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Στα πλαίσια των νενομισμένων διατάξεων και σε
συνθήκες απόλυτης ομαλότητας ολοκληρώθηκε
την περασμένη Κυριακή η εκλογική διαδικασία και

το εκλογικό σώμα επέλεξε τους εκπροσώπους του στο
Κοινοβούλιο για νέα πενταετή θητεία. 

Οι εκλογές πέρα από την επιλογή των μελών της νέας
Βουλής των Αντιπροσώπων έδωσαν και μηνύματα στα πο-
λιτικά κόμματα και την Κυβέρνηση, τα οποία οι πολιτικοί
αρχηγοί διαβεβαιώνουν ότι λαμβάνουν σοβαρά υπόψη.
Τόσο οι ψηφοφόροι που έχουν ασκήσει το εκλογικό τους
δικαίωμα όσο και οι πολίτες της αποχής ζητούν από τα κόμ-

ματα και την Κυβέρνηση να εγκύψουν  στα φλέγοντα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζει  ο τόπος. 

Είναι επιτακτική η ανάγκη για συστράτευση όλων των
δυνάμεων και συλλογική-συναινετική αντιμετώπιση των
σοβαρότατων προβλημάτων που ταλανίζουν tην πατρίδα
μας και το λαό μας. Οι αρνητικές επιπτώσεις από τη διεθνή
οικονομική κρίση βρίσκονται στην κορυφή της ημερήσιας
διάταξης και η Κυβέρνηση η οποία έχει την αρμοδιότητα
να διαχειρίζεται τα οικονομικά δρώμενα  θα πρέπει να ενερ-
γοποιηθεί στο έπακρο για να δρομολογηθεί  χωρίς καθυ-
στέρηση ασφαλής πορεία για στήριξη της οικονομίας. 

Θεμελιακό ρόλο για τα οικονομικά δρώμενα  έχουν οι
κοινωνικοί εταίροι οι οποίοι μέσα από διάλογο και στα
πλαίσια συλλογικής ευθύνης μπορούν να καταθέσουν σω-
στικές προτάσεις για υιοθέτηση και εφαρμογή από το κρά-
τος. Σε περιόδους κρίσεων που επανειλημμένα αντιμετώ-
πισε η πατρίδα μας στο πρόσφατο παρελθόν η
συλλογικότητα και η συναίνεση την οδήγησαν σε πορεία
ανάκαμψης και προόδου. Καλούμαστε και πάλι όλοι να

ακολουθήσουμε την ίδια πορεία. 
Συλλογικότητα και συναίνεση επιβάλλεται και για το

άλλο μείζον διαχρονικό  πρόβλημα μας, το πολιτικό. Βρι-
σκόμαστε μπροστά σε κρίσιμες εξελίξεις  που απαιτούν όχι
μόνο εγρήγορση αλλά και την  αποφασιστικότητα της ενι-
αίας φωνής για τη σωστή αντιμετώπιση τους και όλες οι
πολιτικές δυνάμεις καλούνται να ανταποκριθούν στις απαι-
τήσεις των καιρών. 

Ιδιαίτερα τα πολιτικά κόμματα μετά  την απαλλαγή τους
από τις πιεστικές απαιτήσεις της εκλογικής εκστρατείας κα-
λούνται να επικεντρώσουν τις δυνάμεις τους στα επεί-
γοντα προβλήματα του τόπου και να συμβάλουν σε
πνεύμα συναίνεσης στην επίτευξη δίκαιων ρυθμίσεων. Οι
Συνδικαλιστικές Οργανώσεις  έχουν ήδη αποδείξει την
ετοιμότητα τους να συνεισφέρουν προς αυτή την κατεύ-
θυνση και με αυτό το πνεύμα ευχόμαστε στη νέα  Βουλή
παραγωγικό έργο με τη  διαβεβαίωση ότι θα χαιρετίσουμε
και θα στηρίξουμε τη συστράτευση και τη συναίνεση. �

Eπιτακτική ανάγκη για συναινετικές αποφάσεις 
για τα μείζονα και φλέγοντα προβλήματα   

Πέρα από κάθε προσδοκία είναι η ανταπόκριση
των συναδέλφων  στην προσφορά από την Οργά-
νωση μας ευκαιριών για θερινές  διακοπές το φετινό

καλοκαίρι.  Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εκδηλώνεται  από τα μέλη
για  διακοπές σε ξενοδοχεία για τα οποία οι αιτήσεις είναι
υπερδιπλάσιες από την προσφορά. Έντονο είναι επίσης το
ενδιαφέρον και για τα οργανωμένα διαμερίσματα όπως και
για τα εξοχικά ης Οργάνωσης μας στην Πάφο και στις Πλά-
τρες.

Αποδεικνύεται και πάλι ότι ο θεσμός αυτός αγκαλιάζε-
ται από τα μέλη και με την εδραίωση του  η ηγεσία της Ορ-
γάνωσης μας  μελετά τρόπους για αυξημένη προσφορά
ώστε να ικανοποιείται ο μέγιστος αριθμός μελών.    

Στα γραφεία της ΠΑΣΥΔΥ προχωρεί με εντατικό ρυθμό

η επεξεργασία των
αιτήσεων και η τα-
ξινόμηση των επι-
λογών και αναμέ-
νεται  ότι  η
κλήρωση και η
ανακοίνωση των
επιλεγέντων θα
γίνει την πρώτη
βδομάδα του Ιουνίου. 

Στις σελίδες 9 και 17 της σημερινής  μας έκδοσης δημο-
σιεύουμε τα ονόματα των συναδέλφων στους οποίους πα-
ραχωρούνται σπίτια στο Τρόοδος για διακοπές το φετινό
καλοκαίρι. Οι ίδιες καταστάσεις έχουν καταχωρηθεί και
στην ιστοσελίδα μας. �

Ένας βουλευτής που συμπλήρωσε δύο θη-
τείες, δηλαδή 10 χρόνια (120 μήνες), θα
πάρει εφάπαξ €205.745 ευρώ και σύνταξη
€3.764 το μήνα, ή €44.088 το χρόνο μαζί με
το 13ο.  Η σύνταξη καταβάλλεται με το
κλείσιμο του 60ού έτους.                 σελ. 5

Πρωτοπόρος σε παγκόσμιο επί-
πεδο στον τομέα της Ρομποτικής
Χειρουργικής είναι η Ελλάδα, η
οποία φιλοξένησε στην Αθήνα το
6ο Παγκόσμιο Συνέδριο Ρομποτι-

κής Χειρουργικής, από 11 έως 13 Μαΐου.                σελ. 16 

Φεύγουν με ….€205.000 φιλοδώρημα 

Όχι άλλες μειώσεις μισθών και συντάξεων 
Στην επιτάχυνση των διαρθρωτι-
κών αλλαγών στον ελληνικό δη-
μόσιο τομέα και όχι σε περαιτέρω
μειώσεις στους μισθούς και τις
βασικές συντάξεις «βλέπει» τη

λύση για την ελληνική οικονομία ο απεσταλμένος του ΔΝΤ
στην Ελλάδα Πολ Τόμσεν.                                          σελ. 15

Ρομποτική Χειρουργική

Αγκαλιάζεται από τα μέλη 
ο θεσμός των θερινών προσφορών

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΣΕΛ. 8



Ένα πραγματικά πολύ σημαντικό
βιβλίο, που προφανώς αποτελεί
καρπό πολύχρονης και συστηματι-

κής έρευνας του συγγραφέα πρώην εκπαι-
δευτικού Μίμη Βασιλείου, εκδόθηκε από το
Ίδρυμα Απελευθερωτικού Αγώνα 1955-
1959. Δεν ξέρω όμως γιατί, ενώ ως έτος έκ-
δοσης του βιβλίου αναγράφεται το 2009,
κυκλοφόρησε μόλις πρόσφατα.

Η έκδοση αποτελείται από δυο τόμους
μεγάλου μεγέθους (30Χ21 εκ.), που καλύ-
πτουν συνολικά περίπου 900 σελίδες. Ο
πρώτος τόμος, που αποτελείται από 614 σε-
λίδες, είναι ουσιαστικά το κύριο μέρος της
έκδοσης, ενώ ο δεύτερος τόμος από 280 σε-
λίδες είναι υποστηρικτικός του πρώτου.

Τι ακριβώς όμως είναι το περιεχόμενο
του βιβλίου; Ο τίτλος δηλώνει ότι πρόκει-
ται για Οδοιπορικό Ελευθερίας Ε.Ο.Κ.Α.
1955-1959 με τις ρίζες και την καθημερινή
δράση της. Με άλλα λόγια μέσα από το βι-
βλίο πορευόμαστε παρακολουθώντας την
καθημερινή δράση της Ε.Ο.Κ.Α., αλλά σε
κάποιες περιπτώσεις σταματούμε και σε γε-
γονότα του παρελθόντος, που συνδέονται
με τον απελευθερωτικό αγώνα του 1955-59,
επειδή ως ένα βαθμό αυτά τον προετοίμα-
σαν, αφού εδώ βρίσκονται οι ρίζες του, με
αυτά γαλουχήθηκαν οι φορείς του και από
τον ίδιο πόθο ελευθερίας εμπνεύστηκαν.
Καλό είναι να σημειωθεί εδώ ότι το αρχαι-
ότερο γεγονός, στο οποίο γίνεται αναφορά,
είναι η άφιξη στην Κύπρο (17/8/1562) του
γνωστού λόγιου και εθνικού παράγοντα Ιά-
κωβου Διασσωρινού, ο οποίος ίδρυσε στη
Λευκωσία Σχολή Ελληνικών Γραμμάτων για
πνευματική αφύπνιση του Ελληνισμού της
Κύπρου. 

Ο πρώτος τόμος έχει μορφή Ημερολο-
γίου. Για κάθε μέρα του χρόνου από την 1η

Ιανουαρίου ως την 31η Δεκεμβρίου κατα-
γράφονται τα σημαντικότερα γεγονότα του
αγώνα και σε μερικές περιπτώσεις, όπως
έχει ήδη λεχθεί, και παλαιότερα γεγονότα.
Κάθε περίπτωση (κάθε γεγονός) τεκμηριώ-
νεται με σχετική βιβλιογραφία, στην οποία
μπορεί να ανατρέξει όποιος ενδιαφέρεται
για περισσότερες πληροφορίες.

Για να γίνω πιο σαφής δίνω ένα παρά-
δειγμα:     

30 Μαΐου :  
1941 Ο τοποτηρητής του αρχιεπισκοπι-

κού θρόνου της Κύπρου, μητροπολίτης
Πάφου Λεόντιος, ίδρυσε εξαμελές Εθνικό
Συμβούλιο υπό την αιγίδα του…

1942 Οι βρετανικές Αρχές της Κύπρου ζη-
τούν αύξηση της συμμετοχής των Κυπρίων
στον βρετανικό στρατό για αντιμετώπιση
του Άξονα.

1950 Το δικαστήριο Λευκωσίας καταδί-
κασε τον γραμματέα της Ιεράς Μητρόπολης
Κυρηνείας Πολύκαρπο Ιωαννίδη σε 18μηνη
φυλάκιση για άρθρο του στην «Εφημε-
ρίδα»…

1955 Άνδρες της Ε.Ο.Κ.Α. κατάφεραν να
υφαρπάσουν από την επισταθμία Επισκο-
πής διάφορα πυρομαχικά

1956 
-Ρίχτηκε βόμβα εναντίον αγγλικού στρα-

τιωτικού αυτοκινήτου στο Βαρώσι…
-Βρετανός πεζοναύτης πυροβόλησε και

σκότωσε, μέσα στην αυλή του σπιτιού του,
κατά τη διάρκεια κατ’ οίκον περιορισμού…

-Μονάδα του βρετανικού στρατού …με
σιδερένιους στύλους και συρματοπλέγματα
χώρισαν στα δυο τη Λευκωσία από την
Πύλη Πάφου μέχρι τον Άγιο Κασσιανό

1957 Ο Άγγλος πρεσβευτής στην Αθήνα
Ρότζερ Άλλεν απάντησε στην επιστολή
Μακαρίου της 28/5/1957. Σ’ αυτή απορρί-
πτει τις προτάσεις Μακαρίου και επιμένει
στο Σύνταγμα Ράντκλιφ

1958 Η Π.Ε.Κ.Α. οργάνωσε στη Λευκω-
σία τριήμερη Εορτή Νεολαίας

1959 Πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία
το Α΄ Παγκύπριο Συνέδριο του Ε.Δ.Μ.Α.

Πρέπει να υπογραμμιστεί το γεγονός ότι
στο βιβλίο, πέρα από τα συμβάντα που κα-
ταγράφονται, παρέχονται και σημαντικές
άλλες πληροφορίες, συγκεντρωμένες, που
είναι πολύ χρήσιμες για τον μελετητή της
ιστορίας μας. 

Έτσι, έχουμε: α. Κατάλογο γιατρών που
βοήθησαν την Ε.Ο.Κ.Α. (σ. 65), β. Κατά-
λογο προσκληθέντων από τον Μακάριο
στο Λονδίνο για να τον συμβουλεύσουν
σχετικά με τις Συμφωνίες Ζυρίχης (σ. 74), γ.
Κατάλογο βασανιστών και πρακτόρων της
Ιντέλλιντζες Σέρβις (σ. 260-261), δ. Κατά-
λογο αρχιεπισκόπων Κύπρου (σ. 284), ε.
Κατάλογο Κυβερνητών και λοιπών αξιωμα-
τούχων της αποικιακής Κυβέρνησης της
Κύπρου (σ. 300-3010). 

Επίσης, στις σ. 112-123 έχουμε στοιχεία
για τα Οικονομικά της Οργάνωσης, τους
Απαγχονισθέντες, Αυτούς που έγιναν ολο-

καύτωμα, Αγωνιστές που
πέθαναν στα βασανιστήρια,
Αγωνιστές που τάφηκαν

στα φυλακισμένα μνήματα, Ηρωομάρτυρες,
Θανατοποινίτες, Βαρυποινίτες που είχαν
μεταφερθεί στην Αγγλία, Αγωνιστές κατα-
δικασθέντες σε ισόβια και, τέλος, Φονευ-
θέντες από Τούρκους.

Ο πρώτος τόμος, εκτός από την Ημερο-
λογιακή Καταγραφή Γεγονότων (σ. 1-598),
περιλαμβάνει Πρόλογο από τον πρώην
υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού Ουράνιο
Ιωαννίδη (σ. ΙΧ-Χ) και Εισαγωγή και Διευ-
κρινίσεις του συγγραφέα (σ. ΧΙ-ΧVI).

Ο δεύτερος τόμος απαρτίζεται από το
Επίμετρο (σ. 601-668), Επεξηγήσεις (σ. 669-
736) και Ευρετήρια (σ. 737-878). Στην τε-
λευταία ομάδα υπάρχουν Αλφαβητικό Ευ-
ρετήριο (737-812), Χρονολογικό Ευρετήριο
Γεγονότων (σ. 813-850), Ευρετήριο Κωδι-
κής Βιβλιογραφίας κατ’ αλφαβητική σειρά
κώδικα (σ. 851-858) Ευρετήριο συγγρα-
φέων κατ’ αλφαβητική σειρά επιθέτου (σ.
859-866) και Ευρετήριο φωτογραφιών, εγ-
γράφων, σχεδιαγραμμάτων, καταλόγων, ορ-
γανογραμμάτων και πινάκων (σ. 867-878).

Στο Επίμετρο περιλαμβάνονται 25 έγ-
γραφα. Σημειώνω μερικά: Ο όρκος των 12
στην Αθήνα, Ο όρκος της Ε.Ο.Κ.Α., Πρώτη
προκήρυξη του αγώνα, Ομιλία Μακαρίου
όταν επέστρεψε στην Κύπρο («Νενικήκα-
μεν»), Τελευταία διαταγή του Διγενή προς
τους αγωνιστές της Ε.Ο.Κ.Α. 

Στις Επεξηγήσεις δίνονται στοιχεία για
50 όρους του γλωσσαρίου του Αγώνα,
όπως: Κατάλογος ψευδωνύμων (στην κα-
τηγορία Αλληλογραφία), Ανταρτικές ομά-
δες και αρχηγοί, Καταζητούμενοι, Κεντρι-
κές Φυλακές, Κρατητήρια, Κρησφύγετα,
Οργάνωση-Διοίκηση της Ε.Ο.Κ.Α., Πολιτι-
κοί Κατάδικοι, Σύνδεσμοι, Τομεάρχες κ.ά. 

Στο Αλφαβητικό Ευρετήριο υπάρχουν
1941 λήμματα, με ονόματα και θέματα για
τον αγώνα.

Στο Χρονολογικό Ευρετήριο παρατίθεν-
ται κατά χρονολογική σειρά τα γεγονότα
που καταγράφονται στο βιβλίο με βάση το
έτος και κατά δεύτερο λόγο την ημερομη-
νία. Έτσι, το πρώτο λήμμα είναι 17/8/1562
και το τελευταίο 3/8/1977 (θάνατος Μακα-
ρίου).

Το Ευρετήριο Κωδικής Βιβλιογραφίας
περιλαμβάνει τα 254 βιβλία, στα οποία πα-
ραπέμπει ο συγγραφέας, χρησιμοποιώντας
κάποιους κωδικούς. Για παράδειγμα το Α
αντιστοιχεί στα απομνημονεύματα του Δι-
γενή, το ΑΑΓ στο Αρχείο Αγωνιστών του
Χρ. Παπαχρυσοστόμου, ΓΡΑ στο Γρηγόρης
Αυξεντίου του Α. Καουρή, ΕΠ στο Ευαγό-
ρας Παλληκαρίδης του Γ. Χατζηκωστή,
κλπ.

Οι 178 συγγραφείς των βιβλίων της Βι-
βλιογραφίας ευρετηριάζονται με βάση το
επώνυμο στο Ευρετήριο συγγραφέων.

Τέλος, στο Ευρετήριο φωτογραφιών, εγ-
γράφων κλπ. υπάρχει κατάλογος 320 φω-
τογραφιών που κοσμούν το βιβλίο, 62 εγ-
γράφων και 27 σχεδιαγραμμάτων, καταλό-
γων και πινάκων, με τα οποία εμπλουτίζεται
το βιβλίο.

Θεωρώ ότι το δίτομο αυτό έργο, που είναι
αφιερωμένο στα πενήντα χρόνια από τη
λήξη του αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α. 1955-1959,
δίνει ένα θαυμαστό πανόραμα της κυπρια-
κής εποποιΐας με τρόπο περιεκτικό και προ-
πάντων τεκμηριωμένο, αποτελεί δε πραγ-
ματική συμβολή στην ιστοριογραφία του
απελευθερωτικού μας αγώνα. Τόσο ο συγ-
γραφέας όσο και το Ίδρυμα Απελευθερωτι-
κού Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959, που ανέλαβε
την έκδοση του ογκώδους αυτού έργου,
είναι αξιέπαινοι γιατί έφεραν εις πέρας το
τεράστιο αυτό εθνωφελές έργο, το οποίο θα
είναι χρήσιμο για όσους νοιάζονται για τη
διατήρηση της ιστορικής μας μνήμης, όσους
νιώθουν το χρέος τιμής και ευγνωμοσύνης
προς τους αγωνισθέντες πατέρες και αδελ-
φούς και όσους παλεύουν για τη διατήρηση
της εθνικής μας ταυτότητας και φυσιογνω-
μίας. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να λείψει του-
λάχιστο από τη βιβλιοθήκη κανενός σχο-
λείου. �

Κατά νόμο υπεύθυνος,
Γλαύκος Χατζηπέτρου, Γ.Γ. ΠΑΣΥΔΥ,
Τηλ. 22844445
e-mail pasydy.glafkos@cytanet.com.cy
Υπεύθυνος Σύνταξης,
Πρίαμος Λοϊζίδης, Τηλ.  22844456
e-mail: pasydy.priamos@cytanet.com.cy
Άρθρα Συνεργατών δεν εκφράζουν
κατ΄ ανάγκη τις θέσεις της Οργάνωσης.
Οι απόψεις που εκφράζονται από συ-
νεργάτες δεν δεσμεύουν κατ’ ανάγκην
την ΠΑΣΥΔΥ. Οι συνεργασίες να πε-

ριορίζονται κατά το δυνατό στις 400 λέ-
ξεις.
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση ύλης της
εφημερίδας με την προϋπόθεση ότι 
αναφέρεται η πηγή και ο συγγραφέας. 
Διεύθυνση: Δημοσθένη Σεβέρη 3,
Λευκωσία 1066, 
Τηλ. 22844444, 22844456, 22844457,
Φαξ 22668639.
e-mail: pasydy@spidernet.com.cy
pasydy@cytanet.com.cy 
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Κατοικία για
Kαλοκαιρινές

Διακοπές
Ενοικιάζεται κατοικία
στον Πρωταρά. Άνετη
διαμονή μέχρι 6 άτομα.
Πλήρως εξοπλισμένη.
Οικιακές συσκευές. Full
air-condition. 3΄ λεπτά
από τη θάλασσα.

Τηλ.: 99823450
Ιδανικό για οικογένειες,

φοιτητές, μαθητές.

Την ήθελε τόσο πολύ ώστε να την βιάσει
ή να το ρίξει στο ποτό διά να την ξεχάσει;
Άραγε νάταν βιασμός ή αμοιβαίο πάθος
κι έγινε ό,τι έγινε χωρίς κανένα λάθος;
Το γεγονός που σόκαρε συνέβη εις τις ΗΠΑ
και είπαν πως ο Ντομινίκ δεν είχε ούτε...τσίπα
αφού δεν εσεβάστηκε τη σέξι καμαριέρα
και για το πάθος πέταξε μία λαμπρή καριέρα!
Βεβαίως, όλα παίζονται σ’ αυτή την ιστορία
και σύντομα ο καθένας μας δε θάχει απορία,
θα γίνει ξεκαθάρισμα ποίος ή ποία φταίει
ή αν το πάθος και τούς δύο ακόμα κατακαίει!!!

Kωστάκης Π. Iωαννίδης

H ΣATIPA TOY K.Π.I.

NTOMIΝΙΚ ΣΤΡΟΣΣ ΚΑΝ

Ευθυμίου-Μίμη Δ. Βασιλείου, Οδοιπορικό ελευθερίας ΕΟΚΑ 1955-1959. 
Οι Ρίζες και η καθημερινή δράση της, Λευκωσία, Ίδρυμα Απελευθερωτικού Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959,
2009, τ. Α΄σελίδες XVI+598 και τ. Β΄σελίδες 599-878

Tου Δρα Nίκου Παναγιώτου

Πωλείται αγροτικό τεμάχιο συνολικού
εμβαδού 16384 τ.μ. με συντελεστή δόμη-
σης 10%, κοντά σε κύριο δρόμο στην
Καλλέπεια (Πάφος).

Πληροφορίες: 99030962, 99592797
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ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ
Σαντορίνη 8 μέρες από €459
Σαντορίνη - Πάρος 8 μέρες από €611
Σαντορίνη - Ίος 8 μέρες από €550
Σαντορίνη - Μύκονος 8 μέρες από €776
Costa Navarino, Μεσσηνία 6 μέρες από €1049
Μύκονος 5 μέρες από €455 Μύκονος 8 μέρες από €525

ΕΥΡΩΠΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ

Κωνσταντινούπολη & Παράλια Μ. Ασίας 8 μέρες από €929
Γαλλοϊταλική Ριβιέρα 8 μέρες από €1099
Ιταλικό Πανόραμα 8 μέρες από €989
Πανόραμα Ελβετίας & Άλπεις 8 μέρες από €1259
Βαρκελώνη 8 μέρες από €799
Βαρκελώνη & Port Aventura 8 μέρες από €1229
Κλασσική Ισπανία 8 μέρες από €1039
Αγγλία - Σκωτία 9 μέρες από €1159
Σκανδιναβία & Φιόρδ 12 μέρες από €1759
Κλασσική Ρωσσία 8 μέρες από €1295
Παρίσι - Disneyland - Κάστρα του Λίγηρα - 8 μέρες από €1039
Πάρκο Αστερίξ
Παρίσι - Disneyland - Πάρκο Αστερίξ 8 μέρες από €1069
Γύρος Μάλτας 7 μέρες από €545

ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ

Πράγα 4 μέρες από €509
Πράγα - Καρλοβύ Βάρυ 7 μέρες από €719
Πράγα - Βιέννη 7 μέρες από €809
Πράγα - Βερολίνο 7 μέρες από €809

ΜΑΚΡΙΝΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ

Αργεντινή - Βραζιλία - Αμαζόνιος 15 μέρες από €3975
Κλασσική Κούβα 12 μέρες από €2500
Παμόμραμα Κούβας 10 μέρες από €2255
Κούβα - Μεξικό 17 μέρες από €3130
Πανόραμα Μεξικού 16 μέρες από €2965
Περού - Αμαζόνιος 15 μέρες από €3525
Βενεζουέλα 12 μέρες από €2785
Μαδαγασκάρη - Κομόρες 12 μέρες από €3470
Καμπότζη - Βιετνάμ - Δέλτα Μεκόνγκ 15 μέρες από €3025
Πανόραμα Σρι Λάνκας 9 μέρες από €1598
Πανόραμα Σρι Λάνκας - Μαλδίβες 13 μέρες από €2280
Γύρος Νεπάλ 9 μέρες από €1540
Πεκίνο 10 μέρες από €999
Πανόραμα Ταϊλάνδης 12 μέρες από €1245
Κένυα Σαφάρι 10 μέρες από €2290
Ανατ. Πολιτείες Αμερικής - Τορόντο 11 μέρες από €2579

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ ΕΥΡΩΠΗΣ με την ROYAL CARIBBEAN 
Βαρκελώνη - Δυτική Μεσόγειος 9 μέρες
Liberty of the Seas από €1150
Ρώμη - Δυτική Μεσόγειος 9 μέρες
Mariner of the Seas από €1600
Σκανδιναβία - Ρωσσία 13 μέρες
Jewel of the Seas από €1740

HOLIDAY TOURS Ltd 
Γερασίμου Μαρκορά 3, Λευκωσία Τηλ. 22 666888 Φαξ: 22 674390
Email: sales@holidaytours.com.cy Web: www.holidaytours.com.cy

Έκπτωση 5% μέχρι 10/6/11
(εξαιρούνται οι φόροι αεροδρομίων/λιμανιών)

��������	
��

Πόρτο Χέλι 6 μέρες από €571
Ζάκυνθος 8 μέρες από €669
Κέρκυρα 8 μέρες από €495
Κεφαλονιά 8 μέρες από €480
Σκίαθος 8 μέρες από €469
Μυτιλήνη 8 μέρες από €569
Ρόδος 8 μέρες από €359
Κως 8 μέρες από €509

Σάμος 8 μέρες από €475
Χανιά 8 μέρες από €529
Ηράκλειο 8 μέρες από €479
Χαλκιδική 8 μέρες από €529
Άνδρος 5 μέρες από €582
Φολέγανδρος 8 μέρες από €781
Σύρος 6 μέρες από €527
Μήλος 6 μέρες από €611

Είστε σίγουροι για την ποιότητα 
των ελαστικών των οχημάτων σας;

Ηπιο πάνω ερώτηση αποτελεί τη
φυσική αντίδραση στις πληροφο-
ρίες που δημοσιοποίησε πρόσφατα

ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Παρασκευαστών
Ελαστικών (ETRMA) σύμφωνα με τις
οποίες ποσοστό 11% των ελαστικών που
διατίθενται στην Κοινοτική αγορά περιέ-
χουν απαγορευμένες χημικές ουσίες και ει-
δικότερα Πολυκυκλικούς, Αρωματικούς
Υδρογονάνθρακες (PAHs).  Οι ουσίες αυτές
έχουν Καρκινογόνες, Μεταλλαξιογόνες και
Τοξικές στην αναπαραγωγή ιδιότητες
(CMRs), χαρακτηρίζονται ως περιβαλλον-
τικοί ρυπαντές με χαρακτηριστικά Έμμονου
Οργανικού Ρύπου (POPs) και δεν επιτρέπε-

ται από την 1.1.2010 να περιέχονται στα
λάδια που χρησιμοποιούνται στην παραγω-
γική διαδικασία των ελαστικών, βάσει πε-
ριορισμού που έχει εισαχθεί στον Ευρω-
παϊκό Κανονισμό REACH.

Ειδικότερα, το σημείο 50, του Παραρτή-
ματος XVII του REACH απαγορεύει την
ύπαρξη PAHs στα λάδια που χρησιμοποι-
ούνται στην παρασκευή ελαστικών οχημά-
των σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,1% κ.β.
Με βάση τον περιορισμό αυτό, όλα τα ελα-
στικά που έχουν παραχθεί μετά την 1.1.2010
θα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από PAHs.  

