
Σε πρόσφατο δημοσίευμα της εφημερίδας «Ο
Φιλελεύθερος» η Κύπρος παρουσιάζεται να έχει
μια από τις πιο ακριβές κρατικές μηχανές στην

Ευρώπη.  Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, που δεν
αμφισβητούμε, οι συνολι-
κές δαπάνες για τις βασι-
κές λειτουργίες του κυ-
πριακού κράτους
ανέρχονται στο 16,2%
του  Ακαθάριστου Εθνι-
κού Προϊόντος (ΑΕΠ),
ποσοστό που είναι το ίδιο
με αυτό που απαιτείται
για τη συντήρηση του ελ-
ληνικού κράτους. Για σκο-

πούς ενημέρωσης παρατίθεται κατωτέρω ο σχετικός
Πίνακας τον οποίο και θα σχολιάσουμε.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΕΠ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
ΤΟ 2009

Η πρώτη και κύρια παρατήρησή μας αφορά στο γε-
γονός ότι ο συσχετισμός των δαπανών με το ΑΕΠ πα-
ρουσιάζει απλά και μόνο ποιο ποσοστό του ΑΕΠ δα-
πανάται για τον προαναφερόμενο σκοπό.  Σίγουρα,
όμως,  δεν βοηθά στην εξαγωγή  οποιωνδήποτε  συμ-
περασμάτων αναφορικά με το μέγεθος της δημόσιας
διοίκησης και/ή για το ύψος των απολαβών των δη-
μόσιων λειτουργών, γιατί ελλείπουν τα αναγκαία
στατιστικά δεδομένα.  

Η όποια προσπάθεια χρήσης των πιο πάνω στοι-
χείων της Eurostat για εξαγωγή συμπερασμάτων για
οποιοδήποτε άλλο σκοπό, αναπότρεπτα οδηγεί σε
λανθασμένους και παραπλανητικούς ισχυρισμούς. Για
παράδειγμα θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει με
σοβαρά επιχειρήματα ότι η  κρατική μηχανή της Κύ-
πρου είναι ακριβότερη σε ποσοστό 60.3% από το μέσο
όρο των κρατών-μελών της ΕΕ;  Και πώς δικαιολογεί-
ται ένα τέτοιο συμπέρασμα; Άραγε οι δημόσιοι υπάλ-
ληλοι της Κύπρου έχουν ψηλότερες απολαβές από
τους Γάλλους, τους Γερμανούς ή τους Σουηδούς  συ-
ναδέλφους τους; Ή μήπως η δημόσια υπηρεσία της Κύ-
πρου είναι αναλογικά πολυπληθέστερη από τις αντί-
στοιχες υπηρεσίες  της Γαλλίας, της Γερμανίας ή της
Σουηδίας; Ασφαλώς, ούτε το ένα συμβαίνει, ούτε και
το άλλο. Αν πάλι τον επόμενο χρόνο οι δαπάνες για
την κρατική μηχανή παραμείνουν οι ίδιες και συρρι-
κνωθεί περαιτέρω το ΑΕΠ, θα μπορεί κάποιος να ισχυ-
ριστεί ότι  έγινε ακόμη πιο ακριβή η κρατική μηχανή;

Η πραγματικότητα είναι ότι, παρά τα όσα λέγονται

και γράφονται, η Κύπρος με τις μοναδικές ιδιαιτερό-
τητές της  (μικρό κράτος, εισβολή και κατοχή, άνοιγμα
γραμμής αντιπαράταξης με όλα τα συνακόλουθα)
έχει  μικρότερο αριθμό δημοσίων υπαλλήλων από τις
πλείστες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο συγ-
κριτικά με τον πληθυσμό, όσο και σε σχέση με το συ-
νολικό αριθμό των απασχολουμένων.  

Σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Γραφείου Εργα-
σίας (I.L.O.) και της Στατιστικής Υπηρεσίας  για το
έτος 2006 το ποσοστό των εργαζομένων στο Γενικό
Δημόσιο Τομέα της Κύπρου στο σύνολο των εργαζο-
μένων ήταν  15.2%, ενώ για τον ίδιο χρόνο το ποσο-
στό για τη Σουηδία ήταν 34.4%, την Ουγγαρία 31.4%,
τη Δανία 30.8%, τη Λιθουανία 28.8%, τη Μάλτα
27.7%,  τη Γαλλία  26.3%, τη Βρετανία 19.8, τη Γερμα-
νία 18.6% κλπ.  Ο σχετικός  Πίνακας δημοσιεύεται
στη σελ. 8.

Παρά ταύτα οι εκπρόσωποι των Εργοδοτικών Ορ-
γανώσεων, μερίδα βουλευτών και μερίδα δημοσιο-
γράφων με διάφορες παραπλανητικές αναφορές
έχουν δημιουργήσει την  εντύπωση ότι οι δημόσιοι
υπάλληλοι είναι πέραν των 80.000 ατόμων, ενώ στη
πραγματικότητα στις 31.12.2010 ανέρχονταν μόλις
σε 14.875. 

Η ορθότητα των πιο πάνω στοιχείων  εύκολα μπο-
ρεί να διαπιστωθεί δοθέντος ότι θεμελιώδης προϋπό-
θεση του νόμιμου διορισμού είναι η ύπαρξη νομοθε-
τημένης θέσης.  Η προϋπόθεση αυτή συνιστά και
ποσοτικό περιορισμό στη διαδικασία του διορισμού,
αφού για τη δημιουργία της κάθε θέσης απαιτείται η
σύμπραξη της Εκτελεστικής και της Νομοθετικής
Εξουσίας.

Καταληκτικά διευκρινίζεται ότι  με βάση τους Προ-
ϋπολογισμούς του 2010, οι  θέσεις στη Δημόσια Υπη-
ρεσία είναι  18.000.  Από αυτές οι 3.125 παραμένουν
κενές, ενώ οι υπόλοιπες 14.875 είναι κατανεμημένες
στα διάφορα Υπουργεία/Τμήματα/Υπηρεσίες.  Ειδικό-
τερα από τις θέσεις αυτές οι 4.682  είναι κατανεμημέ-
νες στο Υπουργείο Υγείας, οι 4.754 στο Υπουργείο Οι-
κονομικών και οι υπόλοιπες στα άλλα Υπουργεία και
κυβερνητικά τμήματα. Αυτό είναι όλο κι’ όλο το δυ-
ναμικό της δημόσιας υπηρεσίας που είναι τεταγμένο
να υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, αλλά και το κοι-
νωνικό σύνολο στον τόπο μας. �
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Tου Γλαύκου Χατζηπέτρου
Γ.Γ.  ΠΑΣΥΔΥ

Η αλήθεια για το μέγεθος της 
«υδροκέφαλης» δημόσιας υπηρεσίας

Στις 31 Οκτωβρίου, ο Δήμος Λευ-
κωσίας εγκαινίασε ένα νέο Μου-
σείο, το πρώτο μουσείο Δορυφόρο
του Λεβέντειου Δημοτικού Μου-
σείου Λευκωσίας - το Δημοτικό
Μουσείο Θεάτρου Σκιών, Οικία Αν-
δρέα Ιδαλία.  σελ. 12

Σκληρή κριτική στην ΕΕ για τη δια-
χείριση της κρίσης χρέους στην ευ-
ρωζώνη ασκεί ο πρώην κοινοτικός
επίτροπος για τη Διεύρυνση Γκίντερ
Φερχόιγκεν.    σελ. 10

Δριμύ κατηγορώ Φερχόιγκεν

Κρίσιμοι θεωρούνται οι τρεις επό-
μενοι μήνες τόσο στο εσωτερικό
μέτωπο, σε επίπεδο πολιτικών εξε-
λίξεων, όσο και στο εξωτερικό, για
την υλοποίηση της συμφωνίας της

Συνόδου Κορυφής.    σελ. 11

Δημοτικό Μουσείο Θεάτρου Σκιών

«Θα χρειαστεί να δουλέψουμε όλοι μαζί»

«ΕΕ27» 10.1% Γαλλία 10.5%  
«ΕΕ17» 10.2% Γερμανία 9.0% 
Κύπρος 16.2% Ιρλανδία 6.3%
Ελλάδα 16.2% Ιταλία 12.3% 
Βέλγιο 12.2% Λουξεμβούργο 5.6%
Αυστρία 9.3% Μάλτα 9.6%
Γαλλία 10.5% Ολλανδία 11.2%
Ισπανία 8.3% Πορτογαλία 10.5%
Εσθονία 8.3% Σλοβενία 9.0%
Φινλανδία 10.6% Σλοβακία 9.5%



Τμήμα Τελωνείων
Τμηματικές εξετάσεις σχετικά με τον περί

Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμο (βασικό
και τροποποιητικούς), τους Κανονισμούς, τα
Διατάγματα, τις Γνωστοποιήσεις και τις
Οδηγίες που εκδόθηκαν δυνάμει αυτών,
όπως θα ισχύουν στο τέλος Οκτωβρίου
2011. Στις εξετάσεις μπορούν να συμμετά-
σχουν:

α) Δημόσιοι υπάλληλοι, κάτοχοι μόνιμης
θέσης Λειτουργού ΦΠΑ ή κάτοχοι μόνιμης
θέσης Βοηθού Λειτουργού ΦΠΑ στο Τμήμα
Τελωνείων, Υπηρεσία ΦΠΑ, και Έκτακτοι
υπάλληλοι στο Τμήμα Τελωνείων, Υπηρεσία
ΦΠΑ, οι οποίοι εκτελούν καθήκοντα Βοη-
θού Λειτουργού ΦΠΑ και που έχουν υπο-
χρέωση να επιτύχουν σε αυτή σύμφωνα με
το σχέδιο υπηρεσίας της θέσης αυτής.

β) Δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν
στο Τμήμα Τελωνείων, Υπηρεσία ΦΠΑ που
θα είναι υποψήφιοι για προαγωγή στη θέση
Βοηθού Λειτουργού ΦΠΑ 1ης Τάξης και
έχουν υποχρέωση να επιτύχουν σε αυτή
σύμφωνα με το σχέδιο υπηρεσίας της θέσης
αυτής, για σκοπούς ανέλιξης στην Κλίμακα
Α8 και Α9. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στα
Κεντρικά Γραφεία της Υπηρεσίας ΦΠΑ την
Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 9.00-
12.00μ.

Η γλώσσα των εξετάσεων θα είναι η Ελ-
ληνική. Οι εξεταζόμενοι μπορούν κατά τη

διάρκεια της εξέτασης να συμβουλεύονται
τους Νόμους, τους Κανονισμούς, τα Δια-
τάγματα και τις Γνωστοποιήσεις που περι-
λαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη. Αιτήσεις
από υποψηφίους που ενδιαφέρονται να συμ-
μετάσχουν στις εξετάσεις πρέπει να υπο-
βληθούν στο Διευθυντή Τμήματος Τελω-
νείων, το αργότερο μέχρι την Τρίτη, 15 Νο-
εμβρίου 2011. 

Τμήμα Εσωτερικών Προσό-
δων

Τμηματικές εξετάσεις στις Διατάξεις των
πιο κάτω Νόμων:

(1) Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος
Νόμος Αρ. 118(Ι)/2002 όπως τροποποι-
ήθηκε.

(2) Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως
Φόρων Νόμος Αρ. 4/1978 όπως τροποποι-
ήθηκε.

(3) Ο περί Εκτάκτου Εισφοράς για την
Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος Αρ.
117(Ι)/2002 όπως τροποποιήθηκε.

(4) Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών
Κερδών Νόμος Αρ. 52/1980 όπως τροπο-
ποιήθηκε.

(5) Ο περί Φορολογίας Ακίνητης Ιδιοκτη-
σίας Νόμος Αρ. 24/1980 όπως τροποποι-
ήθηκε.

(6) Ο περί Περιουσίας Αποθανόντων
Προσώπων Νόμος Αρ. 78(Ι)/2000.

Οι Τμηματικές Εξετάσεις για τις πρόνοιες

και εφαρμογή των πιο πάνω θα γίνουν στην
αίθουσα συνεδριάσεων των Κεντρικών Γρα-
φείων του Τμήματος (Υπουργείο Οικονομι-
κών) στη Λευκωσία την Παρασκευή, 25 Νο-
εμβρίου 2011 και ώρα 10.00π.μ.

Η γλώσσα των εξετάσεων θα είναι η Ελ-
ληνική εκτός από μια ερώτηση που θα είναι
και θα απαντηθεί υποχρεωτικά στα Αγγλικά.
Αιτήσεις από υποψηφίους που ενδιαφέρον-
ται πρέπει να υποβληθούν στο Διευθυντή
του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων όχι
πιο αργά από τις 10 Νοεμβρίου 2011. 

Τμήμα Γεωργίας
Οι Ενδοτμηματικές Εξετάσεις για Επιθεω-
ρητές Γεωργίας, που προβλέπονται από το
σχέδιο υπηρεσίας της θέσης, για ανέλιξη
από την Κλ. Α2 στην Κλ. Α5 και από την
Κλ. Α5 στην Κλ. Α7, θα διεξαχθούν στην αί-
θουσα Πολλαπλής Χρήσης του Τμήματος
Γεωργίας στη Λευκωσία την Τετάρτη, 23
Νοεμβρίου 2011 και ώρα 10.00. �

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

Αξίζει να ερίζουμε και να πετροβολούμε
ή ενωμένοι νάμαστε και πρόσω να τραβούμε;
Μάς δόθηκ’ ένα αγαθό υψίστης σημασίας
και προσπαθούμε άπαντες μέχρι ...λεηλασίας
να το εξανεμίσουμε πολύ πριν το χαρούμε
αφού δεν ξέρουμε σωστά πως να το χειριστούμε!
Είναι αδιανόητο υπό τις περιστάσεις
να προκαλούμε άστοχα ένα σωρό εντάσεις
και δε βλέπουμε γύρω μας τ’ αρπακτικά γεράκια
που... στιφάδο θα μας κάνουν με τα αεροπλανάκια!!
Εάν δεν ανανήψουμε και δε σωφρονιστούμε
εις την πορεία, σίγουρα, θα καταποντιστούμε!!!

Kωστάκης Π. Iωαννίδης

H ΣATIPA TOY K.Π.I.

Η αξιοποίηση του αερίου

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
Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη

θέση Δεσμοφύλακα, Φυλακές, από τις 3
Οκτωβρίου 2011: Παρασκευή Παρασκευά,
Ανδρέας Ανδρέου, Γιάγκος Αντωνιάδης,
Μάριος Αποστολίδης, Αντρέας Βούρκας,
Μάριος Γαβριήλ, Χριστίνα Γεωργίου, Χρυ-
σάνθη Γεωργίου, Βασίλης Γιασεμή, Ανδρέας
Δαμιανού, Μαρία Έλληνα, Στέλιος Ερωτο-
κρίτου, Άδωνης-Λοΐζος Ευθυμίου, Πάρης
Εφραίμ, Μαρία Ηρακλέους, Φώτης Θεοδω-
ρακόπουλος, Ιωάννα Ιάσονος, Κώστας
Ιγνατίου, Ιωάννης Ιωάννου, Δημήτριος Κα-
ραμπάς, Κώστας Κοντάκκης, Στέλλα Κουν-
ναπή, Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, Νι-
κόλαος Κωνσταντινίδης, Μιχάλης Κων-
σταντίνου, Σωτήρα Κωνσταντίνου,
Κυριάκος Λουκά, Μαριάννα Μακρυγιάννη,
Ανδρέας Μάρκου, Αλέξανδρος Μαυρίδης,
Άγγελος Μιχαήλ, Βασίλης Μιχαήλ, Ευάγγε-
λος Νικολάου, Μιχάλης Μιχαήλ, Ευθύμιος
Μιχαήλ, Μάριος Ολυμπίου, Φοίβος Πανα-
γιώτου, Ιώαννης Παπαγεωργίου, Νικόλας
Παρασκευά, Γιώργος Πειραιάς, Ανδρέας
Σάββα, Μωυσής Σάββα, Ανδρέας Σαββίδης,
Ανδρέας Σολωμού, Γιώργος Τσίκκος, Χρι-
στόδουλος Χατζηδαυΐδ, Νικόλας Χατζημι-

χαήλ, Ιώαννης Χατζηχριστοδούλου, Σάββας
Χρίστου, Γιάγκος Χριστοφόρου, Χρίστος
Χρυσάνθου.

Ο Γεώργιος Α. Χατζησάββα, Λειτουργός
Εσωτερικού Ελέγχου, διορίζεται στη θέση
Εκτελεστικού Μηχανικού, Τμήμα Δημοσίων
Έργων, από τις 17 Οκτωβρίου 2011.

Οι πιο κάτω διορίζοναι με δοκιμασία στη
θέση Εκτελεστικού Μηχανικού, Τμήμα Δη-
μοσίων Έργων, από τις 17 Οκτωβρίου 2011:
Γρηγόρης Θεοδούλου, Χριστιάνα Ιωάννου,
Αλέξανδρος Πελεγκάρης, Μηνάς Ταπάκης.
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

Οι πιο κάτω Ταχυδρομικοί Επιθεωρητές,
προάγονται στη θέση Ανώτερου Ταχυδρο-
μικού Επιθεωρητή, από την 1η Νοεμβρίου
2011: Γιωργούλλα Φραγκούδη-Λαζάρου,
Χρύσω Α. Ανδρονίκου.

Οι πιο κάτω Ταχυδρομικοί Επιθεωρητές,
προάγονται στη θεση Ανώτερου Ταχυδρο-
μικού Επιθεωρητή, από την 1η Νοεμβρίου
2011: Κώστας Μηλικούρης, Χρύσανθος Αν-
δρέου.

Η Μαρία Στ. Ναθαναήλ, Ταχυδρομικός
Επιθεωρητής, προάγεται στη θέση Ανώτε-
ορυ ταχυδρομικού Επιθεωρητή, από την 1η
Νοεμβρίου 2011.

Οι πιο κάτω Ανώτεροι Ταχυδρομικοί Λει-
τουργοί, προάγονται στη θέση Ταχυδρομι-
κού Επιθεωρητή, από την 1η Νοεμβρίου
2011: Σωτήριος Χριστοφή, Αναστασία Μι-
χαηλίδου.

Ο Κωστάκης Σωκράτους, Ανώτερος Τα-
χυδρομικός Λειτουργός, προάγεται στη
θέση Ταχυδρομικού Επιθεωρητή, από την 1η
Νοεμβρίου 2011.

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Κενή Θέση Πρώτου Διοικητικού Λειτουρ-
γού, Γενικό Διοικητικό Προσωπικό, Τμήμα
Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μια κενή μό-
νιμη θέση Πρώτου Διοικητικού Λειτουργού,
Γενικό Διοικητικό Προσωπικό, Τμήμα Δη-
μόσιας Διοίκησης και Προσωπικού. (Η θέση
είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής). Ο
μισθός της θέσης είναι Α14(ii): €41.810,
43.611, 45.412, 47.213, 49.014, 50.815,
52.616, 54.417, 56.218.
Κενή Θέση Ιατρικού Λειτουργού, 1ης
Τάξης, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες
Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Ου-
ρολογίας

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μια κενή

θέση Ιατρικού Λειτουργού, 1ης Τάξης, Ιατρι-
κές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας
Υγείας, στην ειδικότητα της Ουρολογίας. (Η
θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγω-
γής). 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).
Κενή Θέση Ιατρικού Λειτουργού, 1ης
Τάξης, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες
Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της
Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μια κενή
θέση Ιατρικού Λειτουργού, 1ης Τάξης, Ιατρι-
κές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας
Υγείας, στην ειδικότητα της Πνευμονολο-
γίας-Φυματιολογίας. (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 (Συνδυασμέ-
νες Κλίμακες).

Αιτήσεις μέχρι 21 Νοεμβρίου 2011. Λε-
πτομέρειες στην Επίσημη Εφημεριδα της
27ης Οκτωβρίου 2011. �

Τμηματικές Εξετάσεις

Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωρ-
γίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
ανακοινώνει ότι για τη φετινή φυτευτική
περίοδο (Δεκέμβριος 2011 – Μάρτιος
2012), θα παραχωρήσει δωρεάν περιορι-
σμένο αριθμό δασικών δενδρυλλίων για φύ-
τευση σε ιδιωτικά τεμάχια γης νοουμένου
ότι θα σημειωθεί ικανοποιητική βροχό-
πτωση.

Τα είδη που θα παραχωρηθούν είναι:
Άγριο πεύκο (τραχεία πεύκη), Ήμερο πεύκο
(κουκουναριά), Μαύρη πεύκη (πεύκο του
Τροόδους), Κυπαρίσσι, Κέδρος, Αόρατος,
Δρυς, Τρέμιθος, Πλάτανος, Αγριοχαρουπιά,
Σχινιά, Τρεμιθιά, Σφένδαμνος, Δάφνη, Μερ-
σινιά, Μέρικος, Λατζιά και Αντρουκλιά.

