, art director του περιοδικού Observer, γοητεύει.
Ο δημιουργός ζωγραφίζει
όμορφες μέσα στην απλότητά τους εικόνες, και διαλέγει λίγες λέξεις, τις
ενώνει με μαεστρία δημιουργώντας έμμετρες φράσεις (εύστοχα αποδομένες στα ελληνικά) και αφηγείται μια ιστορία με πρωταγωνιστή ένα μικρό πιγκουινάκι. Το πιγκουινάκι κρατάει ένα χαρταετό και με τον αέρα
να φυσάει δυνατά παρασύρεται, ταξιδεύει
μακριά στη ζούγκλα.

φτει ξηρασία, η μικρή
μαύρη πεταλούδα μεταναστεύει σ’ ένα λιβάδι
γεμάτο πολύχρωμες πεταλούδες. Μακριά από
τους δικούς της, σ’ ένα
νέο περιβάλλον η πεταλούδα προσπαθεί να επιβιώσει. Κάποιοι θα
την αντιμετωπίσουν με καχυποψία, ενώ
κάποιοι άλλοι θα την αγκαλιάσουν με αγάπη. Αυτή είναι η κεντρική υπόθεση του βιβλίου για παιδιά από 4 ετών της Ερης Ρίτσου, που έχει εικονογραφήσει αριστοτεχνικά η Ναταλία Καπατσούλια. Ενα παραμύθι που διαδραματίζεται μέσα στη φύση...

ΟΛΓΑ ΣΕΛΛΑ

ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΑΝΤΡΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ

ΠΑΙΔΙΚΟ

ΞΕΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΙΡΣΤΕΝ ΜΠΟΥΑ
Ο μικρός ιππότης Πότης
εικ. Μπάρμπαρα Σολτς
εκδ. Πατάκη, σελ. 388
Η πολυγραφότατη και κα-

IAN FLEMING - GEORGES SIMENON
Μποντ εναντίον Μαιγκρέ. Μια συζήτηση
μετ. Μαρία Αγγελίδου
εκδ. Αγρα, σελ. 30
Το 1964, έπειτα από ένα

ταξιωμένη Γερμανίδα
συγγραφέας Κίρστεν
Μπουά στον «Μικρό ιππότη Πότη» (το πρώτο της
βιβλίο που μεταφράζεται
στα ελληνικά) ταξιδεύει
στον παραμυθένιο μεσαίωνα των θρύλων, των δράκων και των ιπποτών. Με εύθυμη γραφή, έξυπνα αστεία και
ανατρεπτική διάθεση που θα προβληματίσει τους νεαρούς αναγνώστες, η συγγραφέας παίζει με τα στερεότυπα εκείνης της
εποχής. Ο νεαρός Πότης γεννήθηκε δούλος..

πρωτάθλημα γκολφ, ο Ιαν
Φλέμινγκ, δημιουργός
του Τζέιμς Μποντ, συναντά τον Ζορζ Σιμενόν, τον
πληθωρικό συγγραφέα
των εκατοντάδων μυθιστορημάτων και δημιουργό του επιθεωρητή Μαιγκρέ, στον πύργο
του Εσαντάν, στο σπίτι του κοντά στη Λωζάννη. Παρών ήταν ο Αγγλος δημοσιογράφος Γκόρντον Γιανγκ, ο οποίος κανόνισε τη
συνάντηση και ηχογράφησε τη συνομιλία
των δύο συγγραφέων. Τις περισσότερες
ερωτήσεις τις κάνει ο Φλέμινγκ.

ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ
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«Ακουμπώ στις ραγισμένες ψυχές»
Η Αλκυόνη Παπαδάκη, απόλυτη κυρία των μπεστ σέλερ, δηλώνει στην «Κ»: «Δεν γράφω καθόλου εύκολα»
Της ΟΛΓΑΣ ΣΕΛΛΑ

Αλκυόνη Παπαδάκη: εδώ και πολλά
χρόνια (και δεκαεπτά βιβλία!), είναι
η κυρία των απόλυτων μπεστ σέλερ, πάντα και σταθερά στις εκδόσεις «Καλέντης». Κι όμως, δεν
είναι ο άνθρωπος που δίνει εύκολα
συνεντεύξεις. Θέλησα όμως να τη
γνωρίσω και να διακρίνω τι κρύβεται πίσω από τα βιβλία που αγγίζουν χιλιάδες αναγνώστες.
Το ραντεβού μας ήταν στους
νέους χώρους των εκδόσεων «Καλέντη», πολύ κοντά στο τέρμα του
μετρό στο Ελληνικό. Η Αλκυόνη
Παπαδάκη άφησε για λίγο τη «φωλιά» της και τον κήπο της στη Σα-

“

Εκανα ιστορίες με σκοπό να
τις μεταφέρω στους άλλους.
Δεν νιώθω σαν να μου χαρίστηκε κάτι από τον ουρανό.
λαμίνα. «Είναι ένα μικρό προκατασκευασμένο σπίτι, αλλά είναι
το σπίτι μου», λέει. Είναι μια απλή
γυναίκα, θα έλεγα ότι εκπέμπει το
άρωμα της ιδεατής μαμάς, που σε
αγκαλιάζει, αποκτά μαζί σου αμέσως οικειότητα, είναι τρυφερή και
άμεση. Ενιωθε αμήχανα στη φωτογράφηση, αλλά ήταν λαλίστατη
και άμεση στις κουβέντες που προηγήθηκαν της συνέντευξης.
Ξεκίνησε να γράφει στα 19 της
χρόνια, με «Το κόκκινο σπίτι», που
η ίδια χαρακτηρίζει το χρονικό
της ζωής της μέχρι τότε και εκδόθηκε με δικά της έξοδα. «Υστερα
όμως έκανα μια μεγάλη παύση,
περίπου επτά χρόνια, γιατί ήθελα

Η Αλκυόνη Παπαδάκη ξεκίνησε από τη δημοσιογραφία γράφοντας στην «Αυγή». «Με πήρε από τ’ αυτί ο Τάσος Βουρνάς», λέει σήμερα. Μέχρι τη δικτατορία. Μετά ασχολήθηκε με τη λογοτεχνία. «Δεν μπορώ να κάνω
δύο πράγματα μαζί».
να ζήσω διαφορετικά τη ζωή μου.
Και δεν το μετανιώνω». Αργότερα,
δούλεψε στην προδικτατορική
«Αυγή», στο ελεύθερο ρεπορτάζ.
«Με πήρε από τ’ αυτί ο Τάσος Βουρνάς», λέει. Μέχρι τη δικτατορία.
Τότε ακολούθησε τη διαδρομή
πολλών: αυτοεξορία στο Παρίσι.
Δεν συνέχισε με τη δημοσιογραφία,
γιατί «δεν μπορώ να κάνω δύο
πράγματα μαζί. Αφοσιώθηκα στη
λογοτεχνία», μου λέει και δεν παραγνωρίζει ότι το πέρασμά της
από τη δημοσιογραφία τη βοήθησε
να επικεντρώνεται καλύτερα στο
θέμα της και στα λογοτεχνικά βιβλία.
– Δεκαεπτά βιβλία, χιλιάδες αν-

τίτυπα, χιλιάδες αναγνώστες.
Πώς νιώθετε γι’ αυτή τη διαδρομή;
– Σ’ όλη μου τη διαδρομή, μία
λέξη κυριαρχεί: «Μαζί». Ηθελα από
μικρό παιδί να είμαι μαζί με τους
άλλους. Ολους τους άλλους. Χωρίς
εξαιρέσεις. Να γελάμε, να κλαίμε,
να παίζουμε, να ονειρευόμαστε...
Εκανα πάντα ιστορίες, με σκοπό
να τις μεταφέρω στους άλλους.
Ημουνα στη ζωή, πώς να σας το
πω... Στην ομάδα αναγνώρισης. Να
δω, να μάθω, να χωθώ στα δύσκολα,
να ψάξω, να ρισκάρω, να ανακαλύψω... Δεν νιώθω σαν να μου χαρίστηκε κάτι από τον ουρανό. Αυτή
ήταν και είναι η ζωή μου.

Προτάσεις

– Είναι εντυπωσιακό ότι παραμένετε σ’ έναν, κατά το κοινώς
λεγόμενο, «αουτσάιντερ» εκδοτικό οίκο. Εχετε δεχθεί προτάσεις
για μετεγγραφή;
– Είναι φυσικό να υπάρχουν τέτοιες προτάσεις, αφού τα βιβλία
μου έχουν κάτι να πουν στους συνανθρώπους μου. Με τους ανθρώπους που συνεργάζομαι, όμως, έχω
μια καλή σχέση. Μια σταθερή φιλία.
– Πώς ερμηνεύσατε την ανταπόκριση του κοινού;
– Ενιωσα μεγάλη χαρά. Και νιώθω πάντα μεγάλη χαρά. Την ανταπόκριση την ερμηνεύω, γιατί

τα κείμενά μου είναι άμεσα, γραμμένα με τη γλώσσα της καρδιάς
και τους κωδικούς της κατανόησης.
Αν έμαθα κάτι σ’ αυτή τη ζωή είναι
ν’ ακουμπώ στις ραγισμένες ψυχές,
χωρίς γάντια, χωρίς υποκρισίες,
θεωρίες και κριτικές.
– Δεν επιδιώκετε τη δημοσιότητα. Κι όμως οι αναγνώστες αυξάνονται...
– Δεν επεδίωξα ποτέ τίποτ’ άλλο
εκτός από το να κάνω όσο γίνεται
καλύτερα αυτό που μπορώ. Θα
ήταν ψέμα αν έλεγα πως δεν μ’ ενδιαφέρει η αναγνώριση, τα ωραία
λόγια κ.λπ. Αλλά αυτός είναι ο χαρακτήρας μου. Και να σου πω και
κάτι; Χαίρομαι γι’ αυτό. Μπορεί
και να είμαι και περήφανη.
– Μιλήστε μας για τη συγγραφική
σας «κουζίνα». Από τι εμπνέεστε,
πώς γράφετε, πόσο γρήγορα γράφετε, τι σας τροφοδοτεί εκείνο
το διάστημα;
– Η συγγραφική μου «κουζίνα»
δεν έχει συνταγή. Αυτοσχεδιασμούς έχει. Η ζωή μου ήταν πάντα
γεμάτη ανατροπές, αντιφατικές
καταστάσεις, δύσκολες διαδρομές, ρίσκα και κλειστές στροφές.
Μια πορεία χωρίς σηματοδότηση.
Με πολλές λακκούβες, αλλά και
όμορφα τοπία, τελικά. Υπάρχει
πολύ υλικό... Ολα γύρω μου και
μέσα μου έχουν να μου πουν πολλά. Γενικά, με τραβάει, με μαγεύει
η μυρωδιά της ζωής. Τα χνότα
του ανθρώπου... Δεν γράφω καθόλου εύκολα. Εχω την αίσθηση
ότι χαράσσω σε μια σκληρή πέτρα. Θέλω οι λέξεις να ζωντανεύουν στο χαρτί. Να σπαρταρούν. Θέλω να βγαίνουν χρώματα
και αρώματα ανάμεσα από τις
φράσεις. Είναι δύσκολο αυτό και
ψυχοφθόρο. Αλλά μ’ αρέσει να
κάνω χάλι τον εαυτό μου. Να του
βάζω τρικλοποδιές.

Βιβλία και αντίτυπα
«Το κόκκινο σπίτι» (1988), πά-

νω από 60 χιλ. αντίτυπα.

«Η μπόρα» (1989), πάνω από

200 χιλ. αντίτυπα.

«Σκισμένο ψαθάκι» (1993),

πάνω από 200 χιλ. αντίτυπα.

«Αμάν... αμάν!» (1995), πάνω

από 80 χιλ. αντίτυπα.

«Οι κάργιες» (1997), πάνω από

80 χιλ. αντίτυπα.

«Σαν χειμωνιάτικη λιακάδα»

(1999, που έγινε και τηλεοπτική σειρά), πάνω από 180 χιλ.
αντίτυπα.

«Το τετράδιο της Αλκυόνης»

(1999), 50 χιλ. αντίτυπα.

«Βαρκάρισσα της χίμαιρας»

(2001), πάνω από 150 χιλ. αντίτυπα.

«Στον ίσκιο των πουλιών»

(2003), 120 χιλ. αντίτυπα.

«Ξεφυλλίζοντας τη σιωπή»

(2004), πάνω από 50 χιλ.

«Στο ακρογυάλι της ουτοπίας»

(2005), πάνω από 200 χιλ.

«Το ταξίδι που λέγαμε»

(2007), πάνω από 270 χιλ. αντίτυπα.

«αν ήταν όλα... αλλιώς»

(2009), πάνω από 100 χιλ.

«Το χρώμα του φεγγαριού»

(2011, το απόλυτο μπεστ σέλερ
της), 350 χιλ. αντίτυπα.

«Τι σου είναι η αγάπη τελικά...» (2011), 80 χιλ. αντίτυπα.
«Σ’ ένα γύρισμα της ζωής»

(2013) 120 χιλ. αντίτυπα.
Το νέο της βιβλίο, με τίτλο «Θα
ξανάρθουν τα χελιδόνια», κυκλοφόρησε στις αρχές του
2015 και συνεχίζει εδώ και
εβδομάδες να είναι στις πρώτες θέσεις της λίστας με τα ευπώλητα.
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Η Vestnik Kipra παρουσιάζει

health +
beauty
expo
26 Απριλίου

Amathus Beach Hotel,
Λεμεσός

Οι διαλέξεις του Health & Beauty Expo!
Σε 3 γλώσσες: Αγγλικά, Ελληνικά και Ρώσικα!

Health-Beauty-Expo
Ώρες προσέλευσης κοινού:
12:00-20:00

ARES ROOM

HERMES ROOM

APHRODITE ROOM

POSEIDON ROOM

12:00

OPENING CEREMONY

ǻȡǹȞįȡİȐȢȃȚțȠȜȐȠȣ *5
´ĭȣıȘțĮȚȊȖİȓĮǹıșȑȞİȚİȢțĮȚȆȡȩȜȘȥȘĲȠȣȢ´

ȺɧɧɚȺɧɢɫɢɦɨɜɚ 586
³Ʉɚɤɫɚɦɨɨɰɟɧɤɚɜɥɢɹɟɬ
ɧɚɪɚɡɜɢɬɢɟɥɢɱɧɨɫɬɢ´

ɂɧɝɚɄɨɥ 586
³L0HU±ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɹɡɚɪɭɛɟɠɧɨ
ɝɨɜɪɚɱɚɞɥɹɠɢɬɟɥɟɣɄɢɩɪɚª

13:00

'U1LFN.UDQLGKLRWLV (1*
0RGHUQ7HFKQRORJLHVRI1RQ
LQYDVLYH6XUJHU\LQ&\SUXV

ȿɤɚɬɟɪɢɧɚɄɭɤɭɲɤɢɧɚ 586
³ɋɢɧɞɪɨɦɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɜɵɝɨɪɚɧɢɹ
ɤɚɤɧɟ©ɫɝɨɪɟɬɶªɧɚɪɚɛɨɬɟɢɞɨɦɚ"´

9LROD(GZDUG (1*
³&RORU/LIH%HDXWLIXO´

ȿɥɟɧɚɂɜɚɧɨɜɚ 586
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹɦɨɥɨɞɨɫɬɢ

14:00

0DVWHU9DVLO\)LULSSLV (1*
³7DL&KLɋKL*RQJ
$Q,QWURGXFWLRQIRU%HJLQQHUV´

&KULVWRV)UDQJLDGDNLV (1*
³$SLYLWD\HDUV*UHHN6XVWDLQDEOH%XVLQHVV±
1DWXUDO(IIHFWLYH +ROLVWLF3URGXFWV´

0LFKDHOGH*ODQYLOOH 9LROD(GZDUG
(1*
³%UHDWKZRUN5K\WKP´

ȿɥɟɧɚɇɢɤɨɥɚɟɜɚ 586
©ɉɪɢɧɰɢɩɵɚɸɪɜɟɞɵɢɣɨɝɢ
ɜɤɢɩɪɫɤɢɯɪɟɚɥɢɹɯ´

15:00

$QJHORV$VSLRWLV (1* 
³*HW:RUN2XW
+LJK,QWHQVLW\,QWHUYDO7UDLQLQJ
7ULJJHU3RLQW0DVVDJH7KHUDS\
3RVWXUH&RUUHFWLRQ´

0ȐȡȚȠȢȀĮȧıȒȢ *5 
³ǺĮıȚțȐǺȒȝĮĲĮȖȚĮʌĮȚįȚȐıȣȞĲȠȞȚıȝȩȢȖȠȞȑȦȞ
țĮȚʌĮȚįȚȫȞİĲȫȞıĲȚȢȆȡȫĲİȢǺȠȒșİȚİȢțĮȚ
ǼȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘǺȠȒșİȚĮȢıİǼʌİȓȖȠȞȆİȡȚıĲĮĲȚțȩ´

ǹȞįȡȑĮȢȂİıĮȡȓĲȘȢ *5
³ǹʌȩĲȠȈĲȡİȢıĲȘȞǼȜİȣșİȡȓĮ
ǻȚİțįȚțȫȞĲĮȢĲȘȞʌȡȠıȦʌȚțȒȝĮȢ
ǹȞĮȖȑȞȞȘıȘ´

0U$EVROXW 586
³Ʉɚɤɜɵɝɥɹɞɟɬɶɧɚɥɟɬ
ɦɨɥɨɠɟɢɛɵɬɶɚɛɫɨɥɸɬɧɨ
ɡɞɨɪɨɜɵɦ´



6HQVHL$JLV$JLVLODRX (1*
³$LNLGR)RU$OO$JHV´

'U6RIRFOLV1LFRODLGHV (1*
³%UHDVW$XJPHQWDWLRQ0\WKV$QG7UXHV´

ȺɧɞɪɭɥɚɁɨɩɩɭȽɭɫɟɜ 586
³Ɂɞɨɪɨɜɚɹɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶɢɪɨɠɞɟ
ɧɢɟɡɞɨɪɨɜɨɝɨɪɟɛɟɧɤɚɜɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɠɢɡɧɢ´

*UHJRULD.DQDULV (1*
³,QIDQW0DVVDJH
%RQGLQJ:LWK1HZERUQ´

17:00

(XURSHDQ:LQJ7VXQ2UJDQL]DWLRQ
(1* ³'UDZ3URWHFW
DQG'HIHQG<RXU%RUGHUV´

'U0LFKDOLV=HQRQRV (1*
³,PSUHVV:LWK<RXU6PLOH´

ɆɚɪɢɹȽɨɥɭɛɶ 586
³ɋɤɨɪɚɹɚɪɨɦɚɩɨɦɨɳɶ´

'U,JRUýHWRMHYLü (1*
³7KH$JHRI7HFKQRORJ\
8QFRYHULQJWKH+LGGHQ&DXVHVRI
'LVHDVH´

18:00

-LX-LWVX (1*
³(QMR\D:RQGHUIXO0DUWLDO$UW´

ȿɤɚɬɟɪɢɧɚȼɚɜɢɥɨɜɚ 586
³Ɂɞɨɪɨɜɶɟɢɤɪɚɫɨɬɚ±ɷɬɨɧɚɲɨɛɪɚɡɠɢɡɧɢ
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹɡɞɨɪɨɜɶɹɢɤɪɚɫɨɬɵ
ɧɚɄɢɩɪɟ´

ȻɨɝɞɚɧɄɪɢɫɬɨɜ 586
³Ɋɚɞɭɝɚɛɢɨɪɢɬɦɵɩɢɬɚɧɢɟ
ɢɤɨɞȾɇɄ´

<LRXOD3DSDN\ULDNRX (1*
³/DYHQGHU (QWUHSUHQHXUVKLS´



%UHDN

'U$QGUHDV6NDUSDULV (1*
³$JLQJRIWKHIDFH9ROXPHWULF&RUUHFWLRQDQG
%HDXWLILFDWLRQRIWKHIDFHZLWK)LOOHUVDQG%LR
VWLPXODWRUV´

ȿɥɟɧɚɇɢɤɨɥɚɟɜɚ 586
³Ɂɞɨɪɨɜɨɟɩɢɬɚɧɢɟɤɚɤɫɬɢɥɶ
ɠɢɡɧɢ´

īȚȫȡȖȠȢȆĮȣȜȓįȘȢ *5
©ǼȜİȪșİȡȘțĮĲȐįȣıȘ
ǱȞșȡȦʌȠȢțĮȚȕȣșȩȢª

Κύριοι Χορηγοί:

Χορηγοί Επικοινωνίας:

Χρυσός Χορηγός:

Χορηγός:

Special Guest:
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Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Κυριακή 26 Απριλίου 2015

Ο μόνος δημοφιλής πόλεμος

Στο i-Tunes

Η προβολή των τρέιλερ της έβδομης ταινίας του «Πολέμου των άστρων» προκάλεσε ενθουσιασμό
Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

Εφημερίδες, μπλογκ, ιστοσελίδες,
τηλεόραση, σινεμά· όπου κι αν
γύριζες το βλέμμα σου την εβδομάδα που μας πέρασε έβλεπες
αναφορές στον «Πόλεμο των
άστρων - Η Δύναμη ξυπνά». Τι
κι αν η πρεμιέρα του έβδομου
πολυαναμενόμενου μέρους του
έπους επιστημονικής φαντασίας
απέχει οκτώ ολόκληρους μήνες
(τα φετινά Χριστούγεννα); Η κυκλοφορία ενός σύντομου teaser
με σκηνές από την ταινία πυροδότησε τέτοιο ενθουσιασμό,
ώστε επισκίασε οτιδήποτε άλλο
στην κινηματογραφική επικαιρότητα – θυμηθείτε, μιλάμε
απλώς για ένα τρέιλερ.

