
Σε πρόσφατο άρθρο μας με τίτλο «Άδικα και αδι-
καιολόγητα στοχοποιείται το Δημόσιο για τις υπο-
βαθμίσεις – Αλλού να αναζητηθούν οι ευθύνες»

καταδικάσαμε τη συντονισμένη προσπάθεια που γίνεται
από εκπροσώπους των Εργοδοτικών Οργανώσεων, με-
ρίδα βουλευτών και μερίδα δημοσιογράφων για απο-
προσανατολισμό της κοινής γνώμης όσον αφορά τις 
ευθύνες για τις αλλεπάλληλες υποβαθμίσεις της Κυ-
πριακής Οικονομίας.

Χωρίς περιστροφές τονίσαμε ότι δεν είναι και δεν ήταν
ποτέ πρόβλημα για την οικονομία μας είτε οι μισθοί του
δημοσίου, είτε οι συντάξεις, αλλά ούτε και οι κοινωνικές
παροχές.  Εξάλλου με τον ίδιο αριθμό προσωπικού, το
ίδιο μισθολογικό και το ίδιο συνταξιοδοτικό σύστημα
πετύχαμε την πανηγυρική ένταξη της χώρας μας στην

Ευρωζώνη, ικανοποιώντας πλήρως τα προαπαιτούμενα
του Μάαστριχτ.

Ενισχυτικά της θέσης μας είναι και τα στοιχεία που
αφορούν το επιτόκιο των χρεογράφων, διάρκειας 10
ετών που έκδωσε η Κύπρος στις διεθνείς αγορές το Φε-
βρουάριο του 2010, συνολικού μεγέθους 1 δις ευρώ, που
αποτελεί ένδειξη του πόσο αξιόχρεη θεωρούσαν τη χώρα
οι διεθνείς επενδυτές.  Η στάση αυτή άρχισε να ανατρέ-
πεται με τις υποβαθμίσεις των οίκων αξιολόγησης που
μείωσε την εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών στην
πιστοληπτική ικανότητα της χώρας μας.

Επίσης θα πρέπει να λεχθεί ότι ούτε και το υφιστάμενο
δημοσιονομικό έλλειμμα ευθύνεται για τις υποβαθμίσεις
της οικονομίας.  Στην Κύπρο σήμερα το δημόσιο χρέος
είναι στο 61% του ΑΕΠ, πράγμα που σημαίνει ότι οι δέκα
από τις δεκαεπτά χώρες της Ευρωζώνης έχουν ψηλότερο
δημόσιο χρέος από εμάς.  Και σίγουρα πρέπει να προ-
βληματίσει το γιατί οι χώρες αυτές δεν υποβαθμίζονται.
Επίσης θα πρέπει να απαντηθεί και το ερώτημα γιατί μας
υποβαθμίζουν τώρα και δεν μας υποβάθμισαν στο πα-
ρελθόν που είχαμε δημοσιονομικό έλλειμμα της τάξης
του 6-7% και δημόσιο χρέος στο 70% του ΑΕΠ.

Χωρίς περιστροφές σημειώσαμε και επιμένουμε και
σήμερα ότι το αδύνατο σημείο της Κυπριακής Οικονο-
μίας είναι ο τραπεζικός τομέας και ειδικότερα η έκθεσή
του στην Ελληνική Οικονομία, τόσο λόγω της αγοράς
Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, όσο και για τα δά-
νεια που οι Τράπεζες μας χορήγησαν σε Ελληνικές Επι-
χειρήσεις και Νοικοκυριά.

Κατά την Standard & Poor΄s οι Κυπριακές Τράπεζες
έχουν στην κατοχή τους Ελληνικά Κρατικά Ομόλογα
ύψους 6.4 δις ευρώ.  Σε απλά ελληνικά αυτό σημαίνει ότι
αν τελικά επέλθει «κούρεμα» των Ελληνικών Κρατικών
Ομολόγων, οι ζημιές των Κυπριακών Τραπεζών θα είναι
ιδιαίτερα σημαντικές, για να μην πούμε δυσβάστακτες.
Αν πάλι η Ελλάδα οδηγηθεί εκτός Ευρωζώνης, τότε μι-
λούμε για καταστροφή.

Αναμφίβολα, υπάρχουν ευθύνες για τις σημαντικές ζη-

μιές των Τραπεζών και τις συνακόλουθες υποβαθμίσεις
των ίδιων των Τραπεζών και της Κυπριακής Οικονομίας.
Αναντίλεκτα, δεν δικαιολογείται η καθυστέρηση των
εποπτικών αρχών να αναγνωρίσουν και να αντιμετωπί-
σουν το πρόβλημα του Τραπεζικού Τομέα.  Ασφαλώς θα
έπρεπε να είχε γίνει καλύτερη διαχείριση των τεράστιων
κερδών που παρουσίαζαν οι Τράπεζες το 2009.   Σίγουρα
θα ήταν πιο συνετό να είχαν αρχίσει από τότε να κάνουν
μεγαλύτερες πρόνοιες για τα επισφαλή δάνεια και τις
διαφαινόμενες ζημιές του 2010, αντί να δοθούν μερί-
σματα.

Επιβάλλεται, επομένως, σοβαρά και υπεύθυνα να βρε-
θούν οι λύσεις στο πρόβλημα αυτό, που αποτελεί τη γε-
νεσιουργό αιτία της οικονομικής κρίσης.  Είναι προς
άλλη καταστροφική διεύθυνση που οδηγούν οι συνεχείς
επιθέσεις κατά του δημόσιου τομέα και των εργοδοτου-
μένων του.

Καταλήγοντας επισημαίνουμε χωρίς περιστροφές ότι
επέστη ο καιρός να αναγνωριστεί και να συνειδητοποι-
ηθεί από όλους ότι τα προβλήματα του Τραπεζικού μας
συστήματος αποτελούν την αχίλλειο πτέρνα της Κυ-
πριακής Οικονομίας. �
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Η αχίλλειος πτέρνα της κυπριακής οικονομίας

Ο Τζορτ Έμπερχαρντ, που γιόρτασε
πρόσφατα τα 107 του χρόνια, ένας από
τους 100 υπεραιωνόβιους ερευνητικού
διαγωνισμού για το Βραβείο του Ιδρύ-
ματος X Prize Foundation σελ. 12

Με στόχο την ενίσχυση της διαφά-
νειας, οι όμιλοι εταιρειών DBRS,
Fitch, Moody’s και S&P εγγράφον-
ται πλέον ως οργανισμοί αξιολόγη-
σης πιστοληπτικής ικανότητας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση   σελ. 10

Υπό εποπτεία οίκοι αξιολόγησης

Οι περίφημοι στόχοι της χιλιετίας
που είχαν σκοπό να ισορροπήσουν
τις κοινωνικές και οικονομικές ανι-
σότητες παραμένουν ασκήσεις επί
χάρτου σελ. 11

Αναζητούν νεότητα στο DNA αιωνόβιου

Η Γη σε τροχιά οικονομικού χάους
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Κερδίστε Διαμάντι 

H επικαιρότητα του ΜΑΘ



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 / ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ / KENEΣ ΘEΣEIΣ
Aπό την Eπίσημη Eφημερίδα

Τι και αν είναι η Ζενίτ, η Σαχτάο, ή η Πόρτο
ο ΑΠΟΕΛ τίς κούρεψε ωσάν να ήταν χόρτο,
κι απόδειξε περίτρανα πως είναι Ευρωπαίος
και εις τους αντιπάλους του ακτύπητος, σπουδαίος!
Πολλοί είπαν τα λόγια τους πως δε θα προχωρήσει
και στους ομίλους δε θα μπει και πως θα υστερήσει,
αλλ’ απογοητεύτηκαν κι άφωνοι είναι τώρα
γιατί ο θρύλος ΑΠΟΕΛ πέρασε κάθε μπόρα!!
Εύγε, λοιπόν, στον ΑΠΟΕΛ που πρόσω πια βαδίζει
κι όλους τους αντιπάλους του με πάθος τους κερδίζει,
κι εμείς σ’ αυτόν ευχόμαστε κι άλλες νίκες να φέρει
γιατ’ είναι μέσ’ το αίμα του κι αυτός... μονάχα ξέρει!!!

Kωστάκης Π. Iωαννίδης

H ΣATIPA TOY K.Π.I.

Ο ΑΠΟΕΛ

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

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Κενές Θέσεις Ιατρικού Λειτουργού, 1ης
Τάξης, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες
Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της
Μαιευτικής - Γυναικολογίας
Γίνονται δεκτές αιτήσεις για δύο κενές μό-
νιμες θέσεις Ιατρικού Λειτουργού, 1ης
Τάξης, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δη-
μόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Μαιευ-
τικής-Γυναικολογίας. (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).
Κενές Θέσεις Ιατρικού Λειτουργού, 1ης
Τάξης, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες
Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Ορ-
θοπεδικής
Γίνονται δεκτές αιτήσεις για δύο κενές μό-
νιμες θέσεις Ιατρικού Λειτουργού, 1ης
Τάξης, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δη-
μόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Ορθο-
πεδικής. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού
και Προαγωγής). Ο μισθός της θέσης είναι
Α11: €29.684, 30.885, 32.086, 33.287, 34.488,
35.689, 36.890, 38.091, 39.292 και Α13:
€39.013, 40.553, 42.093, 43.633, 45.173,
46.713, 48.253 (Συνδυασμένες Κλίμακες).

Κενή Θέση Λειτουργού Ευρωπαϊκών Υπο-
θέσεων, Βουλή των Αντιπροσώπων
Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μια κενή μόνιμη
θέση Λειτουργού Ευρωπαϊκών Υποθέσεων,
Βουλή των Αντιπροσώπων. (Η θέση είναι
Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής). Αιτή-
σεις μπορούν να υποβληθούν μόνο από
άτομα που έχουν επιτύχει στη γραπτή εξέ-
ταση που διεξήχθη στις 23.10.2010, δυνάμει
των προνοιών των περί Αξιολόγησης Υπο-
ψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρε-
σία Νόμων του 1998 έως 2008, τα αποτελέ-
σματα της οποίας δημοσιεύτηκαν στην Επί-
σημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με
ημερομηνία 23.12.2010 και αρ. γνωστοποί-

ησης 1347. Το πιστοποιητικό επιτυχίας πρέ-
πει να συνοδεύσει την αίτηση. Ο μισθός της
θέσης είναι Α8: €17.946, 18.823, 19.700,
20.577, 21.454, 22.331, 23.208, 24.085,
24.962, 25.839, 26.716, 27.593, Α10: €25.112,
26.313, 27.514, 28.715, 29.916, 31.117,
32.318, 33.519, 34.720 και Α11: €29.684,
30.885, 32.086, 33.287, 34.488, 35.689,
36.890, 38.091, 39.292 (Συνδυασμένες Κλί-
μακες).
Αιτήσεις μέχρι 28 Νοεμβρίου 2011. Λε-
πτομέρειες στην Επίσημη Εφημερίδα της
4ης Νοεμβρίου 2011. �

Στην Ενδοτμηματική εξέταση στις
νομοθεσίες που εφαρμόζουν οι υπη-
ρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων

(Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ετησίων Αδειών
μετ’ Απολαβών, Τερματισμού Απασχολή-
σεως, Ταμείων Προνοίας, Ίδρυσης Δραστη-
ριοτήτων και Εποπτείας Ταμείων Επαγγελ-
ματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών, Κοι-
νωνικής Σύνταξης, Αποζημίωσης Θυμάτων
Βίαιων Εγκλημάτων και Προστασίας των
Δικαιωμάτων και Εργοδοτουμένων σε περί-
πτωση Αφερεγγυότητας του Εργοδότη και
των διαδικασιών εφαρμογής τους, καθώς
επίσης και τις πρόνοιες του Κανονισμού της
Ε.Ε. 883/04 για το Συντονισμό των Συστη-

μάτων Κοινωνικής Ασφάλισης) που πραγ-
ματοποιήθηκαν στις 19.9.2011 έχουν επιτύ-
χει οι υποψήφιοι των οποίων ο αριθμός δελ-
τίου ταυτότητας αναφέρεται πιο κάτω:

Α/Α ΑΔΤ Π.Φ.
1 879257 ―
2 749828 ―
3 733654 34728
4 833989 ―
5 834027 35400
6 829244 35187
7 868041 ―
8 821141 34706
9 778000 33422
10 865744 35486

Πέτυχαν στις Εξετάσεις των Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Ενδοτμηματική Εξέταση για Βοηθούς Ασφαλιστικούς 
Λειτουργούς στις 19 Σεπτεμβρίου 2011

Ο Κώστας Ζαβρός, Πρώτος Γεωργικός
Επιθεωρητής, από την 1η Οκτωβρίου 2011.