Ο αριθμός των φυτών που θα παραχωρη-
θεί σε κάθε αιτητή θα εξαρτηθεί από τη ζή-

τηση και το ενδιαφέρον που θα δείξει το
κοινό, καθώς και από τα διαθέσιμα αποθέ-
ματα στα φυτώρια του Τμήματος Δασών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβά-
λουν τις αιτήσεις τους έγκαιρα και όχι αρ-
γότερα από τις 15 Νοεμβρίου. Εκπρόθεσμες
αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.

Διάθεση των εγκεκριμένων δενδρυλλίων
από τα κατά τόπους φυτώρια του Τμήματος
Δασών θα γίνεται από την Πέμπτη 1η Δε-
κεμβρίου μέχρι και την Παρασκευή 16 Δε-
κεμβρίου κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες
μόνο.

Για έντυπα αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι
προτρέπονται να απευθύνονται στα τοπικά
γραφεία του Τμήματος Δασών ή στην ιστο-
σελίδα του Τμήματος Δασών
http://www.moa.gov.cy/forest.

Παραχώρηση δενδρυλλίων



Aπόψεις και σχόλια
Τελευταία ευκαιρία

Αυτονόητα αποτελεί θετική εξέλιξη
μια συμφωνία η οποία μειώνει το δημό-
σιο χρέος κατά 100 δισεκατομμύρια
ευρώ. Αλλά δεν πρέπει να μας διαφεύ-
γει ότι η συγκεκριμένη συμφωνία δια-
κρίνεται από δύο ιδιαιτερότητες. Η
πρώτη είναι ότι η επιτυχία της ή μη θα
εξαρτηθεί από την υπευθυνότητα και
την αποτελεσματικότητα που θα επιδεί-
ξει η κυβέρνηση και η δεύτερη ότι απο-
τελεί την τελευταία μας ευκαιρία για να
βγούμε από την κρίση. Αυτό δεν πρέπει
να διαφεύγει από κανέναν.

Μέχρι τώρα οι επιδόσεις της κυβέρ-
νησης σε σχέση με καθοριστικής σημα-
σίας δεσμεύσεις της έχουν αποδειχθεί
δραματικά κατώτερες των περιστάσεων.
Κι αυτό είναι το πρώτο που δεν θα πρέ-
πει να επαναληφθεί. Δεν έχουν θέση
άλλες υστερήσεις και καθυστερήσεις

στην κυ-
βερνητική
πρ ακτική.
Όπως δεν
έχουν θέση
και άλλες

διαφωνίες, αντιρρήσεις και διχογνωμίες
μεταξύ υπουργών και υφυπουργών.

Δεσμεύτηκε και χθες ο υπουργός Οι-
κονομικών ότι δεν θα υπάρξουν νέες
περικοπές σε μισθούς και συντάξεις
τουλάχιστον για τη διετία που δια-
νύουμε. Καλό θα είναι να συνειδητο-
ποιήσει ότι η δέσμευση αυτή οφείλει να
ισχύσει και για τα επόμενα χρόνια και
ότι εφεξής η όποια αλλαγή θα πρέπει να
είναι προς όφελος των δεινά δοκιμαζό-
μενων μισθωτών και συνταξιούχων.

Όπως επίσης θα πρέπει να συνειδητο-
ποιήσουν στην κυβέρνηση ότι οφείλουν
να θεωρούν εφεξής μονόδρομο την πο-
ρεία τους σε σχέση με τη φοροδιαφυγή,
με την ανάπτυξη και με την προώθηση
των μεταρρυθμίσεων που θα μας κατα-
στήσουν επιτέλους ένα σοβαρό και
αποτελεσματικό κράτος. Η υστέρηση ή
η αποτυχία σε οποιαδήποτε από τις
τρεις αυτές δράσεις θ’ αποτελέσει ευ-
θεία υπονόμευση των θυσιών στις
οποίες έχει υποβληθεί ο ελληνικός λαός.

Και εξυπακούεται ότι την ιδιαιτερό-
τητα της χθεσινής απόφασης οφείλουν
να τη συνειδητοποιήσουν και ανάλογα
να συμπεριφερθούν τόσο τα κόμματα
της αντιπολίτευσης όσο και οι εκπρό-
σωποι των κοινωνικών δυνάμεων της
χώρας. Και την κριτική τους θα πρέπει
να κάνουν, και τις διεκδικήσεις και τις
προτάσεις τους να προβάλλουν, αλλά
χωρίς να ξεχνούν πως ο λαός και ο
τόπος δίνουν αγώνα επιβίωσης.

«ΕΘΝΟΣ»,
28.11.2011

• Όντως δεν υπάρχουν άλλα περιθώ-
ρια για την Ελλάδα.

�

Η ανήθικη κερδοσκοπία του κ.
Τρισέ

Αν και οι λεπτομέρειες για τη δια-
γραφή μέρους του ελληνικού χρέους
δεν έχουν ακόμα δημοσιοποιηθεί, θεω-
ρείται δεδομένο ότι από το «κούρεμα»
δεν θα εξαιρεθεί μόνο το δάνειο της
τρόικας, αλλά και τα ελληνικά ομόλογα

ονομαστικής
αξίας 62 δισ.
που η Ευρω-
παϊκή Κεν-
τρική Τράπεζα
(ΕΚΤ) έχει
αγοράσει στη

δευτερογενή αγορά σε πολύ χαμηλό-
τερη τιμή. Την εξαίρεση αυτή προ-
έβλεπε και η απόφαση της 21ης Ιουλίου
2011. Εξαίρεση σημαίνει πως όταν τα
ελληνικά ομόλογα λήξουν, η ΕΚΤ θα ει-
σπράξει την ονομαστική αξία τους, απο-
κομίζοντας κέρδος της τάξεως του 30-
45%!

Η ΕΚΤ εξαιρέθηκε από το «κούρεμα»
με το επιχείρημα ότι δεν είναι ιδιωτικός
τομέας. Πρόκειται για προσχηματικό
και διάτρητο επιχείρημα. Η ΕΚΤ είναι
θεσμός της Ευρωζώνης με αποστολή να
εξασφαλίζει τη σταθερότητα του ευρώ.
Δεν είναι κερδοσκόπος των αγορών.
Εάν αγόρασε ελληνικά ομόλογα στη
δευτερογενή αγορά στο πλαίσιο του
ρόλου της, τότε πρέπει να εξαιρεθεί από
το κούρεμα. Πρέπει, όμως, και στη λήξη
κάθε ομολόγου να εισπράξει από την
Ελλάδα όσα ακριβώς πλήρωσε για να
το αγοράσει. Αυτό ισοδυναμεί με πρό-
σθετη διαγραφή χρέους ύψους περίπου
20 δισ. Επίσης, για λόγους πολιτικής και
ηθικής τάξεως, η ΕΚΤ δεν πρέπει να ει-
σπράττει ολόκληρο το κουπόνι, αλλά
μόνο τον τόκο που αντιστοιχεί στην
πραγματική τιμή αγοράς κι όχι στην
ονομαστική αξία του κάθε ομολόγου.
Εάν, αντιθέτως, η ΕΚΤ αγόρασε τα ελ-
ληνικά ομόλογα στη δευτερογενή
αγορά με σκοπό το κέρδος, τότε πρέπει
να υποστεί το κούρεμα του 50% που θα
υποστεί κάθε κερδοσκόπος.

Αυτοί είναι οι κανόνες και η ηθική της
αγοράς, για τα οποία κατά τα άλλα κό-
πτονται ο κ. Τρισέ και οι όμοιοί του.

Είναι αξιοσημείωτο ότι ενώ το ευρω-
παϊκό ιερατείο εξαιρεί την ΕΚΤ από το
«κούρεμα» με το επιχείρημα ότι δεν
είναι ιδιωτικός τομέας, αρνήθηκε να
εξαιρέσει από το «κούρεμα» τα ασφαλι-
στικά Ταμεία με τον ισχυρισμό ότι είναι
αποταμιεύσεις ιδιωτών κι όχι κρατικός
τομέας! Ας σημειωθεί ότι τα ασφαλι-
στικά Ταμεία εντάσσονται στη Γενική
Κυβέρνηση. Με άλλα λόγια, το ευρω-
παϊκό ιερατείο χρησιμοποιεί δύο μέτρα
και δύο σταθμά.

Ανεξαρτήτως προσχημάτων και νομι-
κών ακροβατισμών, είναι έξω από κάθε
πολιτική λογική και ηθική αντίληψη η
ΕΚΤ να κερδοσκοπεί σε βάρος μιας
χώρας-μέλους, η οποία κατά γενική
ομολογία δοκιμάζεται με τον πιο
σκληρό τρόπο. Ο ισχυρισμός ότι η
αγορά ελληνικών ομολόγων από τη
δευτερογενή αγορά δεν αφορά την Ελ-
λάδα είναι υποκριτική υπεκφυγή. Εάν η
ΕΚΤ δεν τα είχε αγοράσει, αυτά τα ελ-
ληνικά ομόλογα θα βρίσκονταν σε
χέρια ιδιωτών επενδυτών και θα «κου-
ρεύονταν» κατά 50%. Το αποτέλεσμα
θα ήταν μια πρόσθετη διαγραφή ελλη-
νικού χρέους ύψους 31 δισ. και μια αν-
τίστοιχη μείωση του ετήσιου κονδυλίου
για πληρωμή τόκων.

«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»,
29.10.2011

• Η κερδοσκοπία σε όλο της το μεγα-
λείο. �

Yπάλληλος
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Καταδίκες για παραβάσεις της Νομοθεσίας
για ασφάλεια και υγεία στην εργασία

Στo πλαίσιo της αρμοδιότητάς του το
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας προ-
ώθησε την ποινική δίωξη Εργοδοτών

που παρέβηκαν τις διατάξεις της Νομοθε-
σίας η οποία αφορά θέματα ασφάλειας και
υγείας στην εργασία. Ως αποτέλεσμα των
διώξεων αυτών το Επαρχιακό Δικαστήριο
Λευκωσίας καταδίκασε μέσα στο 2011 τους
πιο κάτω:

1. Την εταιρεία «Μάριος & Μιχάλης Παύ-
λου εργοληπτική εταιρεία Λτδ», που δρα-
στηριοποιείται στον τομέα των κατασκευών,
σε συνολικό πρόστιμο €2.100 για τις πιο
κάτω παραβάσεις των περί Ασφάλειας και
Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως
2003, των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών
Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά
την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) Κανο-
νισμών του 2001 και 2004, των περί Ελαχί-
στων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας
(Χρήση στην Εργασία Εξοπλισμού Ατομικής
Προστασίας) Κανονισμών του 2001 και των
περί Ασφάλειας και Υγείας (Ελάχιστες Προ-
διαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργο-
τάξια) Κανονισμών του 2002, που έθεσαν, σε
υπό ανέγερση οικοδομή, σε κίνδυνο τραυ-
ματισμού εργοδοτούμενούς της, πρόσωπα
στην εργασία και τρίτα πρόσωπα:

(α) Παράλειψη τοποθέτησης στερεών κιγ-
κλιδωμάτων (α) στα άκρα δαπέδων των
ορόφων, (β) στα ανοίγματα του πηγαδιού
του ανελκυστήρα, (γ) στα ανοίγματα δαπέ-
δων ορόφου και (δ) στο κλιμακοστάσιο, με
επαρκές ύψος τουλάχιστον 1.10μ από το δά-
πεδο, που να διαθέτουν θωράκιο ή άλλο εμ-
πόδιο στη στάθμη του δαπέδου ύψους του-
λάχιστον 0.20μ ή χρησιμοποίησης άλλων
ισοδύναμων μέσων για παρεμπόδιση της
πτώσης προσώπων από ύψος.

(β) Παράλειψη πραγματοποίησης εργα-
σιών σε ύψος για την κατασκευή ξυλότυπου
με τη βοήθεια κατάλληλου εξοπλισμού ή μη-
χανισμών συλλογικής προστασίας, όπως η
χρήση κατάλληλων ικριωμάτων, κιγκλιδω-
μάτων, εξέδρων εργασίας ή διχτύων προ-
στασίας ή με την πρόβλεψη κατάλληλων
μέσων πρόσβασης και χρήση εξαρτισμών ή
άλλων μέσων ασφάλειας με αγκύρωση, για
παρεμπόδιση της πτώσης προσώπων.

(γ) Παράλειψη κατασκευής και διατήρη-
σης κατάλληλης και ικανοποιητικής αντο-
χής περίφραξης των χώρων όπου διεξάγον-
ταν οι διάφορες οικοδομικές εργασίες.

(δ) Παράλειψη (α) λήψης μέτρων για στε-
ρέωση των φορητών κλιμάκων που χρησι-
μοποιούνταν στο εργοτάξιο, ώστε να απο-
φεύγεται η ολίσθησή τους και (β) χρήσης
κατάλληλης κλίμακας για πρόσβαση σε υπό
κατασκευή πλάκα η οποία να υπερβαίνει τη
στάθμη πρόσβασης ή να παρέχει άλλες κα-
τάλληλες διατάξεις που να επιτρέπουν
ασφαλή λαβή.

(ε) Παράλειψη διασφάλισης παροχής κα-
τάλληλου εξοπλισμού ατομικής προστασίας
όπως κράνη, παπούτσια ασφάλειας κ.ά. σε
εργοδοτουμένους της.

(ζ) Παράλειψη γραπτής ειδοποίησης του
Αρχιεπιθεωρητή για την εκτέλεση των οικο-
δομικών εργασιών που ανέλαβε και εκτε-
λούσε.

2. Τον κ. Σάββα Ιταλό που δραστηριοποι-
είται στον τομέα των κατασκευών, σε συνο-
λικό πρόστιμο €1.100 για τις πιο κάτω πα-
ραβάσεις των περί Ασφάλειας και Υγείας
(Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή
Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2002,
που έθεσαν σε κίνδυνο τραυματισμού εργο-
δοτούμενά του πρόσωπα:

(α) Παράλειψη τοποθέτησης στερεών κιγ-
κλιδωμάτων (α) στα άκρα δαπέδου των
ορόφων, (β) στα ανοίγματα του πηγαδιού
του ανελκυστήρα, (γ) στα ανοίγματα του
φωταγωγού και (δ) στο κλιμακοστάσιο, με
επαρκές ύψος τουλάχιστον 1.10μ από το δά-
πεδο, που να διαθέτουν θωράκιο ή άλλο εμ-
πόδιο στη στάθμη του δαπέδου ύψους του-
λάχιστον 0.20μ, ή χρησιμοποίησης άλλων
ισοδύναμων μέσων για παρεμπόδιση της
πτώσης προσώπων από ύψος.

(β) Παράλειψη πραγματοποίησης εργα-
σιών σε ύψος για την κατασκευή ξυλότυπου,
με τη βοήθεια κατάλληλου εξοπλισμού ή μη-
χανισμών συλλογικής προστασίας όπως η
χρήση κατάλληλων ικριωμάτων, κιγκλιδω-
μάτων, εξέδρων εργασίας ή διχτύων προ-
στασίας ή με την πρόβλεψη κατάλληλων
μέσων πρόσβασης και τη χρήση εξαρτισμών
ή άλλων μέσων ασφάλειας με αγκύρωση,
για παρεμπόδιση της πτώσης προσώπων.

3. Την «ΦΑΠ Κονστράκτιον Λτδ & Αδελ-
φοί Κάτσιου (στυλιωτές) Λτδ Κοινοπραξία»,
που δραστηριοποιείται στον τομέα των κα-
τασκευών, σε πρόστιμο €700 για την πιο
κάτω παράβαση των περί Ελάχιστων Προ-
διαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Ελάχι-
στες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κι-
νητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2002, που
προκάλεσε τον τραυματισμό δύο προσώπων
στην εργασία:

Παράλειψη τοποθέτησης κατάλληλης αν-
τιστήριξης κατά μήκος των πρανών εκσκα-
φής αυλακιού σε υπό κατασκευή αποχετευ-
τικό σύστημα.

4. Την εταιρεία «Σ.Μ. Αδελφοί Πιερίδη
Κτηματικές Επιχειρήσεις Λτδ», που δραστη-
ριοποιείται στον τομέα των κατασκευών, σε
συνολικό πρόστιμο €1.100 για τις πιο κάτω
παραβάσεις των περί Ασφάλειας και Υγείας
(Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή
Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2002,
που έθεσαν σε κίνδυνο τραυματισμού πρό-
σωπα στην εργασία:

(α) Παράλειψη τοποθέτησης στερεών κιγ-
κλιδωμάτων (α) στα άκρα δαπέδου των
ορόφων, (β) στα ανοίγματα του πηγαδιού
του ανελκυστήρα, (γ) στα ανοίγματα του
φωταγωγού και (δ) στο κλιμακοστάσιο με
επαρκές ύψος τουλάχιστον 1.10μ από το δά-
πεδο, που να διαθέτουν θωράκιο ή άλλο εμ-
πόδιο στη στάθμη του δαπέδου ύψους του-
λάχιστον 0.20μ ή χρησιμοποίησης άλλων
ισοδύναμων μέσων για παρεμπόδιση της
πτώσης προσώπων από ύψος.

(β) Παράλειψη (α) κατασκευής κατάλλη-
λων εξέδρων εργασίας οι οποίες να έχουν τις
δέουσες διαστάσεις και (β) τοποθέτησης κα-
τάλληλων κιγκλιδωμάτων και θωρακίων
ικανοποιητικού ύψους και αντοχής ή άλλων
εμποδίων στις εξέδρες εργασίας των ικριω-
μάτων. �

Ανακοίνωση του Κλάδου Υπαλλήλων
Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κλά-
δου Υπαλλήλων Υπηρεσιών Κοινωνι-
κής Ευημερίας με αφορμή το περιστα-

τικό βίας, από συγγενικό πρόσωπο ενοίκου
εναντίον μέλους του Κλάδου, στην Παιδική
Στέγη Λευκωσίας, επαναλαμβάνει για πολ-
λοστή φορά ότι καταδικάζει με τον πιο έν-
τονο τρόπο την κάθε μορφή βίας και στην
προκειμένη περίπτωση εκφράζει την πλήρη
συμπαράσταση και στήριξη του προς την

συνάδελφο και αναμένει την παραδειγμα-
τική τιμωρία του δράση ώστε να αποφεύγε-
ται επανάληψη παρόμοιων περιστατικών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κλάδου σε
συνεργασία με την ηγεσία της ΠΑΣΥΔΥ θα
συνεχίσει τις διαβουλεύσεις με τους αρμόδι-
ους φορείς για λήψη όλων των αναγκαίων
μέτρων προς αποφυγή ανάλογων περιστα-
τικών. �
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Δουλειά μπορεί να αλλάξεις συνα-
δέλφους όμως όχι! Ακόμη και αν
αλλάξεις 3 δουλειές μέσα στο χρόνο,

αν πάρεις απόσπαση, μετάθεση ή προ-
αγωγή, σε κάθε γραφείο που θα πηγαίνεις
αυτές θα είναι πάντα εκεί. Η λιχούδα, η
σνομπ, η μεγαλομπεμπέκα, η ρουφιάνα και
άλλες ενοχλητικές συνάδελφοι θα βρί-
σκονται μπροστά σου για να σου κάνουν
τη ζωή κόλαση!

Ποιοι είναι οι 12 τύποι συναδέλφων που
σου σπάνε τα νεύρα;

1. Η εθισμένη στη… δίαιτα
Είναι ο τύπος της γυναίκας που μιλά συ-

νεχώς για υγιεινή και ολιγοθερμιδική δια-
τροφή και ξινίζει το πρόσωπο κάθε φορά
που κάποια συνάδελφος αποφάσισε να
φάει κάτι παχυντικό και τίγκα στα λιπαρά.
Αν και είναι «σκελετός», όταν συναντιέ-
στε στην τουαλέτα τη βλέπεις να κοιτάζε-
ται στον καθρέπτη, να κρατά την κοιλιά
της και να αναφωνεί πόσο φουσκωμένη
νιώθει. Έχει ψύχωση με την υγιεινή δια-
τροφή και το καλογυμνασμένο σώμα και η
στάση της το προδίδει από χιλιόμετρα μα-
κρυά.

Για να της τη σπάσεις συμφώνησε μαζί
της ότι πάχυνε, βλέποντας τον τρόμο στο
πρόσωπό της! Αυτό βέβαια, γνωρίζεις πως
θα την κάνει αυτομάτως εχθρό σου. Γι΄αυτό
αν θέλεις να διατηρήσεις την καλή επαφή
μαζί της, όσο κι αν σε εκνευρίζει, διαφώ-
νησε μαζί της και βεβαίωσέ την ότι είναι
κούκλα και υγιής όπως πάντα. Είναι αυτό
που πραγματικά θα ήθελε να ακούσει.

2. Η λιχούδα
Έρχεται αποφασισμένη κι αυτό φαίνεται

από το σακουλάκι φαγητού που φέρνει μαζί
της από το σπίτι. Μήλα, αχλάδια και άλλα
φρουτάκια για το πρωινό, γιαουρτάκι για
το δεκατιανό και φρεσκοκομμένη σαλάτα
για το μεσημεριανό που τελικά, επηρεα-
σμένη από άλλους συναδέλφους, θα συνο-
δεύσει με ένα γλυκό ή φαγητό ντελίβερι.