Πρόσφατα κυκλοφόρησαν

επίσημα στο i-Tunes τα έξι
επεισόδια του «Πολέμου
των άστρων», έτσι οι φίλοι
της σειράς έχουν για πρώτη
φορά την ευκαιρία να προμηθευτούν –νόμιμα– τις ταινίες και σε ηλεκτρονική
μορφή. Χρήσιμο αφού πολλοί έχουν αρχίσει να προγραμματίζουν «μαραθώνιους» προκειμένου να προετοιμαστούν αναλόγως για
τη νέα κυκλοφορία στο τέλος του χρόνου. Και εδώ
προκύπτει το –όχι και τόσο
προφανές– ερώτημα: ποια
είναι η ιδανική σειρά για να
δει κάποιος το σύνολο των
μέχρι τώρα ταινιών του
«Πολέμου των άστρων»;
Χρονολογικά τα πιο πρόσφατα μέρη (αυτά της δεκαετίας του 2000) πρέπει
να ιδωθούν πρώτα, μιας και
πρόκειται για τα επεισόδια
I, II και III. Πολλοί ωστόσο
πιστεύουν ότι ταιριάζει καλύτερα να δει κάποιος πρώτα τα παλιά επεισόδια, τα
οποία ούτως ή άλλως έχουν
τη δική τους αυτοτέλεια και
δεν εξαρτώνται από τα
προηγούμενα. Τέλος,
υπάρχουν κι εκείνοι –οι πιο
σκληροπυρηνικοί– οι οποίοι
υποστηρίζουν πως η ιδανική σειρά αποτελείται από
μια μείξη παλιών και νεότερων, με τα τελευταία να
λειτουργούν ως εκτενή
φλας μπακ στην κυρίως
ιστορία.

“

Το έβδομο επεισόδιο της
σειράς, σε σκηνοθεσία Τζ.
Τζ. Αμπραμς, θα κάνει
πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες όλου του
κόσμου τα Χριστούγεννα.
Ο όλος χαμός βέβαια δεν είναι
τυχαίος. Πίσω του κρύβεται το
εξαιρετικά στρατηγικό μάρκετινγκ της Ντίσνεϊ, η οποία αποφασίζοντας πριν από δύο χρόνια
να εξαγοράσει τη LucasΑrts
(εταιρεία η οποία είχε τα δικαιώματα του franchise) έναντι 4
δισ. δολαρίων, έκανε όλες τις
απαραίτητες κινήσεις ώστε να
εξαργυρώσει την επένδυσή της
στο πολλαπλάσιο. Η πρώτη από
αυτές ήταν να επιλέξει τον Τζ.
Τζ. Αμπραμς («Lost», «Super 8»)
για να σκηνοθετήσει το νέο
επεισόδιο που σηματοδοτεί την
επιστροφή του «Πολέμου των
άστρων», μία δεκαετία μετά την
τελευταία εκδοχή του Τζορτζ
Λούκας. Βασικό χαρακτηριστικό
του Αμπραμς –πέραν της ειδικότητάς του στις ταινίες φαντασίας– είναι πως ανήκει ουσιαστικά στη γενιά εκείνη που

ΡΙΚ1

ΤHΛ.: 22862000

ΡΙΚ2

Ο Τσιουμπάκα και ο Χαν Σόλο επιστρέφουν. Μονάχα που πλέον, η κόμη του Χαν Σόλο, τον οποίο υποδύεται βεβαίως ο Χάρισον Φορντ, έχει γκριζάρει. Ηταν το 1977 όταν για πρώτη φορά ο Φορντ ερμήνευσε στον «Πόλεμο των άστρων» τον ρόλο του Χαν Σόλο. Εχουν περάσει από τότε σχεδόν
σαράντα χρόνια.
μεγάλωσε με τις αρχικές ταινίες
και αποτελεί φανατικό θαυμαστή της σειράς.

«Σεβασμός στους φαν»
Βασική πολιτική του νέου
πρότζεκτ «Πόλεμος των άστρων»
είναι εκείνο που οι ίδιοι οι παραγωγοί ονομάζουν «σεβασμό
στους φαν». Τοποθετώντας τον
συγκεκριμένο σκηνοθέτη και
δίνοντάς του ελευθερία έκφρασης, η σειρά σύντομα επέστρεψε
στις γνώριμες και αγαπημένες
ρίζες της. Ηδη τα όσα έχουμε
δει από τα δύο μικρά teaser φέρνουν πολύ περισσότερο στον
νου τη θρυλική πρώτη τριλογία
των δεκαετιών του ’70 και του
’80, παρά τη σαφώς κατώτερη
αντίστοιχη των ’00s. Το πιο πρόσφατο από αυτά, το οποίο είχε
περισσότερα από 88 εκατομμύρια «χτυπήματα» σε ένα 24ωρο

ΤHΛ.: 22862000

MEGA

κυκλοφορίας, τελειώνει με ένα
πλάνο του Χαν Σόλο (Χάρισον
Φορντ) παρέα με τον πιστό του
μαλλιαρό συνοδοιπόρο «Τσούι»:
δεν ήταν και λίγοι αυτοί που δάκρυσαν... Σε κάθε περίπτωση,
εκατοντάδες φανατικοί θαυμαστές, ως επί το πλείστον ενήλικοι, κατασκήνωσαν κανονικά
τις προάλλες έξω από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο
Αναχάιμ της Καλιφόρνιας, προκειμένου να εξασφαλίσουν μια
θέση στην εκδήλωση όπου πρωτοπαρουσιάστηκε το τρέιλερ.
Μόλις ο Αμπραμς έμαθε τι γινόταν, έστειλε πίτσες για όλους.
Για να καταλάβει κανείς όλη
αυτή την «τρέλα», πρέπει να
έχει κατά νου τι σημαίνει «Πόλεμος των άστρων» ως ποπ φαινόμενο, τοποθετημένο μάλιστα
στο ανάλογο χρονικό πλαίσιο.
Οι σημερινοί 45άρηδες έχουν

ΤHΛ.: 22477777

ANT1

ΤHΛ.: 22200200

στην καρδιά –περισσότερο κι
από το μυαλό– τους τις ταινίες
ως τον δεσμό εκείνο που για
πρώτη φορά τούς συνέδεσε με
τη μαγεία του κινηματογράφου.
Αντίστοιχα οι 25-30άρηδες πέρασαν στην ψηφιακή εποχή
των ειδικών εφέ μέσω της δεύτερης τριλογίας, μεγαλώνοντας
μάλιστα σε ένα κοινωνικό περιβάλλον όπου σταδιακά οι
«σπασίκλες» των κόμικς και των
ταινιών φαντασίας έγιναν απίστευτα δημοφιλείς και σε πολλές
περιπτώσεις πλούσιοι – λάβετε
υπ’ όψιν το τηλεοπτικό φαινόμενο του «The Big Bang Theory», για παράδειγμα. Σκεφτείτε
μόνο πώς ένιωσαν κάποιοι από
αυτούς –οι δημιουργοί της μικρής start-up «Sphero» συγκεκριμένα– όταν το τηλεκατευθυνόμενο ρομποτάκι τους επιλέχθηκε από τους παραγωγούς

ΣΙΓΜΑ

ΤHΛ.: 22580100

ως νέος σύντροφος του αγαπημένου R2-D2 για τη νέα ταινία.
Μιλήσαμε παραπάνω για το
πρότζεκτ «Πόλεμος των άστρων».
Αυτό προφανώς δεν περιλαμβάνει μόνο την ταινία των φετινών
Χριστουγέννων. Ταυτόχρονα με
τη σχεδόν σίγουρη συνέχεια της
βασικής ιστορίας με τουλάχιστον
άλλα δύο επεισόδια, επιπλέον
φιλμ σχετικά με τη συγκεκριμένη
μυθολογία ήδη ετοιμάζονται και
θα ξεκινήσουν να τροφοδοτούν
τις αίθουσες από την επόμενη
χρονιά. Ας μη γελιόμαστε· μια
κανονική βιομηχανία έχει μπει
σε κίνηση και η (οικονομική)
επιτυχία της είναι περίπου δεδομένη. Ας ελπίσουμε, στο μεταξύ, αυτή να παράγει και μερικές
αξιόλογες ταινίες, ικανές να τις
θυμόμαστε για κάτι περισσότερο
από τις ατελείωτες ουρές των
multiplex.

MAD

ΤHΛ.: 22472472

TV PLUS

ΤHΛ.: 22600600

21.30 Matchpoint

21.00 Detective Vera

21.20 Cloud Atlas

21.15 Τhe Voice

21.25 Κρυφός Καιάδας

17.30 Fashion Music Project

21.10 Adaptation

07.30
10.15
11.15
12.30

08.00 Παιδική ζώνη
α. O Kόμης Μόντε Κρίστο
β. Η Φραουλίτσα γ. Ποκόγιο δ. Άρθουρ ε. Ζίγκμπι
στ. Λαπίτς, ο μικρός παπουτσής ζ. Ντένις ο τρομερός η. Οι περιπέτειες
στη Χόρσλαντ θ. Ταμπαλούκα ι. Αστυνόμος Σαΐνης κ. Τιν Ντέις λ. Η Φραουλίτσα μ. Άρθουρ
14.00 Παιδική ζώνη - (Ε)
15.35 Η ζωή της Κέιτλιν
(Caitlin’s way, I)
Επεισόδο 6ο/26.
16.00 Bυθισμένος θησαυρός
(National Geographic:
Secrets of the Tang
Treasure Ship)
Ντοκιμαντέρ.
17.00 Διάσημες παραλίες
του κόσμου
(Μπιαρίτζ). Ντοκιμαντέρ.
17.25 Παγκόσμιο Κύπελλο
Σκοποβολής
(Από τη Λάρνακα)
Τελικός Σκιτ Ανδρών
18.35 Euromaxx
19.00 Εμείς - (Biz)
19.50 EIΔHΣEIΣ (αγγλική)
20.00 EIΔHΣEIΣ (τουρκική)
20.10 Η ελληνική μου κουζίνα
(My greek kitchen)
Εκπομπή μαγειρικής
με την Τόνια Μπάξτον.
21.00 Detective Vera:
Castles in the Air
Αυτοτελείς ταινίες μυστηρίου, βασισμένεςστα
αστυνομικά μυθιοστορήματα της Αν Κλιβς.
22.30 Σάββατο κι απόβραδο-(E)
23.40 EIΔHΣEIΣ - (E)
00.00 ΓΙΟΥΡΟΝΙΟΥΣ

07.00 Θεία λειουργία
Απευθείας μετάδοση.
10.00 Κάν’ το όπως ο Άκης - (Ε)
Εκπομπή μαγειρικής
με τον Άκη Πετρετζίκη.
10.30 Μάνα Χ Ουρανού - (Ε)
Κωμική σειρά
με τους Μαρία Σολωμού,
Τάσο Γιαννόπουλο,κ.ά.
11.00 One Mark show - (Ε)
Σόου με τον
Μάρκο Σεφερλή.
12.40 Κλεμμένα όνειρα
Κοινωνική σειρά, με
τους Κωνσταντίνο Λάγκο,
Νίκο Πουρσανίδη, κ.ά.
14.00 Επτά θανάσιμες
πεθερές - (Ε)
Ελληνική κωμική σειρά.
16.00 Mα πώς τα καταφέρνει!
(I don’t know how
she does it)
Kωμωδία με τους
Σάρα Τζέσικα Πάρκερ,
Πιρς Μπρόσναν, κ.ά.
17.50 Ελλάδα σ’ αγαπώ
Tηλεπαιχνίδι με την Ντορέττα Παπαδημητρίου.
19.20 YOLO
Tηλεπαιχνίδι με τον
Βαγγέλη Ευαγγέλου.
20.20 EIΔHΣEIΣ
21.20 Cloud Atlas
Περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας με τους
Τομ Χανκς, Χάλι Μπέρι.
00.00 EIΔHΣEIΣ
00.10 Conspiracy Theory
Θρίλερ με τους Mελ
Γκίμπσον, Tζούλια
Pόμπερτς, κ.ά.
02.00 Έχεις μέσον - (E)
Ενημερωτική εκπομπή.
04.00 Για σένα - (E)

06.20 Πρωινή ενημέρωση
Ενημερωτική εκπομπή.
07.00 Oικογένεια
Καράμπελα - (E)
Ελληνική σειρά.
07.50 Γάμος με τα όλα του - (E)
Ελληνική σειρά.
09.20 Λίτσα.Com - (E)
Ελληνική σειρά.
10.40 Wipeout USA - (E)
11.30 Santa Γιολάντα - (E)
Κυπριακή σειρά.
13.00 Μusic and more - (E)
13.50 Λόλα - (E)
14.40 Koς και Κα Πελς -(E)
Ελληνική σειρά.
15.30 Aίγια... Fuxia! - (E)
Κυπριακή σειρά.
16.50 Ζόρικα επαγγέλματα
Ο Σπύρος Σούλης
παρουσιάζει διάφορα
δύσκολα επαγγέλματα
λαμβάνοντας μέρος.
17.45 Tα νέα του ANT1 σε 10’
18.00 Οι συμμαθητές
Κωμική σειρά,
με τους Παύλο Χαϊκάλη,
Μαριάννα Τουμασάτου.
Επεισ. 98o-99ο.
19.30 Πρώτη σταγόνα - (E)
Κωμική σειρά, με
τους Δώρα Κακουράτου,
Λώρη Λοϊζίδη, κ.ά.
20.20 Tα νέα του ANT1
21.15 Τhe Voice - (Βattles)
Τalent show.
23.15 Game of thrones - (Ε)
Ξένη σειρά.
00.15 Tίτλοι ειδήσεων
00.20 Ράδιο Αρβύλα
Σατιρική εκπομπή.
01.40 Μωβ Ροζ - (Ε)
Ελληνική σειρά.
02.30 Δούρειος Ίππος - (Ε)

08.00 Barbie Mariposa και νεραϊδένια πριγκίπισσα (E)
(Barbie Mariposa Mariposa And The Fairy Princess).Tαινία κιν. σχεδίων.
09.15 Champions League
09.40 Σπίτι μου σπιτάκι μου
Eκπομπή, με την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου.
13.00 Οικογενειακές
ιστορίες - (E)
14.00 Τhe Social Media
show - (E)
14.40 Άκου τι είπαν! - (E)
15.20 Μην αρχίζεις
τη μουρμούρα - (E)
Ελληνική σειρά
16.10 7 ουρανοί και
σύννεφα αλήτες - (E)
Κυπριακή σειρά, με τους
Όλγα Ποταμίτου, Σοφοκλή Κασκαούνια, κ.ά.
16.55 Όσο κρατάει ένας καφές
Eκπομπή με τη Ρούλα
Γεωργιάδου
17.45 Γεγονότα σε συντομία
17.55 Kόκκινο ποδήλατο
Ψυχαγωγική εκπομπή
μαγειρικής με τον Αλέξανδρο Παπανδρέου.
18.40 Πάμε πακέτο - (E)
20.25 Τομές στα γεγονότα
21.25 Κρυφός Καιάδας - (E)
Δραματική σειρά με τους
Στέλιο Καυκαρίδη,
Αγγελική Φιλιππίδου κ.ά.
22.55 Show και αβλαβές - (E)
Με τον Λούη Πατσαλίδη.
23.45 Γεγονότα σε τίτλους
23.50 Άκου τι είπαν!
Βραδιάτικα - (E)
00.50 CSI Las Vegas, VII
01.35 Σπίτι μου σπιτάκι μου-(Ε)
04.55 Ελένη - (Ε)

06.00 Wake Up... Hits
08.00 Breakfast
11.00 Greeks Only Mixer
12.00 MAD Greekz Top 10
13.00 Greeks Only Mixer
14.00 Breaking MAD
15.00 Zone M
17.00 Mixer
17.30 Fashion Music Project
18.00 Λάικ στα ελληνικά
19.00 Hits Non Stop
20.00 OK @ Night
21.00 Στη Διαπασών
23.00 Ζone M

07.00 Παιδική ζώνη
12.30 Τηλεαγορά
13.00 On Air - (Ε)
Moυσική εκπομπή .
13.20 Επίκαιρα - (Ε)
Πολιτική εκπομπή.
15.00 ΚOYIZ Fun
Τηλεπαιχνίδι.
17.00 Τηλεαγορά
18.00 Όμορφη μέρα - (Best of)
Ψυχαγωγική εκπομπή.
19.15 EIΔHΣEIΣ
19.30 Smart γεύσεις - (Ε)
Εκπομπή μαγειρικής.
20.10 EIΔHΣEIΣ
20.30 On Air - (Ε)
Moυσική εκπομπή.
21.10 Adaptation
Δραματική κωμωδία
με τους Νίκολα Κέιτζ,
Μέριλ Στριπ, κ.ά.
23.10 Ανάδειξέ το - (Ε)
00.30 On Air - (Ε)
02.00 Επίκαιρα - (Ε)

Θεία λειτουργία
Πόσα ξέρεις - (E)
Πέτρινο ποτάμι - (E)
Η Κύπρος κοντά σας
Μια ζωντανή γέφυρα
επικοινωνίας με τους
όπου γης Κύπριους
συμπατριώτες μας.
13.30 Aμύνεσθαι περί πάτρης
Εκπομπή με τον
Πέτρο Κωνσταντίνου.
14.00 EIΔHΣEIΣ
14.15 Σάββατο κι απόβραδο-(E)
15.45 Ένας βλάκας και μισός
Κωμωδία, με τους
Χρίστο Ευθυμίου,
Ρίκα Διαλυνά, κ.ά.
17.00 Σπίτι στη φύση
Περιβαλλοντική εκπομπή.
17.40 Θαλασσογραφία
Μουσικό ταξίδι στο απέραντο γαλάζιο, στις ομορφιές της Ελλάδας, που
ύμνησαν οι ποιητές και
τραγούδησαν οι μούσες.
18.00 EIΔHΣEIΣ
18.15 Χωρίς αποσκευές
Ταξιδιωτική εκπομπή με
την Αλεξία Αναστασίου.
18.45 Το καφενείο
Κωμική σειρά με τους
Κώστα Δημητρίου,
Σταύρο Λούρα, κ.ά.
19.20 Πατάτες 10 - (E)
20.00 EIΔHΣEIΣ
21.30 Ματς Πόιντ (Matchpoint)
Ρομαντικό δράμα, με
τους Τζόνοθαν Ρις Μάιερς, Σκάρλετ Γιόχανσον.
23.30 EIΔHΣEIΣ
23.45 Ελληνική ταινία - (E)
01.30 EIΔHΣEIΣ - (E)
03.00 Η Κύπρος κοντά σας - (E)
04.00 Αμύνεσθαι περί πάτρης -

