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Η εµπειρία µετράει

Τα νοµικά προβλήµατα είναι 
εκ φύσεως απρόβλεπτα 
και µπορούν να προκύψουν 
ακόµα και σε καλές οικογένειες.

Μπορούµε να βοηθήσουµε.

ΜΙΛΑΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Στη διάθεσή σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 ηµέρες την εβδοµάδα

• ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ 
∆ΙΚΑΙΟ
Απαγωγές παιδιών
∆ιεθνείς Υποθέσεις
∆ιαζύγια
∆ιατροφή παιδιών
Κηδεµονία

a
 b

BENJAMIN & VASILATOS, LLC
∆ικηγορικό Γραφείο

30-16 Steinway Str., 2nd Floor, Astoria, NY 11103

(718) 728-0555
www.bvesq.com

Του ανταποκριτή µας
Αρη Παπαδόπουλου

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυ-
κα). Ενα πρωτοποριακό πρόγραµµα
έχει θέσει σε εφαρµογή η κυπριακή
εταιρεία «Dolphin Capital
Investors», σύµφωνα µε τα όσα δή-
λωσε ο ιδρυτής και πρόεδρος του
∆ιοικητικού Συµβουλίου, Μίλτος
Καµπουρίδης, προς τον «Εθνικό Κή-
ρυκα».

Το µοναδικό παγκοσµίως πρό-
γραµµα αποκαλείται ως «Shares-
for-Assets Program», µέσω του
οποίου κάποιος αγοράζει µετοχές
της «Dolphin» µε δυνατότητα
ανταλλαγής τους µε ακίνητα, και
ίσως αποδειχθεί και ένα σωτήριο
µέτρο για την αγορά ακινήτων σε
µία περίοδο διεθνούς οικονοµικής
κρίσης. Είναι όµως περιορισµένο
και λήγει στις 4 Ιουλίου.

Οπως εξηγεί ο κ. Καµπουρίδης,
σε επικοινωνία που είχε µε την
εφηµερίδα µας, «το συγκεκριµένο
πρόγραµµα είναι µοναδικό παγκο-
σµίως. Το σχέδιο δίνει τη δυνατότη-
τα σε όλους τους µετόχους της εται-
ρείας  παλαιούς και νέους) να
ανταλλάξουν κοινές µετοχές της
DCI µε ακίνητα διπλάσιας αξίας
από τη χρηµατιστηριακή των προ-

σφεροµένων µετοχών. Εάν κάποιος
εξασφαλίσει µετοχές 100.000 ευ-
ρώ, θα µπορεί να τις ανταλλάξει για
ένα ακίνητο, αξίας 200.000 ευρώ.
Η λίστα µε τα ακίνητα περιλαµβά-
νει 212 σπίτια και 36 οικόπεδα, όλα
στην Κύπρο, τα οποία αποτελούν
ένα πολύ µικρό ποσοστό της περι-
ουσίας της ‘Aristo’. Η ενέργεια αυτή
της ‘DCI’ οδηγεί σε µια κατάσταση
‘win-win’. Η εταιρεία επιτυγχάνει
την επαναγορά ιδίων µετοχών σε
µεγάλο discount συγκριτικά µε το
NAV της, ενώ από την πλευρά τους
οι ενδιαφερόµενοι αγοραστές, µπο-
ρούν να εξασφαλίσουν το ακίνητο
της αρεσκείας τους σε µια ιδιαίτερα
ελκυστική τιµή και σε µια περίοδο,

κατά την οποία δύσκολα θα κατά-
φερναν να εξασφαλίσουν δάνειο
από τράπεζα. Την ίδια ώρα και εν
µέσω οικονοµικής κρίσης, η οποία
έχει ‘παγώσει’ την αγορά ακινήτων,
δηµιουργείται κινητικότητα και
κατ’ επέκταση ανακτάται η ψυχο-
λογία των ενδιαφερόµενων για
αγορά ακινήτου».

