
Κυβέρνηση και Βουλή προειδοποιούν οι Συνδι-
καλιστικές Οργανώσεις των κρατικών υπαλλή-
λων  από κοινού με την ΕΤΥΚ και την  ΠΟΑΣ ότι

εάν στη διαχείριση της οικονομικής κρίσης επαναληφθεί
η ίδια τακτική και τα οποιαδήποτε μέτρα που θα εγκρι-
θούν  θα πλήττουν και πάλιν μόνο   τα μέλη τους η αν-
τίδραση από τη συνδικαλιστική πλευρά θα είναι άμεση
και δυναμική. 

Η προειδοποίηση των Οργανώσεων εκδόθηκε από
την κοινή σύσκεψη τους στα γραφεία της ΠΑΣΥΔΥ η
οποία επανάλαβε και το αίτημα του συνόλου των εργα-
ζομένων για υιοθέτηση δίκαιων μέτρων με τα οποία και
οι επιχειρηματίες  και οι φοροαποφεύγοντες θα καταβά-
λουν τη συνεισφορά που τους αναλογεί. 

Η σύσκεψη των συνδικαλιστικών οργανώσεων πραγ-
ματοποιήθηκε την περασμένη  Πέμπτη και σ’ αυτή συμ-
μετείχαν  εκτός από την ΠΑΣΥΔΥ η ΕΤΥΚ, η ΠΟΕΔ, η
ΟΕΛΜΕΚ, η ΟΛΤΕΚ, οι Σύνδεσμοι  Αξιωματικών &
Υπαξιωματικών Κυπριακού Στρατού, η ΠΟΑΣ και η ΣΕ-
ΠΑΗΚ. Οι ηγεσίες των οργανώσεων αντάλλαξαν από-

ψεις και κατάθεσαν προτάσεις για τις ενέργειες που θα
αναλάβουν από κοινού για την περιφρούρηση των δι-
καιωμάτων των μελών τους τα οποία ήδη έχουν επιβα-
ρυνθεί  με αποκοπές απολαβών  συνολικού ύψους 10%
ενώ ο συσσωρευμένος πλούτος παραμένει στο απυρό-
βλητο. 

Από τη σύσκεψη των Οργανώσεων εκδόθηκε η ακό-
λουθη ανακοίνωση. 

«Οι αναφορές του Υπουργού Οικονομικών κ. Κίκη Κα-
ζαμία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών &
Προϋπολογισμού για φορολόγηση του εφάπαξ και των
επιδομάτων των κρατικών υπαλλήλων απασχόλησαν
σημερινή σύσκεψη των Οργανώσεων των Κρατικών
Υπαλλήλων, της ΕΤΥΚ, της ΠΟΑΣ και της ΣΕΠΑΗΚ,
που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΠΑΣΥΔΥ.

Επισημαίνεται ότι το μέτρο αυτό συζητήθηκε στη διάρ-
κεια των διαβουλεύσεων για τη διαμόρφωση τόσο του
πρώτου όσο και του δεύτερου πακέτου μέτρων και συμ-
φωνήθηκε πως δεν μπορεί να μειωθεί το φιλοδώρημα
που παίρνουν οι εργαζόμενοι στο δημόσιο και ιδιωτικό
τομέα με τη μορφή του εφάπαξ, ύστερα από υπηρεσία 35
και πλέον χρόνων.

Οι Οργανώσεις τονίζουν ότι οι εργαζόμενοι στο δη-
μόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα έχουν επιβαρυν-
θεί με αποκοπές απολαβών συνολικού ύψους μέχρι 10%.

Κατά συνέπεια δεν αποδέχονται συζήτηση οποιασδή-
ποτε νέας επιβάρυνσης και καλούν την Κυβέρνηση να
στραφεί προς το συσσωρευμένο πλούτο, ο οποίος πα-
ραμένει στο απυρόβλητο.  Επαναλαμβάνουν επίσης οι
Οργανώσεις το πάγιο αίτημα του συνόλου του Συνδικα-
λιστικού Κινήματος, για εφαρμογή μέτρων πάταξης της
φοροδιαφυγής και για είσπραξη των εκατοντάδων εκα-
τομμυρίων των οφειλομένων στο κράτος, ώστε να εξα-
σφαλιστούν οι αναγκαίοι πόροι για έξοδο από την
ύφεση, ανάπτυξη και εφαρμογή κοινωνικής πολιτικής.

Επισημαίνεται επιπλέον ότι οι εργαζόμενοι συνεχίζουν
να στοχοποιούνται με νέα μέτρα, περιλαμβανομένων και
των προτάσεων για κοινωνικές παροχές στη βάση εισο-
δηματικών κριτηρίων, μέτρο το οποίο αποβαίνει σε
βάρος των μισθωτών, ενώ εξαιρεί τους φοροφυγάδες και
το συσσωρευμένο πλούτο.

Οι Οργανώσεις προειδοποιούν την Εκτελεστική και τη
Νομοθετική εξουσία ότι η αντίδρασή τους θα είναι άμεση
και δυναμική αν υπάρξουν προθέσεις και κινήσεις για επι-
βολή φορολόγησης του εφάπαξ ή και άλλων αντεργατι-
κών μέτρων στα μέλη τους και τις καλούν να στραφούν
επιτέλους στην υιοθέτηση δίκαιων μέτρων, με τα οποία
και οι επιχειρηματίες και οι φοροαποφεύγοντες θα κατα-
βάλουν τη συνεισφορά που τους αναλογεί». �
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Προειδοποίηση για δυναμική αντίδραση 
σε νέα  μέτρα κατά των εργαζομένων  

Στον κορυφαίο Έλληνα μουσικοσυν-
θέτη Μίκη Θεοδωράκη , απονέμεται το
φετινό Βραβείο «Πολίτης του κό-
σμου», της ομώνυμης αυστριακής ορ-
γάνωσης.  σελ. 12 

Έτοιμη να επιτρέψει στις αρχές
ελέγχου των κρατών - μελών της
ευρωζώνης να απαγορεύσουν τη
δημοσιοποίηση αξιολογήσεων
από τους οίκους ιδιαίτερα για
χώρες οι οποίες βρίσκονται υπό

την ομπρέλα προγραμμάτων στήριξης.  σελ. 10

Απαγόρευση δημοσίευσης αξιολογήσεων 

Ευχαριστώ το Θεό γιατί μου έδωσε
την ευκαιρία να γίνω υπηρέτης του
θαύματος που ονομάζεται Οικουμε-
νικό Πατριαρχείο. H πατριαρχική  μου

θητεία είναι μέγιστο αξίωμα και βαρύτατη ευθύνη.   σελ. 11

«Πολίτης του κόσμου» ο Μίκης Θεοδωράκης

Βαρύτατη ευθύνη η πατριαρχική μου θητεία 

Εισφορά της ΠΑΣΥΔΥ στο Ραδιομαραθώνιο
Ο Γ.Γ. Γλαύκος Χα-
τζηπέτρου συνο-
δευόμενος από τον
Ταμία της Οργάνω-
σης μας Στράτη
Ματθαίου επιδίδει
την εισφορά της
Συντεχνίας των
€2000 στο φετινό
Ραδιομαραθώνιο,
συμβολή της ΠΑ-
ΣΥΔΥ στην Παλ-
λαϊκή κινητοποίηση
για παιδιά με ειδικές
ικανότητες.



Φίλη σύνταξη,  

Χαίρομαι ιδιαίτερα που κάποιοι συμμερί-
ζονται τον πόνο μου για τη βάναυση κακο-
ποίηση της γλώσσας μας. Συγχαρητήρια
στον κύριο Παναγιώτου για το άρθρο του
καλή συνέχεια. 

Αφού σε αυτό τον τόπο ξεπουλήσαμε τα
πάντα ας κρατήσουμε αναλλοίωτες τουλά-
χιστον τις κληρονομιές μας, ιστορία, θρη-

σκεία και τη χιλιάδων χρόνων γλώσσα μας,
που ως γνωστό πολλοί λαοί ζηλεύουν. Είναι
η ταυτότητα μας και αλίμονο αν τη χά-
σουμε. 

Μια επεξεργασία των κειμένων στα ΜΜΕ
νομίζω επιβάλλεται. 

Φιλικά,
Δέσποινα Σαζείδη.  

ΔΩΣTE AIMA!
ΣΩΣTE ZΩEΣ!

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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ΔIOPIΣMOI / ΠPOAΓΩΓEΣ / KENEΣ ΘEΣEIΣ
Aπό την Eπίσημη Eφημερίδα

Ο Πρόεδρος μας τόνισε πως “φτάνουμε” σε λύση
κι όλες τις ψευδαισθήσεις μας τίς έχει διαλύσει,
αλλά ο άλλος “πρόεδρος’ πούναι μεγάλη απάτη
διχοτομεί τη νήσο μας σε δύο ίσα κράτη!
Εύγε, λοιπόν, στον Ντάουνερ του Μπαν Κι Μουν τσιράκι
που λέει ότι το νερό μπήκε ήδη στ’ αυλάκι
και μ’ όλες τις αρλούμπες του και τα μειδιάματά του
είναι χαζοχαρούμενος που κάνει τα δικά του!!
Εκ των πραγμάτων φαίνεται δε θα υπάρξει λύση
κι ούτε θα μάς επιστραφούν η Βατυλή κι η Λύση,
στον Πρόεδρο μας, συνεπώς, με πάθος συνιστούμε
να δείξει πατριωτισμό διά να μη χαθούμε!!!

Kωστάκης Π. Iωαννίδης

H ΣATIPA TOY K.Π.I.

ΠΕΡΙ ΣΥΝΟΜΙΛΙΩΝ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΠΙΑΝΑ
Πωλούνται καινούρια
πιάνα μάρκας Petrof, Pearl
River και Heilmann κα-
θώς και μεταχειρισμένα σε
πολύ καλή κατάσταση
από €500. Επίσης ενοικιά-
ζονται πιάνα από €25 το
μήνα. 

Πληροφορίες στα τηλ.
22438001, 22760607

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
Η Στέλλα Μουστάκα-Πλέιπελ, διορίζεται
με δοκιμασία στη θέση Πρώτου Λειτουργού
Κοινωνικών Υπηρεσιών, από τις 3 Οκτω-
βρίου 2011.

Η Μαρία Κυρατζή, Λειτουργός Κοινωνι-
κών Υπηρεσιών, διορίζεται στη θέση Πρώ-
του Λειτουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών,
από τις 3 Οκτωβρίου 2011.

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
Η Ειρήνη Δημητριάδου, Ασφαλιστικός Λει-
τουργός, Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων, προάγεται στη θέση Ανώτερου Ασφα-
λιστικού Λειτουργού, από τις 15 Οκτωβρίου
2011.

Η Χρυστάλλα Ελπιδοφόρου (Κωνσταν-
τίνου) Ιδρυματικός Λειτουργός, Υπηρεσίες
Κοινωνικής Ευημερίας, προάγεται στη θέση
Ιδρυματικού Λειτουργού, 1ης Τάξης, από
την 1η Οκτωβρίου 2011.

Η Μαρία Παραούνα-Δημητρίου, Ιδρυμα-
τικός Λειτουργός, προάγεται στη θέση
Ιδρυματικού Λειτουργού, 1ης Τάξης, από
την 1η Οκτωβρίου 2011.

Οι πιο κάτω Ανώτεροι Γραμματειακοί Λει-
τουργοί, προάγονται στην θέση Πρώτου

Γραμματειακού Λειτουργού, από τις 30 Σε-
πτεμβρίου 2011: Αλίκη Μουρουζίδου, Περι-
κλής Δημοσθένους, Αυγή Α. Σάββα.

Η Κυριακή Θράσου, Ανώτερος Γραμμα-
τειακός Λειτουργός, προάγεται στη θέση
Πρώτου Γραμματειακού Λειτουργού, από
τις 30 Σεπτεμβρίου 2011.

Η Χρυστάλλα Χρυσάνθου, Ανώτερος
Γραμματειακός Λειτουργός, προάγεται στη
θέση Πρώτου Γραμματειακού Λειτουργού,
από τις 30 Σεπτεμβρίου 2011.

Ο Λοΐζος Παναγή, Πρώτος Φαρμακο-
ποιός (πάνω σε υπεράριθμη βάση), Φαρμα-
κευτικές Υπηρεσίες, προάγεται στη θέση
Πρώτου Φαρμακοποιού, από την 1η Οκτω-
βρίου 2011.

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Κενή Θέση Ιατρικού Λειτουργού, 1ης
Τάξης, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρε-
σίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα
της Αναισθησιολογίας
Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μια κενή μό-
νιμη θέση Ιατρικού Λειτουργού, 1ης Τάξης,
Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας
Υγείας, στην ειδικότητα της Αναισθησιολο-
γίας. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και

Προαγωγής). Ο μισθός της θέσης είναι Α11:
€29.684, 30.885, 32.086, 33.287, 34.488,
35.689, 36.890, 38.091, 39.292 και Α13:
€39.013, 40.553, 42.093, 43.633, 45.173,
46.713, 48.253 (Συνδυασμένες Κλίμακες).
Στον πιο πάνω μισθό προστίθενται οι οποι-
εσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με
νομοθεσία και τιμαριθμικό επίδομα, σύμ-
φωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από
την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. Επίσης
παρέχεται δωρεάν στολή όπως καθορίζεται
στους σχετικούς Κανονισμούς.  
Κενή Θέση Ιατρικού Λειτουργού, 1ης
Τάξης, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρε-
σίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα
της Παθολογικής-Ανατομικής
Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μια κενή μό-
νιμη θέση Ιατρικού Λειτουργού, 1ης Τάξης,
Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας
Υγείας, στην ειδικότητα της Παθολογικής-
Ανατομικής. (Η θέση είναι Πρώτου Διορι-
σμού και Προαγωγής). Ο μισθός της θέσης
είναι Α11: €29.684, 30.885, 32.086, 33.287,
34.488, 35.689, 36.890, 38.091, 39.292 και
Α13: €39.013, 40.553, 42.093, 43.633,
45.173, 46.713, 48.253 (Συνδυασμένες Κλί-
μακες).  Στον πιο πάνω μισθό προστίθενται

οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρί-
νονται με νομοθεσία και τιμαριθμικό επί-
δομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρί-
νεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε
καιρό. Επίσης παρέχεται δωρεάν στολή
όπως καθορίζεται στους σχετικούς Κανονι-
σμούς.  
Θέση Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, Νο-
μική Υπηρεσία
Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μια μόνιμη
θέση Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, Νομική
Υπηρεσία, η οποία αναμένεται να κενωθεί
από 1.1.2012 λόγω αφυπηρέτησης του κα-
τόχου της. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού
και Προαγωγής). Ο μισθός της θέσης είναι
Α16(i): €52.026, 53.864, 57.783, 59.702,
61.621, 63.540, στον οποίο προστίθενται οι
οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν
εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλ-
λεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το
ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρ-
νηση από καιρό σε καιρό.

Aιτήσεις μέχρι 14 Νοεμβρίου 2011. Λε-
πτομέρειες στην Επίσημη Εφημερίδα της
21ης Οκτωβρίου 2011. �

Ημερίδα για τα 100 χρόνια από τη
γέννηση του Κώστα Προυσή του
εμπνευσμένου καθηγητή πολλών

Κυπρίων και καταξιωμένου εργάτη των
γραμμάτων και του πολιτισμού στις ΗΠΑ,
όπου λάμπρυνε το όνομα της πατρίδας μας,
οργανώνεται από το ΄Ιδρυμα Αρχιεπισκό-
που Μακαρίου Γ στην Αίθουσα Εκδηλώ-
σεων του Ιδρύματος το Σάββατο 5 Νοεμ-
βρίου 2011. 

Στην ημερίδα, η οποία αρχίζει στις 9.30
π.μ. θα απευθύνει χαιρετισμό Μακαριώτα-
τος Αρχιεπίσκοπος κ.κ. Χρυσόστομος Β  και
από την οικογένεια του  Κώστα Προυσή  ο
Χρίστος Ρότσας. Για τη ζωή και το έργο του
τιμώμενου θα μιλήσει ο Δρ Νίκος Πανα-

γιώτου και στη συνέχεια ο ηθοποιός Θου-
κυδίδης Μηχανικός θα διαβάσει από το
έργο του Κώστα  Προυσή Ρήγας Φε-
ραίος:Θρύλος και Πίστη.  ΄Αλλοι ομιλητές
θα αναφερθούν στο αρχείο και τη βιβλιο-
θήκη Κώστα  Προυσή,  στη ζωή και το έργο
του στις ΗΠΑ όπως και στη φοιτητική του
ζωή και το εκπαιδευτικό του  έργο στην
Κύπρο . Εκ μέρους των μαθητών του  ο Μι-
χαλάκης  Κολοκασίδης θα μιλήσει για τον
Κώστα Προυσή όπως τον είδαν  οι μαθητές
του και ο ερευνητής  Αριστείδης Κουδου-
νάρης για τις πολιτικές του πεποιθήσεις. 

Η ημερίδα θα κλείσει με ξενάγηση από τη
Μαρία Σταύρου στη βιβλιοθήκη του Κώστα
Προυσή.  

Ημερίδα για τον Κώστα Προυσή

Επιστολές που πήραμε
Τα ορθά Ελληνικά 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
CYPRUS ACADEMY OF MUSIC

1956

Πιάνο • σαξόφωνο • βιολί
κιθάρα • φωνητική

Κλασική • Τζαζ • Μπαλέτο
Classical • Jazz • Ballet

Tηλ. 22760073
99520082,    22432665



Aπόψεις και σχόλια
Παγίδα θανάτου η λιτότητα

«Όταν μια οικονομία  βρίσκεται  σε
τέλμα και η ανεργία είναι υψηλή, η κυ-

βέρνηση πρέπει να
μειώσει τους φό-
ρους στα μεσαία
και στα χαμηλά ει-
σοδήματα» λέει
στο «Βήμα» o γνω-
στός αμερικανός

οικονομολόγος Ρόμπερτ Ράιχ, καθηγη-
τής Δημόσιας Πολιτικής στο Πανεπι-
στήμιο  της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ,
αλλά και πρώην υπουργός Εργασίας
της κυβέρνησης Κλίντον. 

Ο Ράιχ γνωρίζει εκ των έσω πώς κινεί-
ται η «ατμομηχανή» της οικονομικής
ανάπτυξης: δίκαιο  φορολογικό σύ-
στημα, επενδύσεις στην εκπαίδευση και
μείωση της ανεργίας προκειμένου να
διοχετευθούν χρήματα στην αγορά,
είναι σύμφωνα με τον ίδιο το «τρίπτυχο»
μιας επιτυχημένης εξόδου από την
ύφεση. «Μόνο όταν η αναλογία χρέ-
ους/ΑΕΠ αρχίσει να  μειώνεται, η κυβέρ-
νηση πρέπει να στραφεί προς τις περικο-
πές και τη φορολογία» μας εξηγεί. Και
προειδοποιεί: «Η Ευρώπη πρέπει να
αποφύγει την “παγίδα θανάτου” της λι-
τότητας». 

«TO BHMA»,
23.10.2011

• Δυστυχώς στη Κύπρο δεν αποφύ-
γαμε την «παγίδα θανάτου» της λι-
τότητας.  Το δίδυμο Αβέρωφ Νεοφύ-
του και Νικόλα Παπαδόπουλου με
αναφορές για «υδροκέφαλη» δημό-
σια υπηρεσία και «ωρολογιακή
βόμβα» του συνταξιοδοτικού επέ-
βαλε την πολιτική των περικοπών
στους μισθούς και τις συντάξεις των
εργαζομένων στο δημόσιο τομέα..

�

Το παράδειγμα της Ελλάδας 

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα
«ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» ο Γραμματέας

του Διεθνούς Τμή-
ματος της TUC
Όουεν Τιούντορ
(Συνομοσπονδία
Βρετανικών Συνδι-
κάτων) δήλωσε τα
ακόλουθα:  «Υπάρ-

χει αυτή τη στιγμή μια ανοιχτή διαμάχη
ανάμεσα στον ιδιωτικό και το δημόσιο

τομέα. Αυτή η διαμάχη δεν οδηγεί που-
θενά, αφού ο ιδιωτικός τομέας δεν πρό-
κειται φυσικά να επωφεληθεί από τις πε-
ρικοπές που γίνονται στον δημόσιο και
αντιθέτως δημόσιος και ιδιωτικός το-
μέας λειτουργούν ως συγκοινωνούντα
δοχεία. Ακόμη και στην καθημερινό-
τητά τους, για να φέρουμε ένα παρά-
δειγμα, οι άνθρωποι που εργάζονται
στον ιδιωτικό τομέα έχουν απαραίτητα
ανάγκη από τις υπηρεσίες που προσφέ-
ρει το Δημόσιο στο χώρο της Υγείας, της
Παιδείας, της Πρόνοιας κ.λπ.

Σε πολιτικό επίπεδο οφείλουμε να
διαμορφώσουμε προτάσεις, διότι δεν
αρκεί απλά να αντιστεκόμαστε στις κυ-
βερνητικές πολιτικές. Οι προτάσεις
αυτές πρέπει να κινούνται στην κατεύ-
θυνση της ανάπτυξης. Πιστεύω ότι οι
κυβερνήσεις έχουν καλύτερα πράγματα
να κάνουν από το να εφαρμόζουν περι-
κοπές. Οι πολιτικές τους θα όφειλαν να
στοχεύουν στην κατεύθυνση της ανά-
πτυξης και της δημιουργίας νέων θέ-
σεων εργασίας. 

Και το παράδειγμα της Ελλάδας είναι
η καλύτερη, η πιο τρανταχτή και συνάμα
τρομακτική απόδειξη του τι μπορεί να
συμβεί όταν η προσπάθεια να περιορι-
στεί το δημόσιο χρέος βασίζεται μόνο
στις περικοπές ή στην επιβολή νέων
φόρων. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο χρειαζό-
μαστε περισσότερη αλληλεγγύη. 

Δεν μπορούμε, ας πούμε, να αφή-
σουμε μόνους τους Έλληνες να αντιμε-
τωπίσουν το πρόβλημα του χρέους τους,
καθώς το πρόβλημα αυτό αφορά όλη
την Ευρώπη. Και οι κυβερνήσεις της βό-
ρειας Ευρώπης πρέπει να πάψουν να βά-
ζουν τα χρήματα πάνω από όλα. Χρει-
αζόμαστε επίσης επειγόντως θεσμικές
αλλαγές, δεν αρκεί να αλλάζουμε κυ-
βερνήσεις ελπίζοντας ότι οι επόμενοι θα
εφαρμόσουν πιο δίκαιες πολιτικές και θα
περιορίσουν τις περικοπές.  Χρειαζόμα-
στε πολιτικούς που να χαίρουν μιας ευ-
ρύτερης λαϊκής υποστήριξης και να μην
εκπροσωπούν μόνο ένα περιορισμένο
κομμάτι των ψηφοφόρων. Έχουμε δη-
λαδή πολλές εναλλακτικές και πιστεύω
ότι τα ευρωπαϊκά συνδικάτα μέχρι σή-
μερα δεν τις ανέδειξαν επαρκώς και δεν
κινήθηκαν πάντα στη σωστή κατεύ-
θυνση...»

«ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ», 
22.10.2011

• Πράγματι η Ελλάδα αποτελεί τραν-
ταχτό παράδειγμα!!

Yπάλληλος
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AQUA SOL HOTELS
 

 

 

 

 

 

 

· AKTEON HOLIDAY VILLAGE, PAPHOS, CLASS A,
Τιμή 3 ήμερου (2 βράδια) πακέτου από €69 το άτομο με ημιδιατροφή
(πρωινό και δείπνο). Τιμή 4 ήμερου (3 βράδια) πακέτου από €95 το άτομο
με ημιδιατροφή (πρωινό και δείπνο) � 26 92 34 44

· AQUA SOL VILLAGE – WATERPARK RESORT, PAPHOS, CLASS A, 
Τιμή 3 ήμερου (2 βράδια) πακέτου από €69 το άτομο με
ημιδιατροφή(πρωινό και δείπνο). Τιμή 4 ήμερου (3 βράδια) πακέτου από
€95 το άτομο με ημιδιατροφή(πρωινό και δείπνο  � 26 62 22 00

· THE PENDELI HOTEL***,  PLATRES Τιμή 3 ήμερου (2 βράδια) πακέτου
από €69 το άτομο με πρωινό. Τιμή 4 ήμερου (3 βράδια) πακέτου από €95
το άτομο με πρωινό  � 25 42 17 36

· VANGELIS HOTEL APRTS, PROTARAS, CLASS A PROTARAS Τιμή 3
ήμερου (2 βράδια) πακέτου από €69 το άτομο με ημιδιατροφή (πρωινό
και δείπνο). Τιμή 4 ήμερου (3 βράδια) πακέτου από €95 το άτομο με
ημιδιατροφή(πρωινό και δείπνο)  � 23 83 40 60

· ELECTRA HOLIDAY VILLAGE-WATER PARK RESORT,AYIA NAPA,
CLASS A Τιμή 3 ήμερου (2 βράδια) πακέτου από €99 το άτομο με ALL
INCLUSIVE. Τιμή 4 ήμερου (3 βράδια) πακέτου από €140 το άτομο με ALL
INCLUSIVE � 23 72 56 00

Παιδιά στο ίδιο δωμάτιο(2-12) €10 το βράδυ με ημιδιατροφή.
Τρίτο και τέταρτο άτομο στο ίδιο δωμάτιο €20 το άτομο το βράδυ με ημιδιατροφή.

Περιορισμένος αριθμός κλινών
κάντε την κράτηση σας τώρα στο

24 202020
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€69

€69

€69

€99

Πραγματοποιήθηκε στις 17 Οκτω-
βρίου στις Βρυξέλλες τριμερής
κοινωνική σύνοδος κορυφής με θέμα

τη συνεργασία των κοινωνικών εταίρων. Η
τριμερής κοινωνική σύνοδος κορυφής διε-
ξάγεται δύο φορές τον χρόνο και παρέχει τη
δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων ανάμεσα
στους κοινωνικούς εταίρους, την Επιτροπή
και τους επικεφαλής των Κυβερνήσεων και
τους Υπουργούς Απασχόλησης της υφιστά-
μενης και των δύο προσεχών Προεδριών.

Η Υπουργός Εργασίας Σωτηρούλα Χα-
ραλάμπους που συμμετείχε στη σύνοδο σε
παρέμβασή της, αναγνώρισε την ανάγκη
για αποτελεσματικότερη οικονομική διακυ-
βέρνηση, δημοσιονομική εξυγίανση και μα-
κροοικονομική σταθερότητα. Ταυτόχρονα
τόνισε ότι είναι εξίσου σημαντικό στη δια-
δικασία αυτή να διαφυλαχτεί η κοινωνική
συνοχή και το ευρωπαϊκό κοινωνικό μον-
τέλο καθώς και η αναγνώριση ότι ο δρόμος
που θα βαδίσει κάθε κράτος πρέπει να είναι
συμβατός με τις ιδιαιτερότητές του, ειδικό-
τερα σε ό,τι αφορά το σύστημα διαμόρφω-
σης μισθών και το συνταξιοδοτικό.

Η κατάσταση στην απασχόληση, πρό-
σθεσε, δεν έχει ακόμα σταθεροποιηθεί ενώ
ο κίνδυνος φτώχειας γίνεται πιο έντονος
για μεγάλη μερίδα του πληθυσμού της Ένω-
σης, θέτοντας εν αμφιβόλω την υλοποίηση
του στόχου για μείωση της φτώχειας. «Οι
πολίτες αντιδρούν, και μόνο αν δώσουμε
έμπρακτα το μήνυμα ότι θέτουμε στην ίδια
γραμμή την οικονομική εξυγίανση με την
ευημερία των πολιτών μπορούμε να ανα-
κτήσουμε την εμπιστοσύνη τους και να

τους έχουμε συνοδοιπόρους».
Αναφερόμενη στον κοινωνικό διάλογο, η

Κυπρία Υπουργός ανέφερε ότι είναι απόλυτα
αναγκαίος σε όλους τους τομείς πολιτικής,
και ιδίως σε αποφάσεις που επηρεάζουν τη
δημοσιονομική πολιτική, τις αλλαγές στην
αγορά εργασίας και τις μεταρρυθμίσεις στην
κοινωνική πολιτική.

Μπροστά στην ΕΕ βρίσκεται η ανάγκη
όπως η δημοσιονομική εξυγίανση, οι διαρ-
θρωτικές αλλαγές, η ανάπτυξη και η απα-
σχόληση τεθούν στην ίδια βάση ως τομείς
προτεραιότητας. Μέσα στα πλαίσια αυτά
προτεραιότητα πρέπει να δοθεί σε μέτρα
που στηρίζουν τις μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις δημιουργώντας ταυτόχρονα θέσεις ερ-
γασίας, σε κίνητρα για ανάπτυξη της επιχει-
ρηματικότητας με ταυτόχρονη διαφύλαξη
του επιπέδου προστασίας των εργαζομένων
και στην ένταξη των νέων στην απασχό-
ληση μέσω της ενίσχυσης των μηχανισμών
κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης και της
ανάπτυξης πράσινων δεξιοτήτων. Σε αυτές
τις προσπάθειες, πολύ σημαντικό ρόλο έχει
να διαδραματίσει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο και το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο.

Η Σωτηρούλα Χαραλάμπους επισήμανε
ότι η λειτουργία δομών κοινωνικού διαλό-
γου σε όλα τα επίπεδα, Ενωσιακό, εθνικό
και τοπικό, είναι ιδιαίτερα σημαντική και η
Κύπρος έθεσε ως μια από τις βασικές προ-
τεραιότητες της Προεδρίας της την ανάγκη
ενίσχυσης της εμπλοκής των κοινωνικών
εταίρων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των
ΜΚΟ στην υλοποίηση της Στρατηγικής Ευ-
ρώπη 2020. �

Σύνοδος κορυφής στις Βρυξέλλες 
για συνεργασία κοινωνικών Εταίρων

ΟΣύνδεσμος Ασφάλειας και
Υγείας Κύπρου ο οποίος έχει
πλέον κατοχυρωθεί μέσα μια σειρά

επιτυχών δράσεων που στοχεύουν στην
ενημέρωση, την ανταλλαγή απόψεων αλλά
και την πληροφόρηση για τις νέες εξελίξεις
στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας
στην εργασία, οργάνωσε το 6ο Διεθνές Συ-
νέδριο SFESE στις 15 Οκτωβρίου.

Η σημασία του Συνεδρίου υπογραμμίζε-
ται από το γεγονός ότι στις μέρες μας πα-
ρατηρείται μια συνεχής μεταβολή του ερ-

γασιακού περιβάλλοντος με κύριο χαρα-
κτηριστικό την αύξηση του ρυθμού της ερ-
γασίας, τη συρρίκνωση της βιομηχανικής
δραστηριότητας και την εμφάνιση νέων
μορφών απασχόλησης.

Γι’ αυτό το λόγο το Συνέδριο αποκτά ση-
μαντικό ρόλο στην προσπάθεια για προ-
στασία των εργαζομένων από όλες, αλλά
ιδιαίτερα, από τις νέες μορφές κινδύνου που
σχετίζονται με τις εργασιακές καθώς και τις
τεχνολογικές καινοτομίες εντός και εκτός
του εργασιακού περιβάλλοντος. �

Διεθνές Συνέδριο Ασφάλειας



EPEYNA, ETOIMAZEI: Nάσω Κασoυλίδoυ

ΣΕΛIΔΑ ΤΗΣ ΓYΝΑIΚΑΣ
Yπάλληλος
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ΟΠαγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO), εδώ και
μερικά χρόνια έχει αφιερώσει μια ημέρα του χρόνου
στο πρόβλημα της Οστεοπόρωσης. Το Διεθνές

Ίδρυμα Οστεοπόρωσης και τα συναφή εθνικά ιδρύματα σε
όλο τον κόσμο εορτάζουν κάθε
χρόνο στις 20 Οκτωβρίου την
Παγκόσμια Ημέρα κατά της
Οστεοπόρωσης (ΠΗΟ).

Η ΠΗΟ προσφέρει μια καλή
ευκαιρία για μεγαλύτερη ευαι-
σθητοποίηση όσον αφορά την
πρόληψη και τη θεραπεία της
οστεοπόρωσης, μιας ασθένειας
που γίνεται ολοένα πιο ανησυ-
χητική όσο ο πληθυσμός αυξά-
νεται και ζει περισσότερο.

Ασβέστιο και οστεοπόρωση
H επαρκής πρόσληψη ασβεστίου από τη διατροφή είναι

πρωταρχικής σημασίας στην επίτευξη της μέγιστης οστικής
πυκνότητας (peak bone mass) και τροποποιεί το ρυθμό της
απώλειας της οστικής πυκνότητας που παρατηρείται με την
αύξηση της ηλικίας.

Βιοδιαθεσιμότητα ασβεστίου
H απορρόφηση του ασβεστίου από το έντερο δεν απει-

κονίζει τη βιοδιαθεσιμότητα του στον οργανισμό γιατί το
ασβέστιο κατακρατείται για να χρησιμοποιηθεί για το σχη-
ματισμό και την μετάλλωση (mineralization) των οστών. Ο
ανθρώπινος οργανισμός μπορεί να χρησιμοποιήσει μέχρι
500 mg κάθε φορά από τα τρόφιμα ή τα συμπληρώματα γι’
αυτό η κατανάλωση Ca πρέπει να διαμοιράζεται κατά τη
διάρκεια της ημέρας για να επιτυγχάνεται μεγαλύτερη
απορρόφηση. 

Η μέγιστη απορροφητικότητα του ασβεστίου (είτε από τις
τροφές είτε από συμπληρώματα) είναι 30-40%. Το ασβέστιο
στο γάλα θεωρείται σαν σημείο αναφοράς γιατί απορροφά-
ται σε ποσοστό περίπου 35% (λόγω ύπαρξης βιταμίνης Δ,
της λακτόζης και καζεϊνοφωσφοπρωτεϊνών). Ενώ αντίθετα
το ασβέστιο στο σπανάκι θεωρείται το παράδειγμα της μι-
κρότερης βιοδιαθεσιμότητας γιατί απορροφάται σε ποσο-
στό 5% (λόγω ύπαρξης στο σπανάκι οξαλικού οξέος και φυ-
τικών ινών).
Συνιστώμενη ημερήσια επαρκής πρόσληψη Ca
ΗΛΙΚΙΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 

(mg Ca)  
Βρέφος 6 μήνες – 1 χρόνος 1 (270 mg)
Παιδιά 1-3 χρόνων 2 (500 mg)
Παιδιά 4-8 χρόνων 3 (800 mg)
Παιδιά 9-18 χρόνων 5 (1200mg)
Ενήλικες (19-50 χρόνων) 4 (1000 mg)
Ενήλικες 51-70 χρόνων 5 (1200 mg)
Ενήλικες 71+ χρόνων 5 (1200 mg)
Ενήλικες με οστεοπόρωση σε 

ορμονοθεραπεία HRT 4 (1000 mg)
Ενήλικες με οστεοπόρωση χωρίς HRT 5-6 (1200-1500 mg)  
Έγκυες και θηλάζουσες 3-5 (800 -1200 mg) 
Εγκυμοσύνη <18χρ.       5 (1300 mg)                                                    

>18χρ. 4 (1000 mg)  
Η μέγιστη ημερήσια ανεκτή πρόσληψη (UL) ασβεστίου για
ηλικίες από 1+ χρόνων είναι τα 2500 mg Ca. 

Διατροφικό ασβέστιο
ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
Βάση της περιεκτικότητας σε ασβέστιο (Ca)

1 ισοδύναμο αντιστοιχεί με 300 mg Ca
• 1 ποτήρι(200 ml) γάλα (ολόπαχο, ημι-άπαχο, άπαχο)
• ½ φλιτζάνι γάλα εβαπορέ
• 5 κουταλιές σούπας γάλα σε σκόνη
• 200 γρ. γιαούρτι (ολόπαχο ή άπαχο)
• 1 φέτα (40 γρ.) τυρί τύπου cheddar 
• 1+1/3 φλιτζάνι τυρί τύπου cottage
• 50 γρ. tofu(μαλακό τυρί σόγιας)
• 2 γεμάτα κουταλάκια(40 γρ.) ταχίνι
• 100 γρ. φασόλια σόγιας
• 180 γρ. σπανάκι 

Είδος τυριού Περιεκτικότητα 
σε mg Ca  

Τυρί φέτα (30 γραμμ.) (20% λιπαρά) 160 mg Ca
Γραβιέρα (30 γραμμ.) 300 mg Ca
Κεφαλοτύρι (30 γραμμ.) 243 mg Ca 

Τυρί gouda (30 γραμμ.) 198 mg Ca
Μοτσαρέλα (30 γραμμ.) 207 mg Ca
Παρμεζάνα (30 γραμμ.) 414 mg Ca
Τυρί Cottage (1 φλιτζάνι) 135 mg Ca
Τυρί cheddar (30 γραμμ.) 200 mg Ca
Τυρί edam (30 γραμμ.) 207 mg Ca  

Παραδοσιακά τρόφιμα
Σε 40γρ. Προϊόντος Περιεκτικότητα 

σε mg Ca  
τραχανάς(8.5% λιπαρά) 86 mg Ca
αγελαδινό χαλούμι (26% λιπαρά) 310 mg Ca
αιγοπρόβειο χαλούμι (26% λιπαρά) 278 mg Ca
τυρί φλαούνας (29% λιπαρά) 255 mg Ca 
αναρή φρέσκα (22% λιπαρά) 50 mg Ca  

Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα 
Το γάλα έχει ψηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο και φω-

σφόρο και περιέχει λακτόζη και καζεινικά φωσφοπεπτίδια,
τα οποία ενισχύουν την απορρόφηση και τη διατήρηση του
ασβεστίου. Τα γαλακτοκομικά προϊόντα δεν περιέχουν ου-
σίες που να παρεμποδίζουν την απορρόφηση του ασβεστίου
από το έντερο.

Σύμφωνα με τον Βρετανικό Σύνδεσμο Διαιτολόγων παιδιά
άνω των 2 χρονών μπορούν να παίρνουν ημι-άπαχο γάλα
(ελαφρύ) και παιδιά άνω των 5 χρονών μπορούν να παίρ-
νουν άπαχο γάλα και σύμφωνα με τον Αμερικανικό Σύνδε-
σμο Διαιτολόγων παιδιά άνω των 2 χρονών μπορούν να
παίρνουν άπαχο γάλα. Το ημι-άπαχο και  άπαχο γάλα πε-
ριέχουν την ίδια ποσότητα ασβεστίου. Το άπαχο γάλα πε-
ριέχει μικρότερη ποσότητα βιτ. Δ. 

Είναι πλέον αποδεδειγμένο ότι η λακτόζη βοηθά σημαν-
τικά στην απορρόφηση του ασβεστίου. Tα αποτελέσματα
αυτής της δράσης μπορεί να είναι διπλάσια σε μεγαλύτερο
ποσοστό λακτόζης (15-30% της συνολικής διατροφής). Επί-
σης, η λακτόζη φαίνεται να έχει μεγαλύτερη επίδραση στην
απορροφητικότητα του ασβεστίου όταν η απορρόφηση είναι
χαμηλή και η έλλειψη της λακτάσης δεν παρεμποδίζει την
απορρόφηση  του Ca.Επιπρόσθετα, το ασβέστιο από το γι-
αούρτι (λόγω ύπαρξης προβιοτικών), όπου η λακτόζη είναι
μερικώς υδρολυμένη και από τα τυριά χαμηλά σε λιπαρά
(λόγω ειδικής επεξεργασίας) που δεν περιέχουν λακτόζη,
απορροφάται το ίδιο αποτελεσματικά όπως και στο γάλα. 

Αν κάποιοι δεν μπορούν να ανεχθούν τα γαλακτοκομικά
προϊόντα, ίσως είναι αναγκαίο γι’ αυτούς να λαμβάνουν
συμπληρώματα ασβεστίου, αφού είναι πολύ δύσκολο να κα-
ταναλώνουν ημερησίως ένα γραμμάριο ασβεστίου. Η λήψη
συμπληρώματος ασβεστίου πρέπει πάντοτε να συνδυάζεται
με παράλληλη λήψη βιταμίνης Δ και ακόμα καλύτερα με
ψευδάργυρο και μαγνήσιο. 

Εάν είστε αυστηρός χορτοφάγος ή αλλεργικός στο γάλα
ή έχετε δυσανεξία στη λακτόζη μπορείτε να χρησιμοποιείτε
υποκατάστατα γάλακτος και τυριού όπως είναι το γάλα σό-
γιας εμπλουτισμένο με ασβέστιο ή το τυρί σόγιας (tofu).
Ακόμα το σουσάμι και τα προϊόντα του αποτελούν εξαιρε-
τικές πηγές, καλά απορροφήσιμου ασβεστίου !! Επίσης, η
κατανάλωση μικρών ψαριών (με το κόκκαλο) που είναι
πλούσια σε ασβέστιο και βιταμίνη Δ ή σαρδέλες, η κατανά-
λωση μπρόκολου, λάχανου, μαϊντανού αποτελούν σχετικά
καλές πηγές βιοδιαθέσιμου ασβεστίου. 

Προσοχή στις συνεχείς και συχνά αδικαιολόγητες προ-
σπάθειες απώλειας βάρους γιατί μπορεί να είναι πολύ επι-
ζήμιες για τη σκελετική υγεία, ιδιαίτερα κατά την εφηβική
ηλικία και την περιεμμηνοπαυσιακή περίοδο, γιατί κάθε
φορά που χάνετε βάρος χάνετε και οστική μάζα. Γι’αυτό
ποτέ μη ξεκινάτε μία τέτοια προσπάθεια χωρίς τη βοήθεια
κάποιου εγγεγραμμένου Διαιτολόγου.

Βιταμίνη Δ
Έλλειψη βιταμίνης Δ από τον οργανισμό προκαλεί ση-

μαντικά μικρότερη απορρόφηση ασβεστίου και ως γνωστό
η βιταμίνη Δ σχηματίζεται από τον οργανισμό μας, όταν το
σώμα μας εκτίθεται στον  ήλιο. 
Συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα βιταμίνης Δ 
ΗΛΙΚΙΑ Περιεκτικότητα 

σε μg ( IU)
Βιταμίνης Δ  

1-50 χρόνων 5μg (200 IU)
51-70 χρονών 10μg (400 IU)
71 και μεγαλύτεροι 15μg (600 IU) 

Μετ-εμμηνοπαυσιακές γυναίκες 
με οστεοπόρωση 17.5-20μg (700-800 IU)   

Στις έγκυες, θηλάζουσες, προ- και μετ-εμμηνοπαυσιακές
γυναίκες. ΔΕΝ υπάρχει διαφορά στη συνιστώμενη ποσό-
τητα.

Είναι αξιοσημείωτο να αναφερθεί ότι έχει φανεί ότι η πα-
χυσαρκία έχει συσχετιστεί με μειωμένα επίπεδα βιτ. Δ και
αυτό πιθανότατα να οφείλεται στη μειωμένη έκθεση τους
στον ήλιο, αλλά υπάρχουν και δεδομένα που να δείχνουν
ότι υπάρχει μειωμένη βιοδιαθεσιμότητα της στα παχύσαρκα
άτομα.

Το δέρμα των ηλικιωμένων είναι λιγότερο αποτελεσμα-
τικό στην παραγωγή βιταμίνης Δ μετά από έκθεση σε ηλιο-
φάνεια, καθώς επίσης και πιο λεπτό με λιγότερα κύτταρα τα
οποία μπορούν να συνθέσουν βιταμίνη Δ. Περίπου 10΄ έκ-
θεση στον ήλιο σε χέρια και πρόσωπο είναι συνήθως αρκετό
για παραγωγή 400IU(μg) βιτ. Δ. Από 5-15’ έκθεση στον ήλιο
2-3 φορές/εβδ σε χέρια,  βραχίονα, πρόσωπο συνήθως κα-
λύπτουν τις συνιστώμενες ποσότητες της βιταμίνης Δ.

Τροφές πλούσιες σε Βιταμίνη Δ : Σαρδέλες (κονσέρβα),
σολομός καπνιστός , σκουμπρί φρέσκο, μπακαλιάρος, σο-
λoμός, μουρουνέλαιο, μαργαρίνη ενισχυμένη

Άσκηση: ρόλος της άσκησης στην οστεοπόρωση είναι δι-
πλός. Η άσκηση αποτελεί πρόληψη γιατί αυξάνει την οστική
μάζα μέχρι και κατά τη διάρκεια της εφηβείας (αύξηση
οστών σε μήκος, κυρίως υπό την επίδραση των ορμονών του

φύλου), στοχεύοντας
στην απόκτηση μέγιστης
οστικής πυκνότητας έως
και την ηλικία των 30
ετών, τόσο σε άντρες
όσο και σε γυναίκες, γε-
γονός που έχει ως απο-
τέλεσμα μεγαλύτερα

επίπεδα οστικής πυκνότητας κατά τη διάρκεια της ενήλικης
ζωής, αλλά επιπλέον κατά την ενηλικίωση είναι και θερα-
πεία γιατί: α) διατηρεί την οστική πυκνότητα στον ενήλικα,
β) μειώνει την απώλεια οστικής πυκνότητας στην εμμηνό-
παυση, γ) αργοπορεί το ρυθμό απώλειας οστικής πυκνότη-
τας με την αύξηση της ηλικίας κατά τη μέση και γεροντική
ηλικία και προφυλάσσει από τις πτώσεις.

Τα οφέλη της άσκησης της οστεοπόρωσης είναι πολλα-
πλά: Μειώνει την απώλεια οστικής πυκνότητας και αυξάνει
τη μυϊκή δύναμη και τη μυϊκή μάζα. Επίσης διορθώνει τη
στάση, αυξάνει την ευκαμψία, βελτιώνει την ικανότητα ισορ-
ροπίας, μειώνει τον κίνδυνο πτώσης, μειώνει την κόπωση
και ανακουφίζει τους πόνους βελτιώνει την καρδιοανα-
πνευστική ικανότητα και φυσικά βελτιώνει την ποιότητα της
ζωής.