CAPITAL

ΤHΛ.: 25577577

21.55 Fear
07.00 Παιδική ζώνη
09.45 Στα καλά καθούμενα
Ψυχαγωγική εκπομπή.
13.55 Αποκαλυπτικά
Ψυχαγωγική εκπομπή
17.00 Tηλεαγορά
18.35 Travel quide - (Ε)
Tαξιδιωτική εκπομπή.
19.00 EIΔHΣEIΣ
20.00 Μαρία της γειτονιάς
Τηλενουβέλα.
21.00 Glass house:
The good mother
21.55 Fear
Θρίλερ.
00.45 Judgement day
02.20 Stormy Monday
03.55 Road house 2: Last call

EXTRA TV

ΤHΛ.: 25715111

07.15 Εxtra Kids
12.00 Ελληνική ταινία
14.00 Tαξίδι ζωής
16.00 Παιδική ζώνη
16.45 EIΔHΣEIΣ - (Στη νοηματική)
17.00 Ελληνική ταινία
18.45 EIΔHΣEIΣ
19.30 Ελληνική ταινία
21.30 Μουσικό πρόγραμμα
22.30 Ελληνική ταινία
23.55 Ξένη ταινία
00.00 Υπαστυνόμος Ρεξ
(Ξένη σειρά)
01.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
01.30 Ελληνική ταινία
03.15 Το πάρτι της ζωής σου

NOVACINEMA 1
07.00 Good People 08.35 Cine
News 09.35 Police Story 11.30
Locke 13.05 The Big Chill 15.00
Silicon Valley, II 15.40 Person
Of Interest, IV 16.30 NCIS, XII
17.20 Cine News 17.40 Michael
Kohlhaas 19.40 White House
Down 22.00 3 Days To Kill 00.05
Τhe Following, III 01.05 Ο εχθρός
μου 02.55 Cine News 04.00 Game Of Thrones, V

NOVACINEMA 2
07.45 Cine News 08.10 Percy
Jackson: Sea Of Monsters 10.00
Peter Pan 11.30 Cine News 11.55
Χαρά 13.20 Alice Doesn’t Live
Here Anymore 15.20 The X-Files
17.25 MAD On Novacinema 18.05
Χάρισμα 19.35 Captain America:
The Winter Soldier 22.00 Punch
Drunk Love 23.50 World War Z
01.45 Gone In 60 Seconds 03.45
Κον - Τίκι

NOVASPORTS 1
07.00 Γαλλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου - 33η Αγωνιστική
(Μονακό-Ρεν) 09.00 Παίζουμε
Ελλάδα - Λεπτό προς Λεπτό
12.30 Novasports Classic Zone
15.00 Στιγμιότυπα Indycar Series
- Motorsports Park (Ε) 16.00
Παίζουμε Ελλάδα - Λεπτό προς
Λεπτό (Live) 19.30 Super League
2014/15 Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ 31η Αγωνιστική (ΟλυμπιακόςΛεβαδειακός) (Live) 21.30 Παίζουμε Ελλάδα (Live)

NΕΡΙΤ
08.00 Αρχιερατική Θεία λειτουργία 10.30 Σαββατοκύριακο
12.45 Σαν σήμερα τον 20ό αιώνα
13.00 Το αλάτι της Γης 15.00
EIΔHΣEIΣ 15.30 Προσωπικά
16.30 Επιστροφή από το μέτωπο
18.00 EIΔHΣEIΣ 19.15 Οι λέξεις
φταίνε 20.00 Οι άνθρωποι του
παρασκηνίου 21.00 EIΔHΣEIΣ
22.00 Αθλητική Κυριακή 00.00
Monsters
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Στον αέρα προσωπικά δεδομένα

Και ένα «καλό»
Παρόλο που τα ελληνικά σάιτ

υστερούν αρκετά στην ενημέρωση αναφορικά με τα cookies που
χρησιμοποιούν, και πολύ περισσότερο στη λήψη συγκατάθεσης
από τους επισκέπτες τους πριν τα
εγκαταστήσουν σε υπολογιστές
και «έξυπνες» συσκευές, η έρευνα έδειξε πως ο τρόπος με τον
οποίο αξιοποιούν τα «ψηφιακά
μπισκότα» δεν είναι τόσο επιθετικός όσο στο εξωτερικό. Κατ’ αρχάς, σύμφωνα με την «Cookie
Sweep», ο μέσος όρος αποθηκεύσιμων αρχείων ανά ελληνικό ιστότοπο είναι 14,3, το μικρότερο
νούμερο μετά τη Σλοβενία (5,5)
και αρκετά χαμηλότερο από τον
μέσο όρο που προέκυψε για όλα
τα σάιτ της έρευνας (28,9). Στην
πρώτη θέση βρίσκονται τα βρετανικά σάιτ, με μέσο όρο 44,2, τα
οποία μάλιστα έχουν και το μεγαλύτερο μερίδιο στους διαδικτυακούς τόπους που εγκαθιστούν πάνω από 100 cookies. Από τα 22
σάιτ που βρέθηκαν στην έρευνα,
τα 10 προέρχονται από την Αγγλία
και κανένα από τη χώρα μας. Από
τις τρεις κατηγορίες που εξετάσθηκαν στην «Cookie Sweep»,
στα «ψηφιακά μπισκότα» φαίνεται πως έχει ιδιαίτερη... έφεση ο
ψηφιακός Τύπος.
Στην περίπτωση της Ελλάδας,
αξιοσημείωτο είναι επίσης πως τα
περισσότερα cookies προέρχονται από τις ίδιες τις ιστοσελίδες
(53,66%) και όχι από συνεργαζόμενες διαφημιστικές εταιρείες
(47%). Η εικόνα είναι αρκετά διαφορετική για το σύνολο της έρευνας, όπου τα δύο ποσοστά είναι
30% και 70% αντίστοιχα, και εντελώς αντίθετη από τη Γαλλία που
καταλαμβάνει την πρώτη θέση με
μόλις 25% first-party cookies και
75% από διαφημιστικές. Οσον
αφορά τη διάρκεια «ζωής» των
third-party cookies, μόλις το 2%
έχουν διάρκεια πάνω από μια δεκαετία. Ωστόσο, σε άλλες χώρες
πλην της Ελλάδας βρέθηκαν και
27 «ψηφιακά μπισκότα» που θα
απενεργοποιηθούν έπειτα από
τουλάχιστον 68 χρόνια...

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα στη Λακατάμια 2 υπνοδωματίων, πλήρης επιπλωμένο, με όλα τα είδη
οικιακών συσκευών. 75τ.μ. και 15τ.μ. βεράντα,
στον 3ο όροφο με ανσασέρ σε ολοκαίνουργια
πολυκατοικία 1 ετών και με γκαράζ στεγασμένο.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 99184295. Τιμή €370,00.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γωνιακό διαμέρισμα 2 υπν., 6 ετών,
με σαλοτραπεζαρία, κουζίνα με όλα τα χρειώδη,
wc, μπάνιο, έξτρα wc και ντους στο 1 υπν., γύρω
βεράντες, a/c παντού, πάρκινγκ, αποθήκη. Μικρή
νέα οικοδομή, κοντά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου,
περιοχή Κοιμητηρίου Κωνσταντίνου και Ελένης.
Ενοίκιο €370 και κοινόχρηστα, κατάλληλο και για
φοιτητές. Τηλ. 99623267, Λευκωσία.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μεγάλο μονάρι, πλήρως επιπλωμένο
με όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά
σε μικρή μοντέρνα πολυκατοικία κοντά στην Πανεπιστιμιούπολη.Ιδανικό για φοιτητές. Τηλ. 99585045
Τάσος Νικολάου.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ διαμερίσματα 2 & 3 υπν. στον
Λυκαβηττό, επιπλωμένα ή μη, εντοιχισμένη κουζίνα,
θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακός, χώρος στάθμευσης, κλειστό σύστημα παρακολούθησης. Τηλ.
99682782.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ή πωλείται μοντέρνο διαμέρισμα,
υπερσύγχρονο, ανεξάρτητο, 170τ.μ., στον τρίτο
όροφο, συγκρότημα Laxia Boutique, με κοινόχρηστη
πισίνα. Μεγάλο μέτωπο, βεράντα 32τ.μ., κυρίως

Αν και έχουν περάσει 2,5 χρόνια, δεν εφαρμόζεται ευρωπαϊκή οδηγία για τα cookies
Toυ ΚΩΣΤΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ

Οταν «σερφάρετε» στο Ιντερνετ
και ανακαλύπτετε ελληνικά σάιτ
που σας ήταν άγνωστα, πόσα από
αυτά την πρώτη φορά που τα επισκεφθήκατε εμφάνισαν ένα μικρό
παράθυρο με πληροφορίες για τα
cookies που χρησιμοποιούν, δίνοντάς σας μάλιστα τη δυνατότητα να απορρίψετε ορισμένα ή
και όλα τα «ψηφιακά μπισκότα»
τους; Θεωρητικά, αυτό θα έπρεπε
να κάνουν όλοι οι ελληνικοί ιστότοποι από τον Ιούλιο του 2012,
όταν ενσωματώθηκε στη νομοθεσία μας η πιο πρόσφατη ευρωπαϊκή Οδηγία για την προστασία
της ιδιωτικότητας στο Διαδίκτυο.

“

Για έναν στους τρεις
ιστότοπους στη χώρα
μας η έννοια της προστασίας της ιδιωτικότητας μοιάζει να είναι
παντελώς άγνωστη.
Ετσι, σύμφωνα με την Οδηγία
(2009/136/ΕΚ), και τον αντίστοιχο
ελληνικό νόμο (4070/2012), κάθε
σάιτ στη χώρα μας οφείλει να
ζητεί τη συγκατάθεση των χρηστών για τα «ψηφιακά μπισκότα»
που θα αποθηκευτούν στις συσκευές τους. Εντούτοις, αν και
έχουν περάσει 2,5 περίπου χρόνια,
η θεωρία απέχει ακόμη πολύ από
την πράξη, όπως έδειξε η ευρωπαϊκή έρευνα «Cookie Sweep»,
στην οποία συμμετείχε και η ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
«Στην έρευνα συμπεριλάβαμε τα
30 δημοφιλέστερα ελληνικά σάιτ
από τους τομείς του ηλεκτρονικού
εμπορίου, του ηλεκτρονικού Τύπου και των δημοσίων υπηρεσιών» λέει στην «Κ» η κ. Γεωργία
Παναγοπούλου, Ειδική Επιστήμονας της Αρχής.
Η εξέτασή τους έδειξε πως για
περίπου έναν στους τρεις ιστότοπους στη χώρα μας η έννοια
της προστασίας της ιδιωτικότητας
μοιάζει να είναι παντελώς άγνωστη, καθώς το 31% δεν δίνει στους

υπνοδωμάτιο με γκαρνταρόμπα και χώρο υγείας
walkthrough, υπνοδωμάτιο en-suite, με πλήρη
ποιοτικό εξοπλισμό και φωτιστικά σώματα. Για
φωτογραφικό υλικό και άλλες πληροφορίες:
info@grandad.com.cy ή τηλέφωνο 99621380.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 2 υπν. 105 τ.μ. στην
περιοχή Παλουριώτισσας, έναντι Πύλης Αμμοχώστου, σε άριστη κατάσταση. Εντοιχισμένη κουζίνα,
2WC, Storage Heaters, επιπλωμένο, Air Conditions
σε όλους τους χώρους, ηλιακό, αποθήκη και στεγασμένο χώρο στάθμευσης. Tιμή €400. Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλ. 99490942,
99566540.
ENOIKIAΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 1 υπν. (54 τ.μ.) στη
Μακεδονίτισσα, πίσω από τον Τύμβο. Βρίσκεται
σε ήσυχη περιοχή κοντά στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και διαθέτει χώρο στάθμευσης και μικρή
αποθήκη. Ενοίκιο €400. Τηλέφωνο επικοινωνίας
99693859.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 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. Τηλ. 22673403, 99908143.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικιστικό τεμάχιο, 724 τ.μ., στην Αλάμπρα,
μεταξύ Παλαιού και Νέου δρόμου Λ/σίας- Λεμεσού.
Τιμή: € 150.000 τηλ.99622427
ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξαιρετικό οικόπεδο 661 τ.μ στην περιοχή
Coloumbia-Γερμασόγεια. Εφάπτεται πεζόδρομου

SAMSUNG

TV νανοκρυστάλλων
από 48 έως 88 ίντσες
«Προικισμένες» με hardware που

Σύμφωνα με την Οδηγία (2009/136/ΕΚ), κάθε σάιτ οφείλει να ζητεί τη συγκατάθεση των χρηστών για τα «ψηφιακά μπισκότα» που θα αποθηκευτούν στις συσκευές τους.
επισκέπτες καμία απολύτως πληροφορία για τα «ψηφιακά μπισκότα» του. «Οσον αφορά τους υπόλοιπους ιστότοπους, αρκετοί
απλώς ενημερώνουν τον χρήστη
για το ότι χρησιμοποιούν cookies
και τον παραπέμπουν στις ρυθμίσεις του browser – χωρίς όμως
να του επιτρέπουν να επιλέξει
κάποια από αυτά ή ακόμη και κανένα, όπως προβλέπει ο νόμος»
σημειώνει η κ. Παναγοπούλου.
Επομένως, όπως προσθέτει, «από
τα 30 σάιτ του δείγματος, στην
πραγματικότητα ελάχιστα ζητούν
την άδεια των επισκεπτών για τα
cookies που θα εγκαταστήσουν».
Τα cookies είναι μικρά αρχεία
με πληροφορίες για τους χρήστες
και τις προτιμήσεις τους. Μία
κατηγορία «ψηφιακών μπισκότων» προέρχονται από τις ίδιες
τις ιστοσελίδες (first party cookies), τα οποία συνήθως αξιοποιούνται για τη βελτίωση της λειτουργίας τους ή με σκοπό να διευκολύνουν τον χρήστη – π.χ.
ώστε στην επόμενη επίσκεψή
του να μη χρειάζεται να πληκτρολογήσει τον κωδικό του ή
να ορίσει ξανά σε ποια γλώσσα
θέλει να βλέπει το περιεχόμενο.
Το «γκρίζο» σημείο, ωστόσο, είναι
ότι στη συντριπτική πλειονότητα

και μεγάλου διαμορφωμένου χώρου πρασίνου.Με
τίτλο κι όλες τις παροχές. ΣΔ 100%. Μέχρι τρεις
ορόφους. Τιμή 370.000 ευρώ (συζητήσιμη). Τηλ
97742121.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στην περιοχή της Αγίας Φύλας,
776τ.μ. με τίτλο ιδιοκτησίας, 90% ΣΔ, 3 ορόφοι.
Τιμή 290.000 ευρώ. Τηλ 99787862. Email: e.zoidou@gmail.com
ΠΩΛΕΙΤΑΙ oικόπεδο στο χωριό Ποταμιά, 580 τ.μ.
με τίτλο ιδιοκτησίας, 90% Συντελεστή Δόμησης,
σε εξαιρετική περιοχή με νέες κατοικίες. Τιμή
130.000 ευρώ. Τηλ. 99574611.
ΠΩΛEITAI ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Το οικιστικό τεμάχιο βρίσκεται στην
περιοχή Φοινικαριά. Ολικο εμβαδο 5,686 με Σ.Δ
20%.Τηλ : 96885030 ιδιοκτήτης.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ καινούργια, 2όροφη κατοικία, 4 υπν.,
214 τ. μ. σε 600 τ.μ. οικιστικό τεμάχιο, στην Αλάμπρα,
πάνω στον παλιό δρόμο Λευκωσίας- Λεμεσού.
Τιμή: € 265.000 τηλ. 99622427
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 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

των περιπτώσεων, μέσω του επισκεπτόμενου σάιτ αποθηκεύονται επίσης cookies από online
διαφημιστικές εταιρείες (third
party cookies).
Η συγκεκριμένη κατηγορία
χρησιμοποιείται από τις διαφημιστικές για να παρακολουθούν
τις κινήσεις των χρηστών στο
web. Με αυτό τον τρόπο, όπως
και με άλλες τεχνικές, δημιουργούν λεπτομερή καταναλωτικά
προφίλ, για να προβάλλουν στοχευμένες καταχωρίσεις.
Μαζί με τις υπόλοιπες τεχνολογίες online παρακολούθησης,
τα «ψηφιακά μπισκότα» βρίσκονται εδώ και χρόνια στο στόχαστρο
αναλυτών και ΜΚΟ, που επικαλούνται στοιχεία τα οποία δείχνουν πως, γύρω από τα καταναλωτικά προφίλ, έχει δημιουργηθεί
μια τεράστια βιομηχανία «κατασκοπείας», καταγραφής και αγοραπωλησίας προσωπικών δεδομένων. Προσωπικά δεδομένα τα
οποία υποτίθεται πως θα μπορούσε έστω κι εν μέρει να διατηρήσει
ένας πολίτης απόρρητα, αν εφαρμοζόταν στην πράξη η ευρωπαϊκή
Οδηγία για τα cookies.
Η έρευνα «έτρεξε» επίσης στην
Τσεχία, τη Δανία, τη Γαλλία, την
Ολλανδία, τη Σλοβενία, την Ισπα-

νία και τη Βρετανία, βάζοντας
στο «μικροσκόπιο» συνολικά 478
ιστότοπους. Κατά μέσο όρο, το
26% από αυτούς δεν δίνουν καμία
πληροφορία για τα «ψηφιακά μπισκότα» τους, ένα νούμερο που
σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στην
Τσεχία, όπου το αντίστοιχο ποσοστό αγγίζει το 76%. Στην επόμενη θέση βρίσκεται η Ελλάδα
και η Γαλλία, με 31%, ενώ στον
αντίποδα μόλις το 6% των βρετανικών σάιτ αφήνουν τους επισκέπτες τους στο απόλυτο «σκοτάδι».
Η «Cookie Sweep» ήταν η πρώτη ανάλογη έρευνα που έγινε για
τον ελληνικό κυβερνοχώρο, ενώ
σύμφωνα με την κ. Παναγοπούλου το δείγμα ήταν αντιπροσωπευτικό, παρά το γεγονός ότι εξετάστηκαν 30 σάιτ. «Μέσα στο
2015, σχεδιάζουμε να επεκτείνουμε τους ελέγχους και σε άλλους διαδικτυακούς τόπους, εξετάζοντας και άλλα ζητήματα προστασίας των προσωπικών δεδομένων», καταλήγει. Πάντως, με
δεδομένο ότι τα πορίσματα της
«Cookie Sweep» βρίσκονται ακόμη υπό εξέταση από την Αρχή,
η Ειδική Επιστήμονας εκφράζει
προσωπικές απόψεις και όχι την
επίσημη θέση του φορέα.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων στο Κολόσσι
επιπλωμένο, με κλιματισμό σε όλους τους χώρους.
Διαθέτει αποθήκη και καλυμμένο χώρο στάθμευσης
σε πολύ καλή τιμή. Πληροφορίες 99009501

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ BMW 318ci Coope του 2000, manual,
leder, σε γκρί χρώμα σε πολύ καλη κατάσταση.
Τιμή €2,700. Τηλέφωνο επικοινωνίας 99184295
ΠΩΛΕΙΤΑΙ OPEL VECTRA 18CC, registration DAF,
1993, manual, airbags, air-condition, car radio,
silver color, special price: 800 euro only! Call
22101858.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ GolF IV Tdi Van 110 hp χρώματος ασήμι
3.500 ευρώ. Τηλ. 99997147.