Αν θέλεις να την εκδικηθείς, γνωρίζεις
πως θα το κάνεις. Άφησε ένα παστάκι ή
μια σοκολατίτσα πάνω στο γραφείο σου
και θα την δεις να υποφέρει…

3. Πως είπαμε ότι σε λένε;

Πάγκυ, Πέτυ, Κάντι, Μάγκι ή όπως αλ-
λιώς συστήθηκε η συνάδελφος αυτή με το
περίεργο όνομα, προφανώς δε βαφτίστηκε
έτσι. Πιθανότατα το βαφτιστικό της
όνομα να είναι αρκετά περίεργο και να
της προκαλεί ντροπή όπως για παρά-
δειγμα αν την λένε Παγώνα ή Παρθένα ή
είναι αποτέλεσμα δημιουργικής σύνθεσης
δύο ονομάτων. Το Μάγκι για παράδειγμα
ίσως προήλθε από το Μαργαρίτα-Γεωργία,
τα ονόματα των δύο γιαγιάδων που άλ-
λωτε καμάρωναν όταν άκουγαν τον Παπά
να αναφωνεί τα ονόματά τους βουτώντας
το εγγονάκι τους στην κολυμπήθρα.

Οποίος κι αν είναι πάντως ο λόγος «με-
τάλλαξης» του αρχικού βαφτιστικού ονό-
ματος, εάν αποφεύγει συνεχώς να αποκα-
λύψει το πραγματικό της όνομα, δύσκολα
θα το κάνει, οπότε αν δεν αντέχεις άλλο να
ζεις στο σκοτάδι πρέπει να βρεις άλλο
τρόπο να το ανακαλύψεις… Να θυμάσαι
βέβαια πως η περιέργεια σκότωσε τη
γάτα…

4. Η νυφούλα
Από μικρή ονειρευόταν να ντυθεί νυ-

φούλα φορώντας μακρύ πέπλο και πριγκι-
πικό νυφικό. Όπως καταλαβαίνεις, αν ο
στόχος δεν έχει ακόμη επιτευχθεί, όλες οι
κουβέντες της θα καταλήγουν στο γάμο
ενώ εσύ θα κάνεις όλη την έξτρα δουλειά
για να μπορέσει να κοιτάξει με την ησυχία
της περιοδικά με τις νέες τάσεις στα νυφικά
και τους ανθοστολισμούς.

Αν είναι στο χέρι σου, απλά επέλεξε να
κάτσεις μακριά της.

5. Η καραψωνάρα ή αλλιως σνομπ
Νομίζει πως ξέρει τα πάντα γύρω από τη

μόδα και το στιλ ενώ θεωρεί τον εαυτό της
πρότυπο. Προσπαθεί με κάθε τρόπο να εν-
τυπωσιάσει, δείχνοντας σε όλους τα νέα
της αποκτήματα είτε αυτά είναι η νέα επώ-
νυμη τσάντα που της αγόρασε ο καλός της
ή ακόμη και το νέο της κούρεμα που την
κάνει φτυστή Πάρις Χίλτον. Αν υποψιαστεί
ότι δέχεσαι κοπλιμέντα, θα σπεύσει να
πάρει τη ρεβάνς. Είναι ικανή να σε κοιτά-
ξει με βλέμμα υποτιμητικό και να αναφω-
νήσει: «Ωραίο φόρεμα, το είχα και εγώ
πριν μια δεκαετία».

Μην της δίνεις σημασία και συνέχισε να
μοστράρεις σιωπηλά τα δικά σου επώνυμα

και μοδάτα συνολάκια. Το σίγουρο είναι
πως θα την κάνεις να σκάσει από τη ζήλια
της. Αν βέβαια ξεπεράσει τα όρια και με τη
συμπεριφορά της σε κάνει να φαίνεσαι πο-
ταπή, μπορείς να ανταποδόσεις με το ίδιο
νόμισμα. Κάνε της δώρο μια τεράστια σε
μέγεθος επώνυμη τσάντα λέγοντας πως
της ταιριάζει μούρλια τώρα που… πάχυνε!

6. Η μεγαλομπεμπέκα
Μπορεί να έχει πατήσει τα 50 αλλά νο-

μίζει ότι είναι ακόμη 21! Τα ρούχα της προ-
καλούν τον γέλωτα ανδρών και γυναικών
ενώ το βαρύ άρωμά της, προδίδει παντού
την παρουσία της. Τα εφαρμοστά και τα
διάφανα ρούχα δεν λείπουν ποτέ από την
καρνταρόμπα της ενώ είναι ιδιαίτερα φι-
λική με τους νεαρούς συναδέλφους της.

Μην προσπαθήσεις να της αλλάξεις
γνώμη γιατί το πιθανότερο είναι να σου πει
πως… γέρασες πρόωρα!

7. Η ρουφιάνα
Μόλις μαθαίνει ότι δήλωσες ασθένεια,

σαν γλοιώδες ερπετό, καταφέρνει να τρυ-
πώσει στο γραφείο του διευθυντή και με
αθώο ύφος να ρωτήσει γιατί απουσιάζεις.
Όταν πάρει την απάντηση αναφωνεί: Την
καημένη θα φταίει το ξενύχτι και τα ποτά
από το κλαμπ στο οποίο διασκέδαζε χθες.

Δεν υπάρχει συνταγή για την εξόντωσή
της. Φύλαγε τα νώτα σου και μην της εμ-
πιστεύεσαι τίποτα. Σε καμία πάντως περί-
πτωση μην πέσεις στο επίπεδό της.

8. Η γκρινιάρα
Αρχίζει τη γκρίνια με το που πατήσει το

πόδι της στο γραφείο ενώ η κατάσταση γί-
νεται ανυπόφορη μετά από περίπου ένα
δίωρο. Κοιτώντας την ώρα αναφωνεί πως
δεν αντέχει άλλο και καταριέται την ώρα
και τη στιγμή που πάτησε το πόδι της
στην εταιρία. Δηλώνει συνέχεια την πρό-
θεσή της να παραιτηθεί με κάθε ευκαιρία,
ήδη όμως μετρά 10 χρόνια εργασίας εκεί!

Ευτυχώς για εσένα αλλά και τους υπο-
λοίπους συναδέλφους υπάρχουν τα ακου-
στικά. Το μουσικό χαλί της αρεσκείας σου
θα καλύψει εύκολα και αποτελεσματικά
κάθε μουρμουρητό.

9. Η καπνίστρια
Καπνίζει σαν φουγάρο και δεν πτοείται

με τίποτα. Ακόμη και μετά την απαγό-
ρευση του καπνίσματος στους χώρους ερ-

γασίας, βρίσκει ευκαιρία να αφήνει το
πόστο της κάθε ώρα και να φορτώνει τη
δουλειά της στους συναδέλφους της.

Δε λες πάλι καλά που εφαρμόστηκε κι
αυτός ο αντικαπνιστικός νόμος και ανάσα-
νες; Σκέψου να είχες να εργαστείς μέσα σε
ένα σύννεφο καπνού;

10. Η κλαψιάρα
Εχει πατήσει τα 30 και είναι ελεύθερη και

ωραία. Αν ήταν επιλογή της δεν θα υπήρχε
κανένα πρόβλημα. Έλα όμως που απ΄ότι
φαίνεται κάτι κάνει λάθος και κάθε ραντε-
βού καταλήγει σε καταστροφή; Την βρί-
σκεις στην τουαλέτα ή στο καπνιστήριο να
κλαίει και να αναρωτιέται γιατί δεν την κά-
λεσε ο άνδρας με τον οποίο έκανε σεξ το
προηγούμενο βράδυ. Μοιρολογεί πως
ποτέ δε θα βρει άνδρα και κλαψουρίζει λέ-
γοντας πως κανείς δεν την αγαπά.

Εάν αρέσκεσαι στο να κάνεις την ψυχο-
λόγο, πιθανότατα αυτή η κατάσταση δεν σε
ενοχλεί. Εάν όμως όχι, η συνταγή είναι μια.
Αγνόησέ την...

11. Η υποχόνδρια
Μην κάνεις το λάθος να τη ρωτήσεις πως

είναι κι αυτό γιατί η απάντηση που θα λά-
βεις θα είναι γεμάτη προβλήματα. Θα σου
μιλήσεις για τα γυναικολογικά της προ-
βλήματα αλλά και για όλες τις μολύνσεις
που απέφυγε ακολουθώντας τους κανόνες
υγιεινής!

Οταν συμβεί οποιοδήποτε ατύχημα, αν
για παράδειγμα χτύπησες ή έχυσες τον
καφέ, απευθύνσου σε αυτή. Οπως είναι φυ-
σικό, πάνω στο γραφείο της βρίσκονται
πάντα υγρά μαντηλάκια καθαρισμού, αντι-
σηπτικό και χαρτομάντιλα.

12. Η βαρετή
Μπορεί να μιλά για το πώς φτιάχνεις γι-

ουβαρλάκια αλλά ο τόνος της φωνής της
και οι εκνευριστικές λεπτομέρειες που πα-
ραθέτει σε κάνουν να νομίζεις πως βρίσκε-
σαι σε συνεδριακή αίθουσα ακούγοντας
διάλεξη. Μπορεί να στο παραθέσει περισ-
σότερους από 20 τρόπους για να καθαρί-
σεις τα λαχανικά ενώ είναι ικανή να στέ-
κεται επί ώρες στη σημασία που έχει το
ανακάτεμα του φαγητού… Τη συνέχεια
δεν τη γνωρίζεις. Μετά τα πέντε λεπτά
νιώθεις ήδη τα μάτια σου βαριά και πέφτεις
σε… ύπνωση! �

Της Άσπας Μητρακάκη 
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος ειδι-
κευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκο-
λίων/δυσλεξίας ...

Οι λέξεις πονάνε!
Ένα χαστούκι, ένα χτύπημα στο σώμα είτε

είναι μικρό είτε μεγάλο, πιο επιθετικό ή πιο
ήπιο είναι κοινώς αποδεκτό ότι αποτελεί μια
πράξη βίας. Αυτή η πράξη βίας φέρει ξεκά-
θαρα το μήνυμα του θυμού, της απόρριψης,
της εξουσίας. Τη σωματική τιμωρία την κα-
ταδικάζουμε και την αντιλαμβανόμαστε εύ-
κολα ως έναν κακοποιητικό τρόπο συμμόρ-
φωσης και διαπαιδαγώγησης των παιδιών.
Τι γίνεται όμως με τη λεκτική βία; Η λεκτική
βία ασκεί ψυχολογική πίεση και παρεμβαί-
νει στη συναισθηματική ισορροπία του παι-
διού. O συναισθηματικός εκβιασμός που εμ-
περιέχεται σε κάθε προσβλητική κουβέντα
δημιουργεί τύψεις και ενοχές στο παιδί. Η
προσδοκία ότι με την αρνητική κριτική θα
καταφέρουμε “ένα καλύτερο παιδί” αποτε-
λεί άλλοθι περισσότερο παρά μια μέθοδος
που συμβάλλει σε έναν τέτοιο σκοπό.

Στην λεκτική βία δεν συμπεριλαμβάνον-
ται μόνο οι βρισιές αλλά και λέξεις ή φρά-
σεις που αγνοούν το συναίσθημα του παι-
διού. Κάποιες απο τις παρακάτω φράσεις τις
αναγνωρίζουμε είτε ως μεγάλοι είτε ως παι-
διά, κάποιες έχουμε πει και κάποιες μας

έχουν πει.
Όταν σου μιλάω να ακούς!
Έχεις δει κανένα άλλο παιδάκι να κάνει

σαν εσένα;
Να δούμε πότε θα αποφασίσεις να φερ-

θείς σαν μεγάλος;
Άντε κουνήσου τι κάνεις μια ώρα;
Οι μαμάδες των άλλων παιδιών δεν φω-

νάζουν γιατί έχουν καλά παιδιά.
Δεν σε ρώτησα!
Με κούρασες.
Μη τολμήσεις.

Γιατί όλα τα άλλα παιδιά είναι καλύτεροι
μαθητές απο εσένα;

Δεν έχω όρεξη τώρα.
Σου είναι τόσο δύσκολο να κάτσεις φρό-

νιμα;
Δεν μπορείς μια φορά να μη με κάνεις ρε-

ζίλι;
Δεν είσαι παιδί εσύ, είσαι βάσανο.
Να ήξερες τι έχω περάσει εγώ για να σε

κάνω άνθρωπο.
Φαίνεται ότι δεν μπορώ να σου έχω εμπι-

στοσύνη.
Άφησε το θα το καταστρέψεις, θα το

κάνω εγώ!
Δεν μπορώ να φύγω για λίγο και τα κά-

νεις όλα χάλια.
Σου δίνουμε τόσα και εσύ δεν είσαι ευχα-

ριστημένος/η με τίποτα.
Δεν υπάρχει δε μπορώ, υπάρχει δεν θέλω.
Άμα είσαι καλό παιδί θα σε αγαπάω.
Τα παιδιά δεν έχουν αναπτύξει μηχανι-

σμούς άμυνας για τα αρνητικά συναισθή-
ματα που νιώθουν όταν χαρακτηρίζονται με
αυτό το τρόπο ή δέχονται προσβολές. Λαμ-
βάνουν τα μηνύματα με τη κυριολεκτική
έννοια του λόγου. Όταν σε ένα παιδί πούμε:
“δεν σε αγαπάω γιατί είσαι κακό παιδί” δεν
γνωρίζει ότι δεν το εννοούμε πραγματικά,
δεν γνωρίζει την προσωρινότητα της κατά-
στασης. Όταν σε ένα παιδί αποδίδουμε συγ-

κεκριμένα χαρακτηριστικά για τη προσωπι-
κότητα και την ιδιοσυγκρασία του φαίνεται
ότι πιστεύουμε πως δεν υπάρχουν περιθώ-
ρια για βελτίωση. Το παιδί δεν έχει την εμ-
πειρία να διαχειριστεί το συναισθηματικό
εκβιασμό και δεν γνωρίζει ότι πολλές φορές
οι άνθρωποι δεν εννοούν αυτά που λένε.

Ένα παιδί υπάρχει πιθανότητα να δυσκο-
λεύεται να διαβάσει, να γράψει, να συγκεν-
τρωθεί, να κάτσει “φρόνιμα”, να θυμηθεί, να
αποδώσει αυτά που ξέρει. Δεν είναι απαραί-
τητο ότι όλα αυτά παραπέμπουν σε παθο-
λογική δυσλειτουργία. Ιδιοσυγκρασιακά το
κάθε παιδί συγκεντρώνει διαφορετικά χα-
ρακτηριστικά που απαρτίζουν τη ξεχωριστή
προσωπικότητα του. Αυτός είναι και ο
λόγος που κάθε άνθρωπος έχει διαφορετι-
κές ικανότητες, δεξιότητες και ταλέντα από
κάθε άλλον. Αυτός είναι ο λόγος που και τα
αδέρφια μεταξύ τους είναι τόσο διαφορε-
τικά. Αυτός είναι ο λόγος που με την ίδια
παιδαγωγική μέθοδο αναπτύσσονται εν
τέλει διαφορετικές προσωπικότητες.

Το παιδί θα χρειαστεί να αντισταθμίσει τη
ψυχική αναστάτωση που του προκαλεί η λε-
κτική επίθεση και είναι πιθανό να καταφύ-
γει στον εαυτό που το αντιπροσωπεύει κα-
λύτερα, σε αυτόν που θα το προστατέψει
καλύτερα. Σε έναν ντροπαλό, αντιδραστικό,
νευρικό ή επιθετικό εαυτό. �

Λεκτική βία!

12 συνάδελφοι-δηλητήριο σε κάθε γραφείο
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Τα γεγονότα
Με απόφαση της ΕΔΥ, ημερ. 23.6.2006,

διορίστηκαν στη μόνιμη θέση Διευθυντή
Εμπορίου και Βιομηχανίας στο Υπουργείο
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού το
ενδιαφερόμενο μέρος Χρίστος Μαληκκί-
δης και ο Σόλων Κασίνης.

Την ακύρωση του πιο πάνω διορισμού
ζήτησαν ο εφεσείων Λεόντιος Περικλέους
με την προσφυγή 1412/2006 που στρά-
φηκε μόνο κατά του ενδιαφερόμενου μέ-
ρους Χρ. Μαληκκίδη και η Φρόσω Χατζη-
λούκα με την προσφυγή αρ. 1922/2006 η
οποία επιπλέον προσέβαλε και το διορι-
σμό του Σόλωνα Κασίνη, διορισμό που
προσέβαλε και τρίτο πρόσωπο ο Γιάννης
Κοντός με την προσφυγή 1803/2006.  Σε
κάποιο στάδιο της διαδικασίας οι προ-
σφυγές εναντίον του Σόλωνα Κασίνη
αποσύρθηκαν και έτσι οι υπο-
θέσεις προχώρησαν μόνο για
το διορισμό του ενδιαφερό-
μενου μέρους Χρ. Μαληκ-
κίδη.

Οι προσφυγές συνεκδικά-
στηκαν.  Προβλήθηκαν κατά
την πρωτόδικη διαδικασία
διάφοροι λόγοι ακυρώσεως.
Γενικός ισχυρισμός ήταν ότι
το ενδιαφερόμενο μέρος Χρ.
Μαληκκίδης δεν ήταν προ-
σοντούχος για τη θέση γιατί δεν διέθετε
«δεκαετή τουλάχιστο πείρα σε υπεύθυνη
θέση σε θέματα σχετικά με τις αρμοδιό-
τητες των Υπηρεσιών του Υπουργείου Εμ-
πορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού»,
όπως απαιτεί το σχέδιο υπηρεσίας.  Η
πείρα που είχε ήταν σε θέματα περιβαλ-
λοντικής ρύπανσης.  Ούτε η Συμβουλευ-
τική Επιτροπή (ΣΕ), ούτε η ΕΔΥ ερεύνη-
σαν δεόντως το θέμα αυτό και ούτε
αιτιολόγησαν την απόφασή τους να τον
κρίνουν προσοντούχο.

Πέραν του πιο πάνω ισχυρισμού ο εφε-
σείων Λεόντιος Περικλέους υποστήριξε
ότι υπερείχε σημαντικά σε αξία και αρχαι-
ότητα.  Δεχόταν όμως ότι ο ίδιος σε σύγ-
κριση με το ενδιαφερόμενο μέρος υστε-
ρούσε στο πλεονέκτημα και στην
προφορική εξέταση αφού η ΕΔΥ αξιολό-
γησε το ενδιαφερόμενο μέρος ως «εξαί-
ρετο» και τον ίδιο ως «πάρα πολύ καλό».
Είχαν αμφότεροι τη σύσταση της ΣΕ αλλά
ο εφεσείων Λεόντιος Περικλέους είχε και
τη σύσταση του Γενικού Διευθυντή.  Είχε
επίσης 7½ χρόνια αρχαιότητα έναντι του
ενδιαφερόμενου μέρους Χρ. Μαληκκίδη.

Ο πρωτόδικος δικαστής απέρριψε τον
ισχυρισμό ότι το ενδιαφερόμενο μέρος

Χρ. Μαληκκίδης δεν ήταν προσοντούχος
αφού, μεταξύ άλλων, έλαβε υπόψη ότι η
θέση είναι θέση πρώτου διορισμού και
προαγωγής.  Αναφορικά με τους υπόλοι-
πους λόγους ακυρώσεως έκρινε ότι «η
ουσία της υπόθεσης είναι η κατοχή του
πλεονεκτήματος» και ότι η κατά 7½ χρό-
νια αρχαιότητα του εφεσείοντα, ενόψει
του ότι πρόκειται περί διευθυντικής
θέσης, αποκτά ακόμη μικρότερη σημασία.
Αποφάσισε επίσης ότι ενόψει του πλεονε-
κτήματος και τη έστω οριακής υπεροχής
του ενδιαφερόμενου μέρους Χρ. Μαληκ-
κίδη στην προφορική εξέταση ενώπιον
της ΕΔΥ, στην οποία δεν φαίνεται να
έδωσε ουσιαστική σημασία η ΕΔΥ, ήταν
επιτρεπτή και η παραγνώριση της σύστα-
σης του διευθυντή.  Κατέληξε λοιπόν
στην απόρριψη της προσφυγής όπως και
των δυο άλλων προσφυγών που είχαν συ-
νεκδικαστεί.  Ενάντια στην απόφαση
αυτή καταχωρίστηκε η παρούσα έφεση.

Οι λόγοι της έφεσης
Το πρωτόδικο δικαστήριο λανθασμένα

απέρριψε την εισήγηση ότι η ΕΔΥ
αγνόησε τη σαφή υπεροχή του εφεσεί-
οντα σε πείρα και αξία.

Το πρωτόδικο δικαστήριο αγνόησε την
αντιφατική συμπεριφορά της ΕΔΥ σε
σχέση με το πλεονέκτημα, αρχαιότητα και

σύσταση του Γενικού Διευ-
θυντή.

Εσφαλμένα κρίθηκε
πρωτόδικα ότι δεν υπήρξε
πλάνη της ΕΔΥ ως προς τα
κριτήρια της αρχαιότητας
και της διαφοράς στην
απόδοση στην προφορική
εξέταση.