Στο πλαίσιο εκστρατειών που συντονί-
ζονται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο από το
FORUM, μια από τις τέσσερεις Επιτροπές
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών
Προϊόντων που έχει ως κύριο στόχο την αν-
ταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στα Κράτη
Μέλη για ομοιόμορφη εφαρμογή της νομο-
θεσίας για χημικές ουσίες, εξετάσθηκε το
θέμα της συμμόρφωσης των ελαστικών που

κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή αγορά με τη
συγκεκριμένη πρόνοια της νομοθεσίας.

Την εκστρατεία αυτή συντόνιζε ο εκπρό-
σωπος της αρμόδιας αρχής του Ηνωμένου
Βασιλείου ο οποίος και παρουσίασε στην
τελευταία συνάντηση του FORUM τον
Μάρτιο του 2011, τα τελικά αποτελέσματα
της εκστρατείας σχετικά με την ύπαρξη
PAHs στα ελαστικά οχημάτων.  Σύμφωνα με
αυτά δεν εντοπίσθηκε καμμία παράβαση
στις Ευρωπαϊκές εταιρείες παρασκευής ελα-
στικών παρόλο που λίγες από αυτές μπο-
ρούσαν να αποδείξουν, βάσει δικών τους
αναλύσεων, ότι τα προϊόντα τους ήσαν σύμ-
φωνα με τη νομοθεσία. Αναφέρθηκε όμως
ότι εντοπίσθηκαν παραβάσεις σε εισαγό-
μενα ελαστικά και έγινε αναφορά στην πα-
ράλληλη εκστρατεία ελέγχου των εισαγό-
μενων ελαστικών του Ευρωπαϊκού
Συνδέσμου Παρασκευαστών Ελαστικών.
Η εκστρατεία του Συνδέσμου αυτού κάλυψε

110 ελαστικά, 45 διαφορετικών εμπορικών
ονομάτων.   Από αυτά,  τα 12 με προέλευση
μη Ευρωπαϊκή, είχαν ψηλά ποσοστά PAHs
και άρα πωλούνται παράνομα στην Ευρω-
παϊκή αγορά.  

Η Κύπρος παρόλο που δεν συμμετείχε
στην εκστρατεία δειγματοληψίας και ανά-
λυσης προϊόντων, εντούτοις προχώρησε
στη ενημέρωση όλων των επηρεαζόμενων
εισαγωγέων ελαστικών.  Το Τμήμα Επιθεώ-
ρησης Εργασίας, ως αρμόδια αρχή της Κύ-
πρου εξέδωσε σχετικές Ανακοινώσεις και
απέστειλε ενημερωτικά άρθρα για δημοσί-
ευση στον τύπο καθώς και επιστολές στους
επηρεαζόμενους εισαγωγείς ελαστικών.
Ζητήθηκε από αυτούς να διασφαλίζουν από
τους προμηθευτές τους στις τρίτες χώρες
για όλες τις μελλοντικές εισαγωγές τους και
πριν προχωρήσουν στην εισαγωγή, ότι
πράγματι τα προϊόντα που θα προμηθευ-
τούν και έχουν παραχθεί μετά την 1.1.2010
είναι απαλλαγμένα από PAHs. �

Δρ. Τασούλα Κυπριανίδου-
Λεοντίδου
Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας

Ηνομολογία αποδίδει μεγάλη
σπουδαιότητα στις εμπιστευτικές
εκθέσεις ήτοι στη βαθμολογημένη

αξία. Ειδικότερα, κρίθηκε ότι «οι εκθέσεις
[που] αποτελούν τον κατ΄εξοχήν δείκτη
των ιδιοτήτων και των ικανοτήτων που
στην πράξη, δια μέσου της απόδοσης κατά
την άσκηση των καθηκόντων τους, έδειξαν
ότι έχουν» (Στέλιος Βασιλείου v. Κυπριακής
Δημοκρατίας (1997) 3 ΑΑΔ 75), ότι αποτε-
λούν τον κατ’ εξοχήν διαχρονικό δείκτη της
αξίας (Ιωάννης Μοδίτης ν. Κυπριακής Δη-
μοκρατίας (2002) 3 ΑΑΔ 695) αλλά και ότι
αποτελούν πρωταρχικό δείκτη της αξίας
των υποψηφίων και αντικειμενικό στοιχείο

κρίσης της αξίας τους (Χαραλαμπίδης ν.
Δημοκρατίας (1991) 3 Α.Δ.Δ. 414, Δημο-
κρατία ν. Στυλιανού (1990) 3Δ Α.Α.Δ 2427,
Karpasitis v. Republic (1986) 3 C.L.R. 1617,
Public Service Commission v. Myrianthi Pa-
paonisiforou (1984) 3 C.L.R. 370 , κ.α). 

Συναφώς, η βαρύτητα μιας σύστασης
εξαρτάται και από το συσχετισμό της προς
τα στοιχεία του φακέλλου, ήτοι από το
βαθμό στον οποίο συνάδει προς τα στοιχεία
αυτά (Στυλιανού και άλλοι ν. Δημοκρατίας
(1994) 3 ΑΑΔ 387) και η Ε.Δ.Υ. σύμφωνα
με τη νομολογία του Ανωτάτου Δικαστη-
ρίου όχι μόνο μπορεί αλλά πρέπει να πα-
ραγνωρίζει τις συστάσεις στην έκταση που
είναι ασύμφωνες με τα στοιχεία του φακέ-
λου (Ανδρέα Τηλεμάχου κ.α. v. Κυπριακής
Δημοκρατίας (2000) 3 ΑΑΔ 179, Τριαντα-
φυλλίδης κ.α. ν. Δημοκρατίας (1993) 3
Α.Α.Δ. 429, 454). �

Tου Δημοσθένη Στεφανίδη
Δικηγόρου

Η σημασία της βαθμολογημένης αξίας
μέσω των εμπιστευτικών εκθέσεων
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Μυστικά οικογενειακής ευτυχίας
Πώς μπορούν οι γονείς να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις 
της σύγχρονης οικογένειας όποια μορφή κι αν έχει

Για πολλούς ανθρώπους η έννοια της
ευτυχίας είναι συνυφασμένη με τον
θεσμό της οικογένειας και κυρίως με

τα παιδιά. Γιατί όμως, δεν είναι όλες οι οι-
κογένειες ευτυχισμένες; Ιδιαίτερα σήμερα
που η κοινωνία και οι παραδοσιακοί θεσμοί
μεταβάλλονται με γοργούς ρυθμούς, που
μπορούμε να αναζητήσουμε την οικογενει-
ακή ευτυχία; 

Η κυρία Ερη Μπασιούκα, Σωματική Ψυ-
χοθεραπεύτρια, Συντονίστρια Σχολών Γο-
νέων και μέλος της Επιστημονικής Επιτρο-
πής Σχολών Γονέων, προτείνει απλούς
τρόπους ώστε οι σύγχρονες οικογένειες να
κατακτήσουν την ευτυχία. Εξάλλου η οικο-
γένεια όποια μορφή κι αν έχει, με έναν ή δύο
γονείς, με δύο «ξεχωριστά» σπίτια, με παπ-
πούδες ή φροντιστές, δεν παύει να είναι οι-
κογένεια. 

Το κλειδί της ευτυχίας είναι η επικοινω-
νία, αλλά όχι με τον τρόπο που συνηθίζουμε
να επικοινωνούμε σήμερα, πνιγμένοι στις
υποχρεώσεις και τα προβλήματα. Δεν
έστρωσες το κρεβάτι σου. Δεν έκανες τα μα-
θήματά σου. Μην με ενοχλείς. Μην κάνεις
φασαρία όταν βλέπω τηλεόραση. Αυτή η
αρνητική επικοινωνία, όπως λέει η κυρία
Μπασιούκα, μεταδίδει εκνευρισμό, κατα-
στρέφει τις σχέσεις και αποτελεί αρνητικό
πρότυπο για τα παιδιά.

Ζητώντας μισή ώρα για να χαλαρώσουμε
με ένα μπάνιο ή να διαβάσουμε ένα βιβλίο
στο δωμάτιό μας, θα καταφέρουμε να ανα-
κτήσουμε την ηρεμία που χρειάζεται η οι-
κογένειά μας και να γλιτώσουμε από καυ-
γάδες, φωνές και παρεξηγήσεις. Όλοι
μπορούμε να βρούμε απλούς τρόπους για
να αποφορτιζόμαστε, αρκεί να βάλουμε στο
μυαλό μας ότι δεν πρέπει να ξεσπάμε στους

ανθρώπους που μας αγαπούν.
Ζούμε την καθημερινότητα όλοι μαζί,
δεν είμαστε οικογένεια του Σαββατοκύ-
ριακου
Η έλλειψη χρόνου δεν είναι δικαιολογία για
να μην ερχόμαστε σε επαφή με τους αν-
θρώπους που αγαπάμε. Σίγουρα ο ελεύθε-
ρος χρόνος είναι πολύ περιορισμένος, αλλά
η κάθε μέρα είναι σημαντική. Δεν είμαστε
οικογένεια μόνο το Σαββατοκύριακο ή στις
διακοπές.

Ακόμα κι αν έχουμε στην διάθεσή της
μόνο μισή ώρα καθημερινά, μπορούμε να
την αφιερώσουμε σε κάτι εποικοδομητικό.
Η ώρα αυτή μπορεί να γίνει «η ώρα μας».
Καθόμαστε χαλαρά στο σαλόνι λέγοντας ο
καθένας τα νέα του, από τον μικρότερο ως
τον μεγαλύτερο. Τι ωραίο κάναμε ή μάθαμε
σήμερα, τι μας έκανε εντύπωση ή με τι γε-
λάσαμε, ακόμα και τι μας στεναχώρησε ή τι
κάναμε λάθος.

Επίσης, ένα φιλί πριν κλείσουμε την
πόρτα πίσω μας το πρωί ή ένα κομπλιμέντο
και μια αγκαλιά είναι απλές καθημερινές κι-
νήσεις, τις οποίες αμελούμε ή δεν θεωρούμε
σοβαρές. Θυμίζουν όμως, στους ανθρώπους
μας πόσο τους νοιαζόμαστε και τους αγα-
πάμε.

Για να ενισχύσουμε την αυτοπεποίθηση
των παιδιών μας, μπορούμε από την ηλικία
των τριών ετών να τους αναθέσουμε κά-
ποιες ευθύνες μέσα στο σπίτι. Για παρά-
δειγμα, να στρώνουν το κρεβάτι τους. Αλλά
προσοχή! Δεν πρέπει να περιμένουμε να το
κάνουν τέλεια ή όπως εμείς, αρκεί να το κά-
νουν. Δεν χρειάζεται να τα φορτώνουμε με
υπερβολικές απαιτήσεις, γιατί θα έχουμε το
αντίθετο αποτέλεσμα.

Οταν καταφέρνουμε να ξεκλέψουμε ένα

απόγευμα, είναι καλύτερο να το περνάμε
κοντά στην φύση, καταπολεμώντας την
θλίψη που δημιουργεί η αστική ζωή. Αφή-
νουμε το σπίτι και πηγαίνουμε με το ποδή-
λατο σε ένα πάρκο, για περίπατο και πικ νικ
στο βουνό, για μπάνιο στις κοντινές ακτές ή
για παιχνίδι στην κοντινή πλατεία. Δεν
χρειάζεται να περιμένουμε τις διακοπές ή να
ξοδέψουμε πολλά χρήματα για να ξεφύ-
γουμε από την καθημερινότητα και να έρ-
θουμε πιο κοντά.
Ό, τι νιώθουν οι γονείς, νιώθουν και τα
παιδιά
Όλοι ξέρουμε ότι οι γονείς αποτελούν πρό-
τυπο για τα παιδιά, όπως πρότυπο αποτε-
λεί και η σχέση του ζευγαριού για τις κοι-
νωνικές σχέσεις των παιδιών τους. Αυτό
σημαίνει ότι οι γονείς θα πρέπει να φροντί-
ζουν ο καθένας τον εαυτό του, αλλά και να
αναζωογονούν την προσωπική τους σχέση. 

Μια πρόταση μπορεί να είναι μια φορά
την εβδομάδα, ο καθένας να αφιερώνει
χρόνο στον εαυτό του, όπως έναν καφέ με
φίλους μετά την δουλειά ή μια αθλητική
δραστηριότητα κι ένα βράδυ να το αφιερώ-
νουν ο ένας στον άλλο. Είτε πάνε κάπου για
φαγητό, είτε σινεμά, ακόμα κι αν κάνουν
έναν απλό περίπατο, αποτελεί τονωτική
ένεση για την σχέση.

Μια ακραία περίπτωση είναι αυτή των
διαζευγμένων γονιών, όπου έχει παρατηρη-
θεί, όπως τονίζει η κυρία Μπασιούκα, ότι τα
παιδιά τείνουν να υιοθετούν συμπεριφορές
και χαρακτηριστικά του γονέα που είναι πιο
καλά με τον εαυτό του. Είναι η φυσική τάση
του ανθρώπου να αναζητά την ευτυχία. Εάν
μια μητέρα είναι βυθισμένη στην κατάθλιψη
και την απογοήτευση, ακόμα κι αν περνάει
περισσότερο χρόνο με τα παιδιά, θα γίνει

αρνητικό πρότυπο.
Στις περιπτώσεις διαζυγίου, η πολιτισμένη

σχέση μεταξύ των γονιών εκπέμπει στα παι-
διά το μήνυμα ότι παραμένουν μια αγαπη-
μένη οικογένεια. Οι κοινές δραστηριότητες
τονώνουν τους οικογενειακούς δεσμούς και
αποδεικνύουν ότι το διαζύγιο, δεν αποτελεί
πρόβλημα για το οποίο τα παιδιά αισθά-
νονται συχνά ενοχές και ντροπή.
Οικογένεια αντιμέτωπη με την ανεργία 
Όταν ο μπαμπάς μένει χωρίς δουλειά οι
ισορροπίες στην οικογένεια διαταράσσον-
ται και τα παιδιά γεμίζουν απορίες. Γιατί ο
μπαμπάς μένει στο σπίτι; Γιατί είναι στενα-
χωρημένος και νευρικός; Γιατί δεν έχουμε
χρήματα για παιχνίδια; Αυτά τα ερωτήματα
είναι λογικά κι είναι απαραίτητο να απαν-
τηθούν.

Η ανεργία είναι πλέον κομμάτι της ζωής
μας. Μιλάμε για αυτήν ανοιχτά, λέγοντας
στα παιδιά ότι πολλοί άνθρωποι είναι άνερ-
γοι στις μέρες μας και εξηγούμε όσες παρα-
μέτρους μπορούν να καταλάβουν ανάλογα
με την ηλικία τους.

Επίσης, θα πρέπει να είμαστε οι ίδιοι ανοι-
χτοί σε διαφορετικές δομές, που ξεπερνούν
τα συνηθισμένα. 

Οσο προκατειλημμένοι είμαστε εμείς
απέναντι στις κοινωνικές αλλαγές, τόσες
ανασφάλειες θα έχουν και τα παιδιά μας.
Σήμερα μπορεί να δουλεύει η μαμά και ο
μπαμπάς να μένει σπίτι φροντίζοντας τα
παιδιά, γεγονός που δεν οφείλεται στο δεν
είναι αρκετά ικανός ή επαρκής. Αυτό τα παι-
διά θα πρέπει να το αισθάνονται, για να μην
διαταραχθεί το πρότυπο του πατέρα που
έχουν στο μυαλό τους. �

ΤΟ ΒΗΜΑ

Αφαίρεση λεκέδων από τα ρούχα
Οι λεκέδες στα αγαπημένα μας ρούχα όχι μόνο μας χα-

λάνε τη διάθεση, αλλά απειλούν να μας χαλάσουν και τα
ίδια μας τα ρούχα! 

Συγκεντρώσαμε λοιπόν μερικές βασικές συμβουλές για
την αφαίρεση λεκέδων,
ώστε να σώσουμε τα ρούχα
μας.

Λεκές από γρασίδι:
Τρίψτε το σημείο με άσπρο
οινόπνευμα. 

Λεκές από ντομάτα: Ρίξτε
υγρό απορρυπαντικό πάνω στο σημείο και τρίψτε το. 

Λεκές από κόλλα: Τρίψτε με ένα βαμβάκι εμποτισμένο
με λευκή βενζίνη. 

Λεκές από λάδι: Ρίξτε επάνω άφθονο αλάτι και αφήστε

το αρκετή ώρα. Στη συνέχεια, ρίξτε υγρό πιάτων και τρίψτε
απαλά. 

Λεκές από κόκκινο κρασί: Φτιάξτε ένα διάλυμα από
νερό και σόδα και τρίψτε το σημείο.

Λεκές από γράσο: Καλύψτε τον λεκέ με αρκετό ταλκ,
αφήστε το μερικά λεπτά και βουρτσίστε δυνατά.

Αφού αφαιρέσετε τον λεκέ, στη συνέχεια πλύνετε κανο-
νικά το ρούχο στο πλυντήριο. 

Για λευκά ρούχα (όχι όμως μεταξωτά ή πολύ ευαίσθητα)
χρησιμοποιήστε και χλωρίνη στο πλυντήριό σας ή βάλτε
το ρούχο να μουλιάσει σε νερό με χλωρίνη. 

Κρατήστε τις σωληνώσεις καθαρές
Οι σωληνώσεις του νεροχύτη πολλές φορές αναδίδουν

μια δυσάρεστη μυρωδιά. Σας προτείνουμε μερικές συμ-
βουλές για να τις διατηρήσετε καθαρές και να κρατήσετε

τις οσμές μακριά από την κου-
ζίνα σας. 

Αδειάστε στις σωληνώσεις
του νεροχύτη 1 φλιτζάνι μαγει-
ρική σόδα και 1 φλιτζάνι ξύδι.
Αφήστε να δράσει 10 λεπτά και

ανοίξτε τη βρύση να τρέξει άφθονο νερό. 
Ρίξτε παχύρευστη Χλωρίνη. Αφήστε για 10 λεπτά και ξε-

πλύνετε με νερό. Γενικά, κάθε τόσο, ρίχνετε στις σωληνώ-
σεις Χλωρίνη Klinex, ώστε να τις απολυμαίνετε και να εμ-
ποδίζετε τις δυσάρεστες οσμές να κάνουν την εμφάνισή
τους. 

Αποφύγετε να ρίχνετε υπολείμματα φαγητού και λάδια
μέσα στο νεροχύτη. 

“Το νερό θα πρέπει να είναι αρκετά ζεστό, αν όχι βραστό,
για καλύτερα αποτελέσματα.” �

Τα μυστικά της μαμάς
Μικρά πονηρά μυστικά για εξυπνότερη διαχείριση του νοικοκυριού και της καθημερινότητάς μας, που περνάνε από μαμά σε κόρη! 

Σύμβαση Ορόσημο για την Βία: Ώρα να πάρει θέση η Κύπρος! 
Σε συνεχεια των όσων αναφεραμε στην

προηγουμενη έκδοση για το θέμα της 
Σύμβασης  για την Πρόληψη και την Κα-

ταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών
και της Ενδοοικογενειακής Βίας η οποία κα-
τατέθηκε για υπογραφή στην Κωνσταντι-
νούπολη στις 11 Μαΐου 2011 και υπεγράφη
από 13 χώρες (Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία,
Ελλάδα, Ισλανδία, Ισπανία, Λουξεμβούργο,
Μαυροβούνιο, Πορτογαλία, Σλοβακία,
Σουηδία, Τουρκία, Φινλανδία), δημοσι-
ευουμε  ανακοίνωση του Μεσογειακού Ιν-
στιτουτου Μελετών Κοινωνικού Φύλου που
καλεί την Κυπριακή Κυβερνηση να υπο-
γράψει τη Σύμβαση.
Η Βία φτάνει σε Πρωτοφανή Επίπεδα
στην Κύπρο

Στην Κύπρο, σύμφωνα με διαθέσιμα δε-

δομένα, υπάρχει μια συγκλονιστική αύξηση
των κρουσμάτων βιασμού και σεξουαλικής
επίθεσης, έστω και αν αυτές είναι μεταξύ
των λιγότερο αναφερόμενων εγκλημάτων
(κυρίως λόγω φόβου για κοινωνικό στιγμα-
τισμό των θυμάτων). Σύμφωνα με τις ποινι-
κές στατιστικές, κατά το χρονικό διάστημα
1990-1996 τα περιστατικά βιασμών αυξή-
θηκαν κατά 361% και κατά την περίοδο
2000-2003 σημειώθηκε επιπλέον αύξηση
κατά 195%. Παράλληλα, τα κρούσματα βίας
στην οικογένεια έχουν τριπλασιαστεί την
τελευταία δεκαετία (από 397 περιπτώσεις
κατά τις 2004 σε 1053 περιπτώσεις το 2010),
με την πλειοψηφία των θυμάτων να είναι
γυναίκες και παιδιά (85.3%). Είναι προφα-
νές ότι υπάρχει μια γενική τάση αύξησης
της ανδρικής βίας κατά των γυναικών. Πα-

ρόλα αυτά όμως, η Κύπρος έχει ένα από τα
χαμηλότερα ποσοστά καταδίκης στην Ευ-
ρώπη.

Τα αίτια της ανδρικής βίας κατά των γυ-
ναικών συνδέονται άμεσα με την ανισότητα
γυναικών και ανδρών και τις κοινωνικό-οι-
κονομικές δομές εξουσίας τόσο στην δημό-
σια, όσο και στην ιδιωτική ζωή, δημιουρ-
γώντας ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο η
ανδρική βία κατά των γυναικών είναι ανε-
κτή και αποδεκτή. Με αυτό τον τρόπο, η
βία διαπράττεται συχνότερα εναντίον των
γυναικών, επειδή ακριβώς είναι γυναίκες,
και αν η βία αυτή παραμένει ανεκτή, η
πραγματική ισότητα δεν μπορεί να επιτευχ-
θεί. Διεθνείς συμβάσεις αναγνωρίζουν επί-
σης τη βία με βάση το φύλο ως μορφή διά-
κρισης που εμποδίζει σοβαρά την

ικανότητα των γυναικών να απολαμβάνουν
τα δικαιώματα και τις ελευθερίες τους σε
ισότιμη βάση με τους άνδρες.

Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοι-
νωνικού Φύλου καλεί την Κυπριακή Κυ-
βέρνηση να υπογράψει άμεσα την Σύμβαση.
Είναι καιρός η Κυπριακή Κυβέρνηση να
δραστηριοποιηθεί και να αναλάβει άμεσα
τις ευθύνες που της αναλογούν και να απο-
δείξει ότι δεσμεύεται να καταπολεμήσει
οποιαδήποτε μορφή ανδρικής βίας κατά
των γυναικών. 

Τέλος, οι  βουλευτές/ίνες καλούνται να
πάρουν θέση και να δεσμευτούν ότι θα
συμβάλουν στην επικύρωση της σύμβασης
και στην ολιστική αντιμετώπιση της αν-
δρικής βίας κατά των γυναικών. �
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Aπόψεις και σχόλια

Με την ευακιρία της οργάνωσης
της «Οδού Ελευθερίας 2011» που
αρχίζει το Μάιο του 2011 και η

οποία έχει γίνει πλέον θεσμός, το Μέλαθρο
Αγωνιστών ΕΟΚΑ απευθύνει στους εκτιμη-
τές του πρόσκληση για αρωγή και στήριξη
στο έργο του, που εκτιμάται και αναγνωρί-
ζεται από το σύνολο του λαού μας.

Το Μέλαθρο Αγωνιστών της ΕΟΚΑ έχει
ήδη σπάσει τα στενά σύνορα της πατρίδας
μας. Μεγάλα κέντρα του εξωτερικού, αλλά
και το κυπριακό Υπουργείο Υγείας, παρα-
πέμπουν ασθενείς στο Μέλαθρο για απο-
κατάσταση και θεραπεία. Η ζήτηση των
υπηρεσιών του Ιδρύματός είναι τόσο με-
γάλη, που αδυνατεί να ικανοποιήσει τη ζή-
τηση αυτή.

Φιλοδοξία της Διοίκησης του είναι να
κάνει το Μέλαθρο πρότυπο ευρωπαϊκό ια-
τρικό κέντρο, εξοπλίζοντάς το με όλα τα
σύγχρονα μέσα. Παράλληλα δε είναι απο-

φασισμένη να επεκτείνει τους χώρους του
Μελάθρου για να μπορεί να ικανοποιεί πε-
ρισσότερους πάσχοντες συνανθρώπους
μας. Εκφράζεται η βεβαιότητα ότι με τη
στήριξη θα υλοποιηθούν οι φιλόδοξοι στό-
χοι του Ιδρύματος για προσφορά προς τον
συνάνθρωπο μας.

Η προσφορά υψηλού επιπέδου υπηρε-
σιών τόσο προς όσους κατά καιρούς αγωνί-
στηκαν στους υπέρ ελευθερίας αγώνες της
πατρίδας, όσο και προς το σύνολο του Κυ-
πριακού Ελληνισμού, παραμένει μόνιμος
και διαχρονικός στόχος του Μελάθρου και
καλεί όλους να έρθουν αρωγοί στον υπέ-
ροχο αυτό αγώνα, για οικονομική στήριξη
και διασφάλιση της πορείας συνεχούς ανα-
βάθμισης και επέκτασης των προσφερόμε-
νων από το Μέλαθρο υπηρεσιών. Και η πιο
μικρή εισφορά καθίσταται σημαντική και
αξιοποιείται πλήρως. �

Αγωγή και στήριξη για πραγμάτωση στόχων
ζητά το Μέλαθρο Αγωνιστών ΕΟΚΑ Φεύγουν με ….€205.000 φιλοδώ-

ρημα 

Μετά τις 2 Ιουνίου, όταν θα αρχίσει η
νέα βουλευτική περίοδος, οι βουλευτές
που είτε δεν επαναδιεκδίκησαν θα πά-
ρουν τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώ-
ματα σύμφωνα με τη νομοθεσία, η
οποία τροποποιήθηκε τον περασμένο

Απρίλιο.  
Ένας βουλευ-

τής που συμ-
πλήρωσε δύο
θητείες, δηλαδή
10 χρόνια (120
μήνες), θα πάρει
εφάπαξ 205.745
ευρώ και σύν-
ταξη 3.764 το
μήνα, ή 44.088
το χρόνο μαζί με

το 13ο.  Το φιλοδώρημα καταβάλλεται
όποτε θελήσει ο βουλευτής.  Η σύνταξη
καταβάλλεται με το κλείσιμο του 60ού
έτους.

Πριν τον Απρίλιο οι βουλευτές μπο-
ρούσαν να επιλέξουν δύο συστήματα,
δηλαδή πλήρη σύνταξη με μειωμένο φι-
λοδώρημα, η μειωμένη σύνταξη μετά
φιλοδωρήματος.  Τελικά εγκρίθηκε νο-
μοθεσία με βάση το σκεπτικό της κα-
τάργησης των πολλαπλών συντάξεων
και έτσι οι πρώην βουλευτές μπορούν
να παίρνουν μόνο μειωμένη σύνταξη
μετά φιλοδωρήματος.  Εκκρεμεί ενώ-
πιον της Βουλής η πρόταση κατά πόσο
θα παίρνουν σύνταξη, αντί από το 60ό
στο 63ο έτος.

Ένας βουλευτής που υπηρέτησε πέντε
χρόνια παίρνει σύνταξη 1.358 ευρώ και
76.100 φιλοδώρημα.

Στις περιπτώσεις που κάποιου ανα-
λαμβάνουν το αξίωμα μετά από αντικα-
τάσταση άλλη βουλευτή λόγω αποχώ-
ρησης, χρειάζονται 24 μήνες για πάρουν
οποιαδήποτε δικαιώματα.  Ένας που
υπηρέτησε τρία χρόνια παίρνει 44.900
ευρώ φιλοδώρημα και 801.60 σεντ σύν-
ταξη.  Όλα τα μέλη του κοινοβουλίου
απολαμβάνουν δωρεάν ιατροφαρμα-
κευτική περίθαλψη από το κράτος για
όλη τους τη ζωή, ανεξάρτητα εάν έχουν
φύγει από το κοινοβούλιο.  Έχουν επί-
σης το δικαίωμα του αφορολόγητου αυ-
τοκινήτου.

Πλήρη σύνταξη μετά φιλοδωρήματος
αφού υπηρέτησαν 10 και πλέον χρόνια
θα πάρουν οι βουλευτές που φεύγουν
Χρίστος Πουργουρίδης, Ανδρέας Αγγε-
λίδης, Αριστοφάνης Γεωργίου, Γιαννά-
κης Θωμά, Νίκος Κλεάνθους, Μαρία
Κυριακού κ.ά.  Μια θητεία υπηρέτησαν
στο αξίωμα οι Άριστος Αριστοτέλους,
Ανδρέας Θεμιστοκλέους, Πάμπης Κυρί-
τσης, Ανδρέας Μουσκάλλης κ.ά.