INFO QUEST

Νotebook
και tablet
Με αποσπώμενο πληκτρολόγιο και

οθόνη αφής, το Bitmore WTab1001
της Info Quest μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σαν notebook όσο και
σαν tablet. Το WTab1001 είναι εξοπλισμένο με τετραπύρηνο επεξεργαστή Ιntel Atom 1,8 GHz, για να
προσφέρει ικανοποιητικές επιδόσεις, ενώ η τεχνολογίας IPS 10,1’’
οθόνη του εξασφαλίζει ευρείες γωνίες θέασης. Το νέο μοντέλο της Info Quest έχει επίσης ενσωματωμένο
αποθηκευτικό χώρο 32 GB, αλλά και
θύρες ΗDMI και USB, για τη σύνδεση με τηλεοράσεις και άλλα περιφερειακά.

ΔΙΑΦΟΡΑ

με επίσης με χαλίκια. 60 ευρώ. Τηλ. 99- 634136.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 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.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ηλεκτρογεννήτριες HONDA μοντέλο
GX390 - απόδοσης 7 ΚVA. ελαφρώς μεταχειρισμένες, κατάλληλες για τουρμπίνα νερού ή άλλη
ασχολία. Τιμή έκαστη: ευρώ 1.200. Για ραντεβού:
99634136 Λάρνακα.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Toyota Starlet Glanza 13άρι turbo, χρώματος ασημί, γραμμένο και επιθεωρημένο, 4.500
ευρώ. Τιμή συζητήσιμη! 96766150 Λεμεσός.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ φουσκωτά κάστρα σε διάφορα
μεγέθη για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
για διάφορες εκδηλώσεις! Τηλ.: 99484639

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 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.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 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 97-686-236. Λάρνακα.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αμάξι Renault Megane Cabrio, έτος
2006 16 άλογα, αρ. εγγραφής KJY, περασμένο
ΜΟΤ, σύστημα triptonic, leather, με αρκετά extra.
Τιμή 5.800 ευρώ. Τηλ. 99850944 Λεμεσός.

αναβαθμίζει την τηλεοπτική εμπειρία είναι οι τρεις νέες σειρές τηλεοράσεων SUHD της Samsung, οι οποίες εδώ και λίγες ημέρες δίνουν το
«παρών» και στην Ελλάδα. Οι σειρές
περιλαμβάνουν μοντέλα από 48 έως
και 88 ίντσες, τα οποία διαθέτουν μια
καινούργια τεχνολογία νανοκρυστάλλων της κορεατικής εταιρείας,
ώστε να προσφέρουν υψηλότερη
αντίθεση, μεγαλύτερη φωτεινότητα
και πολύ πιο πλούσια χρώματα.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ εργοστασιακό eνυδρείο, 100 x 30 κ.
εκ. μαζί με όλα τα απαραίτητα για χρήση του και

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Η οικογένεια του Διονύση Διονυσίου από τη Λευκωσία, ζητά
να προσλάβει οικιακή βοηθό
για τις δουλειές του σπιτιού και
την φροντίδα τριών παιδιών.
Η ενδιαφερόμενη θα διαμένει
εντός της οικίας και οι όροι εργασίας της διέπονται από την
σχετική Νομοθεσία.
Πληροφορίες Κ. Διονύση Διονυσίου, τηλ. 99419876.
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BMW 116i, BMW 2 Series Active Tourer, Mini 5 door. Σελ. 2 | Nissan Pulsar, Nissan X-Trail. Σελ. 4 | Jaguar XE, Land Rover Discovery Sport. Σελ. 6 | Ford EcoSport, Ford Mondeo,
Ford Mustang. Σελ. 8 | Mercedes A-Class, Mercedes B-Class, Mercedes GLA, Mercedes CLA. Σελ. 10 | Hyundai Sante Fe , Hyundai i30. Σελ. 12 | Audi A1 , Audi Q3 , Audi Q5 , Audi A6. Σελ. 14
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AYTΟΚΙΝΗΤΟ
KYΡIAKH 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Ανακάμπτει
η αγορά
αυτοκινήτου
στην Κύπρο
Φως στην άκρη του τούνελ βλέπουν
οι αντιπρόσωποι αυτοκινητοβιομηχανιών
στον τόπο μας, με νέα πιο προσιτά μοντέλα
Η συγκρατημένη αισιοδοξία που εκφράζουν τελευταία οι κυπριακές αντιπροσωπίες των αυτοκινητοβιομηχανιών
στον τόπο μας δεν είναι τυχαία, μιας και
υπάρχουν βάσιμα πλέον στοιχεία που
αποκαλύπτουν ότι η ανάκαμψη στην
κυπριακή αγορά αυτοκινήτου αποτελεί
πια γεγονός.
Καινούργια μοντέλα που είναι φτηνότερα και πιο οικονομικά -και συγχρόνως πιο τεχνολογικά προηγμένα- έχουν
ανεβάσει σημαντικά την ψυχολογία του
καταναλωτή σε σχέση με τα προηγούμενα δύο χρόνια, με αποτέλεσμα να παρατηρείται περισσότερη κινητοποίηση
στο παζάρι. Λόγω των πιο πάνω δεδομένων, αλλά και των οικονομικών κινήτρων που προσφέρουν τώρα οι τράπεζες
αναφορικά με τις δανειοδοτήσεις, οι πωλήσεις αυτοκινήτου παίρνουν σιγά-σιγά
τα πάνω τους, με τις τελευταίες έρευνες
να δείχνουν ότι οι ιδιοκτήτες νέων αυ-

Τα μοντέλα
που...
μαρσάρουν

Προβλέπεται ότι στα επόμενα τρία με πέντε χρόνια θα υπάρξει μικρή αλλά σταθερή άνοδος στις πωλήσεις αυτοκινήτων.

τοκινήτων θα αυξηθούν αισθητά τα επόμενα χρόνια. Συγκεκριμένα, προβλέπεται
ότι στα επόμενα τρία με πέντε χρόνια
θα υπάρξει μικρή αλλά σταθερή άνοδος
στις πωλήσεις, που θα τονώσει τη συγκεκριμένη αγορά και θα ανοίξει το δρόμο
για ένα πιο σίγουρο αύριο. Στο μεταξύ,
ανοδικά συνέχισαν για 18ο συνεχόμενο
μήνα να κινούνται και οι πωλήσεις αυτοκινήτων στην υπόλοιπη Ευρώπη όπου,
για το μήνα Φεβρουάριο, οι ταξινομήσεις
νέων αυτοκινήτων αυξήθηκαν κατά
7,3% (σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι) στα 924.440 οχήματα συγκεκριμένα.
Ισπανία, Ιταλία και Πορτογαλία, χώρες
που χτυπήθηκαν σοβαρά από την κρίση,
παρουσίασαν σημαντική ανάκαμψη
όσον αφορά τις πωλήσεις σε ετήσια
βάση, που σκαρφάλωσαν ποσοστιαία
σε διψήφιους αριθμούς. Σχεδόν ένα εκατομμύριο καινούργια οχήματα έλαβαν
άδεια κυκλοφορίας στην ΕΕ τον Ιανουά-
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Πιο τεχνολογικά προηγμένα
αυτοκίνητα που είναι συγχρόνως πιο φτηνά και πιο
οικονομικά όσον αφορά
κατανάλωση βοηθούν τον
πελάτη να περάσει από
τη σκέψη στην πράξη.

τους, τα οποία δειλά-δειλά ευθυγραμμίζονται με τις υπόλοιπες τεχνολογίες
πρώτης ανάγκης, όπως τα κινητά τηλέφωνα, τη σύνδεση με τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης κ.λπ., που δίνουν τη δυνατότητα στον οδηγό να τα χρησιμοποιήσει
με όσο γίνεται περισσότερη ευκολία,
χωρίς να αποσπάται η προσοχή του από
το τιμόνι. Ο ίδιος ο Carlos Ghosn, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατασκευαστών Αυτοκινήτου (ACEA) και
ταυτόχρονα πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος της αυτοκινητοβιομηχανίας
Renault, τόνισε πριν από μερικούς μήνες
ότι οι αυτοκινητοβιομηχανίες πρέπει
να ενισχύσουν την καινοτομία τους για
να επιζήσουν στη νέα εποχή. «Το ζητούμενο από εμάς ήταν να κατασκευάσουμε πιο καθαρά, πιο ασφαλή και πιο
“έξυπνα” αυτοκίνητα, επενδύοντας σε
νέα τεχνολογία, σε υβριδικούς κινητήρες
και σε εναλλακτικά καύσιμα».

Η ΝΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
4 Το Kia Rio πέτυχε σημαντι- 4 Η δημοτικότητα και
κή αύξηση του μεριδίου
η ζήτηση του Nissan
Qashqai εξακολουθεί
αγοράς, σκαρφαλώνοντας
να είναι υψηλή.
στην κορυφή.

4 Οι πωλήσεις του Toyota

Yaris το τοποθετούν πρώτο στην κατηγορία 1.251
μέχρι 1.450 κυβικών.

Του ΜΑΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ

Τις πρώτες θέσεις όσον αφορά στα μοντέλα που πωλήθηκαν το πρώτο τρίμηνο
εξακολουθούν να καταλαμβάνουν οι
δημοφιλείς μάρκες, καθώς και τα ψηλά
αυτοκίνητα ή οχήματα χαμηλού κυβισμού. Σύμφωνα με στοιχεία που επεξεργάστηκε η INNOSOFT, από την ΟΕΒ
και τον Σύνδεσμο Εισαγωγέων Μηχανοκίνητων Οχημάτων (ΣΕΜΟ), στην κορυφή, με σημαντική αύξηση του μεριδίου
αγοράς κατά 4,1%, βρέθηκε το KIA RIO,
με το QASHQAI της NISSAN να ακολουθεί με μερίδιο 5,92%. Σταθερή αξία αποτέλεσε και την πρώτη τριμηνία του 2015
η Toyota, μιας και τρία από τα μοντέλα
της κατέλαβαν θέσεις στη δεκάδα με
τα πρώτα σε πωλήσεις οχήματα. Συγκεκριμένα, στην τρίτη θέση βρέθηκε
το YARIS, ενώ παρόμοιες ήταν σχεδόν
οι πωλήσεις του RAV4 και του AURIS.
Παράλληλα, αμελητέα αύξηση, αλλά
σημαντικό μερίδιο αγοράς κατέγραψε
το XC60 της Volvo, ενώ θέσεις στη δεκάδα είχαν και δύο από τα μοντέλα της
FORD, το FIESTA και το KUGA.

ριο του τρέχοντος έτους, με τον τζίρο
της αυτοκινητοβιομηχανίας να καταγράφει αύξηση της τάξης του 6,7%. Δεδομένου ότι το αυτοκίνητο εξακολουθεί
να αποτελεί προϊόν πρώτης ανάγκης
στη χώρας μας, οι νέες φτηνότερες επιλογές σε συνδυασμό με όλα τα νέα κίνητρα επιτρέπουν τώρα στον καταναλωτή να λύσει τα χέρια του και να περάσει
ευκολότερα από τη σκέψη στην πράξη,
είτε για να αγοράσει ένα πιο σύγχρονο
όχημα είτε για να αντικαταστήσει το
παλιό με ένα πιο οικονομικό. Η νέα τεχνολογία που έχει μπει στη ζωή μας, η
οποία βαδίζει χέρι με χέρι με τον κλάδο,
αναπτύσσεται ραγδαία και δημιουργεί
επιπλέον κίνητρα για τον καταναλωτή,
που έχει σαφώς την ανάγκη να εκσυγχρονιστεί.
Τα αυτοκίνητα στις μέρες μας γίνονται
όλο και πιο «high tech», ενσωματώνοντας
υπερσύγχρονα συστήματα στο πακέτο

Οι πωλήσεις του 1ου τριμήνου του 2015
2014 ΣΥΝΟΛΟ

2015 1ο τρίμηνο

2015 Μ/Α

1

KIA RIO

187

195

8,0%

2

NISSAN QASHQAI

394

144

5,92%

3

TOYOTA YARIS

384

109

4,48%

4

VOLKSWAGEN GOLF

288

108

4,44%

5

FORD FIESTA

320

106

4,35%

6

VOLVO XC60

271

87

3,57%

7

LAND ROVER RANGE ROVER

252

71

2,92%

8

FORD KUGA

62

65

2,67%

9

TOYOTA RAV-4

223

63

2,59%

10 TOYOTA AURIS

190

58

2,38%

11 RENAULT CAPTUR

158

54

2,22%

12 HYUNDAI IX35

206

54

2,22%

13 NISSAN JUKE

212

52

2,14%

14 KIA SPORTAGE

247

51

2,10%

15 NISSAN MICRA

166

47

1,93%

ΠΗΓΗ: ΟΕΒ – ΣΕΜΟ / ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: INNOSOFT

Στους «τέσσερις τροχούς» με…
επιτόκιο από 2,45% (ΣΕΠΕ 4,74%)
Ολοκληρωμένη λύση αγοράς και ασφάλισης αυτοκινήτου με επιτόκιο από
2,45% προσφέρει ο Όμιλος της Ελληνικής Τράπεζας, σε μια προσπάθεια
να ανταποκριθεί στις ανάγκες των νοικοκυριών και στα νέα δεδομένα που
επέφερε η οικονομική κρίση.
Αφουγκραζόμενη τις ανάγκες της
εποχής, η Ελληνική Τράπεζα έρχεται
τώρα να μετουσιώσει σε πράξη την
πρόσφατη εξαγγελία της για μείωση
των δανειστικών επιτοκίων αγοράς
καινούργιων αυτοκινήτων, προσφέροντας χρηματοδοτήσεις με επιτόκιο
από 2,45% (ΣΕΠΕ 4,74%) εάν καταβληθεί ως προκαταβολή ποσό μεγαλύτερο του 40% της αξίας του αυτοκινήτου και χρηματοδοτήσειςμε επιτόκιο 3,15% (ΣΕΠΕ 6,07%) εάν καταβληθεί ως προκαταβολή το 25% έως
40% της αξίας του αυτοκινήτου.
Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη
λύση, η οποία δίνει στον αγοραστή
το δικαίωμα της επιλογής, συνδυάζοντας την αγορά αυτοκινήτου με μειωμένα ασφάλιστρα κατά 15%.
Ειδικότερα, προσφέρονται:
• Ασφάλεια Αυτοκινήτου, από την
Παγκυπριακή Ασφαλιστική, με 15%
έκπτωση για συμβόλαια που θα αγο-

ρασθούν μέχρι τις 31/07/2015, με προπληρωμή ασφαλίστρων και επιπλέον
10% έκπτωση στην ανανέωση του
συμβολαίου
• Ασφάλεια Ζωής & Μόνιμης Ολικής
Ανικανότητας και Ασφάλεια Θανάτου
από Ατύχημα από τη Hellenic Alico
Life, με 15% έκπτωση για συμβόλαια
που θα αγορασθούν μέχρι τις
31/07/2015
Με δεδομένη την άνετη ρευστότητά
της, η Ελληνική Τράπεζα θα συνεχίσει
να προσφέρει ελκυστικές χρηματοδοτικές λύσεις σε ιδιώτες και νοικοκυριά
και να κτίζει σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τους πελάτες της, παρέχοντας υποδειγματική εξυπηρέτηση.
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Καινούργια BMW 116i
Η BMW ανεβάζει τον πήχη με την αναβαθμισμένη και πιο κομψή Σειρά 1, με
ακόμη πιο οικονομικούς και πιο αποδοτικούς κινητήρες.
Η γερμανική εταιρεία έχει ανανεώσει
τον περίφημο άσο της, ενισχύοντας
περαιτέρω την παρουσία της στη
μικρομεσαία κατηγορία, με ένα ακόμη πιο κομψό σε σχεδίαση όχημα
σε συνδυασμό με άλλες στοχευμένες
αλλαγές στα μηχανικά μέρη, που
προστατεύουν την τσέπη, χωρίς
όμως εκπτώσεις στο θέμα της απόλαυσης πίσω από το τιμόνι.
Η ανανεωμένη Σειρά 1, που αποτέλεσε ένα από τα ελκυστικότερα
εκθέματα στο πρόσφατο Σαλόνι της
Γενεύης, φέρει μεταξύ άλλων μία καινούργια επιβλητικότερη μάσκα, με
μεγαλύτερους εισαγωγείς αέρα στον
προφυλακτήρα, καθώς και νέα φωτιστικά σώματα, μπροστά και πίσω,
που προσθέτουν στον δυναμισμό
της. Τα φώτα του αυτοκινήτου είναι
λεπτότερου προφίλ (παρόμοια με
αυτά που συναντάμε στη Σειρά 2)
και διαθέτουν LED ημέρας σε όλες

τις εκδόσεις. Στον προαιρετικό εξοπλισμό προσφέρεται η επιλογή για
πλήρως LED φώτα, οι προβολείς ομίχλης και τα Adaptive LED με τη λειτουργία High Beam Assistant. Δυναμικότερο είναι και το προφίλ του
αυτοκινήτου, με πιο τονισμένα «νεύρα» στους θόλους των τροχών και
νέες οριζόντιες γραμμώσεις, που δίνουν την εντύπωση ότι το αυτοκίνητο
είναι αρκετά μεγαλύτερο. Στο εσωτερικό της ανανεωμένης Σειράς 1
υπάρχει ένα επανασχεδιασμένο ταμπλό, με νέα κεντρική κονσόλα. Στο
κέντρο της τελευταίας υπάρχει μία
οθόνη των 6.5 ιντσών, με χειριστήριο
στην κονσόλα, ενώ επανασχεδιασμένα είναι επιπλέον τα κουμπιά του
ραδιοφώνου και του κλιματισμού,
με τους αεραγωγούς να είναι τώρα
πλαισιωμένοι από χρώμιο. Το διζωνικό
σύστημα κλιματισμού διαθέτει λευκό
φως κατά τη διάρκεια της ημέρας,

ενώ το βράδυ μετατρέπεται σε πορτοκαλί. Οι επενδύσεις των καθισμάτων του πολυτελούς hatchback φέρουν νέο ύφασμα, ενώ στον στάνταρτ
εξοπλισμένο περιλαμβάνεται πλέον
αισθητήρας βροχής, δείκτης πίεσης
ελαστικών, BMW Radio Professional,
λειτουργικό σύστημα iDrive κ.λπ.
Περνώντας στο κυρίως πιάτο με τη
λαχταριστή τεχνολογία της BMW,

στην γκάμα της εταιρείας του Μονάχου έχουν προστεθεί νέοι τρικύλινδροι και τετρακύλινδροι κινητήρες,
με τις βενζινοκίνητες επιλογές να ξεκινούν με την τρικύλινδρη έκδοση
116i των 1.5 λίτρων, απόδοσης 109
ίππων, και να συνεχίζουν με την τετρακύλινδρη έκδοση 118i των 1.6 λίτρων, απόδοσης 136 ίππων. Η έκδοση
118i, τεχνολογίας TwinPower Turbo

με υψηλής ακρίβειας άμεσο ψεκασμό,
προσφέρει δύναμη και ροπή (220
Nm) από τις μόλις 1.350 σ.α.λ., ενώ
καταναλώνει 5.4 λίτρα/100 χλμ. (μικτή
κατανάλωση) την ώρα που οι εκπομπές ρύπων κυμαίνονται στα 125
γρ./χλμ. Οι επιλογές για το κιβώτιο
ταχυτήτων είναι μεταξύ ενός χειροκίνητου εξατάχυτου και ενός αυτόματου Steptronic των 8 σχέσεων. Οι

επιλογές για τα συστήματα ασφαλείας
στο όχημα περιλαμβάνουν κάμερα
οπισθοπορείας, road-sign assistant,
lane departure warning system και
collision warning system. Το αυτοκίνητο είναι πιο ποιοτικό από τον
προκάτοχό του, ενώ είναι επίσης το
πιο απολαυστικό της κατηγορίας του
όσον αφορά την εμπειρία που προσφέρει πίσω από το τιμόνι.