Εσφαλμένα κρίθηκε
πρωτόδικα ότι το ενδιαφε-
ρόμενο μέρος ήταν προ-

σοντούχος.
Εσφαλμένα κρίθηκε πρωτόδικα ότι η

πείρα σε προηγούμενες θέσεις δεν έχει
αποφασιστική σημασία.

Η απόφαση του δικαστηρίου
Το εφετείο αποδέκτηκε την έφεση και

ακύρωσε την προσβαλλόμενη με την
προσφυγή απόφαση.  Το εφετείο ειδικό-
τερα τόνισε τα ακόλουθα:

α. Αξιολογώντας τους λόγους έφεσης
αποφασίσαμε να εξετάσουμε πρώτα τον
τέταρτο λόγο, δηλαδή ότι εσφαλμένα κρί-
θηκε πρωτόδικα ότι το ενδιαφερόμενο
μέρος ήταν προσοντούχος.

Το σχέδιο υπηρεσίας της θέσης διαλάμ-
βανε τα ακόλουθα:

«3(2). Δεκαετής τουλάχιστο πείρα σε
υπεύθυνη θέση σε θέματα σχετικά με τις
αρμοδιότητες των Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρι-
σμού, από την οποία πενταετής τουλάχι-
στον υπηρεσία σε διευθυντικά/εποπτικά
καθήκοντα, που να περιλαμβάνουν προ-
γραμματισμό, οργάνωση, συντονισμό και
έλεγχο εργασιών».

β. Ο συνάδελφος πρωτόδικα ανάφερε
σχετικά τα ακόλουθα:

«Τα σχέδια υπηρεσίας των προηγούμε-

νων θέσεων που κατείχε το ενδιαφερό-
μενο μέρος δείχνουν πως τα καθήκοντα
που ασκούσε είναι σχετικά με
ορισμένες από τις αρμοδιότη-
τες που κατέγραψε η Συμβου-
λευτική Επιτροπή έτσι ώστε,
να φαίνεται ότι το ενδιαφερό-
μενο μέρος πληροί την απαι-
τούμενη από το σχέδιο υπη-
ρεσίας της θέσης δεκαετή
τουλάχιστον πείρα σε υπεύ-
θυνη θέση, σε θέματα σχετικά
με τις αρμοδιότητες των υπη-
ρεσιών του Υπουργείου Εμ-
πορίου.  Ειδικότερα, με τις αρ-
μοδιότητες που αφορούν τη
βιομηχανική ανάπτυξη, την
ενέργεια και τον περιορισμό των επιπτώ-
σεων στο περιβάλλον, αλλά και την προ-
ώθηση της ποιότητας.  Η σχετικότητα
των καθηκόντων του ενδιαφερόμενου μέ-
ρους με τις καθορισθείσες από τη Συμ-
βουλευτική Επιτροπή υπηρεσίες, προκύ-
πτει και από τις υπηρεσιακές του εκθέσεις.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή με βάση το
σύνολο του φακέλου, κατέληξε στο συμ-
πέρασμα, αφού προέβη σε δέουσα και
επαρκή έρευνα, ότι το ενδιαφερόμενο
μέρος κατείχε τα απαιτούμενα προσόντα.
Όμως, και η Επιτροπή προέβη στη δέουσα
έρευνα σε σχέση με το θέμα της κατοχής
των προσόντων, μεταξύ των οποίων και
το συγκεκριμένο.  Αυτό προκύπτει από
σχετική αναφορά στο πρακτικό.

Είναι προφανές ότι η ΕΔΥ έλαβε υπ’
όψιν, εκτός της έκθεσης της Συμβουλευ-
τικής Επιτροπής και άλλα δεδομένα, όπως
τους προσωπικούς φακέλους και τους φα-
κέλους των ετήσιων υπηρεσιακών εκθέ-
σεων των υποψηφίων, καθώς και τα σχέ-
δια υπηρεσίας των θέσεων που κατείχαν.
Αυτό καθίσταται σαφές και από το πρα-
κτικό της συνεδρίας κατά την οποία έγινε
η αξιολόγηση των υποψηφίων …».

γ. Ο ευπαίδευτος συνήγορος του εφε-
σείοντα παράθεσε, με αναφορά και στη
γραπτή του αγόρευση κατά την πρωτό-
δικη διαδικασία, τα διάφορα καθήκοντα
του ενδιαφερόμενου μέρους, όπως τα δή-
λωνε ο ίδιος στις ετήσιες εκθέσεις αλλά
και όπως φαίνονται στα σχέδια υπηρεσίας
των θέσεων του Ανώτερου Λειτουργού
Επιθεώρησης Εργασίας, Επιθεωρητή Πε-
ριβαλλοντικής Ρύπανσης Α΄ τάξεως και
Επιθεωρητή Περιβαλλοντικής Ρύπανσης
Β΄ Τάξεως και υποστήριξε ότι τα θέματα
με τα οποία ασχολήθηκε, δεν εμπίπτουν
στις δραστηριότητες ή τις αρμοδιότητες
των υπηρεσιών του Υπουργείου Εμπο-
ρίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού που ζητά
το σχέδιο υπηρεσίας.

δ. Η ευπαίδευτη δικηγόρος του ενδια-
φερόμενου μέρους στο περίγραμμα αγό-
ρευσης της αναφέρεται στις Σχολές από
τις οποίες αποφοίτησε το ενδιαφερόμενο
μέρος δηλαδή Σχολή Χημικής Μηχανικής
του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου
(ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ με βαθμό 8,21) και στα
δυο μεταπτυχιακά του προσόντα καθώς
και στην πολύχρονη υπηρεσία του τόσο

στον ιδιωτικό, όσο και στο δημόσιο
τομέα, στο ότι συμμετείχε σε πολλά σεμι-

νάρια και εκπαιδευτικά
προγράμματα που αφο-
ρούν ένα ευρύ φάσμα θε-
μάτων στους τομείς ελέγ-
χου της ρύπανσης, της
ενέργειας και του περιορι-
σμού των επιπτώσεων στο
περιβάλλον, της ανάπτυ-
ξης του εμπορίου, της ανά-
πτυξης της βιομηχανίας
και την προώθηση της ποι-
ότητας.  Έκανε επίσης ανα-
φορά στο ότι το ενδιαφε-
ρόμενο μέρος διετέλεσε
μέλος σε διάφορα διοικη-

τικά συμβούλια οργανισμών και διοικητι-
κών συνδέσμων/σωμάτων.  Επικαλέστηκε
μεταξύ άλλων και υπηρεσία του ενδιαφε-
ρόμενου μέρους στο ΣΟΔΑΠ και εισηγή-
θηκε ότι όλα τα πιο πάνω δείχνουν ότι
ικανοποιεί τις απαιτήσεις του σχεδίου
υπηρεσίας.

ε. Εξετάσαμε με προσοχή όλα όσα ανα-
φέρονται στα σχετικά πρακτικά της ΣΕ
και ΕΔΥ και τα όσα ανάπτυξαν οι συνή-
γοροι των διαδίκων και έχουμε καταλήξει
ότι πράγματι δεν φαίνεται να έγινε η δέ-
ουσα έρευνα.  Ιδιαίτερα δεν παρέχεται
καμιά απολύτως αιτιολογία ενόψει μάλι-
στα και του γεγονότος ότι το σχέδιο υπη-
ρεσίας περιορίζει ρητά την πείρα σε θέ-
ματα σχετικά με τις αρμοδιότητες του
Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και
Τουρισμού.  Δεν εξηγείται γιατί η υπηρε-
σία του ενδιαφερόμενου μέρους, που ήταν
σε άλλα υπουργεία και στον ιδιωτικό
τομέα, εμπίπτει στα θέματα αυτά, τα
οποία μάλιστα η ΣΕ κατέγραψε για σκο-
πούς διευκόλυνσής της στην εξέταση του
θέματος.  Ούτε εξηγείται σε πιο από τα θέ-
ματα που θεώρησε σχετικά εμπίπτουν οι
δραστηριότητες του ενδιαφερόμενου μέ-
ρους.  Όλα όσα αναφέρει η ευπαίδευτη
συνήγορος του ενδιαφερόμενου μέρους
στην αγόρευσή της δε φαίνεται να εξετά-
στηκαν από τη ΣΕ.  Επομένως δεν μπο-
ρούν να ληφθούν υπόψη ότι αποτελούν
αιτιολογία της απόφασής της να κρίνει
προσοντούχο το ενδιαφερόμενο μέρος.

στ. Ενόψει των πιο πάνω καταλήγουμε
ότι ο τέταρτος λόγος έφεσης ευσταθεί και
επομένως η έφεση επιτυγχάνει γι’ αυτό το
λόγο.  Κρίνουμε λοιπόν ότι δεν χρειάζε-
ται να εξεταστούν οι υπόλοιποι λόγοι έφε-
σης. �

Α.Ε. αρ. 160/2008

Λεόντιος Περικλέους 
ν. 

Δημοκρατίας
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Eτοιμάζει Γλαύκος Xατζηπέτρου

Γενικός ισχυρισμός
ήταν ότι το ενδια-
φερόμενο μέρος
δεν ήταν προσον-
τούχος για την επί-
δικη θέση. 

Εξετάσαμε με προ-
σοχή όλα όσα ανα-
φέρονται στα σχε-
τικά πρακτικά της
ΣΕ και ΕΔΥ  και
έχουμε καταλήξει
ότι πράγματι δεν
φαίνεται να έγινε η
δέουσα έρευνα.  

ΔΙΟΡΘΩΣΗ

Στην έκδοσή μας με αριθμό φύλλου
1167 (26/10/2011), στο άρθρο με τίτλο
«Μια Κύπρια εκθέτει στο Βερολίνο»
(σελ. 12), εκ παραδρομής αντί της φω-
τογραφίας της γλύπτριας Σιμώνης Συ-
μεωνίδου, δημοσιεύτηκε η φωτογρα-
φία της ακαδημαϊκού Σιμώνης
Συμεωνίδου.  Για το λάθος μας αυτό
εκφράζουμε την θλίψη μας.
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Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προ-
σωπικού, του Υπουργείου Οικονομικών,
ανακοινώνει ότι οι επόμενες εξετάσεις στα
πιο κάτω θέματα θα γίνουν την Τετάρτη, 30
Νοεμβρίου και την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου
2011, αντίστοιχα. Το πρόγραμμα των εξε-
τάσεων είναι το ακόλουθο:

Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2011
3.00μ.μ. - 4.15μ.μ. Εξέταση στους Περί

Προσφορών του Δημοσίου Νόμους και Γε-
νικούς Κανονισμούς Αποθηκών

4.15μ.μ. - 4.30μ.μ. Διάλειμμα
4.30μ.μ. - 6.00μ.μ. Εξέταση στις Δημο-

σιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες
Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2011
3.00μ.μ. - 4.30μ.μ. Εξέταση στον περί Δη-

μόσιας Υπηρεσίας Νόμο, στους περί Δημό-
σιας Υπηρεσίας Κανονισμούς και στις Γενι-
κές Διατάξεις  ή Εξέταση στους Περί Δημό-
σιας Υπηρεσίας Κανονισμούς και στις
Γενικές Διατάξεις.

Ο τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων κα-
θορίζεται ως ακολούθως:

(i) Ενιαίο Λύκειο Κύκκου Β΄ και Γυμνάσιο
Έγκωμης, Λευκωσίας (για τους υποψηφίους
των επαρχιών Λευκωσίας, Λάρνακας και
Αμμοχώστου)

(ii) Λανίτειο Λύκειο Β΄ Λεμεσού (για τους
υποψηφίους των Επαρχιών Λεμεσού και
Πάφου).

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις
πιο πάνω εξετάσεις πρέπει να υποβάλουν
σχετική αίτηση προς το Διευθυντή του
Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσω-
πικού, με αντίγραφο στο Υπουργείο, Τμήμα
ή Ανεξάρτητο Γραφείο στο οποίο υπηρε-
τούν. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί πάνω
στο ειδικό έντυπο το οποίο διανεμήθηκε σ’
όλες τις Υπηρεσίες με την Εγκύκλιο Επι-
στολή του Τμήματος μας ημερ. 6 Απριλίου
2004. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και
την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2011. Έν-

τυπα αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να προμηθεύονται από το Τμήμα Δημόσιας
Διοίκησης και Προσωπικού, και από το γρα-
φείο εξυπηρέτησης του πολίτη στο ισόγειο
του κτιρίου του Υπουργείου Οικονομικών,
καθώς επίσης και από την ιστοσελίδα του
Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσω-
πικού, στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.mof.gov.cy/papd, από την οποία
μπορούν επίσης να εξασφαλίσουν και την
εξεταστέα ύλη της Β(α) και Β(β) Εξέτασης.
Την αναθεωρημένη εξεταστέα ύλη της Α
Εξέτασης, μπορούν να την εξασφαλίσουν
από την ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστη-
ρίου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.treasury.gov.cy.

Κατά τις εξετάσεις:
α) στον περι Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο,

στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Κανονι-
σμούς και στις Γενικές Διατάξεις και 

β) στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Κανο-

νισμούς και στις Γενικές Διατάξεις,
οι εξεταζόμενοι επιτρέπεται να συμβου-

λεύονται τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας
Νόμο, τους σχετικούς Κανονισμούς καθώς
και τις σχετικές διατάξεις και εγκυκλίους.
Κατά την εξέταση στους περί Προσφορών
του Δημοσίου Νόμους και Γενικούς Κανο-
νισμούς και στους Κανονισμούς Αποθηκων
επιτρέπεται όπως οι εξεταζόμενοι συμβου-
λεύονται το βιβλίο των  Κανονισμών Απο-
θηκών, τους Νόμους και Κανονισμούς περι
της Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και τις
εκάστοτε ισχύουσες τροποποιήσεις τούτων
μόνο. Κατά την Εξέταση στις Δημοσιονομι-
κές και Λογιστικές Οδηγίες απαγορεύεται η
χρήση βοηθημάτων. Κάθε εξεταζόμενος
πρέπει να φέρει μαζί του τα αναγκαία βι-
βλία. Σημειώνεται, ότι καμιά εκπρόθεσμη
αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή μετά την λήξη
της ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων. �

Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προ-
σωπικού,  ανακοινώνει ότι η επόμενη εξέ-
ταση στην Κυπριακή Νομοθεσία θα διεξαχ-
θεί την Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2011 από τις
9.30π.μ. έως 11.30π.μ. Η εξέταση θα διεξαχ-
θεί στη Λευκωσία. Ο τόπος διεξαγωγής της
εν λόγω εξέτασης, θα κοινοποιηθεί αργό-
τερα με προσωπική επιστολή προς τους αι-
τητές.

Στην εξέταση μπορούν να συμμετάσχουν-
α) Δημόσιοι υπάλληλοι, κάτοχοι μόνιμης

ή προσωρινής θέσης του Γενικού Διοικητι-
κού Προσωπικού και υπάλληλοι οργανι-
σμών δημόσιου δικαίου, που έχουν υποχρέ-
ωση να επιτύχουν σ’ αυτή την εξέταση σύμ-
φωνα με το σχέδιο υπηρεσίας της οικείας
θέσης, και

β) έκτακτοι υπάλληλοι στη δημόσια υπη-
ρεσία ή σε οργανισμούς δημόσιου δικαίου
που εκτελούν τα καθήκοντα θέσης, το σχέ-
διο υπηρεσίας της οποίας απαιτεί επιτυχία
στην πιο πάνω εξέταση.

Κατά την εξέταση, οι εξεταζόμενοι μπο-
ρούν να φέρουν μαζί τους και να συμβου-
λεύονται μόνο τα κείμενα του Συντάγματος
και των Νόμων της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας. Άλλα βοηθήματα ή έτοιμες απαντήσεις
απαγορεύονται. Όσοι επιθυμούν να συμμε-
τάσχουν στην πιο πάνω εξέταση, πρέπει να
υποβάλουν σχετική αίτηση προς το Διευ-
θυντή του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης
και Προσωπικού, με αντιγραφο στο Υπουρ-
γείο, Τμήμα ή Ανεξάρτητο Γραφείο, στο

οποίο υπηρετούν. Η αίτηση πρέπει να περιέ-
χει τον τίτλο της θέσης του υπαλλήλου και
το Υπουργείο, Τμήμα ή Ανεξάρτητο Γραφείο
στο οποίο ο ίδιος υπηρετεί, καθώς και τον
αριθμό του Δελτίου Ταυτότητάς του, Αριθμό
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τηλέφωνο επι-
κοινωνίας. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές
μέχρι και την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου
2011. Σημειώνεται ότι καμιά εκπρόθεσμη αί-
τηση δεν θα γίνεται δεκτή μετά την λήξη της
ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων. �

Τμηματικές και άλλες Εξετάσεις
Α. Στις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες και στους Περί

Προσφορών του Δημοσίου Νόμους και Γενικούς Κανονι-
σμούς και στους Κανονισμούς Αποθηκών (Έντυπο Γ΄)

Β. (α) Στον Περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο, τους Περί Δημό-
σιας Υπηρεσίας Κανονισμούς και στις Γενικές Διατάξεις (Έν-

τυπο Α΄) - και
(β) Στους Περί Δημόσιας Υπηρεσίας Κανονισμούς και στις
Γενικές Διατάξεις (Έντυπο Β΄) δυνάμει των Κανονισμών 18
και 19 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικών) Κανονισμών
του 1991 έως 2009

Εξέταση στην Κυπριακή Νομοθεσία για Διοικητικούς Λειτουργούς, Γ.Δ.Π., Γ.Κ.Π.
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Πραγματοποιήθηκε την περασμένη
Πέμπτη ειδική τελετή με την ευκαι-
ρία της λήξης της διετούς ευρωπαϊ-

κής εκστρατείας πρόληψης εργατικών ατυ-
χημάτων και επαγγελματικών ασθενειών με
θέμα «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας:
Οφέλη για εσένα προσωπικά, οφέλη για τις
επιχειρήσεις» και είναι επικεντρωμένη στις
εργασίες συντήρησης.

Σε χαιρεστισμό της στην τελετή η Υπουρ-
γός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Σωτηρούλα Χαραλάμπους επισήμανε ότι οι
εκστρατείες διαφώτισης αποτελούν στις
μέρες μας αναγκαιότητα, δεδομένου ότι πα-
ρατηρείται μία συνεχής μεταβολή του 
εργασιακού περιβάλλοντος με κύριο χαρα-
κτηριστικό τη συρρίκνωση της βιομηχανι-
κής δραστηριότητας και κατ’ επέκταση τη
συρρίκνωση παραδοσιακών μορφών απα-
σχόλησης και επαγγελμάτων, και εμφάνισης
νέων τομέων δραστηριότητας με διαφορε-
τικού τύπου κινδύνους.

Στη δύσκολη περίοδο που διέρχεται η οι-
κονομία μας πρόσθεσε η Υπουργός, το ζή-
τημα της ασφάλειας και της υγείας στην ερ-
γασία δεν πρέπει να αφεθεί σε δεύτερη
μοίρα. Οφείλουμε τα θέματα ασφάλειας και
υγείας στην εργασία να είναι μόνιμες προ-
τεραιότητές μας.

Θα πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη μας
ότι το σημαντικό οικονομικό κόστος των
επιπτώσεων που προκύπτουν από την έλ-
λειψη μέτρων ασφάλειας και υγείας στην
εργασία, επηρεάζει αναπόφευκτα την κοι-
νωνία μέσω του αυξημένου κόστους των
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και πα-
ροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Ταυτόχρονα, η έλλειψη μέτρων ασφάλειας
επιδρά και σε θέματα αποδοτικότητας και
παραγωγικότητας και κατ’ επέκταση επιδρά
και στην οικονομία.

Η βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας και
υγείας και η μείωση των ανεπιθύμητων συμ-
βάντων στην εργασία, συνδέεται όχι μόνο
με την κοινωνική, αλλά και με την οικονο-
μική ευημερία σε μια σύγχρονη και ευνο-
μούμενη κοινωνία.

Η ασφάλεια και υγεία στον τομέα της
συντήρησης έχει δύο διαστάσεις. Η πρώτη
περιλαμβάνει τους κινδύνους που σχετίζον-
ται με την έλλειψη συντήρησης ή την κακή
συντήρηση του εξοπλισμού που χρησιμο-
ποιείται στην εργασία. Η δεύτερη διάσταση
αφορά στους κινδύνους στους οποίους
εκτίθενται οι εργαζόμενοι στη διάρκεια των
εργασιών συντήρησης.

Η σωστή συντήρηση μηχανημάτων και
εξοπλισμών αποτελεί αναγκαιότητα για τη
διατήρηση ενός περιβάλλοντος εργασίας
απαλλαγμένου από κινδύνους. Ωστόσο, η
συντήρηση είναι από μόνη της μια δραστη-
ριότητα υψηλού κινδύνου. Εκτιμάται ότι 10
έως 15% των θανατηφόρων εργατικών ατυ-
χημάτων και 15 έως 20% επί του συνόλου
των εργατικών ατυχημάτων στην Ευρω-
παϊκή Ένωση σχετίζονται με τη συντήρηση.
Πιο ανησυχητικό όμως είναι το γεγονός ότι
σε ορισμένους κλάδους οικονομικής δρα-
στηριότητας, περισσότερα από τα μισά ερ-
γατικά ατυχήματα σχετίζονται με τις εργα-
σίες συντήρησης.