Η Κυριακή Φ. Νικολάου, Ανώτερος Γεωρ-
γικός Επιθεωρητής, από την 1η Οκτωβρίου
2011.

Η Κυριακή Γεωργίου, Ανώτερος Κτηνο-
τροφικός Επιθεωρητής, από τις 2 Οκτω-
βρίου 2011.

Ο Μιχαλάκης Ιωάννου, Ανώτερος Κτη-
νιατρικός Λειτουργός, από την 1η Οκτω-
βρίου 2011.

Ο Σταύρος Ναούμ, Ανώτερος Τεχνικός
Επιθεωρητής, Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων,
από την 1η Οκτωβρίου 2011.

Ο Ιωάννης Παναγίδης, Ανώτερος Γεωλο-
γικός Λειτουργός, από την 1η Οκτωβρίου
2011.

Ο Σάββας Χριστοφορίδης, Ανώτερος
Επιθεωρητής Εμπορίου και Βιομηχανίας,
από την 1η Οκτωβρίου 2011.

Ο Λάμπρος Ανδρέου, Ιδρυματικός Λει-
τουργός, 1ης Τάξης, από την 1η Οκτωβρίου
2011.

Ο Λεύκιος Κλ. Χριστοδούλου, Τεχνικός
Επιθεωρητής, Υπουργείο Εσωτερικών, από
την 1η Οκτωβρίου 2011.

Η Ευτυχία Αβρααμίδου, Πρώτος Λει-

τουργός Πολεοδομίας, από την 1η Οκτω-
βρίου 2011.

Η Ανδρούλα Χατζηπαναγή, Ανώτερος
Λειτουργός Πολεοδομίας, από τις 5 Οκτω-
βρίου 2011.

Ο Στέλιος Χατζηελισσαίου, Ανώτερος
Κτηματολογικός Λειτουργός, από την 1η
Οκτωβρίου 2011.

Ο Κυριάκος Χατζηκωνσταντής, Κτηματο-
λογικός Λειτουργός Α΄, από την 1η Οκτω-
βρίου 2011.

Ο Ανδρέας Καλλιδώνης, Κτηματολογικός
Λειτουργός, 1ης Τάξης, από την 1η Οκτω-
βρίου 2011.

Ο Σωτήριος Λ. Παπαμιχαήλ, Κτηματολο-
γικός Λειτουργός, 1ης Τάξης, από την 1η
Οκτωβρίου 2011.

Ο Χρίστος Παντοπώλης, Κτηματολογι-
κός Λειτουργός, 2ης Τάξης, από την 1η
Οκτωβρίου 2011.

Η Ανθούλλα Γ. Ρουσιά, Κτηματολογικός
Λειτουργός, 2ης Τάξης, από την 1η Οκτω-
βρίου 2011.

Η Φρόσω Δημητρίου, Λειτουργός Τύπου
και Πληροφοριών, από την 1η Οκτωβρίου
2011.

Η Πόλυ Λυσιώτου, Λειτουργός Τύπου και

Πληροφοριών, από την 1η Οκτωβρίου 2011.
Ο Σοφοκλής Νεάρχου, Ανώτερος Διοικη-

τικός Λειτουργός, από την 1η Οκτωβρίου
2011.

Η Σοφία Λογίδου-Σαββίδου, Ανώτερος
Διοικητικός Λειτουργός, από τις 3 Οκτω-
βρίου 2011.

Ο Αντώνης Μαραθεύτης, Διευθυντής
Κυπριακής Βιβλιοθήκης, από την 1η Οκτω-
βρίου 2011.

Η Μαρία Μ. Χατζηλοΐζου, Ανώτερος Τε-
χνικός Επιθεωρητής, Τμήμα Δημόσιων
Έργων, από την 1η Οκτωβρίου 2011.

Ο Χρίστος Λουκά, Ανώτερος Ταχυδρομι-
κός Επιθεωρητής, από την 1η Οκτωβρίου
2011.

Ο Αριστείδης Κώστα, Ταχυδρομικός Επι-
θεωρητής, από την 1η Οκτωβρίου 2011.

Ο Γεώργιος Βραχίμης, Ανώτερος Τεχνικός
Επιθεωρητής, Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογι-
κών Υπηρεσιών, από την 1η Οκτωβρίου
2011.

Η Αντρούλλα Χρ. Στυλιανού, Προϊστά-
μενη Νοσηλευτικός Λειτουργός, από την 1η
Οκτωβρίου 2011.

Η Σταυρούλλα Κ. Χριστοδουλίδου, Προ-
ϊστάμενη Νοσηλευτικός Λειτουργός, από

την 1η Οκτωβρίου 2011.
Η Χρυστάλλα Αντωνιάδου, Νοσηλευτι-

κός Λειτουργός, από την 1η Οκτωβρίου
2011.

Η Ανδρούλλα Χριστοδούλου, Νοσηλευ-
τικός Λειτουργός, από την 1η Οκτωβρίου
2011.

Η Γιαννούλα Στόκκου, Νοσοκόμος, από
την 1η Οκτωβρίου 2011.

Ο Δημήτριος Χ. Δημητρίου, Βοηθός Προ-
ϊστάμενος Νοσηλευτικός Λειτουργός, από
την 1η Οκτωβρίου 2011.

Η Παντελίτσα Κουπεπίδου, Διευθύντρια
Φαρμακευτικων Υπηρεσιών, από τις 15 Σε-
πτεμβρίου 2011.

Ο Γλαύκος Γεωργίου, Λειτουργός Πολε-
οδομίας, 1ης Τάξης, από τις 21 Οκτωβρίου
2011.

Ο Λουκάς Χ. Κανάρης, Ανώτερος Νοση-
λευτικός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος,
από τις 18 Οκτωβρίου 2011.

Ο Χαράλαμπος Παναγή, Ιατρικός Λει-
τουργός, 1ης Τάξης (Ωτορινολαρυγγολο-
γίας), από τις 17 Οκτωβρίου 2011. �

Συνάδελφοι που αφυπηρέτησαν



Aπόψεις και σχόλια
Μήνυμα  προς τις Τράπεζες

Μήνυμα προς τις διοικήσεις των τραπε-
ζών, να μην θέσουν ζήτημα μείωσης των μι-

σθών και των
ωφελημάτων των
εργαζομένων, με
πρόσχημα τις ζη-
μιές από το «κού-
ρεμα» των ελληνι-
κών ομολόγων
κατά 50%, στέλνει
ο πρόεδρος της
Ένωσης Τραπεζι-
κών Υπαλλήλων

Κύπρου (ΕΤΥΚ), Λοΐζος Χατζηκωστής.
Εκτιμά ακόμη ότι αν τεθεί τέτοιο ζήτημα

από την εργοδοτική πλευρά, θα ισοδυναμεί
με αμφισβήτηση της ευρωστίας του τραπε-
ζικού συστήματος και θα έχει αρνητικές επι-
πτώσεις στη ροή ξένων καταθέσεων.

Μιλώντας στην εφημερίδα μας και κλη-
θείς να σχολιάσει τις ανησυχίες των τραπε-
ζικών υπαλλήλων, για μειώσεις μισθών και
ωφελημάτων λόγω της ζημιάς από το «κού-
ρεμα» των ελληνικών ομολόγων, ο Λ. Χα-
τζηκωστής υπογράμμισε ότι η πολύ υψηλή
κερδοφορία των τραπεζών τα τελευταία
χρόνια, δεν δικαιολογεί την υποβολή τέ-
τοιου αιτήματος εκ μέρους της εργοδοτικής
πλευράς. 

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΤΥΚ, επί
του παρόντος δεν τέθηκε θέμα για μειώσεις
μισθών ή ωφελημάτων, αλλά ούτε και πρέπει
να τεθεί, καθώς - όπως εκτιμά - κάτι τέτοιο
θα δημιουργούσε αμφιβολίες για την ευρω-

στία των τραπεζών και θα προκαλούσε
ζημιά στο τραπεζικό σύστημα, ιδιαίτερα στη
ροή ξένων καταθέσεων.

Ο Λ. Χατζηκωστής σημειώνει ότι παρά τη
διεθνή οικονομική κρίση, οι κυπριακές τρά-
πεζες κατέγραψαν τα τελευταία χρόνια
ψηλή κερδοφορία. Επικαλείται επίσης τις
κατά καιρούς δηλώσεις του Διοικητή της
Κεντρικής Τράπεζας, Αθανάσιου Ορφανίδη,
ότι οι τράπεζες διαθέτουν υψηλή ευρωστία,
εκτιμώντας ότι οι τράπεζες μπορούν να κα-
λύψουν τη ζημιά από το «κούρεμα» των ελ-
ληνικών ομολόγων.

Ο πρόεδρος της ΕΤΥΚ άφησε πάντως σα-
φείς αιχμές τόσο κατά των διοικήσεων των
τραπεζών όσο και κατά της Κεντρικής Τρά-
πεζας, για την κατάσταση που έχει δημιουρ-
γηθεί, λόγω της υψηλής έκθεσης των τρα-
πεζών στην Ελλάδα.

«ΧΑΡΑΥΓΗ»,
1.11.2011

• Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο
τραπεζικός τομέας ήταν γνωστά προ και-
ρού.   

• Κατά τη Standard & Poor’s οι κυπριακές
τράπεζες έχουν στην κατοχή τους ελλη-
νικά κρατικά και τραπεζικά ομόλογα
ύψους 6,4 δισεκατομμυρίων ευρώ.

• Αν όντως ισχύουν τα πιο πάνω, με «κού-
ρεμα» 50%, όλοι αντιλαμβανόμαστε
ποιο είναι το ύψος των ζημιών.

• Μια ενδοσκόπηση των γραμματέων και
φαρισαίων των τραπεζών θα έριχνε φως
και στο θέμα των ευθυνών.  

�

Στον δρόμο για τη δραχμή
Η πολιτική κρίση με κάποιον τρόπο ελπί-

ζουμε ότι θα ξεπεραστεί. Η υπερψήφιση της
δανειακής σύμβασης και από τη Νέα
Δημοκρατία μάλιστα μπορεί να μας προσ-
δώσει ψήγματα αξιοπιστίας, απαραίτητα

στις σημερινές συν-
θήκες. Μην τρέ-
φουμε όμως ψευ-
δαισθήσεις. Η χώρα
κινείται ήδη προς
την έξοδο από το
ευρώ. Και πολλοί
πιστεύουν ότι θα
χρειαστεί ένα
θαύμα για να ανα-

κοπεί η πορεία προς την καταστροφή. Ιδού
πώς έχουν τα πράγματα. 

Πρώτον, οι πολιτικοί μας και το πολιτικό
μας σύστημα θεωρούνται πλέον απολύτως
αναξιόπιστα από τους Ευρωπαίους. Η από-
φαση του κ. Γ. Παπανδρέου για δημοψή-
φισμα ήταν η χαριστική βολή σε μια κυβέρ-
νηση που δύο χρόνια τώρα αναλαμβάνει
υποχρεώσεις τις οποίες εμφανίζεται στη συ-
νέχεια απρόθυμη ή ανίκανη να τις υλοποι-
ήσει. Αντ’ αυτού υπάρχει βέβαια ο κ.
Σαμαράς, ο οποίος θα χρειαστεί να προσπα-
θήσει σκληρά για να πάρουν στα σοβαρά τις
θέσεις του κόμματός του οι εταίροι μας. 