BMW 2 Series Active Tourer
Η νέα φιλοσοφία μετακίνησης από την
BMW φέρει για πρώτη φορά την κίνηση στους εμπρός τροχούς, βολεμένη μέσα σε ένα πρωτότυπο πακέτο.
Η 2 Series Active Tourer διατηρεί στο
έπακρο τα χαρακτηριστικά μιας καθώς πρέπει BMW όσον αφορά σχεδιασμό, στυλ και οδηγική απόλαυση,
προσφέροντας παράλληλα υψηλά
επίπεδα πρακτικότητας και εργονομίας, τα οποία συνδυάζει αρμονικά
σε ένα πρωτότυπο πακέτο.
Λειτουργικότητα και καινοτομία
στην τεχνολογία συμπληρώνουν
την εικόνα του σύγχρονου «πολυμορφικού» τρόπου ζωής που προστάζει η νέα εποχή. Πενταθέσιο,
προσθιοκίνητο και με την επιλογή
μεταξύ δύο turbo κινητήρων των
τριών και των τεσσάρων κυλίνδρων,
αποτελούν τα συστατικά με τα οποία
η εταιρεία του Μονάχου αποφάσισε
να ανέβει στο πλατό των MPV.
Το εσωτερικό της 2 Series Active
Tourer διατηρεί τη γνωστή ποιότητα
και το άψογο φινίρισμα της γερμανικής εταιρείας, προσφέροντας μια

οδηγοκεντρική σχεδίαση με πολλές
παραλλαγές εφαρμογών καθώς και
μεγαλύτερο χώρο αποσκευών. Η
πρακτικότητα και η εργονομία έχουν
ανέβει σε ένα ακόμη πιο εντυπωσιακό επίπεδο στην προκειμένη περίπτωση, χάρη στο μεταξόνιο των
2,67 μέτρων και τις διαστάσεις του
αμαξώματος: 4,3 μ. μήκος, 1.8 μ.
πλάτος και 1,5 μ. ύψος. Πρόκειται
για μία BMW που απευθύνεται στον
σύγχρονο οικογενειάρχη, ο οποίος
γνωρίζει από τεχνολογία αιχμής και
που δεν έχει παραδώσει ακόμη τα
κλειδιά της σπορ ζωής που απολάμβανε πάντα πίσω από το τιμόνι. Το
αυτοκίνητο μοιράζεται αρκετά κοινά
με το Mini Cooper, όπως το σύστημα
μετάδοσης, τους κινητήρες και την
ανάρτηση, που προέρχεται από το
Cooper S. Ο αποθηκευτικός χώρος
στο πορτ μπαγκάζ φτάνει τα 468
λίτρα, ενώ με τα καθίσματα διπλω-

μένα φτάνει τα 1.510 λίτρα. Υπάρχουν οι δυνατότητες αλλαγής της
διάταξης του χώρου ανάλογα με τις
ανάγκες, καθώς το πίσω κάθισμα
σύρεται για να μεγαλώσει είτε ο χώρος για τα πόδια των επιβατών είτε
το πορτ μπαγκάζ. Η δε πλάτη του
αναδιπλώνεται σε τρία μέρη.

Όσον αφορά τους κινητήρες, η
γκάμα της Σειράς 2 Active Tourer
ξεκινά -στην περίπτωση της 218iμε τον τρικύλινδρο βενζινοκινητήρα
των 1.5 λίτρων, με απόδοση 136 ίππους και 230 Nm ροπής. Συνδυάζεται
με ένα χειροκίνητο εξατάχυτο κιβώτιο, που περιορίζει την κατανά-

λωση στα 4.9 λίτρα/100 χλμ. και τις
εκπομπές CO2 στα 115 γρ./χλμ. Από
πλευράς πετρελαιοκινητήρων υπάρχει η έκδοση 218d, με επίσης δίλιτρο
κινητήρα, απόδοσης 150 ίππων και
330 Nm ροπής. Η κατανάλωσή του
κυμαίνεται στα μόλις 3.5 λίτρα/100
χλμ.

Στο δρόμο, η άνεση και η ποιότητα κύλισης του αυτοκινήτου
αποτελούν προτέρημά του, μιας και
το πλαίσιο και οι αναρτήσεις (πολλαπλών συνδέσμων πίσω) έχουν
ρυθμιστεί έτσι ώστε να συμβάλουν
στην αίσθηση premium που προσφέρει το όχημα.

χάρη και στην προσθήκη νέων κινητήρων μικρότερου κυβισμού στη
γκάμα του. Στην προκειμένη περίπτωση το Mini One θα προσφέρεται με έναν τρικύλινδρο TwinPower Turbo των 1.2 λίτρων, απόδοσης 102 ίππων και ροπή 150 Nm,
διαθέσιμη από τις μόλις 1.400 σ.α.λ.
Η συνδυασμένη κατανάλωση καυ-

σίμου του συγκεκριμένου κινητήρα
είναι μόλις 4.8 λίτρα/ 100 χλμ., ενώ
οι εκπομπές ρύπων στα 114 γρ./χλμ.
Διαθέσιμοι για το πεντάθυρο
Mini θα είναι επιπλέον άλλοι τρεις
κινητήρες, ξεκινώντας με τον τρικύλινδρο των 1.5 λίτρων (έκδοση
Cooper) απόδοσης 135 ίππων και
ροπή 220 Nm, με μέση κατανάλωση

4.7 λίτρα/100 χλμ. και 109 γρ./χλμ.
CO2. H έκδοση Cooper D θα εξοπλίζεται με έναν τρικύλινδρο diesel
των 1.5 λίτρων, απόδοσης 115 ίππων και ροπή 270 Nm, με μέση κατανάλωση 3.6 λίτρα/100 χλμ. και
95 γρ./χλμ. CO2. Η έκδοση Cooper
SD θα φορά δίλιτρο πετρελαιοκινητήρα, απόδοσης 170 ίππων και

ροπή 360 Nm, με μέση κατανάλωση
4.1 λίτρα/100 χλμ. και 107 γρ./χλμ.
CO2. Τέλος, η έκδοση Cooper S θα
εξοπλίζεται με έναν τετρακύλινδρο
κινητήρα των 2.0 λίτρων, απόδοσης
190 ίππων και ροπή 280 Nm, με
μέση κατανάλωση 5.4 λίτρα/100
χλμ. και εκπομπές ρύπων 125
γρ./χλμ.

Mini 5 door
Mεγαλύτερο απ’ οποιοδήποτε άλλο μέλος της οικογένειάς του, συνδυάζει επιπλέον άνεση με το γνωστό στυλ και τον
παραδοσιακό σπορ χαρακτήρα.
Η προσθήκη των δύο έξτρα θυρών
πάει να πει ότι το αυτοκίνητο έχει
μεγαλώσει αισθητά σε διαστάσεις,
με το συνολικό του μήκος να είναι
16 εκατοστά μεγαλύτερο από αυτό
της τρίθυρης έκδοσης. Το δε μεταξόνιο του αυτοκινήτου έχει μεγαλώσει επίσης κατά 7 εκατοστά,
ενώ η σημαντικότερη ίσως αλλαγή
αφορά τον χώρο αποσκευών, που
ανέρχεται τώρα στα 278 λίτρα, 67
περισσότερα από του τρίθυρου
αδερφού.
Οι αυξημένοι χώροι προσθέτουν
γύρω στα 7 εκ. επιπλέον χώρο για
τα πόδια των πίσω επιβατών, οι
οποίοι χωρούν πια με άνεση στο
αυτοκίνητο. Τα εμπρός καθίσματα
είναι τοποθετημένα χαμηλά, διατηρώντας το αίσθημα της σπορ οδήγησης και συγκρατώντας καλά το

σώμα στις στροφές. Η πιο απλή και
πιο προσεγμένη σχεδίαση του ταμπλό/τοποθέτηση των διακοπτών,
βελτιώνει την εργονομία, χωρίς να
αφαιρεί από το γνωστό άρωμα retro,
με την ποιότητα των υλικών να εντυπωσιάζει. Η καλή ορατότητα που
προσφέρει στον οδηγό, χάρη στα
μεγαλύτερα παράθυρα, συγκαταλέγεται επίσης στα ατού του αυτοκινήτου, ενώ το αυξημένο μέγεθός
του δεν δυσκολεύει τον οδηγό στην
στάθμευση / μανουβράρισμα στη
πόλη. Το ευθύβολο τιμόνι του, η
ακρίβεια και το κράτημα που παρέχει
στις στροφές, σε επιβεβαιώνουν ότι
η αίσθηση go kart παραμένει βαθιά
χαραγμένη στο DNA και αυτού του
Mini.
Το πεντάθυρο Mini, όμως, έχει
γίνει ακόμη πιο προσιτή στο κοινό,
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Nissan Pulsar

Η Nissan επέστρεψε στη μικρομεσαία κατηγορία, προσφέροντας ευρυχωρία,
οικονομία και πετυχημένη σχεδιαστική ταυτότητα με τη νέα γενιά του Pulsar.
Το νέο πρόσωπο του Nissan Pulsar
(κάτι παραπάνω από ένα supermini
αλλά όχι τόσο μεγάλο όσο ένα crossover) είναι εμπνευσμένο σχεδιαστικά από τις τελευταίες εκδόσεις
των πετυχημένων Qashqai και XTrail, με την ιαπωνική εταιρεία να
υποστηρίζει ότι το αυτοκίνητό της
έχει τον μεγαλύτερο στην κατηγορία χώρο για την άνεση των πίσω
επιβατών. Το μήκος του οχήματος,
που θα διατίθεται αρχικά μόνο ως
πεντάθυρο, φτάνει τα 4.385 χλστ.,
ενώ το μεταξόνιό του φτάνει τα
2.700 χλστ.
Στόχος της Nissan με το καινούρ-

γιο της αυτό hatachback είναι να
αποσπάσει ένα σημαντικό μερίδιο
της αγοράς όσον αφορά τη δημοφιλή μικρομεσαία κατηγορία και
όπως όλα δείχνουν θα τα καταφέρει.
Σχεδιαστικά, το νέο Pulsar υιοθετεί τις έντονες, επιβλητικές ακμές
με τα μεγάλα φωτιστικά σώματα,
καθώς και τη δυναμική μάσκα, που
αποτελούν σήμα κατατεθέν όλων
των σύγχρονων μοντέλων της Nissan. Άξιο αναφοράς είναι πως οι
προβολείς LED στα εμπρός φωτιστικά σώματα, οι οποίοι δίνουν
ένα ευκρινές, λευκό φως, καταναλώνουν γύρω στο 50% λιγότερη

ενέργεια σε σχέση με τους συμβατικούς λαμπτήρες.
Εξίσου αξιόλογο είναι και το εσωτερικό του αυτοκινήτου, που χαρακτηρίζεται από τους άνετους χώρους, τα προσεγμένα και αναβαθμισμένα σε πιοτικά υλικά, την εργονομία του, αλλά και για τον χώρο
αποσκευών του, που φτάνει τα 385
λίτρα. Ο τελευταίος μπορεί να αυξηθεί μέχρι τα 1.395 λίτρα, με την
αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων.
Μεταξύ δύο μεγάλων αναλογικών
οργάνων βρίσκεται μία μεγάλη ψηφιακή οθόνη πληροφοριών, με την
εικόνα να παραπέμπει και πάλι στο

Qashqai. Στα θετικά του αυτοκινήτου συγκαταλέγεται και η υψηλή
θέση οδήγησης, που προσφέρει
καλή περιφερειακή ορατότητα.
Από πλευράς κινητήρων, διαθέσιμοι για το νέο Pulsar είναι ο βενζινοκίνητος DIG-Turbo των 1.2 λίτρων, απόδοσης 115 ίππων (που
«τραβά» άνετα ακόμη και το Qashqai) και ο πετρελαιοκίνητος των 1.5
λίτρων dCi (που φέρει τη σφραγίδα
της Renault) απόδοσης 110 ίππων
και ροπή 260 Nm. Οι νέοι κινητήρες
είναι ιδιαίτερα φιλικοί στο περιβάλλον, αφού οι εκπομπές διοξειδίου
του άνθρακα δεν ξεπερνούν τα 95

γρ./χλμ. Οι δε επιλογές για το κιβώτιο
ταχυτήτων είναι μεταξύ του εξατάχυτου χειροκινήτου και του αυτόματου XTronic της συνεχούς μεταβαλλόμενης κίνησης (CVT). Στο δρόμο το όχημα συμπεριφέρεται ευχάριστα και είναι άνετο, ενώ το αμάξωμά του είναι σταθερό, χωρίς κλίσεις στις στροφές, με το τιμόνι του
να έχει καλή αίσθηση.
Ένα από τα μεγάλα ατού του αυτοκινήτου είναι ότι είναι εξοπλισμένο με τα τελευταία συστήματα
ασφαλείας, όπως το σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης (forward
emergency braking), το σύστημα

ανίχνευσης κινούμενων εμποδίων
(moving object detection), η προειδοποίηση τυφλού σημείου (blind
spot warning) και η προειδοποίηση
απότομης αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας (lane departure warning),
που ανεβάζουν το Pulsar σε ένα
ανώτερο επίπεδο. Το αυτοκίνητο
φέρει επίσης το νέο σύστημα NissanConnect, που συνοδεύεται από
μία σειρά καινοτόμων χαρακτηριστικών, όπως η πλήρης συνδεσιμότητα με smartphones, το Google
Send- to-Car, καθώς και η πρόσβαση
σε μια μεγάλη ποικιλία από χρήσιμες και ενημερωτικές εφαρμογές.

λειά όσον αφορά το πέρασμα από
οποιεσδήποτε ανωμαλίες του δρόμου, ενώ το αμάξωμα δεν παρουσιάζει τάσεις πλεύσης, διατηρώντας
τα επίπεδα κραδασμών και θορύβου
σε πολύ χαμηλά επίπεδα.
Το νέο X-Trail, που προσφέρεται
σε δικίνητη και σε τετρακίνητη έκδοση, χρησιμοποιεί στην περίπτωση
της τελευταίας ένα ηλεκτρονικά
ελεγχόμενο AWD set up (το λεγόμενο ALL MODE 4x4i), παρέχοντας
την επιλογή της κίνησης είτε στους

δύο είτε στους τέσσερις τροχούς,
με τη βοήθεια ενός περιστρεφόμενου επιλογέα. Ο εν λόγω επιλογέας
φέρει τις ενδείξεις 2WD, Auto και
Lock, με την ικανότητα ρυμούλκησης του αυτοκινήτου να ανέρχεται
στους δύο τόνους.
Άξιο αναφοράς είναι πως στην
αυτόματη ρύθμιση (Auto) το νέο
X-Trail αισθάνεται τις αλλαγές στο
κράτημα του οδοστρώματος. Παρακολουθεί συνεχώς το άνοιγμα
του γκαζιού, την ταχύτητα και τη

ροπή του κινητήρα, προβλέποντας
το σπινάρισμα των τροχών και ρυθμίζοντας την κατανομή ροπής μεταξύ εμπρός και πίσω άξονα (όπως
ακριβώς απαιτείται) σε ταχύτητες
έως και 80 χλμ./ώρα. Επιπλέον,
υπάρχουν δύο τεχνολογίες παγκόσμιας πρωτιάς στο νέο X-Trail, όπως
το Active Ride Control και το Active
Engine Brake, που τροποποιούν
την ανάρτηση και ενισχύουν το
σύστημα της πέδησης αντίστοιχα,
για περισσότερη ασφάλεια.

Nissan X-Trail
Η τρίτη γενιά του δημοφιλούς X-Trail
κάνει στροφή 180 μοιρών, αφήνοντας
πίσω το επιτυχημένο παρελθόν για να
πάρει το δρόμο ενός ακόμη πιο λαμπρού μέλλοντος.

Το νέο Nissan X-Trail αποτελεί ένα
οικογενειακό crossover παρά ένα
καθαρόαιμο SUV, που απομακρύνεται εντελώς από τον παλιό «τετραγωνισμένο» του εαυτό με τα
έντονα off road χαρακτηριστικά.
Οι πίσω πόρτες, που ανοίγουν μέχρι
80 μοίρες για ευκολότερη πρόσβαση των επιβατών, καθώς και ένας
πιο ταξινομημένος και πιο πρακτικός χώρος αποσκευών (των 550 λίτρων) μαρτυρούν του λόγου το αληθές. Το αυτοκίνητο προσφέρει πλέον (προαιρετικά) την επιλογή επτά
θέσεων, καθώς και ένα σύστημα
τετρακίνησης, στοιχεία που βάζουν
ουσιαστικά τέλος στο Qashqai+2,
που θα συνεχίσει μόνο ως πεντάθυρο.
Βασισμένο στην πλατφόρμα
Common Module Family (CMF) του
ομίλου Nissan-Renault, το νέο XTrail έχει μεγαλώσει σε διαστάσεις.
Το μήκος του ανέρχεται τώρα στα
4.643 χλστ. (αύξηση 13 χλστ.) το
πλάτος του στα 1.820 χλστ. (αύξηση
35 χλστ.) και το ύψος του στα 1.695
χλστ. (αύξηση 10 χλστ.), ενώ το μεταξόνιό του έχει αυξηθεί επίσης
κατά 76 χλστ.
Εμφανισιακά, το αυτοκίνητο παραπέμπει στη σχεδιαστική φιλοσοφία του νέου Qashqai, με τη χαρακτηριστική γρίλια σχήματος V και
τα LED φώτα ημέρας. Η υψηλή ποι-

ότητα που συναντάμε στο εσωτερικό
του αποτέλεσε ένα από τα μεγάλα
στοιχήματα των Ιαπώνων σχετικά
με τη διαφοροποίηση του μοντέλου
από τον προκάτοχό του. Το φινίρισμα και η συναρμογή είναι άριστη.
Τα δε καθίσματα στην ευρύχωρη
καμπίνα του φέρουν διάταξη κεκλιμένου τύπου, που εξασφαλίζει
στους επιβάτες την απαραίτητη
άνεση και θέα από κάθε σημείο του
οχήματος. Πρακτικότητα και πολυτέλεια παίζουν πρωταγωνιστικό
ρόλο σε ό,τι αφορά τους αμέτρητους
αποθηκευτικούς χώρους, την αυτόματα ανοιγόμενη πίσω πόρτα και
την ηλεκτρικά ανοιγόμενη πανοραμική οροφή μεταξύ άλλων. Το
καινούργιο X-Trail είναι επίσης εξοπλισμένο με το νέο σύστημα NissanConnect, προσφέροντας συνδεσιμότητα με smartphone και πρόσβαση σε άλλες χρήσιμες εφαρμογές
(μουσική, κοινωνική δικτύωση, ψυχαγωγία κ.λπ.) μέσω μιας οθόνης
αφής των 7 ιντσών.
Κάτω από το καπό του ολοκαίνουργιου X-Trail υπάρχει ο εξαιρετικός πετρελαιοκινητήρας της
Nissan των 1.6 λίτρων, απόδοσης
130 ίππων και ροπή 320 Nm, ικανή
να τραβήξει και με το παραπάνω
τα 1.500 κιλά που ζυγίζει το αυτοκίνητο. Η τιμή της μέσης κατανάλωσης που δίνει η Nissan είναι 4.9

λίτρα/100 χλμ., ενώ οι εκπομπές
ρύπων κυμαίνονται μεταξύ 129 και
139 γρ./χλμ.
Σε ό,τι αφορά κιβώτιο ταχυτήτων,
οι επιλογές είναι μεταξύ ενός χειροκίνητου των έξι σχέσεων και
ενός αυτόματου κιβωτίου συνεχώς
μεταβαλλόμενων σχέσεων (CVT).
Στο δρόμο το όχημα διακρίνεται
από την πολύ καλή ποιότητα κύλισής του, το καλό τράβηγμα και την
ευκολία στην οδήγηση. Οι αναρτήσεις του κάνουν πολύ καλή δου-
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Jaguar XE

Το πιο προηγμένο σπορ saloon όχημα που έχει φτιάξει ποτέ η Jaguar αποτελεί σταθμό στην ιστορία της.
Αναμφίβολα, η Jaguar XE ελκύει με
το πέρασμά της τα βλέμματα. Δεν
είναι τυχαίο άλλωστε που έχει κερδίσει τον τίτλο του ομορφότερου
αυτοκινήτου του 2014. Το εντυπωσιακό σπορ μοντέλο της ξακουστής
μάρκας, με την κίνηση στους πίσω
τροχούς, δανείζεται τις δυναμικές
γραμμές της μεγαλύτερης XF, ενώ
το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση του εσωτερικού της, με τον
πίνακα οργάνων και την οθόνη αφής
των 8 ιντσών.
Οι διαστάσεις του οχήματος είναι
4.672 χλστ. (μήκος), 1.850 χλστ.
(πλάτος) και 1.416 χλστ. (ύψος), ενώ
το μεταξόνιό του φτάνει τα 2.835
χλστ. Το μέγεθός του είναι, δηλαδή,
ελαφρώς μεγαλύτερο από εκείνο
της Σειράς 3.