Μειωμένη σύνταξη γιατί υπηρέτησαν
τρία χρόνια θα πάρουν οι Κλαύδιος Χα-
τζηχάννας, Στέλιος Ιερωνυμίδης, Πανί-
κος Χάμπας κ.ά.

«Ο Φιλελεύθερος»,
24.5.2011

• Νισάφι κύριοι βουλευτές.  Υπάρχει
κρίση.  Μην μένετε στα μεγάλα

λόγια και μην ξεχνάτε τους 30.000
ανέργους συμπολίτες μας.

�

Αποκρατικοποιήσεις

Φορέα αποκρατικοποιήσεων ανά-
λογο με αυτόν που έστειλε 2,5 εκατομ-
μύρια Ανατολικογερμανούς στην ανερ-
γία στις αρχές της δεκαετίας του ‘90
επιθυμεί για την Ελλάδα ο Ζαν-Κλοντ
Γιουνκέρ.

Σε χθεσινή συνέντευξή του στο γερ-
μανικό περιοδικό «Der Spiegel», ο επι-
κεφαλής του Eurogroup τάχθηκε υπέρ
της δημιουργίας μιας ανεξάρτητης από
την ελληνική κυβέρνηση υπηρεσίας
ιδιωτικοποιήσεων. 

«Θα ήταν ιδιαίτερα ευπρόσδεκτο αν
οι Έλληνες φίλοι μας δημιουργούσαν
ένα γραφείο ιδιωτικοποιήσεων ανεξάρ-
τητο από την κυβέρνηση, με βάση το
μοντέλο του γερμανικού Treuhandan-

stalt», προσθέ-
τοντας, μάλιστα,
ότι αυτό θα
έπρεπε να στε-
λεχωθεί από ξέ-
νους εμπειρο-

γνώμονες. 
Το Treuhandanstalt ιδρύθηκε στα

μέσα του 1990, λίγο μετά την «Πτώση
του Τείχους», με στόχο την ιδιωτικοποί-
ηση 8.500 κρατικών επιχειρήσεων της
Αν. Γερμανίας, που τότε απασχολούσαν
περισσότερους από 4 εκατ. εργαζόμε-
νους. Εκείνη την εποχή το Treuhand
(τραστ) ήταν ο μεγαλύτερος επιχειρη-
ματικός όμιλος του κόσμου, ελέγχοντας
τα πάντα στην Ανατολική Γερμανία,
από βαριά βιομηχανία έως κινηματο-
γραφικά στούντιο, αλλά και τεράστιες
εκτάσεις γης. Το έργο του όχι μόνο δεν
πέτυχε, αλλά, αντίθετα, οδήγησε σε
κλείσιμο κερδοφόρων επιχειρήσεων, εκ-
ποίηση άλλων έναντι ενός μάρκου,
σπατάλη, κακή χρήση κεφαλαίων, μαζι-
κές απολύσεις. Περίπου 2,5 εκατομμύ-
ρια Ανατολικογερμανοί έχασαν τη δου-
λειά τους μεταξύ 1990 και 1994, όταν το
Treuhandanstalt ολοκλήρωσε το έργο
του. Αποτέλεσμα ήταν τεράστιες εργα-
τικές διαδηλώσεις και αναταραχές στην
Ανατολική Γερμανία εκείνη την εποχή
και ο πρώτος πρόεδρος του Treuhand,
ο Ντέντλεφ Κάρστεν Ρόχβεντερ, να δο-
λοφονηθεί από τις σφαίρες άγνωστου
δολοφόνου το 1991. Το Treuhand όχι
μόνο δεν έφερε κέρδη, αλλά συσσώ-
ρευσε και χρέη 270 δισ. μάρκων. 

Αυτό το μοντέλο ιδιωτικοποιήσεων
προτείνει, λοιπόν, ο κ. Γιουνκέρ για τη
χώρα μας, λέγοντας, μάλιστα, στο γερ-
μανικό περιοδικό ότι τα έσοδα από τις
ελληνικές αποκρατικοποιήσεις θα είναι
πολύ μεγαλύτερα από τα προσδοκώ-
μενα 50 δισ. ευρώ. 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ»,
23.5.2011

• Ο στόχος είναι να ορθοποδήσει η
Ελλάδα ή.…να γονατίσει;

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚO TΑΜΙΕΥΤHΡΙΟ ΔΗΜΟΣIΩΝ YΠΑΛΛHΛΩΝ ΛΕΥΚΩΣIΑΣ ΛΤΔ
Δωρεάν εκδρομή για τα συνταξιούχα μέλη

Aγαπητό συνταξιούχο μέλος,

H Eπιτροπεία του Tαμιευτηρίου σε ένδειξη εκτίμησης για τη μακρόχρονη αφοσίωσή
σου στο Tαμιευτήριο, προσφέρει σε σένα και στο/στη σύζυγό σου δωρεάν εκδρομή στα
Λεύκαρα.

Λόγω του ότι αναμένεται και φέτος μεγάλος αριθμός συμμετοχών αποφασίστηκε
όπως πραγματοποιηθούν δύο εκδρομές εκ των οποίων η πρώτη θα είναι την Πέμπτη 16
Iουνίου 2011 και η δεύτερη θα είναι την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2011.

Oι εκδρομείς θα κατανέμονται στην κάθε περίοδο σύμφωνα με τη σειρά δήλωσης
συμμετοχής τους.

Oι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσέλθουν προσωπικά στα Kεντρικά Γραφεία του Tα-
μιευτηρίου, στην οδό Θεμιστοκλή Δέρβη αρ. 23, το αργότερο μέχρι το μεσημέρι της
Παρασκευής 3 Iουνίου 2011 για να δηλώσουν τη συμμετοχή τους και να παραλάβουν
τα δελτία επιβίβασης τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να φέρουν μαζί τους την ημέρα της
εκδρομής για να τους επιτραπεί να επιβιβασθούν στο λεωφορείο.

Για να γινει δεκτή η συμμετοχή του κάθε μέλους, πρέπει να δηλωθεί ο αριθμός της πο-
λιτικής ταυτότητάς του για να είναι δυνατή η επαλήθευση από το Tαμιευτήριο.

Aπό την Eπιτροπεία
Λευκωσία 17 Mαϊου 2011

Mνημόσυνο την ερχόμενη Κυριακή 
για θανόντες νοσηλευτές

Mε την ευκαιρία της Παγκόσμιας Hμέρας Nοσηλευτών που τιμάται στις 12 Mαϊου,
και της Παγκόσμιας Hμέρας Mαιών που τιμάται στις 5 Mαϊου,

το Συμβούλιο Eυημερίας Nοσηλευτικού Προσωπικού ΠAΣYΔY
και ο Kλάδος Nοσηλευτικού Προσωπικού ΠAΣYΔY τελούν την

Kυριακή 29 Mαίου 2011

στον Iερό Nαό Aγίων Aναργύρων
στον χώρο του νέου Γενικού Nοσοκομείου Λευκωσίας

μνημόσυνο στη μνήμη των θανόντων Nοσηλευτών και Mαιών,
και καλούν όσους τιμούν την μνήμη τους να παραστούν.

Το Επαρχιακό Τμήμα ΠΑΣΥΔΥ Λευ-
κωσίας διοργανώνει και φέτος το
καλοκαίρι ενδεκαήμερη εκδρομή

στην περίφημη Eλληνική κατασκήνωση
KINDERLAND για παιδιά Δημοσίων
Yπαλλήλων και φίλους της ηλικίας 9-15
ετών για αγόρια και μέχρι 16 ετών για κο-
ρίτσια από 9.3.11-19.7.11. Λεπτομέρειες
στις επόμενες εκδόσεις.

H εκδρομή πραγματοποιείται με οικο-
νομική επιχορήγηση του Συνεργατικού
Tαμιευτηρίου Δημοσίων Yπαλλήλων Λευ-
κωσίας.

Για δηλώσεις συμμετοχής και άλλες
πληροφορίες και λεπτομέρειες με ειδικά
φυλλάδια φωτογραφίες και dvd της κατα-
σκήνωσης, παρακαλούνται οι ενδιαφερό-
μενοι να επικοινωνήσουν με τους συνα-
δέλφους:
1. Τάκη Χαμπουρίδη, 99414162
2. Ιωάννη Όθωνος, 99540647
3. Δέσπω Λεχνού, 99521178
4. Μάκη Πελεκάνο, 99453680
5. Σωτήρη Δημοσθένους, 99546474
6. Πηνελόπη Πέτσα, 99459353
7. Ανδρέα Κανάρη, 99547880

Παιδική Κατασκήνωση στην Kinderland
Τμήματος ΠΑΣΥΔΥ Λευκωσίας
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Τα γεγονότα
Με την πιο πάνω προσφυγή ο αιτητής

Αντώνης Αντωνίου προσέβαλε την από-
φαση της ΕΔΥ, ημερ. 16.12.2008, με την
οποία διόρισε το Θεόδωρο Φωτιάδη στη
μόνιμη θέση Επιθεωρητή Πτητικών Επιχει-
ρήσεων (θέση πρώτου διορισμού και προ-
αγωγής), Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας,
από 2.1.2009.
Οι λόγοι της προσφυγής

Κακή σύνθεση του αποφασίζοντος ορ-
γάνου.

Παράνομη διαπίστωση της κατοχής του
προσόντος της παραγράφου 3(4) του σχε-
δίου υπηρεσίας από μη εξειδικευμένα προς
τούτο πρόσωπα κατά την προφορική εξέ-
ταση ενώπιον της ΕΔΥ.

Έλλειψη δέουσας έρευνας και αιτιολο-
γίας περί του θέματος.
Η απόφαση του δικαστηρίου

Το δικαστήριο απορρίπτοντας την προ-
σφυγή αποφάνθηκε ότι:

α. Το άρθρο 22 του περί των
Γενικών Αρχών του Διοικητι-
κού Δικαίου Νόμου του 1999
(Ν. 158(Ι)/1999) προβλέπει
ρητά ότι η διαδικασία συζήτη-
σης και λήψης απόφασης για
ορισμένο θέμα πρέπει να γίνε-
ται από την αρχή μέχρι το
τέλος από τα ίδια μέλη του
συλλογικού οργάνου.

β. Προς υποστήριξη του
ισχυρισμού για κακή σύνθεση έγινε ανα-
φορά στην υπόθεση Γ. Α. Σταμάτης & Σία
Λτδ ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, Υπόθ. Αρ.
1008/2006, ημερ. 10.2.2009, όπου η προ-
σβαλλόμενη απόφαση ακυρώθηκε λόγω
κακής σύνθεσης του Συμβουλίου Φαρμά-
κων.

γ. Κατά την άποψή μου η απόφαση στην
υπόθεση Γ. Α. Σταμάτης διαφοροποιείται
πλήρως από την παρούσα υπόθεση ως
προς τα γεγονότα της.  Εκεί τα μέλη του
συλλογικού οργάνου που ήταν απόντες
από τη συνεδρία κατά την οποία διαπιστώ-
θηκε η ενοχή των αιτητών, συμμετείχαν
στη συνεδρία κατά την οποία επιβλήθηκε η
ποινή.  Στην υπόθεση αυτή σαφώς τα θέ-
ματα που εξετάστηκαν ήσαν ουσιαστικά
και όχι προκαταρκτικά.

δ. Οι επόμενοι λόγοι ακύρωσης είναι ότι
υπήρξε παράνομη διαπίστωση της κατοχής
του προσόντος της παραγράφου 3(4) του
σχεδίου υπηρεσίας από μη εξειδικευμένα
προς τούτο πρόσωπα κατά την προφορική
εξέταση ενώπιον της ΕΔΥ και έλλειψη δέ-
ουσας έρευνας/έλλειψη νόμιμης έρευνας
και αιτιολογίας περί του θέματος.  Ειδικό-
τερα προσβλήθηκε ο ισχυρισμός ότι «κα-
νένα από τα μέλη της Επιτροπής Δημόσιας
Υπηρεσίας δεν έχει την εμπειρογνωμοσύνη
να μπορεί να διαπιστώνει την καλή γνώση

των Κανονισμών ICAO, JAA ΕΑSA», με
αποτέλεσμα η ΕΔΥ να οδηγηθεί στο
εσφαλμένο εύρημα ότι το ενδιαφερόμενο
μέρος κατείχε το προσόν της παραγράφου
3(4).

ε. Σε σχέση με τα πιο πάνω η πλευρά των
καθ’ ων η αίτηση υποστήριξε ότι κατά την
προφορική εξέταση της 15.7.2008 που
έγινε από τη Συμβουλευτική Επιτροπή, με-
τείχε μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος και δύο
μέλη, όλοι από το Τμήμα Πολιτικής Αερο-
πορίας, που είναι άριστοι γνώστες των
προνοιών της παραγράφου 3(4).  Κατέληξε
δε η Συμβουλευτική Επιτροπή ότι τόσο ο
αιτητής όσο και το ενδιαφερόμενο μέρος
κατέχουν το προσόν.  Το ίδιο και κατά την
προφορική εξέταση ενώπιον της ΕΔΥ.
Επομένως είχαν τη γνώση για να εξετά-
σουν αν ικανοποιείτο ή όχι η απαίτηση της
παραγράφου 3(4).  Τα ίδια ανέφερε και ο
ευπαίδευτος συνήγορος του ενδιαφερομέ-
νου μέρους και πρόσθετα υποστήριξε ότι ο
αιτητής εμποδίζεται να προωθεί τέτοιο
ισχυρισμό.

στ. Εξέτασα τις αντίστοιχες θέσεις και
έχω καταλήξει να δεχθώ τη θέση των καθ’
ων η αίτηση και του ενδιαφερομένου μέ-
ρους.  Αν ο ισχυρισμός του αιτητή ευστα-
θούσε, τότε και η κρίση ότι ο ίδιος
ικανοποιεί το προσόν της παραγράφου
3(4) του σχεδίου υπηρεσίας δεν πρέπει να
είναι νόμιμη και επομένως θα στερείτο εν-
νόμου συμφέροντος να προσβάλλει την

προαγωγή του ενδιαφερό-
μενου μέρους.  Σύμφωνα με
νομολογία (βλέπε μεταξύ
άλλων Ηλία κ.α. ν. Δημο-
κρατίας (1999) 3 ΑΑΔ 884,
Κάππα ν. Οργανισμού Κυ-
πριακής Γαλακτοκομικής
Βιομηχανίας (2000) 3 ΑΑΔ
36, Κυπριακό Διυλιστήριο
Πετρελαίου Λτδ ν. Δήμου
Λάρνακας (2000) 3 ΑΑΔ
345 και Κεντρικό Συμβού-

λιο Προσφορών ν. China Wanbao Engi-
neering Corporation (2000) 3 A.A.Δ.
406) είναι ανεπίτρεπτο ένας να επιδοκιμά-
ζει και ταυτόχρονα να αποδοκιμάζει μια
κατάσταση πραγμάτων.  Επομένως  απορ-
ρίπτονται και αυτοί οι νομικοί λόγοι που
προβάλλει η πλευρά του αιτητή.

Τα γεγονότα
Ο εφεσείων/αιτητής Μιχαήλ Αντωνίου

προσέβαλε την απόφαση της ΕΔΥ ημερο-
μηνίας 10.6.2005, με την οποία το ενδιαφε-
ρόμενο μέρος Θεοφάνης Τρύφωνος
προάχθηκε στη θέση Διευθυντή Υπηρεσιών
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από 1.2.2004.

Το δικαστήριο με απόφασή του ημερ.
18.5.2007, απέρριψε την προσφυγή αυτή
και με βάση το άρθρο 146.4(α) του Συν-
τάγματος επικύρωσε την προσβαλλόμενη

απόφαση.  Ενάντια στην απόφαση αυτή
καταχωρίστηκε η παρούσα έφεση.
Οι λόγοι της έφεσης

Το πρωτόδικο δικαστήριο  λανθασμένα
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν δόθηκε
από την ΕΔΥ υπέρμετρη βαρύτητα στον
παράγοντα προφορική εξέταση. 

Το πρωτόδικο δικαστήριο πλανήθηκε και
εσφαλμένα  έκρινε ότι οι συστάσεις της Αν.
Γενικής Διευθύντριας, όπως και η απόφαση
της ΕΔΥ δεν προσκρούουν στα στοιχεία
των φακέλων. 

Το πρωτόδικο δικαστήριο εσφαλμένα
έκρινε τα προσόντα του εφεσείοντα ως κα-
τώτερα του μεταπτυχιακού προσόντος του
ενδιαφερόμενου προσώπου και συνακό-
λουθα η πλάνη της ΕΔΥ ως προς τα πρό-
σθετα προσόντα του εφεσείοντα
εσφαλμένα δεν κρίθηκε «ουσιώδης» και
επομένως ικανή να οδηγήσει σε ακύρωση.

Το πρωτόδικο δικαστήριο εσφαλμένα
έκρινε ότι η ΕΔΥ ορθά διαπίστωσε από την
προφορική εξέταση, ότι το ενδιαφερόμενο
μέρος πληρούσε τις πρόνοιες της παρα-
γράφου 3(3) των προσόντων του σχεδίου
υπηρεσίας
Η απόφαση του δικαστηρίου

Το εφετείο απορρίπτοντας την έφεση
αποφάνθηκε ότι:

α. Ήταν η θέση της πλευ-
ράς του εφεσείοντα ότι η
σύσταση της Αν. Γενικής
Διευθύντριας πάσχει κα-
θότι συγκρούεται με τα
στοιχεία των φακέλων. Η
ίδια θέση προβλήθηκε και
πρωτόδικα και απορρί-
φθηκε ως μη ορθή. 

Η σύσταση της Αν. Γενι-
κής Διευθύντριας δεν είχε
αιτιολογηθεί και αυτό, νο-
μίμως, αφού εδώ δεν απαιτείτο αιτιολό-
γηση.

β. Η υποστήριξη του σχετικού δεύτερου
λόγου έφεσης έγινε με παραπομπή στις
εκτιμήσεις του εφεσείοντα αναφορικά με
τη βαρύτητα που θα ήταν δυνατόν να
έχουν στην παρούσα περίπτωση, η βαθμο-
λογία του στις υπηρεσιακές εκθέσεις, τα
προσόντα και η αρχαιότητα/πείρα του.
Αυτά όμως στην ουσία συνιστούν τα όσα
εγείρονται για να μας απασχολήσουν σε
σχέση με την αιτιολόγηση της επιλογής
από την ίδια την ΕΔΥ δεν οδηγούν αυτο-
τελώς σε διαπίστωση για στοιχεία του φα-
κέλου προς τα οποία η σύσταση αντίκειται.

γ. Είναι το επιχείρημα της συνηγόρου
του εφεσείοντα ότι εσφαλμένα κρίθηκαν τα
πρόσθετα προσόντα του εφεσείοντα ως
κατώτερα από το μεταπτυχιακό του ενδια-
φερόμενου μέρους. Το συγκεκριμένο επι-
χείρημα περιστρέφεται γύρω από τη θέση
ότι η ΕΔΥ είχε υποχρέωση και καθήκον να
εξετάσει εάν τα πρόσθετα προσόντα του
εφεσείοντα είναι ή όχι σχετικά με τα καθή-
κοντα της θέσης, πλην όμως δεν τα έλαβε
υπόψη και συνεπώς λειτούργησε υπό
πλάνη. Το πρωτόδικο Δικαστήριο δεν είχε
εξουσία να εξετάσει και να κρίνει πρωτογε-
νώς εάν τα πρόσθετα προσόντα του εφε-
σείοντα είναι ή όχι σχετικά με τα
καθήκοντα της θέσης ή εάν είναι κατώτε-
ρου επιπέδου από το μεταπτυχιακό του εν-
διαφερόμενου μέρους.

δ. Συμφωνούμε με την προσέγγιση του
πρωτόδικου Δικαστηρίου. Εκείνο που ου-
σιαστικά το πρωτόδικο Δικαστήριο έπραξε,
ήταν να επικροτήσει την κρίση της ΕΔΥ ότι
τα πρόσθετα μη απαιτούμενα προσόντα
του εφεσείοντα, είναι υποδεέστερου επιπέ-
δου από το μεταπτυχιακό του ενδιαφερό-
μενου μέρους.

Έστω όμως και αν υπήρξε παράλειψη
από πλευράς της ΕΔΥ να αναφερθεί στο

σύνολο των διπλωμάτων του
εφεσείοντα, η συγκεκριμένη
παράλειψη δεν μπορεί, όπως
πολύ ορθά έκρινε το πρωτό-
δικο Δικαστήριο, να έχει τις
καταλυτικές συνέπειες που η
ευπαίδευτη συνήγορος του
εφεσείοντα εισηγείται.

ε. Με τον τέταρτο και τελευ-
ταίο λόγο έφεσης προσβλή-
θηκε η ορθότητα της κρίσης
του πρωτόδικου Δικαστηρίου
ότι η ΕΔΥ ορθά διαπίστωσε

από την προφορική εξέταση, ότι το ενδια-
φερόμενο μέρος πληρούσε τις πρόνοιες της
παραγράφου 3(3) των προσόντων του σχε-
δίου υπηρεσίας. Το ενδιαφερόμενο μέρος
ορθά επισημαίνει πως τέτοιο ζήτημα δεν
είχε εξειδικευθεί στα νομικά σημεία της
προσφυγής και αναφορά έγινε σ’ αυτό
μόνο με την απαντητική αγόρευση. Επιση-
μάνθηκε αυτό το γεγονός κατά τις διευκρι-
νίσεις με την εισήγηση πως δεν θα έπρεπε
να εξεταστεί, αλλά το πρωτόδικο Δικαστή-
ριο πρέπει να σημειώσουμε, χωρίς οποι-
αδήποτε άλλη αναφορά, εξέτασε ζήτημα
δέουσας έρευνας σε σχέση με αυτά τα προ-
σόντα.

Υπόθεση αρ. 370/2009

Αντώνης Αντωνίου 
ν. 

Κυπριακής Δημοκρατίας

12 Μαΐου, 2011

AAΠΠOOΦΦAAΣΣEEIIΣΣ  AANNΩΩTTAATTOOYY  ΔΔIIKKAAΣΣTTHHPPIIOOYY
ΣΣEE  ΘΘEEMMAATTAA  ΔΔHHMMOOΣΣIIAAΣΣ  ΔΔIIOOIIKKHHΣΣHHΣΣ

Eτοιμάζει Γλαύκος Xατζηπέτρου
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Δεν είναι νομικά
επιτρεπτό ένας να
επιδοκιμάζει και
ταυτόχρονα να απο-
δοκιμάζει μια κατά-
σταση πραγμάτων. 

Αναθεωρητική Έφεση 
αρ. 90/2007

Μιχαήλ Αντωνίου 
ν. 

Δημοκρατίας

16 Μαΐου, 2011

Η σύσταση της Αν.
Γενικής Διευθύν-
τριας δεν είχε αιτιο-
λογηθεί και αυτό,
νομίμως, αφού εδώ
δεν απαιτείτο αιτιο-
λόγηση.

Το Επαρχιακό Τμήμα ΠΑΣΥΔΥ Λευ-
κωσίας διοργανώνει τις ακόλουθες
κρουαζιέρες με το νέο υπερπολυτε-

λές κρουαζιερόπλοιο c/s Salamis Filoxenia
της Salamis Tours.

• 5-ήμερη κρουαζιέρα στο Kαστελό-
ριζο, Πειραιά με διανυκτέρευση, Mύκονο
και Pόδο 05-10/06/2011.

• 3-ήμερη κρουαζιέρα στον Άγιο Nικό-
λαο και Kαστελόριζο15-18/07/2011.

Στην κρουαζιέρα μπορούν να λάβουν
μέρος συνάδελφοι Δημόσιοι Yπάλληλοι
και άλλοι φίλοι από όλες τις Eπαρχίες.

Θα διευθετηθεί μεταφορά από Λευκω-
σία στο λιμάνι με επιστροφή σε χαμηλές
τιμές.

Eιδικά Eπιχορηγημένες Tιμές: Kυκλο-
φορεί σχετικό φυλλάδιο με όλες τις πλη-
ροφορίες. Oι συνάδελφοι μπορούν να  το
προμηθευτούν από τα γραφεία της ΠA-
ΣYΔY και από το Eντευκτήριο Λευκω-
σίας.

Για δηλώσεις συμμετοχής και άλλες
πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε
με την Eπαρχιακή Eπιτροπή:
1. Τάκη Χαμπουρίδη, 99414162
2. Ιωάννη Όθωνος, 99540647
3. Δέσπω Λεχνού, 99521178
4. Μάκη Πελεκάνο, 99453680
5. Σωτήρη Δημοσθένους, 99546474
6. Πηνελόπη Πέτσα, 99459353
7. Ανδρέα Κανάρη, 99547880

Κρουαζιέρες Τμήματος Λευκωσίας



Yπάλληλος
δημόσιοςΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΪΟΥ 20118

Διαγωνισμός!!

Πάρτε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό απαντώντας στην ερώτηση: «Σε ποιά περιοχή βρίσκεται το INTERCONTINENTAL APHRODITE HILLS RESORT HOTEL?»
και κερδίστε ένα μαγευτικό διήμερο για 2 άτομα σε δωμάτιο DELUXE με θέα τον κήπο ή την πισίνα με πλούσιο μπουφέ πρόγευμα. 

Οι νικητές θα ανακοινωθούν στην έκδοση 8 Ιουνίου 2011 στην εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ.
Οι συμμετοχές να αποστέλλονται με ένδειξη “ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ INTERCONTINENTAL APHRODITE HILLS RESORT HOTEL” στο φαξ. 22254471 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση

dimosios.ipallilos@yahoo.com  ή στην διεύθυνση Αντρέα Χάλιου 1,2ος όροφος, ‘Εγκωμη 2408, Λευκωσία.

ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
1. Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι μέλη της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. 2. Ισχύουν όλες οι συμμετοχές που θα παραληφθούν μέχρι τις 06 Ιουνίου 2011. 3.Τα πακέτα διαμονής ισχύουν από τις 8 Ιουνίου μέχρι 31 Ιουλίου 2011. 4. Εξαιρείται το τριήμερο του Κατακλυσμού. 5.
Διατηρείται το δικαίωμα προβολής των νικητών στην εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ.

�

Δύο μαγευτικά πακέτα ξεκούρασης…
Η εβδομαδιαία εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ σε συνεργασία

με το πολυτελές ξενοδοχείο Intercontinetal Aphrodite Hills σας χαρίζουν...

ONOMA ΕΠΙΘΕΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

AΠΑΝΤΗΣΗ

Κοινή είναι η διαπίστωση πως σή-
μερα ζούμε πιο πολλά χρόνια, (του-
λάχιστο 3-5 χρόνια), με αποτέλεσμα

να επιβαρύνουμε τα ταμεία των κοινωνικών
ασφαλίσεων με την καταβολή συντάξεων
γήρατος μεγαλύτερης διάρκειας. Ταυτό-
χρονα λόγω της υπογεννητικότητας λιγο-
στεύουν οι νεώτεροι που με τις συνεισφο-
ρές τους στα διάφορα ταμεία συντηρούν
τους γηραιότερους.

Στην Ευρώπη το 1950 υπήρχαν 7,2 εργα-
ζόμενοι μεταξύ των ετών 20-64 που αντι-
στοιχούσαν με κάθε άτομο 65 ετών και άνω
που έπαιρναν σύνταξη γήρατος. Μέχρι το
1980 η αντιστοιχία αυτή έπεσε σε 5.1, και
σήμερα είναι γύρω στο 4.1 και μέχρι το 2050
θα φθάσει το 2.1. Με άλλα λόγια δύο άτομα
θα υποβαστάζουν ένα συνταξιούχο. Η Ευ-
ρώπη και η Ιαπωνία αντιμετωπίζουν το με-
γαλύτερο πρόβλημα.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος αν-
τιστοιχίας έχει φθάσει το 3.5 και βαδίζει
ολοταχώς προς το 1.8 μέχρι το 2050. Συγ-
κεκριμένα στην Ιταλία οι προβλέψεις θα
φθάσουν το 1.5, στην Γερμανία σχεδόν το

1.6 ενώ στην Ιαπωνία θα φθάνει το 1.2.
Στην Ελλάδα η απογραφή του 2001 έδειξε
ένα σύνολο 10,964,000 κατοίκων εκ των
οποίων οι 761.813 ήσαν αλλοδαποί. Το 1991
ο πληθυσμός ήταν 10,259,00, δηλαδή ο
πληθυσμός έχει μειωθεί στη διάρκεια των
δέκα ετών. Μαζί με τις πολλές πρόωρες
αφυπηρετήσεις  αναμένεται να πέσει στο
μέλλον επικίνδυνα στο 1.7 εργαζομένων
προς ένα συνταξιούχο. Επί του παρόντος η
κατάσταση στην Κύπρο δεν είναι τόσο επι-
κίνδυνη καθ’ όσο η αντιστοιχία σήμερα
είναι περίπου πέντε εργαζόμενοι προς ένα
συνταξιούχο, οι προβλέψεις εν τούτοις,
μέχρι το 2050 θα είναι οπωσδήποτε πτωτι-
κές και εξ ίσου ανησυχητικές.  