Δεύτερον, η Ελλάδα αντιμετωπίζεται ως
«αποτυχημένο κράτος» όπου η γραφειοκρα-
τία και η διαφθορά έχουν σαν αποτέλεσμα
και οι πιο στοιχειώδεις διαδικασίες, όπως η
συλλογή των φόρων, να αποτελούν αντικεί-
μενο διαπραγμάτευσης. 

Τρίτον, η κοινή γνώμη και τα μέσα
ενημέρωσης σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές
χώρες έχουν στραφεί εναντίον μας, ενώ η
τελευταία κρίση έκανε φανερό ότι ακόμη και
οι ως τώρα υποστηρικτές μας έχουν αλλά-
ξει στάση. 

Υποστηρίζουν ορισμένοι ότι όλα αυτά
είναι τρομακτικά και ότι δεν υπάρχει διαδι-
κασία εκδίωξής μας. Κρυβόμαστε πίσω από
το δάχτυλό μας. Ήδη σε κύκλους της επι-
τροπής διακινούνται εναλλακτικά νομικά
σενάρια. 

Αν λάβουμε υπόψη ότι ταυτόχρονα χτίζε-
ται το περίφημο «τείχος» γύρω από την Ελ-
λάδα που θα προστατεύσει τις τράπεζες –
όχι τις δικές μας πια – από μια άτακτη χρεο-
κοπία, τότε το ενδεχόμενο της αποπομπής
μας φαίνεται πολύ πιο ρεαλιστικό. 

Για να είμαστε ειλικρινείς βέβαια οι εταίροι
μας θεωρούν πιο πιθανό ότι εμείς θα τους
κάνουμε τη δουλειά, ότι δηλαδή δεν θα αν-
τέξουμε και θα βγούμε μόνοι μας από την
ευρωζώνη. Φαίνεται απίθανο; Όχι βέβαια. 

Φυσικά, γίνονται και θαύματα. Μπορεί η
επόμενη κυβέρνηση να είναι πολύ πιο απο-
φασισμένη να εφαρμόσει τα μέτρα που
εξαγγέλλει. Μπορεί να πετύχουμε και επί
της ουσίας την πολυπόθητη συναίνεση.
Μπορεί ακόμη σιγά-σιγά να ανακάμψει η οι-
κονομία και να εκτονωθεί κάπως η κοινω-
νική ένταση. Μπορεί καθώς φθάσαμε στο
χείλος της αβύσσου να βάλαμε και μυαλό!

Παντελής Καψής, 
«ΤΟ ΒΗΜΑ», 6.11.2011

• Ας ελπίσουμε στο θαύμα.  

Yπάλληλος
δημόσιος ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 3
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ΣΕΛIΔΑ ΤΗΣ ΓYΝΑIΚΑΣ
Yπάλληλος
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Του Δρ Τζόζεφ Ιωσήφ, Ρευματολόγος και Παθολόγος
Αντιπρόεδρος Παγκύπριου Συνδέσμου κατά της Οστε-
οπόρωσης και μυοσκελετικών παθήσεων

Οστεοπόρωση είναι η μειωμένη δύ-
ναμη των οστών με αυξημένη πι-
θανότητα να σπάσουν. Είναι ένα

πολύ συχνό πρόβλημα που μας απασχολεί
ιδιαίτερα και αφορά τους πιο πολλούς από
εμάς διότι προκαλεί κατάγματα τα οποία
έχουν πολύ σοβαρές συνέπειες. Η οστεο-
πόρωση είναι αρχαία πάθηση, με ενδείξεις
ότι υπήρχε από τον καιρό της αρχαίας Αι-
γύπτου αλλά μόνο το 1994 της δόθηκε επί-
σημος ορισμός. Ο παγκόσμιος οργανισμός
υγείας (WHO) περιέγραψε την οστεοπό-
ρωση ως ‘πάθηση που χαρακτηρίζεται από
μειωμένη οστική πυκνότητα και μικροαρ-
χιτεκτονική αλλοίωση του ιστού των
οστών, κάνοντας τα πιο εύθραυστα με επα-
κόλουθο τον αυξημένο κίνδυνο καταγμά-
των’.

Το πρόβλημα είναι τεράστιο
Κάθε τριάντα δευτερόλεπτα κάποιος

στην Ευρώπη παθαίνει κάταγμα λόγω
οστεοπόρωσης. Παγκοσμίως υποφέρουν
200 εκατομμύρια γυναίκες - μια στις τρεις
μεταξύ της ηλικίας 60 και 70 και δύο στις
τρεις πάνω των 80. Περίπου 30% των γυ-
ναικών άνω των 50 παθαίνουν ένα ή πε-
ρισσότερα σπονδυλικά κατάγματα. Η οστε-
οπόρωση  επηρεάζει και τους άνδρες με το-
νένα στους πέντε άνω των 50 να
παθαίνουν σε κάποιο στάδιο της ζωής τους
οστεοπορωτικό κάταγμα.

Τα κατάγματα έχουν σοβαρές συνέ-
πειες

Τα σημεία των καταγμάτων είναι συνή-
θως ο καρπός, ο σπόνδυλος και το ισχίο.

Επακόλουθα καταγμάτων σπονδύλου
είναι η παραμόρφωση, η απώλεια ύψους, ο
έντονος πόνος στην πλάτη, τα αναπνευ-
στικά προβλήματα και γενικά η μειωμένη
ποιότητα ζωής με εξάρτηση από δυνατά
παυσίπονα, προβλήματα ύπνου, κατάθλιψη
και γενικά απώλεια ανεξαρτησίας. 

Μετά από κάταγμα ισχίου σχεδόν τα
μισά άτομα δεν περπατούν ανεξάρτητα,
ακόμα και ένα χρόνο αργότερα. Ένας στους
τρεις θα έχει μια μόνιμη ανικανότητα και
ένας στους πέντε μπορεί και να μην ζει ένα
χρόνο αργότερα.
Η οστεοπόρωση δεν είναι προειδοποί-
ηση

Περιγράφεται ως η σιωπηλή επιδημία
διότι η απώλεια του οστού είναι αργή και
χωρίς συμπτώματα μέχρι που να γίνει προ-
χωρημένη. Δεν ξέρουμε δηλαδή πως
έχουμε οστεοπόρωση μέχρι να συμβεί το
πρώτο κάταγμα.
Γιατί συμβαίνει όμως η οστεοπόρωση;

Τα κόκαλα μας είναι ζωντανός ιστός με
κύτταρα που ονομάζονται οστεοκύτταρα.
Ορισμένα κτίζουν το κόκαλο και άλλα το
χαλούν. Ο κύκλος αυτός, του κτισίματος
και διάσπασης του οστού συμπληρώνεται
κάθε τρεις με τέσσερις μήνες φυσιολογικά
και οτιδήποτε διαταράσσει τον κύκλο αυτό,
επιτρέποντας στα κύτταρα που χαλούν να
υπερτερήσουν, έχει ως αποτέλεσμα την μεί-
ωση της πυκνότητας και της δύναμης του
οστού.

Όλοι μας κτίζουμε την μάζα των οστών
μας από την παιδική ηλικία μέχρι τα 20 με
25 μας, οπότε φτάνουμε στην λεγόμενη μέ-
γιστη οστική πυκνότητα. Μετά, χάνουμε
οστική μάζα σε όλη μας την ζωή και σε ορι-
σμένες περιπτώσεις με πολύ πιο γοργό
ρυθμό, για παράδειγμα κατά την περίοδο
γύρω από την εμμηνόπαυση, όταν παίρ-
νουμε ορισμένα φάρμακα, σε ορισμένες πα-
θήσεις και με την ακινησία. Επακόλουθο
της χαμηλής οστικής πυκνότητας σε συν-
δυασμό με άλλους παράγοντες κινδύνου
ήκαιμε τραυματισμό συνήθως από πτώση,
είναι τα κατάγματα.
Ποιοί είναι οι παράγοντες κινδύνου;

Η μειωμένη μέγιστη οστική πυκνότητα
μπορεί να οφείλεται στην κληρονομικό-
τητα, στην έλλειψη άσκησης και στην ανε-
παρκή λήψη ασβεστίου. 

Από την άλλη, η απώλεια οστικής μάζας
μπορεί να οφείλεται στην προχωρημένη
ηλικία, στην πρόωρη εμμηνόπαυση (πριν
την ηλικία των 45), το κάπνισμα, το οικο-

γενειακό ιστορικό, την χαμηλή λήψη ασβε-
στίου, ορισμένες παθήσεις του εντέρου ή
ρευματοπάθειες, το πολύ χαμηλό σωματικό
βάρος, την ακινησία λόγω τραύματος ή
μιας ασθένειας, ορισμένες ορμονικές παθή-
σεις και το υπερβολικό αλκοόλ.
Προσοχή στις πτώσεις

Για να σπάσει κάποιος ένα κόκαλο συνή-
θως συμβαίνει κάποιο ατύχημα, όπως
πτώση, έστω και χαμηλής έντασης, που δεν
θα αναμενόταν να προκαλέσει κάταγμα. Οι
αιτίες των πτώσεων μπορεί να είναι η μει-
ωμένη όραση, υποδήματα που δεν ταιριά-
ζουν σωστά, ορισμένα φάρμακα, κινητικά
προβλήματα όπως αρθρίτιδα και νευρολο-
γικές παθήσεις και ιδιαίτερα χαρακτηρι-
στικά του περιβάλλοντος όπως χαλιά, κα-
λώδια και έπιπλα που μπορεί να εμποδί-
ζουν την διακίνηση, νερό και ολισθηρές
επιφάνειες στα μπάνια και έλλειψη επαρ-
κούς φωτισμού, ιδίως το βράδυ.
Διάγνωση

Η διάγνωση της οστεοπόρωσης μπορεί
να γίνει με την μέτρηση τηςο στικής πυ-
κνότητας, τη λεγόμενη εξέταση DEXA
(Dual Energy X-ray Absorptiometry).  Όλο
και περισσότερο όμως φαίνεται πως η μέ-
τρηση της οστικής πυκνότητας (που συγ-
κρίνει την οστική μας πυκνότητα με ένα
υγιές άτομο 25 ετών) πρέπει να μελετηθεί

σε συνδυασμό με τους άλλους παράγοντες
κινδύνου που προαναφέρθηκαν, έτσι ώστε
να υπολογίσουμε πόσο κινδυνεύουμε να
σπάσουμε κάποιο κόκαλο. Δέν βασιζόμα-
στε δηλαδή μόνο στο αποτέλεσμα του
‘DEXA’.
Αντιμετώπιση

Η αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης λοι-
πόν, χρειάζεται προσοχή από την παιδική
ηλικία με επαρκή διατροφή και άσκηση.
Στους ενήλικες δίδεται προσοχή στις ομά-
δες ψηλού κινδύνου με τους παράγοντες
που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Για παρά-
δειγμα έλλειψη άσκησης, έλλειψη ασβε-
στίου, υπερβολικό αλκοόλ και το κάπνι-
σμα. Γίνεται η διάγνωση με DEXA και υπο-
λογίζοντας τον κίνδυνο κατάγματος,
μπορεί να δοθεί θεραπεία με τα κατάλληλα
φάρμακα. Τα φάρμακα κατά της οστεοπό-
ρωσης, πού μπορεί να δοθούν τόσο για την
πρόληψη όσο και μετά την διάγνωση οστε-
οπόρωσης, έχουν σκοπό την μείωση των
καταγμάτων. Η επιλογή δεν είναι πάντα
απλή και γίνεται από ειδικούς, μετά από-
προσεχτική μελέτη των παραγόντων κιν-
δύνου και της ιδιαιτερότητας της κάθε πε-
ρίπτωσης. Tέλος, είναι πολύ σημαντικό να
θυμόμαστε την αποφυγή των πτώσεων, ιδι-
αίτερα σε πιο επιρρεπή και πιο ηλικιωμένα
άτομα. �

Οστεοπόρωση: Γενική Ανασκόπηση

Πρ ό σκ ληση

Ο Εθνικός Μηχανισμός
για τα Δικαιώματα της Γυναίκας

και η Υπεπιτροπή Οικονομικών του ΕΜΓΔ
σας προσκαλούν στην Ημερίδα που διοργανώνουν

με θέμα:

«Διεθνής Οικονομική Κρίση και Ευρωπαϊκές
Στρατηγικές / Πολιτικές Ισότητας των Φύλων»

που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο

Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2011
και ώρα 9.30 π.μ. – 13.00 μ.μ.