Ο κ. Καµπουρίδης εξηγεί και τη
διαδικασία, την οποία µπορούν να
εκµεταλλευτούν και οι οµογενείς,
ιδιαίτερα οι κυπριακής καταγωγής.

Οπως λέει, «η διαδικασία για
όποιον θέλει να συµµετάσχει στο
σχέδιο Shares for Assets, είναι εξαι-
ρετικά απλή, όπως η συνήθης αγο-
ρά ακινήτου, και µπορεί να αποτυ-

πωθεί σε τρία απλά βήµατα. 
Το πρώτο που έχει να κάνει κά-

ποιος, είναι να επικοινωνήσει µε
την ‘Aristo Developers’, για να εξα-
σφαλίσει τη λίστα των διαθέσιµων
ακινήτων ή ακόµα και να τα επισκε-
φτεί επί τόπου. 

Στο δεύτερο στάδιο, η ‘Aristo’ θα
φέρει τον ενδιαφερόµενο σε επαφή
µε χρηµατιστηριακό γραφείο, το
οποίο θα αγοράσει για λογαριασµό
του πελάτη, τις µετοχές της DCI. Σε
τρίτο στάδιο οι µετοχές ανταλλάσ-
σονται µε ένα απλό έγγραφο και το
ακίνητο περνά στην κυριότητα του
αγοραστή.

Το ελκυστικό αυτό σχέδιο, προ-
σθέτει, έρχεται να προστεθεί στις

ήδη ανταγωνιστικές τιµές των ακι-
νήτων της ‘Aristo’ και το ενδιαφέ-
ρον, είναι µεγάλο, όχι µόνο από
ιδιώτες επενδυτές, αλλά και από θε-
σµικούς, όπως χρηµατοοικονοµικοί
και ασφαλιστικοί οργανισµοί.

Ειδικότερα, προσθέτει, για τους
ασφαλιστικούς οργανισµούς, το
σχέδιο της DCI, αποτελεί µία πρώ-
της τάξεως ευκαιρία για να αυξή-
σουν τα αποθεµατικά τους».

Ερωτηθείς για τη σχέση της εται-
ρείας «Dolphin» µε την «Aristo
Developers», ο κ. Καµπουρίδης
αναφέρει ότι η «Aristo Developers»
είναι θυγατρική της «Dolphin» από
τον Απρίλιο του 2007 και πως η
«Dolphin» κατέχει το 100% της

«Aristo Developers».
Στην ερώτηση πώς έχει επηρεά-

σει η κρίση την αγορά ακινήτων και
αν ο ίδιος βλέπει τάση ανάκαµψης
απάντησε πως «η αγορά ακινήτων
έχει επηρεαστεί σηµαντικά  από τη
συγκεκριµένη κρίση». Και πρόσθε-
σε πως «ο όγκος αγοραπωλησιών
στην Κύπρο µειώθηκε περίπου 70%
σε σχέση µε το προηγούµενο έτος.
Τάσεις ανάκαµψης έχουν αρχίσει
να διαφαίνονται από τον Μάιο, µε
πολύ δειλά βήµατα ωστόσο».

Ο πρόεδρος της «Dolphin
Capital Investors» κλήθηκε, τέλος,
να σχολιάσει το γεγονός ότι «στον
ελλαδικό χώρο διαβάζουµε ότι πα-
ρά τη σηµαντική κάµψη στην αγο-
ρά ακινήτων, εν τούτοις, υπάρχουν
παράπονα για δυσκαµψία των τι-
µών». 

Οπως είπε «η ελληνική και κυ-
πριακή αγορά λόγω έλλειψης υπερ-
βολικού δανεισµού άντεξε στην
κρίση και έτσι είναι ελάχιστες οι πε-
ριπτώσεις όπου θα έπρεπε να µειω-
θούν οι τιµές σηµαντικά για να επι-
βιώσουν οι κατασκευαστές ή οι
ιδιοκτήτες. Λόγω έλλειψης προ-
σφοράς, τα καλά ακίνητα θα συνε-
χίσουν να κρατούν τις τιµές τους
και προβλέπω ότι σύντοµα θα ξεκι-
νήσει πάλι η αυξητική τάση».