Παράλληλα, οι εργαζόμενοι που ασχο-
λούνται με εργασίες συντήρησης έχουν αυ-
ξημένες πιθανότητες να εκτεθούν σε ένα
ευρύ φάσμα κινδύνων όπως είναι οι χημικοί,
οι μηχανικοί, οι φυσικοί, οι βιολογικοί αλλά
και οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι. Οι επιπτώ-
σεις στην υγεία τους επίσης ποικίλλουν, από
οξείες ή χρόνιες παθήσεις σε σοβαρούς
τραυματισμούς μέχρι και την πρόκληση θα-
νάτου.

Στην Κύπρο, κατά τη διάρκεια των δύο
χρόνων που διήρκεσε η εκστρατεία πραγ-
ματοποιήθηκαν διαφωτιστικές δράσεις που
απευθύνονταν σε ένα ευρύ φάσμα ενδιαφε-
ρομένων, στο οποίο περιλαμβάνονταν ερ-
γοδότες, εργαζόμενοι, λειτουργοί ασφά-
λειας, μέλη των επιτροπών ασφάλειας,
σχεδιαστές και κατασκευαστές. Στις δρά-
σεις αυτές περιλαμβάνονταν και επισκέψεις
σε χώρους εργασίας από Επιθεωρητές του
Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας με εκ-
προσώπους των Συνδικαλιστικών και Ερ-
γοδοτικών Οργανώσεων όπως και κυκλο-
φορία διαφωτιστικού υλικού.

Πρόσθετα με τις δραστηριότητες ενημέ-
ρωσης και ευαισθητοποίησης, πραγματο-
ποιούνται και επιθεωρήσεις που στοχεύουν
στην επιτήρηση της εφαρμογής της νομο-
θεσίας, χρησιμοποιώντας ως πρώτο εργα-
λείο την ενημέρωση και την καθοδήγηση,
και ως τελευταίο την προσαγωγή αυτών
που δεν συμμορφώνονται ενώπιον της δι-
καιοσύνης.

Κατά το 2010 οι Επιθεωρητές Εργασίας
πραγματοποίησαν 6.030 επιθεωρήσεις, εξέ-
δωσαν 89 ειδοποιήσεις βελτίωσης και 174
ειδοποιήσεις απαγόρευσης.

Εντός του 2010 ολοκληρώθηκε η εκδί-
καση 46 υποθέσεων για παραβάσεις Εργα-
τικών Νόμων που αφορούσαν στην ασφά-
λεια και υγεία των εργαζομένων στους
χώρους εργασίας και επιβλήθηκαν ποινές
στους καταδικασθέντες που ανήλθαν συ-
νολικά στις €141.700. Επίσης, εντός του
2010, επιβλήθηκαν αντίστοιχα σε δύο ξεχω-
ριστές περιπτώσεις όπου συνέβησαν θανα-
τηφόρα ατυχήματα, ποινές τεσσάρων και
τριών μηνών φυλάκισης με τριετή ανα-
στολή.

Στη διάρκεια της ίδιας περιόδου γνωστο-
ποιήθηκαν αντίστοιχα 2.184 εργατικά ατυ-
χήματα και συνέβηκαν 19 θανατηφόρα ατυ-
χήματα με θύματα 20 εργοδοτούμενα
πρόσωπα, που αποτελεί τον μεγαλύτερο
αριθμό θανατηφόρων ατυχημάτων από το
2003. Από τα 20 θύματα των θανατηφόρων
εργατικών ατυχημάτων, τα 11 ήταν οικονο-
μικοί μετανάστες.

Φέτος, κατά την περίοδο Ιανουαρίου –
Σεπτεμβρίου 2011 γνωστοποιήθηκαν συνο-

λικά 1.553 εργατικά ατυχήματα σε σύγκριση
με 1.667 που γνωστοποιήθηκαν την ίδια πε-
ρίοδο το 2010. Σε ό,τι αφορά στα θανατη-
φόρα εργατικά ατυχήματα κατά την πε-
ρίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2011
συνέβησαν τέσσερα σε σύγκριση με 15 που
συνέβησαν την ίδια περίοδο το 2010. Ας ελ-
πίσουμε ότι η τάση στη μείωση αυτή θα συ-
νεχιστεί ώστε να εξαλειφθούν τα θανατη-
φόρα εργατικά ατυχήματα μια για πάντα.

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων θα συνεχίσει να έχει υψηλά
στις προτεραιότητες του τα θέματα ασφά-
λειας και υγείας στους χώρους εργασίας. Το
θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο που έχει
εγκαθιδρυθεί, θα συνεχίσει να εναρμονίζε-
ται πλήρως με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, και
το Σύστημα Επιθεώρησης Εργασίας θα συ-
νεχίσει να εκσυγχρονίζεται, παρά τις δυ-
σκολίες που παρουσιάζονται μπροστά μας

εξαιτίας της ανάγκης για μείωση των θέ-
σεων στον δημόσιο τομέα.

Ταυτόχρονα, το Υπουργείο θα εξακολου-
θήσει να προάγει μέσα από την τριμερή συ-
νεργασία και τον κοινωνικό διάλογο, τους
στόχους της Εθνικής Στρατηγικής για την
Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία 2007-
2012.

Στο πλαίσιο πανευρωπαϊκής έρευνας που
διεξήγαγε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία το
2009, το 67% των Κυπρίων εργαζομένων
δήλωσε ότι είναι αρκετά πληροφορημένο
για τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην
εργασία και το 71% δήλωσε ότι την τελευ-
ταία πενταετία οι συνθήκες ασφάλειας και
υγείας στην εργασία έγιναν καλύτερες ή
πολύ καλύτερες. Οι ευρωπαϊκοί μέσοι όροι
είναι αντίστοιχα 66% και 57%.

Οι υποχρεώσεις της επόμενης χρονιάς
μάς επιβάλλουν να εργαστούμε σε εντονό-
τερους ακόμη ρυθμούς. Το δεύτερο εξάμηνο
του 2012, η Κύπρος θα αναλάβει την Προ-
εδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Στη διάρκεια της Προεδρίας, το
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας θα προ-
εδρεύσει της Ομάδας Εργασίας σε θέματα
που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του. Κα-
ταβάλλονται προσπάθειες για μία επιτυχη-
μένη Προεδρία. Οι οργανώσεις των κοινω-
νικών εταίρων και όλοι οι συνεργαζόμενοι
φορείς, καλούνται να συμβάλουν με κάθε
τρόπο στις προσπάθειες που καταβάλλον-
ται. �

Οι δράσεις και τα αποτελέσματα της εκστρατείας
για ασφάλεια και υγεία στους χώρους εργασίας

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
CYPRUS ACADEMY OF MUSIC

1956

Πιάνο • σαξόφωνο • βιολί
κιθάρα • φωνητική

Κλασική • Τζαζ • Μπαλέτο
Classical • Jazz • Ballet

Tηλ. 22760073
99520082,    22432665
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Από την εκδήλωση για την αφυπηρέτηση της συν. Κικής Θράσου Προϊστάμενης του
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H επικαιρότητα του ΜΑΘΑφυπηρέτηση συναδέλφου

Το Τμήμα Δασών με
την ευκαιρία της
έναρξης της κυνηγετι-

κής περιόδου την περα-
σμένη Κυριακή 30η Οκτω-
βρίου απευθύνει έκκληση
προς τους κυνηγούς να
είναι πολύ προσεκτικοί
κατά τις εξορμήσεις τους
και να αποφεύγουν το
άναμμα φωτιάς ή το πέταμα
αποτσίγαρων και αναμμέ-
νων σπίρτων. Τονίζεται ότι
ο κίνδυνος πρόκλησης και
εξάπλωσης πυρκαγιάς πα-
ραμένει πολύ μεγάλος σε
αρκετές περιοχές της Κύ-
πρου.

Σημειώνεται ότι τα τελευ-
ταία χρόνια οι πυρκαγιές
κατά τον μήνα Νοέμβριο
έχουν καταστρέψει μεγάλες
εκτάσεις τόσο στα δάση
όσο και στην ύπαιθρο, με
σημαντικές αρνητικές επι-
πτώσεις στον βιότοπο για
το θήραμα και γενικότερα
στην κυπριακή φύση.

Κυνηγοί, αντιληφθείτε
καπνό ή φωτιά, μέσα ή
κοντά στο δάσος, ενημερώ-
στε, χωρίς καμιά καθυστέ-
ρηση, τον πλησιέστερο 
Δασικό Σταθμό ή τηλεφω-
νείστε αμέσως στο 1407
(δωρεάν κλήση). �

Έκκληση 
στους Κυνηγούς
για προστασία
των δασών



ΝEΑ ΑΠO ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚH EΝΩΣΗ
Yπάλληλος

δημόσιος
Έρευνα / Eπιμέλεια:

Kυριάκος Aνδρέου, Mόνιμος Γραμματέας A΄

Εγγύηση ομολόγων από EFSF, 
που θα έχει κεφάλαια έως 1 τρισ.

Σχέδιο μόχλευσης των κεφαλαίων του Ευ-
ρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας (EFSF), που θα ανέλθουν έως
το 1 τρισ. ευρώ, υιοθέτησαν οι Ευρωπαίοι
ηγέτες.

Τις λεπτομέρειες θα επεξεργαστούν οι
υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης στη
συνεδρίαση του Νοεμβρίου. Στο πλαίσιο της
συμφωνίας ανακεφαλαιοποίησης των ευρω-
παϊκών τραπεζών, ο δείκτης κεφαλαιακής
επάρκειας (Tier 1) αναπροσαρμόζεται στο
9%. 

Όπως ανέφεραν ευρωπαϊκές πηγές στο
πρακτορείο Reuters, οι ηγέτες της ευρωζώ-
νης κατέληξαν το EFSF να έχει την αρμο-
διότητα να εγγυάται τα ομόλογα, έχοντας
ταυτόχρονα τη δυνατότητα να αντλεί κεφά-

λαια από επενδυτές μέσω ενός ειδικού επεν-
δυτικού οχήματος, του SVP. Σύμφωνα με τις
ίδιες πηγές, από τα αρχικά κεφάλαια 440 δισ.
ευρώ του μηχανισμού θα είναι διαθέσιμα
250-270 δισ. για οικονομική βοήθεια προς
την Ελλάδα, την Ιρλανδία και την Πορτο-
γαλία. 

Επίσης 250-270 δισ. ευρώ θα μπορούν να
αυξηθούν έως και τέσσερις φορές, πλησιά-
ζοντας έτσι το 1 τρισ. ευρώ. Οι ακριβείς λε-
πτομέρειες θα ανακοινωθούν μετά την από-
φαση για το β΄ πακέτο στήριξης της
Ελλάδας. Δεν αποκλείεται να υπάρξει ενί-
σχυση κεφαλαίων σε συνεργασία με το Διε-
θνές Νομισματικό Ταμείο. 

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας και προ-
εδρεύων της Ευρωπαϊκής Ενωσης Ντόναλντ
Τρουκ ανακοίνωσε ότι η σύνοδος κορυφής
των 27 χωρών στις Βρυξέλλες κατέληξε σε
συμφωνία για την ανακεφαλαιοποίηση των
τραπεζών. Τα ίδια κεφάλαια των τραπεζών,
δηλαδή ο δείκτης Tier 1, θα πρέπει να ανα-
προσαρμοστούν στο 9% από 7% που ισχύει
σήμερα. �

Σύνοδος ανακούφισης 
για την ευρωζώνη

Με άλλο αέρα εξήλθαν της αίθουσας που συ-
νεδρίαζαν στις Βρυξέλλες οι ηγέτες των χωρών
της ευρωζώνης μετά την κατάληξη της συμφω-
νίας για το ελληνικό χρέος.

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τρά-
πεζας (ΕΚΤ) Ζαν-Κλοντ Τρισέ εξέφρασε ικανο-
ποίηση για τις “εξαιρετικά σημαντικές αποφά-
σεις” που έλαβαν οι ηγέτες της ευρωζώνης κατά
τη Σύνοδο Κορυφής υιοθετώντας ένα πρό-
γραμμα αντιμετώπισης της κρίσης χρέους.

“Λάβαμε αποφάσεις εξαιρετικά σημαντικές σε
αρκετούς τομείς. Ολα αυτά απαιτούν τώρα πολύ
δουλειά και πολύ γρήγορη δουλειά”, τόνισε ο
Τρισέ, ο οποίος ετοιμάζεται να εγκαταλείψει το

Νομισματικό Ινστιτούτο της Φρανκφούρτης.
Την ικανοποίησή τους για την απόφαση της Συνόδου Κορυφής της Ευρωζώνης να μει-

ωθεί το δημόσιο χρέος της Ελλάδας κατά 100 δις. ευρώ με εθελοντική συμμετοχή του ιδιω-
τικού τομέα στο 50% εξέφρασαν και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Χέρμαν
Φαν Ρομπεϊ και ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο. 

Ειδικότερα, σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου ο κ. Ρομπεϊ υπογράμ-
μισε ότι η απόφαση αυτή θα διασφαλίσει το στόχο να καταστεί βιώσιμο το χρέος της Ελ-
λάδας στο 120% έως το 2020.

Σε ότι αφορά τη νέα δανειακή σύμβαση για την Ελλάδα, ο Πρόεδρος της Κομισιόν Ζοζέ
Μπαρόζο τόνισε ότι οι ηγέτες της ευρωζώνης δεσμεύτηκαν να οριστικοποιηθεί έως το τέ-
λος του 2011. �

Το ΕΚ υπέρ ενός αναπτυξιακού 
προϋπολογισμού 

Το ΕΚ ενέκρινε στις 26 Οκτωβρίου, τη θέση του για
τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό του 2012 έχοντας ως
στόχο την υιοθέτηση ενός προϋπολογισμού που θα ενι-
σχύσει την ανάπτυξη, την απασχόληση και την καινο-
τομία στην ΕΕ και θα στηρίξει την ανάπτυξη και τη δη-
μοκρατία στις γειτονικές χώρες.

Οι ευρωβουλευτές προσπάθησαν σε γενικές γραμμές
να επαναφέρουν τα κονδύλια στα επίπεδα εκείνα που

αρχικώς είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά τις περικοπές που πρότεινε το Συμ-
βούλιο τον περασμένο Ιούλιο. To EK προτείνει αύξηση των πληρωμών κατά 5,2%, συγ-
κριτικά με τον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους, κάτι που θα οδηγήσει σε έναν προ-
ϋπολογισμό ύψους 133,1 δισ. ευρώ. Το εν λόγω ψήφισμα υιοθετήθηκε με 431 ψήφους υπέρ,
120 κατά και 124 αποχές.

Η περίοδος συνδιαλλαγής, διάρκειας 21 ημερών, ξεκινά το Νοέμβριο με συναντήσεις
που προβλέπονται για τις 8 και 18 Νοεμβρίου. Επιπλέον, θα υπάρξουν τριμερείς διάλογοι
(ΕΚ, Συμβούλιο και Επιτροπή) στις 3, 10 και 14 Νοεμβρίου. Εάν το ΕΚ και το Συμβούλιο
καταφέρουν να συμφωνήσουν, ο τελικός προϋπολογισμός θα εγκριθεί κατά την πρώτη σύ-
νοδο ολομέλειας του ΕΚ το Δεκέμβριο στις Βρυξέλλες.

Οι κατηγορίες δαπανών για τις οποίες προβλέπονται οι μεγαλύτερες αυξήσεις πληρω-
μών είναι η Έρευνα και Ανάπτυξη (10,35%) και το Ταμείο Συνοχής και τα Διαρθρωτικά Τα-
μεία (8,8%). 

Μια άλλη κατηγορία για την οποία προβλέπεται σημαντική αύξηση είναι η Ελευθερία,
Ασφάλεια και Δικαιοσύνη (6,84%), λόγω των αυξανόμενων αναγκών για τη διαχείριση
των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών και την ενίσχυση των θαλάσσιων συνορια-
κών ελέγχων στη Μεσόγειο.

Αρκετοί ευρωβουλευτές επέκριναν το Συμβούλιο για ασυνέπεια στη θέση του σχετικά με
το σχέδιο προϋπολογισμού της Επιτροπής. Οι προϋπολογισμοί για τις νέες ευρωπαϊκές
αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας και για τον οργανισμό διαχείρισης των εξωτερικών
συνόρων FRONTEX κρίνονται ανεπαρκείς για την ορθή λειτουργία τους, ενώ το έργο
τους είναι κρίσιμο και αποτελεί βασική προτεραιότητα. �
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Δριμύ κατηγορώ Φερχόιγκεν 
για τη διαχείριση της κρίσης

Σκληρή κριτική στην ΕΕ για τη διαχείριση
της κρίσης χρέους στην ευρωζώνη ασκεί ο
πρώην κοινοτικός επίτροπος για τη Διεύ-
ρυνση Γκίντερ Φερχόιγκεν.

«Η ΕΕ μοιάζει σήμερα περισσότερο με
ένα χαοτικό κλαμπ. Από την άλλη πλευρά
βέβαια δεν είχε βιώσει ποτέ άλλοτε αντί-
στοιχη κρίση. Η ΕΕ, που βέβαια δεν είναι
κράτος, δεν μπορεί να δρα τόσο αποφασι-
στικά, άμεσα και με τη διαφάνεια που το κά-
νει ένα κράτος με μια ενιαία κυβέρνηση και
σαφείς δομές. Ως εκ τούτου πρέπει να δείξει
κανείς κατανόηση. Ωστόσο η διαχείριση της
κρίσης είναι απλά κακή».

Ποιός όμως ευθύνεται για το χάος που
περιγράφει ο Γκίντερ Φερχόιγκεν;

«Όλοι έχουν ευθύνες, ωστόσο το μεγαλύ-
τερο μερίδιο ευθύνης το φέρουν φυσικά οι

μεγαλύτερες χώρες. Και επειδή συζητάμε
για τη γερμανική πολιτική, θα πρέπει να
πούμε ότι τα μεγαλύτερα λάθη έγιναν στην
αρχή και μάλιστα στη Γερμανία όταν υποτι-
μήθηκε το μέγεθος του ελληνικού προβλή-
ματος και στάλθηκαν τελείως λανθασμένα
μηνύματα στις αγορές».

Όσον αφορά το ρόλο του γαλλογερμανι-
κού άξονα και τις διαμάχες μεταξύ Βερολί-
νου και Παρισιού, ο κ. Φερχόιγκεν σημει-
ώνει:

«Γερμανία και Γαλλία οφείλουν να προ-
χωρούν από κοινού, να έχουν μια κοινή
θέση. Πρόκειται για μια απολύτως αναγκαία
προϋπόθεση που από μόνη της όμως δεν
αρκεί. Πώς όμως θα γίνει αυτό; Γερμανοί και
Γάλλοι δεν επιτρέπεται να δώσουν ποτέ την
εντύπωση ότι θέλουν να συγκροτήσουν ένα
διοικητικό συμβούλιο και πως όποτε συ-
ναντώνται Μέρκελ και Σαρκοζί, τότε ο υπό-
λοιπος κόσμος μαθαίνει τις αποφάσεις και
απλώς πρέπει να ακολουθήσει. Αυτό είναι
που ενοχλεί τους υπόλοιπους και όχι τόσο
το γεγονός ότι Γερμανοί και Γάλλοι συνεν-
νοούνται. Όλοι το θέλουν αυτό, γιατί όταν
δεν το κάνουν, τότε όλοι τους κατηγορούν
ότι δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους. Το
ερώτημα λοιπόν είναι πώς το κάνουν». �

Πίστη στο ευρώ και την κοινοτική αλληλεγγύη

Εμπιστοσύνη στο ευρώ, ενισχυμένη αλ-
ληλεγγύη προς τις χώρες που αντιμετωπί-
ζουν την κρίση χρέους για μετριασμό των
επιπτώσεων της κρίσης και ψήφο υπέρ των
ευρωομολόγων υποστηρίζουν οι ευρωπαίοι
πολίτες. Τα ενδιαφέροντα αυτά συμπερά-

σματα έχει καταδείξει η έρευνα του ευρω-
βαρόμετρου σε σχέση με τη παρούσα οικο-
νομική κρίση της Ευρωζώνης.

Η πλειοψηφία των  ευρωπαίων πολιτών
ανησυχούν για τις επιπτώσεις που μπορεί
να έχει η κρίση και πολλοί απ’αυτούς υπο-
στηρίζουν ότι η κρίση θα συνεχιστεί για
πολλά χρόνια ακόμα. Η μελέτη κοινής γνώ-
μης έχει γίνει για λογαριασμό της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής ανάμεσα σε δείγμα περίπου
27 χιλιάδων ερωτηθέντων. Έχει  φέρει ξανά
και επίμονα στην επιφάνεια τους προβλη-
ματισμούς των ευρωπαίων πολιτών σε
σχέση με την κρίση.