Η Ημερίδα τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργού
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και

Προέδρου του Εθνικού Μηχανισμού για τα
Δικαιώματα της Γυναίκας,

κ. Λουκά Λουκά

Π.Α. μέχρι 15 Νοεμβρίου 2011

Τηλ. 22669421, 22451515

Πρόγραμμα
9.30 - 10.00 Εγγραφή Συνέδρων
10.00– 10.20  Έναρξη των εργασιών της Ημερίδας
• Χαιρετισμός από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημο-

σίας Τάξεως και Προέδρου ΕΜΓΔ κ. Λουκά Λουκά
• Χαιρετισμός από τον Υπουργό Οικονομικών κ. Κίκη

Καζαμία (περιμένουμε απάντηση από τον υπουργό ή
αν θα στείλει κάποιο εκπρόσωπό του)

10.20 – 10.40 Ομιλία από την Συντονίστρια της Υπεπιτρο-
πής Οικονομικών του ΕΜΓΔ και Ευρωβουλευτή
(ΔΗΚΟ, S&D) κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου

10.40 – 11.00    Ομιλία από την Γενική Γραμματέα Ισότητας
των Φύλων Ελλάδος κ. Μαρία Στρατηγάκη

11.00 – 11.20  Ομιλία από τον Επικεφαλής του Γραφείου
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο κ. Τάσο Γεωρ-
γίου

11.20 – 13.00  Συζήτηση - Συμπεράσματα

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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Τα γεγονότα
Η ΕΔΥ στις 4/4/2007, στα πλαίσια δια-

δικασίας για την πλήρωση της μόνιμης
θέσης Διευθυντή Ινστιτούτου Γεωργικών
Ερευνών (θέση Πρώτου Διορισμού και
Προαγωγής), αφού διενήργησε προφο-
ρική εξέταση πέντε υποψηφίων, επέλεξε
για προαγωγή το ενδιαφερόμενο μέρος
Ιωάννη Παπαστυλιανού, ακολουθώντας
τη σύσταση του  Γενικού Διευθυντή του
Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων
και Περιβάλλοντος. Η επιλογή του εν-
διαφερόμενου μέρους έγινε λόγω ψηλό-
τερης αξιολόγησης στην προφορική εξέ-
ταση και υπεροχής του  σε
προσόντα.

Ο αιτητής Κώστα  Γρηγο-
ρίου προσέφυγε στο Ανώ-
τατο Δικαστήριο, το οποίο
ακύρωσε το διορισμό, γιατί
δεν είχε τεκμηριωθεί η απαι-
τούμενη δέουσα έρευνα σε
σχέση με το προσόν των με-
ταδιδακτορικών σπουδών
του ενδιαφερόμενου μέρους
ως προς το επίπεδο και, γενι-
κότερα, την υπόσταση του,
ούτε και αυτό συνεκτιμήθηκε
με τα επιπρόσθετα προσόντα
του αιτητή, με αποτέλεσμα να καθίστα-
ται αδύνατος ο δικαστικός έλεγχος ως
προς το βάσιμο της αιτιολόγησης από
την ΕΔΥ της απόκλισής της από τη σύ-
σταση του Γενικού Διευθυντή και της
προτίμησης του ενδιαφερόμενου μέρους
(βλ. Κώστας  Γρηγορίου ν. Κυπριακής Δη-
μοκρατίας, Υπόθεση Αρ. 814/07,
2/4/2009). 

Ενόψει του ακυρωτικού αποτελέσμα-
τος,  η ΕΔΥ επανεξέτασε το όλο ζήτημα.
Κατά τη συνεδρία της στις 15/5/2009,
επιλήφθηκε του θέματος κατοχής εκ μέ-
ρους του ενδιαφερόμενου μέρους  μετα-
διδακτορικού προσόντος. Προς το
σκοπό αυτό, αφού μελέτησε επιστολή
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αυστραλίας,
κατέληξε ότι το ενδιαφερόμενο μέρος,
τον ουσιώδη χρόνο, κατείχε το συγκε-
κριμένο  μεταδιδακτορικό προσόν. Θεώ-
ρησε, επίσης,  την κρίση που αποκόμισε
για την απόδοση των υποψηφίων στην
προφορική εξέταση της αρχικής διαδικα-
σίας, σύμφωνα με την οποία ο αιτητής
είχε αξιολογηθεί ως «πάρα πολύ καλός»
και το ενδιαφερόμενο μέρος ως «εξαίρε-
τος», ως μέρος του πραγματικού καθε-
στώτος. Στη συνέχεια η ΕΔΥ, αφού προ-
έβη σε γενική αξιολόγηση και σύγκριση
των υποψηφίων, με  βάση το νομικό και

πραγματικό καθεστώς του ουσιώδους
χρόνου, επέλεξε ως καταλληλότερο υπο-
ψήφιο το ενδιαφερόμενο μέρος Ιωάννη
Παπαστυλιανού.

Ενάντια στην πιο πάνω απόφαση κα-
ταχωρίστηκε η παρούσα προσφυγή.
Νομικοί λόγοι

Ο αιτητής Κώστας Γρηγορίου στήριξε
την προσφυγή του στον ισχυρισμό ότι η
επίδικη διοικητική απόφαση παραβιάζει
το δεδικασμένο της ακυρωτικής απόφα-
σης στην υπόθεση Κώστας  Γρηγορίου ν.
Κυπριακής Δημοκρατίας, Υπόθεση Αρ.
814/07, 2/4/2009.  Ειδικότερα ισχυρί-
στηκε παραβίαση δεδικασμένου σε
σχέση με:-

1. Το μεταδιδακτορικό προσόν του εν-
διαφερόμενου μέρους.

2. Τα επιπρόσθετα μεταπτυχιακά προ-
σόντα του αιτητή· και

3. Την αιτιολόγηση της απόκλισης από
τη σύσταση του Γενικού Διευθυντή. 

Διατείνεται ότι η αναφορά στα πρα-
κτικά της ΕΔΥ ότι αυτή μελέτησε την
επιστολή του Πανεπιστημίου σε σχέση με

τη συμπλήρωση των μετα-
διδακτορικών σπουδών
του ενδιαφερομένου μέ-
ρους στο θέμα “Plant Ana-
lysis”, δεν είναι αρκετή. Η
ΕΔΥ θα έπρεπε να απαν-
τήσει τα ερωτηματικά που
δημιουργήθηκαν και ανα-
φέρονται στην ακυρωτική
απόφαση. Περαιτέρω, το
Δικαστήριο, στην ακυρω-
τική απόφασή του, ενώ
ανέφερε ότι το προσόν του
ενδιαφερόμενου μέρους
δεν συνεκτιμήθηκε με τα
επιπρόσθετα προσόντα

του αιτητή, η ΕΔΥ παρέλειψε να τα αξιο-
λογήσει και να καταλήξει αν αυτά ήταν
σχετικά με τα καθήκοντα της επίδικης
θέσης, να τα συνεκτιμήσει με το επιπρό-
σθετο προσόν του ενδιαφερόμενου μέ-
ρους και, ανάλογα, να καταλήξει στο
βαθμό βαρύτητάς τους, σε συνάρτηση
και με τα υπόλοιπα στοιχεία κρίσης. 
Η απόφαση του δικαστηρίου

Το δικαστήριο απορρίπτοντας την
προσφυγή αποφάνθηκε ότι:

α. Οι υποχρεώσεις της διοίκησης μετά
από μια ακυρωτική απόφαση συνίσταν-
ται στην αποκατάσταση των πραγμάτων
στη θέση που ήταν πριν από την έκδοση
της ακυρωθείσας απόφασης και στην
επανεξέταση του θέματος, με πλήρη συμ-
μόρφωση προς το δεδικασμένο της ακυ-
ρωτικής απόφασης. 

β. Η διοίκηση δεσμεύεται από το δια-
τακτικό της δικαστικής απόφασης και
από τις διαπιστώσεις του δικαστηρίου
για την ύπαρξη ορισμένων νομικών και
πραγματικών καταστάσεων που υπήρχαν
κατά το χρόνο της έκδοσης της πράξης
και στις οποίες στηρίχτηκε το διατακτικό
της απόφασης. 

γ. Ο έλεγχος διοικητικής απόφασης η
οποία εκδόθηκε μετά από επανεξέταση
διενεργείται μόνο με βάση τα όσα προ-

κύπτουν από το ακυρωτικό αποτέλεσμα. 
δ. Η ΕΔΥ, κατά την επανεξέταση της

15/5/2009, είχε ενώπιο της την επιστολή
του Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Δυ-
τικής Αυστραλίας, ημερομηνίας
22/7/2008, με την οποία δίδονταν πλη-
ροφορίες αναφορικά με το επίπεδο, τη
φύση και το είδος των μεταδιδακτορικών
σπουδών του ενδιαφερομένου μέρους.

Σύμφωνα με αυτήν, το προσόν αφο-
ρούσε μεταδιδακτορική μελέτη που ολο-
κληρώθηκε επιτυχώς κατά το χρονικό
διάστημα Ιουνίου - Σεπτεμβρίου 1991. Ο
Αντιπρύτανης βεβαίωνε, επίσης, ότι, αν
και οι μεταδιδακτορικές σπουδές είναι
ψηλότερου επιπέδου από τις διδακτορι-
κές, δεν επισφραγίζονται με την απονομή
κάποιου διπλώματος και το μόνο απο-
δεικτικό είναι η σχετική δημοσίευση της
εργασίας σε επιστημονικό περιοδικό.

ε. Όπως έχει νομολογηθεί, το ζήτημα
των προσόντων που απαιτούνται από τα
σχέδια υπηρεσίας για διορισμό σε μία
θέση είναι θέμα πραγματικό, εντός της
διακριτικής ευχέρειας της ΕΔΥ. Η ερμη-
νεία και εφαρμογή του σχεδίου υπηρε-
σίας αποτελεί καθήκον και υποχρέωση
του διορίζοντος οργάνου και το δικα-
στήριο επεμβαίνει μόνο όταν η δοθείσα
ερμηνεία δεν ήταν εύλογα επιτρεπτή,
λαμβανομένου υπόψη του λεκτικού του
σχεδίου υπηρεσίας.

στ. Από τα όσα καταγράφονται στο
πρακτικό της ΕΔΥ και από το σύνολο
των εγγράφων που βρίσκονταν ενώπιο
της κατά την επανεξέταση, προκύπτει ότι
η ΕΔΥ εξέτασε, αξιολόγησε και συνεκτί-
μησε τα πρόσθετα προσόντα των διαδί-
κων, συμμορφούμενη με τις υποδείξεις
της ακυρωτικής απόφασης.

ζ. Λαμβανομένης υπόψη της σχετικής
διευκρίνισης που δόθηκε από τον Αντι-
πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αυ-
στραλίας - ότι οι μεταδιδακτορικές σπου-
δές βρίσκονται σε πιο ψηλό επίπεδο από
τις διδακτορικές - η κατάληξη της ΕΔΥ
για υπεροχή του ενδιαφερομένου μέρους
στα προσόντα ήταν εύλογα
επιτρεπτή και απαλλαγμένη
από τις νομικές πλημμέλειες
της ακυρωθείσας απόφασής
της.