Πρόληψη και θεραπεία
Λόγω των συνεπειών της οστεοπόρωσης στην υγεία και

στην ποιότητα ζωής των ατόμων, η πρόληψη της νόσου και
των σχετιζόμενων με αυτή καταγμάτων θεωρείται βασική
για τη διατήρηση της υγείας, της ποιότητας ζωής και της
ανεξαρτησίας στον ηλικιωμένο πληθυσμό.

Η πρόληψη της ασθένειας πρέπει να ξεκινά από την νεαρή
ηλικία, με σωστή διατροφή και άσκηση, παράγοντες που
συμβάλλουν στη δημιουργία γερών οστών και στην εδραί-
ωση ενός ορθού τρόπου ζωής που θα προστατέψει την υγεία
των οστών και μετά την ενηλικίωση.

Η σωστή διατροφή και η σωματική άσκηση συντελούν
επίσης στη διατήρηση της υγείας των οστών και αναστέλ-
λουν την εξέλιξη της νόσου, ακόμα και όταν αυτή εμφανι-
στεί.

Οι γυναίκες άνω των 65 ετών, αλλά και όλα τα άτομα που
μπορεί να έχουν επιβαρυνθεί από έναν ή περισσότερους πα-
ράγοντες που συντείνουν στην εμφάνιση της οστεοπόρω-
σης, θα πρέπει να υποβάλλονται σε τακτικούς ελέγχους
οστικής μάζας, μιας ανώδυνης και απλής εξέτασης, η οποία
μπορεί να διαγνώσει με ακρίβεια την ύπαρξη και εξέλιξη της
νόσου.

Σε περίπτωση διάγνωσης της νόσου, σύγχρονες φαρμα-
κευτικές μέθοδοι μπορούν να μειώσουν την πιθανότητα
οστεοπορωτικού κατάγματος και να επιβραδύνουν ή και να
αναστείλουν την εξέλιξή της. �

Πηγή: NIAMS (National Institute of Arthritis and Musculo-
skeletal and Skin Diseases)

Ανακοίνωση Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου 
για την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Οστεοπόρωσης (20 Οκτωβρίου 2011)
Φετινό Θέμα: “3 βήματα για την πρόληψη: Ασβέστιο, Βιταμίνη D και Άσκηση“.
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Τα γεγονότα
Ο εφεσείων Λοΐζος Παναγή, με απόφαση

της ΕΔΥ, ημερομηνίας 1/11/2000, είχε επι-
λεγεί ως ο καταλληλότερος για προαγωγή
στη θέση Διευθυντή Φαρμακευτικών Υπη-
ρεσιών. Η προαγωγή του ανακλήθηκε από
την ΕΔΥ, μετά από συμβουλή του Γενικού
Εισαγγελέα, επειδή, κατά τη συνεδρία της,
παρευρέθη και έκαμε συστάσεις ο Γενικός
Διευθυντής του Υπουργείου Υγείας, ο
οποίος δεν ήταν ο αρμόδιος. Στο μεταξύ,
είχε δημοσιευθεί ο περί Δημόσιας Υπηρε-
σίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του
2000, (Ν. 156(Ι)/2000) και τα ΄Αρθρα 34(9)
και 35(4), τροποποιήθηκαν με την προ-
σθήκη σ’ αυτά ότι «... όταν πρόκειται για
την πλήρωση της θέσης του Προϊσταμένου
Τμήματος, στις συστάσεις προβαίνει ο Γε-
νικός Διευθυντής του οικείου Υπουρ-
γείου:». 

Η ΕΔΥ, κατά την επανεξέταση του θέμα-
τος, προήγαγε τον αιτητή. Στη συνεδρία
της κλήθηκε και παρέστη ο Γενικός Διευ-
θυντής, ο οποίος σύστησε για προαγωγή
τον αιτητή. Η νέα αυτή σύ-
σταση, η οποία αποτέλεσε
στοιχείο κρίσης, αμφισβητή-
θηκε από το ενδιαφερόμενο
μέρος Ευπραξία Πετρώνδα
(Προσφυγή Αρ. 583/01), όπως
αμφισβητήθηκε και η νομιμό-
τητα των προφορικών εξετά-
σεων, τα αποτελέσματα των
οποίων, επειδή δεν είχε διαφο-
ροποιηθεί η σύνθεση της ΕΔΥ
από την ημερομηνία της προ-
ηγούμενης διαδικασίας, λή-
φθηκαν υπόψη.  

Η  απόφαση  για την προαγωγή του αι-
τητή ακυρώθηκε κατ’ έφεση - (βλ. Πε-
τρώνδα ν. Δημοκρατίας (2005) 3 Α.Α.Δ.
293). Σ’ αυτήν, συζητήθηκαν θέματα ανα-
δρομικής ισχύος του Ν. 156(Ι)/2000, ως εκ
της φύσεώς του, και, κατά συνέπεια, κατά
πόσο η ΕΔΥ, κατά την επανεξέταση του θέ-
ματος πλήρωσης της θέσης, ήταν υποχρε-
ωμένη να εφαρμόσει τη νομοθεσία που
ίσχυε κατά το χρόνο της επανεξέτασης και
όχι τη νομοθεσία που ίσχυε όταν λήφθηκε
η ανακληθείσα απόφαση. Μετά από ανα-
φορά σε διιστάμενες πρωτόδικες αποφά-
σεις αναφορικά με το Άρθρο 58  του περί
των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου
Νόμου του 1999, (Ν. 158(Ι)/99), κρίθηκε
ότι:-

«Το άρθρο 58  κωδικοποιεί  αυτούσια ήδη
καθιερωμένη νομολογιακή αρχή και δεν ει-
σάγει όρους με έννοια διαφορετική. Ανα-
φέρεται  σε Νόμο αναδρομικής ισχύος και,
όπως έχουμε σημειώσει, οι διαδικαστικής
φύσης νομοθετικές ρυθμίσεις, ως θέμα

ορθής απόδοσης της βούλησης του νομο-
θέτη, φέρουν μέσα τους την αναδρομική
δύναμη. Εκτός αν, βεβαίως, ο ίδιος ο νομο-
θέτης  θελήσει άλλως και η  έλλειψη τέ-
τοιας ειδικής αναφοράς επιβεβαιώνει παρά
ανατρέπει το τεκμήριο πως θέσπισε τη νο-
μοθετική διάταξη για να έχει αναδρομική
ισχύ.»

Με την πιο πάνω κατάληξη, η λήψη, κατά
την επανεξέταση, νέας σύστασης από το
Γενικό Διευθυντή κρίθηκε ορθή. Εσφαλ-
μένα, όμως, κρίθηκε, λήφθηκαν υπόψη οι
προφορικές εξετάσεις, που διεξάχθηκαν
κατά την πρώτη διαδικασία και στις οποίες
συμμετείχε ο Γενικός Διευθυντής, τότε
αναρμόδιος. Η παρουσία σ’ αυτές αναρμό-
διου τότε προσώπου τις μόλυνε και δεν
ήταν νόμιμο για την ΕΔΥ, κατά την επανε-
ξέταση, να τις συνυπολογίσει ως στοιχείο
κρίσης.

Μετά την πιο πάνω ακυρωτική απόφαση,
η ΕΔΥ, στις 13/10/2005, εξέτασε τον τρόπο
επανεξέτασης της πλήρωσης της θέσης.
Αφού έλαβε υπόψη τα ευρήματα του Ανω-
τάτου Δικαστηρίου στην Πετρώνδα ν. Δη-
μοκρατίας, (πιο πάνω), και το Άρθρο 34(8)
και (9) του Νόμου, όπως τροποποιήθηκε με
τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποι-
ητικός) (Αρ. 3) Νόμο του 2005, (Ν.
105(Ι)/2005), αποφάσισε να καλέσει σε
προφορική εξέταση τους υποψήφιους που
προσήλθαν ενώπιο της κατά την αρχική
εξέταση της πλήρωσης της θέσης. Στις
6/12/2005, σε συνεδρία της, δέχθηκε σε
προφορική εξέταση τους υποψήφιους, με-
ταξύ των οποίων ήταν ο αιτητής και το εν-

διαφερόμενο μέρος. Ο Γενι-
κός Διευθυντής, ο οποίος
κλήθηκε και παρέστη, αφού
αξιολόγησε την απόδοση
των υποψηφίων στην προ-
φορική εξέταση σύστησε
για προαγωγή τον αιτητή
και αποχώρησε. Η ΕΔΥ ,
στη συνέχεια, υπό το φως
και των κρίσεων του Γενι-
κού Διευθυντή, επέλεξε για
προαγωγή το ενδιαφερό-
μενο μέρος Ευπραξία Πε-
τρώνδα.

Η νομιμότητα της πιο πάνω διοικητικής
πράξης αμφισβητήθηκε με την προσφυγή
107/2006 που καταχώρησε o εφεσείων/αι-
τητής Λοΐζος Παναγή. Το πρωτόδικο δικα-
στήριο, με απόφαση του ημερ. 22.9.2008,
απέρριψε την υπό αναφορά προσφυγή και
ενάντια στην απόφαση αυτή καταχωρί-
στηκε η παρούσα έφεση.

Οι λόγοι της έφεσης
Ο εφεσείων επεδίωξε την ανατροπή της

πρωτόδικης κρίσης με την οποία απερρί-
φθη η προσφυγή του εναντίον της προ-
αγωγής του ενδιαφερομένου μέρους στη
θέση Διευθυντή Φαρμακευτικών Υπηρε-
σιών για λόγους που, κατά κύριο λόγο, συ-
ναρτώνται προς το λανθασμένο του σκε-
πτικού του πρωτόδικου Δικαστηρίου, όσον
αφορά τα κριτήρια που έλαβε υπόψη η
ΕΔΥ προς ανάδειξη του καταλληλότερου
υποψηφίου. 

Η απόφαση του δικαστηρίου
Το εφετείο  απορρίπτοντας  την έφεση

αποφάνθηκε ότι:

α. Συνεξέταση όλων των δεδομένων που
είχαν τεθεί ενώπιον του πρωτόδικου Δικα-
στηρίου αποκαλύπτει ότι αυτό ορθά απέρ-
ριψε την προσφυγή, δίνοντας προς τούτο
επαρκείς και σύμφωνα με τη
νομολογία λόγους. 

β. Τα στοιχεία του φακέλου
αποκαλύπτουν την απόλυτη
ισοδυναμία / ισοβαθμία του
εφεσείοντος με το ενδιαφερό-
μενο μέρος, κατά τα τελευταία
πέντε έτη (1995 – 1999). Επο-
μένως, σε αντίθεση με την ει-
σήγηση του εφεσείοντος, ορθά
το πρωτόδικο Δικαστήριο θε-
ώρησε αυτόν και το ενδιαφε-
ρόμενο μέρος ως ισοδύναμους
σε αξία. 

γ. Όσον αφορά τη θεώρηση του πλεονε-
κτήματος, ορθά και πάλι το πρωτόδικο Δι-
καστήριο έκρινε ότι η ΕΔΥ έχοντας υπόψη
της το πλεονέκτημα του εφεσείοντος
έδωσε επαρκή αιτιολογία για την επιλογή
του ενδιαφερομένου μέρους ενόψει της
υπεροχής αυτού κατά την προφορική εξέ-
ταση και τη μεγάλη υπεροχή του σε αρχαι-
ότητα. 

δ. Σε ό,τι αφορά τη σύσταση του Γενικού
Διευθυντή, η οποία αποτελεί στη βάση της
νομολογίας σημαντικό στοιχείο κρίσης
εφόσον στοχεύει στην ορθή καθοδήγηση
του διορίζοντος οργάνου προς επιλογή του
καταλληλότερου υποψηφίου,  ορθά και
πάλι το πρωτόδικο Δικαστήριο έκρινε ότι
η ΕΔΥ δεν ακολούθησε τη σύσταση, με
γνώμονα την ενώπιον της υπέρτερη από-
δοση του ενδιαφερόμενου μέρους έναντι
του εφεσείοντος, αλλά και την 15ετή υπε-
ροχή του σε αρχαιότητα. Η αιτιολογία που
δόθηκε από την ΕΔΥ κρίθηκε επαρκής από
το πρωτόδικο Δικαστήριο και δεν μπορεί
να υπάρξει διαφωνία ως προς τούτο.

ε. Εκείνο που εν τέλει παραγνώρισε ο
εφεσείων κατά την ανάπτυξη των θέσεών
του, είναι ότι το διοικητικό όργανο δια-
μορφώνει κρίση έχοντας υπόψη το σύνολο
των στοιχείων τα οποία είναι ενώπιον του.
Η επιλογή γίνεται στη βάση της αξιολόγη-
σης όλων των δεδομένων, η οποία αξιολό-
γηση εφόσον είναι εύλογη, σύμφωνη με τα
στοιχεία και τα δεδομένα που είναι ενώπιον
του διοικητικού οργάνου και δεν εκφεύγει
των ακραίων ορίων της διακριτικής του ευ-
χέρειας, δεν είναι δυνατό να υποκαταστα-
θεί από το αναθεωρητικό Δικαστήριο. Η
θέση του εφεσείοντος κατατείνει στη λαν-
θασμένη προσέγγιση ότι μπορεί στην
ουσία να γίνεται μια αριθμητική ή μαθημα-
τική συνεξέταση των στοιχείων κατά τρόπο
που το ένα στοιχείο υπέρ του ενός υποψη-
φίου, να εξουδετερώνεται από κάποιο άλλο
στοιχείο υπέρ του άλλου υποψηφίου. Τέ-
τοια άσκηση αναμφίβολα παραπέμπει σε
μηχανιστικό υπολογισμό από τον οποίο
όμως ελλείπει το στοιχείο της διακριτικής
ευχέρειας και της καθολικής κρίσης υπό το
φως του συνόλου των παραμέτρων. Όπως
υποδείχθηκε στην Πολυξένη Γρηγορίου
(Μιχαηλίδου) v Δημοκρατίας (2007) 3 ΑΑΔ
275, δεν μπορεί να προκαθοριστεί η βαρύ-
τητα των στοιχείων κρίσης ώστε οποιοδή-
ποτε από αυτά να έχει και ορισμένη σημα-

σία. Το σύστημα αξιολόγησης πρέπει,
καθώς υποδείχθηκε και στην Γιωργούδης v
Δημοκρατίας (2009) 3 ΑΑΔ 116, να στο-
χεύει στην ανάδειξη του καταλληλότερου

υποψηφίου, με μόνη δέ-
σμευση να εξυπηρετείται η
αξιοκρατία και το δημόσιο
συμφέρον.

στ. Μέσα στα πιο πάνω
πλαίσια ορθά το πρωτόδικο
Δικαστήριο, απέδωσε τη
βαρύτητα που άρμοζε στη
15χρονη υπεροχή του εν-
διαφερομένου μέρους σε
αρχαιότητα, η οποία σαφώς
και δεν μπορεί να χαρακτη-
ρισθεί, ως η εισήγηση του
εφεσείοντος, οριακή, επειδή

επρόκειτο για προαγωγή σε υψηλή διευ-
θυντική θέση. Άλλωστε, όπως έχει ανα-
γνωρίσει η νομολογία, θέση που εδώ πα-
ραγνωρίζει ο εφεσείων, η αρχαιότητα φέρει
μαζί της την ανάλογη πείρα που προσμε-
τρά στην αξία ακριβώς λόγω του εύρους
υπηρεσίας του συγκεκριμένου υποψηφίου.
Πρόσθετα, έχει πλειστάκις νομολογηθεί ότι
η αρχαιότητα, η οποία δεν έχει παύσει να
αποτελεί θεσμοθετημένο κριτήριο, λαμβά-
νεται υπόψη ακόμη και σε θέσεις υψηλά
στην ιεραρχία, όταν κατά τα άλλα οι υπο-
ψήφιοι είναι ίσοι σε αξία. Στην Δημοκρατία
v Χαράλαμπου Ταλιώτη Α.Ε. αρ. 190/07
ημερ. 13.7.2010, η Ολομέλεια επανέλαβε το
τι ελέχθη στην Γιώργος Ζωδιάτης v Δημο-
κρατίας (2008) 3 ΑΑΔ 406, ότι το κριτήριο
της αρχαιότητας ουδέποτε έπαψε να έχει τη
δική του σημασία, ιδιαίτερα όταν είναι
πολύ μεγάλη (εκεί ήταν 16 ½ χρόνια). Στη
δε Ταλιώτη, η υπεροχή κατά 15 χρόνια
στην αρχαιότητα θεωρήθηκε ως ικανή να
παρακάμψει το πλεονέκτημα του εφεσεί-
οντος. 

ζ. Δεν  ήταν δυνατό για την ΕΔΥ να πα-
ραγνωρίσει την καλύτερη απόδοση του εν-
διαφερομένου μέρους κατά την προφορική
εξέταση που, όπως έχει επίσης νομολογη-
θεί, αποκτά σημασία ιδιαίτερα σε υψηλές
θέσεις στην ιεραρχία και εν τέλει αποτελεί
στοιχείο που συνεξετάζεται με όλα τα υπό-
λοιπα δεδομένα, ώστε να μην χωρεί κατ΄
ανάγκην μικροσκοπική ανάλυση περί
«οριακής» υπεροχής του ενός υποψηφίου
έναντι του άλλου, ως διαβάθμιση μεταξύ
του «εξαίρετα» και του «πολύ καλού».

η. Η σύγκριση της υπό κρίση έφεσης με
την απόφαση της πλειοψηφίας της Πλή-
ρους Ολομέλειας στην Ειρήνη Χριστοδού-
λου v Δημοκρατίας, υπόθ. αρ. 862 (2009) 3
ΑΑΔ 164, δεν είναι δόκιμη. Όπως ορθά εν-
τοπίζει το ενδιαφερόμενο μέρος στην δική
του αγόρευση, εκεί κρίθηκε ότι η υπεροχή
του ενδιαφερόμενου μέρους στην προφο-
ρική εξέταση από μόνη της δεν μπορούσε
να ήταν αποφασιστικό στοιχείο κρίσης σε
ανώτερες θέσεις, σε παραγνώριση της υπε-
ροχής της αιτήτριας σε αρχαιότητα, προ-
σόντα και της υπέρ της σύστασης. Εδώ το
ενδιαφερόμενο μέρος είναι ίσο σε αξία με
τον εφεσείοντα, έχει έκδηλη και συντρι-
πτική υπεροχή σε αρχαιότητα κατά 15 χρό-
νια, επιφέροντας μαζί της την ανάλογη με-
τρήσιμη πείρα και υπερείχε και στην
προφορική εξέταση. �

Υπόθεση  αρ. 881/2010

Λοΐζος Παναγή 
ν. 

Δημοκρατίας

29 Σεπτεμβρίου, 2011

AAΠΠOOΦΦAAΣΣEEIIΣΣ  AANNΩΩTTAATTOOYY  ΔΔIIKKAAΣΣTTHHPPIIOOYY
ΣΣEE  ΘΘEEMMAATTAA  ΔΔHHMMOOΣΣIIAAΣΣ  ΔΔIIOOIIKKHHΣΣHHΣΣ

Eτοιμάζει Γλαύκος Xατζηπέτρου

Συνεξέταση όλων
των δεδομένων που
είχαν τεθεί ενώπιον
του πρωτόδικου 
Δικαστηρίου απο-
καλύπτει ότι αυτό
ορθά απέρριψε 
την προσφυγή. 

Η αιτιολογία που
δόθηκε από την
ΕΔΥ κρίθηκε επαρ-
κής από το πρωτό-
δικο Δικαστήριο
και δεν μπορεί να
υπάρξει διαφωνία
ως προς τούτο.
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RODON Mount Hotel & Resort
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ΛΕΜΕΣΟΣΠΑΦΟΣ
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•• ΑΓΡΟΣ

ΑΠΟ

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας,
πάνω από το 80% των θανάτων σε χώρες με χαμηλό
και μεσαίο εισόδημα οφείλονται σε καρδιαγγειακά

νοσήματα (ΚΝ). Η διακοπή του καπνίσματος, η σωστή δια-
τροφή και η άσκηση είναι σημεία-κλειδιά τόσο για την πρό-
ληψη όσο και για την αντιμετώπιση των ΚΝ.
«Σύμμαχοι» στην καλή λειτουργία της καρδιάς:

* Η απόκτηση και διατήρηση ενός υγιούς βάρους, που
αντιστοιχεί σε δείκτη μάζας σώματος μεταξύ 18,5-24,9. Ο
δείκτης μάζας σώματος υπολογίζεται διαιρώντας το βάρος
σε κιλά διά το ύψος σε μέτρα στο τετράγωνο. Η περιφέρεια
μέσης είναι εξίσου σημαντική και οι επιθυμητή τιμή είναι
μικρότερη από 80 εκατοστά για τις γυναίκες και μικρότερη
από 94 εκατοστά για τους άντρες.

* Φυσική δραστηριότητα: ανεξάρτητα από το σωματικό
βάρος, τουλάχιστον 30 λεπτά φυσικής δραστηριότητας
ημερησίως (συνεχόμενα ή αθροιστικά) έχουν ευεργετική
δράση στο καρδιαγγειακό σύστημα. Ως φυσική δραστη-
ριότητα νοείται ακόμη και το απλό περιπάτημα. Καλό είναι
η διάρκεια και η ένταση της άσκησης σταδιακά να αυξά-
νονται.

* Φρούτα και λαχανικά: η κατανάλωση τουλάχιστον 5 με-
ρίδων θωρακίζει την καρδιά, προσφέροντας πληθώρα βι-
ταμινών, ιχνοστοιχείων, φυτικών ινών και πολύτιμων φυτο-
χημικών.

* Τρόφιμα ολικής άλεσης (μαύρο ψωμί και μακαρόνια,
καστανό ρύζι, βρώμη), όσπρια και άλλοι σύνθετοι υδατάν-
θρακες. Τα τρόφιμα αυτά πρέπει να καταναλώνονται σε κα-
θημερινή βάση και να προτιμώνται σε σχέση με επεξεργα-
σμένα τρόφιμα, καθώς δίνουν ενέργεια, πολύτιμες βιταμίνες
και ιχνοστοιχεία, ενώ είναι πλούσια και σε φυτικές ίνες. Οι
φυτικές ίνες προάγουν τον κορεσμό και ευνοούν την ομαλή
απορρόφηση της ενέργειας, βοηθώντας στην καλύτερη
ρύθμιση του σακχάρου. Ειδικά οι διαλυτές φυτικές ίνες, που
περιέχονται σε τρόφιμα όπως η βρώμη, τα όσπρια και ορι-
σμένα φρούτα και λαχανικά, φαίνεται ότι βελτιώνουν τα
επίπεδα της «κακής» (LDL) χοληστερόλης.

* Ελαιόλαδο: το ελαιόλαδο είναι πηγή μονοακόρεστων
λιπαρών οξέων και βιταμίνης Ε, τα οποία βοηθούν στην
καλή λειτουργία της καρδιάς. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξε-
χνάμε ότι και το ελαιόλαδο έχει αρκετές θερμίδες, γι' αυτό
θα πρέπει να καταναλώνεται με μέτρο, ειδικά αν συνυπάρ-
χει αυξημένο σωματικό βάρος.

* Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα: προστατεύουν το καρδιαγγειακό
σύστημα μέσω διαφόρων δράσεων (αντιθρομβωτική και
αντιφλεγμονώδης δράση, βελτίωση της ενδοθηλιακής λει-
τουργίας κ.λπ.). Πηγές ωμέγα-3 λιπαρών οξέων είναι τα λι-
παρά ψάρια (σαρδέλες, κολιός, ρέγγα, πέστροφα, σολω-
μός), ο λιναρόσπορος, τα καρύδια και ορισμένα εμπλουτι-
σμένα τρόφιμα.

* Φυτοστερόλες/φυτοστανόλες: έρευνες έχουν δείξει πως
οι ουσίες αυτές βοηθούν στη ρύθμιση της χοληστερόλης
του αίματος. Ωστόσο, η συνιστώμενη πρόσληψη των 2
γραμμαρίων ημερησίως προϋποθέτει την κατανάλωση κά-
ποιου εμπλουτισμένου τροφίμου, αφού τα φρούτα και τα
λαχανικά τις περιέχουν σε μικρή ποσότητα.

* Μέτρια κατανάλωση αλκοόλ: ένα ποτήρι κρασί (κατά
προτίμηση κόκκινο) την ημέρα για τις γυναίκες και δύο για
τους άντρες φαίνεται πως έχει ευεργετική δράση στη λει-

τουργία της καρδιάς.
«Εχθροί» της καρδιάς:

* Κορεσμένα και υδρογονωμένα λιπαρά: αυξάνουν την
ολική και την «κακή» (LDL) χοληστερόλη, ενώ τα υδρογο-
νωμένα λιπαρά επιπλέον κατεβάζουν την «καλή» (HDL)
χοληστερόλη. Και οι δύο κατηγορίες λιπαρών είναι στέρεες
σε θερμοκρασία δωματίου. Τα κορεσμένα λιπαρά περιέχον-
ται σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης (κρέας, πουλερικά,
γάλα, τυρί κ.λπ.), ενώ τα υδρογονωμένα λιπαρά περιέχον-
ται σε επεξεργασμένα τρόφιμα, όπως μπισκότα, κρουασάν,
αλμυρά σνακ, προϊόντα φαστ φουντ κ.λπ.

* Διαιτητική χοληστερόλη. Πρόκειται για τη χοληστερόλη
που περιέχεται σε τρόφιμα όπως τα αβγά, το τυρί, το γάλα,
τα θαλασσινά κ.λπ. Παρόλο που επί χρόνια θεωρούνταν ότι
επιβαρύνει τη χοληστερόλη αίματος, πλέον γνωρίζουμε πως
μόλις το 1/3 της χοληστερόλης που λαμβάνουμε μέσω της
διατροφής περνάει στο αίμα. Επομένως, τα πλούσια σε δι-
αιτητική χοληστερόλη τρόφιμα μπορούν να καταναλώνον-
ται με μέτρο, ακόμη και από άτομα με υπερχοληστερολαι-
μία.

* Αλάτι: το νάτριο αποτελεί συστατικό του αλατιού, η αυ-
ξημένη πρόσληψη του οποίου φαίνεται να αποτελεί επιβα-
ρυντικό παράγοντα για την ανάπτυξη ΚΝ. Χωρίς να ση-
μαίνει ότι πρέπει να το αποφεύγουμε τελείως, καλό είναι η
χρήση του αλατιού στο μαγείρεμα και στο τραπέζι να είναι
περιορισμένη, ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μεγάλο μέρος
της ημερήσιας πρόσληψης νατρίου προέρχεται από την κα-
τανάλωση επεξεργασμένων τροφίμων.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, είναι προφανές πως οι δια-
τροφικές παράμετροι που επηρέαζουν τον κίνδυνο εμφάνι-
σης ΚΝ είναι πολλαπλές. Ωστόσο, όλες αποτελούν αναπό-
σπαστα κομμάτια του παζλ της ισορροπημένης διατροφής
και η εφαρμογή τους πρέπει να είναι συστηματική και να
ξεκινά από μικρή ηλικία, ώστε να εξασφαλίζεται η πρόληψη
του χρόνιου αυτού προβλήματος υγείας. �

Από την «Ελευθεροτυπία»

Διατροφή για την καρδιά σας και μόνο!

ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

Λαμβάνοντας υπόψη τα πολυά-
ριθμα οφέλη της σωματικής δραστη-
ριότητας στη σωματική και ψυχική

υγεία, πολλές ανεπτυγμένες χώρες έχουν
εφαρμόσει παρεμβάσεις σε εθνικό και το-
πικό επίπεδο.

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία,
υπάρχουν ορισμένες βέλτιστες πρακτικές, οι
οποίες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά
το σχεδιασμό προγραμμάτων για την προ-
ώθηση της σωματικής δραστηριότητας στις
αναπτυγμένες χώρες. Για παράδειγμα, πολύ
αποτελεσματικά θεωρούνται τα σήματα που
τοποθετούνται κοντά στα ασανσέρ και τα
οποία παρακινούν τα άτομα να χρησιμο-
ποιήσουν τις σκάλες. Απαραίτητες είναι επί-
σης και οι ευρείας κλίμακας εκστρατείες οι
οποίες περιλαμβάνουν πολλές δράσεις (π.χ.
αυτοβοήθεια και ομάδες υποστήριξης, συμ-
βουλευτική για θέματα σωματικής δραστη-
ριότητας, εκστρατείες στα Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης, δημιουργία χώρων για περπά-
τημα) και στοχεύουν σε διαφορετικές ομά-
δες του πληθυσμού (π.χ. παιδιά, ηλικιωμέ-
νοι, ΑμεΑ) και διαφορετικά πλαίσια (π.χ.
σχολείο, εργασία, κοινότητα).

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η προαγωγή
της άσκησης στα σχολεία, που θα περιλαμ-
βάνει τροποποίηση του αναλυτικού προ-
γράμματος και δημιουργία συνθηκών που
θα αυξάνουν τη σωματική δραστηριότητα
τόσο εντός όσο και εκτός σχολείου. Μπο-
ρούν επίσης να οργανωθούν παρεμβάσεις
κοινωνικής υποστήριξης σε επίπεδο κοινό-
τητας που θα προάγουν τη σωματική
άσκηση, όπως είναι για παράδειγμα η δημι-
ουργία περιπατητικών ομάδων. Επιπλέον,
είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί πρό-
σβαση σε μέρη όπου είναι δυνατή η σωμα-
τική δραστηριότητα, μέσω της διαμόρφω-
σης του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και
μέσω παροχής διευκολύνσεων στους κατοί-

κους, όπως λόγου χάρη η χαμηλή συνδρομή
σε γυμναστήρια. Θα πρέπει επίσης να υιο-
θετούνται εξατομικευμένα προγράμματα
αλλαγής της συμπεριφοράς, που θα απευ-
θύνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες, προτιμή-
σεις και την ετοιμότητα για αλλαγή συμπε-
ριφοράς του κάθε ατόμου.

Σύμφωνα με τον Dr Marc Dazon, πρώην
διευθυντή του Γραφείου του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) στην Ευρώπη:
«Κάνοντας απολογισμό των οφελών της
υιοθέτησης ενός τρόπου ζωής που περιλαμ-
βάνει σωματική δραστηριότητα, τα συστή-
ματα υγείας μπορούν να παρακινήσουν τη
συνεργασία με άλλους σχετικούς τομείς
ώστε να φτιάξουν γειτονιές πιο φιλικές στη
φυσική άσκηση. Ενεργώντας ως μεσολαβη-
τές ανάμεσα στους πολεοδόμους και τον
τομέα μεταφορών, μπορούν να ενθαρρύ-
νουν το χτίσιμο ποδηλατόδρομων σε αστι-
κές περιοχές, να αναζωογονήσουν τα κέν-
τρα των πόλεων και να δημιουργήσουν
ασφαλέστερους και πιο ελκυστικούς χώ-
ρους πρασίνου, ασφαλέστερες περιοχές παι-
χνιδιού και ασφαλέστερους δρόμους. Σε
συνεργασία με τους τομείς του αθλητισμού
και των οικονομικών, μπορούν να προωθή-
σουν και να αυξήσουν τον αριθμό των χα-
μηλού κόστους αθλητικών εγκαταστά-
σεων».

Σε ό,τι αφορά το χρόνο που θα πρέπει να
ασκείται ένα άτομο, για τους ενηλίκους εν-
δείκνυται ελαφριά αλλά τακτική φυσική
δραστηριότητα (για παράδειγμα, περπά-
τημα) πέντε μέρες την εβδομάδα. Πιο έν-
τονη άσκηση σε γυμναστήριο ή σε κολυμ-
βητήριο ενδείκνυται μέρα παρά μέρα. Οι
μύες χρειάζονται συνήθως 24 ώρες για να
αναλάβουν ύστερα από μέτρια άσκηση και
48 ώρες αν έχουν ασκηθεί στο μέγιστο όριο
της αντοχής τους. �

Από την «Ελευθεροτυπία»

Πώς θα προαγάγουμε τη φυσική άσκηση
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ΟΜιχάλης Σταυρίδης, ένας φίλος
καλός και συνεργάτης πολύτιμος,
μας άφησε έπειτα από μια πολύμηνη

δοκιμασία με την ασθένεια, που την πολέ-
μησε με σθένος, εγκαρτέρηση και αξιοπρέ-
πεια. Ως την τελευταία του στιγμή η αγάπη
του για τη ζωή και τη δημιουργία τον κρα-
τούσε όρθιο, γεμάτο πίστη για την τελική
επικράτηση.    

Στην κηδεία του κόσμος πολύς: συγγενείς
και φίλοι, συγχωριανοί, συνάδελφοί του
στην εκπαίδευση και στο χώρο της μουσι-
κής, συνεργάτες του στο Υπουργείο Παι-
δείας και Πολιτισμού, μαθητές του. Η κόρη
του Μαρία, ο συνάδελφός του στη δημο-
τική εκπαίδευση Παύλος Ιωαννίδης, η μου-
σικός Μάρω Σκορδή και ο πρόεδρος του
Συνδέσμου Αποδήμων Μηλικουρίου, της
γενέτειράς του, Ιωάννης Μελιφρονίδης, κα-
τέθεσαν λόγια αγάπης για την πολύμορφη
και πολυεπίπεδη προσφορά του. 

Ούτε καν δυο λόγια όμως επισήμως από
πλευράς του Υπουργείου, το οποίο ο Μιχά-
λης είχε ευόρκως υπηρετήσει από διάφορες

θέσεις για 40 τόσα χρόνια. Κι αισθητή η
απουσία των κεφαλών του Υπουργείου.
Επαινετή η παρουσία της πρώην Υπουργού
Παιδείας και Πολιτισμού κυρίας Κλαίρης
Αγγελίδου.

Έχω την άποψη πως η περίπτωση αυτή
δεν είναι η μοναδική, όπου μπορεί κανείς να
ψηλαφήσει την αγνωμοσύνη μας. Αδιαφο-
ρία, ατομικισμός και η τάση να θεωρούμε
ότι όλα ξεκινούν από μας (=παρθενογέ-
νεση) συντελούν, ώστε να μην προβάλ-
λουμε όσο θα έπρεπε την προσφορά κά-
ποιων, ιδιαίτερα όταν απέλθουν από το
προσκήνιο ή από τη ζωή. Καμιά φορά η
άγνοια των γεγονότων – όχι πάντοτε συγ-
γνωστή – κάποτε ο φθόνος, που πηγάζει
από το φόβο μήπως η έξαρση της προσφο-
ράς κάποιου μειώσει τη δική μας, ή ακόμη η
αδιαφορία, η βαριεστιμάρα κι η οκνηρία να
ερευνήσουμε το πριν, επειδή τάχα αποτελεί
χάσιμο χρόνου, αφού εμάς ενδιαφέρει το
σύγχρονο και το προοδευτικό, συντελούν
στο να παρουσιάζουμε αυτή την εικόνα.  

Σκοπός του άρθρου δεν είναι να ανιχνεύ-
σει σε βάθος το φαινόμενο της αγνωμοσύ-
νης ούτε να εξάρει τις ποικίλες αρετές του
Σταυρίδη. Το κείμενο αυτό πηγάζει από την
υποχρέωση ενός από τους περιλειπόμενους,
που τον έζησε από κοντά σε ορισμένες δρα-
στηριότητες της δημιουργικής ζωής του, να

καταθέσει τη μαρτυρία του για μια ουσια-
στική ιδέα του εκδημήσαντος φίλου, που
έλαβε σάρκα και οστά με πολύ μόχθο και
ιδρώτα, έγινε θεσμός και συνεχίζεται ως σή-
μερα για το καλό της μουσικής παιδείας του
τόπου. 

Το 1985 ορίστηκε από το Συμβούλιο της
Ευρώπης ως Έτος Μουσικής, και στην
Κύπρο ορίστηκε σχετική Επιτροπή υπό την
ευθύνη της τότε Μορφωτικής Υπηρεσίας.
Στην Επιτροπή συμμετείχαν υπό την προ-
εδρία του Υπουργού Παιδείας εκπρόσωποι
της μουσικής ζωής του τόπου, ανάμεσα σε
αυτούς κι ο Μιχάλης Σταυρίδης. Ο γράφων
ως γραμματέας της Επιτροπής είχε, ανά-
μεσα σε άλλα, την ευθύνη να παρακολου-
θεί την υλοποίηση των διαφόρων εισηγή-
σεων. Όπως συμβαίνει σε τέτοιου είδους
επιτροπές, πολλές οι εισηγήσεις, οι πιο πολ-
λές μη υλοποιήσιμες. Άλλωστε, οι Έλληνες
δεν υστερούμε σε ιδέες, που κατατίθενται
ανέξοδα, για να τις υλοποιήσουν άλλοι. 

Ο Σταυρίδης είχε εισηγήσεις, τις υποστή-
ριζε με σθένος, ήταν επίμονος, αλλά το κυ-
ριότερο είχε τη διάθεση και την προθυμία
να εργαστεί για την πραγματοποίησή τους,
υποβαλλόμενος και σε προσωπικές θυσίες.
Μια από τις εισηγήσεις του ήταν η ίδρυση
Ορχήστρας Νέων. Θυμούμαι τις συζητήσεις
μας γύρω από το σχεδιασμό της δομής της,

για τους τρόπους προσέλκυσης των παι-
διών, την εκπαίδευση των μελών και για τα
κίνητρα παραμονής τους στην Ορχήστρα,
τις επαφές με γονείς, ώστε να πεισθούν για
το όφελος των παιδιών τους από τη συμμε-
τοχή στην Ορχήστρα, τις δοκιμές και άλλα
πολλά. Όταν τέθηκαν οι βάσεις κι άρχισε τη
λειτουργία της, ο Μιχάλης ήταν πάντα
παρών. Εργατικός, επίμονος, αφοσιωμένος
σε αυτό που έκαμνε, πρόθυμος πάντα να
υποστεί θυσίες για το σκοπό που επιδίωκε.
Και οι θυσίες ήταν  πολλές, κυρίως στην
πρώτη περίοδο, την πράγματι ηρωική.
Μόνοι μας, με τα παιδιά, κάθε Σάββατο στο
Ελένειο για τις δοκιμές, να μαζεύουμε για
τους καλάθους των αχρήστων τα τενεκεδά-
κια των αναψυκτικών και τα απομεινάρια
από τα σάντουϊτς, που άφηναν εδώ κι εκεί
τα παιδιά. Στη μουσική κατασκήνωση στη
Λεμεσό να ξενυχτά μέχρις ότου ησυχάσουν
και κοιμηθούν τα παιδιά, για να μπορέσει κι
ο ίδιος να ξεκουραστεί. Στις συναυλίες, ιδι-
αίτερα τον πρώτο καιρό να οργανώνει το
κάθε τι μόνος, αφιερώνοντας χρόνο και
μόχθο πολύ.

Μερικά από αυτά ανέμενα να ακούσω
από επίσημα χείλη στην κηδεία του και του-
λάχιστο μια εξαγγελία να αφιερωθεί κάποια
εκδήλωση ή δραστηριότητα της Ορχήστρας
Νέων στη μνήμη του. �

Ο Μιχάλης Σταυρίδης άνθρωπος της προσφοράς

Του Σωτήρη Κάττου,
Διοικητικού Λειτουργού Α΄,
PhD Πολιτική Κοινωνιολογία.

Βλέποντας κανείς τις φάτσες των εκ-
προσώπων των Ελληνοκυπρίων φε-
ουδοκαπιταλιστών – εργοδοτών από

τηλεοράσεως αντικρίζει μια μίζερη πολιτι-
σμική εικόνα.  Μια σταφιδιασμένη γκριμά-
τσα, μια συνειρμική, ψυχοκοινωνική στάση
του «μη χέσω – μην πεινάσω» ασχέτως αν
ξεσαλώνουν σε ιδιωτικές συντάξεις.  Πάντα
μίζεροι και παραπονούμενοι.  Σαν νυμφο-
μανείς, που όσο περισσότερο παίρνουν
τόσο περισσότερο θέλουν.  Αναφέρομαι δη-
λαδή στον κερδοσκοπικό εθισμό τους.  Τι
πρόστυχοι σφογγοκωλάριοι του «ππαρά»!
Τελευταίως δε, τα γιουσουφάκια τους στα
ΜΜΕ υποδεικνύουν σε όσους έχουν εργα-
σία, ιδιαίτερα στον ευρύτερο δημόσιο
τομέα, να ευχαριστούν την τύχη τους και να
μην παραπονιούνται.  Έχουν μετατρέψει το
αναφαίρετο δικαίωμα στην αξιοπρεπή μι-
σθωτή εργασία σε προνόμιο.

Αυτά τα παράσιτα που με κρατικές επιχο-
ρηγήσεις ως ελεύθεροι καβαλάρηδες χρη-
σιμοποιούν τα λεφτά των φορολογουμένων
για τη διεθνή προβολή και διαφήμισή τους.
Αναφέρομαι ιδιαίτερα στην ξενοδοχειακή
βιομηχανία, όπου φέτος είναι η καλύτερη
χρονιά της τελευταίας δεκαετίας.  Αποτέ-
λεσμα το 50% των απασχολουμένων στον
τουρισμό να είναι κοινοτικοί ή πολίτες τρί-
των χωρών, πάνω στους οποίους εγκλημα-
τούν βάναυσα οι φεουδάρχες της ξενοδο-
χειακής βιομηχανίας.  Όπως δήλωσε ο
Νίκος Επιστηθίου, συνδικαλιστής της ΣΕΚ,
«ξενοδόχοι με 200 ευρώ το μήνα εργοδο-
τούν Ευρωπαίους φοιτητές τους οποίους
εκβιάζουν, διαφορετικά δεν θα τους πιστο-
ποιήσουν τη δήλωση πρακτικής που απαι-
τεί η σχολή τους.  Εργοδοτούν καμαριέρες
από τη Ρουμανία, Βουλγαρία και Πολωνία
έναντι 300 ευρώ, στις οποίες παραλείπουν
την καταβολή του δικαιώματος της μονά-
δας» (Πολίτης, 20-9-11). 

Με στοιχεία που κατατέθηκαν στη Βουλή
πρόσφατα, επί συνόλου 400,000 ατόμων ως
εργατικής δύναμης, οι 176,000 είναι αλλο-
δαποί, δηλαδή το 44%.  Σύμφωνα με τα
στοιχεία του Τμήματος Αρχείου Πληθυ-
σμού και Μετανάστευσης, για το 2010 οι
εγγεγραμμένοι Ευρωπαίοι αριθμούσαν
105.424 άτομα, δηλαδή σε απόλυτους αριθ-

μούς μια αύξηση σε ένα χρόνο 63,000 αν-
θρώπων.  Οι εγκεκριμένοι αλλοδαποί είναι
70,409 σε απόλυτους αριθμούς, μία αύξηση
σε ένα χρόνο 41,000.  Σημειώστε η ανεργία
το 2010 μέχρι πρόσφατα εκτιμάτο στο 7.2%,
ενώ η συνολική απασχόληση στην ξενοδο-
χειακή βιομηχανία αποτελεί το 10% περίπου
της συνολικής απασχόλησης.  Από αυτές τις
176,000, οι δηλωμένοι ήταν μόνο οι 122,000
για σκοπούς συνεισφοράς στα Ταμεία Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων, δηλαδή μόνο το
69%.  Τι κάνει το κράτος τελικά;  Το έχουν
ακυρώσει οι μικρόψυχοι τσιγκούνηδες και
μίζεροι φεουδοκαπιταλιστές;  Δεν κατα-
βάλλουν εισφορές;  Ατιμώρητοι!  Δε σέβον-
ται συλλογικές συμβάσεις;  Ατιμώρητοι!
Δεν σέβονται υπουργικά διατάγματα για
ελάχιστο μισθό;  Ατιμώρητοι!  Και μετά μι-
λάνε για 7% ανεργία οι πολιτικοί τους εκ-
πρόσωποι και δεν ντρέπονται!  Πού είναι ο
μηχανισμός Παπαδόπουλου – Νεοφύτου
που κόπτονται δήθεν για τον κοσμάκη;
Που έσκισαν τα ιμάτιά τους για την προ-
ικοδότηση της πρώτης κατοικίας, για τα
παιδιά των πλουτοκρατών, αλλά ταυτό-
χρονα επιδότησαν  τη ξενοδοχειακή βιομη-
χανία με μείωση του ΦΠΑ από 8% σε 5%.
Που καταψήφισαν τα έξι φορολογικά νομο-
σχέδια που το καθένα θα επέφερε στο κρά-
τος από μόνο του 100 εκατομμύρια ευρώ
(Σημερινή 21-9-2011). 