Παγκοσµίως πρωτοποριακό πρόγραµµα κυπριακής επενδυτικής εταιρείας

Αριστερά, ο ιδρυτής Μίλτος Καµπουρίδης και δεξιά η οµάδα συνεργατών της εταιρείας σε «οικογενειακή» φωτογραφία στην Αθήνα.

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυ-
κα). «Τα απαισιόδοξα σενάρια, που
υπήρχαν στην αρχή της χρονιάς,
δεν υπάρχουν πια» για τον Τουρι-
σµό, δήλωσε χθες ο υπουργός Κώ-
στας Μαρκόπουλος, εξερχόµενος
από το Μέγαρο Μαξίµου, όπου ενη-
µέρωσε τον πρωθυπουργό Κώστα
Καραµανλή για την πρόοδο της
τουριστικής πολιτικής της Ελλάδας
και τα δεδοµένα της περιόδου.

Μάλιστα, όπως τόνισε, «για να
είµαι ακριβής τον ξαναενηµέρωσα,
γιατί το ενδιαφέρον του είναι πάρα
πολύ µεγάλο» και πρόσθεσε πως
«στα µέτρα της παγκόσµιας και της
ευρωπαϊκής κρίσης, η κατάσταση
ελέγχεται απόλυτα και κατά τον κα-

λύτερο τρόπο. Και βεβαίως καθηµε-
ρινά βρισκόµαστε στο µετερίζι του
αγώνα, δοθέντος ότι ακόµα είµαστε
στο ξεκίνηµα της σεζόν».

Ερωτηθείς τι ποσοστό πτώσης
δίνει, ο Υπουργός απάντησε πως
«όταν είναι κανείς στο ξεκίνηµα της
σεζόν δεν δίνει ποσοστά. Λέει µο-
νάχα αυτό το οποίο υπάρχει σήµε-
ρα: Οτι δεν υπάρχει καταστροφικό
σενάριο και ότι ο καθηµερινός αγώ-
νας είναι ουσιαστικός, για να φτά-
σουµε, µετά τη σεζόν, να έχουµε τα
νούµερα για τα οποία θα συζητή-
σουµε όλοι.

Αξίζει πάντως να σηµειωθεί, ότι
σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, οι κρα-
τήσεις στα ξενοδοχεία κατέγραψαν

το πρώτο τρίµηνο µείωση κατά
10%.

Ενδεικτικά, όπως έγραψε η «Κα-
θηµερινή», στην Πράγα η µείωση
των κρατήσεων έφτασε το 18%,
στη Βουδαπέστη το 20% και στο
Παρίσι το 5%, σύµφωνα µε στοι-
χεία που δόθηκαν σε πανευρωπαϊ-
κή διάσκεψη για την τουριστική
βιοµηχανία, που πραγµατοποιήθη-
κε στην πρωτεύουσα της Τσεχίας.

Ουδεµία ευρωπαϊκή χώρα έχει
ξεφύγει από τη µέγγενη της κρίσης
και τα ποσοστά δείχνουν πολύ µε-
γαλύτερα σε άλλες χώρες από ό,τι
στην Ελλάδα: Στην Ισπανία, οι κρα-
τήσεις στα ξενοδοχεία το πρώτο
τρίµηνο µειώθηκαν κατά 15% και

τουλάχιστον 60.000 εργαζόµενοι
στην τουριστική βιοµηχανία έχα-
σαν τις δουλειές τους στην ίδια πε-
ρίοδο. 

Στην Πορτογαλία αναµένεται
πτώση της τουριστικής κίνησης κα-
τά 10-20% ως τα τέλη του χρόνου,
σύµφωνα µε στοιχεία της Ευρωπαϊ-
κής Ενωσης Ξενοδόχων.