Τι πρέπει να γίνει;
Πρώτα θα πρέπει να αλλάξουμε την  νο-

οτροπία μας και να παύσουμε να βλέπουμε
τους συνταξιούχους, σαν ανθρώπους που
βρίσκονται στο περιθώριο και απλώς ει-
σπράττουν σύνταξη. Απεναντίας δεν πρέ-
πει να ξεχνούμε πως ανάμεσα σε πολλούς
από αυτούς υπάρχει συσσωρευμένη πείρα
πολλών ετών και σοφία την οποία οφεί-
λουμε να βρούμε τρόπους αξιοποιήσεως. Οι
ίδιοι οι εργοδότες κατά πρώτο λόγο θα πρέ-
πει να εξεύρουν τρόπους εκμετάλλευσης
αυτού του πολύτιμου δυναμικού έστω και
επί μερικής βάσεως. Αναφέρω παράδειγμα
μεγάλης οικογενειακής επιχείρησης που είχε

την πρόνοια να απασχολήσει ένα γηραιό
συνταξιούχο, ο ρόλος του οποίου ήταν κα-
τευναστικός και ειρηνοποιού ανάμεσα στα
διάφορα μέλη της επιχείρησης που συχνά
συγκρούονταν. Το σύστημα εργάστηκε
θαυμάσια για πολλά χρόνια. Είναι ασφαλώς
λογικότερο ένας ηλικιωμένος να βρίσκεται
σε κάποιου είδους παραγωγική διαδικασία
παρά να στηρίζεται στις συνεισφορές των
νεωτέρων. 

Τα πλεονεκτήματα είναι πολλαπλά.
α) Ο εργαζόμενος ηλικιωμένος συνεχίζει

να εισπράττει ημερομίσθιο και ελαττώνεται
ο χρόνος εισπράξεως της σύνταξης. 

β) η Κυβέρνηση εισπράττει περισσότε-
ρους φόρους και πληρώνει λιγότερα επιδό-
ματα.

Γ) Η οικονομία αναπτύσσεται πιο γρή-
γορα εφόσον  περισσότεροι άνθρωποι ερ-
γάζονται.

Μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα
στη Νέα Ζηλανδία αυξήθηκε επίσημα η ηλι-
κία αφυπηρέτησης από τα 60 στα 65 και
ταυτόχρονα αυξήθηκε η απασχόληση της
ομάδας 60 -64 ετών από 24% το 1992 σε
66% το 2009. 

Στην Αμερική ένα μεγάλο ποσοστό των
εργαζομένων αφυπηρετούν στα 62 ενώ σή-
μερα η κυβέρνηση μελετά την αύξηση αφυ-
πηρετήσεως στα 67 ενώ στην Βρετανία στα
68. Στην Ιαπωνία ο μέσος όρος αφυπηρετή-

σεως είναι τα 70.
Συχνά εκφράζεται η άποψη πως η απα-

σχόληση των συνταξιούχων επηρεάζει την
απασχόληση των νέων. Κατά την γνώμη
μας αυτή η άποψη δεν αντιπροσωπεύει την
πραγματικότητα και μας θυμίζει τις απόψεις
παλαιότερα πως η απασχόληση των γυναι-
κών θα απέβαινε εις βάρος της απασχόλη-
σης των αντρών. Η παρουσία πεπειραμένων
εργαζομένων σε μια επιχείρηση υποβοηθά
στην αύξηση της παραγωγικότητας, βελ-
τιώνει τις εργασιακές σχέσεις και υποβοηθά
στην αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης
των νεωτέρων. Η στροφή της οικονομίας
στις υπηρεσίες παρά στη βιομηχανία σή-
μερα προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες
απασχόλησης για τους γηραιότερους καθ
ότι δεν χρειάζεται μεγάλη σωματική δρα-
στηριότητα και τους επιτρέπει να απασχο-
λούνται. 

Η μέχρι σήμερα εμπειρία μας δείχνει πως
στην Κύπρο οι εργοδότες είναι επιφυλακτι-
κοί ή και πολλές φορές αρνητικοί στο να
απασχολήσουν γηραιότερους ή χειρότερα
στέλλουν τους γηραιότερους εργαζόμενους
τους σε πρόωρη αφυπηρέτηση. Πολύ σύν-
τομα όμως οι εργοδότες αναγκαστικά για
καθαρά δημογραφικούς λόγους, καθόσον οι
εργαζόμενοι μεταξύ των ετών 20 – 40 θα λι-
γοστεύουν θα αναγκαστούν να το πράξουν.
Καλό είναι λοιπόν να προετοιμαζόμαστε. �

Αναπόφευκτη η Αύξηση του Ορίου Αφυπηρετήσεως
Tου Δρα Αντώνη Πρωτοπαπά 
Πρώην Διευθυντή του Τμήματος Ερ-
γασίας 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων

•
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Α.Κ.Α Ονοματεπώνυμο
Περίοδος 1 - 10/ 6- 17/ 6
1 322964 ΧΡΥΣΩ ΑΔΑΜΟΥ ΠΑΝΑΓΗ
2 424587 ΦΑΝΟΣ ΣΥΡΙΜΗΣ
3 613059 ΤΕΡΕΖΑ ΙΩΑΝΝΟΥ
4 725504 ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΛΟΥΡΕΝΤΖΟΥ ΜΠΟΥΣ.
5 1126965 ΔΩΡΑ ΙΩΑΝΝΟΥ

Περίοδος 2 - 17/ 6- 24/ 6
1 350366 ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΜΑΞΟΥΤΗ
2 425632 ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
3 463478 ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
4 576370 ΣΥΛΙΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ

Περίοδος 3 - 24/ 6- 1/ 7
1 6 ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2 3758 ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
3 4867 ΣΑΒΒΑΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ
4 64581 ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
5 217593 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
6 340093 ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ
7 346156 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΥ
8 383100 ΜΑΡΙΑ ΞΕΡΟΥ
9 411762 ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ
10 411962 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
11 429608 ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
12 441977 ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΜΙΝΑΡΑ
13 474666 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΦΥΤΟΥ-ΚΑΣΚΙΡΗ
14 562181 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
15 602135 ΣΒΕΤΛΑΝΑ ΨΑΡΑ
16 630528 ΧΑΡΟΥΛΛΑ ΛΟΙΖΟΥ ΑΡΤΕΜΙΟΥ
17 742235 ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΙΟΜΙΔΟΥΣ
18 1150153 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

Περίοδος 4 - 2/ 7- 8/ 7
1 39310 ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΙΓΚΗ
2 194292 ΑΝΔΡΕΑΣ Μ. ΧΡΙΣΤΟΥ
3 219319 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΦΙΤΗΣ
4 251494 ΜΑΡΟΥΛΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
5 275017 ΝΙΚΟΣ ΒΟΥΡΚΟΣ
6 312094 ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΙΑΚΩΒΟΥ
7 333514 ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΤΖΗ
8 338311 ΧΡΥΣΑΝΘΗ Α. ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ
9 338688 ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
10 339762 ΜΑΡΘΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
11 345809 ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ
12 348131 ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ
13 348770 ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΠΑΠΠΟΥΛΟΣ
14 351655 ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ
15 360435 ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΔΡΕΟΥ
16 366725 ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
17 370087 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΑΤΖΙΑΣ
18 377893 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΥΡΙΧΗΣ
19 379189 ΓΙΩΡΓΟΥΛΛΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
20 387728 ΣΩΤΗΡΙΑ ΒΡΑΚΕΤΤΑ
21 388818 ΜΑΡΙΑ ΑΓΡΟΤΟΥ
22 407780 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ
23 430563 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΑΠΑΣ
24 433831 ΣΩΤΗΡΗΣ ΖΙΓΚΑΣ
25 443127 ΜΑΡΟΥΣΑ ΙΕΡΩΝΥΜΙΔΟΥ
26 451401 ΜΗΛΙΤΣΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
27 498665 ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΑΛΛΗΣ
28 515080 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
29 526200 ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΞΥΔΑ ΙΩΑΝΝΟΥ
30 530261 ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
31 530274 ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ
32 574582 ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
33 595084 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
34 683623 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ
35 776126 ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
36 777270 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΛΗ
37 830600 ΑΡΙΣΤΗ ΛΟΥΚΑ
Περίοδος 5 - 8/ 7- 15/ 7
1 236259 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
2 274462 ΑΥΓΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
3 283948 ΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
4 297655 ΔΑΥΙΔ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5 301150 ΑΝΘΟΥΛΛΑ ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΥ
6 310646 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
7 311560 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
8 312086 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
9 315106 ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΣΚΙΤΣΑ
10 327120 ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
11 333159 ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΑΚΩΒΟΥ
12 359553 ΜΑΓΔΑ ΣΤΑΥΡΟΥ
13 361467 ΑΝΤΡΟΥΛΛΑ ΚΟΥΦΑΛΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
14 363370 ΜΑΡΘΑ ΠΑΜΠΟΡΗ
15 373859 ΕΛΛΗ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
16 379514 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
17 384394 ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ
18 405227 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΡΔΗΣ
19 408667 ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
20 415145 ΙΟΥΛΙΑΝΗ ΖΗΝΩΝΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
21 421586 ANTΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΓΚΑ
22 430123 ΝΕΟΦΥΤΑ ΣΑΒΒΑ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗ
23 430228 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΚΟΥΜΗ

24 436976 ΚΡΙΣΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗΣ
25 447804 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
26 450258 ΣΟΦΙΑ ΒΟΣΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ
27 450637 ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΥ
28 456658 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗ
29 460804 ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΠΠΑ
30 468617 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΚΑΝΑΡΗ
31 474886 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΑΚΩΒΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
32 478890 ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΚΩΤΗΣ
33 500377 ΑΝΝΑ ΚΚΑΛΛΗ
34 505043 ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΥΛΙΔΟΥ-ΜΟΥΣΤΡΑ
35 505295 ΛΑΚΗΣ ΠΑΛΑΖΗΣ
36 508465 ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΑΓΚΑΡΙΔΟΥ
37 520237 ΕΙΡΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
38 523329 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΙΓΓΗ
39 532082 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΥ
40 536469 ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ

ΑΝΔΡΕΟΥ
41 541315 ΜΑΡΙΑ ΣΑΚΑΔΑ ΜΗΝΑ
42 568959 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΞΙΝΟΣ
43 599451 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΛΟΚΚΑΡΗ ΛΟΥΚΑΙΔΟΥ
44 688953 ΘΕΟΓΝΩΣΙΑ ΣΑΜΑΡΑ
45 811853 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
46 815594 ΜΑΡΘΑ ΣΠΥΡΟΥ-ΦΑΡΚΩΝΗ

Περίοδος 6 - 15/ 7- 22/ 7
1 184716 ΤΑΣΟΣ Λ. ΤΑΣΟΥ
2 261131 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΗ
3 272948 ΔΕΣΠΩ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
4 306810 ΜΑΡΙΑ ΛΙΒΕΡΔΟΥ
5 308528 ΣΑΒΒΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
6 313919 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ
7 333485 ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
8 359142 ΑΘΗΝΟΥΛΛΑ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ
9 360359 ΑΝΤΩΝΙΑ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ
10 367688 ΜΑΡΙΑ ΚΩΣΤΕΑ
11 369829 ΕΛΕΝΗ ΚΟΣΜΑ ΦΑΤΟΥΡΟΥ
12 381734 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΚΑΣ
13 382875 ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
14 386334 ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΡΟΥ
15 390678 ΜΑΡΙΑ ΣΥΜΕΟΥ
16 401261 ΑΝΤΡΕΑΣ ΟΨΙΜΟΣ
17 408081 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΩΜΑΤΑ ΖΑΒΟΥ
18 412462 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΑΣ
19 415021 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΟΓΙΑΤΖΗΣ
20 422041 ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΟΥΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
21 424437 ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
22 428060 ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ
23 428457 ΜΑΡΙΑ ΧΡ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
24 430892 ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ ΦΡΑΓΚΟΥ
25 431091 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
26 432326 ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ
27 454996 ΣΤΕΛΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ
28 471842 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
29 476400 ΕΛΕΝΗ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΗ
30 479582 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΚΡΙΔΟΥ
31 505902 ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
32 520643 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΑΦΟΥΝΑ
33 522824 ΕΙΡΗΝΗ ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ
34 524173 ΞΕΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
35 525584 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
36 526813 ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
37 529464 ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΤΡΥΦΩΝΟΣ
38 542970 ΜΑΡΙΟΣ ΒΟΡΚΑΣ
39 544919 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΧΑΤΖΗΒΑΣ.
40 557737 ΜΗΛΙΑ ΠΑΜΠΟΡΗ ΑΒΡΑΑΜ
41 560542 ΕΛΕΝΗ ΑΡΤΕΜΙΟΥ
42 570712 ΙΩΑΝΝΑ ΝΕΟΦΥΤΟΥ
43 617590 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΑΚΚΑ
44 641629 ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
45 696869 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΤΡΑΝΗΣ
46 726270 ΦΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΙΚΙΟΣ
47 985747 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Περίοδος 7 - 22/ 7- 29/ 7
1 299194 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΑΝΝΟΥΠΑΣ
2 311606 ΠΕΤΡΟΣ ΑΡΤΕΜΗΣ
3 318427 ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
4 322080 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
5 328591 ΑΝΤΡΟΥΛΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
6 346398 ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΔΑΜΟΥ
7 356765 ΝΑΣΩ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
8 368914 ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
9 369900 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΥΛΙΛΗΣ
10 371933 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΙΑΚΑΛΛΗ
11 374131 ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΤΣΙΚΚΟΥΡΗ
12 387531 ΣΤΕΛΙΟΣ ΝΑΘΑΝΑΗΛ
13 399676 ΖΑΧΑΡΩ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ
14 419844 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
15 420001 ΡΕΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
16 423611 ΗΒΗ ΚΑΡΑΝΙΚΚΗ
17 429490 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΙΑΡΔΗΣ
18 431961 ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΩΔΙΑΤΗΣ
19 434546 ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
20 437128 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΣΙΑΛΗΣ

21 439971 ΜΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΑΣ
22 441411 ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ
23 444441 ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΟΥΣΠΑΡΟΥ
24 451828 ΣΙΑΡΠΕΛ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ
25 454428 ΕΛΛΗ ΤΑΠΑΚΟΥΔΗ
26 457750 ΑΓΑΘΗ ΒΑΛΑΝΙΔΟΥ
27 461199 ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΑΓΚΟΥ
28 465366  ΣΤΑΛΩ ΠΑΝΑΟΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
29 479099 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗΙΩΝΑ
30 480779 ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΥ
31 490246 ΟΥΡΑΝΙΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ
32 495820 ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
33 502925 ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΗ
34 503180 ΣΤΕΛΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
35 504752 ΡΕΝΑ ΠΑΠΑΕΤΗ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ
36 504901 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ
37 508244 ΑΝΤΡΕΑΣ ΛΟΙΖΟΥ
38 513918 ΦΑΝΟΥΛΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ
39 563077 ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΥ
40 566690 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ
41 571791 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
42 601132 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΛΑΜΠΡΟΥ
43 630171 ΑΝΤΡΗ ΠΟΥΛΛΗ
44 634801 ΜΑΡΛΕΝ ΑΒΡΑΑΜΙΔΟΥ
45 642119 ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
46 679007 ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΧΕΠΗ
47 682005 ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΑΤΖΟΥΛΛΗ
48 745795 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΙΠΙΓΚΑΣ
49 809106 ΜΑΡΙΑ ΠΑΥΛΟΥ
50 1154107 ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Περίοδος 8 - 29/ 7- 5/ 8
1 165969 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΥ
2 272382 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΓΥΡΟΥ
3 287987 ΜΑΓΔΑ ΙΩΣΗΦΑΚΗ
4 295333 ΓΙΩΡΓΟΣ ΞΥΨΙΤΗΣ
5 308892 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
6 321782 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
7 333798 ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
8 335205 ΓΕΩΡΓΙΑ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
9 343826 ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
10 346425 ΑΘΗΝΑ ΜΙΧΑΗΛ
11 365528 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
12 368630 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
13 383011 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΗΡΟΔΟΤΟΥ
14 384214 ΝΙΚΟΣ ΜΕΛΑΣ
15 402851 ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ
16 407943 ΗΛΙΑΣ ΚΕΚΚΟΣ
17 409356 ΕΛΕΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
18 412977 ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΗ

ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
19 416894 ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
20 417818 ΗΡΩ ΦΟΥΝΤΑ
21 424076 ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΛΑΖΑΡΟΥ-ΧΡΙΣΤΟΥ
22 431436 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
23 438834 ΣΟΛΩΝ ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ
24 446411 ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ
25 452768 ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ
26 453609 ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
27 468960 ΤΑΣΟΥΛΛΑ ΧΑΤΖΗΧΑΝΝΑ
28 473619 ΕΥΠΡΑΞΙΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ
29 495072 ΕΛΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
30 500153 ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΘΩΜ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ
31 500404 ΑΜΑΛΙΑ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ
32 501813 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ
33 509074 ΠΟΛΙΝΑ ΕΥΘΥΒΟΟΥΛΟΥ-ΕΥΘΥΜΙΟΥ
34 514174 ΕΛΕΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
35 518376 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΔΑΜΙΔΟΥ
36 520515 ΕΛΕΝΗ ΡΟΠΑΛΗ
37 542471 ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΕΝΟΥ
38 543868 ΑΒΡΑΑΜ ΑΒΡΑΑΜ
39 547298 ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΦΙΛΟΥ-ΤΣΟΛΑΚΗ
40 552185 ΔΕΣΠΩ ΛΕΩΝΙΔΟΥ
41 560419 ΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
42 576207 ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ
43 596294 ΔΑΝΑΗ ΛΟΥΚΑΙΔΟΥ
44 642861 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ
45 643025 ΜΑΓΔΑ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ
46 647765 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΟΣΗΣ
47 648269 ΑΛΕΞΗΣ ΚΑΛΑΒΑΣ
48 685249 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΤΕΟΥ
49 690559 ΕΛΕΝΑ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ
50 724746 ΕΛΕΝΑ ΣΕΡΓΙΔΟΥ

Περίοδος 9 - 5/ 8- 12/ 8
1 277533 ΣΟΥΛΛΑ ΦΛΩΡΙΔΟΥ
2 288476 ΜΑΙΡΗ ΧΑΤΖΗΛΟΙΖΟΥ
3 295340 ΕΛΕΝΗ ΚΟΛΙΟΥ
4 310581 ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΡΑΝΤΖΗΣ
5 321448 ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΡΙΤΣΑΣ
6 321752 ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΣΙΑΝΤΗΣ
7 321797 ΧΡΥΣΤΑΛΛΕΝΗ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
8 343676 ΕΛΕΝΗ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
9 357843 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ
10 364975 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΟΥΣΙΑΠΠΑ
11 365121 ΑΘΗΝΟΥΛΛΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΗ 

ΕΡΜΟΓΕΝ.

12 367327 ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗ
13 370912 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
14 378246 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
15 380031 ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ
16 381077 ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΑΤΣΟΣ
17 381801 ΜΑΡΙΑ ΛΟΙΖΙΔΟΥ
18 390379 ΓΑΛΑΤΕΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
19 392693 ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
20 393276 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ
21 402898 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ
22 409666 ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
23 414367 ΧΛΟΗ ΣΑΒΒΙΔΟΥ
24 415032 ΕΛΕΝΗ ΚΑΜΙΝΤΖΗ
25 428390 ΝΙΚΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
26 440337 ΚΑΙΤΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
27 453376 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ
28 460302 ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΕΤΡΟΥ
29 460897 ΜΑΡΙΑ ΚΩΣΤΑΡΗ
30 466307 ΦΟΙΒΟΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ
31 468549 ΠΑΝΤΕΛΙΤΣΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
32 477120 ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΑΓΑΠΙΟΥ
33 479168 ΣΩΤΗΡΟΥΛΛΑ ΓΛΥΚΥ
34 480870 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΖΙΝΑ
35 485632 ΜΑΡΙΟΣ ΠΟΓΙΑΝΝΟΣ
36 491553 ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
37 498950 ΡΙΤΑ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ
38 504809 ΛΟΥΙΖΑ ΧΡΙΣΤΟΔ. ΖΑΝΝΕΤΟΥ
39 536087 ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
40 559285 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΕΡΓΑΤΟΥΔΗ
41 563440 ΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΛΛΗΣ
42 567723 ΑΛΕΞΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ
43 603309 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
44 615568 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
45 635992 ΑΝΤΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
46 689904 ΜΑΡΘΑ ΑΡΓΥΡΟΥ
47 691393 ΛΟΥΙΖΑ ΜΑΡΚΙΔΟΥ
48 730538 ΗΛΙΑΝΑ ΤΟΦΑ
49 733614 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
50 751967 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥ

Περίοδος 10 - 12/ 8- 19/ 8
1 208562 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
2 243582 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ
3 246340 ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΦΥΛΑΚΤΟΥ
4 260175 ΚΑΛΛΟΝΑΣ ΚΑΛΛΟΝΑ
5 264217 ΚΛΕΟΠΑΣ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ
6 273568 ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
7 310403 ΣΑΒΒΑΣ ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΥ
8 310637 ΜΗΛΙΤΣΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
9 323435 ΣΤΑΛΩ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ
10 327691 ΜΑΡΩ ΖΑΧΑΡΙΟΥ
11 333611 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
12 352305 ΕΛΕΝΗ ΜΑΚΡΙΔΟΥ
13 355635 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
14 359204 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
15 363100 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
16 363487 ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΜΑΚΚΟΥΛΑ
17 366928 ΛΟΥΙΖΑ ΚΑΦΕΤΖΗ
18 369552 ΦΑΙΔΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
19 371291 ΔΕΣΠΩ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ
20 373631 ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
21 404796 ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
22 408585 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΖΑΠΙΤΗΣ
23 412387 ΠΑΥΛΟΣ ΚΚΟΛΑΣ
24 413459 ΜΥΡΩΝ ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ
25 417758 ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
26 419087 ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
27 421502 ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
28 427835 ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
29 430610 ΜΥΡΟΦΟΡΑ ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ
30 440447 ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΥΠΕΠΙΔΟΥ
31 455269 ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ
32 455883 ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
33 479063 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΜΑΥΡΟΓΙΑΚΟΥΜΟΥ
34 487822 ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ-ΚΑΣΚΙΡΗ
35 499047 ΕΛΕΝΗ ΠΕΓΕΙΩΤΗ
36 502004 ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΗ
37 508767 ΚΑΤΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥ
38 509651 ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ
39 519125 ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥ
40 523359 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
41 528557 ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
42 576146 ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΑΒΡΑΑΜΙΔΟΥ
43 615865 ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΤΗ-ΙΩΑΝΝΟΥ
44 674202 ΜΑΡΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
45 674445 ΕΛΛΗ ΧΑΜΑΤΣΟΥ
46 677932 ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΤΗ
47 682803 ΓΕΝΟΒΕΦΑ ΑΤΤΙΚΟΥΡΗ
48 716200 ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
49 739991 ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
50 770249 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΕΟΦΥΤΙΔΟΥ

Περίοδος 11 - 19/ 8- 26/ 8
1 260402 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
2 261114 ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ

Παραχωρήθηκαν τα σπίτια στο Τρόοδος για διακοπές το καλοκαίρι
Δημοσιεύουμε πιο κάτω τον κατάλογο των συναδέλφων που τους παραχωρήθηκαν σπίτια στο Τρόοδος 
για το φετινό καλοκαίρι για διακοπές εφτά ημερών. (Ο κατάλογος καταχωρήθηκε και στην ιστοσελίδα της ΠΑΣΥΔΥ)

Συνέχεια στη σελ. 17



Ιωάννης Φιλίππου
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας

ΗΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. στα πλαίσια της κοι-
νωνικής της προσφοράς προσέ-
φερε στο Δημοτικό Σχολείο Ριζο-

καρπάσου τρεις διαδραστικούς πίνακες με
τον εξοπλισμό τους και 10 φορητούς Η.Υ.
και τρεις εκτυπωτές στο Γυμνάσιο. Η παρά-
δοση του εξοπλισμού έγινε  ύστερα από επί
τόπου επίσκεψη της Εκτελεστικής Επιτρο-
πής της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. στα σχολεία του Ριζο-
καρπάσου στις 3 Μαΐου 2011.

Για την μετάβαση μας αποφασίσαμε να ει-
σέλθουμε στα κατεχόμενα από το σημείο
ελέγχου των Στροβιλιών, ώστε η πορεία μας
να είναι όσο το δυνατό σε περισσότερο
χρόνο δια μέσου των ελεύθερων περιοχών
της Δημοκρατίας.

Κατά τη πορεία της διαδρομής στις ελεύ-
θερες περιοχές μας διακατείχε ένας αυθορ-
μητισμός με αστεϊσμούς και διάφορα λε-
κτικά πειράγματα. ΄Όταν όμως φτάσαμε
στο οδόφραγμα όλους μας κυρίευσε μια
βουβαμάρα και μια απογοήτευση, γιατί πη-
γαίνοντας προς τα άγια μέρη μας της Καρ-
πασίας  θα έπρεπε να υποστούμε τον εξευ-
τελιστικό έλεγχο των εγκάθετων του
κατακτητή. Ιδιαίτερη ντροπή μας προκά-
λεσε η απαίτηση ενός ψευδοαστυνομικού
όταν πρόβαλε την απαίτηση να παρουσια-
στεί μπροστά του ο συνάδελφος ο Χρίστος
ο Καψάλης ο οποίος πιθανό να έμοιαζε ονο-
μαστικά με κάποιο που  η ψευδοαστυνομία
είχε χαρακτηρισμένο, ποιος ξέρει πώς.

Μετά τις διατυπώσεις συνεχίσαμε την πο-
ρεία μας μέσα από τα Βαρώσια προς την
Καρπασία μέσα από δρόμους αρκετά κα-
λούς αλλά εξαθλιωμένα χωριά, εκτός από
ορισμένες περιοχές όπου ο οικοδομικός ορ-
γασμός είναι σε έξαρση με την παράνομη

αξιοποίηση των κατεχόμενων περιουσιών
μας.

΄Οταν όμως ταξιδεύεις δια μέσου του
κάμπου της Μεσαορίας προς την  Καρπα-
σία αυτό που εντυπωσιάζει είναι η άλλη
διάσταση του χρόνου και της Ιστορίας.

Αυτά που βλέπεις με την καθαρότητα των
ματιών όσο τραγικά και αν είναι, είναι μια
πραγματικότητα. Ταξιδεύεις μια ατέλειωτη
διαδρομή για πολλά χιλιόμετρα  χωρίς να
συναντάς γνώριμες λέξεις στα Ελληνικά. Η
οδυνηρή διαδρομή σού προκαλεί οργή και
απογοήτευση, γιατί προσπαθείς να προσα-
νατολιστείς και να εντοπίσεις τα κατεχό-
μενα χωριά ονομαστικά αλλά αν δεν έχεις
μνήμες, αυτό γίνεται ακόμη δυσκολότερο.
Ευτυχώς μαζί μας βρίσκεται ο συνάδελφος
Ζαννέτος Ιωάννου  ο οποίος αναλαμβάνει
το ρόλο του ξεναγού εντοπίζοντας ονομα-
στικά ένα- ένα τα χωριά και τις εκκλησίες
μας αναγκάζοντας τη μνήμη να επανακτή-
σει την καθαρότητα της εικόνας των κατε-
χομένων μας μέσα από τη ξεθωριασμένη
μνήμη.

Αναγκαζόμαστε έτσι, ύστερα από το
πρώτο παράξενο συναίσθημα, που αισθά-
νεται κάποιος που ταξιδεύει σε γνώριμο
χώρο αλλά ξένο ύστερα από αρκετά χρόνια,
να νοιώσουμε τόσο οικείοι με την κατεχό-
μενη γη μας γιατί εκεί βρίσκονται τα ιερά
και τα όσια μας.

Η μνήμη μας τραυματισμένη μας αναγ-
κάζει να κλειστούμε στον εαυτό μας προ-
καλώντας μας μια σιωπηρή οργή αλλά και
ντροπή για το κατάντημα μας να ταξι-
δεύουμε σε μια νεκρή περιοχή της χώρα μας
και νοερά να ανακαλούμε στη μνήμη ένδο-
ξες σελίδες του παρελθόντος του τόπου και
των προγόνων  μας.