Για να μην περάσουν αυτά τα μέτρα πρω-
τοστάτησε ο άτυπος μηχανισμός Παπαδό-
πουλου – Νεοφύτου και βέβαια γεννάται
εύλογα το ερώτημα.  Γιατί η Κυβέρνηση και
το ΑΚΕΛ δεν το ανέδειξε στη λεπτομέρειά
του, παρά μόνο περιορίστηκε σε λεκτικές,
γενικές και αφηρημένες ενστάσεις;  Μήπως
ακόμη υπερίσχυε η κομματική σκοπιμότητα
μπας και κρατήσουν το ΔΗΚΟ στην Κυ-
βέρνηση;  Το χειρότερο όμως, όπως ανα-
φέρθηκε από τη γενική ελέγκτρια, στην
υπηρεσία ΦΠΑ τηρούνται ονοματεπώνυμα
στο σύστημα, ενώ στο ΤΕΠ αριθμοί ταυτό-
τητας.  Η κυρία Γιωρκάτζη διερωτήθηκε
γιατί όταν συστάθηκε η υπηρεσία ΦΠΑ δεν
τέθηκε κάτω από το ΤΕΠ για καλύτερο
συντονισμό. Τελικά, πόση επιρροή και δύ-
ναμη έχουν αυτοί οι μίζεροι φεουδοκαπιτα-
λιστές σε αυτό το δύσμοιρο νησί;  Υπνώττει
και η Κυβέρνηση, υπνώττει και η Αριστερά.
Έχει κουράσει όλους τους νοήμονες ανθρώ-
πους αυτού του νησιού η υπεροχή της κομ-

ματικής σκοπιμότητας και κομματικού πα-
τριωτισμού.  Κομματικός πατριωτισμός εξυ-
πακούει σύγκρουση με τα κατεστημένα
συμφέροντα και τους μηχανισμούς.  Αυτός
είναι πατριωτισμός.  Κυβερνήστε επιτέλους

με τόλμη και αποφασιστικότητα.  Υπάρχει
αρκετός πολιτικός χρόνος έως το 2013.  Εν
μεταξύ «παράσιτα» μισθωτοί του κρατικού
μηχανισμού απολογηθείτε γιατί εσείς έχετε
εργασία… �

Απολογηθείτε γιατί έχετε εργασία …

Tου Δρα Nίκου Παναγιώτου



Ηφετινή χριστουγεννιάτικη σειρά η
οποία θα κυκλοφορήσει στις 11 Νοεμ-
βρίου αποτελείται από τρία γραμματό-

σημα των 22, 51 και 68 σεντ.
Στο γραμματόσημο των 22 σεντ, απεικονίζε-

ται λεπτομέρεια από τοιχογραφία της Θείας
Γέννησης του Χριστού (1740-1750) από τον Κα-
θεδρικό Ναό του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου
στη Λευκωσία.

Στα γραμματόσημα των 51 και 68 σεντ, απει-
κονίζεται παραστατικά το γιορταστικό, χαρμό-
συνο μήνυμα των Χριστουγέννων, που συνηθί-
ζεται να παρουσιάζεται συμβολικά στα Χριστουγεννιάτικα στολίδια. �

Yπάλληλος
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Aιμοδοσία Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία μέσα στα
πλαίσια των εκδηλώσεων τους για
την Παγκόσμια ημέρα Ταχυδρομείων

πραγματοποίησαν σε παγκύπρια βάση αι-
μοδοσία του προσωπικού, την Παρασκευή
7 Οκτωβρίου, 2011.

Στη Λευκωσία η εκδήλωση πραγματοποι-
ήθηκε στα Γραφεία του Ερυθρού Σταυρού
στη Λευκωσία και σε αυτή παρέστηκαν ο
Αν. Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου

Συγκοινωνιών και ΄Εργων Αλέκος Μιχαη-
λίδης και ο Διευθυντής του Τμήματος Αν-
δρέας Γρηγορίου και οι δύο εξήραν το ρόλο
των εθελοντών αιμοδοτών, και συγχάρηκαν
θερμά το προσωπικό που συμμετείχε στην
αιμοδοσία, για την αλτρουϊστική πράξη
τους.

Στην εκδήλωση έλαβαν μέρος περί τα 80
άτομα καθώς και εκπρόσωποι του Κλάδου
Ταχυδρομικών Υπαλλήλων. �

Εκδήλωση για Οστεοπόρωση
την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου

Σε συνεργασία με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο
κατα της Οστεοπόρωσης και Μυοσκελετικών
Παθήσεων, οργανώνεται από την Οργάνωση

μας την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου στις 5.00μ.μ. στην Αί-
θουσα Συνεδρίων Μιχαλάκης Καραολής, εκδήλωση
με θέμα «Οστεοπόρωση και Μυοσκελετικές Παθή-
σεις, Πρόληψη και Θεραπεία τους».

Η εκδήλωση θα είναι υπό την αιγίδα του Υπουρ-
γού Υγείας Δρ Σταύρου Μαλά.

Λεπτομέρειες σε επόμενες μας εκδόσεις. �

Τιμούμε το ΟΧΙ και δεσμευόμαστε

Ως φάρος για καθοδήγηση μας στη σωστή γραμμή πλεύσης λειτουργεί η Επέτειος της
28ης Οκτωβρίου του ’40 που μας θυμίζει και πάλι με τη φετινή ευκαιρία πώς απαντούν
οι λαοί που επιβιώνουν, στις ιταμές απαιτήσεις εκβιαστών και επίδοξων κατακτητών.
Το ΟΧΙ του ’40 επαναλαμβάνει και ο Κυπριακός Ελληνισμός στην κατοχική Τουρκία
και τις απειλές της στα δικαιώματά μας. Τιμούμε τους ήρωες του ΟΧΙ του ’40 και πα-
ραμένουμε πιστοί μιμητές τους.

H επικαιρότητα του ΜΑΘ Διεξάγεται ομαλά η Απογραφή Πληθυσμού

ΗΣτατιστική Υπηρεσία ανακοίνωσε
ότι η Απογραφή Πληθυσμού διεξά-
γεται ομαλά σε όλες τις επαρχίες

χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και με τη θε-
τική συνεργασία του κοινού. Κατά τη διάρ-
κεια των δυο πρώτων εβδομάδων έχουν κα-
ταγραφεί περίπου 100.000 κατοικίες και
230.000 άτομα.

Η συλλογή των στοιχείων γίνεται από
εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους που φέ-
ρουν ειδική αυτότητα. Οι επισκέψεις στα
νοικοκυριά γίνονται τόσο τις πρωινές όσο
και κατά τις απογευματινές ώρες. Στις περι-
πτώσεις όπου οι απογραφείς δεν εντοπίζουν

τα μέλη του νοικοκυριού τότε αφήνουν σχε-
τική ειδοποίηση στην οποία προκαθορίζε-
ται μέρα και ώρα για νέα επίσκεψη. Η απο-
γραφή θα διαρκέσει μέχρι το τέλος
Νοεμβρίου και έτσι παρέχεται ο χρόνος για
να καταγραφεί όλος ο πληθυσμός, τόσο οι
Κύπριοι όσο και οι αλλοδαποί, που έχουν τη
συνήθη διαμονή τους στις ελεύθερες περιο-
χές της Κύπρου.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσι-
μες στην ιστοσελίδα της Απογραφής Πλη-
θυσμού στη διεύθυνση http://www.cen-
sus2011.gov.cy. �



Στα Κέντρα Ελέγχου
Εναέριας Κυκλοφο-
ρίας (έλεγχος FIR)

και στους Πύργους Ελέγχου
των αεροδρομίων, μέσα σε
κλειστές αίθουσες και πίσω
από φιμέ τζάμια βρίσκονται
οι ΑΝΘΡΩΠΟΙ ελεγκτές
εναέριας κυκλοφορίας. Για
τους πιλότους και τους ερ-
γαζόμενους στις υπηρεσίες
αερομεταφορών τα πρό-
σωπα αλλά πιο πολύ οι
φωνές τους μέσα από τις
ραδιοσυχνότητες είναι γνω-
στές. Στον υπόλοιπο κόσμο
πολλές φορές επικρατεί
σχετική άγνοια για τους
αθέατους αλλά ταυτόχρονα
σημαντικούς πρωταγωνι-
στές και συντελεστές της
σημερινής επιτυχίας των αε-
ρομεταφορών, μιας παγκό-
σμιας βιομηχανίας που συμ-
βάλλει σημαντικά στην
ανάπτυξη της παγκόσμιας
οικονομίας.

Φέτος γιορτάστηκαν τα
50 χρόνια της Παγκόσμιας
Ομοσπονδίας Συνδέσμων
Ελεγκτών Εναέριας Κυκλο-
φορίας, γνωστής ως
IFATCA. Στις 20 Οκτω-
βρίου του 1961, ιδρύθηκε
στο Άμστερνταμ η IFATCA
από Συνδέσμους Ελεγκτών
προερχόμενους από 12
χώρες. Ο Κυπριακός Σύνδε-
σμος Ελεγκτών Εναέριας
Κυκλοφορίας έγινε μέρος
της IFATCA το 1969. Σή-
μερα η IFATCA έχει περισ-
σότερα από 133 κράτη μέλη,
εκπροσωπώντας πέραν των
50.000 Ελεγκτές Εναέριας
Κυκλοφορίας ανά το παγ-
κόσμιο. Η 20ή Οκτωβρίου
είναι αφιερωμένη στους
Ελεγκτές Εναέριας Κυκλο-
φορίας για την συμβολή
τους στην ταχεία αλλά
πάνω από όλα ασφαλή
ανάπτυξη των αερομετα-
φορών. Ένα αεροσκάφος
από τη στιγμή που θα ξεκι-
νήσει τις μηχανές του μέχρι
να φτάσει στον προορισμό
του, παρακολουθείται και
καθοδηγείται από ένα Ελεγ-
κτή Εναέριας Κυκλοφορίας.

Οι Ελεγκτές Εναέριας Κυ-
κλοφορίας εργάζονται όλο
το εικοσιτετράωρο, διαχω-
ρίζοντας αεροσκάφη με
απώτερο στόχο την ασφαλή
και ταχεία ροή της Εναέριας
Κυκλοφορίας, γι’ αυτό και
πολύ πετυχημένα ονομά-

ζονται «ΦΥΛΑΚΕΣ
ΑΓΓΕΛΟΙ ΤΩΝ
ΟΥΡΑΝΩΝ».

Στις 20 Οκτω-
βρίου αναγνωρί-
ζονται οι προσπά-

θειες όλων των
συναδέλφων ανά την υφή-
λιο, χαιρετούνται τα επι-
τεύγματά τους και ανανεώ-
νουν την υπόσχεσή τους για
προσφορά των καλύτερων
κατά το δυνατό υπηρεσιών
στις παγκόσμιες αερομετα-
φορές. �

Yπάλληλος
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Το Υπουργείο Υγείας έθεσε σήμερα
σε εφαρμογή πιλοτικό πρόγραμμα
παραπομπής ασθενών από το Κέντρο

Υγείας της Αγλαντζιάς στο Γενικό Νοσοκο-
μείο Λευκωσίας, στα πλαίσια του οποίου οι
ασθενείς θα παραπέμπονται στους γιατρούς
με ηλεκτρονικό τρόπο, ενώ τα ραντεβού θα
κλείνονται από το Κέντρο Υγείας της
Αγλαντζιάς.

Το πιλοτικό πρόγραμμα θα βρίσκεται σε

λειτουργία για τους επόμενους μήνες, προ-
κειμένου να εντοπιστούν ενδεχόμενα προ-
βλήματα και να γίνουν οι αναγκαίες διορ-
θώσεις. Ακολούθως, το πρόγραμμα θα
επεκταθεί και σε άλλα Κέντρα Υγείας, τα
οποία είναι συνδεδεμένα με το Γενικό Νο-
σοκομείο Λευκωσίας. Πολύ σύντομα θα
πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική σύνδεση
του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας με το
Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου. �

Πιλοτικό προγράμμα παραπομπής ασθενών 
από το Κέντρο Υγείας Αγλαντζιάς 
στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

Διεθνής Μέρα Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας

Το Τμήμα Οδικών
Μεταφορών, ανα-
κοίνωσε ότι από την

Τρίτη, 1 Νοεμβρίου, οι υπη-
ρεσίες εξυπηρέτησης του
κοινού στη Λευκωσία θα
μεταφέφθηκαν από τα Κεν-
τρικά γραφεία του Τμήμα-
τος στην οδό Βασιλέως
Παύλου 27, στην Έγκωμη,
στα ανακαινισμένα γραφεία
του Τμήματος στα Λατσιά
παρά το Γενικό Νοσοκομείο
Λευκωσίας. �

Μετακίνηση 
γραφείων Λευκωσίας 
του Τμήματος 
Οδικών Μεταφορών



ΝEΑ ΑΠO ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚH EΝΩΣΗ
Yπάλληλος

δημόσιος
Έρευνα / Eπιμέλεια:

Kυριάκος Aνδρέου, Mόνιμος Γραμματέας A΄

Το όραμα μιας διασυνδεδεμένης Ευρώπης

Τα μέτρα για τη βελτίωση των μεταφο-
ρών στην Ευρώπη στοχεύουν στη διασύν-
δεση των οδικών, σιδηροδρομικών, αερο-
πορικών και πλωτών δικτύων, στη μείωση
της εξάρτησης από τις εισαγωγές πετρε-
λαίου και στον περιορισμό των εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου.

Ένα νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα μεταφο-
ρών στοχεύει στην αύξηση της κινητικότη-
τας και στην περαιτέρω ολοκλήρωση των
ευρωπαϊκών μεταφορικών δικτύων, καθώς
και στη μείωση των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου και της εξάρτησης της ΕΕ από
τις εισαγωγές πετρελαίου.

Τα μέτρα για την ενθάρρυνση σημαντι-
κών επενδύσεων σε υποδομές και την αλ-
λαγή του τρόπου μεταφοράς εμπορευμάτων
και επιβατών συμβάλλουν στην τόνωση της
οικονομικής ανταγωνιστικότητας και στην
αύξηση της απασχόλησης.

Το πρόγραμμα, του οποίου οι στόχοι πρέ-
πει να επιτευχθούν μέχρι το 2050, επικεν-
τρώνεται στις αστικές και υπεραστικές με-
τακινήσεις, καθώς και στις μετακινήσεις
μεγάλων αποστάσεων. Ειδικότερα προβλέ-
πει: 

- τη σταδιακή απαγόρευση της κυκλοφο-
ρίας βενζινοκίνητων αυτοκινήτων στις πό-
λεις 

- τη στροφή του 50% των υπεραστικών
επιβατικών και εμπορευματικών μετακινή-
σεων άνω των 300 χλμ. από τις οδικές στις
σιδηροδρομικές και τις πλωτές μεταφορές 

- την αύξηση της χρήσης βιώσιμων καυ-
σίμων με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του
άνθρακα στις αερομεταφορές, ώστε να κα-
λύπτουν ποσοστό 40% 

- τη μείωση κατά 40% των εκπομπών διο-
ξειδίου του άνθρακα στη ναυτιλία. 

Χάρη σε αυτά τα μέτρα η ΕΕ θα μπορέσει,
έως το 2050, να μειώσει κατά 60% τις εκ-
πομπές αερίων του θερμοκηπίου όλων των
μέσων μεταφοράς.

Οι μεταφορές είναι ζωτικής σημασίας για
την οικονομική ανάπτυξη, την αύξηση της
απασχόλησης και την ποιότητα της ζωής
μας. Ο τομέας των μεταφορών απασχολεί
άμεσα 10 εκατομμύρια άτομα και αντιπρο-
σωπεύει το 5% περίπου του ακαθάριστου
εγχώριου προϊόντος της ΕΕ. Το μέσο νοι-
κοκυριό δαπανά για τις μετακινήσεις του το
13% του προϋπολογισμού του. �

Η κλιματική αλλαγή τρομάζει 
περισσότερο τους Ευρωπαίους

Το 51% των Ευρωπαίων θεωρεί την αλ-
λαγή του κλίματος ως ένα από τα σημαντι-
κότερα παγκόσμια προβλήματα. Ειδικό-
τερα, μετά τα προβλήματα της φτώχειας,
του λιμού και της έλλειψης πόσιμου νερού -
που συγκεντρώνει το 28% στην αξιολόγηση
της «σοβαρότητας», η αλλαγή του κλίματος
συγκεντρώνει 20% και ιεραρχείται σοβαρό-
τερο πρόβλημα ακόμη και από την οικονο-
μική κρίση, που ακολουθεί με 16%.

Αυτά είναι τα αποτελέσματα πρόσφατου
ευρωβαρόμετρου. Ο κίνδυνος έλλειψης
τροφής και νερού αξιολογείται ψηλά (81%)
από τους Γάλλους, η αλλαγή του κλίματος
από τους Σουηδούς (68%), η οικονομική
κρίση από τους Έλληνες (78%), η διεθνής
τρομοκρατία από τους Βούλγαρους (53%),
η δυνατότητα πρόσβασης σε ενεργειακές
πηγές από τους Δανούς (45%), οι ένοπλες

συγκρούσεις από τους Βούλγαρους (42%),
η εξάπλωση επιδημιών από τους Σλοβάκους
(41%), η αύξηση του παγκόσμιου πληθυ-
σμού από τους Σουηδούς (45%) και η εξά-
πλωση των πυρηνικών από τους Έλληνες
(28%). 

Στην έρευνα σημειώνεται επίσης ότι το
78% πιστεύει πως η αντιμετώπιση της αλ-
λαγής κλίματος μπορεί να ενισχύσει την
ανάπτυξη και να δημιουργήσει νέες θέσεις
απασχόλησης, ενώ το 68% θέλει η φορολο-
γία να συναρτάται με την ενεργειακή
χρήση. 

Στην κλίμακα 1 με 10, δηλαδή από «κα-
θόλου σοβαρό» μέχρι «πολύ σοβαρό», το
θέμα της αλλαγής κλίματος σε αυτή τη συγ-
κυρία συγκεντρώνει κατά μέσο ευρωπαϊκό
όρο 6.1. Οι Κύπριοι δίνουν έμφαση με 8.9
και ακολουθούν οι Έλληνες (8.6), ενώ τε-
λευταίοι έρχονται οι Φινλανδοί και Βρετα-
νοί (6.1). 

Οι πολίτες της Γηραιάς Ηπείρου έχουν
πολλές απαιτήσεις από την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Το 88% πιστεύει ότι η Ευρώπη μπο-
ρεί να επεκτείνει τη χρήση των ανανεώσι-
μων πηγών ενέργειας, το 87% ζητά μεγαλύ-
τερη αποτελεσματικότητα στην ενέργεια
και το 73% εστιάζεται στην καλύτερη ενερ-
γειακή λειτουργία των αυτοκινήτων. �

Ευκολότερες πλέον οι διασυνοριακές
αγορές στην Ε.Ε.

Ένα σύνολο κοινών προαιρετικών
κανόνων θα διευκολύνει το διασυνο-
ριακό εμπόριο και θα μειώσει το κό-
στος των επιχειρήσεων, ενώ παράλ-
ληλα θα προσφέρει στους καταναλωτές
μεγαλύτερη επιλογή και προστασία. 

Τα τελευταία 20 χρόνια η ενιαία
αγορά της Ευρώπης έχει αποφέρει
πολλά οφέλη, από τη μείωση των τιμών
των αεροπορικών εισιτηρίων έως τη
μείωση του κόστους περιαγωγής στα
κινητά τηλέφωνα. Παρόλ’ αυτά, το δια-

συνοριακό εμπόριο εξακολουθεί να προσκρούει σε εμπόδια, όπως οι διαφορές που υπάρ-
χουν ανάμεσα στις εθνικές νομοθεσίες για τις πωλήσεις. 

Οι έμποροι, εξαιτίας των περίπλοκων και δαπανηρών διαδικασιών που συνεπάγονται
αυτές οι διαφορές, χάνουν ευκαιρίες πωλήσεων ύψους τουλάχιστον 26 δισ. ευρώ ετησίως. 

Η προτεινόμενη ευρωπαϊκή σύμβαση πώλησης αναμένεται να καταργήσει αυτό το εμ-
πόδιο, διευκολύνοντας το διασυνοριακό εμπόριο και προσφέροντας στους καταναλωτές
μεγαλύτερη επιλογή, χαμηλότερες τιμές και το ίδιο υψηλό επίπεδο προστασίας των δι-
καιωμάτων τους σε όλες τις χώρες της ΕΕ. 

Για παράδειγμα, οι πελάτες που αγοράζουν ένα ελαττωματικό προϊόν θα έχουν τη δυ-
νατότητα να επιλέξουν τον τρόπο αποζημίωσής τους. Θα μπορούν είτε να ακυρώσουν τη
σύμβαση και να πάρουν πίσω τα χρήματά τους, είτε να ζητήσουν επισκευή ή αντικατά-
σταση του προϊόντος. 

Αυτή τη στιγμή, το 44% των Ευρωπαίων δηλώνουν ότι δεν κάνουν αγορές από το εξω-
τερικό επειδή δεν είναι σίγουροι για τα δικαιώματά τους. �
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Απαγόρευση αξιολογήσεων για 
υπό στήριξη ευρωπαϊκές χώρες

Έτοιμη να επιτρέψει στις αρχές ελέγχου
των κρατών - μελών της ευρωζώνης να
απαγορεύσουν τη δημοσιοποίηση αξιολο-
γήσεων από τους οίκους ιδιαίτερα για χώ-
ρες οι οποίες βρίσκονται υπό την ομπρέλα
προγραμμάτων στήριξης. 

Οπως αποκάλυψε ο Ευρωπαίος επίτρο-
πος αρμόδιος για θέματα Εσωτερικής Αγο-
ράς και Υπηρεσιών, Μισέλ Μπαρνιέ, «εξε-
τάζουμε το όλο θέμα με πολλή σοβαρότητα,
ιδιαίτερα για χώρες οι οποίες έχουν δεχθεί
οικονομική στήριξη και εφαρμόζουν προ-
γράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής». 

Παράλληλα ο κ. Μπαρνιέ υποστήριξε ότι
η Κομισιόν θα φροντίσει να «εξαναγκάσει»
τους οίκους να δημοσιοποιούν όλες τις

εσωτερικές αναλύσεις που χρησιμοποιούν
προκειμένου να προχωρήσουν σε οποιαδή-
ποτε αλλαγή της πιστοληπτικής αξιολόγη-
σης μιας χώρας, ιδιαίτερα εάν αυτή αφορά
υποβάθμιση. «Αυτό για το οποίο θέλουμε
να βεβαιωθούμε είναι ότι οι οίκοι έχουν ένα
απόλυτα ξεκάθαρο και χωρίς εσωτερικές
συγκρούσεις μοντέλο “μέτρησης”, προκει-
μένου να προχωρήσουν σε οποιαδήποτε
αλλαγή της πιστοληπτικής αξιολόγησης
μιας χώρας», ξεκαθάρισε ο Ευρωπαίος επί-
τροπος. 

Μεταξύ των κριτηρίων βάσει των οποίων
θα μπορέσει να απαγορευτεί η δημοσιοποί-
ηση της αξιολόγησης μιας χώρας θα είναι
και το ποιες θα είναι οι συνέπειες για το ευ-
ρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα εάν
αυτή η χώρα υποβαθμιστεί. 

Επισημαίνεται ότι η Κομισιόν έχει θέσει
ως στόχο και την «ένταξη» μικρότερων οί-
κων αξιολόγησης –πέραν των γνωστών
Fitch, Moody‘s και Standard & Poor‘s– στην
αγορά αξιολογήσεων κρατών αλλά και επι-
χειρήσεων, αλλά και στη δημιουργία ενός
ανεξάρτητου ευρωπαϊκού οίκου αξιολόγη-
σης. �

Συνδέοντας την Ευρώπη

Η ΕΕ θα επενδύσει 50 δισ. ευρώ σε έργα
υποδομής επιδιώκοντας τη σύνδεση της Ευ-
ρώπης, την τόνωση της ανταγωνιστικότη-
τας και τη δημιουργία θέσεων απασχόλη-
σης.

Τα έξυπνα, βιώσιμα και διασυνδεδεμένα

δίκτυα μεταφορών, ενέργειας και ΤΠΕ απο-
τελούν προτεραιότητες για το οικονομικό
μέλλον της Ευρώπης. 