Καραµανλής µε 
Αντικαπνιστική Επιτροπή

Τέλος, να σηµειωθεί ότι ο Πρω-
θυπουργός εκτός του Υπουργού
Τουρισµού, χθες δέχθηκε και τα µέ-
λη της Εθνικής Συντονιστικής Επι-
τροπής κατά του Καπνίσµατος.

Μετά τη συνάντηση, ο πρόεδρος
της Επιτροπής, Παναγιώτης Μπε-

χράκης, ανέφερε ότι και ο ίδιος ο κ.
Καραµανλής έβαλε την προσωπική
του σφραγίδα στη µεγάλη προσπά-
θεια για τη µείωση του καπνίσµα-
τος. 

Τόνισε ότι επικυρώνεται η πραγ-
µατική βούληση της κυβέρνησης
για τη σωστή εφαρµογή των νόµων,
που έχουν πλέον ψηφιστεί και από
1ης Ιουλίου θα αποτελέσουν πραγ-
µατικότητα στη ζωή του τόπου.

«Το κάπνισµα αρχίζει να γίνεται
µια διαφορετική συνήθεια απ’ ό,τι
γνωρίζαµε και αυτό αποτελεί µια
τοµή, που σήµερα επικυρώθηκε
από την προσωπική σφραγίδα του
ίδιου του Πρωθυπουργού», δήλωσε
ο κ. Μπεχράκης.

Μαρκόπουλος: Τέλος στα απαισιόδοξα σενάρια για τον Τουρισµό

Ο Κώστας Μαρκόπουλος.

είναι αυτοί που εκτιµούν ότι η
αποχώρησή του «δείχνει» το δρόµο
και σε άλλα στελέχη, τα ονόµατα
των οποίων ενεπλάκησαν σε σκαν-
δαλώδεις υποθέσεις. ∆εν περνά
απαρατήρητο το γεγονός όµως ότι
τόσο ο κ. Ρουσόπουλος, όσο και άλ-
λοι βουλευτές, το όνοµα των οποί-
ων ακούστηκε στην υπόθεση Βατο-
πεδίου (Πέτρος ∆ούκας, Ευάγγελος
Μπασιάκος, Γιώργος Βουλγαράκης,
Αλέξανδρος Κοντός), έγιναν στόχος
έντονης εσωκοµµατικής κριτικής.
Μάλιστα οι πληροφορίες λένε ότι ο
Πρωθυπουργός είχε δεχθεί εισηγή-
σεις από συγκεκριµένους Υπουρ-

γούς, που του ζητούσαν να µην
τους συµπεριλάβει στα επόµενα
ψηφοδέλτια. Απαντώντας σε σχετι-
κές ερωτήσεις στις συνεντεύξεις
που έδωσε πριν τις ευρωεκλογές, ο
κ. Καραµανλής είχε αρκεστεί να
σχολιάσει ότι η προσφορά και η συ-
µπεριφορά όλων αξιολογείται. Μά-
λιστα, πρόσφατα ο κ. ∆ούκας είχε
δηλώσει έτοιµος να µην είναι υπο-
ψήφιος, εφόσον του ζητηθεί από τη
Ν∆.

Στο Μαξίµου και στη Ρηγίλλης
εκτιµούν ότι η απόφαση Ρουσόπου-
λου δίνει το παράδειγµα και στον
Αριστοτέλη Παυλίδη, ο οποίος πα-
ραµένει στην Κοινοβουλευτική
Οµάδα της Ν∆, αν και πολλοί ήταν

οι συνάδελφοί του που ζήτησαν δη-
µόσια την αποµάκρυνσή του.