Συγκριτικά με την προηγούμενη μελέτη
υπάρχει μια σταθεροποίηση των ποσοστών
των πολιτών που ανησυχούν από την κρίση.

Πολλοί απο τους ερωτηθέντες ανησυχούν
για τις επιτώσεις της κρίσης σε προσωπικό
επίπεδο.  Σημαντικό νέο στοιχείο είναι το
γεγονός ότι επιβεβαιώνονται ο βαθμός εμ-
πιστοσύνης των πολιτών προς το ευρώ. Η
πλειοψηφία των ερωτηθέντων υποστηρίζει
ότι είναι σημαντική η δημιουργία ενός συ-
στήματος πιστωτικής κατάταξης (European
Rating Αgencies) το οποίο θα συμβάλει
στην αποτροπή παρόμοιων κρίσεων στο
μέλλον.

Σε σχέση με τα ευρωομόλογα η πλει-
οψηφία των ερωτηθέντων υποστηρίζει ότι
θα είναι προς το συμφέρον της ΕΕ η δημι-
ουργία ευρωομολόγων. Επιπρόσθετα ση-
μαντική αναφορά πρέπει να γίνει και για το
γεγονός ότι ένα ποσοστό 61% υποστηρίζει

ότι θα πρέπει να υπάρξει μια κοινοτική αλ-
ληλεγγύη σε σχέση με τις χώρες που αντι-
μετωπίζουν προβλήματα χρέους.

Τα συμπεράσματα του ευρωβαρόμετρου
καταδεικνύουν τη γενική ανησυχία που
υπάρχει μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών ως
προς τα αποτελέσματα και τις μακροπρόθε-
σμες επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής
κρίσης. Παρόλες τις αρνητικές επιπτώσεις
της κρίσης μπορεί βάσιμα να υποστηρίξει
κανείς ότι ένα σημαντικό ποσοστό των ευ-
ρωπαίων πολιτών είναι υπέρ της περαιτέρω
ενοποίησης της ΕΕ μέσα από πολιτικές οι
οποίες θα ενισχύουν την έννοια της κοινο-
τικής αλλήλεγύης και την προστασία των
χωρών που αντιμετωπίζουν προβλήματα
χρέους. �



Yπάλληλος
δημόσιος

Πώς θα «κουρευτούν» 100 δισ. 
από το ελληνικό χρέος 

Η συμφωνία της 26ης Οκτωβρίου προ-
βλέπει πρόσθετο πακέτο βοήθειας στην Ελ-
λάδα συνολικού ύψους 130 δισ. ευρώ. Από
αυτά τα 30 δισ. ευρώ αφορούν το πρό-
γραμμα ανταλλαγής ομολόγων (PSI). Από
τα υπόλοιπα 100 δισ. ευρώ τα 70 δισ. θα
χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των δα-
νειακών αναγκών του Δημοσίου (δηλαδή,
ομολόγων που λήγουν, τόκων και ελλειμ-
μάτων) και τα 30 δισ. ευρώ για την κεφα-
λαιακή ενίσχυση των ελληνικών τραπεζών.
Σημειώνεται ότι τα ποσά αυτά θα προστε-
θούν στα 50 δισ. ευρώ που υπολείπονται
από το πρώτο πακέτο βοήθειας των 110 δισ.
ευρώ, το οποίο προβλέπει επίσης άλλα 10
δισ. ευρώ για τις τράπεζες. 

Η συμφωνία προβλέπει ότι το χρέος
ύψους 200 δισ. ευρώ που βρίσκεται στα
χέρια των τραπεζών θα μειωθεί κατά 100
δισ. ευρώ, δηλαδή στο μισό. Για τα υπόλοιπα

100 δισ. ευρώ οι πιστωτές της χώρας θα
κληθούν να επιλέξουν είτε να πάρουν το
30% σε μετρητά και το υπόλοιπο 70% σε
30ετείς τίτλους εγγυημένους από το ευρω-
παϊκό ταμείο EFSF με επιτόκιο της τάξεως
3,5% είτε να πάρουν για όλο το ποσό νέα
ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου μεγαλύ-
τερης διάρκειας. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο το ελληνικό χρέος
θα μειωθεί κατά 100 δισ. ευρώ, δηλαδή από
περίπου 350 δισ. ευρώ σε 250 δισ. ευρώ.
Όπως προβλέπεται στη συμφωνία, το ύψος
του «κουρέματος» θα είναι μεγαλύτερο για
όσους επιλέξουν την πρώτη λύση καθώς θα
πάρουν μέρος της απαίτησής τους σε
μετρητά και το υπόλοιπο σε τίτλους με εγ-
γύηση ΑΑΑ και μικρότερο σε όσους επιλέ-
ξουν τη δεύτερη λύση που προσφέρεται με
τη χαμηλότερη εγγύηση του Ελληνικού
Δημοσίου. Οι ελληνικές τράπεζες εξετάζουν
τη δεύτερη λύση έτσι ώστε να περιοριστεί
το «κούρεμα» των ομολόγων τους. Πάντως,
κατά μέσον όρο, το «κούρεμα» υπολογίζε-
ται σε 50%. 

Η μείωση του χρέους κατά 100 δισ. ευρώ
σημαίνει ότι το Ελληνικό Δημόσιο θα απαλ-
λαγεί από την καταβολή τόκων ύψους 4,5
δισ. ευρώ κάθε χρόνο, δηλαδή περί τα 40
δισ. ευρώ ως το 2020. �

Γ.  Παπανδρέου: Θα χρειαστεί 
να δουλέψουμε όλοι μαζί

Κρίσιμοι θεωρούνται οι τρεις επόμενοι
μήνες τόσο στο εσωτερικό μέτωπο, σε επί-
πεδο πολιτικών εξελίξεων, όσο και στο εξω-
τερικό, για την υλοποίηση της συμφωνίας
της Συνόδου Κορυφής. 

Στο Υπουργικό Συμβούλιο της Πέμπτης,
αμέσως μετά την επιστροφή του πρωθυ-
πουργού Γ. Παπανδρέου και του υπουργού
Οικονομικών από τις Βρυξέλλες, ο Ευ. Βε-
νιζέλος μίλησε για τρεις «διαβολεμένους
μήνες» περιγράφοντας τις ιδιαίτερες απαι-
τήσεις που αναμένονται.

Άλλο κυβερνητικό στέλεχος ανέφερε,
σύμφωνα με «Το Βήμα της Κυριακής», ότι
«είναι αναμφίβολα μία θετική συμφωνία. Οι
όροι της εφαρμογής της είναι όμως δυσοί-
ωνοι. Κερδίσαμε χρόνο, αλλά το παιχνίδι
παραμένει ανοιχτό».

Ο πρωθυπουργός ζήτησε από τους
υπουργούς του να αφήσουν τα εκλογικά σε-

νάρια κατά μέρος και να πιάσουν δουλειά.
Αργότερα, στο τηλεοπτικό του διάγγελμα,
μίλησε για την ανάγκη της συλλογικής προ-
σπάθειας στο εξής.

«Θα χρειαστεί να δουλέψουμε όλοι μαζί.
Σε αυτή τη διαδρομή να είμαστε όλοι μαζί.
Μην περιμένουμε ούτε μάγους, ούτε από
μηχανής θεούς» είπε ο κ. Παπανδρέου.

Η προσπάθεια θα είναι επίπονη διότι,
όπως σημειώνει η εφημερίδα, απαιτούνται
επώδυνες τομές στη δημόσια διοίκηση και
στην υλοποίηση των διαρθρωτικών αλλα-
γών που είναι απαραίτητες για να καταστεί
η ελληνική οικονομία ανταγωνιστική.

Σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις, πρόκει-
ται για την τελευταία ευκαιρία της χώρας
να παραμείνει στην Ευρωζώνη. Εξάλλου,
όπως εκτιμούν έγκυρες οικονομικές πηγές
στο Βήμα, το πείραμα της συντεταγμένης
χρεοκοπίας έχει αβέβαιη έκβαση και ο απο-
κλεισμός από τις αγορές δεν προβλέπεται
να αρθεί ούτε εύκολα ούτε γρήγορα.

Βασικό συστατικό της νέας συμφωνίας
είναι η στενότερη εποπτεία από την τρόικα.
Το συγκεκριμένο ζήτημα, και ειδικότερα οι
αρμοδιότητες των νέων εποπτικών αρχών,
αποτέλεσαν άλλωστε ένα από τα πεδία που
εκδηλώθηκε με περισσότερη ένταση η ανη-
συχία στις συζητήσεις της περασμένης
εβδομάδας. �

Ανακουφίστηκαν οι ξένοι
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AΠΟ ΤΗΝ EΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ KΟΣΜΟ

Ανεβαίνει ο πήχης για αποκρατικοποιήσεις
Στα 61 δις. ευρώ αντί 50 δισ. ευρώ ανεβαίνει ο

στόχος των εσόδων από ιδιωτικοποιήσεις που θα
γίνουν τα επόμενα χρόνια για την ισόποση μεί-
ωση του χρέους. Σύμφωνα με την έκθεση για τη
διατηρησιμότητα του χρέους, αλλά και τις ανα-
κοινώσεις για τη σύνοδο κορυφής: 

Τα 50 δισ. ευρώ από πώληση ΔΕΚΟ και ακινή-
των του Δημοσίου γίνονται 30 δισ. ευρώ, που εκτι-
μάται ότι θα έρθουν έως το 2020, λόγω ελλιπούς

προετοιμασίας και κακών συνθηκών στην αγορά. Φέτος αναμένονται 1,7 δισ. ευρώ και
περί τα 5 δισ. ευρώ τα επόμενα χρόνια. Αλλά μετά τις αφαιρέσεις, άρχισαν οι προσθέσεις... 

Στο ποσό θα προστεθούν 16 δισ. ευρώ που θα επιστραφούν στα κρατικά ταμεία από τα
κέρδη της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και ακόμη 15 δισ. ευρώ που εκτιμάται ότι
μπορεί να προέλθουν από το σχέδιο «Ήλιος», που προωθεί το υπουργείο Περιβάλλοντος. 

Η κυβέρνηση, μαζί με το ταμείο ακίνητης περιουσίας, την τρόικα και την ομάδα δρά-
σης, έχοντας πλέον αποδεχτεί ότι φέτος ελάχιστα θα γίνουν, προχωρεί σε προετοιμασία για
το 2012. Μάλιστα, προβλέπει αυξημένα ταμειακά διαθέσιμα, αν σημειωθούν νέες καθυ-
στερήσεις στο πρόγραμμα. �

Στη βαθμίδα ΑΑΑ το EFSF 

Το ΑΑΑ για την πιστοληπτική ικανότητα
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτι-
κής Σταθερότητας (EFSF) επιβεβαιώνουν οι
τρεις οίκοι αξιολόγησης Standard and Po-
or’s, Moody’s και Fitch, δύο ημέρες μετά τη
συμφωνία που επιτεύχθηκε στις Βρυξέλλες
με στόχο να τερματιστεί η κρίση χρέους
στην Ευρωζώνη.

Ο οίκος Standard and Poor’s είχε ανακοι-
νώσει από το βράδυ ότι διατηρεί τη βαθμο-
λογία ΑΑΑ για την πιστοληπτική ικανό-
τητα του EFSF, σημειώνοντας ότι η προ-
οπτική για το Ταμείο είναι «σταθερή»,
γεγονός που σημαίνει ότι δεν εξετάζεται το
ενδεχόμενο μιας μελλοντικής υποβάθμισής
του. 

«Οι εγγυήσεις των χωρών μελών της ευ-

ρωζώνης εξακολουθούν να είναι ο βασικός
παράγοντας που στηρίζει τη βαθμολογία
του EFSF», είχε τονίσει. 

Στις Βρυξέλλες αποφασίστηκε την Πέμ-
πτη η ενίσχυση του ενεργητικού του EFSF
στο 1 τρισ. ευρώ σε πρώτο στάδιο, ώστε να
προληφθεί η μετάδοση της κρίσης χρέους
στην Ισπανία και την Ιταλία.

Τα οικονομικά προβλήματα που δημιούρ-
γησε η κρίση χρέους στην ευρωζώνη θα
ρυθμιστούν σε δύο με τρία χρόνια, εκτίμησε
το Σάββατο, από το Πεκίνο όπου βρίσκεται,
ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF),
Κλάους Ρέγκλινγκ.

Ο κ. Ρέγκλινγκ είπε ότι βρίσκεται στην
Κίνα για να συνομιλήσει με «πιθανούς
επενδυτές» και να πληροφορηθεί τις από-
ψεις τους για τις προσπάθειες που κατα-
βάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και έκανε λόγο
για «παραγωγικές» και «φιλικές» συνομι-
λίες που είχε με Κινέζους αξιωματούχους.

Ακόμα, δήλωσε ότι το Ταμείο θα μπο-
ρούσε να εκδώσει χρεόγραφα σε όποιο νό-
μισμα θέλει και πρόσθεσε ότι θα μπορού-
σαν να εκδοθούν ομόλογα σε γουάν, εάν το
θέλει το Πεκίνο. �

Εννέα στις δέκα τράπεζες στο «κούρεμα»
Τουλάχιστον 9 στις 10 τράπεζες αναμένεται να απο-

δεχθούν την απομείωση κατά 50% των ελληνικών ομο-
λόγων που έχουν στα χαρτοφυλάκιά τους, εκτιμά ο δι-
ευθύνων σύμβουλος του Διεθνούς Χρηματοοικονομι-
κού Ινστιτούτου Τσάρλς Νταλάρα, με δηλώσεις του
στην γερμανική εφημερίδα «Welt am Sonntag».

«Είμαι πολύ αισιόδοξος ότι άνω του 90% των τραπεζών
θα συμμετάσχουν», σημείωσε ο Τσάρλς Νταλάρα, ο

οποίος ήταν επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας εκ μέρους του τραπεζικού τομέα
και ιδιωτών κατόχων ομολόγων, στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ. 

Πάντως, δεν εμφανίστηκε το ίδιο αισιόδοξος και σε ό,τι αφορά στις αντίστοιχες τοπο-
θετήσεις ασφαλιστικών εταιριών σε ελληνικά ομόλογα: «Ίσως χρειαστεί λίγη πειθώ ακόμη»,
σημείωσε χαρακτηριστικά. 

Εκ των ομολόγων αξίας 206 δισ. ευρώ που βρίσκονται σήμερα στα χέρια ιδιωτών, η ασφα-
λιστική βιομηχανία κατέχει μερίδιο 24 δισ. ευρώ, αλλά η έκθεσή τους είναι λιγότερο διαυ-
γής από ότι στον τραπεζικό τομέα, ο οποίος αποκάλυψε πρόσφατα επακριβώς τις αντί-
στοιχες τοποθετήσεις του στο πλαίσιο ελέγχων κεφαλαιακής επάρκειας που διενεργήθη-
καν στην Ευρώπη. �

Με συγκρατημένη αισιοδοξία χαιρέτισε η
διεθνής κοινότητα  τη συμφωνία της συνό-
δου κορυφής για το «κούρεμα» του ελληνι-
κού χρέους.

Ιαπωνία, Ρωσία, Καναδάς, ΔΝΤ και Παγ-
κόσμια Τράπεζα ήταν από τους πρώτους
που εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για
τη συμφωνία των ηγετών της ευρωζώνης,
εκφράζοντας όμως παράλληλα και κάποιο
σκεπτικισμό για τις λεπτομέρειες και τη συ-
νέχεια. 

Ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Φραν-
σουά Μπαρουέν τόνισε σε συνέντευξή του
στο ραδιοφωνικό RTL ότι η συμφωνία της
συνόδου κορυφής «έσωσε το ευρώ».

Ο Βρετανός υπουργός Οικονομικών
Τζορτζ Όσμπορν μίλησε για μεγάλη πρό-
οδο στην προσπάθεια αντιμετώπισης της
ευρωπαϊκής κρίσης χρέους, προειδοποιών-

τας όμως ταυτόχρονα ότι θα πρέπει να δι-
ευκρινιστούν οι λεπτομέρειες της συμφω-
νίας.

Ο Κινέζος  πρόεδρος Χου Τζιντάο σε τη-
λεφωνική συνομιλία που είχε με τον Γάλλο
πρόεδρο Νικολά Σαρκοζί εξέφρασε την ελ-
πίδα ότι τα νέα μέτρα θα σταθεροποιήσουν
τις ευρωπαϊκές αγορές και θα ενισχύσουν
την οικονομική ανάκαμψη, ενώ το επίσημο
πρακτορείο ειδήσεων της πολυπληθούς
χώρας Xinhua χαρακτήρισε τα αποτελέ-
σματα της συμφωνίας της συνόδου κορυ-
φής θετικά.  

Μεγάλο βήμα προς τα εμπρός, το οποίο
θα ωφελήσει τη χώρα του, χαρακτήρισε τη
συμφωνία και ο Ιάπωνας υπουργός Οικο-
νομικών Τζουν Αζούμι ενώ ο πρόεδρος της
Παγκόσμιας Τράπεζας Ρόμπερτ Ζέλικ μί-
λησε για ένα σημαντικό βήμα που θα προ-
σφέρει την αναγκαία πίστωση χρόνου.

Ακόμη πιο θερμή όμως ήταν η υποδοχή
που επιφύλαξαν στη συμφωνία τα διεθνή
χρηματιστήρια. Με  κινητήρα τις μετοχές
του τραπεζικού τομέα, οι παγκόσμιοι δεί-
κτες μετοχών χτύπησαν ενδοσυνεδριακά τα
υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 8 εβδο-
μάδων. �
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Συμπόσιο για το έργο 
του Οδυσσέα Ελύτη

Συμπόσιο αφιερωμένο στο έργο του
Οδυσσέα Ελύτη διοργάνωσε το Μέγαρο
Μουσικής Αθηνών (1 – 2/11), με την ευκαι-
ρία της συμπλήρωσης εκατό χρόνων από τη
γέννηση του μεγάλου Έλληνα ποιητή που
τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ το 1979.

Ορισμένοι από τους σημαντικότερους με-
λετητές του, καθώς και άλλες προσωπικό-
τητες των γραμμάτων, των επιστημών και
των τεχνών θα παρευρεθούν για να κατα-
θέσουν τα αποτελέσματα των ερευνών τους
πάνω στο έργο του ποιητή.

Στο Συμπόσιο που έχει τίτλο «Ο Εικοστός
αιώνας στην ποίηση του Ελύτη. Η ποίηση του Ελύτη στον εικοστό πρώτο αιώνα» θα συμ-
μετάσχουν διακεκριμένοι Έλληνες και ξένοι φιλόλογοι, ποιητές και πανεπιστημιακοί, όπως
οι: Γεώργιος Μπαμπινιώτης, Μίκης Θεοδωράκης, Δημήτρης Μαρωνίτης, Μαρίνα Λαμ-
πράκη Πλάκα, Ντέιβιντ Κόνολι, Μιχάλης Κοπιδάκης, Κώστας Γεωργουσόπουλος, Άρης
Μπερλής, Μιχαήλ Λειβαδιώτης, Πάολα Μαρία Μινούτσι, Μάριο Βίτι, Τζέφρι Κάρσον, Ίνγ-
κεμαρ Ρέντιν, και ο μεγάλος Λιβανέζος ποιητής Σαλάχ Στετιέ. �

Άλλη μια θέση στο βιβλίο Guinness διεκ-
δικεί η Λεμεσός. Εκατοντάδες χορευτές δη-
μιούργησαν τη μεγαλύτερη ομάδα σε μήκος
και σε αριθμό συμμετοχής στο Χασάπικο σε
μια φιλανθρωπική εκδήλωση με την ονομα-
σία «Χασάπικο Guinness –Λεμεσός 2011.

Η εντυπωσιακή εκδήλωση διοργανώθηκε
κατά μήκος του παραλιακού μετώπου με
τους χορευτές να καλύπτουν ακτίνα από
τον εναέριο μέχρι το παλαιό Λιμάνι Λεμε-
σού.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν πέραν των
2000 χορευτών οι οποίοι κατάφεραν να χο-
ρέψουν σε ρυθμούς χασάπικου, καταχειρο-
κροτούμενοι από τις χιλιάδες κόσμου που
τους παρακολουθούσε.

Πρόκειται για το τέταρτο Guiness Record
στο οποίο καταγράφεται το όνομα της Λε-
μεσού. Είχε προηγηθεί πριν από αρκετά
χρόνια η κατασκευή του μεγαλύτερου
γύρου, πέρσι τον Δεκέμβριο είχαμε την με-
γαλύτερη σιεφταλιά και μόλις πριν ένα
μήνα το μεγαλύτερο ποτήρι κρασιού, στα
πλαίσια της γιορτής του κρασιού. �

«Το Παλάτι» στο δρόμο των Όσκαρ

Να κερδίσει μια υποψηφιότητα στα
Όσκαρ έχει ο ομογενής σκηνοθέτης Αντώ-
νης Μάρας και βρίσκεται σε καλό δρόμο
αφού μέχρι στιγμής η μικρού μήκους ταινία
του «Το Παλάτι», έχει κερδίσει τρία βρα-
βεία.