η. Η επιστολή του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αυστραλίας
αποτελούσε ορθή βάση για
ασφαλή συμπεράσματα σε
σχέση με τη φύση και το επί-
πεδο του μεταδιδακτορικού
προσόντος του ενδιαφερόμε-
νου μέρους, χωρίς να χρει-
άζεται η αναζήτηση άλλων
πηγών πληροφόρησης. Η φύση και το
επίπεδο του μεταδιδακτορικού προσόν-
τος του ενδιαφερομένου μέρους αποτε-
λούσαν, άλλωστε, και τα λειτουργικά ευ-
ρήματα της ακυρωτικής απόφασης, η
οποία οδήγησε στην επανεξέταση. 

θ. Όπως έχει νομολογηθεί, η επάρκεια
της έρευνας, η έκταση και ο τρόπος διε-
ξαγωγής της, ποικίλει ανάλογα με τα υπό

διερεύνηση γεγονότα.  Με την προϋπό-
θεση ότι η έρευνα είναι επαρκής, το δι-
καστήριο δεν επεμβαίνει στον τρόπο που
η διοίκηση επέλεξε να διερευνήσει το
θέμα, ούτε και υποκαθιστά τα υπ’ αυτής
διαπιστωθέντα πρωτογενή ευρήματα.

ι. Η αρχαιότητα είναι νομολογημένο
ότι λαμβάνεται υπόψη μόνο όταν όλα τα
υπόλοιπα κριτήρια είναι ίσα. Σε περιπτώ-
σεις δε πλήρωσης θέσεων Πρώτου Διο-
ρισμού και Προαγωγής και/ή θέσεων
ψηλά στην ιεραρχία, όπως είναι η επί-
δικη, η αρχαιότητα έχει περιορισμένη ση-
μασία.

ια. Όπως προκύπτει από τα πρακτικά
της επανεξέτασης, η ΕΔΥ συνυπολόγισε
την αρχαιότητα μαζί με τα υπόλοιπα κρι-
τήρια, με ιδιαίτερη αναφορά στο προβά-
δισμα του αιτητή, για το οποίο σημείωσε
ότι οφείλεται στην κλίμακα της θέσης
που κατείχε και είχε, λόγω της διευθυν-
τικής φύσης της επίδικης θέσης, περιορι-
σμένη σημασία.

ιβ. Είναι προφανές ότι η αρχαιότητα
του αιτητή και η, εξ’ αυτής, προερχόμενη
πείρα λήφθηκε υπόψη από την ΕΔΥ, η
οποία, μάλιστα, διατύπωσε σχετική
κρίση, ότι, δηλαδή, η εν λόγω αρχαιότητα
του αιτητή δε θα μπορούσε να υπερισχύ-
σει της υπεροχής του ενδιαφερομένου
μέρους στα άλλα κριτήρια.

ιγ. Ως προς τη βαρύτητα των αποτελε-
σμάτων της προφορικής εξέτασης, στην
υπόθεση Δημοκρατία κ.ά. ν. Γιαλλουρίδη
κ.ά. (1990) 3 Α.Α.Δ. 4316, έχει αποφασι-
στεί ότι η απόδοση των υποψηφίων κατά
τις συνεντεύξεις έχει αυξημένη βαρύ-
τητα, όταν πρόκειται για πλήρωση θέ-
σεων πρώτου διορισμού και θέσεων που
βρίσκονται ψηλά στην ιεραρχία, όπου η
επιτυχής εκτέλεση των καθηκόντων
τους, προϋποθέτει πρόσωπα που διαθέ-
τουν προσωπικότητα, ιδίως για περιπτώ-
σεις διευθυντικών θέσεων.

ιδ. Στην παρούσα περίπτωση, η από-
κλιση από τη σύσταση δεν αιτιολογή-
θηκε με αναφορά μόνο στην απόδοση

των υποψηφίων κατά την
προφορική εξέταση, όπως
ήταν η περίπτωση στην
υπόθεση Σπανός ν. Δημο-
κρατίας, (πιο πάνω), που
επικαλείται ο αιτητής,
αλλά ήταν το συνδυα-
σμένο αποτέλεσμα των
διαπιστώσεων της ΕΔΥ
για υπεροχή του ενδιαφε-
ρομένου μέρους σε προ-
σόντα και της καλύτερης
απόδοσής του στην προ-
φορική εξέταση.

ιε. Με δεδομένο ότι η επίδικη θέση βρί-
σκεται στην κορυφή της ιεραρχίας του
Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών, η δια-
κριτική ευχέρεια του διορίζοντος οργά-
νου ήταν ευρεία. Υπό τις περιστάσεις,
θεωρώ ότι η βαρύτητα που δόθηκε στην
προφορική εξέταση δεν εξέρχεται των
ορίων της διακριτικής ευχέρειας της
ΕΔΥ.  �

Υπόθεση  αρ. 1002/2010

Κώστας Γρηγορίου
ν. 

Δημοκρατίας

27  Οκτωβρίου, 2011

AAΠΠOOΦΦAAΣΣEEIIΣΣ  AANNΩΩTTAATTOOYY  ΔΔIIKKAAΣΣTTHHPPIIOOYY
ΣΣEE  ΘΘEEMMAATTAA  ΔΔHHMMOOΣΣIIAAΣΣ  ΔΔIIOOIIKKHHΣΣHHΣΣ

Eτοιμάζει Γλαύκος Xατζηπέτρου

Ο έλεγχος  διοικη-
τικής απόφασης η
οποία εκδόθηκε
μετά από επανεξέ-
ταση διενεργείται
μόνο με βάση τα
όσα προκύπτουν
από το ακυρωτικό
αποτέλεσμα.

Με δεδομένο ότι η
επίδικη θέση βρί-
σκεται στην κο-
ρυφή της ιεραρχίας
του ΙΓΕ, η διακρι-
τική ευχέρεια του
διορίζοντος οργά-
νου ήταν ευρεία.



Αξίας €2300

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Περίοδος διαγωνισμού: 9 Νοέμβριου 2011 – 21 Δεκεμβρίου 2011. Βραβείο: Διαμάντι 0.40 ct VVS-F άξιας €2300 με πιστοποιητικό αυθεντικότητας της G.J. METAXAS JEWELLERY GALLERY LTD. Συμμετοχές αποδεκτές μέχρι: Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 23:59:59. Δικαίωμα
συμμετοχής: Αυστηρά μόνο μελή της συντεχνίας ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. Η κλήρωση: Θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.  Έγκυρα δελτία: Μόνο όσα δελτία συμμετοχής είναι α) πλήρως συμπληρωμένα με έγκυρα στοιχεία, β) έχει απαντηθεί σωστά η ερώτηση,  και γ) οι συμμετέχοντες
αποδέχονται οριστικά και αμετάκλητα όλους τους όρους και προϋποθέσεις του διαγωνισμού. Τροποποίηση/Αναστολή/Ακύρωση του Διαγωνισμού: Ο διοργανωτής έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει/ αναστείλει η ακυρώσει εντελώς τον διαγωνισμό χωρίς καμία προειδοποίηση. 

1.Ο διοργανωτής έχει δικαίωμα επικοινωνίας με τους συμμετέχοντες μέσω των στοιχείων επικοινωνίας συμμετοχής για σκοπούς περαιτέρω ενημέρωσης για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό, όπως επίσης και για οποιαδήποτε άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες κρίνει κατάλληλες. 2.
Πολλαπλές συμμετοχές δεν επιτρέπονται. 3. Το βραβείο δεν ανταλλάσσεται για οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο η χρηματικό ποσό. 4. Ο τυχερός/η θα πρέπει να φωτογραφηθεί και θα προβληθεί για σκοπούς διαφάνειας. 5. Οι φωτογραφίες διαμαντιών που εμφανίζονται σε όλη
την προωθητική επικοινωνία του διαγωνισμού δεν έχουν οποιαδήποτε σχέση με το βραβείο του διαγωνισμού παρά μόνο απεικονίζουν διαμάντια για σκοπούς προβολής της προωθητικής ενέργειας. Το βραβείο είναι ακριβώς αυτό που περιγράφεται στους όρους και προϋποθέσεις.             

Μεγάλος Χριστουγεννιάτικος Διαγωνισμός της Εφημερίδας
«Δημόσιος Υπάλληλος»

Πάρτε μέρος στον νέο μεγάλο διαγωνισμό της εφημερίδας ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ειδικά και μόνο για τα μέλη της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.
Απλά απαντήστε ορθά στην ερώτηση: 

Τι πρέπει να προσκομίσω στα καταστήματα G.J. METAXAS JEWELLERY GALLERY LTD για να λάβω τις αποκλειστικές
προσφορές αυστηρά και μόνο για μέλη της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.?

Η ορθή απάντηση είναι: Γραπτή βεβαίωση μέλους από το αρχείο της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Οι συμμετοχές να αποστέλλονται με ένδειξη «ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
«ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ»» στο φαξ 22254471 η στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimosios.ipallilos@yahoo.com η στην

διεύθυνση Ανδρέα Χάλιου 1, 2ος όροφος, Έγκωμη 2408 Λευκωσία.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΜΗΜΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ Α.Κ.Α. ΤΗΛΕΦΩΝΟ

AΠΑΝΤΗΣΗ

Κερδίστε Διαμάντι 

Yπάλληλος
δημόσιος

Ε Κ Φ ΡΑ Σ Τ Ι Κ Ο  Ο Ρ ΓΑ Ν Ο  Τ Η Σ  Π Α . Σ Υ. Δ Υ



Yπάλληλος
δημόσιος ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 7

Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης (ΜΙΔ), που
αποτελεί το διεθνές σκέλος του Κέντρου Παραγωγι-
κότητας (ΚΕΠΑ) Κύπρου, ανακοινώνει την έναρξη

της διαδικασίας για την διοργάνωση και υλοποίηση του
16ου Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διεύθυνση και
Δημόσια Διοίκηση που σχεδιάστηκε για να εξυπηρετεί και
ικανοποιεί αποτελεσματικά ανάγκες, σε θέματα προσωπι-
κού, κυπριακών επιχειρήσεων, οργανισμών και τμημάτων
του δημοσίου.

Ο στόχος του προγράμματος, που απευθύνεται σε εργα-
ζόμενους στον ιδιωτικό, δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο
τομέα, είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες τις γνώ-
σεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για μια επιτυχημένη
διευθυντική καριέρα. Οι διευθυντικές έννοιες και φιλοσο-
φίες, η εκτενής και ολοκληρωμένη θεματολογία, οι αναλυ-
τικές μέθοδοι και οι τεχνικές άσκησης των λειτουργιών της
διεύθυνσης που παρουσιάζονται σε έκταση στο πρόγραμμα,
προσφέρουν στους συμμετέχοντες τα εχέγγυα και τα απα-
ραίτητα εφόδια για αποτελεσματική εκτέλεση των διευ-
θυντικών τους καθηκόντων και ενεργό και ουσιαστική συ-
νεισφορά στην επιτυχημένη πορεία του εργοδότη τους.

Το πρόγραμμα είναι οργανωμένο σε πέντε ενότητες και
παρέχει τη δυνατότητα ειδίκευσης, είτε στη Διεύθυνση Επι-
χειρήσεων είτε στη Δημόσια Διοίκηση, με βασική προ-
ϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωσή του, την υποβολή
μελέτης σε θέμα της επιλογής του συμμετέχοντα.