Ωστόσο, η χρηματοπιστωτική κρίση έχει
περιορίσει τη διάθεση ιδιωτικών ή κρατικών
κεφαλαίων σε έργα υποδομής. 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προτείνει ένα
νέο σχέδιο χρηματοδότησης για να επιτα-
χύνει τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε
οδικά έργα, σιδηροδρόμους, ενεργειακά δί-
κτυα, αγωγούς πετρελαίου και αερίου και
ευρυζωνικά δίκτυα υψηλής ταχύτητας. 

Το ταμείο ύψους 50 δισ. ευρώ θα χρησι-
μοποιηθεί για να ενθαρρύνει τους επενδυ-
τές του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα

να συμμετάσχουν στη χρηματοδότηση τέ-
τοιων έργων κάποια από τα οποία δεν θα
μπορούσαν διαφορετικά να κατασκευα-
στούν. Θα μπορούσε επίσης να προωθήσει
καθαρότερες μεταφορές και ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας – σύμφωνα με τη στρατη-
γική «Ευρώπη 2020», για την ανάπτυξη και
την απασχόληση στην ΕΕ. 

Τα συστήματα μεταφορών στην Ευρώπη
έχουν αναπτυχθεί παραδοσιακά ως ξεχωρι-
στά δίκτυα στις επιμέρους χώρες. Η ΕΕ παί-
ζει σημαντικό ρόλο βοηθώντας τις χώρες να
συνεργάζονται κατά τον σχεδιασμό, τη δια-
χείριση και τη χρηματοδότηση διασυνορια-
κών μεταφορικών συνδέσεων. 

Το ταμείο θα στηρίξει τέτοιες πρωτοβου-
λίες μέσω επενδύσεων σε έργα υποδομής
που διευκολύνουν τους πολίτες να ταξι-
δεύουν και να ανταλλάσσουν προϊόντα,
ιδίως μεταξύ δυτικών και ανατολικών χω-
ρών της ΕΕ. Οι επενδύσεις θα εστιάσουν σε
καθαρότερες μεταφορές φιλικότερες προς
το περιβάλλον. 

Για τη μεγαλύτερη κινητοποίηση ιδιωτι-
κών χρηματοδοτήσεων, το ταμείο θα κάνει
χρήση καινοτόμων μέσων της χρηματαγο-
ράς, όπως εγγυήσεων και ομολόγων για τη
χρηματοδότηση έργων. Το ταμείο θα απο-
τελέσει μέρος των δημοσιονομικών προτά-
σεων της ΕΕ για το διάστημα 2014 - 2020. �



Yπάλληλος
δημόσιος

Βαρθολομαίος:  Βαρύτατη ευθύνη 
η πατριαρχική μου θητεία

Με τη συμμετοχή των Πατριαρχών Σερβίας Ει-
ρηναίου και Γεωργίας Ηλία, του Αρχιεπισκόπου
Αλβανίας Αναστασίου, Ιεραρχών του Οικουμενι-
κού Πατριαρχείου από την Ευρώπη, τις ΗΠΑ, την
Κρήτη τα Δωδεκάνησα και τις μητροπόλεις των
«Νέων Χωρών», των Πρεσβευτών στην Άγκυρα
των ΗΠΑ, της Ελλάδας, της Σερβίας και της Γε-
ωργίας, εορτάστηκε η εικοστή επέτειος της εκλο-
γής του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου,

σε δείπνο που παρέθεσε στη Κωνσταντινούπολη ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος και
οι άρχοντες του Οικουμενικού Πατριαρχείου στις ΗΠΑ .

Ο Αμερικανός πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Αμπντουλάχ
Γκιούλ, ο Τούρκος πρωθυπουργός Ταγίπ Ερντογάν και οι υπουργοί Εξωτερικών των ΗΠΑ
Χίλαρι Κλίντον και της Τουρκίας Αχμέτ Νταβούτογλου συμμετείχαν στον εορτασμό με
συγχαρητήρια τηλεγραφήματα που έστειλαν.

«Είσθε ό διακονών Πατριάρχης, εν μέσω ημών» είπε ο Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος κάνο-
ντας μία μικρή αναδρομή στο μεγάλο έργο που έγινε την περίοδο της Πατριαρχίας του
Βαρθολομαίου.

Ευχαριστώ το Θεό γιατί μου έδωσε την ευκαιρία να γίνω υπηρέτης του θαύματος που
ονομάζεται Οικουμενικό Πατριαρχείο, απάντησε συγκινημένος ο Βαρθολομαίος, που χα-
ρακτήρισε την πατριαρχική του θητεία ως μέγιστο αξίωμα και βαρύτατη ευθύνη. �

Γ. Παπανδρέου: Στόχος η ελάφρυνση
βάρους του Έλληνα πολίτη

«Στόχος μας είναι η ελάφρυνση του βά-
ρους του χρέους που βαραίνει τις πλάτες
του Έλληνα πολίτη», δήλωσε ο πρωθυ-
πουργός, Γιώργος Παπανδρέου, λίγο μετά
τη λήξη των εργασιών της Συνόδου Κορυ-
φής της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες, τονί-
ζοντας ότι οι προσπάθειες του ελληνικού
λαού αναγνωρίζονται και πως η Ευρώπη
πρέπει να λάβει σοβαρές αποφάσεις που θα
έχουν πανευρωπαϊκή διάσταση.

Συνεχίζοντας, ανέφερε ότι για να λυθούν

προβλήματα δεκαετιών, η χώρα προχωρά σε
μεταρρυθμίσεις και σε διαρθρωτικές αλλα-
γές που απαιτούν χρόνο για να αποδώσουν.
Τόνισε ότι σήμερα ξεκίνησε το πρώτο στά-
διο μιας δύσκολης διαπραγμάτευσης που θα
δώσει απάντηση όχι μόνο στην ελληνική
κρίση αλλά και στην ευρωπαϊκή.

«Κανένα πρόβλημα δεν θα λυθεί αν η ίδια
η Ευρώπη δεν λάβει σοβαρές αποφάσεις
που θα έχουν πανευρωπαϊκή διάσταση»,
δήλωσε ο πρωθυπουργός, ενώ εξέφρασε
την πεποίθηση ότι η ΕΕ διαθέτει τη βού-
ληση να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για
ανάπτυξη και θέσεις εργασίας, για ανταγω-
νιστική οικονομία και για μία κοινωνία με
συνοχή.

Ειδικότερα για το ελληνικό χρέος, ο Γ.
Παπανδρέου τόνισε ότι στόχος είναι μία
βιώσιμη λύση η οποία θα συμπεριλαμβάνει
στην κατανομή του βάρους τον ιδιωτικό
τομέα και ειδικά τις τράπεζες. �

Κοινή συνέντευξη Τύπου Μέρκελ - Σαρκοζί
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AΠΟ ΤΗΝ EΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ KΟΣΜΟ

Μειώνεται το έλλειμμα, ανεβαίνει το χρέος…
Μειώθηκε το δημοσιονομικό

έλλειμμα στην ευρωζώνη το
2010 σε σχέση με το 2009, αλλά
αυξήθηκε, και μάλιστα αισθητά,
το δημόσιο χρέος, σύμφωνα με
στοιχεία που έδωσε  στη δημο-
σιότητα η Ευρωπαϊκή Στατι-
στική Υπηρεσία (Eurostat). 

Όπως προκύπτει από τα κοι-
νοτικά στοιχεία, το δημοσιονο-
μικό έλλειμμα στην Ευρώπη των
17 ήταν της τάξης του -6,2% του
ΑΕΠ το 2010 έναντι -6,4% το
2009.  Το υψηλότερο έλλειμμα
είχε η Ιρλανδία  (-31,3%) και
ακολουθούν η Ελλάδα (-10,6%
έναντι -15,8% το 2009), η Πορ-
τογαλία (-9,8%) και η Ισπανία (-
9,3%). Από τις χώρες εκτός ευ-
ρωζώνης, στην κορυφή βρίσκε-
ται η Βρετανία (-10,3% του
ΑΕΠ). 

Το δημοσιονομικό έλλειμμα της Γερμανίας, η κυβέρνηση της οποίας γκρινιάζει συνεχώς
για την ανάγκη δημοσιονομικής πειθαρχίας και την επιβολή ποινών στις χώρες που έχουν
υπερβολικό έλλειμμα, όχι μόνο ξεπερνά το όριο του 3% του ΑΕΠ, αλλά αυξήθηκε από 
-3,2% το 2009 σε -4,3% το 2010. Το έλλειμμα της Γαλλίας είναι ακόμη πιο υψηλό αλλά μει-
ώθηκε από -7,5% το 2009 σε -7,1% το 2010. 

Ως προς το δημόσιο χρέος, αυξήθηκε στην ευρωζώνη από 79,8% του ΑΕΠ το 2009 σε
85,4% το 2010. Τις καλύτερες επιδόσεις έχουν η Εσθονία (6,7%), το Λουξεμβούργο (19,1%)
και η Σλοβενία (38,8%). Τις χειρότερες, η Ελλάδα (144,9%), η Ιταλία (118,4%) και το Βέλ-
γιο (96,2%). Το δημόσιο χρέος της Γερμανίας, που βρίσκεται πάνω από το όριο του 60% του
ΑΕΠ, αυξήθηκε από 74,4% το 2009 σε 83,2% το 2010. �

Δέχονται «κούρεμα»  στο 40% οι τραπεζίτες
Εναλλακτικές λύσεις εθελοντικού χαρακτήρα για

την συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στον δεύτερο
μηχανισμό στηρίξεως της Ελλάδος συζητούν το
Eurogroup και το Διεθνές Χρηματοοικονομικό Ιν-
στιτούτο (IIF), με την διαπραγμάτευση να εκκινεί
από απομείωση  των ελληνικών ομολόγων ύψους
50%.

Κατά τα επόμενα 24ωρα θα διεξαχθούν πολλές
συζητήσεις σε Βρυξέλλες και Ρώμη για το ύψος των

ζημιών που θα πρέπει να αναλάβουν οι ιδιώτες κάτοχοι ελληνικών ομολόγων, με το IIF
που εκπροσωπεί τις τράπεζες και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς να θέτει ως οροφή το
39% και τους εκπρόσωπους της Κομισιόν και της Ευρωζώνης να κάνουν λόγο για «κού-
ρεμα» από 50% έως 60%.

Στο θέμα αναφέρθηκε  και η Γερμανίδα Καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ σύμφωνα με την
οποία οι διαπραγματεύσεις άρχισαν πρόσφατα και συνεχίζονται με στόχο να φθάσουν σε
ένα αποτέλεσμα που θα εγγυάται την βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. 

Πάντως, ήδη πληροφορίες φέρουν την Ευρωζώνη να θέτει τελεσίγραφο στις τράπεζες
είτε να αποδεχθούν εθελοντικά κούρεμα 50%, είτε να αναλάβουν το βάρος ενός πιστωτι-
κού γεγονότος. «Το μόνο εθελοντικό στοιχείο για τις τράπεζες τώρα είναι να αποδεχθούν
«κούρεμα» 50% ή να έρθουν αντιμέτωπες με πιστωτικό γεγονός, μια χρεοκοπία», ανέφερε
διπλωματική πηγή της ΕΕ. �

Οι 147 εταιρείες που κυβερνούν τον κόσμο
Την επικέντρωση του πλούτου της παγ-

κόσμιας οικονομίας στα χέρια λίγων πολυε-
θνικών εταιρειών, κυρίως τραπεζών, επιβε-
βαιώνει μια σημαντική ανάλυση του Ομο-
σπονδιακού Ινστιτούτου Τεχνολογίας της
Ελβετίας, ενός από τα κορυφαία πανεπι-
στήμια του κόσμου, με περισσότερα από 30
Νόμπελ. 

Οι αναλυτές του ελβετικού ινστιτούτου
απέσπασαν από μια βάση δεδομένων
37.000.000 επιχειρήσεων, απ’ όλο τον
κόσμο, 43.060 πολυεθνικές με στόχο να εξε-
τάσουν τις μεταξύ τους σχέσεις ιδιοκτησίας. 

Εν συνεχεία κατασκεύασαν ένα μοντέλο
προκειμένου να διαπιστώσουν ποιες εξ
αυτών ελέγχουν ποιες, μέσω συμμετοχών
στο μετοχικό τους κεφάλαιο, καθώς και τα
λειτουργικά έσοδα αυτών. Στόχος τους ήταν
να χαρτογραφήσουν τη δομή της οικονομι-
κής εξουσίας σήμερα στον πλανήτη. 

Βρήκαν τελικά 1.318 εταιρείες με αλλη-
λοσυνδεόμενες ιδιοκτησίες. Κάθε μία από
αυτές τις εταιρείες είχε δεσμούς με δύο ή πε-
ρισσότερες άλλες επιχειρήσεις. Κατά μέσο
όρο κάθε μία από τις παραπάνω 1.318 εται-
ρείες ήταν συνδεδεμένη ιδιοκτησιακά με 20
ακόμη εταιρείες. 

Διαπιστώθηκε ακόμη ότι αν και αυτές οι
1.318 ήταν υπεύθυνες μόλις για το 20% του
συνόλου των λειτουργικών εσόδων παγκο-
σμίως, κατείχαν το πλειοψηφικό πακέτο

των μετοχών στις μεγαλύτερες εταιρείες
υψηλής κεφαλαιοποίησης του κόσμου και
τους μεγαλύτερους βιομηχανικούς κολοσ-
σούς του πλανήτη, ομάδες που αντιπροσω-
πεύουν ακόμη ένα 60% των παγκόσμιων
εσόδων. 

Προχωρώντας ακόμη περισσότερο την
ανάλυσή τους στο ιδιοκτησιακό δίκτυο των
διεθνικών επιχειρήσεων, οι επιστήμονες του
ελβετικού ινστιτούτου βρήκαν ότι στην κο-
ρυφή υπάρχει μια «σούπερ οντότητα» 147
εταιρείων, ποσοστό μικρότερο του 1%, οι
οποίες ήλεγχαν το 40% του συνολικού
πλούτου σε αυτό το δίκτυο. 

Οι περισσότερες εξ αυτών είναι τράπεζες.
Μεταξύ αυτών και τα γνωστά ονόματα του
χρηματοπιστωτικού τομέα, όπως η βρετα-
νικές Barclays και Lloyds, οι αμερικανικές JP
Morgan και Goldman Sachs, οι γερμανικές
Deutsche Bank και Allianz και οι ελβετικές
UBS και Credit Suisse. �

Κοινή συνέντευξη Τύπου έδωσαν η Γερμα-
νίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ και ο Γάλ-
λος πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί, στις Βρυξέλ-
λες, στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής της
ΕΕ.

Η κ. Μέρκελ σημείωσε  πως έχει ήδη απο-
φασιστεί κεφαλαιακή ενίσχυση των τραπεζών
και πρόσθεσε πως υπάρχει μία κοινή γραμμή

που στοχεύει – μεταξύ άλλων – στη διεύρυνση του EFSF και στην ανάπτυξη νέου προ-
γράμματος για την Ελλάδα.

Η Γερμανίδα καγκελάριος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο αλλαγών στις ευρωπαϊκές συν-
θήκες και μίλησε για αναθεωρήσεις των πολιτικών γραμμών σε κάθε χώρα, τονίζοντας με
σημασία πως «ο καθένας θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του». Η κ. Μέρκελ κατέληξε
πως «το ευρώ είναι το μέλλον μας, το χρειαζόμαστε και το στηρίζουμε».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί βεβαίωσε ότι «διαγράφε-
ται ήδη μια αρκετά ευρεία συμφωνία», όσον αφορά την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Ταμείου
χρηματο-πιστωτικής σταθερότητας (ΕΤΧΣ), όμως μη αποκρύπτοντας ότι «θα χρειαστούν
μακρές ώρες διαπραγμάτευσης, πριν από την τελική συμφωνία». Συγχρόνως, ο πρόεδρος
Σαρκοζί εξέφρασε την ευχή «μια συμφωνία, που να είναι ικανή να καταλαγιάσει την κρίση»
να προκύψει την Τετάρτη 26η Οκτωβρίου, οπότε θα ολοκληρωθεί στις Βρυξέλλες το Ευ-
ρωπαϊκό συμβούλιο (αρχηγοί κρατών, πρωθυπουργοί). �



ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ KAI EΠIΣTHMH
Yπάλληλος

δημόσιος

«Πολίτης του κόσμου» ο Μίκης Θεοδωράκης
Στον κορυφαίο Έλληνα μουσικοσυνθέτη

Μίκη Θεοδωράκη και στην Ελληνίδα αντι-
δήμαρχο και αναπληρώτρια κυβερνήτη του
δήμου και του ομόσπονδου κρατιδίου της
Βιέννης, Μαρία Βασιλάκου, για τη συμβολή
τους στην ιδέα και στο όραμα ενός ανοικτού
κόσμου και μιας ανοικτής κοινωνίας, απονέ-
μεται το φετινό Βραβείο «Πολίτης του κό-
σμου», της ομώνυμης αυστριακής οργάνω-
σης.

Στο πλαίσιο μεγάλης εκδήλωσης στις αί-
θουσες του δημαρχείου της αυστριακής πόλης Τραισκίρχεν, τα Βραβεία επιδόθηκαν  στη
Μαρία Βασιλάκου και σε εκπρόσωπο του απουσιάζοντα για λόγους υγείας Μίκη Θεοδω-
ράκη, παρουσία πολλών εκπροσώπων της δημόσιας ζωής της Αυστρίας.

Η εκδήλωση στο δημαρχείο Τραισκίρχεν πλαισιώθηκε από ένα πλούσιο  καλλιτεχνικό
πρόγραμμα με καλλιτέχνες από την Αυστρία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία,  τη Σερβία και
την Κροατία. �

Η ταινία ντοκιμαντέρ «Sharing an Ιsland» («Το
νησί που μοιραζόμαστε») βραβεύτηκε ως το καλύ-
τερο πρότζεκτ για τη συμβολή του στην ειρήνη ως
έργο της κοινωνίας των πολιτών, που επιχορήγησε
το πρόγραμμα «ΕΝGΑGΕ-Συμβάλλουμε ενεργά για
την ειρήνη». 

Το βραβείο έδωσε στη σκηνοθέτιδα και παραγωγό
Δανάη Στυλιανού η ειδική αντιπρόσωπος του Γενι-
κού Γραμματέα του Ο.Η.Ε. στην Κύπρο, Λίζα Μπά-

τενχαϊμ.
Την παραγωγή της ταινίας οργάνωσε η ομάδα νέων «Sharing an Ιsland», που αποτελεί-

ται από νεαρούς Κύπριους κινηματογραφιστές, κοινωνιολόγους και μουσικούς, σε συνερ-
γασία με το Cyprus Νetwork for Υouth Development. 

Η ταινία ακολούθησε το ταξίδι έξι Κυπρίων νέων, τριών Ελληνοκυπρίων και τριών Τουρ-
κοκυπρίων, οι οποίοι μέσα από επισκέψεις σε σημαντικά ιστορικά, θρησκευτικά και πολι-
τιστικά μνημεία του νησιού εξερεύνησαν την κουλτούρα, θρησκεία και ιστορία της κάθε
κοινότητας σε μια κοινή εμπειρία επαφής και αλληλογνωριμίας. �

Μία Κύπρια εκθέτει στο Βερολίνο

Η Κύπρια καλλιτέχνις Σι-
μόνη Συμεωνίδου παρου-
σιάζει την πρόσφατη δου-
λειά της σε ατομική έκθεση

γλυπτικής εγκατάστασης
στην γκαλερί «Kunstraum
TAPIR» στο Βερολίνο. Τα
έργα που θα παρουσια-
στούν δημιουργήθηκαν
κατά τη διάρκεια της διαμο-
νής της  στην καλλιτεχνική
εστία ΤΑΚΤ στο Βερολίνο
το καλοκαίρι του 2011. 

Ο τίτλος «Lullaby», που
θα πει «Νανούρισμα», εύ-
στοχα προμηνύει το τι θα
αντικρύσει κανείς μπαίνον-
τας στο χώρο. Η έμπνευση
προέρχεται μέσα από τον
κόσμο του Ύπνου και τις έν-
τονες αντιθέσεις μεταξύ

ονείρου και εφιάλτη. 
Η ιδέα αναδύθηκε μετά

την 11η Ιουλίου, όταν η
καλλιτέχνις ήδη βρισκόταν
στο Βερολίνο. Όπως δηλώ-
νει η ίδια, οι έντονες  και-
νούριες εμπειρίες της κατά
τις πρώτες μέρες της διαμο-
νής της στην «ονειρική»
αυτή πόλη συγκρούστηκαν
μέσα της με τα «εφιαλτικά»
συναισθήματα που της προ-
κάλεσαν οι τραγικές εξελί-
ξεις που συνέβαιναν στην
χώρα μας, τις οποίες παρα-
κολουθούσε διαρκώς από
μακριά. �

Ο «Γαλιλαίος» στο Διάστημα 
με... πύραυλο Soyuz 

Τούς δύο πρώτους δορυφόρους του Galileo, του
«ευρωπαϊκού GPS», μετέφερε  ρωσικός πύραυλος
Soyuz που εκτοξεύθηκε από το Ευρωπαϊκό Κέντρο του
Κουρού στη Γαλλική Γουιάνα. Εν τω μεταξύ, το γεγο-
νός σηματοδότησε και την έναρξη της συμμαχίας Ανα-
τολής - Δύσης, αφού ήταν η πρώτη φορά που η «γη-
ραιά ήπειρος» εκτόξευσε φορτίο με ρωσικό πύραυλο.

Με την έναρξη της λειτουργίας του συστήματος Ga-
lileo, η οποία αναμένεται προς τα τέλη της δεκαετίας
μας, η Ευρώπη θα «απεξαρτηθεί» από το αμερικανικό
και ευρέως διαδεδομένο δορυφορικό σύστημα πλοή-
γησης GPS (Global Positioning System), το οποίο
ελέγχεται από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολι-
τειών. Ακόμη θα παρέχει καλύτερη κάλυψη και πολύ
μεγαλύτερη ακρίβεια στον εντοπισμό του σήματος. 

Το Galileo προγραμματίζεται τεθεί σε εμπορική λει-
τουργία το 2014 και σε πρώτη φάση, ο αστερισμός του συστήματος θα περιλαμβάνει 18 δο-
ρυφόρους, οι οποίοι τελικά θα αυξηθούν στους 28. �

Οι πατάτες δεν παχαίνουν…
Τις θεωρούμε παχυντικές, γεμάτες λίπος και ανθυγιει-

νές και είναι από τις πρώτες που κόβει όποιος θέλει να
κάνει δίαιτα. Μια νέα μελέτη, όμως, δείχνει πως οι πατά-
τες όχι μόνο δεν παχαίνουν, αλλά μπορούν και να ρίξουν
την αρτηριακή πίεση – αρκεί να είναι μαγειρεμένες με τον
σωστό τρόπο.

Ποιος είναι αυτός; Υπάρχουν τρεις επιλογές: στον
φούρνο μικροκυμάτων, βραστές ή ψητές - δίχως βούτυρο,
λάδι ή οποιαδήποτε σος, σύμφωνα με σχετική μελέτη.