΄Υστερα από μια μακρά διαδρομή φτά-

σαμε επιτέλους στον προορι-
σμό μας το Ριζοκάρπασο και
στα μόνα Ελληνικά σχολεία
όπου λειτουργούν και ιε-
ρουργούν, κάτω από το
άγρυπνο μάτι του κατα-
κτητή, άξιοι εκπαιδευτικοί
προσπαθώντας κάτω από δύ-
σκολες συνθήκες να κρατή-
σουν άσβεστη τη φλόγα της
Ελληνικής Γλώσσας και να
εμπλουτίσουν τη γνώση των παιδιών που
φοιτούν σ΄ αυτά. 

Στα σχολεία οι εκπαιδευτικοί και οι μα-
θητές μας υποδέχτηκαν με ένα πλατύ χα-
μόγελο ευχαρίστησης γιατί κάποιοι τους
σκέφτονται και βοηθούν στη μόρφωσή
τους μακριά από την τραγική πραγματικό-
τητα που προκαλεί η πολιτικοποίηση των

πάντων στις ελεύθερες περιοχές  με προ-
εξάρχοντα στοιχεία τον ατομικισμό και τη
θυσία στο βωμό του εύκολου κέρδους.

Αφού παραδώσαμε τον εξοπλισμό επι-
στρέψαμε τις ελεύθερες περιοχές με μια πε-
ρισσή οργή η οποία απαλύνεται από την εκ-
πλήρωση μια υπόσχεσης να βοηθήσουμε
έμπρακτα τους μικρούς μας φίλους, ήρωες
εγκλωβισμένους μαθητές μας. �

Yπάλληλος
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Οδοιπορικό στην κατεχόμενη Καρπασία

Το Elia Latchi Holiday Village είναι ιδανικό για οικογένειες και ζευγάρια που
αναζητούν αξέχαστες και γαλήνιες διακοπές. Κτισμένο σε ένα καταπράσινο λόφο
με πανοραμική θέα τη θάλασσα του κόλπου Χρυσοχούς και τα ανεπανάληπτα
ηλιοβασιλέματα, βρίσκεται μόλις 100 μέτρα από μια αμμουδερή παραλία, 200 μέτρα
από το χωριό Λατσί με τις φημισμένες ψαροταβέρνες και τα καφενεία του και πολύ
κοντά στο εθνικό πάρκο του Ακάμα.   Το συγκρότημα είναι απλωμένο σε μια έκταση
63 σκάλες γης και αποτελείται από 145 στούντιο, διαμερίσματα και μεζονέτες όλα
με θέα την συναρπαστική θάλασσα. 

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΝΕΣ ΜΕΧΡΙ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011.

Το Elia Latchi Holiday Village έχει μεταξύ άλλων  2 εξωτερικές πισίνες, παιδική
πισίνα, εσωτερική πισίνα, 3 γήπεδα τένις, γήπεδα squash, πινγκ πονγκ, βόλεϊ και
μπάσκετ. Είναι πλήρως εξοπλισμένο επίσης με γυμναστήριο, σάουνα και τζακούζι.
Επίσης θα βρείτε ποικιλία  από θαλάσσια σπορ στην παραλία.

ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 26321011 

Elia Latchi Holiday Village

H επικαιρότητα του MAΘ

Κλασικά Αριστουργήματα από 
τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου 

Ηπαγκοσμίου φήμης Γεωρ-
γιανή πιανίστα Elisso Bolk-
vadze θα εκτελέσει το αγα-

πητό Κοντσέρτο του Μότσαρτ για
πιάνο και ορχήστρα Αρ. 21 σε Ντο
μείζονα με τη Συμφωνική Ορχήστρα
Κύπρου, μέσα στο πλαίσιο της σει-
ράς συναυλιών με τίτλο «Κλασικά
Αριστουργήματα». 

Εκτός από το κοντσέρτο για πιάνο
του Μότσαρτ, το πρόγραμμα περι-
λαμβάνει την Εισαγωγή Προμηθέας
του Μπετόβεν και την Συμφωνία
Αρ. 101 του Χάιτιν (Το Ρολόι). 

Οι συναυλίες πραγματοποιούνται
σε συνεργασία με το Ίδρυμα “SOS
Talents” Michel Sogny και την στή-
ριξη της Πρεσβείας της Γεωργίας
στην Κύπρο. Τρεις βραδινές συναυ-
λίες, υπό τη μουσική διεύθυνση του
Philip Mann θα δοθούν την Τετάρτη
25 Μαΐου 2011 στο Δημοτικό Θέα-
τρο Στροβόλου, Λευκωσία, την Πέμπτη 26 Μαΐου 2011, στο Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας
και την Παρασκευή 27 Μαΐου 2011 στο Θέατρο Ριάλτο Λεμεσού. Όλες παραστάσεις αρχί-
ζουν στις 8:30μμ. Εισιτήρια προπωλούνται στα ταμεία των θεάτρων προς €12 και €7. Η εί-
σοδος είναι ελεύθερη για παιδιά, μαθητές, στρατιώτες και κάτοχους κάρτας νέων (EURΟ
<26).  Πληροφορίες στο 22 463144 και www.cyso.org.cy. �
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Της Σοφίας ΝΕΤΑ

Υπολογίζεται ότι στην Ελλάδα το
20% του πληθυσμού πάσχει από χρό-
νια αλλεργία. Η αλλεργία είναι αυ-

τοάνοσο νόσημα που σχετίζεται άμεσα με
την απορυθμισμένη λειτουργία του ανοσια-
κού συστήματος.

Εμφανίζεται σε άλλους ως αλλεργική ρι-
νίτιδα με καταρροή σε μύτη και μάτια και
συνεχή φταρνίσματα, σε άλλους ως δυσκο-
λία στην αναπνοή, δύσπνοια κ.λπ. και σε
άλλους με ξηρότητα, κνησμό και ατοπίες
(έκζεμα) στο δέρμα.

Ολες οι περιπτώσεις είναι μόνιμες και τα-
λαιπωρούν τα αλλεργικά άτομα όλο το
χρόνο.

Το ανοσιακό σύστημα στα αλλεργικά
άτομα δεν λειτουργεί σωστά, είναι απορυθ-
μισμένο. Η ρύθμιση του ανοσιακού συστή-

ματος μέχρι σήμερα δεν έχει καταστεί δυ-
νατή με τα υπάρχοντα φάρμακα.

Στην περίπτωση της αλλεργίας τα φονικά
κύτταρα (Natural Killers) του ανοσιακού
συστήματος είναι για διάφορους λόγους
ανίκανα να καταστρέψουν παντός είδους
αλλεργιογόνα που εισέρχονται στον οργα-
νισμό μας, κυρίως από τη μύτη μας. Αυτή η
ανικανότητα των φυσικών φονικών κυττά-
ρων του ανοσιακού μας συστήματος λέγε-
ται απορύθμιση.

Η λέξη-κλειδί στη θεραπεία των αλλερ-
γιών είναι ρύθμιση του ανοσιακού και όχι
καταστολή του στην οποία συνήθως κατα-
φεύγουμε με ανοσοκατασταλτικά φάρμακα
π.χ. κορτιζόνη.

Μόνο η φύση θα μπορούσε να βοηθήσει
τον οργανισμό να αυτορυθμίσει το ανο-
σιακό του σύστημα.

Ενα σπάνιο είδος κωνοφόρων παράγει
από τον καρπό του τη β-σιτοστερόλη και
τον γλυκοζίτη της, τη β-σιτοστερολίνη.

Η αναλογία 20 προς 1 είναι ακριβώς ίδια
με αυτή που οι συγκεκριμένες ουσίες βρί-
σκονται στον οργανισμό μας αλλά δυστυ-
χώς σε ανεπάρκεια.

Η αναπλήρωση της β-σιτοστερόλης και
του γλυκοζίτη της, της β-σιτοστερολίνης,
βοηθάει στην αντιμετώπιση των συμπτω-
μάτων της αλλεργίας μέχρι και 80% ενι-
σχύοντας τη δράση των φονικών κυττάρων

του ανοσιακού μας συστήματος (Natural
Killers). Το μοναδικό αυτό πατενταρισμένο
φυσικό προϊόν κυκλοφορεί διεθνώς και
στην Ελλάδα σε κάψουλες και μασώμενες
καραμέλες για παιδιά.

Κλινική και εργαστηριακή μελέτη στο
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
έδωσε πολύ καλά αποτελέσματα και προ-
στέθηκε στη μεγάλη βιβλιογραφία με δημο-
σιευμένες σε διεθνή περιοδικά μελέτες.
Συμπεράσματα
Τα ευρήματα της μελέτης δείχνουν σημαν-
τική βελτίωση της κλινικής εικόνας της πο-
ρείας και των εργαστηριακών παραμέτρων
των παιδιών. Το γεγονός αυτό σε συνδυα-
σμό με τη διαπίστωση ότι το σκεύασμα
έγινε καλά αποδεκτό, χωρίς την εμφάνιση
ανεπιθύμητων ενεργειών, το καθιστά μονα-
δικό φυσικό ανοσορυθμιστικό στη χρόνια
αλλεργία και τα συμπτώματά της. �

Χρόνια αλλεργία

Του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Θ. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ

Το «Ρόιτερ» το μετέδωσε. Και μια με-
γάλης κυκλοφορίας εφημερίδα των
Αθηνών έδωσε την είδηση αυτή με

τον τίτλο «Η πολλή δουλειά πράγματι...
τρώει τον αφέντη».

Επρόκειτο για την έρευνα που πραγματο-
ποιήθηκε από το University College του Πα-
νεπιστημίου του Λονδίνου και δημοσιεύ-
τηκε στο περιοδικό Annals of Internal
Medicine. Η έρευνα έγινε στην Αγγλία με
περίπου 7.000 δημοσίους υπαλλήλους που
δεν παρουσίαζαν καρδιακά προβλήματα. Η
ιατρική παρακολούθηση των ατόμων αυτών
διήρκεσε 11 χρόνια. Συνολικά απ' αυτούς,
192 έπαθαν έμφραγμα του μυοκαρδίου. Η
αναλυτική μελέτη των αποτελεσμάτων
έδειξε ότι εκείνοι που δούλευαν περισσό-
τερο από 11 ώρες την ημέρα είχαν μεγαλύ-
τερο καρδιακό κίνδυνο της τάξεως του 67%
σε σχέση με εκείνους που δούλευαν το κα-
νονικό οκτάωρο (9 π.μ. - 5 μ.μ.). Αναλύον-
τας περαιτέρω τα αποτελέσματα οι ερευνη-
τές αυτοί και επεκτείνοντάς τα σε όλο τον

πληθυσμό της Αγγλίας, υποστηρίζουν ότι
αν δούλευαν όλοι ένα οκτάωρο θα είχαν
τουλάχιστον 6.000 λιγότερες καρδιακές
προσβολές το χρόνο. Ανάγοντας αυτό το
νούμερο στον ελληνικό πληθυσμό, τουλά-
χιστον 1.000 άνθρωποι το χρόνο δεν θα πά-
θαιναν έμφραγμα εάν δούλευαν το κανο-
νικό οκτάωρο.

Το αποτέλεσμα αυτής της μελέτης αναμ-
φισβήτητα στέλνει ένα σαφές μήνυμα: το
ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να εργάζεται συ-
νεχώς σε ένα ατελείωτο ωράριο. Ομως η
κριτική σε αυτή τη μελέτη ασφαλώς επι-
κεντρώνεται στον τρόπο εργασίας, το stress
που προκαλεί αυτή η εργασία, στη δομή της
προσωπικότητας των εργαζομένων και
στην τυχόν ύπαρξη προδιαθεσικών παρα-
γόντων για την εκδήλωση μιας καρδιοπά-
θειας.

Με απλά λόγια, οι υπερωρίες αναμφισβή-
τητα δεν προάγουν την ποιότητα υγείας.
Ομως το καταστροφικό τους αποτέλεσμα
είναι διαφορετικό από άνθρωπο σε άν-
θρωπο. Εκείνος π.χ. που πάσχει από υπέρ-
ταση, είναι ευκολότερο με την παρατετα-

μένη εργασία να απορρυθμίζεται η πίεσή
του. Η απορρύθμιση της πίεσης δημιουργεί
μικροβλάβες στο εσωτερικό των αρτηριών
και κάνει πιο εύκολη τη δημιουργία αθηρο-
σκληρωτικών πλακών που είναι γεμάτες χο-
ληστερίνη και θεωρούνται «βόμβες», που
ανά πάσα στιγμή μπορεί να «εκραγούν» και
να δημιουργήσουν έμφραγμα ή εγκεφαλικό
επεισόδιο. Εάν μάλιστα ο άνθρωπος αυτός
έχει και υψηλή τιμή χοληστερίνης, τότε όλες
αυτές οι διεργασίες γίνονται γρηγορότερα.

Τον ίδιο καταστροφικό ρόλο πάνω στις
αρτηρίες παίζει και το αρρύθμιστο σάκχαρο,
που επιδεινώνεται από την παρατεταμένη
εργασία και το stress που αυτή προκαλεί.
Εάν μάλιστα συνοδεύεται με παχυσαρκία,
τότε η κυκλοφορία του αίματος γίνεται δυ-
σκολότερα και ιδιαίτερα μάλιστα αν η ερ-
γασία είναι καθιστική. Εάν πάλι ο υπερω-
ριακά εργαζόμενος καταφεύγει σαν
παρηγοριά στο κάπνισμα, τότε η καταστρο-
φικότητα όλων αυτών των παραγόντων
πολλαπλασιάζεται και έτσι ενώ ανακουφί-
ζεται ψυχολογικά, οργανικά επιταχύνει τα
καρδιαγγειακά του προβλήματα.

Τέλος, σημαντικό ρόλο παίζει η προσω-
πικότητα των εργαζομένων. Ο εσωστρεφής
σε αντίθεση με τον εξωστρεφή χαρακτήρα,
ο αγχώδης, ο ευερέθιστος, ο καταθλιπτικός
είναι χαρακτήρες που υφίστανται περισσό-
τερο τις επιπτώσεις της υπερωριακής απα-
σχόλησης. Η αδρεναλίνη και η σεροτονίνη
είναι δύο βασικές ουσίες που παράγονται σε
όλες αυτές τις καταστάσεις και θεωρούνται
οι βασικοί υπεύθυνοι παράγοντες της κα-
ταστροφής.

Ο σωστός τρόπος εργασίας, ακόμα και ο
υπερωριακός, είναι η διακεκομμένη εργα-
σία. Τα ευχάριστα διαλείμματα και ιδιαίτερα
η απογευματινή πλήρης ανάπαυση και η χα-
λάρωση (siesta) θεωρούνται παράγοντες
που ελαττώνουν τις καταστροφικές συνέ-
πειες των αγχωτικών υπερωριών, ενώ πα-
ράλληλα αυξάνουν και την εργασιακή από-
δοση του εργαζομένου.

Για όλους αυτούς τους λόγους ένας έμ-
πειρος γιατρός εργασίας στους εργασιακούς
χώρους ίσως σήμερα να είναι απαραίτητος
περισσότερο από κάθε άλλη περίοδο. �

Οι πολλές ώρες δουλειάς αυξάνουν τις καρδιοπάθειες

Του ΓΙΑΝΝΗ ΤΟΥΝΤΑ

Οι επιπτώσεις της εργασίας στην υγεία των εργα-
ζομένων αφορούν, κυρίως, τρεις μεγάλες κατηγο-
ρίες προβλημάτων. Τα εργατικά ατυχήματα, τα

επαγγελματικά νοσήματα και τα νοσήματα σχετιζόμενα με
την εργασία. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Ορ-
γανισμού Υγείας, στον κόσμο συμβαίνουν περί τα 120 εκατ.
εργατικά ατυχήματα κάθε χρόνο, με αποτέλεσμα να σημει-
ώνονται περίπου 200.000 θάνατοι. Στις χώρες της Ευρω-
παϊκής Ενωσης, σε σύνολο περίπου 120 εκατ. εργαζομένων,
κάθε χρόνο καταγράφονται σχεδόν 10 εκατ. περιπτώσεις
εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών παθήσεων. Σε
πιο πρόσφατη μελέτη που έγινε από τη Eurostat το 2009
στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης των 27, βρέθηκε ότι το
3,2% των εργαζομένων είχε κάποιο εργατικό ατύχημα στο
χρονικό διάστημα ενός έτους, γεγονός που μεταφράζεται
σε περίπου 7 εκατομμύρια περιπτώσεις. Σύμφωνα, μάλιστα,
με τα αποτελέσματα μελέτης για την υποκειμενική εκτί-
μηση της υγείας των Ευρωπαίων εργαζομένων, μόνο το 1/3
των ερωτηθέντων θεωρούν τον εαυτό τους υγιή, ενώ σε
υψηλόμισθους υπάλληλους το αντίστοιχο ποσοστό ξε-
περνά το 55%.

Σε πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγ-
γελματική υγεία και ασφάλεια που πραγματοποιήθηκε στην
Ε.Ε. των 27 το 2009, οι Ευρωπαίοι σε ποσοστό 47% υπο-
στηρίζουν ότι η κακή υγεία τους επηρεάζεται από την ερ-
γασία (49% οι Ελληνες). Ταυτόχρονα θεωρούν ότι οι συν-
θήκες ασφάλειας και υγείας έχουν γίνει χειρότερες κατά την
τελευταία πενταετία (κατά 26% οι Ευρωπαίοι και κατά 47%
οι Ελληνες). Η δημοσκόπηση καταγράφει και την επίδραση
της οικονομικής κρίσης που περνάει η Ευρώπη και πώς
αυτή θα επηρεάσει τις συνθήκες ασφάλειας και υγείας στην
εργασία. Οι Ευρωπαίοι εργαζόμενοι θεωρούν ότι οι συνθή-

κες ασφαλείας θα επηρεαστούν προς το χειρότερο σε κά-
ποιο βαθμό (40%) και σε μεγάλο βαθμό (21%).

Όμως, εκτός από τα εργατικά ατυχήματα και τα επαγ-
γελματικά νοσήματα, τα τελευταία χρόνια δίνεται ιδιαίτερη
έμφαση στη μελέτη νοσημάτων, που σχετίζονται με την ερ-
γασία χωρίς να συγκαταλέγονται στα επαγγελματικά νο-
σήματα, καθώς και στη μελέτη των επιδράσεων του εργα-
σιακού στρες στην υγεία των εργαζομένων. Σε μελέτη που
έγινε το 2007 από τη Eurostat βρέθηκε ότι το 8,6% των ερ-
γαζομένων στην Ε.Ε των 27 (20 εκατομμύρια εργαζόμενοι)
βίωσαν προβλήματα υγείας σχετιζόμενα με την εργασία τον
τελευταίο χρόνο. Ολες αυτές οι επιπτώσεις στην υγεία των
εργαζομένων είναι άνισα κατανεμημένες κοινωνικά. Το 80%
των 100 πρώτων αιτιών θανάτου πλήττει περισσότερο τους
χειρώνακτες εργάτες (blue-collar) σε σύγκριση με τους ερ-
γαζόμενους σε γραφεία (white-collar).

Σημαντικές είναι και οι άμεσες ή έμμεσες οικονομικές και
κοινωνικές επιπτώσεις των εργατικών ατυχημάτων και των
επαγγελματικών παθήσεων. Το άμεσο κόστος των επαγ-
γελματικών ατυχημάτων και παθήσεων (δαπάνες περίθαλ-
ψης, επιδόματα, αποζημιώσεις, πρόωρες συντάξεις) στις
χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης υπολογίζεται ότι ξεπερνά
τα 30 δισ. δολάρια το χρόνο. Το έμμεσο κόστος από χαμέ-
νες ώρες εργασίας, ζημιές στον εξοπλισμό, διοικητικές δα-
πάνες, καθώς και από τα ψυχολογικά προβλήματα του θύ-
ματος και της οικογένειάς του είναι σημαντικά μεγαλύτερο,
αλλά και πολύ δύσκολο να υπολογιστεί.

Για όλους αυτούς τους λόγους, όχι μόνο θα πρέπει να ενι-
σχυθεί σημαντικά ο τομέας της ιατρικής της εργασίας και
της υγιεινής και ασφάλειας, που είναι ιδιαίτερα υποβαθμι-
σμένος στη χώρα μας, αλλά και να δοθεί προτεραιότητα
στην ανάπτυξη δράσεων Προαγωγής Υγείας, όπως, για πα-
ράδειγμα, αυτές υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Δι-
κτύου Προαγωγής Υγείας στους Χώρους Εργασίας. �

Εργασία και νοσησότηρα Οδηγίες σε ευάλωτες ομάδες
για τη σκόνη στην ατμόσφαιρα

ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

1. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
2 ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ
ΠΛΗΡΩΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ
ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
Α/C ΚΑΙ ΠΑΡΚΙΓΚ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ
ΤΗΛ. 96-701513

2. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
2 ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΩΝ ΣΤΗ ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ
ΠΛΗΡΩΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΚΙΓΚ ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ
ΤΗΛ. 96-701513

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Επιθεώρη-
σης Εργασίας στις 18 Μαΐου στις  10 π.μ. οι μέσες
ωριαίες τιμές συγκέντρωσης εισπνεύσιμων αιωρού-

μενων σωματιδίων με διάμετρο μικρότερη των 10 μm
(PM10) στην ατμόσφαιρα, (σκόνης) ήταν αυξημένες και κυ-
μάνθηκαν μεταξύ 65 και 187 μg/m3 (μικρογραμμάρια ανά
κυβικό μέτρο) και ως εκ τούτου αναμένετο ότι η μέση
24ωρη τιμή θα υπερέβαινε την αντίστοιχη οριακή τιμή των
50 μg/m3 που έχει καθοριστεί με βάση τη σχετική νομοθε-
σία. Στις 17 Μαΐου η 24ωρη μέση τιμή κυμάνθηκε μεταξύ
30 και 59 μg/m3 ανάλογα με την περιοχή.

Λόγω του μικρού μεγέθους των εισπνεύσιμων αιωρού-
μενων σωματιδίων και της πιθανής αρνητικής επίδρασης
τους στην ανθρώπινη υγεία, το κοινό και ιδιαίτερα οι ευά-
λωτες ομάδες πληθυσμού - παιδιά, ηλικιωμένοι και ασθε-
νείς - προτρέπονται να αποφεύγουν να κυκλοφορούν σε
ανοικτούς χώρους μέχρι να παρέλθει το φαινόμενο που πα-
ρατηρείται και οι εργαζόμενοι σε ανοικτούς χώρους να χρη-
σιμοποιούν κατάλληλα μέσα προστασίας. �
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Πολύ διαφωτιστικές οι απόψεις
του Αμερικανού καθηγητή James
Cypher στο διδακτορικό πρόγραμμα

Αναπτυξιακών Σπουδών στο Universidad
Autόnoma de Zacatecas του Μεξικού, για
την οικονομική κρίση και την αντιμετώπιση
σε απαντήσεις του σε ερωτήσεις στην Κυ-
ριακάτικη Ελευθεροτυπία της 22ης Μαΐου:

Εχετε υποστηρίξει ότι η τρέχουσα οικο-
νομική κρίση, που ξεκίνησε στις ΗΠΑ, δεν
προκλήθηκε σε τόσο μεγάλο βαθμό «από
την αλχημεία των χρηματοοικονομικών
μάγων» όσο μάλλον από τις δομικές αλ-
λαγές στην καπιταλιστική οικονομία.
Ποιες είναι αυτές;

Οι ουσιαστικές δομικές αλλαγές στην
αμερικανική οικονομία που οδήγησαν στη
σημερινή βαθιά οικονομική κρίση άρχισαν
να διαμορφώνονται στις αρχές της δεκαε-
τίας του '70. Την εποχή εκείνη πέρασαν
απαρατήρητες. Η μετωπική επίθεση στα
αμερικανικά εργατικά συνδικάτα, ενώ ξεκί-
νησε τη δεκαετία του '70, έγινε έντονη κάτω
από την κυβέρνηση του Ρέιγκαν (1981-89).
Ως αποτέλεσμα, το ποσοστό συμμετοχής
των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε
εργατικά σωματεία σχεδόν κατάρρευσε και
σήμερα μόνο το 6,9% του εργατικού δυνα-
μικού είναι οργανωμένο. Μια άλλη σημαν-
τική δομική αλλαγή ήταν η μετατόπιση από
κοινή οικονομική ανάπτυξη -από το 1945
έως την αρχή της δεκαετίας του '70- σε
ασταθή ανάπτυξη και ανάπτυξη αποκλει-
σμού. Σ' αυτή την περίπτωση, η οικονομία
έχει γίνει ιδιαίτερα ευάλωτη σε βαθιές υφέ-
σεις και κερδοσκοπικές φούσκες. Κάτω από
αυτές τις συνθήκες, τα επίπεδα ανεργίας
αυξήθηκαν, ενώ η ανάκαμψη έχει μικρότερη
διάρκεια και συνοδεύεται από πολυετή επέ-
κταση της ανεργίας. Αυτή η μορφή ανά-
πτυξης οφείλεται στο γεγονός ότι τα εισο-
δήματα και ο πλούτος έχουν συγκεντρωθεί
στην κορυφή της οικονομικής πυραμίδας.
Η συγκέντρωση πλούτου τα τελευταία χρό-
νια έφτασε στα επίπεδα που επικρατούσαν
τη δεκαετία του '20. Το σύνολο της οικονο-
μικής ανάπτυξης (πάνω από 1,7 τρισ. δολά-
ρια), από το 2000 έως το ξέσπασμα της κρί-
σης, προς το τέλος του 2007, κατέληξε στην
κορυφή του 10% των νοικοκυριών. Το υπό-
λοιπο 90% ουσιαστικά βίωσε συρρίκνωση
των εισοδημάτων του.Η διεθνοποίηση του
κεφαλαίου και οι νεοφιλελεύθερες συμφω-
νίες εμπορίου διέλυσαν τη βιομηχανική
βάση της αμερικανικής οικονομίας. Συνε-
πώς, ενώ αληθεύει ότι οι άμεσοι παράγον-
τες της σημερινής κρίσης εντοπίζονται
συχνά στον χρηματοοικονομικό τομέα, οι
χρηματοοικονομικοί παράγοντες πρέπει να

ενταχθούν σε ένα πλαίσιο και να γίνουν κα-
τανοητοί μέσα στο νέο δομικό περιβάλλον
της αμερικανικής οικονομίας.

Γιατί απέτυχαν οι ογκώδεις κρατικές πα-
ρεμβάσεις που ξεκίνησαν το 2008 σε ΗΠΑ
και Ευρώπη με σκοπό την αποτροπή της
κατάρρευσης του τραπεζικού και χρημα-
τοπιστωτικού τομέα και την αναθέρμανση
της οικονομίας;

Ηταν λάθος είδος χρηματοδότησης. Οι
κρατικές αυτές παρεμβάσεις ευνοούσαν αυ-
τούς που ήταν ήδη σε πλεονεκτική οικονο-
μική θέση. Επιπλέον, ως προτεραιότητα, η
χρηματοδότηση στόχευε στο να επαναφέ-
ρει στη ζωή χρηματοοικονομικούς δεινό-
σαυρους. Δυστυχώς, ο σκοπός δεν ήταν η
εφαρμογή ενός κλασικού κεϊνσιανισμού
που έδινε προτεραιότητα στην ανάκαμψη
των θέσεων εργασίας. Αυτό που είδαμε
ήταν πολύ οξύμωρο: μια νέα έννοια που θα
μπορούσαμε να την αποκαλέσουμε «νεοφι-
λελεύθερος κεϊνσιανισμός». Οι συνθήκες
απαιτούσαν δραματική αύξηση της κρατι-
κής χρηματοδότησης με αποδέκτες την ερ-
γατική τάξη και τα μεσαία στρώματα, στη
μορφή ενός είδους New Deal βασισμένου
σε μια βιομηχανική πολιτική που θα κάλυ-
πτε τα κενά που άφησαν πίσω σαράντα σχε-
δόν χρόνια νεοφιλελεύθερων επιδρομών.
Αυτό δεν έγινε αφού ο νεοφιλελευθερισμός
κηρύσσει ότι ο δημόσιος τομέας είναι πα-
ρασιτικός και άχρηστος. Αλλά τα πακέτα
χρηματοδότησης πέτυχαν τους στόχους
τους με βάση τη δομή της αμερικανικής
εξουσίας: επωφελήθηκε το ανώτερο 10%
και βυθίστηκε ακόμα βαθύτερα το υπό-
λοιπο 90% του πληθυσμού.