Ο τόπος διεξαγωγής του προγράμματος είναι τα κτίρια
του ΚΕΠΑ στη Λεωφόρο Καλλιπόλεως στη Λευκωσία.
Ημερομηνία έναρξης είναι η Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2012 και
ολοκλήρωσης η Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2013. Οι συ-

ναντήσεις πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Πα-
ρασκευή από τις 5.00μ.μ. - 9.15μ.μ. Ο αριθμός των συμμε-
τεχόντων στο πρόγραμμα περιορίζεται στους 35. Το δι-
καίωμα συμμετοχής είναι €3.425,75, και καταβάλλεται
τμηματικά κατά ενότητα. Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από
την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και οι επιχει-
ρήσεις που θα συμμετάσχουν με εργοδοτούμενούς τους
που ικανοποιούν τα κριτήρια της Αρχής επιχορηγούνται ως
ακολούθως:

1. Μικρή Επιχείρηση €2.740,60 /συμμετέχοντα Πληρω-
τέο ποσό €685,15/συμμ 2. Μεσαία Επιχείρηση €2.398,02
/συμμετέχοντα Πληρωτέο ποσό €1.027,73 /συμμ 3. Μεγάλη
Επιχείρηση €2.055,45 /συμμετέχοντα Πληρωτέο ποσό
€1.370,30 /συμμ Η Κυπριακή Κυβέρνηση, με σχετική από-
φαση του Υπουργικού Συμβουλίου (Αρ. 28.667 και ημερο-
μηνία 3.6.1987) αποφάσισε όπως,… «Στα σχέδια υπηρεσίας
θέσεων στα οποία μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση
Επιχειρήσεων, διάρκειας ενός έτους θεωρούνται ως πρό-
σθετο προσόν, το δίπλωμα που χορηγείται από το ΜΙΔ του
Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρου θα μπορεί να ικανο-
ποιεί την πρόνοια αυτή».

Επιπλέον, ο τίτλος που χορηγείται από το ΜΙΔ τυγχάνει,
υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις, ακαδημαϊκής αναγνώ-
ρισης επιπέδου Μάστερ, από το Κυπριακό Συμβούλιο Ανα-
γνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ).

Στο πρόγραμμα μπορούν να γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι
οποιουδήποτε κλάδου σπουδών, που απασχολούνται στον
ιδιωτικό, δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα. Οι ενδιαφε-
ρόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν
στο ΜΙΔ μέχρι τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2011 τη σχετική

αίτηση συμμετοχής, την οποία μπορούν να προμηθευτούν
από την υπεύθυνη του προγράμματος κα Κάτια Καλογέρη-
Δημητρίου, τηλ. 22806180,  από τη Γραμματεία του ΜΙΔ,
τηλ. 22806131 και 22806132, ή από την ιστοσελίδα
www.mlsi.gov.cy/kepa. �

Έναρξη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του ΜΙΔ στη Διεύθυνση και Δημόσια Διοίκηση 2012/2013

Το Γραφείο του Γενι-
κού Εφόρου Εκλογής
ανακοίνωσε ότι προ-

κηρύχθηκαν την περασμένη
Παρασκευή, με δημοσίευση
στην Επίσημη Εφημερίδα
της Δημοκρατίας σχετικών
διαταγμάτων του Υπουργού

Εσωτερικών, οι γενικές δη-
μοτικές και κοινοτικές
εκλογές και οι εκλογές για
την ανάδειξη των μελών
των Σχολικών Εφορειών, οι
οποίες θα διεξαχθούν ταυ-
τόχρονα στις 18 Δεκεμ-
βρίου.

Παράλληλα, με ανάλογες
δημοσιεύσεις στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρα-
τίας, έχουν διοριστεί Γενι-
κός Έφορος Εκλογών και
Έφοροι Εκλογής κατά εκλο-
γική περιφέρεια και βοηθοί
τους. �

18 Δεκεμβρίου 
δημοτικές και
κοινοτικές 
εκλογές
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Ειδική Χριστουγεννιάτικη προσφορά μόνο για τα μέλη της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.*

€35 ευρώ μόνο
Μηνιαία δόση

VVS-F 0.20 καρατίων

€80 ευρώ μόνο
Μηνιαία δόση

VVS-F 0.30 καρατίων

€135 ευρώ μόνο
Μηνιαία δόση

VVS-F 0.40 καρατίων

Με πιστοποιητικό αυθεντικότητας από την G. J. METAXAS JEWELLERY GALLERY LTD 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «ΕΙΔΙΚΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.» ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΤΩΡΑ ΣΤΟ 22451240

Yπάλληλος
δημόσιος

Ε Κ Φ ΡΑ Σ Τ Ι Κ Ο  Ο Ρ ΓΑ Ν Ο  Τ Η Σ  Π Α . Σ Υ. Δ Υ

Οι μηνιαίες δόσεις είναι βασισμένες στο πρόγραμμα της JCC για 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις 
Η προσφορά ισχύει μόνο στα καταστήματα

Κεντρικό κατάστημα: ΜΝΑΣΙΑΔΟΥ 8, Λευκωσία (πάροδος Μακαρίου), Τηλέφωνο 22451240
Κατάστημα Λεμεσού: MYMALL, Ζακάκι Τηλέφωνο 25812956  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά και αυστηρά μόνο για ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ που είναι μέλη της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. και οι οποίοι θα παρουσιάζουν γραπτή βεβαίωση
μέλους από το αρχείο της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. κατά την αγορά τους 

ΟΔείκτης Τιμών Καταναλωτή τον
Οκτώβριο 2011 αυξήθηκε κατά 1,69
μονάδες ή 1,45% και έφτασε στις

118,55 μονάδες σε σύγκριση με 116,86 το
Σεπτέμβριο 2011. Αυτό οφείλεται κυρίως σε
αυξήσεις στις τιμές ορισμένων ειδών ένδυ-
σης και υπόδησης, του ηλεκτρικού ρεύμα-
τος, ορισμένων φρέσκων λαχανικών, των
διδάκτρων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και
του υγραερίου. Μειώσεις σημειώθηκαν στις
τιμές ορισμένων φρέσκων φρούτων και των
πετρελαιοειδών.

Ο ρυθμός αύξησης του Δείκτη, και κατ΄

επέκταση του πληθωρισμού, τον Οκτώβριο
2011 αυξήθηκε κατά 3,0% σε σύγκριση με
πληθωρισμό 2,4% το Σεπτέμβριο 2011 και
3,0% τον Οκτώβριο 2010.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου
2011 ο Δείκτης σημείωσε αύξηση 3,2% σε
σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του
2010.

Η διακύμανση του Δείκτη κατά τους τε-
λευταίους δύο μήνες όπως και η ποσοστι-
αία μεταβολή σε σύγκριση με τον προηγού-
μενο χρόνο φαίνονται στον πίνακα που
ακολουθεί:

Αύξηση του τιμαρίθμου κατά 1.69%

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση για το έτος 2009 της Συνεργατικής Οικοδομικής Εταιρείας

Τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2011
πραγματοποιήθηκε στα Κεντρικά
Γραφεία της Εταιρείας η Ετήσια Γενική

Συνέλευση για το Έτος 2009.
Της Συνέλευσης προήδρευσε ο Έφορος

Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συ-
νεργατικών Εταιρειών κ. Κωνσταντίνος
Λύρας.

Τη Συνέλευση τίμησαν με την παρουσία

τους ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας - Διευ-
θυντής της Παγκύπριας Συνεργατικής Συ-
νομοσπονδίας κ.κ. Ανδρέας Μουσκάλης και
Παύλος Θεοδότου, ο Πρόεδρος της ΠΑ-
ΣΥΔΥ κ. Ανδρέας Χριστοδούλου, η Γενική
Λογίστρια κ. Ρέα Γεωργίου και άλλοι αξιω-
ματούχοι του Συνεργατισμού και της Δημό-
σιας Υπηρεσίας.

Ο Πρόεδρος της Εταιρείας κ. Στράτης
Ματθαίου στην Έκθεση του αναφέρθηκε

στις δραστηριότητες και στα αποτελέσματα
της διαχείρισης για το οικονομικό έτος 2009
όσο και για τις δραστηριότητες της Εται-
ρείας κατά το έτος 2009 μέχρι και σήμερα. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανάφερε ότι η
Εταιρεία κλείνοντας φέτος 60 χρόνια ζωής
και προσφοράς κατάφερε μέσα στην παγ-
κόσμια οικονομική ύφεση, να διατηρήσει
την ικανότητα να εξυπηρετεί έγκαιρα και

αποτελεσματικά τις αιτήσεις των μελών για
δανειοδότηση. Ταυτόχρονα διαφυλάττον-
τας την υγιή οικονομική της κατάσταση
αναπτύχθηκε και αναπτύσσεται σε όλους
τους τομείς των δραστηριοτήτων προς όφε-
λος των μελών της, διατηρώντας σε άριστα
επίπεδα όλους τους οικονομικούς δείκτες
ενός εύρωστου χρηματοπιστωτικού οργα-
νισμού. �
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Την πώληση δημόσιων υπηρεσιών προωθούν οι διμερείς εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ

ΗΟμοσπονδία Ευρωπαϊκών Δημο-
σιοϋπαλληλικών Συνδικάτων
EPSU, το Γραφείο της Αυστριακής

Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας (ΟGΒ) στις
Βρυξέλλες, το Αυστριακό Επιμελητήριο Ερ-
γασίας (ΑΚ) και Οργανώσεις της κοινωνίας
των πολιτών του Καναδά οργανώνουν την
ερχόμενη Δευτέρα στο κτήριο της Συνομο-
σπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων στις
Βρυξέλλες  δημοσιογραφική διάσκεψη για
την παρουσίαση της μελέτης του Καθηγητή
στο Πανεπιστήμιο  Ερλάγκερ-Νυρεμβέργης
Marcus Krajewski «Οι δημόσιες υπηρεσίες
στις διμερείς  συμφωνίες ελευθέρου εμπο-
ρίου της ΕΕ». 

Η μελέτη εξετάζει τις πιθανές επιπτώσεις
από τις προτεινόμενες τροπολογίες με τις
οποίες η ΕΕ χειρίζεται τις δημόσιες υπηρε-
σίες στις εμπορικές  συμφωνίες, όπως κα-
ταδεικνύεται από τη Συμφωνία Ελευθέρου
Εμπορίου Καναδά-Ευρώπης η οποία βρί-
σκεται τάρα υπό διαπραγμάτευση. 

Στην Ευρώπη δεν αποδίδεται μεγάλη ση-
μασία στη συμφωνία ενώ στον Καναδά εκ-
δηλώνεται πλατιά αντίθεση. Πολλές οργα-
νώσεις της κοινωνίας των πολιτών

αντιτίθενται στη συμφωνία γιατί φοβούν-
ται ότι με το  προτεινόμενο  κεφάλαιο για
επενδύσεις  δίδεται στις εταιρείες πετρελαι-
οειδών νέο  εργαλείο  για να υπονομεύουν
ή  να παρεμποδίζουν πολιτικές  που ενδέχε-
ται να μην είναι της αρεσκείας τους τόσο
στην ΕΕ όσο και στον Καναδά. 

Και αυτός δεν  είναι ο μόνος λόγος για τις
ενστάσεις. . Στα πλαίσια της  σημερινής
κρίσης με τις  τοπικές και τις  περιφερειακές
κυβερνήσεις να αντιμετωπίζουν  προβλή-
ματα  χρέους  η συμφωνία ΕΕ-Καναδά θα
αποτελέσει πρόσθετο μέσο προώθησης της
ιδιωτικοποίησης των δημόσιων υπηρεσιών
όπως της  υδατοπρομήθειας, της  αποκομι-
δής σκυβλαων κ.λ.π. ενώ οι υπηρεσίες
αυτές  επανέρχονται στις δημοτικές αρχές
σε χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η
Ιταλία. 

Στη διάσκεψη τύπου της Δευτέρας θα
εκτιμηθούν οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν
οι δημόσιες υπηρεσίες  από τη συμφωνία ΕΕ
– Καναδά και  θα συζητηθούν οι κίνδυνοι
που θα προκύψουν για τις υπηρεσίες να
εξυπηρετούν το γενικό συμφέρον λόγω της
ιδιωτικοποίησης. Στη διάσκεψη θα προβλη-

θούν και οι ανερχόμενες αντιθέσεις στη
συμφωνία στον Καναδά. από τον εκπρό-
σωπο του Καναδικού Κέντρου για Υπαλλα-
κτικές Πολιτικές. 