Μεγάλη έμφαση έχει δοθεί στη
μείωση του βάρους του αυτοκινήτου,
εξού και ο λόγος που το 75% της
κατασκευής του αποτελείται (αντί
από ατσάλι όπως στην περίπτωση
του ανταγωνισμού) από ανάλαφρο
αλουμίνιο. Σύμφωνα με την Jaguar
η XE είναι το πιο ελαφρύ, το πιο
συμπαγές και το πιο αεροδυναμικό
saloon που έχει φτιάξει ποτέ, με
συντελεστή 0.26 Cd. Είναι επίσης
η πρώτη Jaguar που φέρει ένα ηλεκτρικά υποβοηθούμενο σύστημα
διεύθυνσης. Χάρη στην ανάλαφρη
πλατφόρμα κατασκευής iQ, λοιπόν,
το νέο «μικρό» sedan της Jaguar
διαθέτει πολύ καλή οδική συμπεριφορά, ενώ τόσο η κατανάλωση
όσο και οι εκπομπές ρύπων κρατιούνται ως αποτέλεσμα σε ασυνή-

θιστα χαμηλά επίπεδα. Η εμπρός
ανάρτησή της διαθέτει διπλά ψαλίδια με γόνατα MacPherson, ενώ
στον πίσω άξονα υπάρχει μία διάταξη integral rear link.
Πολυτέλεια, ποιότητα και πρακτικότητα δεσπόζουν στο εσωτερικό
της, που δανείζεται αρκετά στοιχεία
από την XF και την XJ. Αξιοσημείωτο
είναι το γεγονός που η λάξευση στο
πίσω μέρος των εμπρός καθισμάτων
έχει βελτιώσει σημαντικά τον χώρο
για τα γόνατα των πίσω επιβατών,
ενώ το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση της λαξευμένης οροφής, που
χαρίζει περισσότερα «αέρα» στα
κεφάλια των ψηλότερων επιβατών
των πίσω θέσεων.
Το σύστημα πληροφόρησης/ψυχαγωγίας InControl Touch που δια-

θέτει το αυτοκίνητο επιτρέπει σύνδεση με iOS και Android smartphones, προσφέροντας μεταξύ άλλων
πρόσβαση σε χρήσιμες πληροφορίες
για το αυτοκίνητο και επικοινωνία
με αυτό. Με το InControl μπορεί
για παράδειγμα να προγραμματιστεί
εκ των προτέρων το σύστημα κλιματισμού του αυτοκινήτου, να κλειδώσουν και να ξεκλειδώσουν οι
πόρτες, ακόμη και να πάρει μπρος
ο κινητήρας. Από πλευράς κινητήρων υπάρχει μία νέα γκάμα, ονόματι
Ingenium, που κάνει το ντεμπούτο
της με την XE, η οποία περιλαμβάνει
τον turbo diesel των 2.0 λίτρων, σε
δύο επίπεδα ισχύος, απόδοσης 161
και 178 ίππων, με ροπή 380 και 430
Nm αντίστοιχα. Ο εν λόγω κινητήρας
υπόσχεται κατανάλωση μόλις 3.8

λίτρα/100 χλμ. και εκπομπές CO2
κάτω από 100 γρ./χλμ. Αναφορικά
με τους βενζινοκινητήρες, υπάρχει
ο 2.0i turbo, απόδοσης 198 ή 237
ίππων, ενώ πιο πάνω συναντάμε
τον 3.0i supercharged V6, που αποδίδει 335 ίππους. Ο τελευταίος πραγματοποιεί το 0-100 χλμ./ώρα σε χρόνο μόλις 5.1 δευτερόλεπτα. Εκτός
από το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων
των 8 σχέσεων, η Jaguar XE προσφέρει επίσης την επιλογή για ένα
χειροκίνητο των 6 σχέσεων.
Στον εξοπλισμό του περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων το σύστημα All
Surface Progress Control (ASPC),
που λειτουργεί ως cruise control
στις χαμηλές ταχύτητες -μέχρι 30
χλμ./ώρα- ελέγχοντας τόσο την πέδηση όσο και τις στροφές του κι-

νητήρα, χωρίς το όχημα να χάνει
κράτημα στις γλιστερές επιφάνειες
και χωρίς ο οδηγός να πατά γκάζι
ή φρένο.
Το αυτοκίνητο φημίζεται για την
άριστη ποιότητα κύλισής του και
για την επίσης άριστη συμπεριφορά
του στο δρόμο. Η απόκριση στο
γκάζι είναι επίσης καλή, ενώ το ηλεκτρικό σύστημα διεύθυνσης είναι
γρήγορο στις αντιδράσεις του και
προσφέρει πολύ καλή αίσθηση στα
χέρια του οδηγού. Η άνεση που αισθάνεται κανείς στην καμπίνα του
δεν μειώνεται με την αύξηση της
ταχύτητας, μιας και το όχημα μανουβράρει χωρίς ιδιαίτερο κόπο καθώς ο δρόμος αρχίζει να στρίβει.
Εκεί είναι που η XE, άλλωστε, μπαίνει στο στοιχείο της.

Land Rover Discovery Sport
Ο πιο σκληρός ξάδελφος του Evoque
χαράζει νέα πορεία στα compact
SUV πολυτελείας.

Ο αντικαταστάτης του Freelander
αποτελεί το πρώτο αυτοκίνητο της
Land Rover που παίρνει θέση πίσω
από τα μοντέλα της Range Rover,
ως ο πιο σκληροτράχηλος ξάδελφος
του δοκιμασμένου και άκρως επιτυχημένου Evoque.
Το νέο δημιούργημα της Land
Rover είναι πιο συμμαζεμένο σε
διαστάσεις -ένα compact SUV πολυτελείας- το οποίο είναι επίσης
πιο high-tech και πιο ευέλικτο σε
χαρακτήρα. Στο εσωτερικό του
(που επίσης μοιάζει με αυτό του
Evoque) μπορούν να χωρέσουν μέχρι επτά επιβάτες, ενώ αξίζει να
αναφέρουμε ότι είναι πολύ πιο ευρύχωρο από το Freelander, μιας
και το μεταξόνιό του είναι 80 χλστ.
μεγαλύτερο από του τελευταίου.
Στόχος των κατασκευαστών του
Discovery Sport ήταν να μεταμορφώσουν το «άγριο» παρουσιαστικό
του σε ένα πιο κομψό όχημα, με
περισσότερες καμπύλες και φωτιστικά σώματα πλαισιωμένα με τεχνολογία LED.
Μη σας ξεγελά όμως το νέο look.
Το Discovery Sport μπορεί να σκαρφαλώσει σε κλίση μέχρι 45 μοιρών
και να περάσει από λίμνες νερού
βάθους 600 χλστ.
Αν και μοιράζεται πολλά μηχανικά μέρη με το Evoque, το Discovery Sport διαθέτει μια εντελώς
νέα δομή στο πίσω μέρος, που αποτελείται από μια εξελιγμένη ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων, η

οποία εξοικονομεί -πέρα από τα
άλλα προτερήματα- και εσωτερικό
χώρο. Η εσωτερική διάταξη 5+2
διαφοροποιεί το αυτοκίνητο από
τον γερμανικό ανταγωνισμό (κατ’
ακρίβεια είναι το πρώτο premium
compact SUV που τη χρησιμοποιεί)
με τις θέσεις των πίσω επιβατών
να είναι τοποθετημένες δύο ίντσες
πιο ψηλά από τις αντίστοιχες των
εμπρός επιβατών. Η δυνατότητα
προσθήκης μιας τρίτης σειράς καθισμάτων το ξεχωρίζει από πλευράς
πρακτικότητας/χωρητικότητας από
το Evoque, που είναι γύρω στα 30
εκ. πιο κοντό. Ο αποθηκευτικός
του χώρος κυμαίνεται μεταξύ 981
και 1.698 λίτρων (με την πίσω σειρά
καθισμάτων ξαπλωτή), ενώ στην
καμπίνα του υπάρχουν πολλές χρήσιμες θήκες και θέσεις για ποτήρια,
με επτά υποδοχές USB.
Συνεχίζοντας με τον εσωτερικό
του διάκοσμο/τεχνολογία, το Land
Rover Discovery Sport φέρει μία
έξυπνη οθόνη αφής των 8 ιντσών
και είναι εξοπλισμένο με βοηθήματα όπως τα Lane Departure Warning, Autonomous Emergency Braking, Traffic Sign Recognition κ.λπ.
Το δε Terrain Response της νέας
γενιάς επεμβαίνει ανάλογα με την
πρόσφυση που παρέχει το έδαφος,
μεταβάλλοντας την απόκριση του
γκαζιού, τις αλλαγές ταχυτήτων
και την κατανομή της ροπής εμπρός-πίσω. Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν τις θέσεις Normal, Mud,

Sand, Rocks και Snow. Το όχημα
είναι κατ’ ακρίβεια υπερεξοπλισμένο, με τον στάνταρ εξοπλισμό
να περιλαμβάνει επιπλέον εννέα
αερόσακούς, μεταξύ αυτών και
ένας αερόσακος πεζού, που είναι
τοποθετημένος στη βάση του ανεμοθώρακα.
Οι επιλογές κινητήρων ξεκινούν
με τον βενζινοκίνητο Ecoboost των
2.0 λίτρων, απόδοσης 240 ίππων,
και συνεχίζουν με τον γνωστό πε-

τρελαιοκίνητο των 2.2 λίτρων turbo,
απόδοσης 150 ή 190 ίππων. Και οι
δύο συνδυάζονται με all wheel
drive και προσφέρονται είτε με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων των 9
σχέσεων είτε με χειροκίνητο των
6 σχέσεων. Η επιτάχυνση από στάση μέχρι τα πρώτα 100 χλμ./ώρα
πραγματοποιείται στην περίπτωση
του πρώτου σε 8,4 δευτερόλεπτα
και στην περίπτωση του δεύτερου
σε 9,8 δευτερόλεπτα. Αργότερα θα

κυκλοφορήσουν δύο εκδόσεις 2
wheel drive, με εκπομπές ρύπων
που δεν θα ξεπερνούν τα 119
γρ./χλμ.
Στο δρόμο το αυτοκίνητο προσφέρει την αναμενόμενη άνεση
στους επιβάτες, είναι ευέλικτο και
επιτρέπει στον οδηγό να το τοποθετήσει με σιγουριά στις στροφές.
Το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων
αλλάζει ανεπαίσθητα τις σχέσεις,
ενώ ο θόρυβος στην καμπίνα του

αυτοκινήτου περιορίζεται σε χαμηλά επίπεδα. Σε γενικές γραμμές
το Discovery Sport συνδυάζει έξυπνα την κομψότητα, την πολυχρηστικότητα και την καλή οδική συμπεριφορά, χαρακτηριστικά τα οποία
έχουν ανεβάσει το στάνταρ στην
κατηγορία. Το εξελιγμένο εσωτερικό του, το νέο σύστημα πολυμέσων και οι εντυπωσιακές off road
ικανότητές του συμπληρώνουν το
εντυπωσιακό του πακέτο.
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Νέο Ford EcoSport
Συνδυάζει την πρακτικότητα και την
οικονομία ενός μικρού αυτοκινήτου, με
τους χώρους και την ευελιξία ενός SUV..
Το νέο EcoSport SUV της Ford προσφέρει στους οδηγούς τον τέλειο
συνδυασμό σβελτάδας, προσιτής τιμής και οικονομικής κατανάλωσης
μικρού αυτοκινήτου, με την ευελιξία
και ευρυχωρία που οι πελάτες προσδοκούν από ένα SUV -σε ένα κομψό
και «συνδεδεμένο» πακέτο.
Στυλάτο και πρακτικό
Το EcoSport, το πρώτο παγκόσμιο
SUV της Ford, είναι στυλάτο και πρακτικό -με κοντό καπό, κεκλιμένες
εμπρός κολόνες και μία χαρακτηριστική μάσκα πέντε τμημάτων, με
γωνιώδεις προβολείς και χαρακτηριστικές λωρίδες φώτων LED.
Το EcoSport, που διατίθεται με
17άρες ζάντες αλουμινίου, ασημί
ράγες οροφής, ηλεκτρικούς καθρέπτες και προβολείς ομίχλης με χρωμιωμένο πλαίσιο, έχει σχεδιαστεί με
έμφαση στη λεπτομέρεια. Προσφέρει
υπερυψωμένη θέση οδήγησης, ενώ
ο χώρος αποσκευών του συναγωνί-

ζεται τη χωρητικότητα πολλών μεσαίων οικογενειακών αυτοκινήτων,
αφού διαθέτει μέχρι 375 λίτρα.
Σπορ και οικονομικό
Το νέο EcoSport προσφέρεται με
τον πολύ δημοφιλή υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 1.0 EcoBoost 125PS -Διεθνή Κινητήρα της
Χρονιάς 2014, 2013 και 2012- με επιδόσεις που συναγωνίζεται τις αντίστοιχες ενός παραδοσιακού κινητήρα
1.6 λίτρων, αλλά με σημαντικά καλύτερη απόδοση καυσίμου και χαμηλότερες εκπομπές CO2. Το EcoSport διατίθεται επίσης με βενζινοκινητήρα 1.5 λίτρων (112 PS) με μηχανικό κιβώτιο, η με 6-τάχυτο αυτόματο, καθώς και με 1.5 diesel (90
PS) με μηχανικό κιβώτιο.
Έξυπνο και συνδεδεμένο
Το σύστημα συνδεσιμότητας Ford
SYNC θα επιτρέπει στους ιδιοκτήτες
να ενεργοποιούν φωνητικά τηλεφωνικές κλήσεις και να επιλέγουν

μουσική από συσκευές συνδεδεμένες
μέσω Bluetooth ή USB. Το EcoSport
θα περιλαμβάνει επίσης Hill Start
Assist, Cruise Control, αυτόματους
καθαριστήρες και προβολείς, καθώς
και αισθητήρες πίσω παρκαρίσματος.
SUV πόλης
Με την ευελιξία και τις ικανότητές
του, το EcoSport μπορεί να αντεπεξέρχεται και στις πιο δύσκολες οδικές
συνθήκες, είτε πρόκειται για στενούς

και ανώμαλους αγροτικούς δρόμους
με στροφές, σε διαδρομές με λακκούβες ή στα ψηλά κράσπεδα των
πόλεων. Ο κύκλος στροφής των 10,6
μ. είναι από τους καλύτερους στην
κατηγορία, και το EcoSport -που εφοδιάζεται με εμπρός και πίσω προστατευτικές ποδιές- έχει 200 χλστ.
απόσταση από το έδαφος, γωνία
προσέγγισης 25 μοιρών, γωνία αναχώρησης 35 μοιρών και βάθος βύθισης 550 χλστ. Το νέο Ford EcoSport

εφοδιάζεται με αερόσακους οδηγού,
συνοδηγού, οροφής και πλευρικούς
-καθώς και με αερόσακο γονάτων
οδηγού- στάνταρ.
Ατσάλι βορίου εξαιρετικά υψηλής
αντοχής έχει χρησιμοποιηθεί στα
πλαίσια των θυρών, δημιουργώντας
έναν πολύ ανθεκτικό κλωβό ασφαλείας. Μεταξύ των συστημάτων
ασφαλείας περιλαμβάνονται: Traction
Control, Electronic Stability Program,
Anti-Lock Brakes, Electronic Brake-

Force Distribution και Emergency
Brake Assist. Τέλος, το EcoSport εφοδιάζεται με σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών (Tyre Pressure
Monitoring System) και Δείκτη Απενεργοποίησης Αερόσακου Συνοδηγού (Passenger Airbag Deactivation
Indicator).
Το νέο Ford Ecosport θα είναι διαθέσιμο περί τα μέσα Μαΐου στην Κυπριακή αγορά και η τιμή του θα
ξεκινά από μόλις 14.900 ευρώ.

συνδυάζοντας πλήρη λειτουργικότητα προβολέων LED με Adaptive
Front Lighting System της Ford
για βελτιωμένη ορατότητα. Μία
προηγμένη έκδοση του Active Park
Assist featuring Perpendicular Parking βοηθά στον εντοπισμό χώρων
στάθμευσης κατάλληλων διαστάσεων και στο αυτόματο παρκάρισμα. Η τεχνολογία Inflatable Rear
Seatbelt της Ford - πρωτιά για τη
βιομηχανία - θα κάνει πρεμιέρα
στην Ευρώπη στο νέο Mondeo. Θα
είναι το πρώτο όχημα στην κατηγορία του με ζώνες ασφαλείας οι
οποίες σε περίπτωση ατυχήματος

διογκώνονται για την κατανομή
των δυνάμεων κρούσης στο σώμα
του επιβάτη σε επιφάνεια πέντε
φορές μεγαλύτερη από αυτήν μιας
συμβατική ζώνης.
Βελτιώνει επίσης τα επίπεδα άνεσης των οδηγών με χαρακτηριστικά
όπως η πρώτη στην κατηγορία ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη κολόνα τιμονιού με λειτουργία μνήμης, τα Ford
Multi-Contour Seats με μοναδική
λειτουργία μασάζ Active Motion,
και το σύστημα συνδεσιμότητας
της SYNC 2.
Κορυφαία σχεδίαση και ποιότητα
Προσφέρει κορυφαία ποιότητα

υλικών και κατασκευής με ένα φίνο,
σπορτίφ και εκφραστικό εξωτερικό
και μία καμπίνα που διακρίνεται
για τη βελτιστοποιημένη εργονομία,
την άνεση σε συνδυασμό με premium φινίρισμα και εξοπλισμό. Μέσα στην καμπίνα κυριαρχούν όργανα με αναλογικές και ψηφιακές
ενδείξεις και μαζί με την κομψή
σχεδίαση της κεντρικής κονσόλας
δημιουργούν τη σπορ αίσθηση ενός
cockpit. Το νέο Ford Mondeo θα
είναι διαθέσιμο περί τα μέσα Ιουνίου
στην Κυπριακή αγορά ενώ η τιμή
του νέου θα ξεκινά από 20.500 ευρώ
μόνο.