«Το Παλάτι» κέρδισε φέτος το βραβείο

για καλύτερη ταινία μικρού μήκους του Φε-
στιβάλ Κινηματογράφου του Σίδνεϊ, το
βραβείο της καλύτερης ταινίας μικρού μή-
κους της Αυστραλίας στο Διεθνές Φεστι-
βάλ Κινηματογράφου στη Μελβούρνη και
το βραβείο του κοινού στο Φεστιβάλ Κινη-
ματογράφου της Αδελαΐδας.

Η ταινία, εμπνευσμένη από πραγματικά
γεγονότα, αφορά την ιστορία μιας κυπρια-
κής οικογένειας που προσπαθεί να ξεφύγει
από τα τουρκικά στρατεύματα το 1974 και
βρίσκει καταφύγιο σε ένα εγκαταλελειμ-
μένο παλάτι της Οθωμανικής περιόδου.
Όταν ένας νεαρός τουρκοκύπριος στρατιώ-
της έρχεται αντιμέτωπος με την οικογένεια,
έρχεται πρόσωπο με πρόσωπο με τη σκληρή
πραγματικότητα του πολέμου και το ρόλο
που διαδραματίζει ο ίδιος σ’ αυτόν. �

Δημοτικό Μουσείο Θεάτρου Σκιών
Στις 31 Οκτωβρίου, ο Δήμος Λευκωσίας εγ-

καινίασε το πρώτο μουσείο Δορυφόρο του Λε-
βέντειου Δημοτικού Μουσείου Λευκωσίας: το
Δημοτικό Μουσείο Θεάτρου Σκιών, Οικία Ιδα-
λία. 

Σκοπός του Δημοτικού Μουσείου Θεάτρου
Σκιών δεν είναι μόνο να κλείσει σε βιτρίνες κά-
ποιες φιγούρες, αλλά να παρουσιάσει την ιστο-
ρία του Θεάτρου Σκιών στην Κύπρο, να προβά-
λει παλιούς και σύγχρονους καραγκιοζοπαίχτες
και κυρίως στο μικρό θεατράκι που διαθέτει να
αποτελέσει χώρο παραστάσεων νέων καλλιτε-
χνών της τέχνης του Καραγκιόζη. Τα εκθέματα
προέρχονται από τις συλλογές του Λεβέντειου. 

Το Λεβέντειο  έχει ήδη βραβευτεί για την πρωτοποριακή μουσειολογική του προσέγγιση
με το Ευρωπαϊκό Βραβείο της Χρονιάς και στοχεύει να λειτουργήσει το Μουσείο Θεάτρου
Σκιών περισσότερο ως χώρο μάθησης/ έκφρασης και δημιουργίας των επισκεπτών.  �

Ερωτικός Μόραλης 350.000 λιρών
Το «Ερωτικό» του Γιάννη Μόραλη, ένα από τα πιο επι-

βλητικά έργα του ζωγράφου, με σχεδόν όλα τα γνωρί-
σματα και τη δεξιοτεχνία του καλλιτέχνη, είναι το κο-
ρυφαίο έργο της δημοπρασίας ελληνικών έργων του
οίκου Bonhams, που θα γίνει στις 21 Νοεμβρίου στο
Λονδίνο. 

Η τιμή πώλησής του υπολογίζεται μεταξύ 250.000 και
350.000 βρετανικών λιρών. Ο διεθνής οίκος θα δημο-
πρατήσει 150 έργα από σημαντικούς, μοντέρνους έως

και σύγχρονους Έλληνες καλλιτέχνες.
Ανάμεσα στα σημαντικά έργα που δημοπρατούνται βρίσκονται: Το «Περσέας και Αν-

δρομέδα» (180.000-250.000) του Αλέκου Φασιανού, «Έρως και Ζωγράφος» (120.000-
180.000) του Νικόλαου Γκύζη,  «Τοπίο» (80.000-120.000) του Περικλή Πανταζή,  «Νέος
προφίλ προς τα δεξιά» (80.000-120.000) του Γιάννη Τσαρούχη, «Σπίτια στην παραλία»
(70.000-90.000) του Μιχάλη Οικονόμου, «Σαντορίνη» (60.000-80.000) του Κωνσταντίνου
Μαλέα και το  «Ψαροκάλυβο» (30.000-50.000) του Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα, έργο με
βυζαντινή προσέγγιση και κυβιστικές επιρροές από τον Μπρακ και τον Πικάσο. �

Εύθυμες αγελάδες στη Λευκωσία
Στην επίσημη αναγγελία του CowΡarade Λευκωσίας

προέβησαν οι διοργανωτές του γεγονότος, δημοσιο-
ποιώντας και το επίσημο χρονοδιάγραμμα μιας διορ-
γάνωσης που θα αφήσει το δικό της στίγμα στην πρω-
τεύουσα το 2012.

Tριαντατρείς αγελάδες σε φυσικό μέγεθος, απρό-
σμενες, χρωματιστές, με στυλ, με χιούμορ θα τοποθε-
τηθούν σε περίοπτα μέρη της Λευκωσίας το φθινόπωρο

του 2012, για να προσθέσουν στην καθημερινότητα των κατοίκων της φαντασία και κέφι. 
Έχοντας παρουσιαστεί από το 1998 σε περισσότερες από 50 πόλεις στον κόσμο, το 

CowΡarade, η μεγαλύτερη δημόσια υπαίθρια έκθεση τέχνης στον κόσμο, φιλοξενείται και
στην πρωτεύουσα για να αποτελέσει την κορωνίδα των πολιτιστικών εκδηλώσεων της
πρωτεύουσας στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ. 

Ο βασικός σκοπός της CowΡarade είναι φιλανθρωπικός: Σε όλες τις χώρες διοργανώ-
νεται σε συνεργασία με μη κερδοσκοπικό φορέα και ολοκληρώνεται με τη δημοπρασία ση-
μαντικού αριθμού των γλυπτών, μέρος των εσόδων από την πώληση των οποίων προσφέ-
ρεται για τους σκοπούς του φορέα. �

Στην «Αραβική Άνοιξη» 
το βραβείο Ζαχάρωφ 

Το κίνημα της «Αραβικής Άνοιξης», εκ-
προσωπούμενο από πέντε πρόσωπα από
την Τυνησία, την Αίγυπτο, τη Λιβύη και τη
Συρία, τιμάται με το φετινό βραβείο Ζαχά-
ρωφ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι τι-
μηθέντες για την προσωπική τους συμ-
βολή στις ιστορικές αλλαγές στον αραβικό
κόσμο είναι μετά θάνατον ο νεαρός Τυνή-
σιος Μοχάμεντ Μπουαζίζι που αυτοπυρ-
πολήθηκε ανάβοντας τη σπίθα των εξε-
γέρσεων, η Αιγύπτια Ασμαά Μαχφούζ, ο

Λίβυος Αχμέντ αλ-Ζουμπάρι Αχμεντ αλ-Σανούσι, η δικηγόρος από τη Συρία Ραζάν Ζεϊ-
τουνέχ και ο Σύρος σκιτσογράφος Αλί Φαρζάτ. Το Δεκέμβριο στο Στρασβούργο η τελετή
απονομής

Η «Αραβική Άνοιξη» προτάθηκε από τέσσερις πολιτικές ομάδες της Ευρωβουλής, ενώ
τον τελικό νικητή επέλεξαν ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου Γέρζι Μπούζεκ και οι επι-
κεφαλής των πολιτικών ομάδων.

Η τελετή απονομής  πραγματοποιείται κάθε χρόνο λίγο μετά την επέτειο της υπογραφής,
στις 10 Δεκεμβρίου 1948, της Διακήρυξης του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. �

Ομαδική έκθεση νέων δημιουργών
«Με ασβέστη και θάλασσα - Εικόνες πάνω

στην ποίηση του Οδυσσέα Ελύτη» τιτλοφο-
ρείται η ομαδική έκθεση 33 νέων δημιουργών
που άνοιξε τις πύλες της στο «Σπίτι της Κύ-
πρου» στην Αθήνα.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση Τύπου,
τα εγκαίνια τελέστηκαν «με εξαιρετική επι-
τυχία, παρουσία καλλιτεχνών, αλλά και πολ-
λών φιλότεχνων». Η έκθεση εντάσσεται στο
πλαίσιο του εορτασμού του «Έτους Ελύτη»

για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του ποιητή.
Τριαντατρείς σπουδαστές, νέοι δημιουργοί της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Αθη-

νών, προσέγγισαν εικαστικά την ποίηση του Ελύτη και το θέμα «υπερέβη τους περιορι-
σμούς μιας άσκησης εργαστηρίου και έγινε το έναυσμα ενός γόνιμου διαλόγου της ποίησης
με τις εικαστικές τέχνες», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η έκθεση θα παραμείνει ανοικτή έως τις 12 Νοεμβρίου. �

ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 201112

Χασάπικο για Guinness στη Λεμεσό



Yπάλληλος
δημόσιος

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕYΘΕΡO ΣΑΣ ΧΡOΝΟ

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

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

Σταυρόλεξο
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Έχει ζωή αυτό – Το ένα από
τα δύο οστά του πήχεως του
χεριού.
2. Αντιλαμβάνομαι με το
μυαλό – Το όνομα του πρώην
προπονητή της Εθνικής Ελ-
λάδας Παναγούλια.
3. Θεός των Ίνκας - … Καΐλη:
βουλευτής του ΠΑΣΟΚ –
Δύο από τα …. μέσα.
4. Άγγλος μυθιστοριογράφος
– Γνωστή ελληνική ποδο-
σφαιρική ομάδα.
5. Έργο του σερ Ουόλτερ
Σκοτ.
6. Εσωτερικά, μέσα (επίρρ.) –
Στη βιομηχανία … οι πρώτες.
7. Θεός των Φοινίκων – Έτσι
φώναζαν του Γκεβάρα – Τα βραχέα κύματα.
8. Παρακινεί – Οργανισμός δημοσίου δικαίου της Ελλάδας – Φυλλοβόλο δένδρο με μικρά κι-
τρινωπά άνθη.
9. Ξενική κατάφαση – Όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Αρχή της … στοάς.
10. … Μαν: συγγραφέας του μυθιστορήματος «Δόκτωρ Φάουστους» - Πολύ λεπτή κλωστή.
11. Δεν είναι Ευρωπαίος αυτός – Δεν συνιστά άρνηση.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ινστιτούτο – Αρωματικό φυτό.
2. Γαλλική εφημερίδα – Συμπαγής, στερεός.
3. Ο σκόρος – Γάλλος φίλος.
4. Φαρμακερό – Υποδηλούν την άριστη ποιότητα.
5. Ασύμφωνο … κόμμα – Στρατάρχης του Βοναπάρτη – Είδος σάντουϊτς.
6. … Τολστόϊ: Ρώσος συγγραφέας – Ιπολιτ … : Γάλλος φιλόσοφος.
7. Γοργοπόδαρος (καθ.) – Δεν είναι πολλοί.
8. … Ρουσοπούλου: συγγραφέας – Κριτής του Ισραήλ. 
9. Μέρος του … σετ – Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών – Τζάκι … : Κινέζος ηθοποιός.
10. Το κρασί που χρησιμοποιείται στη Θεία Ευχαριστία – Έχει και η ΠΑΣΥΔΥ το δικό της.
11. Μικρότερο, λιγότερο (αρχ.) – Η Πολυνησιακή γλώσσα που ομιλείται στη Νέα Ζηλανδία.

Oι λύσεις στη σελίδα 14
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ΜΕΤΡΙΟ ΔΥΣΚΟΛΟ

KY¶PIAKH ¢HMOKPATIA
————

KPATIKO §AXEIO
A ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÎÏ‹ÚˆÛË˜ ·Ú. 35/2011 ÙÔ˘ KÚ·ÙÈÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘

Ô˘ ¤ÁÈÓÂ ÛÙÈ˜ 26 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  7224
2. A fi €40 5 Ï·¯ÓÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ  0254

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  827
2. A fi €10 50 Ï·¯ÓÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ  562
3. A fi €10 50 Ï·¯ÓÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ  190

™E ¢YO æHºIA
————

1. A fi €4 500 Ï·¯ÓÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ  95
2. A fi €4 500 Ï·¯ÓÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ  65

™ H M E I ø ™ H
———————

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

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

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

¢IEY£YNTH™ §AXEIøN

¶ÔÛfi
T˘¯ÂÚfi˜
AÚÈıÌfi˜

§·¯Ófi˜ ¶ÔÛfi
T˘¯ÂÚfi˜
AÚÈıÌfi˜

§·¯Ófi˜

€

1Ô˜ 50.000 59036

2Ô˜ 1.000 35404

3Ô˜ 400 58122

4Ô˜ 400 17393

5Ô˜ 400 11491

6Ô˜ 200 56602

7Ô˜ 200 16953

8Ô˜ 200 56976

9Ô˜ 200 48258

10Ô˜ 200 13920

11Ô˜ 200 47681

12Ô˜ 200 51563

13Ô˜ 200 31347

14Ô˜ 200 26541

€

15Ô˜ 200 37058

16Ô˜ 100 53503

17Ô˜ 100 12355

18Ô˜ 100 34696

19Ô˜ 100 19680

20fi˜ 100 26209

21Ô˜ 100 47526

22Ô˜ 100 25108

23Ô˜ 100 56242

24Ô˜ 100 57709

25Ô˜ 100 26344

26Ô˜ 100 49034

27Ô˜ 100 31207

Σας προσκαλούμε στο γάμο μας που θα γίνει 
την Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 4.30 μ.μ. 

στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Ανθούπολη Λευκωσίας.

Γιώργος & Παναγιώτα

Οι γονείς
Νίκος και Ανδριανή Ακκίδη 

από Καϊμακλί και Πέλλαπαϊς και τώρα στη Δασούπολη
Κυριάκος και Παρασκευή Ιωάννου 
από Άγιο Θεόδωρο Αγρού και Αγρό.

Συγχαρητήρια και δεξίωση στην αίθουσα της εκκλησίας 6.00 μ.μ. - 8.00 μ.μ.

Ημερίδα για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Προ-
υσή του εμπνευσμένου καθηγητή πολλών Κυπρίων και κα-
ταξιωμένου εργάτη των γραμμάτων και του πολιτισμού στις

ΗΠΑ, όπου λάμπρυνε το όνομα της πατρίδας μας, οργανώνεται
από το ΄Ιδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ στην Αίθουσα Εκδη-
λώσεων του Ιδρύματος το Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2011. 

Στην ημερίδα, η οποία αρχίζει στις 9.30 π.μ. θα απευθύνει χαιρε-
τισμό Μακαριώτατος 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 Παναγιώτου και στη συνέχεια ο ηθοποιός Θουκυδίδης Μηχανικός θα διαβάσει από
το έργο του Κώστα  Προυσή Ρήγας Φεραίος: Θρύλος και Πίστη.  ΄Αλλοι ομιλητές θα ανα-
φερθούν στο αρχείο και τη βιβλιοθήκη Κώστα  Προυσή,  στη ζωή και το έργο του στις
ΗΠΑ όπως και στη φοιτητική του ζωή και το εκπαιδευτικό του  έργο στην Κύπρο. Εκ μέ-
ρους των μαθητών του  ο Μιχαλάκης  Κολοκασίδης θα μιλήσει για τον Κώστα Προυσή
όπως τον είδαν  οι μαθητές του και ο ερευνητής  Αριστείδης Κουδουνάρης για τις πολιτι-
κές του πεποιθήσεις. Η ημερίδα θα κλείσει με ξενάγηση από τη  Μαρία Σταύρου στη βι-
βλιοθήκη του Κώστα  Προυσή. �

Το Επαρχιακό Τμήμα Λάρνακας,
διοργανώνει φέτος την καθιερωμένη
ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ στην ΠΑΦΟ η

οποία θα γίνει ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ  19
– 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011.

Η εκδρομή περιλαμβάνει μετάβαση στην
ΠΑΦΟ και διανυκτέρευση στο ΞΕΝΟΔΟ-
ΧΕΙΟ ΦΑΕΘΩΝ στην Κάτω Πάφο. Στο ξε-
νοδοχείο οι εκδρομείς θα δικαιούνται ALL
INCLUSIVE όπως πιο κάτω:

Ενήλικες €49,00 Ευρώ το άτομο.
50% έκπτωση για κάθε παιδί κάτω των 12

ετών στο δωμάτιο των γονιών τους και 25%
έκπτωση για κάθε άτομο άνω των 12 ετών
στο δωμάτιο των γονιών.

Δηλώσεις συμμετοχής, σε προκαθορι-
σμένα έντυπα, στους:

Φιλίππου Ιωάννης, Σχολική Εφορεία,
τηλ. 99 648845

Προκοπίου Νίκος, Φόρος Εισοδήματος,
τηλ. 24 803608

Επειδή ο αριθμός δωματίων, που μας πα-
ραχωρεί το ξενοδοχείο είναι περιορισμένος,
οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται σε
προκαθορισμένα έντυπα με την ταυτό-
χρονη προκαταβολή του ποσού των €20,00,
για κάθε δωμάτιο. Θα τηρηθεί αυστηρά η
σειρά κατάθεσης δηλώσεων συμμετοχής και
θα αφορά μόνον δημοσίους υπαλλήλους,
μέλη του Επαρχιακού Τμήματος. �

Ημερίδα για τον Κώστα Προυσή

Εκδρομή Επαρχιακού Τμήματος Λάρνακας στην Πάφο



Yπάλληλος
δημόσιος

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Διοργανώθηκε το ετήσιο φιλανθρωπικό παζαράκι στο
Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου με την παρουσία της ΕΚΟ!

Η εταιρεία Ελληνικά Πε-
τρέλαια Κύπρου (ΕΚΟ) φιλο-
ξένησε την περασμένη Κυ-
ριακή, 9 Οκτωβρίου, 2011,
από τις 9 το πρωί μέχρι τις 6
το απόγευμα, για ακόμη μία
χρονιά το φιλανθρωπικό πα-
ζαράκι του Ιδρύματος  Χρί-
στου Στέλιου Ιωάννου. 

Υπάλληλοι της ΕΚΟ βοήθησαν εθελοντικά στα τραπέζια πώλησης ποτών που στήθη-
καν ειδικά για την εκδήλωση, ενώ ο ξυλοπόδαρος της ΕΚΟ έδωσε μία ξεχωριστή νότα
σκορπίζοντας χαρά και ζωντάνια στα παιδάκια.