Στη διάσκεψη  θα συμμετέχει και ο Ευρω-

βουλευτής Jorg Leichtfried o οποίος θα μι-
λήσει για το ρόλο που μπορεί να διαδραμα-
τίσει η Ευρωβουλή στις διαπραγματεύσεις
για την εμπορική συμφωνία. �

Σε πρόσφατη ομιλία του για τις στο-
χεύσεις της Κύπρου στην Προεδρία
της ΕΕ στο β΄ εξάμηνο του 2012 ο Κυ-

βερνητικός Εκπρόσωπος ανάφερε ότι κύρια
πολιτική μας στόχευση είναι να δράσουμε
ενοποιητικά εντός του Συμβουλίου και να
συνδράμουμε καταλυτικά στη σύνθεση των
διαφόρων τάσεων/θέσεων και συμφερόν-
των των υπολοίπων 26 εταίρων μας. Άλλω-

στε, η όλη ιστορία
της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης και
ενοποίησης δείχνει
ότι επιτυχημένες
ήταν οι Προεδρίες
εκείνες που με αμε-

ροληψία και ουδετερότητα συνέβαλαν στη
σύνθεση και την παραγωγή συμβιβαστικών
λύσεων που μπορούσαν να γίνουν αποδε-
κτές από το σύνολο των κρατών μελών της
Ένωσης. Η Κυπρος λαμβάνει πολύ σοβαρά
υπόψη αυτές τις εμπειρίες της ευρωπαϊκής
ενοποίησης και θα στηρίξει τη δική της
δράση στα πρότυπα της συναίνεσης και του
συμβιβασμού. Κορυφαια στόχευση είναι
επίσης στο μέτρο του δυνατού και της ευε-
λιξίας που θα έχει η Κύπρος ως Προ-
εδρεύουσα χώρα του Συμβουλίου, να προ-
ωθήσει και να δώσει ώθηση σε κάθε μέτρο
που θα ενδυναμώνει και θα διευρύνει την

ευρύτερη κοινωνική ατζέντα του ευρωπαϊ-
κού κεκτημένου. Τόνισε ο Εκπρόσωπος ότι
η οικονομική κρίση που σοβεί στην ΕΕ και
ειδικά την ευρωζώνη – μια κρίση που επη-
ρεάζει ολόκληρο τον κόσμο – έκανε ξεκά-
θαρο ότι δεν μπορεί οι αγορές να είναι ανε-
ξέλεγκτες και να αναμένεται ότι αυτές θα
ρυθμίσουν την οικονομία. Οι ελεύθερες
αγορές γίνονται έρμαιο στους κερδοσκό-
πους και τελικά μετατρέπονται σε εφαλτή-
ριο για μεγιστοποίηση της εκμετάλλευσης.
Αυτό σημαίνει διεύρυνση της φτώχειας, της
ανέχειας, της εξαθλίωσης. Η οικονομία δεν
μπορεί να στηρίζεται για χάρη της ευημε-
ρίας των αριθμών, αλλά πρέπει να έχει κοι-
νωνικές αναφορές και στοχεύσεις, πρέπει
να είναι εύρωστη και να αναπτύσσεται για
να προσφέρει στην κοινωνία.

Είναι καιρός, τα ευρωπαϊκά κράτη, να
αναθεωρησουν την προσέγγιση αυτών των
επικίνδυνων, όπως αποδείχθηκε, οικονομι-
κών συνταγών και να στραφούμε σε μέτρα
που θα δώσουν ώθηση στην ευρωπαϊκή οι-
κονομία η οποία να στηρίζει το κοινωνικό
κράτος προς όφελος των πολιτών.

Προέχει, βεβαίως, η όσο το δυνατόν συν-
τομότερη έξοδος από την κρίση. Ήδη, σε
πολλές χώρες το τίμημα της κρίσης το πλη-
ρώνουν οι λαϊκές μάζες μέσα από τη λήψη
επώδυνων και σκληρών μέτρων. Όσες και

αν είναι οι δυσκολίες, ο κοινωνικός ιστός
των ευρωπαϊκών κοινωνιών θα πρέπει να
προστατευθεί. Αυτό παραμένει διακύβευμα
σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, αφού παρα-
τηρείται ότι σειρά πολιτικών και μέτρων
που έχουν ληφθεί προκαλούν την αντί-
σταση και τη μαζική αντίδραση των εργα-
ζομένων. Κεκτημένα δεκαετιών αφαιρούν-
ται, μισθοί και συντάξεις περιορίζονται
δραστικά.

Ο εκπρόσωπος διαφώνησε με τη θέση ότι
η ανάπτυξη προκύπτει μόνο με τη μείωση
των κρατικών δαπανών. Είναι πεποίθησή
μας είπε, ότι, ιδιαίτερα σε περιόδους οικο-
νομικής κρίσης, δεν μπορεί να υιοθετούνται
μέτρα που μόνο στόχο έχουν τον περιορι-
σμό των δημοσίων δαπανών, δεν μπορεί
στην πρώτη γραμμή των περικοπών να
είναι το κράτος πρόνοιας. Η δική μας θέση
αρχής είναι ότι θα πρέπει να επενδύουμε
στο μέλλον ενισχύοντας την αειφόρο ανά-
πτυξη. Προτεραιότητά μας στο ευρωπαϊκό
πλαίσιο θα πρέπει να είναι η επένδυση στη
νέα γενιά, στην εκπαίδευση, στις νέες τε-
χνολογίες και την καινοτομία, στην ανά-
πτυξη. Θέση και προτεραιότητά μας είναι η
στήριξη του κράτους πρόνοιας προστα-
τεύοντας τις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες
του πληθυσμού με έμφαση στη φροντίδα
των ηλικιωμένων και των απόμαχων της

ζωής.
Στόχος της Κυπριακής Προεδρίας είναι

όπως ολοκληρωθεί με επιτυχία το κλείσιμο
των επίπονων διαπραγματεύσεων για το
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-
2020 καθώς και η ολοκλήρωση της αναθε-
ώρησης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.
Και στα δύο αυτά κορυφαία ζητήματα, η
Κύπρος θα αποτελέσει έναν έντιμο διαμε-
σολαβητή και είμαι βέβαιος ότι η συμβολή
μας αυτή θα αποδειχθεί καταλυτική για την
επιτυχή έκβασή τους.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί, επίσης, στην
προώθηση της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας
Πολιτικής της ΕΕ. Όντας ένα νησιωτικό
κράτος μέλος της ΕΕ η Κύπρος αντιλαμβά-
νεται τη σημασία που έχει η ολιστική θεώ-
ρηση στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τα
θέματα και τις προκλήσεις που απορρέουν
από τις θαλάσσιες δραστηριότητες.

Θα επιδιώχθεί επίσης την προώθηση της
αλληλεγγύης της ΕΕ προς όλες τις τρίτες
χώρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα επι-
βίωσης και κυρίως αυτές που βρίσκονται
αντιμέτωπες με το φάσμα του λιμού. Η ΕΕ
έχει καθήκον και υποχρέωση να πρωτοστα-
τεί στην προσπάθεια για καταπολέμηση και
εξάλειψη της φτώχειας και της πείνας, για
δικαιότερη κατανομή του παραγόμενου
πλούτου. �

Προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας



ΝEΑ ΑΠO ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚH EΝΩΣΗ
Yπάλληλος

δημόσιος
Έρευνα / Eπιμέλεια:

Kυριάκος Aνδρέου, Mόνιμος Γραμματέας A΄

Υπό ευρωπαϊκή εποπτεία οι οίκοι αξιολόγησης
Με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας, οι όμιλοι

εταιρειών DBRS, Fitch, Moody’s και S&P εγγράφον-
ται πλέον ως οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής
ικανότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ουσία
βρίσκονται κάτω και από την Ευρωπαϊκή εποπτεία. 

Ο κ. Στιβεν Μεϊγιόρ, πρόεδρος της ESMA, της νε-
οϊδρυθείσας «Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και
Αγορών» με έδρα το Παρίσι, ανέφερε σχετικά: “Φέρ-

νοντας αυτούς τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που δραστηριο-
ποιούνται σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον κάτω από Ευρωπαϊκή εποπτεία, η Ευρώπη κάνει
ένα μεγάλο βήμα για μια περισσότερο ασφαλή αγορά για αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικα-
νότητας με ενισχυμένη διαφάνεια και εμπιστοσύνη. 

Με την εποπτεία αυτών των οργανισμών, η ESMA θα διασφαλίσει την υψηλή ποιότητα
των αξιολογήσεων που είναι σημαντική για την καλή λειτουργία των χρηματοπιστωτικών
αγορών και την προστασία των επενδυτών. Η εγγραφή τους επιτρέπει στην ESMΑ να ξε-
κινήσει επιτόπιους ελέγχους και να αξιολογήσει πώς οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστολη-
πτικής ικανότητας πληρούν τις προϋποθέσεις σε θέματα, όπως η διακυβέρνησή τους, οι
συγκρούσεις συμφερόντων και η διαφάνεια.” 

Αναλυτικά η ESMA ανακοίνωσε τις εγγραφές των DBRS, Fitch Ratings, Moody’s Investor
Services και Standard & Poor’s (S&P) ως οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανό-
τητας, καθώς και την δυνατότητα δραστηριοποίησής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εγ-
γραφές, ήταν το αποτέλεσμα προσεκτικής και συντονισμένης εξέτασης των αιτήσεων από
τα κολλέγια των εθνικών εποπτικών αρχών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.

Οι αξιολογήσεις εγγραφής κάλυψαν, μεταξύ άλλων, θέματα όπως η ανεξαρτησία των ορ-
γανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, η διακυβέρνηση και η διαφάνεια. �

Ο Μάριο Ντράγκι ανέλαβε τα ηνία της ΕΚΤ 

Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη
περίοδο ο Μάριο Ντράγκι
ανέλαβε επισήμως από την
1η του μήνα τα ηνία της Ευ-
ρωπαϊκής Κεντρικής Τράπε-
ζας. Μια κρίσιμη χρονική
συγκυρία και για την ίδια
την τράπεζα, το ρόλο και τις
δραστηριότητές της.

Και αυτό γιατί εν μέσω
κρίσης, η ΕΚΤ βρέθηκε τα
δυο τελευταία χρόνια αντι-
μέτωπη με νέες προκλήσεις.
Πρωταρχικός της στόχος
ήταν και παραμένει η διαφύ-
λαξη της σταθερότητας των
τιμών. Η κεντρική τράπεζα

ανταποκρίθηκε με επιτυχία
σε αυτό το πεδίο ακόμη και
κατά τη διάρκεια της οικο-
νομικής κρίσης. 

Ωστόσο με την απόφασή
της, τον Μάιο του 2010, να
αγοράσει ελληνικά ομό-
λογα, βρέθηκε ξαφνικά στο
στόχαστρο της κριτικής κα-
θώς όπως υποστηρίζουν
πολλοί, με την κίνηση αυτή
ξεπέρασε τα όρια των αρμο-
διοτήτων της.

Από τον Αύγουστο η ΕΚΤ
αγοράζει πορτογαλικά και
ιρλανδικά ομόλογα, σε μια
προσπάθεια να μειωθούν οι
αποδόσεις τους ενώ αποφά-
σισε να στηρίξει και τα ομό-
λογα Ισπανία και Ιταλίας.
Συνολικά η ΕΚΤ έχει κρα-
τικά ομόλογα ύψους 160
δις.

Μείζονος σημασίας είναι
και οι παρεμβάσεις της για

την ενίσχυση της ρευστότη-
τας των τραπεζών. Αρχές
Οκτωβρίου ο Ζαν Κλοντ
Τρισέ είχε ανακοινώσει την
παροχή 12μηνων και 13μη-
νων δανείων προς τις τρά-
πεζες και την επαναγορά
καλυμμένων ομολόγων
ύψους 40 δισ. ευρώ. Τελευ-
ταία φορά που προσέφερε
ρευστότητα στις τράπεζες
για περίοδο 12 μηνών ήταν
στα τέλη του 2009.