314 PS και ροπή 434 Nm. Ένα αυτόματο κιβώτιο διαθέτει χειριστήρια
αλλαγής σχέσεων στο τιμόνι (paddles), για όσους επιθυμούν να έχουν
το δικαίωμα επιλογής μεταξύ άνεσης
και ελέγχου.
Μία Mustang για πραγματικούς
λάτρεις της οδήγησης
Η νέα Mustang περιλαμβάνει νέα
συστήματα εμπρός και πίσω ανάρτησης. Με σύστημα εμπρός γονάτων

MacPherson, με νέους διπλούς σφαιρικούς συνδέσμους, επιτρέπει τη
χρήση μεγάλων, ισχυρών φρένων
υψηλών επιδόσεων, με στάνταρ τροχούς 19 ιντσών. Για πίσω, υπάρχει
μία νέα, ανεξάρτητη ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων integral-link.
Ευφυής τεχνολογία
Η νέα Mustang υιοθετεί ένα μεγάλο αριθμό καινοτόμων τεχνολογιών, που προσφέρουν στους οδηγούς αναβαθμισμένες πληροφορίες,
έλεγχο και συνδεσιμότητα όταν τα
χρειάζονται. Σε διαδρομές με πολλές
στροφές ή σε ερασιτεχνική αγωνιστική οδήγηση (track day), ο οδηγός
μπορεί να χρησιμοποιεί τους «toggle»
διακόπτες στην κονσόλα, για να ρυθμίζει την υποβοήθηση διεύθυνσης,
την απόκριση του κινητήρα και τα
προγράμματα του κιβωτίου και ηλεκτρονικού ελέγχου ευστάθειας, μέσω
Selectable Drive Modes, διαμορφώνοντας την ιδανική Mustang για
κάθε περίπτωση.
Η νέα Mustang θα είναι από τα
πρώτα οχήματα στην Ευρώπη που
θα προσφέρουν SYNC 2. Το πρωτοποριακό σύστημα ενημέρωσης/ψυχαγωγίας της Ford περιλαμβάνει έγχρωμη οθόνη αφής υψηλής ανάλυσης
8 ιντσών και προηγμένο φωνητικό
έλεγχο για ευκολότερη πρόσβαση
σε ηχοσύστημα, σύστημα πλοήγησης, έλεγχο κλιματισμού και συμβατά
κινητά τηλέφωνα. Το νέο Ford Mustang θα είναι διαθέσιμο σύντομα
και στην κυπριακή αγορά, σε πολύ
προσιτή τιμή.

Ford Mondeo
Το νέο Ford Mondeo προσφέρει
πρώτο τη νέα τεχνολογία Pedestrian
Detection, νέους κινητήρες και
κορυφαία άνεση και ασφάλεια.
Ανίχνευση πεζών
Το νέο Ford Mondeo είναι παγκοσμίως το πρώτο όχημα που θα
προσφέρει το νέο σύστημα PreCollision Assist με Pedestrian Detection, που ανιχνεύει πεζούς στο
δρόμο και φρενάρει αυτόματα αν
ο οδηγός δεν αντιδράσει στις προειδοποιήσεις. Το σύστημα επεξεργάζεται πληροφορίες τις οποίες
συλλέγει από κάμερα τοποθετημένη στο παρμπρίζ, και ένα ραντάρ
στον προφυλακτήρα και τις διασταυρώνει με τα στοιχεία μιας βάσης δεδομένων με «ανθρώπινες
φιγούρες» για να ξεχωρίζει τους
πεζούς από άλλα αντικείμενα του
δρόμου. Το Active City Stop θα
εφαρμόζει επίσης αυτόματη πίεση
πέδησης για να μειώσει τις επιπτώσεις ή να αποφύγει εντελώς
μία σύγκρουση με προπορευόμενο
όχημα. Το σύστημα Distance In-

dication αποτελεί μία φιλική προς
το χρήστη οπτική διεπαφή που
ενημερώνει τον οδηγό για τη χρονική απόσταση από το προπορευόμενο όχημα. Ενώ το Adaptive Cruise Control διατηρεί αυτόματα μία
επιλεγμένη απόσταση από το προπορευόμενο όχημα. Επιπλέον, η
εμπρόσθια κάμερα υποστηρίζει το
Lane Keeping Aid, που εφαρμόζει
ροπή διεύθυνσης για να επαναφέρει το νέο Mondeo στη λωρίδα του
εάν ανιχνευτεί ακούσια απόκλιση
από αυτή, αλλά και το Traffic Sign
Recognition, που παρέχει στον
οδηγό πληροφορίες ανιχνεύοντας
τα όρια ταχύτητας, τις πινακίδες
λήξης περιορισμών και απαγορεύσεων προσπέρασης μέσω της οθόνης του ταμπλό.
Η μεγαλύτερη γκάμα κινητήρων
στην ιστορία του μοντέλου
Η γκάμα βενζινοκινητήρων του

νέου Mondeo θα περιλαμβάνει τον
1.5 EcoBoost και τον 2.0 EcoBoost.
Προσφέρει επίσης έναν ισχυρό 2.0
TDCi diesel με σειριακή διπλή υπερσυμπίεση που θα αποδίδει ισχύ 210
PS και ροπή 450 Nm. Θα διατίθεται
ένα μοντέλο τεχνολογίας ECOnetic,
με κινητήρα 1.6 diesel και κορυφαίες
εκπομπές CO2 94 g/km* και τις εκδόσεις 2.0 TDCi diesel με 150 PS ή
180 PS.
Τεχνολογίες ασφάλειας
και άνεσης
Το νέο Mondeo λανσάρει την τεχνολογία προσαρμοζόμενων προβολέων LED της Ford στην Ευρώπη,

Ford Mustang
Η νέα Ford Mustang είναι έτοιμη
για την Ευρώπη, με αεροδυναμική
σχεδίαση, προηγμένη τεχνολογία
και κορυφαίες επιδόσεις.
Οι νέες εκδόσεις Ford Mustang fastback και cabrio θα κυκλοφορήσουν
στην Ευρώπη για πρώτη φορά μετά
από 50 χρόνια, με κορυφαία επίπεδα
επιδόσεων και πολιτισμένης λειτουργίας, όπως υπαγορεύει η κληρονομιά μισού αιώνα και το κύρος
ενός παγκόσμιου θρύλου. Η νέα Mustang ενσαρκώνει την επιθετική
προϊοντική επέλαση της Ford: τεχνολογικά προηγμένη και νεωτεριστική, αλλά χωρίς να αγνοεί την κληρονομιά που έχει εμπνεύσει πολλές
γενιές πελατών Ford. Πάνω από 9
εκατομμύρια Mustang έχουν πωληθεί
από το 1964 που λανσαρίστηκε για
πρώτη φορά.
Αναμφισβήτητα Mustang
Οι σχεδιαστές ξεκίνησαν από λευκό φύλλο και δημιούργησαν δύο
μοντέλα, fastback και convertible,
που ενσαρκώνουν την ουσία της
Ford Mustang: Διατηρούν τα βασικά

σχεδιαστικά χαρακτηριστικά των
κλασικών Mustang, που είναι αναγνωρίσιμα σε όλη την Ευρώπη, όπως
το μακρύ ανάγλυφο καπό και το κοντό πίσω τμήμα, δίνοντάς τους μία
σύγχρονη ερμηνεία.
Επίσης φέρει:
• Χαμηλό ύψος οροφής και φαρδύ
στήσιμο
• Αεροδυναμικό προφίλ λόγω των
έντονα κεκλιμένων εμπρός και πίσω
παρμπρίζ
• Τρισδιάστατα πίσω φώτα
• Σύγχρονη ερμηνεία για χαρακτηριστικό «σαγόνι καρχαρία» στη
μετωπική επιφάνεια του θρυλικού
αυτοκινήτου
Μεγάλα, σαφή όργανα εμφανίζουν
τις πληροφορίες ακριβώς μπροστά
από τον οδηγό, σε μία ευρύχωρη
καμπίνα με cockpit αεροπορικού τύπου, ενώ εργονομικοί και απτικοί
διακόπτες και κουμπιά παρέχουν

τον έλεγχο. Το πλάτος και η νέα πίσω
ανάρτηση αυξάνουν την ευρυχωρία
στην περιοχή των ώμων και των γοφών των επιβατών και δημιουργούν
έναν πρακτικό χώρο αποσκευών.
Η εμπειρία Mustang
Η εμφάνιση, η συμπεριφορά και
ο ήχος της Ford Mustang είναι βασικά
συστατικά της οδηγικής εμπειρίας.
Στους κινητήρες υπάρχει ο διακεκριμένος V8 των 5.0 λίτρων, κινη-

τήρας της Ford, που αποδίδει 418
PS και ροπή 524 Nm. Πλαισιώνεται
επιπλέον από ένα νέο 2.3 EcoBoost
κινητήρα, που χρησιμοποιεί άμεσο
ψεκασμό, μεταβλητό χρονισμό εκκεντροφόρων και υπερσυμπίεση για
την παραγωγή ωφέλιμης ισχύος. Η
μοναδική πολλαπλή εισαγωγή και
το κέλυφος του υπερσυμπιεστή πετυχαίνουν τις επιδόσεις που προσδοκούν οι οδηγοί Mustang, με ισχύ
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Mercedes A-Class
Η τρίτη γενιά της A-Class διαθέτει εμφάνιση,
χαρακτήρα, ποιότητα και δυναμική, που συνοδεύεται
από τους ανάλογους κινητήρες.
Τοξωτή οροφή, επιβλητική μάσκα
και οριζόντια πίσω φωτιστικά σώματα τονίζουν ακόμα περισσότερο
το δυναμισμό που αποπνέει η νέα
A-Class. Τα χειροπιαστά oφέλη είναι το χαμήλωμα του κέντρου βάρους και της θέσης οδήγησης,
αλλά και η καλύτερη αεροδυναμική (0.27 Cd). Το εσωτερικό ξεχειλίζει από ποιότητα -από τους
αεραγωγούς μέχρι το μικρότερο
διακόπτη- και όλα είναι σωστά
τοποθετημένα και εύχρηστα. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στους τομείς της συνδεσιμότητας και των
πολυμέσων. Η καμπίνα είναι αρκούντως πρακτική, με καλούς χώρους για επιβάτες και αποσκευές
(341 λίτρα).

Στις αναρτήσεις υιοθετήθηκε
μία αρχιτεκτονική με γόνατα
McPherson εμπρός και πολλαπλούς συνδέσμους πίσω, με τρεις
βαθμίδες σκληρότητας (comfort,
sport και AMG sport), ενώ στα έξτρα συμπεριλαμβάνεται και το Direct Steering με κρεμαγιέρα μεταβλητού βήματος.
Στον στάνταρ εξοπλισμό όλων
των εκδόσεων ανήκουν τα ηλεκτρονικά συστήματα Attention
Assist (αναγνώριση κόπωσης του
οδηγού) και Collision Prevention
Assist (προειδοποίηση επικείμενης
πρόσκρουσης σε προπορευόμενο
όχημα).
Σε ό,τι αφορά τους βενζινοκινητήρες, διαθέσιμος είναι ο υπερ-

τροφοδοτούμενος 1.6 των 122 ίππων (Α180) και 156 ίππων (Α200),
ενώ στην κορυφή βρίσκεται ένας
δίλιτρος των 360 ίππων (A45AMG),
που συνοδεύεται αποκλειστικά
με το αυτόματο εφτάρι κιβώτιο
διπλού συμπλέκτη.
Στη βάση της γκάμας των πετρελαιοκινητήρων συναντάμε ένα
σύνολο των 1.5 λίτρων, που αποδίδει 109 ίππους και μόλις 98
γρ./χλμ. εκπομπές CO2. Στο δρόμο
η νέα A-Class είναι ευθύβολη, με
ένα πολύ καλό σε αίσθηση τιμόνι
και δεν εμπνέει καμία ανησυχία
στις στροφές, διεκδικώντας με
αξιώσεις το χαρακτηρισμό «σπορτίφ», χωρίς θυσίες στον τομέα της
άνεσης.

Mercedes GLA
Η Mercedes κάνει την είσοδό της στην κατηγορία
των compact SUV με άριστα αποτελέσματα.
Πρόκειται για έναν ισχυρό παίχτη
που εισέρχεται στην όλο και πιο
δημοφιλή κατηγορία των μικρών
SUV, διεκδικώντας την πρωτιά.
Εμφανισιακά προκαλεί εντύπωση
και παραπέμπει στη μοντέρνα AClass, από την οποία διαφοροποιείται χάρη στην αυξημένη απόσταση από το έδαφος, τους πιο
φουσκωμένους προφυλακτήρες
και τις ποδιές εμπρός/πίσω (στην
έκδοση Off Road). Είναι μεγαλύτερη από την «Α» σε κάθε διάσταση (4.417x1.804x1.494), κάτι που

γίνεται άμεσα αντιληπτό στο πολυτελές και ποιοτικό εσωτερικό
που φιλοξενεί μέχρι πέντε ενήλικες, παρέχοντας και έναν αποθηκευτικό χώρο των 421 λίτρων
(1.235 με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων).
Από πλευράς κινητήρων, την
γκάμα συνθέτουν όλα τα γνωστά
σύνολα της εταιρείας, με την προσθιοκίνητη 1600άρα GLA (180) με
τους 122 ίππους να αποτελεί τη
βασική έκδοση. Από εκεί και πέρα,
η σειρά απαρτίζεται από τη δίλιτρη

βενζινοκίνητη, GLA 45AMG (360
ίπποι) με το επτάρι κιβώτιο διπλού
συμπλέκτη 7 G-DCT σε δικίνητη
αλλά και σε τετρακίνητη έκδοση.
Tο κράτημα που παρέχει είναι εντυπωσιακό, περιορίζοντας στο
ελάχιστο τις κλίσεις του αμαξώματος, πάρα το μεγάλο του ύψος.
Φτιαγμένη για μικρά και για μεγάλα ταξίδια, υπόσχεται να αποζημιώσει τον κάτοχό της και με
τη χαμηλή κατανάλωση, αφού δεν
σπαταλάει άσκοπα καύσιμο ακόμη
και υπό πίεση.
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Mercedes B-Class
Η B-Class κέρδισε με την πρώτη το αγοραστικό κοινό
και η αναβαθμισμένη της έκδοση ανεβάζει τώρα
ψηλότερα τον πήχη.
Το αυτοκίνητο διατηρεί την επιτυχημένη του σχεδιαστική ταυτότητα, με νέους προφυλακτήρες,
μία νέα εμπρός γρίλια, μεγαλύτερους και πιο επιβλητικούς αεραγωγούς, LED φώτα ημέρας κ.λπ.
Το επίσης αναβαθμισμένο και ευρύχωρο εσωτερικό της, που μπορεί
να φιλοξενήσει μέχρι 5 άτομα με
τις αποσκευές τους (αποθηκευτικός χώρος 488 λίτρων) φέρει μία
οθόνη των 8 ιντσών και κρυφό

φωτισμό σε 12 διαθέσιμα χρώματα.
Καινούργιο είναι και το τιμόνι
της B-Class, ενώ από πλευράς
ασφάλειας υπάρχει το Collision
Prevention Assist Plus. Αναβαθμισμένο είναι και το σύστημα Attention Assist, που αφυπνίζει τον
οδηγό και που λειτουργεί τώρα
από ταχύτητες 60 μέχρι 200
χλμ./ώρα.
Βασική έκδοση βενζίνης είναι
η Β180 των 1.6 λίτρων, απόδοσης

122 ίππων και 200 Nm ροπή, ενώ
η βασική πετρελαιοκίνητη έκδοση
αφορά την B160 CDI των 1.5 λίτρων, απόδοσης 90 ίππων και 240
Nm ροπή. Η κατανάλωση του πρώτου είναι στα 5.6 λίτρα/100 χλμ.
και του δεύτερου στα 4.1 λίτρα/100
χλμ.
Στο δρόμο το αυτοκίνητο είναι
πολύ άνετο, διαθέτει καλό κράτημα
και συμπεριφέρεται όπως μία καθώς πρέπει Mercedes.

Mercedes CLA
Η CLA διαθέτει το στυλ, την μηχανολογική αρτιότητα,
την τεχνολογία και την τιμή για να κερδίσει τους
νεαρότερους πελάτες και όχι μόνο.
Πρόκειται για μία επιτυχημένη
προσπάθεια σμίκρυνσης της πολύ
κομψής CLS, που μεταμορφώθηκε
σε ένα τετράθυρο coupe, με οικονομικό κινητήρα των 1.5 λίτρων,
αλλά με επιδώσεις… Mercedes.
Οι μυώδεις γραμμές στο ρύγχος,
σε συνδυασμό με τα «επιθετικά»
φωτιστικά σώματα προσδίδουν
δυναμισμό στο αυτοκίνητο, ενώ
η αεροδυναμική σιλουέτα του
(0.23 Cd) το βοηθά να γλιστρήσει
χωρίς υψηλή αντίσταση στον αέρα
και να περισώσει έτσι καύσιμο.
Στο εσωτερικό της, η σπορ εικόνα
είναι εμπνευσμένη από την SLK,

με σύγχρονο ταμπλό, υψηλή αισθητική, πολυτέλεια και κορυφαία
ποιότητα. Τα εμπρός καθίσματα
συγκρατούν υπέροχα το σώμα,
ενώ οι χώροι στην καμπίνα της
είναι παραπάνω από ικανοποιητικοί, αφού φιλοξενούν άνετα μέχρι
5 επιβάτες και 470 λίτρα στο πορτ
μπαγκάζ. Βασικός κινητήρας στο
μοντέλο είναι ο τετρακύλινδρος
της έκδοσης CLA 180, απόδοσης
122 ίππων με ροπή 200 Nm, κατανάλωση 5.4 λίτρα/100 χλμ. και
εκπομπές CO2 119 γρ./χλμ. Στο
δρόμο η ποιότητα κύλισης είναι
άριστη και το τιμόνι άμεσο.

Έρχεται και η CLA
Shooting Brake
Στην Κύπρο αναμένεται να φτάσει σύντομα και η έκδοση Shooting Brake, που κλέβει τις εντυπώσεις από πλευράς εμφάνισης
και που προσφέρει άπλετους χώρους (από 495 μέχρι 1.354 λίτρα
στο πορτ μπαγκάζ) άνεση, πολυτέλεια και κορυφαία ασφάλεια για
τον σύγχρονο οικογενειάρχη, που
δεν χρειάζεται να βάλει πολύ πιο
βαθιά στην τσέπη το χέρι για να
την αποκτήσει, μιας και η τιμή
της δεν θα απέχει πολύ από εκείνης της απλής CLA.
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Hyundai Santa Fe
Ελκυστικό σε εμφάνιση και έξυπνο ως πρακτικό
εργαλείο, το νέο
Santa Fe ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις του
σύγχρονου οικογενειάρχη.

Η σημασία που έχουν δώσει οι Κορεάτες στην αισθητική και στην
εμφάνιση των αυτοκινήτων τους
καθρεφτίζεται όμορφα στις γραμμές
του καινούργιου Santa Fe, που
φέρει επιβλητικές ακμές, μία πολύ
κομψή και όσο ποτέ τονισμένη
εξάγωνη γρίλια, που πλαισιώνεται
από ένα ζεύγος επιβλητικών φωτιστικών σωμάτων και LED ημέρας.
Αφθονία στους χώρους, άνεση
στη μετακίνηση και πρακτικότητα
αποτελούν το Α και το Ω στα Crossover οχήματα και η Hyundai έχει
κάνει πολύ καλά την κατ’ οίκον εργασία της στον τομέα αυτό, αφουγκραζόμενη πάντα τις ανάγκες των
όλο και πιο αφοσιωμένων πελατών
της, προτού πάρει τη σχεδιαστική
πένα στο χέρι.
Το νέο Santa Fe χωρίζεται ουσιαστικά σε δύο αυτοκίνητα, ένα
με πέντε θέσεις και ένα με επτά.
Στο εσωτερικό τους η ποιότητα
των υλικών είναι καθαρά αναβαθμισμένη και κατά πολύ βελτιωμένη,
ενώ η εργονομία και η πρακτικότητα έχουν επίσης ανέβει σε νέο
επίπεδο.
Τα νέα εμπρός καθίσματα, οδηγού και συνοδηγού, συγκρατούν
καλύτερα το σώμα, ενώ τα καθίσματα της δεύτερης σειράς σύρον-

ται προς τα πίσω, προσφέροντας
ευελιξία όσον αφορά τη διαρρύθμιση του χώρου. Το όχημα προσφέρει επιπλέον τη δυνατότητα
τμηματικής αναδίπλωσης των θέσεων, που διαιρούνται σε τρία μέρη,
40/20/40, δημιουργώντας έτσι χώρο
για μακρύτερα αντικείμενα, χωρίς
να συμβιβάζονται οι υπόλοιπες
τέσσερεις θέσεις των επιβατών.
Αποθηκευτικοί χώροι υπάρχουν
μέχρι και κάτω από το πάτωμα του
πόρτ μπαγκάζ (με χωρητικότητα
585 λίτρα) ή για παράδειγμα μπροστά από τον επιλογέα των ταχυτήτων (όπου χωρά άνετα μία μικρή
τσάντα).