Παράλληλα, δεν λείπουν και αυ-
τοί που εκτιµούν ότι ο κ. Ρουσόπου-
λος, αν κατέβαινε υποψήφιος στην
Περιφέρεια Αττικής, δεν θα είχε
πολλές πιθανότητες επανεκλογής.
Η Ν∆ εξέλεξε 5 βουλευτές στην πε-
ριφέρεια αυτή το 2007 και οι µυστι-
κές δηµοσκοπήσεις δεν έφερναν
τον πρώην Υπουργό Επικρατείας σε
εκλόγιµη θέση.

Το χρονικό
Ο κ. Ρουσόπουλος παραιτήθηκε

από κυβερνητικός εκπρόσωπος και
υπουργός Επικρατείας στις 23
Οκτωβρίου του 2008, µε επιστολή
στον Πρωθυπουργό, µία µέρα µετά

την οµιλία του στη Βουλή για το πό-
ρισµα της Εξεταστικής Επιτροπής
για το Βατοπέδι. Ο ίδιος είχε τότε
εξαπολύσει σφοδρή επίθεση στον
Γιώργο Παπανδρέου, κατηγορώ-
ντας τον -µεταξύ άλλων- για «άνο-
µη, άθλια και ανήθικη µεθόδευση
εναντίον του».

Την εποµένη, στην επιστολή πα-
ραίτησής του ο κ. Ρουσόπουλος
ανέφερε ότι παραιτήθηκε µε γνώ-
µονα το συµφέρον της παράταξης
και υποστήριξε ότι από τη θέση του
βουλευτή θα υπερασπιστεί τον εαυ-
τό του από τις δόλιες επιθέσεις που
δέχεται.

Στη δική του επιστολή, ο κ. Κα-
ραµανλής είχε αποδεχθεί την πα-

ραίτηση και τόνιζε ότι «αντιλαµβά-
νεται τους λόγους που οδήγησαν
τον κ. Ρουσόπουλο στην απόφαση
αυτή, η οποία φανερώνει αυτοσε-
βασµό και πολιτικό ήθος».

Να σηµειωθεί ότι στην προεκλο-
γική περίοδο το καλοκαίρι του
2007, ο κ. Ρουσόπουλος είχε τοπο-
θετηθεί υποψήφιος στην Περιφέ-
ρεια Αττικής, ωστόσο οι µεγάλες
πυρκαγιές που ξέσπασαν τότε οδή-
γησαν τον Πρωθυπουργό στο να
τον επαναφέρει ως εκπρόσωπο και
να τον βάλει υποψήφιο στο Επικρα-
τείας, αφού ήταν αδύνατο να συν-
δυάσει τα καθήκοντά του µε τον
προεκλογικό αγώνα.

Αποχωρεί από την πολιτική ο πρώην υπουργός Επικρατείας Ρουσόπουλος 
Συνέχεια από τη σελίδα 1

Ο Θεόδωρος Ρουσόπουλος.
ΑΡΧΕΙΟ «ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΗΡΥΚΑ»

ΑΡΧΕΙΟ «ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΗΡΥΚΑ»

ASTORIA OFFICE
34-10 Broadway, Astoria, NY 11106

(718) 932-7800 ñ 1-800-321-1199

BROOKLYN OFFICE
8125 Fifth Avenue, Brooklyn, NY 11209

(718) 680-9200 ñ 1-800-445-8550
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Επιπλέον επιβάρυνση για καύσιµα για κάθε διαδροµή
$25 επιπλέον επιβάρυνση για όσους ταξιδεύουν 

Παρασκευή, Σάββατο ή Κυριακή
Παιδιά 2-11 ετών πληρώνουν 25% λιγότερο

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΜΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΕΙΣ

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

a
 b

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΑΘΗΝΑ
Κατευθείαν πτήσεις χωρίς σταθµό µε κανονικά δροµολόγια
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MET’ EΠIΣTΡOΦHΣ
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ΑΠΛΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ

ΑΠΟ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 14 ΙΟΥΝΙΟΥΑΠΟ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ

$438 $605