Οι περικοπές στους μισθούς είναι στην
πρώτη γραμμή της νεοφιλελεύθερης
στρατηγικής σε Ευρώπη και ΗΠΑ. Ποιοι
είναι οι στόχοι;

Ο αρχικός στόχος σε Ευρώπη και ΗΠΑ
είναι αυτή τη στιγμή η επίθεση στους εργα-
ζομένους του δημόσιου τομέα και στο «κοι-
νωνικό εισόδημα». Το κοινωνικό εισόδημα
είναι εκείνο το πακέτο παροχών που η με-

σαία και η εργατική τάξη αγωνίστηκαν να
δημιουργήσουν από την εποχή της Μεγά-
λης Υφεσης. Δηλαδή, τα επιδόματα ανερ-
γίας, η κοινωνική ασφάλιση, η δημόσια
υγεία και πολυάριθμα άλλα προγράμματα
που δημιούργησαν ένα δεύτερο εισόδημα
μέσω της μεσολάβησης του κράτους. Αυτός
ο δημοφιλής, προοδευτικός ρόλος του κρά-
τους έχει αμφισβητηθεί από την εποχή του
Ρέιγκαν και της Θάτσερ. Τώρα, κάτω από το
πρόσχημα της «αντιμετώπισης της κρίσης»
διεξάγεται μια ολική επίθεση στους εργαζο-
μένους του δημόσιου τομέα και στο κοινω-
νικό εισόδημα του ιδιωτικού. Ολο αυτό σχε-
διάζεται με στόχο την ώθηση του κέρδους

προς τα πάνω, με τον περιορισμό της φο-
ρολόγησης, που αφορά τις εταιρείες και
τους πλούσιους. Ο στόχος είναι να περιορι-
στούν οι κρατικές λειτουργίες σε εκείνες τις
δραστηριότητες που ενθαρρύνουν τη «συσ-
σώρευση» του κεφαλαίου και να πεταχθούν
στη θάλασσα εκείνοι που υποστηρίζουν την
κοινωνική «νομιμοποίηση». Οπως ήταν
αναμενόμενο, το ΔΝΤ πιέζει τις κυβερνή-
σεις να υιοθετήσουν τέτοια προγράμματα
που είναι βασισμένα στην απατηλή θεωρία
ότι οι αυξανόμενες εξαγωγές (μεγαλύτερη
«ανταγωνιστικότητα») θα βελτιώσουν το
βιοτικό επίπεδο κατά τη διάρκεια μιας εν-
διάμεσης χρονικής περιόδου. �

«Τα προγράμματα διάσωσης πήγαν σε λάθος τσέπες»
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ΝEΑ ΑΠO ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚH EΝΩΣΗ
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Kυριάκος Aνδρέου, Mόνιμος Γραμματέας A΄

Διαφοροποίηση των εξελίξεων 
στα επιμέρους κράτη μέλη 

Σχετικά με τις οι-
κονομικές προβλέ-
ψεις στην ΕΕ που
γνωστοποίησε η
Κομισιόν, διαπι-
στώνεται ότι η
συγκεντρωτική ει-
κόνα κρύβει ση-
μαντικές διαφορές
όσον αφορά τις
εξελίξεις στα επιμέ-
ρους κράτη μέλη.

Ορισμένες χώρες, ιδίως η Γερμανία, αλλά
και κάποιες μικρότερες οικονομίες με εξα-
γωγικό προσανατολισμό, έχουν σημειώσει
σταθερή ανάκαμψη της δραστηριότητας,
ενώ άλλες, ιδίως ορισμένες περιφερειακές
χώρες, έχουν μείνει πίσω. Αναμένεται ότι ο
ρυθμός ανάκαμψης εντός της ΕΕ θα συνε-
χίσει να παρουσιάζει διαφορές. 

Η συνεχιζόμενη διόρθωση των ανισορ-
ροπιών στο εσωτερικό της ΕΕ αναμένεται
να συνεχιστεί κατά την περίοδο που καλύ-
πτουν οι προβλέψεις. Η προσαρμογή είναι
ιδιαίτερα έντονη στις χώρες όπου τα ελ-
λείμματα ήταν πολύ υψηλά κατά την έναρξη
της κρίσης. 

Στο μέλλον προβλέπεται ανάκαμψη χω-
ρίς απασχόληση, αλλά τα δημόσια οικονο-
μικά εξακολουθούν να βελτιώνονται.

Η κατάσταση στις ευρωπαϊκές αγορές ερ-
γασίας συνεχίζει να είναι διαφοροποιημένη,
με ποσοστό ανεργίας που κυμαίνεται από 4-
5% στις Κάτω Χώρες και την Αυστρία έως
17 21% στην Ισπανία και τις Χώρες της
Βαλτικής. Η απασχόληση στην ΕΕ αυξή-
θηκε ελαφρά κατά το τελευταίο τρίμηνο

του 2010, ωθούμενη από βελτιώσεις σε
όλους τους τομείς, εκτός από τη βιομηχα-
νία και τις κατασκευές. Λαμβάνοντας
υπόψη τη συνηθισμένη χρονική υστέρηση
μεταξύ της αύξησης της παραγωγής και της
αύξησης της απασχόλησης, η απασχόληση
αναμένεται να βελτιωθεί ελαφρώς σε αμφό-
τερες τις περιοχές κατά το τρέχον έτος. Οι
προοπτικές για την ανεργία δείχνουν μεί-
ωση κατά περίπου ½ εκατοστιαία μονάδα
κατά την περίοδο που καλύπτουν οι προ-
βλέψεις και στις δύο περιοχές. Ωστόσο, αν
και βελτιώθηκαν κάπως από το φθινόπωρο
και ύστερα, οι προοπτικές συνεχίζουν να
δείχνουν ότι θα υπάρξει μάλλον ανάκαμψη
χωρίς βελτίωση της απασχόλησης.

Τα δημόσια οικονομικά άρχισαν να βελ-
τιώνονται το προηγούμενο έτος. Λόγω της
ισχυρότερης ανάπτυξης και της λήξης των
προσωρινών μέτρων τόνωσης της οικονο-
μίας, το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης
στην ΕΕ προβλέπεται να μειωθεί από περί-
που 6½% του ΑΕΠ το 2010 σε περίπου
4¾% το 2011 και σε 3¾% το 2012, με ένα σε
γενικές γραμμές παρόμοιο μοντέλο αλλά σε
κάπως χαμηλότερο επίπεδο για τη ζώνη του
ευρώ. Η εξέλιξη αυτή είναι ελαφρώς καλύ-
τερη από τις προβλέψεις του φθινοπώρου.
Οι περικοπές δαπανών αποτελούν το μεγα-
λύτερο μέρος της προσαρμογής και στις
δύο περιοχές. Ο δείκτης χρέους, αντίθετα,
παραμένει σε ανοδική πορεία κατά την πε-
ρίοδο που καλύπτουν οι προβλέψεις, ανερ-
χόμενος σε περίπου 83% του ΑΕΠ στην ΕΕ
και σε 88% στη ζώνη του ευρώ μέχρι το
2012. �

Συνεχίζεται η ανάκαμψη 
της ευρωπαϊκής οικονομίας

Η ευρωπαϊκή οικονομία συνεχίζει στα-
θερά τη σταδιακή της ανάκαμψη, καθώς οι
προοπτικές για το 2011 εμφανίζονται ελα-
φρώς καλύτερες από τις προβλέψεις του πε-
ρασμένου φθινοπώρου. Το ΑΕΠ προβλέπε-
ται να αυξηθεί κατά 1,75% φέτος και κατά
2% το 2012.

Οι αισιόδοξες αυτές προβλέψεις στηρί-
ζονται στις καλύτερες συνθήκες που άρχι-
σαν να διαμορφώνονται στην παγκόσμια
οικονομία και την εν γένει αισιόδοξη στάση
των επιχειρήσεων της ΕΕ.

Ωστόσο, ο πληθωρισμός αυξάνεται ταχύ-
τερα από το ΑΕΠ, ενώ η ανεργία μειώνεται
με βραδύτερους ρυθμούς.

Οι αυξητικές τάσεις του πληθωρισμού αν-
τικατοπτρίζουν την αύξηση των τιμών των

βασικών προϊόντων, κάτι που από το περα-
σμένο φθινόπωρο μέχρι σήμερα αποτελεί
ένα από τις σημαντικότερα νέα προβλή-
ματα. Ο μέσος όρος του επίσημου πληθω-
ρισμού προβλέπεται ότι θα ανέλθει φέτος
στο 3% στην ΕΕ και στο 2,5% στην ευρω-
ζώνη, ενώ το 2012 θα μειωθεί στο 2% και
1,75%, αντίστοιχα.

Στο μεταξύ, οι συνθήκες στην αγορά ερ-
γασίας κατά το προσεχές ενάμισυ έτος ανα-
μένεται να σημειώσουν βραδεία βελτίωση.
Το ποσοστό ανεργίας προβλέπεται ότι θα
μειωθεί μόνο κατά 0,25% και θα φθάσει το
9,75% περίπου το 2012.

Τα δημόσια οικονομικά βελτιώνονται συ-
νεχώς, ενώ το έλλειμμα του προϋπολογι-
σμού προβλέπεται να μειωθεί μέχρι το 2012
στο 3,75% του ΑΕΠ. Ωστόσο, οι προοπτι-
κές εξακολουθούν να ποικίλλουν σημαν-
τικά ανάμεσα στις χώρες τις ΕΕ.

Η Επιτροπή δημοσιεύει οικονομικές προ-
βλέψεις τέσσερις φορές τον χρόνο. Οι πλή-
ρεις εαρινές και φθινοπωρινές προβλέψεις
καλύπτουν την οικονομική ανάπτυξη, τον
πληθωρισμό, την απασχόληση, τα δημοσιο-
νομικά ελλείμματα και το δημόσιο χρέος
όλων των κρατών μελών της ΕΕ και πολλών
τρίτων χωρών.

Οι ενδιάμεσες προβλέψεις - οι οποίες δη-
μοσιεύονται συνήθως τον Φεβρουάριο και
τον Σεπτέμβριο - εξετάζουν τις εξελίξεις σε
σχέση με τις προηγούμενες προβλέψεις μό-
νον για τις μεγαλύτερες οικονομίες. �

Αύξηση του ετήσιου εναρμονισμένου
πληθωρισμού στην ΕΕ

Αύξηση του ετήσιου εναρμονισμένου πληθωρισμού
στην ΕΕ, την ευρωζώνη, αλλά και στην Κύπρο καταγρά-
φουν για τον Απρίλιο τα στοιχεία που έδωσε στη δημο-
σιότητα η Eurostat. Στην Ελλάδα σημειώθηκε αισθητή
υποχώρηση.

Οπως προκύπτει από τα κοινοτικά στοιχεία, ο πληθω-
ρισμός στην Κύπρο αυξήθηκε τον Απρίλιο στο 3,5% από
3,2% το Μάρτιο. Στην Ελλάδα ο πληθωρισμός υποχώ-

ρησε στο 3,7% από 4,3% το Μάρτιο.
Στην ευρωζώνη ο πληθωρισμός αυξήθηκε στο 2,8% από 2,7%, ενώ στο σύνολο της ΕΕ

σημειώθηκε επίσης αύξηση από 2,9% (Μάρτιος) στο 3,2%.
Στο σύνολο της ΕΕ οι μεταβολές στις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών που σημειώθηκαν

σε ετήσια βάση (Απρίλιο 2011/Απρίλιος 2010) ήταν οι εξής: ενέργεια 9,1%, τσιγάρα, οινο-
πνευματώδη 4,2%, μεταφορές 5,9%, κατοικία 1,7%, εστιατόρια/ξενοδοχεία 1,0%, εκπαί-
δευση 1,7%, υγεία 0,5%, οικιακός εξοπλισμός 0,7%, είδη ένδυσης 1,3%, τηλεπικοινωνίες -
0,6%.

Το ποσοστό πληθωρισμού που καταγράφηκε σε κάθε κράτος μέλος της ευρωζώνης τον
Απρίλιο ήταν το εξής: Εσθονία 5,4%, Πορτογαλία 4,0%, Λουξεμβούργο 4,0%, Σλοβακία
3,9%, Αυστρία 3,7%, Ελλάδα 3,7%, Κύπρος 3,5%, Ισπανία 3,5%, Φινλανδία 3,4%, Βέλγιο
3,3%, Ιταλία 2,9%, Γερμανία 2,7%, Μάλτα 2,4%, Γαλλία 2,2%, Ολλανδία 2,2%, Σλοβενία
2,0%, Ιρλανδία 1,5%. �
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1655 αναφορές προς το ΕΚ το 2010

Το περιβάλλον και η προ-
στασία των θεμελιωδών δι-

καιωμάτων αποτε-
λούν τις βασικότερες
αιτίες υποβολής στο
ΕΚ αναφοράς από
τους πολίτες, όπως
δείχνει και η ετήσια
έκθεση της επιτρο-
πής Αναφορών του
Κοινοβουλίου για το
2010. Μια άλλη τάση
είναι η στροφή στη
χρήση του διαδι-
κτύου για την υπο-
βολή των αναφορών,

μέθοδος που πλέον ακο-

λουθούν οι δύο στους τρείς
Ευρωπαίους.

Η αναφορά, προέκταση
του πανάρχαιου δικαιώμα-
τος υποβολής αιτήματος απ’
ευθείας στον άρχοντα για
προστασία από δίωξη ή
απλώς για οικονομική βοή-
θεια, έχει στο πλαίσιο του
ΕΚ τη μορφή αιτήματος για
να ανάληψη κοινοβουλευτι-
κής δράσης για την αποκα-
τάσταση σφαλμάτων ή πα-
ραβάσεων στην εφαρμογή
του Δικαίου της ΕΕ από

οποιαδήποτε δημόσια αρχή.
Η πρώτη αναφορά υπο-

βλήθηκε με την έναρξη λει-
τουργίας του ΕΚ, ως Κοινο-
βουλευτικής Συνέλευσης,
το 1958, προερχόταν από
την Ολλανδία. Ήταν μια
καλή αρχή αλλά η δεύτερη
αναφορά υποβλήθηκε… 12
χρόνια αργότερα το 1964
και αν ο ρυθμός αυξήθηκε,
μέχρι το 1974 δεν υπήρξε
ούτε μία χρονιά με περισσό-
τερες από 10 αναφορές.
Όμως από τότε ο αριθμός

δεν έχει πάψει να αυξάνεται,
όπως αυξάνονται και οι αρ-
μοδιότητες του ΕΚ και το
2010, οι αναφορές έφθασαν
τις 1655, αν και από αυτές
αποδεκτές κρίθηκαν μόνο οι
864 ή το 52% του συνόλου.

Απάτες, παραβάσεις της
περιβαλλοντικής νομοθε-
σίες, μη αναγνώριση επαγ-
γελματικών προσόντων και
προβλήματα στη σήμανση
των τροφίμων ήταν μεταξύ
των σημαντικότερων θεμά-
των που έθεσαν με αναφο-

ρές τους οι πολίτες. 
Από τις αναφορές που

κατατέθηκαν περισσότερες
από τις μισές αφορούσαν
μόλις τρείς χώρες, την Ισπα-
νία, τη Γερμανία και την Ιτα-
λία. Οι πλέον  δραστήριοι
στην υποβολή αναφορών
ήταν οι Γερμανοί, οι Ισπα-
νοί, οι Ιταλοί οι Ρουμάνοι
και οι Πολωνοί. Αντιθέτως,
τις λιγότερες υπέβαλλαν
Εσθονοί, Σλοβένοι και Σλο-
βάκοι. �

Οι μισοί νέοι είναι διατεθειμένοι 
να εργαστούν στο εξωτερικό

Με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα αποτελέ-
σματα τελευταίας έρευνας του ευρωβαρόμετρου, έδειξαν το
53% των νέων στην Ευρώπη είναι πρόθυμοι να εργαστούν σε
μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, όμως η έλλειψη χρημάτων απο-
θαρρύνει πολλούς να κάνουν το πρώτο βήμα, δηλαδή να πα-
ρακολουθήσουν μέρος των σπουδών τους στο εξωτερικό. Η

έρευνα επισημαίνει τη μεγάλη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στην ευρεία επιθυμία των
νέων να εργαστούν στο εξωτερικό και την πραγματική κινητικότητα του εργατικού δυνα-
μικού: λιγότερο από 3% του ενεργού πληθυσμού της Ευρώπης ζει σήμερα εκτός της πα-
τρίδας του. Η έρευνα, η οποία έγινε στο πλαίσιο της στρατηγικής της Επιτροπής «Νεο-
λαία σε κίνηση», δημοσιεύεται την παραμονή της Ευρωπαϊκής εβδομάδας νεολαίας 2011
(15-21 Μαΐου). 

«Η έρευνα δείχνει ότι οι νέοι είναι πρόθυμοι να εργαστούν στο εξωτερικό. Αυτό είναι
καλό για την Ευρώπη, δυστυχώς, όμως, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πάρα πολλά εμ-
πόδια. Πρέπει να τους διευκολύνουμε για να σπουδάζουν, να λαμβάνουν κατάρτιση ή να
εργάζονται στο εξωτερικό και να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση για την οικονομική υπο-
στήριξη που διατίθεται μέσω προγραμμάτων της ΕΕ, όπως το Erasmus, τα οποία μπορούν
να τους δώσουν μια πρώτη γεύση της διαβίωσης εκτός της πατρίδας τους. Δύο από τις με-
γαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι η ανεργία των νέων και η χα-
μηλή οικονομική ανάπτυξη: η μεγαλύτερη κινητικότητα των σπουδαστών και του εργατι-
κού δυναμικού αποτελεί μέρος της λύσης» δήλωσαν ευρωπαίοι αξιωματούχοι. �



Υπό δραματική αμφισβήτηση έχει τεθεί
πλέον η Άνγκελα Μέρκελ και ο συνολικός
της ρόλος στην πορεία της Ευρώπης με
αιχμή το ελληνικό πρόβλημα. Ακόμα δύο
πρώην γερμανοί καγκελάριοι, ο Χέλμουτ
Κολ και ο Γκέρχαρντ Σρέντερ, ακολούθη-
σαν τον προκάτοχό τους Χέλμουτ Σμιτ λέ-
γοντας ότι η πολιτική της Μέρκελ είναι η
κύρια πηγή του προβλήματος στην ευρω-
ζώνη και οδηγεί την Ευρώπη σε εθνικιστική
διάλυση. Οι δύο πρώην Γερμανοί καγκελά-
ριοι  επιχειρούν  να ταρακουνήσουν τη γερ-

μανική κοινή γνώμη και ζητούν από την
καγκελάριο να μην οδηγήσει την Ελλάδα σε
καταστροφή. Γιατί; Επειδή βλέπουν ότι
αυτή ακριβώς η πολιτική ασκείται σήμερα
πεισματικά από το Βερολίνο. Και της απο-
δίδουν και ιδιοτελή κίνητρα…   

Παρουσία της ίδιας της κυρίας Μέρκελ, ο
πάλαι ποτέ πολιτικός της πατέρας Χέλμουτ
Κολ απευθύνει μια δραματική έκκληση «να
μην επανεθνικοποιηθούν οι ευρωπαϊκές πο-
λιτικές» και καλεί τη Γερμανία να στηρίξει
την Ελλάδα και να πάψει να λειτουργεί ηγε-
μονικά, εθνικιστικά και αντιευρωπαϊκά.   

Την ίδια στιγμή, ο Γκέρχαρντ Σρέντερ
εξαπολύει εξίσου σκληρά πυρά: την κατη-
γορεί για ακραίο λαϊκισμό, λέει ότι υπέ-
θαλψε τον κίτρινο Τύπο στη χώρα, ότι κα-
θυστέρησε, ότι έκανε λάθος, ότι η πολιτική
της να «εξοντώσει τους Έλληνες, ακινητο-
ποιώντας την οικονομία» είναι εντελώς
λανθασμένη και τη θεωρεί υπεύθυνη για το
ανθελληνικό κλίμα που διαμορφώθηκε στη
Γερμανία και έχει εγκλωβίσει τώρα και την
ίδια την κυβέρνηση που το υπέθαλψε. �

Ο Ιρλανδός πρωθυπουρ-
γός Έντα Κένι, σε ομιλία
του στο Κοινοβούλιο με την
ευκαιρία της Ημέρας της
Ευρώπης, επανέλαβε  ότι η
Ιρλανδία δεν θα αυξήσει το
ποσοστό τον εταιρικό φόρο,
παρά τις προσπάθειές του
να επαναδιαπραγματευθεί
τη μείωση του επιτοκίου της
βοήθειας που παρέχεται στο
νησί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση (ΕΕ) και το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ).

«Το ποσοστό
του φόρου μας
στις εταιρείες που
ανέρχεται στο
12,5%, είναι και θα
παραμείνει ένας
πυλώνας της οικο-
νομικής μας πολι-
τικής. Δεν μπορεί
να τροποποιηθεί

χωρίς τη συγκατάθεσή μας,
και απλά και καθαρά, μια
τέτοια συμφωνία δεν θα
γίνει». 

Από την ανάληψη των
καθηκόντων του στις αρχές
Μαρτίου, ο Κένι προσπαθεί
να επαναδιαπραγματευθεί
το σχέδιο του διεθνούς δα-
νεισμού των 85 δισ. ευρώ
συνολικά, που συνήφθη το
περασμένο έτος από τον
προκάτοχό του, κ. Μπράιαν
Κάουεν, με την ΕΕ και το

ΔΝΤ.
Όμως, ενώ ζητεί μείωση

του επιτοκίου (που έχει κα-
θοριστεί στο 5,8%) των
ποσών που έχουν δανειστεί
από την ΕΕ και το ΔΝΤ, το
οποίο θεωρεί υπερβολικά
υψηλό, η κυβέρνηση του
Κένι αντιστάθηκε σθεναρά
στις πιέσεις από ορισμένα
κράτη-μέλη, τα οποία απαι-
τούν το Δουβλίνο να αυξή-
σει σε αντάλλαγμα τον φο-
ρολογικό του συντελεστή
στις εταιρείες. Ο κ. Κένι
επανέλαβε ότι τα δύο ζητή-
ματα δεν συνδέονται και ότι
το να απαιτείται η Ιρλανδία
να επιβάλει αυστηρότερους
φόρους στις επιχειρήσεις
δεν προσφέρει καλή υπηρε-
σία για το Ευρωπαϊκό ζή-
τημα στην ιρλανδική κοινή
γνώμη.�

Yπάλληλος
δημόσιος

AΠΟ ΤΗΝ EΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ KΟΣΜΟ

Πολ Τόμσεν: Όχι άλλες μειώσεις 
μισθών και συντάξεων

Στην επιτάχυνση των διαρθρωτικών αλ-
λαγών στον ελληνικό δημόσιο τομέα και όχι
σε περαιτέρω μειώσεις στους μισθούς και
τις βασικές συντάξεις «βλέπει» τη λύση για
την ελληνική οικονομία ο απεσταλμένος
του ΔΝΤ στην Ελλάδα Πολ Τόμσεν. Εξάλ-
λου ο γερμανός ευρωτραπεζίτης Γιούργκεν
Σταρκ, που θεωρείται ο δεύτερος σε επιρ-
ροή στην ΕΚΤ μετά από τον πρόεδρο Ζαν-
Κλοντ Τρισέ, δήλωσε στο περιθώριο του
συνεδρίου του περιοδικού «Economist» που
διεξάγεται στην Αθήνα - εκεί έκανε τις δη-
λώσεις και ο Τόμσεν - ότι «η αναδιάρθρωση
του ελληνικού χρέους θα δημιουργούσε μια

καταστροφή». 
Ο εκπρόσωπος του ΔΝΤ είπε συγκεκρι-

μένα ότι «το ελληνικό πρόγραμμα λιτότητας
έχει πετύχει σε μεγάλο βαθμό αυτά που ήταν
να πετύχει. Δεν μπορεί να συνεχίσει να απο-
δίδει χωρίς τη συνδρομή διαρθρωτικών με-
ταρρυθμίσεων. Χωρίς αυτές θα χάσει τελείως
την ορμή του». Από το βήμα του συνεδρίου
του «Economist» ο Τόμσεν προέβλεψε ότι η
ελληνική οικονομία θα συρρικνωθεί εφέτος
κατά μία ποσοστιαία μονάδα περισσότερο
από το αναμενόμενο και ότι το έλλειμμα θα
μειωθεί μόνο με την επιτάχυνση των διαρ-
θρωτικών αλλαγών στο δημόσιο τομέα. 

«Χωρίς την επιτάχυνση αυτή το έλλειμμα
δεν θα περιοριστεί πολύ χαμηλότερα από το
10% το 2011. Δεν υπάρχουν πλέον φρούτα
στα χαμηλά κλαδιά για την ελληνική κυβέρ-
νηση. Αυτά τα έκοψε. Τώρα έχει μπροστά της
δύσκολες διαρθρωτικές αλλαγές», είπε χα-
ρακτηριστικά ο δανός αξιωματούχος για να
καταλήξει: «Οι ιδιωτικοποιήσεις θα κάνουν
τη διαφορά». �

Κολ και Σρέντερ: Η Μέρκελ είναι 
το πρόβλημα της Ευρώπης 

H Ιρλανδία αντιτίθεται στην αύξηση 
του εταιρικού φόρου

Ιαπωνικό κυβερνητικό όργανο είχε πραγ-
ματοποιήσει μελέτη για τις ζημιές που μπο-
ρεί να προκαλέσουν διαφορετικής κλίμακας
τσουνάμι σε ένα πυρηνικό σταθμό, γεγονός
που ενισχύει τους ισχυρισμούς ότι οι αρμό-
διες αρχές δεν έλαβαν υπόψη τους τις σχε-
τικές προειδοποιήσεις.

Η αποκάλυψη αυτή γίνεται ενώ η κυβέρ-
νηση ετοιμάζεται να βοηθήσει την Tepco να
αποζημιώσει τα θύματα στον πυρηνικό
σταθμό Φουκουσίμα Νταΐτσι. Η κυβέρνηση
και η Tepco έχουν επανειλημμένα υποστη-
ρίξει ότι ο συνδυασμός του σεισμού μεγέ-
θους 9 βαθμών και του ύψους 15 μέτρων

τσουνάμι που ακολούθησε ήταν ένα απολύ-
τως απρόβλεπτο φαινόμενο.

Το κυβερνητικό όργανο που υπάγεται στο
υπουργείο Οικονομίας, Εμπορίου και Βιο-
μηχανίας, είχε ωστόσο αναλύσει τους κιν-
δύνους των τσουνάμι ύψους από 3 ως 23
μέτρα σε έκθεσή του που είχε αρχικά δώσει
στη δημοσιότητα τον Δεκέμβριο.

«Η ανάλυσή μας δείχνει ότι ένα τσουνάμι
συγκεκριμένου ύψους (7 μέτρα χωρίς προ-
στατευτικό τείχος για τα κύματα και περί-
που 15 μέτρων με την παρουσία τέτοιου τεί-
χους έχει σχεδόν 100% πιθανότητες να
προκαλέσει ζημιά στον πυρήνα ενός αντι-
δραστήρα...», αναφέρει στην έκθεσή του ο
Ιαπωνικός Οργανισμός Ενεργειακής Ασφά-
λειας. 

«Εκτιμούμε ότι ένα τσουνάμι τουλάχι-
στον 7 μέτρων θα καταστρέψει τη λειτουρ-
γία μιας αντλίας θαλάσσιου νερού και ότι
ένα τσουνάμι τουλάχιστον 15 μέτρων μπο-
ρεί να καταστρέψει εξωτερικό εξοπλισμό
όπως ένα ηλεκτρικό μετασχηματιστή», ανα-
φέρεται στην έκθεση. �

Στην πλάτη της Αφρικής και εν μέρει της
Κίνας έχει φορτώσει η «πολιτισμένη» Ευ-
ρώπη εκατομμύρια τόνους επικίνδυνα και
τοξικά απόβλητα που παράγει, κατά παρά-
βαση του Κοινοτικού Κανονισμού του 2007,
ο οποίος απαγορεύει την αποστολή τοξικών
αποβλήτων σε τρίτες χώρες για ταφή. 

Όλες οι έρευνες δείχνουν ότι οι χώρες του
Τρίτου Κόσμου έχουν καταστεί η κατεξοχήν
«χωματερή» των τοξικών αποβλήτων.  Χη-
μικές και βεβαιωμένα τοξικές ουσίες, ραδιε-
νεργά υλικά, βαρέα μέταλλα και ηλεκτρο-
νικές συσκευές, όπως τηλεοράσεις,
υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα, που πε-

ριέχουν τέτοιες ουσίες, μεταφέρονται πα-
ράνομα από την Ευρώπη σε τρίτες χώρες,
για να παρακαμφθεί η αυστηρή και σχετικά
δαπανηρή ευρωπαϊκή νομοθεσία για την
ασφαλή διάθεσή τους. 