Όλα τα έσοδα από την εκδήλωση διατίθενται αποκλειστικά στο Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου
Ιωάννου. �

Αστραφτερό. Μοντέρνο. Λαμπερό. 
ck glow pink gold. ck glow black

Το λαμπερό αυτό ρολόι της ck calvin klein αποτελεί μία μοναδική έκ-
φραση της αντίθεσης μεταξύ της έμφυτης δύναμης και της λεπτότητας που
χαρακτηρίζει μια κομψή αλλά ταυτόχρονα δυναμική γυναίκα. Ένα πρωτό-
τυπο ρολόι που τονίζει στο μέγιστο βαθμό τη θηλυκότητα σας. Διατίθεται
σε ρόζ χρυσή έκδοση με λευκό καντράν και λευκό λουράκι και σε μάυρη
έκδοση με μαύρο καντράν και μαύρο λουράκι. Η εκθαμβωτική ροζ χρυσή
εκδοση του ck glow θα σας καταπλήξει ενώ η μαύρη έκδοση θα τονίσει την
μυστηριώδη εμφάνίση σας. Ένα μοναδικό ρολόι με μια εκλεπτυσμένη και

δυναμική ιδιοσυγκρασία σε πλήρη συμφωνία με τον χαρακτηριστικό μίνιμαλ σχεδιασμό
του οίκου ck και την υψηλή ποιότητα της ελβετικής κατασκευής του. To απόλυτο κομψό
ρολόι με το καμπύλο καντράν που εφαρμόζει τέλεια στον καρπό συνδυάζει την πολυτέλεια
με την καλαισθησία. Μια λαμπερή πινελιά για εκθαμβωτικές εορταστικές εμφανίσεις
!!!!! Aυτά τα υπέροχα ρολόγια μπορείτε να τα βρείτε στα ακόλουθα καταστήματα: Swiss
Exclusive, Tiffany’s Mall Limassol,tel:00357 250 283 55 Swiss Exclusive, Stasikratous 43B
Lefkosia, tel:00357 220 285 23. �
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Παρουσίαση του νέου look Φθινόπωρο/Χειμώνας 2011 
του οίκου Diego Dalla Palma στα καταστήματα Beauty Line

Η νέα συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2011 του οίκου Diego Dalla
Palma περιλαμβάνει βάση για τα μάτια και τα βλέφαρα, κρεμώδη σκιά
ματιών, διπλή σκιά ματιών σε σκόνη, μολύβι & kajal ματιών που μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθεί και ως σκιά, μονή γκρι σκιά για διόρθωση του
μακιγιάζ, διπλό μολύβι φρυδιών και μολύβι ματιών σε καφέ αποχρώ-
σεις, αντιγηραντικό κραγιόν που λειτουργεί ως ενυδατικό και επαγ-

γελματικό gloss για τρισδιάστατο αποτέλεσμα. Επιπλέον περιλαμβάνει το sculpture blush
με μείγμα από ενεργά συστατικά που εξασφαλίζουν την προστασία του δέρματος από την
καθημερινή φθορά με  βιταμίνη Ε και αντιοξειδωτικές ιδιότητες και έχει απαλή υφή που εγ-
γυάται απόλυτη και διακριτική κάλυψη. Τη σειρά συμπληρώνουν τα βερνίκια νυχιών της
φθινοπωρινής συλλογής σε τρεις αποχρώσεις που βρίσκονται σε χρωματική αρμονία με
τα υπόλοιπα προϊόντα. Οι αξίες και οι εξειδικευμένες τεχνικές του οίκου μεταφέρονται στα
καταστήματα Beauty Line μέσα από τα προϊόντα της νέας συλλογής αλλά και ολόκληρη
τη γκάμα προϊόντων της Diego Dalla Palma. Θα βρείτε τη νέα συλλογή καθώς και όλα τα
προϊόντα του οίκου Diego Dalla Palma αποκλειστικά στα καταστήματα Beauty Line παίρ-
νοντας διπλούς βαθμούς στην κάρτα BeautyLine. �

‘‘Diamond’’ από τον Julien Macdonald αποκλειστικά στα
πολυκαταστήματα Debenhams

Η ολοκαίνουρια νεανική γυναικεία σειρά ένδυσης ‘‘Diamond’’ του
διεθνούς φήμης Βρετανού σχεδιαστή Julien Macdonald είναι τώρα
διαθέσιμη στo τμήμα μόδας των πολυκαταστημάτων Debenhams! Η
νεανική σειρά ‘‘Diamond’’ αποδεικνύει ότι ο Julien Macdonald χαρα-
κτηρίζεται επάξια  ως ο «βασιλιάς του glamour», καθώς η νέα κολεξιόν
του  χαρίζει λαμπερό στυλ, κομψότητα και φινέτσα και προσφέρεται
σε πολύ πιο προσιτή τιμή από τη συλλογή «Star». Εάν θέλετε να αι-
σθάνεστε ‘‘In fashion’’ στις καθημερινές σας βόλτες, αλλά και να κλέ-
ψετε τις εντυπώσεις σε μια βραδινή έξοδο, επισκεφθείτε τα πολυκα-
ταστήματα Debenhams και εξερευνείστε τη νέα σειρά ‘‘Diamond’’,
επιλέγοντας ρούχα που εκφράζουν το στυλ σας και κολακεύουν τη
σιλουέτα σας. Είναι βέβαιο ότι η νέα συλλογή γυναικείας ένδυσης
‘‘Diamond’’ θα γίνει το «διαμάντι» στην γκαρνταρόμπα κάθε γυναίκας

που θέλει να αισθάνεται glamorous κάθε στιγμή της ημέρας! Η νεανική συλλογή ‘‘Dia-
mond’’ του Julien Macdonald διατίθεται και στα πολυκαταστήματα Debenhams στο The
Mall of Cyprus, Ledras, Olympia και Zenon. �

Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ. 13
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Aνώμαλη προσγείωση για ΑΕΛ που
μέσα στο ‘Αμμόχωστος’ δεν κατέ-
φερε να κάμψει την παληκαρίσια αν-

τίσταση του ουραγού Ερμή Αραδίππου και
υποχρεώθηκε στην οδυνηρή λευκή ισοπα-
λία (0-0). Ήταν η δεύτερη συνεχής λευκή
ισοπαλία για τους γαλαζοκίτρινους της Λε-
μεσού (προηγήθηκε η εντός έδρας με την
Ανόρθωση) και εδωσε την ευκαιρία στο
ΑΠΟΕΛ που έφερε ισοπαλία 0-0 με την
Ανόρθωση και την Ομόνοια που κέρδισε το
λευκωσιάτικο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό με
2-0 να ισοβαθμίσουν στην κορυφή του βαθ-
μολογικού πίνακα με 17 βαθμούς. Έτσι θα
λέγαμε ότι η 8η αγωνιστική του Παγκυ-
πρίου Πρωταθλήματος χαμογέλασε στους
‘Πράσινους’ που επανήλθαν, έστω και με
συγκάτοικους στην κορυφή του βαθμολο-
γικού πίνακα.

Να θυμίσουμε ακόμη μια φορά ότι εκρεμ-
μεί το παιχνίδι μεταξύ της Ομόνοιας και της
ΑΕΛ όπου θα παιχθεί μόνο το β΄ ημίχρονο
μετά την απόφαση της Δικαστικής Επιτρο-
πής για επειδόσια μεταξύ τους.

Έτσι, σίγουρα με την έναρξη της 9ης αγω-
νιστικής πιθανόν η κορυφή θα έχει μόνο γα-
λαζοκίτρινο ή πράσινο χρώμα σε περίπτωση
που ο αγώνας δεν λήξει ισόπαλος. Η Ομό-
νοια πήρε πολύ δύσκολα το τρίποντο από
τον επικίνδυνο Ολυμπιακό.

Κερδισμένος της αγωνιστικής και ο
Απόλλωνας που με τη τρίτη σερί του νίκη
(κέρδισε την Ένωση με 2-0) ανέβηκε στην
4η θέση με 13 βαθμούς, όσους έχει και η
Ανόρθωση.

Δεν ανέδειξε νικητή το ντέρμπι της 8ης
αγωνιστικής, αφού ΑΠΟΕΛ και Ανόρθωση
έμειναν στο 0-0. Ένα αποτέλεσμα που ικα-
νοποιεί περισσότερο τους Βαρωσιώτες, ενώ
αντίθετα ο Οκτώβρης δεν ήταν για το
ΑΠΟΕΛ ότι καλύτερο στο Πρωτάθλημα
αφού γνώρισε την ήττα (ΑΕΛ) και την ισο-
παλία με την ‘Κυρία’. Αντίθετα, στο Τσάμ-
πιον Λιγκ, ο Οκτώβρης ήταν ότι καλύτερο
για τους γαλαζοκίτρινους, αφού είναι μόνοι
στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Επιτέλους νίκη και για την ΑΕΚ που μετά
από ένα και πλέον μήνα χαμογέλασε στο
τρίποντο επί της Αλκής με 2-0 και ανέβηκε
βαθμολογικά. Στο ‘Τάσος Μάρκου’ η Ανα-
γέννηση Δερύνειας και ο Άρης Λεμεσού
εξήλθαν ισόπαλοι 1-1. Οι νεοφώτιστοι
πήραν από ένα βαθμό και συνεχίζουν την
προσπάθεια τους για να αποφύγουν τη δια-
βάθμιση.
Συγκατοικεί στην κορυφή με Ομόνοια
και ΑΠΟΕΛ

Η ΑΕΛ ήταν και πάλι πολύ καλή στην
αμυντική της λειτουργία, κρατώντας για
άλλη μια φορά το μηδέν παθητικό.  Όμως
το 0-0 με τον Ερμή Αραδίππου έδωσε την
ευκαιρία στην Ομόνοια και το ΑΠΟΕΛ να

συγκατοικήσουν στην βαθμολογία με 17
βαθμούς.

Ήταν η δεύτερη της επίσκεψη στο ‘Αμμό-
χωστος’ (στην πρεμιέρα του πρωταθλήμα-
τος είχε κερδίσει 3-0 την Σαλαμίνα), όμως
αυτή τη φορά δεν κατάφερε να φύγει με το
τρίποντο, αφού παρουσίασε και πάλι επιθε-
τικό πρόβλημα, απείλησε λίγο και κυρίως με
μακρινά σουτ.

Ο Ερμής ήταν πολύ καλός στο δικό του
μισό, επιθετικά ήταν ανύπαρκτος, αλλα τε-
λικά παλικαρίσια κέρδισε τον έναν βαθμό.
Στο πάγκο του Ερμή έκατσε για πρώτη
φορά ο νέος προπονητής του ο Νίκος Αν-
δρονίκου.
Δεύτερη σερί νίκη για ‘πρασίνους’

Δεύτερη σερί νίκη της Ομόνοιας μετά την
επιτυχία επί της ΑΕΚ, καθώς κέρδισε δύ-
σκολα τον πολύ καλό Ολυμπιακό με 2-0,
χάρη στα τέρματα των Αγκουιάρ (πέναλτι
στο 15΄) και Σερφά (78΄).

Με τους τρεις νέους βαθμούς που κέρδισε
η ομάδα του ‘τριφυλλιού’, παραμένει αήτ-
τητη σε παιχνίδια πρωταθλήματος με προ-
πονητή τον Νεόφυτο Λάρκου, ενώ έχει δε-
χτεί ένα γκολ στους τελευταίους πέντε
αγώνες, και αυτό από αυτογκόλ, στον
αγώνα της Αναγέννησης Δερύνειας. Απ’
την πλευρά του, ο Ολυμπιακός έπιασε κατά
διαστήματα, κυρίως στο β΄ ημίχρονο, πολύ
καλό ρυθμό και έκλεισε τους ‘πράσινους’
στα καρέ τους, ωστόσο δεν μπόρεσε να τε-
λειώσει ιδανικά κάποια από τις αρκετές ευ-
καιρίες που δημιούργησε. 

Οι ‘πράσινοι’ παρουσιάστηκαν με δύο
πρόσωπα, πολύ καλοί στο πρώτο ημίχρονο
και κακοί στο μεγαλύτερο μέρος του δευτέ-
ρου ημιχρόνου.
ΑΠΟΕΛ και Ανόρθωση ‘κόλλησαν’ στο
0-0

Στο τρίτο φετινό (θεωρητικά) δύσκολο
παιχνίδι πρωταθλήματος (προηγήθηκαν τα
ματς με την ΑΕΚ και την ΑΕΛ), ο ΑΠΟΕΛ
δεν τα κατάφερε ούτε και με την Ανόρθωση

να γευθεί το τρίποντο μέσα στο ΓΣΠ και
συνθηκολόγησε την λευκή ισοπαλία (0-0)
που κρίνεται δίκαιο σε γενικές γραμμές, αν
και η Ανόρθωση μπορεί να νιώθει αδικη-
μένη από την εξέλιξη, αφού είδε μια πολύ
καλή εκτός έδρας παρουσία να μην εξαργυ-
ρώνεται με νίκη. Οι γηπεδούχοι είχαν ένα
δοκάρι με το ξεκίνημα του αγώνα με κεφα-
λιά του Άϊλτον, ενω ένα δοκάρι είχε και η
ομάδα της Αμμοχωστου σε σουτ του Λα-
βόρδε, που στην συνέχεια έφτασε κοντά
στο γκολ σε άλλες δύο περιπτώσεις με πρω-
ταγωνιστή τον Οκκά.
Τρίτο σερί τρίποντο

Και το σερί καλά κρατεί!
Διεύρυνε το σερί νικών του ο Απόλλω-

νας, φτάνοντας τις τρεις συνεχόμενες, αφού
κατάφερε να πάρει τη νίκη εναντίον της
Ένωσης με 2-0, χάρη σε γκολ των Νορό
(13΄) και Σισοκό (20΄).

Με 13 πλεόν βαθμούς έχουν φτάσει την
Ανόρθωση στην 4η θέση, ωστόσο η εμφά-
νιση τους αποτέλεσε ένα πισωγύρισμα σε
σύγκριση με το παιχνίδι κόντρα στη Νέα
Σαλαμίνα.

Στην αντίπερα όχθη η ομάδα του Παρα-
λιμνίου, προσπάθησε να πάρει θετικά απο-
τέλεσμα, είχε αρκετές ευκαιρίες, ωστόσο
στο τέλος δεν κατάφερε να αποδράσει από
το Τσίρειο Στάδιο με βαθμολογικό όφελος.
Χαμογέλασε η ΑΕΚ μετά από ένα μήνα...

Μετά από τρεις αγωνιστικές στις οποίες
μέτρησε δύο ήττες και μία ισοπαλία, η ΑΕΚ
επέστρεψε στις νίκες και στα χαμόγελα.
Κέρδισε την Αλκή με 2-0 στο τοπικό Λαρ-
νακιώτικο ντέρμπι και έβαλε τέλος στα
μουρμουρητά των φίλων της, αφού κάλυψε
μέρος και από το έδαφος που χάθηκε στις
τελευταίες τρεις αποστολές. Αντίθετα, η
Αλκή, μια βδομάδα μετά την εντυπωσιακή
της εμφάνιση - νίκη επί της Αναγέννησης,
δεν μπόρεσε να δώσει συνέχεια, αφού υστέ-
ρησε και έχοντας αμυντικές αδυναμίες δεν
μπορούσε να έχει τύχη. Τα τέρματα στο 31΄
ο Σκοπελίτης και 59΄ ο Γκαρσία.
Έχασε ευκαιρίες ο Άρης και βαθμούς

Όσο και να πίεσε την Αναγέννηση ο
Άρης, ο νεαρός τερματοφύλακας Χρίστος
Μάστρου δεν την άφησε να φύγει για το
τρίποντο από το ‘Τάσος Μάρκου’. Το σκορ
(1-1) βάσει της εικόνας των δύο ομάδων
αδικεί τον Άρη, αφού ήταν ανώτερος σε όλη
τη διάρκεια της αναμέτρησης (19 τελικές
προσπάθειες), ενώ είχε και ένα δοκάρι. Η
Δερύνεια ήταν η ομάδα που άνοιξε το σκορ
στο 53΄ με το Τζόλιτς, αλλά ο Γκονζάλες
στο 65΄ διαμόρφωσε το τελικό 1-1.

 Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ
Το πρωτάθλημα Marfin Laiki συνεχίζεται

με τους αγώνες της 9ης αγωνιστικής με

αρχή το Σάββατο 5 Νοεμβρίου, με το
ντέρμπι μεταξύ της Ομόνοιας και του
Απόλλωνα που θα διεξαχθεί στο ΓΣΠ. Δύ-
σκολο παιχνίδι για τους ‘πράσινους’, αφού
οι ‘γαλάζιοι’ της Λεμεσού μετρούν τρία θε-
τικά σερί και με μια νέα επιτυχία τότε θα αι-
σιοδοξούν για την τετράδα. Η Ομόνοια κα-
λείται να βάλει φρένο στον Απόλλωνα και
να συνεχίσει την ανοδική της πορεία προς
την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

• Στο Τσίρειο, η ΑΕΛ θα φιλοξενήσει την
Αναγέννηση Δερύνειας που φέρνει πολύ
καλά αποτελέσματα με δυνατούς αντιπά-
λους (Απόλλωνα, Ομόνοια). Οι γαλαζοκί-
τρινοι δεν εχουν άλλη επιλογή από το τρί-
ποντο, ενώ σε αντίθετη περίπτωση θα
χάσουν πολύτιμο έδαφος από την κορυφή.

• Πολύ δύσκολη έξοδο έχει ο πρωταθλη-
τής ΑΠΟΕΛ, ο οποίος θα αντιμετωπίσει
στο ‘Αμμόχωστος’ την Νέα Σαλαμίνα. Μο-
νόδρομος είναι η νίκη του ΑΠΟΕΛ με το ‘Χ’
με την Ανόρθωση.

• Θεωρητικά εύκολο αγώνα έχει η ‘Κυρία’
στο Αντώνης Παπαδόπουλος που θα φιλο-
ξενήσει τον Ερμή Αραδίππου. Με νίκη η
Ανόρθωση θα κάνει πολύ σημαντικό βήμα
προς την τετράδα και θα βλέπει με αισιοδο-
ξία πλέον και την κορυφή του βαθμολογι-
κού πίνακα.

• Στο Παραλίμνι η τοπική ομάδα της
Ένωσης θα έχει για αντίπαλό τον Εθνικό
Άχνας που καίγεται για βαθμολογικό όφε-
λος, όπως φυσικά και η Ένωση μετά την
ήττα που δέχθηκε στην 8η αγωνιστική από
τον Απόλλωνα.

• Στο ΓΣΖ η Αλκή θα φιλοξενήσει τον
Ολυμπιακό. Οι δύο αντίπαλοι προέρχονται
από ήττα που είχε σαν αποτέλεσμα να μεί-
νουν χαμηλά στο βαθμολογικό πίνακα και
να νιώθουν το άγχος του... υποβιβασμού.
Έτσι ο αγώνας αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον
με τον νικητή να κάνει ένα σημαντικό βήμα
προς τα... εμπρός.

• Τη Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου, στο Τσίρειο
θα πέσει η αυλαία της 9ης αγωνιστικής με
τον αγώνα του Άρη και της ΑΕΚ Λάρνακας.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΑ...
8η αγωνιστική - Στατιστική

Ο Ολυμπιακός ως γηπεδούχος με αντί-
παλο την Ομόνοια πάει σχετικά καλά, αφού
σε σύνολο 9 αγώνων πέτυχε 3 νίκες και δέχ-
θηκε 6 ήττες, ενώ απουσιάζει το σημειο της
ισοπαλίας.

Φοβερός ο Απόλλωνας στο Τσίρειο με
αντιπαλο την Ένωση. Σε σύνολο 13 αγώνων
μετρά 11 νίκες, 1 ισοπαλία και 1 ήττα.

Σχεδόν ισοδυναμία στα ντέρμπι της Λάρ-
νακας, όπου σε σύνολο 7 αγώνων, η ΑΕΚ
μετρά 4 νίκες, η Αλκή 2, ενώ ένα παιχνίδι
έληξε ισόπαλο. �

Yπάλληλος
δημόσιος

H AΘΛHTIKH ΣEΛIΔA MAΣ
Γράφει και επιμελείται ο Kυριάκoς Κτωρίδης
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Στην κορυφή, Ομόνοια - ΑΠΟΕΛ - ΑΕΛ με 17 βαθμούς



Yπάλληλος
δημόσιος

μοιράζει εκατομμύρια

βοηθά τον τόπο μας

Tο Kρατικό Λαχείο

Αποτελέσματα κλήρωσης στη σελ. 13

Tι είπαν... Tι έγραψαν
Αν δεν ενωθούμε στην ΕΕ δεν θα
έχουμε καμία πιθανότητα απέναντι σε
1,3 δις. Κινέζους, 1,2 δις. Ινδούς και
πολλούς άλλους.
Άνγκελα Μέρκελ,
Καγκελάριος της Γερμανίας. 

Η είσοδος της Ελλάδας στην Ευρω-
ζώνη ήταν λάθος.
Νικολά Σαρκοζί,
Πρόεδρος της Γαλλίας.

Είναι εμφανέστατο ότι για πολλά χρό-
νια πολλές Ευρωπαϊκές χώρες ζούσαν
με δανεικά.
Τζιούλια Γκιλάρντ,
Πρωθυπουργός της Αυστραλίας.   

Η Αραβική Άνοιξη άλλαξε καθοριστικά
το τοπίο στην ευρύτερη περιοχή της
Μέσης Ανατολής.
Γιώργος Παπανδρέου,
Πρωθυπουργός της Ελλάδας.   

Η κυβέρνηση θα ολοκληρώσει τη θη-
τεία της.  Μια προεκλογική εκστρατεία
εν μέσω κρίσης θα ήταν άκρως επιζή-
μια. 
Σίλβιο Μπερλουσκόνι,
Πρωθυπουργός της Ιταλίας.   

Το Ιράν βρίσκεται στη διαδικασία να
μετατραπεί σε μια στρατιωτική δικτα-
τορία. 
Χίλαρι Κλίντον,
ΥΠΕΞ των ΗΠΑ. 

Η ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ είναι
ένα ζήτημα που δεν πρέπει να αφή-
σουμε  να διακοπεί.
Γκίντο Βεστερβέλε,
ΥΠΕΞ της Γερμανίας.   

Οι δυτικές δυνάμεις διακινδυνεύουν να
προκαλέσουν έναν «σεισμό» που θα
βάλει «φωτιά» στη Μέση Ανατολή εάν
επέμβουν στη Συρία. 
Μπασάρ αλ Άσαντ,
Πρόεδρος της Συρίας. 
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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Η Παγκύπρια Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.) 

και ο Παγκύπριος Σύνδεσμος 
κατά της Οστεοπόρωσης και Μυοσκελετικών Παθήσεων 

σας προσκαλούν σε διάλεξη με θέμα

«Οστεοπόρωση και Μυοσκελετικές Παθήσεις – Πρόληψη και Θεραπεία τους»

την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 5.00μ.μ., στην Αίθουσα Συνεδρίων 
της Οργάνωσής μας «Μιχαλάκης Καραολής» (Αμφιθέατρο ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.), στη Λευκωσία.

Εισηγητές:
Δρ Γεώργιος Γεωργιάδης - Ενδοκρινολόγος

Δρ Παρασκευούλα Χαραλάμπους - Ρευματολόγος
Ελίζα Μαρκίδου - Κλινική Διαιτολόγος/Διατροφολόγος

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργού Υγείας Δρα Σταύρου Μαλά.

Θα ακολουθήσει δεξίωση
Π.Α.: Τηλ. 22844457  (μέχρι 22/11/2011)
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