Αναφορικά με τους κινητήρες,
το νέο Santa Fe προσφέρεται είτε
με τον CRDi των 2.0 λίτρων (έκδοση
4Χ2), απόδοσης 150 ίππων και ροπή
383 Nm (από τις μόλις 1.800 σ.α.λ.)
είτε με τον CRDi των 2.2 λίτρων
(έκδοση 4Χ4), απόδοσης 197 ίππων
και ροπή 436 Nm, επίσης διαθέσιμη
από τις 1.800 σ.α.λ. Ο πρώτος συνοδεύεται από το χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων των έξι σχέσεων,
ενώ ο δεύτερος προσφέρει επιπλέον
την επιλογή για ένα αυτόματο κιβώτιο των επίσης έξι σχέσεων. Ο
δίλιτρος κινητήρας έχει μεικτή κατανάλωση 6.3 λίτρα/100 χλμ. και
ο 2.2 λίτρων 6.1 λίτρα/100 χλμ. και

6.8 στην αυτόματη έκδοση.
Το αυτοκίνητο διαθέτει νέο σύστημα διεύθυνσης με ηλεκτρική
υποβοήθηση, καθώς και σύστημα
Driver Selectable Steering Mode,
που στην επιλογή «Sport» κάνει
το τιμόνι πιο άμεσο και πιο σταθερό.
Η ανάρτηση του Sante Fe έχει επίσης αναβαθμιστεί, βελτιώνοντας
ακόμη περισσότερο το κράτημα
και την ποιότητα κύλισης του αυτοκινήτου στο δρόμο
Στον στάνταρ εξοπλισμό περιλαμβάνονται προηγμένα συστήματα ασφαλείας όπως το Electronic
Brake-Force Distribution (EBD), το
σύστημα ελέγχου ταχύτητας σε

κατωφέρεια (DBC), το σύστημα
υποβοήθησης σε ανωφέρεια (HAC),
το Emergency Stop Signal (EES)
και άλλα. Στον προαιρετικό εξοπλισμό προσφέρεται επιπλέον το
σύστημα ειδοποίησης τυφλού σημείου και το σύστημα Hands-Free
Smart Liftgate, που ανοίγει αυτόματα την πόρτα του πόρτ μπαγκάζ.
Στο δρόμο, η δύναμη της ροπής
από τις χαμηλές στροφές σε κάνουν
να ξεχάσεις ότι οδηγείς ένα τόσο
μεγάλο όχημα, ιδανικό ατού για
ένα οικογενειακό αυτοκίνητο, ενώ
η τετρακίνηση λειτουργεί εξαίρετα
στις ολισθηρές συνθήκες, χωρίς
το παραμικρό γλίστρημα από τους

δύο άξονες, ακόμη και στα πιο δύσκολα. Το αυτοκίνητο παρέχει γενικά πολύ καλό κράτημα στις στροφές, ακόμη και φορτωμένο, περνά
χωρίς τραντάγματα πάνω από τις
ανωμαλίες του δρόμου, ενώ από
πλευράς άνεσης στην καμπίνα
παίρνει και πάλι ψηλούς βαθμούς.
Εν κατακλείδι, η εύκολη συμβίωση του νέου Santa Fe με τον
σύγχρονο οικογενειάρχη αποτελεί
σημαντικό προτέρημα του αυτοκινήτου, με τους χώρους και την
πρακτικότητα που προσφέρει να
δένουν όμορφα με τον δυναμικό
και αξιόπιστό του χαρακτήρα, που
κερδίζει επίσης τον οδηγό.

εξοπλισμό προσφέρεται το σύστημα
Flex Steer, που επιτρέπει στον οδηγό να επιλέξει το μέγεθος της υποβοήθησης του τιμονιού όπου, στη
λειτουργία Comfort, η μέγιστη υποβοήθηση επιτρέπει τις εύκολες μανούβρες κατά τη διάρκεια του παρκαρίσματος, ενώ στη λειτουργία
Normal ο οδηγός απολαμβάνει άνετη και ευχάριστη οδήγηση σε όλους
τους δρόμους. Τέλος, στη λειτουργία
Sport ο οδηγός έχει άμεση αίσθηση
του δρόμου με περιορισμένη την
υποβοήθηση.
Από πλευράς κινητήρων, το νέο
Hyundai i30 προσφέρεται με μία
σειρά από κινητήρες βενζίνης και
πετρελαίου, των 1.4 και των 1.6 λί-

τρων, βασισμένοι στα πρότυπα Euro6. O 1.4 MPI αποδίδει 100 ίππους
και 134 Nm ροπή, με μεικτή κατανάλωση 5.6 λίτρα/100 χλμ. Ο 1.4
CRDi αποδίδει 90 ίππους και 240
Nm ροπή (έχει τη μεγαλύτερη ροπή
στην κατηγορία των πετρελαιοκίνητων έως 1.400 κ.εκ.) με μεικτή
κατανάλωση μόλις 4.2 λίτρα/100
χλμ.
Αναφορικά με τους μεγαλύτερους
κινητήρες, ο 1.6 GDI αποδίδει 135
ίππους και 164 Nm ροπή, με μεικτή
κατανάλωση 5.0 λίτρα/100 χλμ. Τέλος, ο 1.6 CRDi αποδίδει 136 ίππους
και 300 Nm ροπή, με μεικτή κατανάλωση μόλις 4.0 λίτρα/100 χλμ.
Εκτός από το εξατάχυτο χειροκί-

νητο κιβώτιο ταχυτήτων, διαθέσιμο
είναι επιπλέον ένα καινούργιο αυτόματο εφτάρι με διπλό συμπλέκτη
(DCT) το οποίο προσφέρει τη δυνατότητα για γρηγορότερες και
πιο ομαλές αλλαγές των σχέσεων,
χωρίς το παραμικρό χασομέρι, διατηρώντας παράλληλα την κατανάλωση σε χαμηλά επίπεδα.
Στο δρόμο, το αυτοκίνητο είναι
άνετο, ο κινητήρας ξεδιπλώνει ομαλά τη δύναμη και το κράτημα είναι
σε ψηλό επίπεδο, όπως άλλωστε
και η ποιότητα κύλισης. H Hyundai
προσφέρει και στη νέα γενιά του
i30 τριπλή πενταετή κάλυψη, η
οποία περιλαμβάνει 5 χρόνια πλήρη
εργοστασιακή εγγύηση.

Hyundai i30
Εμφάνιση, ποιότητα, απόδοση
και κατανάλωση
όλα έχουν βελτιωθεί με το νέο
δυναμικό i30, που
προσφέρει και
την ανάλογη τεχνολογία.

Το νέο Hyundai i30, με τη χαρακτηριστική ανανεωμένη του όψη, έρχεται να προστεθεί στο «οπλοστάσιο» της κορεάτικης εταιρείας, η
οποία στρέφει μαζί του την προσοχή της καθαρά στην αγορά της
Ευρώπης.
Πρόκειται για τη νέα έκδοση του
μοντέλου που πρωτοκυκλοφόρησε
πριν από τρία χρόνια, η οποία θα
είναι διαθέσιμη σε τρίθυρη, σε πεντάθυρη και σε wagon μορφή.
Φορώντας την καθιερωμένη πια
δυναμική, εξάγωνη μάσκα, και με
μια αρκετά μεγάλη σειρά από κινητήρες που ικανοποιούν τις περισσότερες απαιτήσεις, το νέο i30
φιλοδοξεί να κατακτήσει σημαντικό
μερίδιο στην αγορά της Γηραιάς
Ηπείρου.
Τελειοποιημένο στο Ευρωπαϊκό
Κέντρο Τεχνολογίας της Hyundai
στη Γερμανία, το i30, που κατασκευάζεται στη μονάδα παραγωγής
του Nosovice, στην Τσεχία, είναι
20 χλστ. μακρύτερο από τον προκάτοχό του, πιο χαμηλό κατά 10
χλστ. (και ως εκ τούτου πιο αεροδυναμικό) διατηρώντας το μεταξόνιο των 2.650 χλστ., όντας ένα
από τα μεγαλύτερα στην κατηγορία
του. Ο ωφέλιμος όγκος του πορτ
μπαγκάζ έχει μεγαλώσει γύρω στο

11%, φτάνοντας τώρα στα 378 λίτρα. Με τα καθίσματα διπλωμένα
ο διαθέσιμος χώρος για τις αποσκευές φτάνει στα 1.316 λίτρα, που
το τοποθετεί πολύ κοντά στην κορυφαία τιμή της κατηγορίας.
Το αυτοκίνητο μπορεί να φιλοξενήσει με άνεση τρεις επιβάτες
στα πίσω καθίσματα και αυτό οφείλεται και στο επίπεδο πάτωμα που
υπάρχει μπροστά στο κεντρικό κάθισμα, που δεν ενοχλεί καθόλου
τα πόδια.
Δυναμικό και με χαρακτήρα που
ξεχωρίζει στο δρόμο, το νέο i30
φέρει προβολείς Bi-Xenon και φωτιστικά σώματα με LED ημέρας,
που προσθέτουν στην επιβλητικό-

τητά του. Το όμορφα σκαλισμένο
σώμα του ακολουθεί τη δοκιμασμένη φιλοσοφία «Fluidic Sculpture», ενώ το εσωτερικό του είναι
εξίσου εντυπωσιακό, ακολουθώντας
το ίδιο δυναμικό μοτίβο που εμπνέει
τον οδηγό. Η ποιότητα των υλικών
είναι προσεγμένη στο ευρύχωρο
εσωτερικό του, ενώ η τεχνολογία
που προσφέρει έχει ως στόχο να
κάνει το ταξίδι όσο γίνεται πιο άνετο και ασφαλέστερο. Η λίστα των
συστημάτων με τα οποία είναι εμπλουτισμένο το όχημα περιλαμβάνει Vehicle Stability Management
(VSM) Hill Start Assist (HAS), Electronic Brake-Force Distribution
(EBD) και άλλα. Στον προαιρετικό
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Audi A1
Η Audi έχει ανανεώσει το μικρό «όπλο» της γκάμας της,
ανεβάζοντάς το σε ένα ανώτερο σχεδιαστικό αλλά
και τεχνολογικό επίπεδο.
Η ανανεωμένη έκδοση του A1 κρύβει πολλά κάτω από τον ελκυστικό
νέο μανδύα του, όπου οι μικρές
λεπτομέρειες κάνουν τη μεγάλη
διαφορά. Η νέα σχεδίαση προσδίδει μέγεθος και σε μικρή κλίμακα
και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων
μία ανανεωμένη μάσκα και νέα
φωτιστικά σώματα (τα νέα διακοσμητικά πακέτα προσφέρουν ακόμη περισσότερες επιλογές εξατομίκευσης) ενώ για πρώτη φορά το
μικρό premium της Audi εφοδιάζεται με έναν φίνο τρικύλινδρο κινητήρα (1.0). Το αυτοκίνητο φέρει
επίσης ένα τροποποιημένο ηλε-

κτρομηχανικό σύστημα διεύθυνσης, που επιτρέπει στον οδηγό να
νιώθει με περισσότερη σιγουριά
το όχημα στα χέρια του.
Τη βασική έκδοση εξοπλίζει το
σύνολο του ενός λίτρου TFSI, απόδοσης 95 ίππων, με κατανάλωση
4.3 λίτρα/100 χλμ. και εκπομπές
CO2 μόλις 97 γρ./χλμ. Διαθέσιμοι
είναι επιπλέον οι γνωστοί βενζινοκινητήρες 1.4 ΤFSI των 125 ίππων και 1.4 TFSI CoD των 150 ίππων, καθώς και ο 1.8 TFSI των 192
ίππων. Βασικός πετρελαιοκινητήρας είναι ο τρικύλινδρος TDI των
1.4 λίτρων, που αποδίδει 90 ίππους,

με κατανάλωση μόλις 3.4 λίτρα/100
χλμ. και εκπομπές CO2 89 γρ./χλμ.
Όλοι οι κινητήρες είναι διαθέσιμοι
με χειροκίνητο κιβώτιο ή με S-Tronic των 7 σχέσεων. Το Α1 προσφέρεται με ένα ιδιαίτερα πλούσιο
πακέτο βασικού εξοπλισμού, που
περιλαμβάνει οικονομικά και ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες,
καθώς και σύγχρονες λύσεις επικοινωνίας. Τώρα σε τιμή προσφοράς, 18.700 ευρώ, με 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση και ευέλικτες
λύσεις χρηματοδότησης που προσφέρει η Audi Financial Services
(VW bank).

Audi Q5
ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας, το αυτοκίνητο κινείται με
απόλυτη σιγουριά τόσο εντός όσο
και εκτός δρόμου, χωρίς να κουράζει τους επιβάτες στην ευρύχωρη καμπίνα του.
Τα πίσω καθίσματα σύρονται
προς τα πίσω έως και δέκα εκατοστά, ενώ ο χώρος αποσκευών
του έχει κορυφαία χωρητικότητα
540 λίτρα.
Στο δρόμο το αυτοκίνητο είναι
εξίσου εντυπωσιακό, ξεκινώντας
από την πολύ καλή θέση οδήγησης, την άρτια ανάρτηση, το τιμόνι

Η Audi ανανέωσε και το μικρό της SUV, το οποίο κρύβει
πολλά ατού κάτω από το επιβλητικό του δέρμα.
Οι αλλαγές στο μικρό αδελφάκι
του Q5 δεν περιορίζονται μονάχα
στην αισθητική εμφάνιση, αφού
η Audi προσφέρει τώρα ένα οικονομικότερο Q3 όσον αφορά κατανάλωση, το οποίο πατά ακόμη
καλύτερα στο δρόμο. Η μεγαλύτερη σχεδιαστική αλλαγή στη μάσκα αφορά τη γρίλια τραπεζοειδούς σχήματος, που ενώνεται
όμορφα με τα φωτιστικά σώματα
(τα LED ημέρας είναι πλέον στον
στάνταρ εξοπλισμό) προσδίδοντας
έτσι έξτρα δυναμισμό στο αυτοκίνητο.

Το μοντέλο εξακολουθεί να προσφέρεται με την επιλογή τριών
κινητήρων TFSI και τριών TDI των
4 κυλίνδρων, με μειωμένες εκπομπές ρύπων κατά 17%.
Οι εν λόγω κινητήρες έχουν κυβισμούς από τα 1.4 μέχρι τα 2.0
λίτρα και από τους 118 μέχρι τους
220 ίππους. Όλοι ανεξαιρέτως
είναι Τurbo, άμεσου ψεκασμού,
και προδιαγραφών Euro 6. Η μείωση στην κατανάλωση καυσίμου
(4.4 λίτρα/100 χλμ. στην περίπτωση του δίλιτρου TDI) είναι αποτέλεσμα της προηγμένης τεχνο-

λογίας της Audi, «cylinder on demand», που απενεργοποιεί προσωρινά κάποιους από τους κυλίνδρους του κινητήρα.
Νέες ρυθμίσεις έχουν γίνει και
στις αναρτήσεις, με στόχο να βελτιωθεί η άνεση αλλά και να μειωθούν οι κλίσεις του αμαξώματος
στις στροφές. Άξιο αναφοράς είναι
ότι μέσω του διακόπτη Audi Drive
Select ο οδηγός μπορεί να προσαρμόσει τις λειτουργίες του αυτοκινήτου (π.χ. την απόσβεση των
αμορτισέρ) σύμφωνα με το οδηγικό του στυλ.

Audi A6

Το Q5 αποτελεί την αιχμή της ποιότητας, της τεχνολογίας,
της άνεσης και της ασφάλειας που έχει να επιδείξει
το εργοστάσιο του Ingolstadt.
Όσον αφορά τα SUV πολυτελείας,
το αυτοκίνητο πατά με μεγάλη σιγουριά απέναντι και στον πιο απαιτητικό πελάτη.
Η δυναμική του εμφάνιση, σε
συνδυασμό με τη μοντέρνα του
αισθητική, προσδίδουν στο όχημα
μία ξεχωριστή ταυτότητα, ενώ η
εργονομία, η άνεση, η πρακτικότητα, η ποιότητα, ο πλήρης εξοπλισμός που συναντάμε στο εσωτερικό του και η τεχνολογία που
διαθέτει, αποτελούν ασυναγώνιστα ατού του.
Εξοπλισμένο με συστήματα

Audi Q3

ακριβείας του και τα πολύ αποτελεσματικά φρένα του, με τις επιδόσεις του κινητήρα του να συμπληρώνουν τη συνταγή της επιτυχίας.
Η πετρελαιοκίνητη έκδοση των
2.0 λίτρων TDI , απόδοσης 163 ίππων, προσφέρει την καλύτερη
επιλογή από πλευράς εξοικονόμησης καυσίμου (5.7 λίτρα/100
χλμ.) που σε συνδυασμό με το
εξαίρετο κιβώτιο ταχυτήτων STronic και τη ροπή των 400 Nm,
δεν αφήνει κανένα περιθώριο για
ψεγάδι.

Η Audi ανέλαβε το δύσκολο έργο βελτίωσης της ήδη
εξαίρετης A6, που απέκτησε νέα προτερήματα.
Η προηγούμενη γενιά του A6, που
χάραξε αναμφίβολα πορεία (μισό
εκατομμύριο πωλήσεις σε τρία
χρόνια) παραδίδει τώρα τη σκυτάλη στην ανανεωμένη έκδοση,
που έχει δεχτεί σημαντικές αισθητικές και τεχνολογικές αλλαγές. Οι αλλαγές στο μεγάλο Audi
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων,
επανασχεδιασμένους προφυλακτήρες, τονισμένα πλαϊνά «μαρσπιέ», απολήξεις εξάτμισης σε
τραπεζοειδές σχήμα και φωτιστικά
σώματα LED, με στάνταρ προβολείς xenon plus. Η πολυτέλεια στο

εσωτερικό του φτάνει σε νέα ύψη,
ενώ ενισχυμένο είναι και το τεχνολογικό προφίλ του, χάρη στον
εξοπλισμό του με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφάλειας, άνεσης και συνδεσιμότητας της Audi.
Η σημαντικότερη ίσως αλλαγή
αφορά τους τρεις κινητήρες TFSI
βενζίνης και τους πέντε TDI πετρελαίου, που έχουν μειώσει τους
ρύπους τους κατά 22%. Η βενζινοκίνητη γκάμα ξεκινά με τον 1.8
TFSI των 190 ίππων, που καταναλώνει 5.7 λίτρα/100 χλμ. Στη συνέχεια υπάρχει ο 2.0 TFSI των 252

ίππων και ακολουθούν ο 3.0 TFSI
των 333 ίππων και 4.0 TFSI των
450 ίππων. Οι επιλογές για τους
πετρελαιοκινητήρες ξεκινούν από
τον 2.0 TDI, σε δύο εκδόσεις απόδοσης 150 και 190 ίππους, με την
κατανάλωση τους να είναι στα 4.2
λίτρα/100 χλμ. και τις εκπομπές
ρύπων CO2 στα 109 γρ./χλμ.. Το
αυτοκίνητο εξοπλίζεται είτε με το
εξατάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο
ταχυτήτων είτε με το νέο επτατάχυτο S-Tronic, διπλού συμπλέκτη, που κουμπώνει με εντυπωσιακή ομαλότητα τις σχέσεις.
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