Οι μελετητές  επιστράτευαν 18 άντρες και γυναίκες,
που έτρωγαν καθημερινά το μεσημέρι και το βράδυ έξι

έως οκτώ πατάτες μεγέθους μπάλας του γκολφ. Έπειτα από ένα μήνα, η συστολική και η
διαστολική τους πίεση  είχαν μειωθεί κατά 3,5% και 4,3%.  Επιπλέον, κανένας δεν είχε
πάρει βάρος.

Όσον αφορά τον τρόπο μαγειρέματος, οι ερευνητές λένε πως το ιδεώδες είναι να μα-
γειρεύονται και να καταναλώνονται με τη φλούδα, η οποία περιέχει πολύτιμες χημικές ου-
σίες. �

Η δίαιτα της μπανάνας! 
Η δίαιτα της μπανάνας μπορεί να σας βοηθήσει να

χάσετε μέχρι και 20 κιλά σε διάστημα ενός μηνός, ανά-
λογα με το περιθώρια απώλειας βάρους σας φυσικά. Κι
όλο αυτό μόνο με το να επιλέγετε μπανάνα για πρωινό.
Διαβάστε παρακάτω  τι ακριβώς περιλαμβάνει:

1. Μόνο μπανάνα για  πρωινό. Μπορείτε να φάτε  πε-
ρισσότερες από μία μπανάνα. 

2. Δεν υπάρχουν περιορισμοί στα φαγητά που μπο-
ρείτε να επιλέξετε για μεσημεριανό  και για βραδινό,

αρκεί το βραδινό  να έχει καταναλωθεί πριν από τις 8 το βράδυ, να αποφεύγετε τα τηγα-
νητά και το επιδόρπιο με τα γεύματά σας

3. Επιτρέπεται άφοβα  το νερό και κατά προτίμηση το επιτραπέζιο, μεταλλικό νερό. Κατά
τη διάρκεια της ημέρας και όχι μαζί με τα γεύματα μπορείτε να πίνετε καφέ, τσάι ή ανα-
ψυκτικά χωρίς ζάχαρη.

4. Τα ενδιάμεσα σνακ είναι μόνο για το απόγευμα και σε εξαιρετικές περιπτώσεις λίγο
μετά το βραδινό.

5. Να πηγαίνετε  για ύπνο  πριν της 12 το βράδυ ή ακόμη και νωρίτερα. �

Μνημείο για τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ
Ο Αμερικανός πρόεδρος Μπάρακ Ομπάμα

έκανε τα αποκαλυπτήρια του μνημείου του
Μάρτιν Λούθερ Κινγκ στο Εθνικό Πάρκο της
Ουάσινγκτον.

Το μνημείο ενός ανθρώπου που άλλαξε την
ιστορία της Αμερικής με τις σκέψεις και τα
όνειρα του για μια πιο δίκαιη κοινωνία που θα
αντιτίθεται σε κάθε είδους ρατσισμού, βρίσκε-
ται πολύ κοντά στο σημείο απο το οποίο το
1963 ο ίδιος ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ είχε εκ-
φωνήσει την ομιλία του που πήρε τον τίτλο “

έχω ένα όνειρο”.
Το μνημείο βρίσκεται ανάμεσα στα μνημεία δύο πρώην προέδρων της Αμερικής, του

Τόμας Τζέφερσον και του Αβραάμ Λίνκολν. Τα αποκαλυπτήρια παρακολούθησαν χιλιά-
δες άνθρωποι, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος στον λόγο του ανέφερε πως οι Αμερικανοί
πρέπει να αντλήσουν δύναμη απο τους αγώνες του Κινγκ, ενός απο τους ανθρώπους που
θεμελίωσαν το αμερικάνικο έθνος. �

Επαναστατικές θεραπείες 
με μοσχεύματα από χοίρους 

Στα πρόθυρα μιας ιατρικής επανάστασης βρίσκεται η αν-
θρωπότητα, αφού στο μέλλον πολλές ανθρώπινες ασθένειες,
από τον διαβήτη και το Πάρκινσον μέχρι την τύφλωση, θα
αντιμετωπίζονται... με μοσχεύματα από χοίρους! Ωστόσο,
διχασμένη εμφανίζεται η επιστημονική κοινότητα, αφού εκ-
φράζονται φόβοι για μια νέα πανδημία με τη μετάδοση ρε-
τροϊού από τον χοίρο στον άνθρωπο, όπως συνέβη και με
τον ιό HIV του AIDS.

Αμερικανοί επιστήμονες ανακοίνωσαν ότι μέσα στα επό-
μενα δύο με τρία χρόνια θα δοκιμάσουν τη μεταμόσχευση
ιστού από γενετικά τροποποιημένους χοίρους στον άν-
θρωπο, με στόχο να καταφέρουν να θεραπεύσουν εκατομ-
μύρια ασθενείς.

Οι ειδικοί του Ινστιτούτου Μεταμοσχεύσεων Thomas
Starzl του Πανεπιστημίου του Πίτσμπουργκ δήλωσαν ότι η

τεχνολογία έχει πραγματοποιήσει “τεράστια άλματα” και προσπαθούν να διασκεδάσουν
τους φόβους για την ασφάλεια της πρακτικής υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει «σημαντι-
κός κίνδυνος». �
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«Το νησί που μοιραζόμαστε»
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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. Αρχαίος Έλληνας γλύπτης
– Έκφραση μεγάλου κεφιού.
2. Ένας από τους κριτές των
Εβραίων – Χωρίς μεσολά-
βηση.
3. Δημιουργικά τα … χρόνια
του – Γυμναστικό ή στρατιω-
τικό παράγγελμα – Ξενική
κατάφαση.
4. Προτρέπει … συγκαταβα-
τικά – Σύνδεσμος – Την κα-
τάργησε το … κιλό.
5. Πετάει … Σκανδιναβούς –
Δεν είναι … επικίνδυνα.
6. Πήγαινε, φύγε – Το Χ της
… αριθμητικής – Τζέφρι .. :
γνωστός ηθοποιός.
7. Εισάγει ειδική πρόταση –
Βιβλική πόλη.
8. Πρόθεση (αρχ.) – Του έλειπε του … Όμηρου – Ντάριο … : Ιταλός θεατρικός συγγραφέας.
9. Τα πραγματολογικά στοιχεία ενός αρχαίου κειμένου – Πετρ … : τερματοφύλακας της Τσέλσι.
10. Ο μεγαλύτερος γυιος του Νώε – Κομμάτι υφάσματος από λεπτό νήμα.
11. … Μπενάκερ: δάσκαλος του ποδοσφαίρου – Ζαν - Ζακ … : Γάλλος σκηνοθέτης, σεναριο-
γράφος και παραγωγός ταινιών – … Κιουμπ: γνωστός ηθοποιός.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Τα 12 λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας – … Μορίς: σκηνοθέτης.
2. Πρώτες στη … δημιουργία – Κλοντ … : Γάλλος ζωγράφος.
3. Θυμίζει Βραζιλία – Σύνολο ομοειδών πραγμάτων – Τάρο … : Ιάπωνας πολιτικός.
4. Όλα όσα ανήκουν σε κάποιον – Κόρη του βασιλιά Ευρύτου.
5. Σύνδεσμος – Αποτρέπει … προστακτικά – Η ηχητική σύμπτωση λέξεων ή στίχων.
6. Κωμική τηλεοπτική εκπομπή – Ήπια.
7. … Φρανσέ: ράτσα γαλλικών αλόγων – Τραγωδία του Σοφοκλή – Αρχή … πόνου.
8. Μπαίνει και σε … υπόγεια – Συνοδεύει το «δεν» ή το «μην».
9. Φωνήεντα ποιότητας – Η κεφαλή αγίου λειψάνου – Θέρετρο όπου υπάρχουν ιαματικές πηγές.
10. Τσάντα από δέρμα – Φέττα ψωμιού.
11. Αρχικά … ανώτερης μόρφωσης – Ασυλλόγιστος.

Oι λύσεις στη σελίδα 14
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ΜΕΤΡΙΟ ΔΥΣΚΟΛΟ

KY¶PIAKH ¢HMOKPATIA
————

KPATIKO §AXEIO
A ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÎÏ‹ÚˆÛË˜ ·Ú. 34/2011 ÙÔ˘ KÚ·ÙÈÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘

Ô˘ ¤ÁÈÓÂ ÛÙÈ˜ 19 ÎÙˆ‚Ú›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  6401
2. A fi €40 5 Ï·¯ÓÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ  0720

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  869
2. A fi €10 50 Ï·¯ÓÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ  273
3. A fi €10 50 Ï·¯ÓÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ  131

™E ¢YO æHºIA
————

1. A fi €4 500 Ï·¯ÓÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ  84
2. A fi €4 500 Ï·¯ÓÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ  08

™ 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˜ 100.000 56085

2Ô˜ 1.000 41725

3Ô˜ 400 23459

4Ô˜ 400 42185

5Ô˜ 400 55380

6Ô˜ 200 26138

7Ô˜ 200 16340

8Ô˜ 200 54285

9Ô˜ 200 40957

10Ô˜ 200 51515

11Ô˜ 200 32579

12Ô˜ 200 56229

13Ô˜ 200 39746

14Ô˜ 200 22414

€

15Ô˜ 200 21211

16Ô˜ 100 23629

17Ô˜ 100 33465

18Ô˜ 100 28340

19Ô˜ 100 41915

20fi˜ 100 22933

21Ô˜ 100 59976

22Ô˜ 100 31059

23Ô˜ 100 58474

24Ô˜ 100 55779

25Ô˜ 100 56210

26Ô˜ 100 32823

27Ô˜ 100 51631

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Ενοικιάζεται ανώγειο δια-
μέρισμα 3 υπνοδωματίων
σε πολύ καλή κατάσταση
κοντά στο Γυμνάσιο Πα-
λουριώτισσας. €430.
Τηλ. 99840480

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Η Χορωδία της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. (Λευκωσία) επιθυμεί να ανα-
κοινώσει ότι άνδρες και γυναίκες δημόσιοι υπάλληλοι και
μέλη των οικογενειών τους, μπορούν να αποτείνονται για
συμμετοχή τους, ύστερα από ακρόαση, ως νέα μέλη της
(τηλ. 99678366). Στα 20 χρόνια ζωής της η Χορωδία έχει
στο ενεργητικό της πολλές επιτυχημένες συναυλίες στο
εσωτερικό και στο εξωτερικό.

ΑΝΩΤΕΡΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Το Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου ανακοινώνει ότι το Εκπαιδευτικό
Εστιατόριο ξαναρχίζει τη λειτουργία του, με παραθέσεις Κυπριακής και  Διε-
θνούς  Κουζίνας  προς το κοινό, από τις 02/11/10. Το Εκπαιδευτικό Εστιατόριο
θα είναι ανοικτό Τετάρτη και Πέμπτη, από τις 13:30 μέχρι τις 15:00 και θα προ-
σφέρει γεύμα κατόπιν κράτησης. 

Την ετοιμασία και την παράθεση των γευμάτων αναλαμβάνουν οι φοιτητές του
ΑΞΙΚ υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτών τους.  Η χρέωση γίνεται σε τιμές κό-
στους.

Για κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:
Τηλέφωνα: 22404818, 22404800

Τηλεομοιότυπο: 22314672
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Νέα διεθνής διάκριση για την Eurobank EFG

Καλύτερη Τράπεζα για το 2011 στον τομέα πα-
ροχής υπηρεσιών cash management σε εταιρικούς
πελάτες στην Ελλάδα (Best Domestic Cash Ma-
nager in Greece)  αναδείχθηκε, από το διεθνούς

φήμης περιοδικό Euromoney, η Eurobank EFG. Είναι η πρώτη φορά που ελληνική τρά-
πεζα καταλαμβάνει την πρώτη θέση στη συγκεκριμένη κατηγορία. Οι υπηρεσίες cash ma-
nagement της Eurobank EFG βρέθηκαν στην πρώτη θέση όχι μόνο μεταξύ των  Ελληνικών
Τραπεζών αλλά και των διεθνών τραπεζικών Ομίλων, που δραστηριοποιούνται στη χώρα
μας. Ιδιαίτερη σημασία έχει η μεθοδολογία της κατάταξης, καθώς η επιλογή της τράπεζας
γίνεται από τους ίδιους τους εταιρικούς πελάτες. Ειδικότερα,  η έρευνα διεξήχθη  το διά-
στημα από 15 Μαΐου μέχρι 19  Ιουνίου, με την αποστολή ερωτηματολογίου απευθείας από
το «Euromoney» σε μεγάλες και μεσαίες  ελληνικές και πολυεθνικές  εταιρείες καλύπτον-
τας την πληρότητα και το επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών, της εξυπηρέτησης, του
ανθρώπινου δυναμικού και της τεχνολογικής πλατφόρμας.  Στόχος της Τράπεζας μέσα στο
δύσκολο σημερινό οικονομικό περιβάλλον, είναι να συνεχίσει να παρέχει αξιόπιστες λύσεις
στους πελάτες της, στηρίζοντάς τους και καλλιεργώντας μαζί τους στενότερες σχέσεις εμ-
πιστοσύνης και συνεργασίας. �

H μπύρα ΚΕΟ στα TESCO
Μεγάλη εμπορική συμφωνία πέτυχε η εταιρεία ΚΕΟ και οι συνερ-

γάτες της στο Ηνωμένο Βασίλειο, με την τοποθέτηση της μπύρας
ΚΕΟ στις υπεραγορές TESCO.  Συγκεκριμένα, η μπύρα ΚΕΟ βρί-
σκεται τώρα σε 175 καταστήματα της αλυσίδας TESCO σε ολόκληρη
την Αγγλία.  Η επιτυχία αυτή είναι αξιοσημείωτη δεδομένου της οι-
κονομικής ύφεσης που διανύει ολόκληρη η Ευρωπαϊκή αγορά, αλλά
κυρίως γιατί ο ανταγωνισμός από διεθνής μάρκες μπύρας για εξα-
σφάλιση θέσεων στα ράφια των υπεραγορών είναι τεράστιος. Η νέα
αυτή συνεργασία αποτελεί αναγνώριση της ποιότητας των προϊόν-
των της εταιρείας ΚΕΟ από μια αλυσίδα υπεραγορών η οποία κατέ-
χει το 30% της Αγγλικής αγοράς.   Αναμένεται, ότι η κίνηση αυτή θα
ενισχύσει τόσο την εικόνα όσο και την εμπορική δραστηριότητα της
μπύρας ΚΕΟ στο Ηνωμένο Βασίλειο. �
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Το ContiPremiumContact 2 νικητής στο τεστ καλοκαιρινών ελαστικών
Το Φιλανδικό περιοδικό τεχνικής φύσεως Techniikan Maailma ανέδειξε το

ContiPremiumContact 2 νικητή - με μεγάλη διαφορά από τις υπόλοιπες κορυ-
φαίες μάρκες - στο τεστ καλοκαιρινών ελαστικών κερδίζοντας 9.5 πόντους. Οι
κριτές δήλωσαν ότι το προϊόν αυτό της πρώτης σε πωλήσεις εταιρείας ελαστικών
στην Ευρώπη είναι κορυφαίο τόσο στο βρεγμένο όσο και στο στεγνό οδόστρωμα.

Στο βρεγμένο οδόστρωμα πήρε 10 βαθμούς στο φρενάρισμα με ABS, στο τεστ απότομων
επαναλαμβανόμενων στροφών και στην συμπεριφορά στο δρόμο. Στην περίπτωση του στε-
γνού οδοστρώματος πήρε την πιο ψηλή βαθμολογία στο φρενάρισμα με ABS και στο τεστ
απότομων επαναλαμβανόμενων στροφών. Οι ειδικοί του Φιλανδικού περιοδικού αναγνώ-
ρισαν για ακόμη μια φορά την προσήλωση των ελαστικών Continental σε όλους τους πα-
ράγοντες που αφορούν στην ασφάλεια και στην μέγιστη συνολική ισορροπία των ελαστι-
κών.  Η Continental AG είναι παγκοσμίως ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές
ελαστικών, συστημάτων φρένων, εξαρτημάτων σασί, ηλεκτρονικών συστημάτων οχημάτων
και τεχνικών εξαρτημάτων από ελαστομερή. Έχει σαν στόχο της την ενισχυμένη οδική
ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος.  H MPM EUROCARS LTD είναι απο-
κλειστικοί αντιπρόσωποι - διανομείς της CONTINENTAL για ελαστικά επιβατικών αυτο-
κινήτων, 4Χ4 οχημάτων και μικρών εμπορικών αυτοκινήτων από το 2000. �

Η μεταφορά χρωμάτων σε ένα πολύχρωμο γλειφιτζούρι έχει πολύ...
γλυκά αποτελέσματα. Η μεταφορά χρωμάτων όμως στην μπουγάδα
μας είναι άλλη ιστορία. Τα χρωματιστά ρούχα μεταφέρουν το χρώμα
τους εύκολα κατά την πλύση αφήνοντας μια μάλλον... πικρή γεύση. Η
λύση είναι το Color Block και η Εύρηκα βρήκε έναν πρωτότυπο τρόπο
να το διαφημίσει. Προωθήτριες επισκέφθηκαν χώρους εργασίας και
τους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης μοιράζοντας

πολύχρωμα γλειφιτζούρια, μαζί με ένα δείγμα Εύρηκα Color Block.  Το μήνυμα… ξεκάθαρο:
διατηρήστε τα χρώματα που αγαπάτε στα ρούχα σας! Με ένα φύλλο Εύρηκα Color Block,
τα χρώματα δεν μεταφέρονται κατά την πλύση. Είναι ειδικά φύλλα τα οποία χάρη στα συ-
στατικά με τα οποία είναι εμποτισμένες οι ίνες τους, απορροφούν όλα τα χρώματα και τις
βρωμιές που διαχέονται κατά τη διάρκεια της πλύσης, πρoτού μεταφερθούν σε άλλα υφά-
σματα. Έτσι αποφεύγεται ο αποχρωματισμός της μπουγάδας σας. �

To Let’s Color Project της Dulux προσφέρει δωρεάν make over!
Απλόχερα χρώμα στη ζωή μας, συνεχίζει να προσφέρει

η Dulux μέσω του κινήματος  «Dulux Let’s Color Project»,
το οποίο γνωρίζει τεράστια επιτυχία και στην Κύπρο. Η
χρωματική επανάσταση συνεχίζεται με νέο διαγωνισμό.
Μπείτε στην  ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης Facebook
και συγκεκριμένα στη διεύθυνση www.facebook.com/le-
tscolourcy/ για να κερδίστε μια χρωματική ανάπλαση του

δικού σας χώρου, αξίας 1000 Ευρώ! Εύκολα και γρήγορα, «Με μόνο 30 λέξεις, γράψετε ποιο
σημείο του σπιτιού σας χρειάζεται ανανέωση και για ποιον λόγο» και κερδίστε τη δωρεάν
ανάπλαση. Η ιστορία που θα αγαπηθεί περισσότερο, δηλαδή αυτή που θα έχει τα περισσό-
τερα “Likes” θα κερδίσει την ανάπλαση αξίας 1000 Ευρώ. Επιπλέον, οι ειδικοί της Dulux
είναι στη διάθεσή σας και μπορούν να σας προσφέρουν εξειδικευμένες συμβουλές για τα
χρώματα που σας ταιριάζουν, έτσι ώστε να κάνετε τους προσωπικούς σας χώρους ακόμη πιο
όμορφους και κυρίως εντυπωσιακούς. Αλλάζοντας χρώμα στον προσωπικό σας χώρο, μπο-
ρείτε να αλλάξατε τη ζωή σας και να κάνετε την καθημερινότητά πιο ευχάριστη. �

EMSc: 10 χρόνια συνεχούς ανάπτυξης
στον τομέα εξοικονόμησης ενέργειας 

Η EMSc Κύπρου με την ευκαιρία των 10χρονων της
μητρικής της εταιρείας EMSc (UK) και τη συνεχή ανά-
πτυξη της στον τομέα εξοικονόμησης ενέργειας, πραγ-
ματοποίησε πρόσφατα εξειδικευμένο σεμινάριο με
εκλεκτούς ομιλητές και προσκεκλημένους. Ο Όμιλος
EMSc στα 10 χρόνια λειτουργίας του, έχει σχεδιάσει

και εγκαταστήσει επιτυχώς περισσότερα από 4,000 συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας
τύπου PowerStar®, HotelStar® και LightStar® παγκοσμίως. Παράλληλα, έχει λάβει μια σειρά
από διακρίσεις τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο, όσο και στο εξωτερικό. Η εταιρεία διαθέτει τέσ-
σερα γραφεία στο Ηνωμένο Βασίλειο (Ρότερνταμ, Μπέρμιγχαμ, Λονδίνο και Εδιμβούργο)
και ένα στην Κύπρο (Λευκωσία) που καλύπτει τις ανάγκες της εταιρείας για την εγχώρια
αγορά, την Ελλάδα και τη Μέση Ανατολή. Για πληροφορίες σχετικά με τις λύσεις εξοικονό-
μησης ενέργειας που προσφέρει η EMSc, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 22423142 ή
στο ηλεκ. ταχ. infocyprus@ems-uk.org  ή μέσω της ιστοσ.  www.powerstar.com.cy. �

H PrimeTel Mobile pay monthly είναι εδώ!
Η PrimeTel ανακοινώνει τη

διάθεση των υπηρεσιών συμ-
βολαίου PrimeTel Mobile pay
monthly. Συγκεκριμένα η Pri-
meTel Mobile ξεκινά με την
διάθεση του πρώτου προ-

γράμματος συμβολαίου pay monthly, στην τιμή των
€2,00/μήνα! Οι καταναλωτές έχουν, επίσης, τη δυνατότητα
να γίνουν συνδρομητές και να αποκτήσουν συσκευές όπως

οι HTC Chacha, Nokia X3-02, Samsung Galaxy S* και πολ-
λές άλλες σε απίστευτες τιμές.  Oι χρεώσεις για τους συν-
δρομητές της PrimeTel Mobile pay monthly για κλήσεις στο
εσωτερικό είναι €0,06/λεπτό (με χρέωση ανά δευτερόλεπτο),
για αποστολή SMS €0,015 και για Μobile Internet €0,08/MB
(χρέωση ανά ΚΒ). Όσοι επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στο
Internet, από όπου και αν βρίσκονται, μπορούν να επιλέ-
ξουν ανάμεσα στα προγράμματα Mobile Internet 3 (50
MB/μήνα στην τιμή των €3,00) ή Mobile Internet 8

(250ΜΒ/μήνα στην τιμή των €8,00). Σύντομα θα βρίσκονται
στη διάθεση των καταναλωτών όλα τα προγράμματα της
PrimeTel Mobile pay monthly όπως και μεγαλύτερη γκάμα
κινητών. Έτσι θα μπορούν να επιλέξουν το πρόγραμμα που
τους ταιριάζει, ενώ θα επωφεληθούν από τις φθηνότερες και
απλές χρεώσεις στην αγορά, περίπου 30% χαμηλότερες από
αυτές του ανταγωνισμού. 