Το θέμα έθεσαν, την περασμένη βδομάδα,
με ερωτήσεις τους προς την Κομισιόν όλες
σχεδόν οι πολιτικές ομάδες του Ευρωκοι-
νοβουλίου, αναζητώντας απαντήσεις για το
πού ακριβώς πάει το 70% των ευρωπαϊκών
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών απορριμμά-
των και το 19% των επικίνδυνων αποβλή-
των που διαπιστωμένα μεταφέρονται με
τρόπο που παραβιάζει τη σχετική κοινοτική
νομοθεσία. 

Η Κομισιόν, λένε οι ευρωβουλευτές, έχει
μεν προτείνει την αναθεώρηση της νομοθε-
σίας, αλλά οι παράνομες εξαγωγές τοξικών
αποβλήτων συνεχίζονται, με προορισμό την
Αφρική και την Κίνα, χαρακτηριζόμενες
«μεταχειρισμένες συσκευές», αν και στην
πραγματικότητα δεν αποτελούν πλέον
παρά μόνον επικίνδυνα σκουπίδια. �

Ιαπωνία: Είχαν επισημανθεί οι κίνδυνοι
από τσουνάμι σε πυρηνικό σταθμό

Σε Αφρική και  Κίνα φορτώνει η Ευρώπη
τα επικίνδυνα τοξικά της σκουπίδια  

Ακλόνητο φαβορί η Κριστίν Λαγκάρντ 
για την ηγεσία του ΔΝΤ 

Η υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας Κριστίν
Λαγκάρντ είναι πλέον το αδιαφιλονίκητο φαβορί
για την ηγεσία του Διεθνούς Νομισματικού Τα-
μείου -κάτι που, εάν επιβεβαιωθεί, θα συνεχίσει
τη μακρά παράδοση των Γάλλων στη συγκεκρι-
μένη θέση, την οποία κατέχουν στα 26 από τα 33
τελευταία χρόνια. 

Ήδη, στο Βερολίνο, τόσο η Ανγκελα Μέρκελ
όσο και ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε τάχθηκαν, εμμέ-

σως πλην σαφώς, υπέρ της συγκεκριμένης υποψηφιότητας. Η γερμανίδα καγκελάριος -η
οποία δεν φαίνεται διατεθειμένη να δεχθεί μη Ευρωπαίο στην ηγεσία του ΔΝΤ- σύμφωνα
με την  έγκυρη οικονομική εφημερίδα «Handelsblatt», έχει αποφασίσει να μην προτείνει
Γερμανό υποψήφιο, προσφέροντας έτσι την υποστήριξή της στη Γαλλίδα υπουργό.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου και πρόεδρος του Euro-
group, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, αφού ξεκαθάρισε ότι η κενή θέση πρέπει να καλυφθεί από μία
χώρα της Ευρωζώνης, της οποίας τα μέλη οφείλουν να παρουσιάσουν μία κοινή υποψη-
φιότητα, δήλωσε ότι  η Λαγκάρντ, θα ήταν μια ιδανική υποψήφια. Ανάλογη ήταν και η το-
ποθέτηση του Ιταλού πρωθυπουργού, Σίλβιο Μπερλουσκόνι, ο οποίος δήλωσε  ότι η Λαγ-
κάρντ «συνιστά μια εξαιρετική επιλογή».

Το προβάδισμα της Λαγκάρντ επιβεβαιώνεται και από σχετική δημοσκόπηση που πραγ-
ματοποίησε το Reuters. Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της, οι 32 στους 56 οικονομολό-
γους απάντησαν ότι η Γαλλίδα υπουργός Οικονομικών συγκεντρώνει τις περισσότερες πι-
θανότητες να αναλάβει την ηγεσία του ΔΝΤ. �

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2011 15



ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ KAI EΠIΣTHMH
Yπάλληλος

δημόσιος

Αφιέρωμα στην ποίηση του Οδυσσέα Ελύτη
Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και

Πολιτισμού και η Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο, διορ-
γανώνουν αύριο Πέμπτη, 26 Μαΐου 2011, ώρα 7:00 μ.μ. στην
αίθουσα Καστελιώτισσα, λυρική εκδήλωση για τα 100 χρό-
νια από τη γέννηση του βραβευμένου με Νόμπελ Λογοτε-
χνίας (1979) ποιητή Οδυσσέα Ελύτη (1911-1996). 

Tην εκδήλωση θα χαιρετίσουν ο Παύλος Παρασκευάς, Δι-
ευθυντής Πολιτιστικών Υπηρεσιών και ο Βασίλης Παπαϊ-
ωάννου, Πρέσβης της Ελλάδος στην Κύπρο. 

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει λυρικό πρόγραμμα – αφιέ-
ρωμα στην ποίηση του Οδυσσέα Ελύτη «Με το λύχνο του

άστρου», από τους μουσικούς Σπύρο Σακκά και Γιώργο Κουρουπό, σε απαγγελία Ιουλίτας
Ηλιοπούλου. Κατά την εκδήλωση θα παρουσιαστούν μελοποιημένα ποιήματα του Οδυσ-
σέα Ελύτη από τον Μίκη Θεοδωράκη, τον Γιώργο Κουρουπό και τον Μάνο Χατζηδάκι. 

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα λειτουργήσει κινητή έκθεση για τον Οδυσσέα Ελύτη που
έχει ετοιμάσει το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ) της Ελλάδας. �

Η λέξη αποθέωση ακούγεται φτωχή για
να αποδώσει πιστά αυτό που επικρατούσε
το βράδυ της Τρίτης 17 Μαΐου στην αί-
θουσα Κλοντ Ντεμπισί του φεστιβάλ. Εκεί
όπου ένας ζωντανός θρύλος της Γαλλίας και
ένας από τους μακροβιότερους αστέρες του
παγκόσμιου κινηματογράφου τιμήθηκε με
έναν ειδικό Χρυσό Φοίνικα για την συνο-

λική προσφορά του στον κινηματογράφο
Ο ένας και μοναδικός Ζαν Πολ Μπελ-

μοντό μπήκε στην αίθουσα κρατώντας ένα
μπαστούνι με το δεξί χέρι και τον ώμο της
συντρόφου του Μπάρμπαρα Γκαντόλφο με
το αριστερό. Με το που η κατάλευκη κόμη
του φάνηκε δειλά –δειλά στην είσοδο, τα
χειροκροτήματα άρχισαν. Και δεν έλεγαν με
τίποτε  να σταματήσουν. Ήταν απίστευτο.

Στην σκηνή βρίσκονταν  πολλοί από τους
φίλους του.  Ο Τιερί Φερμό, καλλιτεχνικός
διευθυντής του φεστιβάλ είχε καλέσει στην
σκηνή τον Ζαν Πιέρ Μαριέλ, τον Κλοντ
Λελούς, την Κλάουντια Καρντινάλε, την
Νικόλ Καλφάν, τον Ζαν Ροσφόρ, τον Ζαν
Πολ Ραπενό, τον Ξαβιέ Μποβουά και τον
Ρισάρ Ανκονινά. �

Τα βραβεία του 64ου Φεστιβάλ 
των Καννών

Ο Χρυσός Φοίνικας του 64ου Φεστιβάλ
των Καννών απονεμήθηκε  στο «Δέντρο
της ζωής» του αμερικανού σκηνοθέτη Τέ-
ρενς Μάλικ, ενώ για την ερμηνεία τους τι-
μήθηκαν η Αμερικανίδα Κίρστεν Ντανστ
για τη «Μελαγχολία» και ο Γάλλος Ζαν Ντι-
ζαρντέν για το «The Artist».

Η Αμερικανίδα ηθοποιός Κίρστεν
Ντανστ,  κέρδισε το βραβείο Γυναικείας Ερ-

μηνείας για τη συμμετοχή της στην αμφιλε-
γόμενη ταινία «Μελαγχολία» του σκηνο-
θέτη Λαρς φον Τρίερ, ο οποίος κηρύχθηκε
ανεπιθύμητο πρόσωπο στο φεστιβάλ μετά
τις δηλώσεις του για τον Χίτλερ.

Ο Γάλλος ηθοποιός Ζαν Ντιζαρντέν τι-
μήθηκε για τη συμμετοχή του στη μαυρόα-
σπρη και βουβή ταινία «The artist» του
Μισέλ Χαζανιβίσιους.

Το Βραβείο της Επιτροπής απονεμήθηκε
στη Γαλλίδα σκηνοθέτη Μαϊουέν για την
ταινία  «Polisse», στην οποία πραγματεύε-
ται τη βία κατά των παιδιών

Η τουρκική ταινία «Κάποτε στην Ανατο-
λία» του Νουρί Μπίλγκε Τζεϊλάν και το
«Παιδί με το ποδήλατο» των Γάλλων αδερ-
φών Νταρντέν κέρδισαν εξ ημισείας το Με-
γάλο Βραβείο του φεστιβάλ. �

6o Παγκόσμιο Συνέδριο 
Ρομποτικής Χειρουργικής

Πρωτοπόρος σε παγκόσμιο επίπεδο στον
τομέα της Ρομποτικής Χειρουργικής είναι η
Ελλάδα, η οποία φιλοξένησε στην Αθήνα
το 6ο Παγκόσμιο Συνέδριο Ρομποτικής Χει-
ρουργικής, από 11 έως 13 Μαΐου.

Πρόκειται για  μεγάλη επιστημονική επι-
τυχία, καθώς μόλις πριν από δύο μήνες
εφαρμόστηκε η Ρομποτική Χειρουργική
Μιας Τομής (Single Site Robotic Surgery)
για πρώτη φορά παγκοσμίως. Η τελευταία
αυτή εξέλιξη της τεχνολογίας, χάρη στην
οποία οι επεμβάσεις χολοκυστεκτομής

πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου δια μιας
μικροτομής, εφαρμόζεται σήμερα μόνο από
τρεις χειρουργικές ομάδες διεθνώς στην
Ελλάδα, την Ιταλία και την Ελβετία και
αποτέλεσε ένα από τα κύρια θέματα συζή-
τησης του 6ου Παγκόσμιου Συνέδριου
MIRA Congress 2011.

«Η ρομποτική χολοκυστεκτομή δια μιας
μικροτομής (1,5cm) είναι η τελευταία εξέ-
λιξη της ρομποτικής χειρουργικής με το σύ-
στημα da Vinci SI HD, ασφαλής, αναίμακτη
και σχεδόν ανώδυνη. Η ελαχιστοποίηση
του τραύματος προλαμβάνει τις μετεγχει-
ρητικές επιπλοκές για τον ασθενή, συντο-
μεύει την ανάρρωση προσφέροντας άριστο
αισθητικό αποτέλεσμα», επεσήμανε ο Δρ
Κωνσταντινίδης. Στην Ελλάδα μέχρι σή-
μερα έχουν πραγματοποιηθεί γύρω στις
2.500 ρομποτικές χειρουργικές επεμβάσεις
διαφόρων κατηγοριών. �

Στον Φίλιπ Ροθ το διεθνές βραβείο
Μπούκερ 2011 

Στον μεγαλύτερο εν ζωή
αμερικανό πεζογράφο, τον
Φίλιπ Ροθ, απονεμήθηκε το
σημαντικό Διεθνές Βραβείο
Man Booker 2011. 

Παρουσιάζοντας τον νι-
κητή, ο πρόεδρος της κριτι-
κής επιτροπής Ρικ Γκεκόσκι,
δήλωσε πως «για παραπάνω
από πενήντα χρόνια τα βι-

βλία του Ροθ έχουν διεγείρει,
προκαλέσει και ψυχαγωγή-
σει ένα τεράστιο κοινό που
συνεχώς αυξάνεται» και
πρόσθεσε: «Η φαντασία του
δε μας βοήθησε μόνο να
επαναπροσδιορίσουμε την
ιδέα της εβραϊκής ταυτότη-
τας, το έργο του έχει δώσει
μια νέα πνοή στη μυθοπλα-
σία γενικά, όχι μόνο την
αμερικάνικη».

Ο  Φίλιπ Ροθ αφού ευχα-
ρίστησε την επιτροπή δή-
λωσε: «Μια από τις σημαν-
τικότερες χαρές που
απολαμβάνω ως συγγρα-
φέας είναι ότι το έργο μου
διαβάζεται απ’ ένα παγκό-
σμιο κοινό. Ελπίζω ότι αυτό

το βραβείο θα προσελκύσει
το ενδιαφέρον των αναγνω-
στών που μέχρι σήμερα δεν
είναι εξοικειωμένοι με το
έργο μου. Είναι μεγάλη μου
τιμή και είμαι ευτυχής που
λαμβάνω αυτό το βραβείο.

Ο Φίλιπ Ροθ γεννήθηκε
στο Νιου Τζέρσι το 1933 και
με ένα από τα πρώτα του βι-
βλία το «Σύνδρομο του
Πόρτνοϊ» κατάφερε να κερ-
δίσει το παγκόσμιο ενδια-
φέρον. Έκτοτε έχει κερδίσει
πολλά λογοτεχνικά βραβεία
μεταξύ των οποίων και το
βραβείου Πούλιτζερ το
1997 για το μυθιστόρημά
του «Αμερικανικό ειδύλ-
λιο». �

Βραβείο ειρήνης στον ιδρυτή του Wikileaks
Ο Αυστραλός ιδρυτής της ιστοσελίδας WikiLeaks,

Τζούλιαν Ασάνζ, από την οποία διέρρευσαν χιλιάδες
απόρρητα αμερικανικά διπλωματικά τηλεγραφήματα, γε-
γονός που εξόργισε την Ουάσινγκτον, τιμήθηκε με το
«βραβείο ειρήνης» μιας αυστραλιανής οργάνωσης για το
εξαιρετικό θάρρος που επέδειξε ασχολούμενος με τα αν-
θρώπινα δικαιώματα.

Ο Ασάνζ τιμήθηκε στο Λονδίνο με το χρυσό μετάλλιο
του Ιδρύματος Ειρήνης του Σίδνεϊ.  Ειδικότερα η αυστρα-

λιανή  οργάνωση επαίνεσε τον Ασάνζ γιατί «αμφισβήτησε παμπάλαιες μεθόδους κυβερ-
νητικής μυστικοπάθειας και προάσπισε το δικαίωμα των ανθρώπων να γνωρίζουν».

«Πιστεύουμε ότι ο αγώνας για ειρήνη με δικαιοσύνη αναπόφευκτα συνεπάγεται διενέ-
ξεις, αναπόφευκτα συνεπάγεται αμφισβήτηση. Πιστεύουμε ότι εσείς και το WikiLeaks φέ-
ρατε αυτό που θεωρούμε ως διαχωριστική γραμμή στη δημοσιογραφία και την ελευθερία
της πληροφόρησης και ενδεχομένως στην πολιτική», είπε ο διευθυντής του Ιδρύματος,
καθηγητής Στιούαρτ Ρις. �

Χαμομήλι αγνό, απολαυστικό 
και θαυματουργό!

Πασίγνωστο και αγαπητό ήδη από τα αρχαία χρόνια για
τις πάμπολλες θεραπευτικές του ιδιότητες και το πλήθος
των ευεργετικών συστατικών του, το χαμομήλι το ευγενές,
(Chamaemelum Nobile όπως είναι η επιστημονική του ονο-
μασία), θεωρείται φίλος των μωρών και των ηλικιωμένων
αλλά και όσων πάσχουν από ευσυγκινησία, θλίψη, άγχος,
υπερένταση και αϋπνία.

Χρησιμοποιείται για δυσπεψίες, δερματικούς ερεθισμούς, νευράκια και πόνους κολικών
ή οδοντοφυΐας μωρών και παιδιών.  Είναι εφιδρωτικό, αντιπυρετικό, βακτηριοκτόνο, παυ-
σίπονο, ηρεμιστικό και καταπολεμά πονοκεφάλους, ζαλάδες, νευραλγίες. Κατά τους ερευ-
νητές του Imperial College Λονδίνου, η κατανάλωση χαμομηλιού προκαλεί την εμφάνιση
ουσιών (π.χ. γλυκίνη) που καλμάρουν τους μυϊκούς σπασμούς και καταπολεμούν τις φλεγ-
μονές. Συστήνεται για: κρυολογήματα, ακμή, κολίτιδα, στομαχικά έλκη. Τις μαλακτικές
του ιδιότητες αξιοποιούν οι βιομηχανίες φαρμάκων και καλλυντικών για τις ευαίσθητες
επιδερμίδες και ξηροδερμίες. �

Καφές «ασπίδα» για τον καρκίνο 
του προστάτη

Η κατανάλωση καφέ, με ή χωρίς καφεΐνη, φαίνεται ότι μει-
ώνει σημαντικά τον κίνδυνο για καρκίνο του προστάτη, σύμ-
φωνα με νέα μεγάλη μελέτη ειδικών του Πανεπιστημίου
Χάρβαρντ η οποία περιελάμβανε σχεδόν 50.000 άνδρες. 

Όπως συγκεκριμένα έδειξε η μελέτη που δημοσιεύεται στο
επιστημονικό περιοδικό «Journal of the National Cancer In-
stitute» οι άνδρες που έπιναν έξι ή και περισσότερες κούπες

καφέ ημερησίως αντιμετώπιζαν μειωμένο κατά 60% κίνδυνο ανάπτυξης επιθετικού, μετα-
στατικού καρκίνου του προστάτη καθώς και μειωμένο κατά 20% κίνδυνο εμφάνισης οποι-
ασδήποτε μορφής της νόσου. Ακόμη όμως και μια ως τρεις κούπες καφέ την ημέρα μεί-
ωναν τον κίνδυνο «φονικού» καρκίνου του προστάτη κατά 30%. 

Ο καφές έχει συνδεθεί σε προηγούμενες μελέτες με πολλαπλά οφέλη για την υγεία: μεί-
ωση του κινδύνου για νόσο του Πάρκινσον, για διαβήτη τύπου 2, για καρκίνο του ήπατος
και κίρρωση αλλά και για πέτρες στη χολή. Παράλληλα έχει φανεί ότι περιέχει ουσίες που
ρυθμίζουν την ινσουλίνη. �
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Με τον Χρυσό Φοίνικα τιμήθηκε 
ο Μπελμοντό



Yπάλληλος
δημόσιος

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕYΘΕΡO ΣΑΣ ΧΡOΝΟ

SUDOKU
Πώς παίζεται το SUDOKU
Οι κανόνες του παιχνιδιού είναι απλοί: Τα κενά συμπληρώνονται με αριθμούς από το 1
έως το 9. Κάθε οριζόντια γραμμή, κάθε κάθετη γραμμή και κάθε τετράγωνο 3x3 θα πρέπει
να περιέχουν μια μόνο φορά κάθε αριθμό από το 1 έως το 9. 

Πώς να ξεκινήσετε
Mην αρχίσετε το παζλ μαντεύοντας και τοποθετώντας τυχαίους αριθμούς. Oι υποθέσεις
μπορούν να καταστρέψουν το παζλ και η επίλυση του να πάρει ώρες ολόκληρες!
Tοποθετήστε ένα αριθμό μόνο όταν είστε σίγουροι ότι έχετε εντοπίσει την σωστή θέση
που μπορεί να μπει. Ξεκινήστε με σύγκριση των τετραγώνων που έχουν τα περισσότερα
στοιχεία, εκεί οι επιλογές σας είναι πολύ λιγότερες.

Σταυρόλεξο
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Αυτός που είναι ιδιαίτερα αυστηρός.
2. Μεταφορικά το σαΐνι – Σελάρια … :

διεθνώς γνωστή τραγουδίστρια.
3. Περιώνυμη εταίρα της αρχαιότητας

– Βελγίδα πρωταθλήτρια του τένις.
4. Μέρος της … αλήθειας – Βελγική

ομάδα  ποδοσφαίρου –  Γράμμα του
αλφαβήτου. 

5. Είναι ο Πρόεδρος της ΠΑΣΥΔΥ.
6. Παλιό νόμισμα της Βουλγαρίας –

Κάθε κλειστή ομάδα ανθρώπων που
έχουν τις ίδιες πολιτικές και θρη-
σκευτικές αρχές.

7. Δηλώνει επιμερισμό – Ο θείος … :
περιπαικτική αναφορά για τις ΗΠΑ
– Αλίμονο, συμφορά.

8. Πικάντικο φαγητό – Συνδικαλιστική Οργάνωση.
9. Μέρος του … αγρού – Μέχρι αυτού του σημείου (αρχ.) – Ρέει άφθονο στις φλέβες.
10. «Σιγά τα … »: εκφράζει αδιαφορία για κάτι που κατ’ άλλους είναι σημαντικό – Η πιο

διαδεδομένη μορφή στο Καράτε.
11. Δηλώνει λόγο, αιτία – Αντωνυμία.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Θρησκευτικός και πολιτικός ηγέτης των βουδιστών του Θιβέτ.
2. Πολυπρωταθλήτρια Ευρώπης – Διάδικος που ασκεί αγωγή.
3. Εκπαιδευτικό Ίδρυμα – Βελγική ιστορική πόλη – Εταιρικά αρχικά.
4. Προβληματική διαγωγή – Ο αριθμός 305 με γράμματα.
5. Αναφορική αντωνυμία – Αγγλικό σύμφωνο – Γυναικείο όνομα.
6. … Κατσέλη: δραματική Ελληνίδα ηθοποιός – Οπτικά αριθμός.
7. Αρχαίος συμπλεκτικός σύνδεσμος – Χαρακτηρίζεται από προκλητικότητα και αυθάδεια

– Άρθρο.
8. Σκληρό ανθεκτικό ξύλο – Πολιτικό κόμμα της Ελλάδας.
9. Μενεξές (αρχ.) – Κλάδος της μηχανικής.
10. … Πέλι: σκηνοθέτης – Μάσσιμο Ντ’ … : πρώην ΥΠΕΞ της Ιταλίας.
11. Λουντβίν … : ηθοποιός – Δεν στερείται προσόντων.
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KY¶PIAKH ¢HMOKPATIA
————

KPATIKO §AXEIO
A ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÎÏ‹ÚˆÛË˜ ·Ú. 16/2011 ÙÔ˘ KÚ·ÙÈÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘

Ô˘ ¤ÁÈÓÂ ÛÙÈ˜ 18 ª·˝Ô˘ 2011

ÕÏÏ· ÔÛ¿ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó oÈ Ï·¯ÓÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó:

™E TE™™EPA æHºIA
————

1. A fi €40 5 Ï·¯ÓÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ  5935
2. A fi €40 5 Ï·¯ÓÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ  1957

MÈÎÚfiÙÂÚ· ÔÛ¿ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó oÈ Ï·¯ÓÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó:

™E TPIA æHºIA
————

1. A fi €20 50 Ï·¯ÓÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ  128
2. A fi €10 50 Ï·¯ÓÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ  267
3. A fi €10 50 Ï·¯ÓÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ  349

™E ¢YO æHºIA
————

1. A fi €4 500 Ï·¯ÓÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ  46
2. A fi €4 500 Ï·¯ÓÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ  83

™ H M E I ø ™ H
———————

T· Ï·¯Â›· Ô˘ Î¤Ú‰ÈÛ·Ó ÂÍ·ÚÁ˘ÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ KÚ·ÙÈÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘ ÙÈ˜ ÂÚÁ¿ÛÈÌÂ˜ ËÌ¤ÚÂ˜ Î·È ÒÚÂ˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ K˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ °Ú·ÊÂ›ˆÓ.

°È· Ó· ÂÍ·ÚÁ˘ÚˆıÂ› ¤Ó· Ï·¯Â›Ô Ô˘ Î¤Ú‰ÈÛÂ Ú¤ ÂÈ Ô Î¿ÙÔ¯fi˜ ÙÔ˘ Ó· ÙÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÛÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ÙÔ˘
KÚ·ÙÈÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘ ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ ÛÂ ¤ÍÈ Ì‹ÓÂ˜ · fi ÙËÓ ËÌ¤Ú· ÙË˜ ÎÏ‹ÚˆÛ‹˜ ÙÔ˘.

ŒÓ· Ï·¯Â›Ô ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÌfiÓÔ ÌÈ· ÊÔÚ¿.
™TAYPO™ A. MIXAH§,

¢IEY£YNTH™ §AXEIøN

¶ÔÛfi
T˘¯ÂÚfi˜
AÚÈıÌfi˜

§·¯Ófi˜ ¶ÔÛfi
T˘¯ÂÚfi˜
AÚÈıÌfi˜

§·¯Ófi˜

€

1Ô˜ 50.000 55525

2Ô˜ 1.000 45312

3Ô˜ 400 39670

4Ô˜ 400 55440

5Ô˜ 400 16857

6Ô˜ 200 16853

7Ô˜ 200 32344

8Ô˜ 200 30435

9Ô˜ 200 14890

10Ô˜ 200 38937

11Ô˜ 200 47535

12Ô˜ 200 33916

13Ô˜ 200 50961

14Ô˜ 200 34560

€

15Ô˜ 200 30084

16Ô˜ 100 10434

17Ô˜ 100 17513

18Ô˜ 100 26629

19Ô˜ 100 45832

20fi˜ 100 46753

21Ô˜ 100 12208

22Ô˜ 100 43167

23Ô˜ 100 47839

24Ô˜ 100 17789

25Ô˜ 100 18100

26Ô˜ 100 47068

27Ô˜ 100 59229
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ΜΕΤΡΙΟ ΔΥΣΚΟΛΟ

3 282694 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
4 291355 ΓΙΩΡΓΟΥΛΛΑ ΒΑΡΕΛΛΑ
5 300049 ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ
6 312581 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ
7 314972 ΙΟΥΛΙΑ ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ ΠΑΠΑΞΑΝΘΟΥ
8 349222 ΑΝΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
9 401610 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ
10 402897 ΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
11 406316 ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗΣ
12 407079 ΑΝΘΟΥΛΛΑ ΣΥΜΕΟΥ ΣΙΑΜΜΑ
13 415869 ΝΙΚΟΣ ΣΚΟΡΔΗΣ
14 416101 ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΔΟΥ
15 421261 ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΥΛΟΥ
16 421693 ΞΕΝΙΑ ΔΑΝΙΗΛ
17 434928 ΓΙΑΝΝΟΥΛΛΑ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗ
18 437913 ΑΛΕΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
19 450780 ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ
20 455084 ΝΑΤΑΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
21 473140 ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΜΙΧΑΗΛ
22 480308 ΕΥΓΕΝΙΑ ΛΑΜΠΡΟΥ
23 482670 ΣΥΛΒΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ
24 488525 ΑΛΕΚΑ ΠΑΛΑΙΚΥΘΡΙΤΟΥ
25 490127 ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
26 496611 ΜΑΡΙΑ ΜΙΝΤΗ
27 501406 ΒΑΡΒΑΡΑ ΖΗΝΙΕΡΗ
28 501507 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΟΥΣΟΣ
29 503190 ΑΛΙΚΗ ΣΕΡΓΗ
30 516412 ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΑΡΚΟΥ 

ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤ
31 516476 ΧΑΡΙΤΑ ΗΛΙΑΔΟΥ
32 525096 ΕΛΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
33 527759 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
34 528374 ΣΟΦΟΥΛΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ
35 529785 ΑΓΑΘΗ ΚΑΡΑΟΛΗ
36 533529 ΧΡΙΣΤΟΣ ΙΩΣΗΦ
37 534217 ΕΛΙΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
38 558770 ΧΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
39 576190 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΖΟΥΝΗ 

ΜΑΝΤΟΒΑΝΗ
40 596403 ΑΥΓΟΥΣΤΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
41 606132 ΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
42 624336 ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
43 629069 ΒΑΝΘΟΥΛΑ ΑΥΓΟΥΣΤΗ
44 630506 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΠΙΕΡΗ
45 645173 ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
46 645578 ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΙΩΣΗΦ
47 829106 ΝΑΤΑΣΑ ΠΑΠΠΟΥΛΗ
48 874132 ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Περίοδος 12 - 26/ 8- 2/ 9
1 272440 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΜΑΛΕΚΚΟΣ
2 280538 ΑΝΤΡΗ ΑΣΣΙΩΤΟΥ
3 337803 ΑΝΘΗ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ
4 338448 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
5 349161 ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΠΑΣΧΑΛΗ
6 356960 ΑΝΝΑ ΑΓΑΘΟΥ ΣΑΒΒΑ
7 361806 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

8 368300 ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
9 368321 ΣΑΒΒΑΣ ΒΡΑΧΙΜΗΣ
10 369205 ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
11 379380 ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
12 379946 ΕΛΕΝΗ ΕΓΓΛΕΖΑΚΗ
13 382384 ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ
14 385274 ΕΛΕΝΗ ΜΑΓΟΥ
15 385446 ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
16 386060 ΜΑΡΙΑ ΣΙΑΜΠΑΡΤΑ
17 388187 ΧΡΥΣΩ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
18 397480 ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΣΠΡΗ
19 403480 ΠΑΝΤΕΛΙΤΣΑ ΠΑΣΧΑΛΗ
20 403487 ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΛΛΗΣ
21 409725 ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΙΑΝΟΥ
22 410346 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΡΦΑΚΗΣ
23 411255 ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ
24 412949 ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
25 416043 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
26 424862 ΑΝΤΡΟΥΛΑ ΧΑΤΖΑΝΤΡΕΟΥ
27 431280 ΜΑΡΙΑ ΣΑΒΒΑ
28 436466 ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΣΟΥ ΑΛΕΤΡΑΡΗ
29 438918 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ
30 440585 ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΧΡΙΣΤΟΥ ΧΑΤΖΗΣΠΥΡΟΥ
31 453539 ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ
32 458620 ΕΛΕΝΗ ΤΟΥΓΚΟΥΛΟΥ
33 479850 ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ
34 486987 ΛΟΥΚΙΑ ΗΡΟΔΟΤΟΥ-ΜΟΥΣΚΟΥ
35 498264 ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ
36 499012 ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
37 500351 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ
38 500562 ΕΛΕΝΑ ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΥ
39 514764 ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΧΝΙΩΤΗΣ
40 522867 ΕΛΕΝΑ ΠΑΠΑΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ
41 529168 ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
42 531969 ΕΥΑΝΘΗΣ ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ
43 533755 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
44 563134 ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΡΟΥΜΟΥΝΟΥ
45 563531 ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΑΠΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
46 579969 ΜΑΡΙΝΕΛΑ ΛΟΙΖΙΔΟΥ
47 598484 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ
48 626930 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΑΝΟΥ-ΑΝΤΩΝΙΟΥ
49 956764 ΝΙΚΗ ΠΙΣΣΑΡΙΔΗ
50 961127 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΙΔΟΥ

Περίοδος 13 - 2/ 9- 9/ 9
1 334422 ΝΕΟΦΥΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2 343222 ΛΟΥΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ
3 368301 ΙΩ ΠΡΕΝΤΖΑ
4 392972 ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
5 395462 ΣΟΥΛΛΑ ΚΑΤΣΑΒΡΑ
6 420033 ΑΚΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ
7 444367 ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΥΡΤΕΛΛΗΣ
8 483919 ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΣΗΜΕΝΟΥ
9 586271 ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ
10 613426 ΑΝΤΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
11 1183175 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ

Περίοδος 14 - 9/ 9- 16/ 9
1 806563 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Συνέχεια από σελ. 9

Τα σπίτια που παραχωρούνται στο Τρόοδος



Yπάλληλος
δημόσιος

Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ. 17
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΦΤΙΑΓΜΕΝΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΕΝΑ. ΜΟΝΟ
ΑΠΟ ΣΕΝΑ! ΜΟΝΟ ΣΤΑ STARBUCKS!