Για πληροφορίες:  www.primetel.com.cy/mobile ή καλέ-
στε 133. �

Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ. 13
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Εύρηκα Color Block. Βάλτε τέρμα στη μεταφορά χρωμάτων



ΗΑνόρθωση φρέναρε την αλάνθαστη
πορεία της ΑΕΛ, που στους πέντε αγώ-
νες μετρούσε πέντε ισάριθμες νίκες,

αφού στην 7η αγωνιστική έφερε λευκή ισοπα-
λία στο Τσίρειο 0-0, χάνοντας τους πρώτους
βαθμούς στο πρωτάθλημα. Φυσικά υπάρχει και
το παιχνίδι της 2ης Νοεμβρίου με αντίπαλο
την Ομόνοια στο ΓΣΠ, που μετά την απόφαση
της Δικαστικής Επιτροπής θα αγωνιστούν
μόνο για το β΄ ημίχρονο. Τη λευκή ισοπαλία
των Λεμεσιανών την εκμεταλλεύτηκε με τον
καλύτερο τρόπο ο πρωταθλητής ΑΠΟΕΛ που
επέστρεψε στις νίκες, κερδίζοντας εκτός έδρας
τον Εθνικό Άχνας με 0-3.

Τώρα η ΑΕΛ και ο ΑΠΟΕΛ συγκατοικούν
με 16 βαθμούς στην κορυφή του βαθμολογι-
κού πίνακα. Να θυμίσουμε ότι για 7η συνεχό-
μενη αγωνιστική η ΑΕΛ δεν δέχεται τέρμα και
διατήρησε το μηδέν παθητικό που σπάει το
ρεκόρ.

Αν και στην επόμενη αγωνιστική με τον
Ερμή Αραδίππου δεν δεχθεί γκολ, θα κάνει
ρεκόρ 30ετίας. Συγκεκριμένα, τη σεζόν 1981-
82, οι γαλαζοκίτρινοι της Λεμεσού είχαν δια-
τηρήσει το μηδέν παθητικό σε 7 συνεχόμενους
αγώνες. Επιπλέον, ο τερματοφύλακας της ομά-
δας της Λεμεσού, Ματία Ντεγκρά, μετά και το
παιχνίδι με την Ανόρθωση κατέρριψε το ρεκόρ
ανέπαφης εστίας του Διονύση Χιώτη. Ο τερ-
ματοφύλακας του ΑΠΟΕΛ διατήρησε ανέ-
παφη την εστία του σε 6 σερί αγώνες κατά την
περασμένη σεζόν. Ο Ντεγκρά, ως γνωστό, σε 6
αγώνες και στο... μισό παιχνίδι με την Ομόνοια
που διακόπηκε, δεν μαζέψε ούτε μια φορά την
μπάλα από τα δίκτυά του!!

Υπάρχει ακόμη ένα στατιστικό στοιχείο που
κάνει την ισοπαλία της ΑΕΛ να φαίνεται ση-
μαντική. Σε 20 παιχνίδια στη Λεμεσό μεταξύ
ΑΕΛ και Ανόρθωσης από 1991-92, η “Κυρία”
έχει 11 νίκες, η ομάδα της Λεμεσού 5, ενώ 4
αναμετρήσεις ολοκληρώθηκαν Χωρίς νικητή.
Ακόμα κατι, ήταν το πρώτο μεταξύ τους παι-
χνίδι που διεξήχθει χωρίς φιλάθλους, μετά την
απόφαση της Δικαστικής Επιτροπής στον δια-
κοπέντα αγώνα με την Ομόνοια.
Επιδόσεις για ΑΠΟΕΛ

Σημαντικές επιδόσεις σημείωσε και ο
ΑΠΟΕΛ. Μετά 3 τέρματα ΚΑΤΑ, σημείωσε
ρεκόρ 21 ετίας, ενώ τα 16 γκολ ΥΠΕΡ αποτε-
λούν ομαδική επίδοση 7 ετίας. Αξίζει να ση-
μειωθεί ότι ο ΑΠΟΕΛ κυριαρχεί στις 20 ανα-
μετρήσεις του στο Δασάκι από το 1992-93.
Έχει 10 νίκες, 7 ισοπαλίες και 3 ήττες.
Ανέβηκε στην 3η θέση η Ομόνοια

Η Ομόνοια κέρδισε με 2-0 την ΑΕΚ, ανέ-
βηκε στην 3η θέση της βαθμολογίας και πλη-
σίασε στους δύο βαθμούς την ΑΕΛ και τον
ΑΠΟΕΛ. Έχοντας ένα ακόμα ημίχρονο με την
ΑΕΛ και κτυπά την πόρτα της κορυφής αν κα-
ταφέρει να κερδίσει στο παιχνίδι που θα γίνει
στις 2 Νοεμβρίου.

Η Ομόνοια είχε να αντιμετωπίσει ένα δύ-
σκολο αντίπαλο, προερχόμενη μάλιστα από
την ισοπαλία με την Αναγέννηση. Οι “πράσι-
νοι” έπρεπε να κερδίσουν και βρήκαν τον
τρόπο να το πετύχουν. Μ’ ένα γκολ σε κάθε
ημίχρονο κατάφεραν να πάρουν τους τρεις
βαθμούς και να αναρριχηθεί στην 3η θέση της
βαθμολογίας.

Η ΑΕΚ δεν μπορεί να διατηρηθεί στα περ-
σινά επίπεδα ανταγωνιστικότητας. Η Ευρω-
παϊκή πορεία, κούραση, τη φέρνουν σε δύ-
σκολη θέση.

Τα τέρματα πέτυχαν οι Φρέντι και Κασέκε.
Πλώρη για τετράδα ο Απόλλωνας

Δεύτερη συνεχής νίκη για τους “γαλάζιους”
της Λεμεσού. Αυτή τη φορά κέρδισαν εκτός
έδρας την σκληροτράχηλη Νέα Σαλαμίνα με
1-2 και ανέβηκαν τόσο βαθμολογικά, όσο και
ψυχολογικά.

Ο Απόλλωνας δεν είναι μακριά από την
πρώτη 4άδα, στην οποία μπορούν να βρεθούν
αν η συνέχεια τους φέρει ανάλογα αποτελέ-
σματα.

Αντίθετα τα αισθήματα για τους “Ερυθρό-
λευκους” της Αμμοχώστου που διακόπηκε το
αήττητο σερί τους, αλλά τουλάχιστον οι Βα-
ρωσιώτες αύξησαν το σερί σκοραρίσματος
τους έξι αγώνες. Η ομάδα του Κωνσταντινίδη
σκόραρε σε όλα τα μέχρι τώρα παιχνίδια της
εκτός από την πρεμιέρα, κόντρα στην ΑΕΛ.
Αήττητος ο Ολυμπιακός στα εκτός έδρας
παιχνίδια

Ίσως είναι η πιο παράξενη ομάδα του πρω-
ταθλήματος. Ο Ολυμπιακός, αφού στα εντός
έδρας παιχνίδια δεν τα πάει καλά, ενώ εκτός
την... βρίσκει!

Συγκεκριμένα, ενώ σε τέσσερα παιχνίδια
στο ΓΣΠ δεν “σταύρωσε” νίκη, εκτός έδρας
παραμένει αήττητος σε τρεις αγώνες, έχοντας
μάλιστα κερδίσει την Άχνα στο Δασάκι και
τώρα το Παραλίμνι με 0-1 στο “Τάσος Μάρ-
κου”.

Η Ένωση σταμάτησε το νικηφόρο σερί της
που κρατούσε τρεις αγωνιστικές. Αυτή είναι η
δεύτερη φετινή ήττα (η πρώτη από την Ανόρ-
θωση).
Απόλυτη κυριαρχία

Μετά από ολοκληρωτική εμφάνιση, η Αλκή
έφτασε σε άνετη νίκη επί της Αναγέννησης Δε-
ρύνειας με 4-0. Αυτή ήταν η δεύτερη νίκη της
“Αθάνατης” στο πρωτάθλημα, η οποία ήρθε σε
χρονικό σημείο που η ομάδα άρχισε να αμφι-
σβητείται μετά τα συνεχόμενα ανεπιτυχή απο-
τελέσματα.

Η Αναγέννηση εξέπληξε δυσάρεστα με την
προβληματική της εικόνα μια βδομάδα μετά
που ανάγκασε την Ομόνοια σε οδυνηρή ισο-
παλία.
Ανώτερος ο Άρης

Σε παράσταση για ένα ρόλο μετάτρεψε ο
Άρης την αναμέτρηση με τον Ερμή, τον οποίον

φιλοδώρησε με τρία τέρματα, ήτοι όσα είχε πε-
τύχει αθροϊστικά στις περασμένες έξι αγωνι-
στικές. Με την πρώτη νίκη του στην τρεχουσα
περίοδο ο σύλλογος της Λεμεσού παραχώρησε
στον αντίστοιχο της Αραδίππου την τελευταία
θέση της βαθμολογίας ως επίσης και την 13η
θέση τον Εθνικό Άχνας.

Την ήττα του Ερμή την πλήρωσε ο προπο-
νητής της Πανίκος Ξιούρουππας που αποδε-
σμεύτηκε από τον πάγκο της Αραδίππου και
έγινε ο τρίτος προπονητής που αποδεσμεύ-
τηκε (Ανόρθωση, Εθνικός) με την συμπλή-
ρωση της 7ης αγωνιστικής.
Εύκολα ο ΑΠΟΕΛ πέρασε από το Δασάκι

Χωρίς να αντιμετωπίσει ιδιαίτερες δυσκο-
λίες και αφού ο Εθνικός από το 61 έμεινε με
δέκα παίκτες, ο ΑΠΟΕΛ πέρασε νικηφόρα από
το Δασάκι επικρατώντας με 0-3 επί του Εθνι-
κού. Οι “γαλαζοκίτρινοι” άργησαν να πάρουν
μπρος αλλά με το που πήραν, άνοιξαν το σκορ
στο 35΄ με το ωραίο ανάποδο ψαλίδι του Χα-
ραλαμπίδι, επέβαλαν πλήρως το ρυθμό τους
και έφτασαν στην εύκολη νίκη. Τα άλλα δύο
τέρματα ήλθαν στο 55΄ και 71΄ από τον Τρι-
σκάσκι.
ΑΕΛ και Ανόρθωση αρκέστηκαν στα...
λίγα (ένα βαθμός)

Δεν ανέδειξε νικητή το μεγάλο ντέρμπι στο
Τσίρειο, αφού ΑΕΛ και Ανόρθωση συνθηκο-
λόγησαν στο 0-0, σε αγώνα που έγινε χωρίς
θεατές λόγω τιμωρίας της λεμεσιανης ομάδας.
Ο αγώνας ήταν δυνατός παρά τεχνικός χωρίς
πολλές ευκαιρίες. Στο παιχνίδι μέτρησε η τα-
κτική από μέρους των δύο προπονητών, οι
σκοπιμότητες και αυτό που δεν άφησε τον
αγώνα να... ανοίξει ήταν οι πολύ καλά κλειστοί
χώροι, που έφεραν στο τέλος και συμβιβασμό!
Ξεπέρασε την ήττα

Την προηγούμενη αγωνιστική, ο Ολυμπια-
κός “πληγώθηκε” από την ήττα και πολύ πε-
ρισσότερο από την εμφάνιση στο ματς με την
Νέα Σαλαμίνα (2-3). Άλλαξε όμως “κοστούμι”
πήγε στο “Τάσος Μάρκου” και έφυγε με σπου-
δαίο “διπλό” επί του Παραλιμνιού (0-1). Το
γκολ του αγώνα το πέτυχε ο Σόουζα.
Πήρε ύψος ο Απόλλωνας

Συνεχίζοντας την ανοδική του πορεία, ο
Απόλλωνας με δύο τέρματα του Ζοάο Πάολο
κέρδισε μέσα στο “Αμμόχωστος” τη Νέα Σα-
λαμίνα με 2-1, ένα αποτέλεσμα που διαμορ-
φώθηκε από το πρώτο μέρος, πετυχαίνοντας
τη δεύτερη συνεχόμενη του νίκη και την τρίτη
στο πρωτάθλημα.
Χαμόγελα για Άρη

Η νίκη επί του Ερμή είναι σίγουρο πως θα
βοηθήσει τον Άρη να ανασυνταχθεί. Θα τον
βοηθήσω να φανερώσει τις πραγματικές του
δυνατότητες στη συνέχεια, τις οποίες δεν μπό-
ρεσε να παρουσιάσει παίρνοντας και το ανά-
λογο βαθμολογικό κέρδος στα προηγούμενα
παιχνίδια. Τα γκολ κατά του Ερμή πέτυχαν

από ένα οι Κλίμπλ, Τζέλσον και Ιονέσκου.
Ξέσπασε η Αλκή

Κάπου θα ξεσπούσε η Αλκή. Τελικά την
πλήρωσε η Αναγέννηση Δερύνειας, με τε-
τράρα. Στις έξι προηγούμενες αγωνιστικές οι
“κυανέρυθροι” έβαζαν με το ζόρι ένα τέρμα και
μετά βίας μάζεψαν 4 βαθμούς. Στο ΓΣΖ πέτυ-
χαν μαζεμένα τα βγκολ και “καθάρισαν” την
ομάδα της Δερύνειας με σχετική ευκολία (4-0).
Δύο γκολ πέτυχε ο Ηλ. Χαραλάμπους και από
ένα οι Μπασιόφ και Γκαρσία.
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Ντέρμπι έφυγε, ντέρμπι... έρχεται. Αρχή την
Παρασκευή 28 Οκτωβρίου με τον αγώνα του
ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ με αντίπαλο την Ανόρθωση.

Την επόμενη ημέρα, το Σάββατο 29 Οκτω-
βρίου, άλλο ντέρμπι, αυτό θα γίνει και πάλι
στο ΓΣΠ μεταξύ του Ολυμπιακού και της Ομό-
νοιας.

Θεωρητικά εύκολο πρόγραμμα έχει η ΑΕΛ
που θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Ερμή
Αραδίππου, ενώ στο Τσίρειο ο φορμαρισμένος
Απόλλωνας θα φιλοξενήσει το Παραλίμνι.
Ντέρμπι και στην Λάρνακα μεταξύ της ΑΕΚ
και της Αλκής. Στο Παραλίμνι η Αναγέννηση
θα φιλοξενήσει τον Άρη Λεμεσού και η αυλαία
της 8ης αγωνιστικής θα πέσει την Δευτέρα 31
Οκτωβρίου με τον αγώνα του Εθνικού και της
Νέας Σαλαμίνας.
Ο ΑΠΟΕΛ μεταξύ των κορυφαίων

Τα σπουδαία επιτεύγματα του ΑΠΟΕΛ στη
φετινή πορεία του Τσάμπιονς Λιγκ μετράνε και
στους ειδικούς πίνακες με τις διάφορες βαθ-
μολογίες της ΟΥΕΦΑ.

Εκτός από την πρωτιά που κατέχουν στον
7ο όμιλο, οι γαλαζοκίτρινοι φιγουράρουν στην
12η θέση της βαθμολογίας όλων των ομάδων
που λαμβάνουν μέρος στα Κύπελλα Ευρώπης
φέτος.

Το ΑΠΟΕΛ έχει συγκεντρώσει ως τωρα
9.125 βαθμούς, που του επιτρεπουν να βρί-
σκεται πρώτος ανάμεσα στους πρώτους της
Ευρώπης.

Μπροστά τους υπάρχουν ομάδες-μεγαθή-
ρια, όπως οι Ρεάλ, Μπαρτσελόνα, Τσέλσι, Άρ-
σεναλ, Μάντσεστερ Γ., Μίλαν ενώ έχει αφήσει
πίσω τις ομάδες όπως οι Μ. Σίτι, Ίντερ, Νά-
πολι, Βαλένθια και Λιόν.

Επίσης η φετινή “τρελή” πορεία, βοήθησε το
ΑΠΟΕΛ να βελτιώσει κι άλλο τη θέση του στη
συνολική κατάταξη τη ΟΥΕΦΑ.

Με το τέλος της περσινής χρονιάς το
ΑΠΟΕΛ βρισκόταν στην 125η θέση, όμως
τώρα, μετά την εξαιρετική πορεία του στο
Τσάμπιονς Λιγκ, έχει φτάσει στην 77η θέση
αφήνοντας πίσω του ομάδες όπως οι Νυρεμ-
βέργη, Πορτσμουθ, Σανταντέρ, ΠΑΟΚ, Ρό-
ζενμποργκ κ.α.

Πρόκειται για την πιο ψηλή θέση που είχε
ποτέ κυπριακή ομάδα στη γενική κατάταξη
των συλλόγων. �

Yπάλληλος
δημόσιος

H AΘΛHTIKH ΣEΛIΔA MAΣ
Γράφει και επιμελείται ο Kυριάκoς Κτωρίδης
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Πρώτες απώλειες για ΑΕΛ και τώρα 
μοιράζονται το ρετιρέ με τον ΑΠΟΕΛ



Yπάλληλος
δημόσιος

μοιράζει εκατομμύρια

βοηθά τον τόπο μας

Tο Kρατικό Λαχείο

Αποτελέσματα κλήρωσης στη σελ. 13

Tι είπαν... Tι έγραψαν
Ο θάνατος του Μουαμάρ Καντάφι
έδειξε ότι το κράτος με σιδερένια
πυγμή έρχεται αναπόφευκτα στο τέλος
του.
Μπαράκ Ομπάμα,
Πρόεδρος των ΗΠΑ.   

Οι Ταλιμπάν είτε θα διαπραγματευτούν
και θα πάρουν μέρος στο ειρηνικό μέλ-
λον του Αφγανιστάν είτε θα δεχτούν
σκληρή επίθεση. 
Χίλαρι Κλίντον,
ΥΠΕΞ των ΗΠΑ.  

Η κρίση δεν είναι ελληνική, αλλά ευ-
ρωπαϊκή.  Ως ευρωπαίοι πρέπει να δρά-
σουμε αποφασιστικά και αποτελεσμα-
τικά.
Γιώργος Παπανδρέου,
Πρωθυπουργός της Ελλάδας. 

Η έξοδος της Ελλάδας από την ευρω-
ζώνη θα ήταν η χειρότερη λύση.
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε,
Υπουργός Οικονομικών 
της Γερμανίας.  

Η Ευρώπη κατευθύνεται αποφασιστικά
προς μία οικονομική κυβέρνηση της
ευρωζώνης.
Φρανσουά Φιγιόν,
Πρωθυπουργός της Γαλλίας.   

Δεν έχουν πλέον χρόνο οι Ευρωπαίοι.
Είναι η ώρα για αποφάσεις άμεσες και
αποτελεσματικές για το καλό της παγ-
κόσμιας οικονομίας.
Τζιούλια Γκιλάρντ,
Πρωθυπουργός της Αυστραλίας.

Όσο η Ελλάδα δεν βάζει σε τάξη τα του
οίκου της, οι θυσίες, η απώλεια των ει-
σοδημάτων και η ανεργία απλώς θα
αυξάνονται.
Μαρία Φέκτερ,
Υπουργός Οικονομικών 
της Αυστρίας.  

Το 2009 πολλοί ειδικοί προεξόφλησαν
πως θα καταστραφούμε κι όμως η Αρ-
γεντινή παρέμεινε όρθια.
Κριστίνα Φερνάντες,
Πρόεδρος της Αργεντινής.   
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Αποδιοπομπαίοι της κρίσης στην Ευρώπη
οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας
Πανευρωπαϊκό συνέδριο στο Βουκουρέστι

ΗΟμοσπονδία Ευρωπαϊκών Δημοσιοϋπαλληλι-
κών Συνδικάτων EPSU διοργάνωσε τη μεγαλύ-
τερη κατά το 2011 συνάντηση Ευρωπαίων υπαλλή-

λων των υπηρεσιών υγείας για συζήτηση των επιπτώσεων
της οικονομικής κρίσης στους εργαζόμενους στον τομέα
της υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών. Η EPSU είναι η
μεγαλύτερη οργάνωση των εργαζομένων του τομέα στην
Ευρώπη. Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Βου-
κουρέστι συμμετείχαν 100 σύνεδροι από 27 Ευρωπαϊκές
χώρες. 

Στη συνάντηση συζητήθηκαν οι προκλήσεις που θέτει η
κρίση στα διάφορα συστήματα υγείας της Ευρώπης. Οι ερ-
γαζόμενοι στον τομέα της υγείας επηρεάζονται περισσό-
τερο από άλλους από τα μέτρα λιτότητας που επιβάλλον-
ται στην Ευρώπη τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ. 

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν στις Οργανώσεις μέλη της
EPSU θέματα από την Ευρωποιοποίηση των Εθνικών Συ-
στημάτων Υγείας και των συναφών υπηρεσιών και απαι-
τούν βελτιωμένες συνθήκες εργασίας και επαγγελματική
υγεία και ασφάλεια και κοινωνικό διάλογου σε όλα τα επί-
πεδα. Όμως πολλές Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις κωφεύουν
στο αίτημα για διάλογο. 

Οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας στην Ευρώπη επι-
φορτίζονται με τεράστιο όγκο εργασίας, με χαμηλές απο-
λαβές και άγχος και το αποτέλεσμα είναι η αποχώρηση τους

από το επάγγελμα. Γι΄ αυτό η στρατηγική των συνδικάτων
για  επίλυση του προβλήματος των ελλείψεων προσωπικού
θα επικεντρωθεί στο αίτημα για συνθήκες που θα συμβά-
λουν στην παραμονή του προσωπικού και στην προσέλ-
κυση νέων προσλήψεων. Τούτο είναι ιδιαίτερης σημασίας
γιατί πολλές χώρες αντιμετωπίζουν πρόβλημα γήρανσης
του προσωπικού στον τομέα της υγείας με αρνητικές επι-
πτώσεις τόσο στους ασθενείς όσο και στην υπηρεσία. Για
την αντιμετώπιση του προβλήματος η Ευρώπη πρέπει να
εξεύρει υπαλλακτική και καινοτόμο χρηματοδότηση 

H Γενική Γραμματέας της EPSU Carola Fischbach-Pyttel
δήλωσε πως η αξιοποίηση του φόρου οικονομικών συναλ-
λαγών για υπαλλακτική χρηματοδότηση θα είναι πολύ θε-
τικό μέτρο και εξέφρασε την ελπίδα ότι η ΕΕ θα πρωτοπο-
ρήσει και θα χρησιμοποιήσει μέρος των εσόδων από το
φόρο αυτό για να επιτευχθεί αειφόρο Ευρωπαϊκό σύστημα
υγείας. 

Για το πρόβλημα που δημιουργείται από τη διασυνοριακή
κινητικότητα και τη μετανάστευση του προσωπικού υγείας
στην Ευρώπη οι Οργανώσεις μέλη της EPSU θα εντείνουν
τη συνεργασία τους ώστε να διασφαλισθεί ότι η κινητικό-
τητα αυτή δεν θα οδηγήσει σε μειώσεις απολαβών και όρων
εργασίας και θα διασφαλίζει ότι τα επαγγελματικά προ-
σόντα θα αναγνωρίζονται ολόκληρη την Ευρώπη. �
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