Το καλοκαίρι αυτό στα Starbucks θα είναι…however-you-want-it!
Για πρώτη φορά στην Κύπρο, παλιοί και νέοι φίλοι των αποκλειστι-
κών Frappuccino® ροφημάτων, θα απολαμβάνουν το NEO however-
you-want-it Frappuccino®.H αγαπημένη κατηγορία ροφημάτων που
εφηύραν και καθιέρωσαν τα Starbucks, παρουσιάζεται τώρα πιο ανα-
νεωμένη και προσωπική. Τα υψηλής ποιότητας υλικά, το μοναδικό
χαρμάνι καφέ, ειδικά για Frappuccino® και το φρέσκο γάλα, αναδει-
κνύουν την καθαρή γεύση και την ακόμα καλύτερη υφή του ΝΕΟΥ
however-you-want-it Frappuccino®. Κάθε στιγμή της μέρας, όποια κι
αν είναι η διάθεση σου, ότι κι αν θες να δοκιμάσεις, δημιούργησε το
προσωπικό σου however-you-want-it Frappuccino®, επιλέγοντας την

ένταση του καφέ, το γάλα, τη γεύση, ακόμα και τις θερμίδες. ΕΣΥ φτιάχνεις το δικό σου
χαρακτήρα. Γιατί να μη φτιάχνεις ΚΑΙ το Frappuccino σου;

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΕΝΑ. ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΣΕΝΑ! ΜΟΝΟ ΣΤΑ STARBUCKS! �

ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΟΡΑ ΣΤΟ ΜΕΛΙ ΑΤΤΙΚΗ 
Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ  iTQi 3 ΑΣΤΕΡΙΑ  

Ένα από τα πιο ση-
μαντικά βραβεία γεύσης
στον κόσμο, το Superior
Taste Award (Βραβείο
Ανώτερης Γεύσης), του
διεθνώς αναγνωρισμέ-
νου οργανισμού Inter-
national Taste & Quality
Institute (iTQi) απονε-

μήθηκε για το 2011 - και για δεύτερη φορά
- στην Αττική Μελισσοκομική Εταιρεία, για
το μέλι Αττική. Το μέλι Αττική έχει τιμηθεί
με το ίδιο βραβείο και το 2008  επιβεβαι-
ώνοντας τις υψηλές ποιοτικές προδιαγρα-
φές και την ανώτερη γεύση της ΑΤΤΙΚΗ,
της πιο γνωστής Ελληνικής μελισσοκομικής
εταιρείας στον κόσμο.Ο Διεθνής Οργανι-
σμός Γεύσης και Ποιότητας (iTQi) είναι
ηγετικός ανεξάρτητος οργανισμός, που
σκοπό του έχει το να αξιολογεί, επιβραβεύει
και προωθεί τρόφιμα και ποτά ανώτερης
γεύσης από όλο τον κόσμο, που πληρούν τα
ιδιαίτερα αυστηρά κριτήρια του. 

Οι κριτές του, διακεκριμένοι σεφ και γευ-
σιγνώστες, αναγνωρίζονται ως διεθνείς αυ-
θεντίες και είναι μέλη των πιο επιφανών αν-
τίστοιχων οργανισμών (μεταξύ αυτών οι
Hellenic Chef ’s association, Academie Culi-
naire de France και Federazione Italiana
Cuochi).

Το Μέλι Αττική αξιολογήθηκε σε τυφλό
τεστ γεύσης και απέσπασε και πάλι  - 3
Αστέρια - την υψηλότερη βαθμίδα βράβευ-
σης -  που αποδίδεται μόνο σε εξαιρετικά
προϊόντα .Όπως δήλωσε ο κ. Γιώργος Πίτ-
τας , Διευθύνων Σύμβουλος της Αττική-
Πίττας, «Η νέα αυτή διάκριση αποτελεί επι-
βράβευση της αδιάκοπης προσπάθειας μας
για να προσφέρουμε  εξαιρετικό, απόλυτα
φυσικό και ανώτερης γεύσης ελληνικό μέλι
στους καταναλωτές μας στην Ελλάδα και
το εξωτερικό ενισχύοντας παράλληλα την
ελληνική μελισσοκομία. 

Είμαστε υπερήφανοι που το μέλι μας, το
μέλι ΑΤΤΙΚΗ, αποτελεί προϊόν πρεσβευτή
της πατρίδας μας στο εξωτερικό». �

Η Elysée μαζί με τα παιδιά δημιουργούν
σχολικούς λαχανόκηπους

Η εταιρεία Elysée συμβάλει ενεργά στην περιβαλλοντική εκπαί-
δευση της νέας γενιάς. Η Elysée δραστηριοποιείται στον τομέα κα-
τασκευής και πώλησης γεωργικών συστημάτων διαθέτοντας μία ευ-
ρεία γκάμα συστημάτων σωληνώσεων. Οι ενέργειες της εταιρείας
αυτή τη φορά συνάδουν πλήρως με το σχολικό πρόγραμμα  «Δημι-
ουργία Λαχανόκηπων» σε  μία προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας
να φέρει τα μικρά παιδιά κοντά στη φύση. Πιο συγκεκριμένα , στα
πλαίσια της Εταιρικής και Κοινωνικής Ευθύνης της, η εταιρεία Elysée
θα χορηγήσει δωρεάν το σύνολο των συστημάτων άρδευσης. �

ΝΕΑ ΜΠΙΜΠΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ 
TOMMEE TIPPEE CLOSER TO NATURE 

Τα γνωστά βρεφικά και παιδικά προϊόντα της αγγλικής εταιρείας Tom-
mee Tippee θα τα βρείτε  τώρα σε φαρμακεία στην Κύπρο. Πρόκειται για
την πιο ολοκληρωμένη σειρά για το νεογέννητο και τη μητέρα!Με τα νέα
πρωτοποριακά μπιμπερό της Tommee Tippee Closer to nature  ο θηλα-
σμός δεν ήταν ποτέ πιο εύκολος και φυσικός.  Το μωρό νιώθει πιο κοντά
στη φύση της μητέρας του, καθώς το εξελιγμένο αυτό μπιμπερό βοηθά το
μωρό σας να θηλάζει για ακόμη περισσότερο καιρό συνδυάζοντας ευκο-
λότερα τον φυσικό θηλασμό με το τάισμα με μπιμπερό.Η καινοτομία του
μπιμπερό έγκειται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του που το ξεχωρίζουν
από τα υπόλοιπα της αγοράς και κάνουν τη μητέρα να μην τα αποχωρίζε-

ται ποτέ. Η θηλή σιλικόνης που διαθέτει είναι ειδικά σχεδιασμένη ώστε να μιμείται την κί-
νηση του φυσικού θηλασμού και να βοηθά τα ευαίσθητα ούλα των μωρών. Με το πρωτο-
ποριακό σύστημα anti-colic easi-vent φυλακίζει τον αέρα και ελαχιστοποιεί τους
ενοχλητικούς παιδικούς κολικούς και τα πονάκια. �

Δωρεάν ταξίδια στην Αθήνα από τις Κάρτες της Alpha Bank!-
Κλήρωση Πασχαλινής Προσφοράς Alpha Higher Plus!

Στο πλαίσιο της Πασχαλινής Προσφοράς Alpha
Higher Plus, οι κάτοχοι των Πιστωτικών Καρτών
Alpha Bank είχαν τη μοναδική ευκαιρία με μόνο 5
συναλλαγές στην κάρτα τους, μέσα στην περίοδο
από 15 μέχρι 30 Απριλίου, να συμμετέχουν σε κλή-
ρωση για να διεκδικήσουν ένα από τα 4ημερα πα-
κέτα στην Αθήνα για δύο άτομα, με την Aegean
Airlines!

Στην κλήρωση που διεξάχθηκε στις αρχές Μαΐου
2011 αναδείχθηκαν οι πιο κάτω τυχεροί:

• Στασής Σταύρου, Λευκωσία  • Κωνσταντία Πα-
φίτη, Λεμεσός • Ντίνα Βασιλείου, Λεμεσός • Γε-
ώργιος Χατζηζηνοβίου, Πάφος • Σέργιος Βαρνάβα, Λεμεσός

Το κάθε πακέτο περιλαμβάνει 2 αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines για Αθήνα,
μαζί με δωρεάν διαμονή για 3 βράδια σε διπλό δωμάτιο με πρωινό, στο 4* ξενοδοχείο
Amalia Hotel στο Σύνταγμα.

Οι Κάρτες της Alpha Bank συνεχίζουν να σας ανταμείβουν με δωρεάν ταξίδια στην
Αθήνα κάθε τρίμηνο μέσα από το Πρόγραμμα Alpha Higher, καθώς και με επιστροφή με-
τρητών για τις καθημερινές σας αγορές μέσα από τα Προγράμματα CASHBACK Choices
και CASHBACK MasterCard!  Επιπλέον, οι κάτοχοι Χρυσών Καρτών Alpha Bank έχουν την
ευκαιρία να επωφεληθούν από τις σημαντικές εκπτώσεις σε πολυτελή ξενοδοχεία και άλλες
επιλεγμένες επιχειρήσεις που παρέχει το  Πρόγραμμα Alpha Gold Rewards!Κινηθείτε λοι-
πόν με άλλο αέρα και αφήστε τις Κάρτες της Alpha Bank να σας ταξιδέψουν! �

MOSCHINO FOR EVER - Αυτό είναι το
νέο άρωμα του MOSCHINO

Ένα διαχρονικό άρωμα εμπνευσμένο από τον οίκο μόδας
MOSCHINO για το κομψό κλασικό του ύφος με μια δόση ειρω-
νείας. Ένα  EAU DE TOILETTE για τον κλασικό άντρα, με την
ισχυρή προσωπικότητα που του επιτρέπει να είναι αυθεντικός και
μοναδικός. Το άρωμα φρέσκο και αισθησιακό με μια μοντέρνα και
εκπληκτική αρμονία FOUGERE. Το άρωμα ανοίγει με μια λαμ-
περή και έντονη φρεσκάδα με νότες από κουμκουάτ, περγαμόντο
και γλυκάνισου. Στην καρδία απαλές νότες φασκόμηλο και
ΤΟΝΚΑ ΒΕΑΝ με ζωντανές νότες από μαύρο πιπέρι. �



Ησεζόν κλείνει όπως άρ-
χισε. Το καλοκαίρι η Ομό-
νοια κέρδιζε τον Απόλλωνα

για το Σούπερ-Καπ στη διαδικασία
των πέναλτι. Το ίδιο έγινε και την Τε-
τάρτη 18 Μαΐου. Σηκώνοντας το τρό-
παιο του Κυπέλλου στον ουρανό της
Λάρνακας μετά το 1-1 στα 120 λεπτά
και το 4-3 στην ψυχοφθόρο διαδικα-
σία των πέναλτι. Η Ομόνοια είναι η
νέα Κυπελλούχος Κύπρου. Εκθρονί-
ζοντας τον Απόλλωνα από το θρόνο
του. Είναι το 13ο Κύπελλο για τους
Τριφυλλοφόρους. Οι ‘πράσινοι’ προ-
ηγήθηκαν 1-0 με κεφαλιά του Κωνσταντίνου στο 13΄. Στο
85΄ ο Ηλίας Χαραλάμπους με αυτογκόλ έδωσε την ευκαιρία
στον Απόλλωνα να ισοφαρίσει. Από κει και πέρα μίλησε ο
Γιωργαλλίδης, που απέκρουσε δύο από τα πέντε πέναλτι
και χάρισε τον τίτλο στην Ομόνοια. Πάλεψε ο Απόλλωνας,
έχασε τον τίτλο στις... λεπτομέρειες.

2ος τελικός στα πέναλτι
Ήταν ο 5ος τελικός της τελευταίας 20ετίας ο οποίος πήγε
στην παράταση και ο δεύτερος που κρίθηκε στα πέναλτι.
Το 1994, στο Τσίρειο, η Ομόνοια κέρδισε την Ανόρθωση
στην παράταση με 1-0. Δύο χρόνια αργότερα, ΑΠΟΕΛ και
ΑΕΚ πήγαν στα 120 λεπτά, με τους γαλαζοκίτρινους να
κερδίζουν με 2-0. Το 2003, Ανόρθωση και ΑΕΛ έπαιξαν 12ο
έμειναν στο 0-0 και τελικά η ‘Κυρία’, με προπονητή τον Αν-
δρέα Μιχαηλίδη, κέρδισε το Κύπελλο στα πέναλτι με 5-3.
Τέλος το 2006, ΑΠΟΕΛ και ΑΕΚ μετα από ισοπαλία 2-2,
πήγαν στην ημίωρη παράταση και ο ΑΠΟΕΛ κέρδισε 3-2.
Υπενθυμίζουμε ότι στα πέναλτι κρίθηκε και το σούπερ-καπ
του Αυγούστου με αντίπαλες τις ίδιες ομάδες. Ο κανονικός
αγώνας είχε λήξει 1-1 και η Ομόνοια κέρδισε 3-2 στα πέ-
ναλτι. Στον τελικό είχαμε ενα πέναλτι διαφορά και η Ομό-
νοια κατέκτησε το τρόπαιο με 4-3 στη ρωσική ρουλέτα.

Η πορεία προς το 13ο
Χωρίς ήττα η Ομόνοια έφθασε στην κατάκτηση του 13ου
Κυπέλλου στην ιστορία της. Από τον Α΄ γύρο, όταν ξεκί-
νησε η προσπάθειά της, μέχρι και τον τελικό, έδωσε 9 αγώ-
νες, κέρδισε τους 6 στην κανονική διάρκεια, παρεχώρησε
δύο ισοπαλίες και το πιο σημαντικό, τον πήρε στην διαδι-
κασία των πέναλτι.
Α΄ Γύρος
ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ - ΟΜΟΝΟΙΑ 0-4
ΟΜΟΝΟΙΑ - ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ 2-0
Β΄ Γύρος
ΟΜΟΝΟΙΑ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 6-0
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ - ΟΜΟΝΟΙΑ 2-2
Προημιτελικός
ΟΜΟΝΟΙΑ - ΑΡΗΣ 3-0
ΑΡΗΣ - ΟΜΟΝΟΙΑ 1-3
Ημιτελικός
ΟΜΟΝΟΙΑ - ΕΘΝΙΚΟΣ 1-0
ΕΘΝΙΚΟΣ - ΟΜΟΝΟΙΑ 1-1
Τελικός
ΑΠΟΛΛΩΝ - ΟΜΟΝΟΙΑ 1-1 (3-4 πέναλτι).

Ευρωπαία και η ΑΕΚ
Κερδισμένη ήταν και η ΑΕΚ από την κατάκτηση του Κυ-
πέλλου από την Ομόνοια στον τελικό. Η ομάδα της Λάρ-
νακας, από την στιγμή που οι ‘πράσινοι’ σήκωσαν το τρό-
παιο, εξασφάλισαν Ευρωπαϊκό εισιτήριο και θα
συμμετέχουν στο Γιουρόπα-Λιγκ, αρχίζοντας την προσπά-
θεια τους από το Β΄ προκριματικό γύρο της διοργάνωσης.

Η ΑΕΚ θα δώσει τον πρώτο ευρωπαϊκό της αγώνα στις
14 Ιουλίου και η ρεβάνς θα γίνει μια βδομάδα αργότερα,
στις 21 Ιουλίου του ιδίου μήνα. Από τον β΄ προκριματικό
γύρο θα αρχίσει την προσπάθεια της και η Ανόρθωση, ενώ
η Ομόνοια θα συμμετέχει στο Γιουρόπα-Λιγκ αρχίζοντας
την προσπάθεια της από τον Γ΄ προκριματικό γύρο, με τον
πρώτο αγώνα να είναι προγραμματισμένος για τις 28 Ιου-
λίου και τη ρεβάνς στις 4 Αυγούστου.

Εκτός Ευρώπης ο Απόλλωνας
Εκτός Ευρώπης παραμένει ο Απόλλωνας αφού δεν κατά-
φερε να κατακτήσει το τρόπαιο και έμεινε και εκτός τετρά-
δας στο πρωτάθλημα, ενώ στο Τσάμπιονς Λιγκ θα εκπρο-
σωπήσει την Κύπρο η πρωταθλήτρια ομάδα του ΑΠΟΕΛ
που θα αρχίσει την προσπάθεια της από το δεύτερο προ-
κριματικό γύρο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνω-
σης. Οι ‘γαλαζοκίτρινοι’ θα αρχίσουν το Ευρωπαϊκό τους
οδοιπορικό στις 12 ή 13 Ιουλίου.

Αήττητος ο Λάρκου
Ο Νεόφυτος Λάρκου έκανε ντεμπούτο στον πάγκο της
Ομόνοιας στις 16 Απριλίου, στον εντός έδρας αγώνα με την
ΑΕΚ και μετρά τρεις νίκες και μια ισοπαλία σε αγώνες πρω-
ταθλήματος. Επίσης βρέθηκε για τρεις φορές στον πάγκο
σε αγώνες Κυπέλλου, όπου η Ομόνοια επικράτησε με 1-0
του Εθνικού στο ΓΣΠ, έφερε ισοπαλία 1-1 στο Δασάκι και
πήρε το τρόπαιο στα πέναλτι.

Έτσι Ομόνοια και Νεόφυτος Λάρκου θα πορευτούν μαζι
και στη νέα αγωνιστική περίοδο 2011-2012.

Ο κύπριος τεχνικός, που ανέλαβε κάτω από πολύ δύσκο-
λες συνθήκες αντικαθιστώντας τον Ντούσαν Μπάγεβιτς,
καταφερε να οδηγήσει την ομάδα στην κατάκτηση του τρό-
παιου, σώζοντας τη χρονιά. �

Οκόποι μια χρονιάς από αθλητές
και ομάδες, ευοδώθηκαν σε μια εκ-
δήλωση που γνώρισε μεγάλη επιτυ-

χία. Τα βραβεία της Κυπριακής ομοσπον-
δίας Ποδοσφαίρου, απονεμήθηκαν στους
καλύτερους ποδοσφαιριστές και ομάδες
που κατάφεραν να διακριθούν κατά την
αγωνιστική περίοδο που μόλις ολοκληρώ-
θηκε. Την εκδήλωση τίμησε με την παρου-

σία του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Δη-
μήτρης Χριστόφιας. Παρόντες ήταν επίσης
αρκετοί παράγοντες του ποδοσφαίρου,
καθώς και εκπρόσωποι του Κυπριακού Ορ-
γανισμού Αθλητισμού και της Κυπριακής
Ολυμπιακής Επιτροπής.

Μετά από ομόφωνη απόφαση του Διοι-
κητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας με το
‘Αριστείον της ΚΟΠ’ τιμήθηκε ο Πρόεδρος

της Ανόρθωσης, Κίκης Κωνσταντίνου.
Καλύτερος ποδοσφαιριστής του πρωτα-

θλήματος αναδείχθηκε ο Αΐλτον Αλμεΐδα
του ΑΠΟΕΛ και ο καλύτερος τεχνικός ο
προπονητής του στην πρωταθλήτρια Κύ-
πρου 2010-2011, Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Καλύτερος νέος ποδοσφαιριστής ανα-
δείχθηκε ο Ανδρέας Σταύρου του Απόλ-
λωνα, ενώ βραβεύτηκε ο πρώτος σκόρερ

του πρωταθλήματος, Μίλιαν Μρντάκοβιτς. 
Βάση βαθμολογίας καλύτεροι διαιτητές,

ανακηρύχθηκαν ο Δημήτρης Χρυσοστόμου
και ο Χρίστος Νικολαΐδης και καλύτεροι
βοηθοί διαιτητές, οι Μιχάλης Σωτηρίου και
Στέλιος Νικήτας.

Πολυτιμότερος ποδοσφαιριστής της
Εθνικής Ανδρών, αναδείχθηκε ο Κωνσταν-
τίνος Χαραλαμπίδης. �

Yπάλληλος
δημόσιος

H AΘΛHTIKH ΣEΛIΔA MAΣ
Γράφει και επιμελείται ο Kυριάκoς Κτωρίδης

H Oμόνοια κατάκτησε το 13ο Κύπελλο στην ιστορία της

Βραβεύτηκαν οι κορυφαίοι
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Yπάλληλος
δημόσιος

μοιράζει εκατομμύρια

βοηθά τον τόπο μας

Tο Kρατικό Λαχείο

Αποτελέσματα κλήρωσης στη σελ. 17

Tι είπαν... Tι έγραψαν
Λύση για τα δημόσια οικονομικά υπάρ-
χει και είναι πολιτική.
Κάρολος Παπούλιας,
Πρόεδρος της Ελληνικής 
Δημοκρατίας

Υπάρχει εθνική αναγκαιότητα να αλ-
λάξουμε την Ελλάδα και πρέπει να εκ-
φραστεί η ενότητα.
Γιώργος Παπανδρέου,
Πρωθυπουργός της Ελλάδας

Η αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους
δεν μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική
λύση στην αποδοχή των αναγκαίων
επώδυνων προσαρμογών.
Jose Manuel Barosso,
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής

Η βιωσιμότητα ενός παλαιστινιακού
κράτους δεν μπορεί να επέλθει σε
βάρος της ύπαρξης του Ισραήλ.
Benjamin Netanyahu,
Πρωθυπουργός του Ισραήλ

Η πολιτική πίεση από τις ΗΠΑ απέτυχε
να σταματήσει το εποικιστικό πρό-
γραμμα του Ισραήλ στην κατεχόμενη
Δυτική Όχθη.
Mahmoud Abbas,
Πρόεδρος της 
Παλαιστινιακής Αρχής

Η απόφαση των ΗΠΑ να προχωρή-
σουν με την ευρωπαϊκή ασπίδα, παρά
τις αντιρρήσεις της Ρωσίας, θα ωθήσει
τη Μόσχα να λάβει απαντητικά μέτρα.
Dmitry Medvedev,
Πρόεδρος της Ρωσίας

Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από τα
Σκόπια μια ονομασία με γεωγραφικό
προσδιορισμό.
Georgi Ivanov,
Πρόεδρος της ΠΓΔΜ

Η Σερβία μπορεί να λάβει  καθεστώς
υποψήφιας προς ένταξη στην ΕΕ
χώρας έως το τέλος του έτους.
Jean Asselborn,
ΥΠΕΞ του Λουξεμβούργου
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Το Συνέδριο της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών
Συνδικάτων (ETUC) που πραγματοποιήθηκε στην
Αθήνα τόνισε την ανάγκη για μια νέα οικονομική  πο-

ρεία για την Ευρώπη και κάλεσε τα σώματα της ΕΕ να
στραφούν προς την καρδιά της Ευρώπης και να σταματή-
σουν να υπονομεύουν τα συν-
δικαλιστικά  δικαιώματα, την
απασχόληση, τα μισθολόγια
και τις δημόσιες υπηρεσίες. To
θέμα δεν είναι αν λέμε ναι ή όχι
στην Ευρώπη  αλλά ποια κα-
τεύθυνση θα πρέπει να ακο-
λουθήσει η Ευρώπη, υπογράμ-
μισε το συνέδριο. . 

Η Γενική Γραμματέας της Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Δη-
μοσιοϋπαλληλικών Συνδικάτων EPSU Carola Fischback-
Pyttel δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαστρέφει το
πνεύμα της Συνθήκης της Λισσαβόνας και τα θεμέλια της
που είναι η κοινωνική προστασία, οι αξιοπρεπείς απολαβές
και οι  δημόσιες υπηρεσίες που αποτελούν τη  συγκεκρι-
μένη έκφραση θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η εμμονή σε θέ-
ματα της αγοράς προξενεί  δυσαρέσκεια  με την Ευρώπη.
Ως θέμα έκτακτης ανάγκης ζητούμε τερματισμό των μέ-
τρων λιτότητας, την εισαγωγή Ευρωπαϊκού φόρου στις οι-
κονομικές συναλλαγές και επενδύσεις σε θέσεις εργασίας
στη δημόσια υπηρεσία. 

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Απασχόληση, τις Κοι-

νωνικές Υποθέσεις και την Ενσωμάτωση Laszlo Andor απέ-
τυχε να αναγνωρίσει ότι οι δημόσιες υπηρεσίες αποτελούν
μέρος της λύσης για την κρίση, η οποία προκλήθηκε από
τα υπεραυξημένα βραχυπρόθεσμα κέρδη των επιχειρήσεων
και τις ανισότητες και όμως η ΕΕ συντόνισε πακέτα μέτρων

λιτότητας που θα προκαλέ-
σουν περισσότερες ανισότητες
και ξενοφοβία. Η μόνη θετική
δήλωση από τον κ. Andor βρί-
σκεται  στη στήριξη που εξέ-
φρασε για Ευρωπαϊκό Φόρο
Οικονομικών Συναλλαγών. Η
EPSU ζητά  από αυτόν να κρα-
τήσει τη  θέση του και να προ-

σχωρήσει σε κείνους που στηρίζουν την απασχόληση και
την κοινωνική δικαιοσύνη που θα πρέπει να καθοδηγούν
τις πράξεις της ΕΕ. 

Η δίκαιη κατανομή του πλούτου είναι κεντρικό θέμα της
ημερήσια διάταξης των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων. Η ΕPSU
και οι Οργανώσεις μέλη της ζητούν από  εκείνους που έχουν
συσσωρεύσει πλούτο από την κρίση να  καταβάλουν το με-
ρίδιο τους. Η Πρόεδρος της EPSU Αnne-Marie Perret σε
παρέμβαση της για τροποποίηση στο ψήφισμα του Συνε-
δρίου της ETUC τόνισε πως ο φόρος αυτός  θα είναι μια δί-
καιη προοδευτική φορολογία και  είναι αποτελεσματικό ερ-
γαλείο για την επίλυση της κρίσης. �

Ζητούν φορολόγηση συναλλαγών και  όχι λιτότητα
τα Ευρωπαϊκά Δημοσιοϋπαλληλικά Συνδικάτα 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαστρέφει
το πνεύμα της Συνθήκης της Λισσαβόνας
για κοινωνική δικαιοσύνη και
αξιοπρεπείς απολαβές στη
δημόσια υπηρεσία
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