Ιδιαίτερα προσεκτική και
συγκρατημένη όμως παρα-
μένει η ΕΚΤ όσον αφορά το
βασικό της επιτόκιο. Τους
τελευταίους μήνες δεν προ-
χώρησε σε μείωσή του, 
αντιθέτως, τον περασμένο
Ιούλιο προχώρησε στην
δεύτερη διαδοχική αύξηση
του βασικού της επιτοκίου
που έφτασε πλέον το 
1,5 %. �

Πρόσβαση σε Βούλγαρους και 
Ρουμάνους στην αγορά εργασίας

Τα κράτη μέλη πρέπει να επιτρέψουν στους πο-
λίτες της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας να εισέλ-
θουν στην αγορά εργασίας της ΕΕ. Αυτό υπογραμ-
μίζεται στο ψήφισμα που υιοθέτησε το ΕΚ. 

Τα ευρωπαϊκά κράτη που έχουν ήδη ανοίξει την
αγορά εργασίας τους προς τους εργαζομένους των
νέων κρατών μελών (κράτη που εντάχθηκαν στην
ΕΕ το 2004 και το 2007) δεν έχουν αναφέρει αρνη-

τικές επιπτώσεις, αναφέρει το ψήφισμα, το οποίο υιοθετήθηκε από το ΕΚ. Τα επίσημα στοι-
χεία, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατέδειξαν ότι οι
εργαζόμενοι από την Ανατολική Ευρώπη δεν προκάλεσαν αύξηση της ανεργίας και δεν
άσκησαν πίεση στα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας. Αντίθετα, η εισροή αυτών των ερ-
γαζομένων βοήθησε στην οικονομική ανάπτυξη των χωρών υποδοχής, η οποία υπολογί-
ζεται σε περίπου 1% του ΑΕΠ.

Οι ευρωβουλευτές καλούν τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν τους κανόνες που διέπουν
τις μεταβατικές περιόδους και ζητούν από όσα κράτη εφαρμόζουν ακόμη περιορισμούς
απέναντι στους πολίτες της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας να τους άρουν μέχρι το τέλος
του 2011.

Περιορισμοί τέτοιου είδους μπορεί να έχουν καταστροφικές συνέπειες μακροπρόθεσμα
στις θεμελιώδεις αξίες και τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται από τις συνθήκες της ΕΕ,
όπως η ελεύθερη μετακίνηση, η μη διάκριση, η αλληλεγγύη και τα ίσα δικαιώματα.

Οι ευρωβουλευτές αποδοκίμασαν τις πρόσφατες νομοθετικές προτάσεις ορισμένων κρα-
τών μελών για επαναφορά των περιορισμών σε ότι αφορά την πρόσβαση άλλων ευρω-
παϊκών κρατών μελών στην κοινοτική αγορά εργασίας και κάλεσαν την Επιτροπή να διε-
ρευνήσει το κατά πόσο αυτές αποτελούν παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας. �
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Αύξηση της ανεργίας σε Κύπρο, 
ΕΕ και Ευρωζώνη

Οπως προκύπτει από τα κοινοτικά στοιχεία, η μέση
ανεργία στην ευρωζώνη αυξήθηκε στο 10,2% (10,1% τον
Αύγουστο) του ενεργού πληθυσμού, ενώ αύξηση στο 9,7%
σημειώθηκε και στο σύνολο της ΕΕ.

Αναφορικά με τις επιμέρους επιδόσεις της Κύπρου, το
Σεπτέμβριο το ποσοστό ανεργίας στους άνδρες ήταν 7,7%
(7,3% τον Αύγουστο), στις γυναίκες 8,1% (7,8% τον Αύ-
γουστο) και στους νέους κάτω των 25 ετών 22,6% (22,6%

και τον Αύγουστο).
Στην Ελλάδα, η συνολική ανεργία ανήλθε στο 17,6%, στους άνδρες ήταν 15,2%, στις γυ-

ναίκες 20,9% και στους νέους κάτω των 25 ετών στο 43,5%.
Στην ευρωζώνη η μέση ανεργία στους άνδρες ήταν 9,9%, στις γυναίκες 10,6% και στους

νέους κάτω των 25 ετών 21,2%.
Μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης τις καλύτερες επιδόσεις κατέγραψαν η Αυστρία

(3,9%) και η Ολλανδία (4,5%), ενώ τις χειρότερες η Ισπανία (22,6%) και η Ελλάδα (17,6%).
Τον Σεπτέμβριο η ΕΕ είχε συνολικά 23,264 εκατ. ανέργους, εκ των οποίων 16,198 εκατ.

στις χώρες της ευρωζώνης. Το 12μηνο Σεπτέμβριος 2010-Σεπτέμβριος 2011 ο αριθμός των
ανέργων αυξήθηκε στην ευρωζώνη κατά 188.000 άτομα. Στην κατηγορία των νέων κάτω
των 25 ετών ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 5,308 εκατ. στην ΕΕ, εκ των οποίων 3,290
εκατ. στις χώρες της ευρωζώνης.

Το ποσοστό της συνολικής ανεργίας επί του ενεργού πληθυσμού, που καταγράφηκε στα
κράτη μέλη της ευρωζώνης τον Σεπτέμβριο ήταν το εξής: Αυστρία 3,9%, Ολλανδία 4,5%,
Λουξεμβούργο 4,8%, Γερμανία 5,9%, Μάλτα 6,6%, Βέλγιο 6,7%, Κύπρος 7,8%, Φινλανδία
7,8%, Σλοβενία 8,0%,Ιταλία 8,3%, Γαλλία 9,9%, Πορτογαλία 12,5%, Εσθονία 12,8%, Σλο-
βακία 13,5%, Ιρλανδία 14,2%, Ελλάδα 17,6% και Ισπανία 22,6%. �

Προστασία της Μεσογείου 
από υπεράκτιες δραστηριότητες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε σε ένα σημαντικό βήμα
προς την καλύτερη προστασία της Μεσογείου θαλάσσης με
πρόταση προσχώρησης της ΕΕ στο πρωτόκολλο της σύμβα-
σης της Βαρκελώνης με το οποίο προστατεύεται η Μεσόγειος
από τη ρύπανση έναντι υπεράκτιων δραστηριοτήτων εξε-
ρεύνησης και εκμετάλλευσης κοιτασμάτων υδρογονανθρά-
κων. Οι δραστηριότητες αυτές αυξάνουν στη Μεσόγειο και η
περιοχή είναι ιδιαίτερα ευάλωτη λόγω της ημικεκλεισμένης

μορφής της και της σημαντικής σεισμογένειάς της.
Το «υπεράκτιο πρωτόκολλο» επιβάλλει ορισμένους όρους που πρέπει να τηρούνται πριν

επιτραπεί η έναρξη των δραστηριοτήτων. Ειδικότερα, η κατασκευή εξεδρών και ικριωμά-
των πρέπει να πληροί διεθνή πρότυπα και πρακτικές, οι δε φορείς εκμετάλλευσης οφείλουν
να αποδείξουν ότι διαθέτουν τις τεχνικές ικανότητες και την οικονομική επιφάνεια για την
άσκηση των συναφών δραστηριοτήτων. Δεν θα δίδεται άδεια εάν οι δραστηριότητες πι-
θανώς να προκαλέσουν σοβαρές αντίξοες επενέργειες στο περιβάλλον. Η θέση εγκατά-
στασης των εξεδρών και ικριωμάτων θα πρέπει επίσης να διασφαλίζει ότι αποφεύγεται η
ζημία σε υφιστάμενους σωληναγωγούς και υποβρύχια καλώδια. Το πρωτόκολλο προβλέ-
πει επίσης απαιτήσεις αστικής ευθύνης και αποζημίωσης.

Η επικύρωση του πρωτοκόλλου από την ΕΕ πιθανότατα να συντελέσει στην επικύρωση
από άλλα μέρη της σύμβασης της Βαρκελώνης, φέροντας τα ύδατα της Μεσογείου εγγύ-
τερα σε ικανοποιητική περιβαλλοντική κατάσταση, που αποτελεί απώτατη επιδίωξη της
οδηγίας-πλαισίου της ΕΕ για τη θάλασσα. Θα ενισχύσει επίσης τη συνεργασία με μεσο-
γειακούς εταίρους. �

Προς μια ριζική αναμόρφωση 
των ιδίων πόρων

Έχει έρθει η ώρα για ριζική αναμόρφωση του συστήματος
ιδίων πόρων του προϋπολογισμού της ΕΕ ώστε να υλοποι-
ηθεί πρόνοια της Συνθήκης της Λισαβόνας ότι ο προϋπολο-
γισμός θα πρέπει να χρηματοδοτείται από πόρους της ίδιας
της ΕΕ, με άλλα λόγια από φορολογικά έσοδα”, δήλωσε ο
πρόεδρος της επιτροπής Προϋπολογισμών του ΕΚ, Γάλλος
ευρωβουλευτής Alain Lamassoure, σε συζήτηση που οργα-

νώθηκε για τους ιδίους πόρους. 
Στη συζήτηση, ευρωβουλευτές και εθνικοί βουλευτές συζήτησαν με εκπροσώπους των

κυβερνήσεων, ΜΚΟ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον μελλοντικό τρόπο χρηματοδό-
τησης του προϋπολογισμού της ΕΕ και τους τρόπους μεγιστοποίησης της ωφέλειας από
κάθε ευρώ που δαπανάται.

Εγκαινιάζοντας τη συνάντηση, ο πρόεδρος του ΕΚ, Jerzy Buzek, σημείωσε ότι “πρέπει
να είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε καλύτερα σε μελλοντικές κρίσεις. Για να βοηθή-
σουμε στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας πρέπει να μπορούμε να διασφαλίσουμε την
επιστροφή στην ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και την καλή λειτουρ-
γία της Ενιαίας Αγοράς” και για να επιτευχθούν όλα αυτά “υπάρχει ανάγκη για δυνατό
προϋπολογισμό της ΕΕ καθώς κάθε ευρώ που ξοδεύουμε στην Ευρώπη επιτρέπει οικονο-
μίες σε εθνικό επίπεδο”.

Αν και οι παρόντες ευρωβουλευτές και βουλευτές συμφώνησαν ότι η αλλαγή είναι ανα-
γκαία, η μορφή που θα έχει εξακολουθεί να διχάζει. Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή λύση εί-
ναι τα έσοδα από τον προτεινόμενο φόρο στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και η αλ-
λαγή στον τρόπο είσπραξης του ΦΠΑ, προτάσεις που έγιναν ευρέως αποδεκτές. �
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Η Γη σε τροχιά οικονομικού χάους 
Οι περίφημοι στόχοι της χιλιετίας που είχαν

σκοπό να ισορροπήσουν τις κοινωνικές και οικο-
νομικές ανισότητες παραμένουν ασκήσεις επί χάρ-
του και οι κάτοικοι του οικουμενικού χωριού είναι
μοιρασμένοι σε «κάστες» - των προνομιούχων, των
λιγότερο προνομιούχων και των απόρων.

Είναι ενδεικτικό ότι μόλις το 0,5% του παγκό-
σμιου πληθυσμού, δηλαδή 35 εκατομμύρια άνθρω-
ποι, κατέχει το 36% του συνολικού διαθέσιμου κε-

φαλαίου, ενώ 6,965 δισ. άνθρωποι μοιράζονται το υπόλοιπο 64%.
Επιπλέον, οι επτά πλουσιότεροι συνάνθρωποί μας με περιουσία 322,6 δισ. δολάρια δια-

θέτουν μεγαλύτερο πλούτο από ό,τι το αντίστοιχο του ΑΕΠ των 41 πιο χρεωμένων κρα-
τών του κόσμου. 

Περίπου ο μισός πλανήτης ζει με λιγότερα από 2,5 δολάρια την ημέρα. Το 13% του παγ-
κόσμιου πληθυσμού, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι ΗΠΑ, η Γερμανία, η Ιαπωνία, η
Γαλλία, η Βρετανία και η Αυστραλία, κατέχει το 45% του παγκόσμιου κατά κεφαλήν εισο-
δήματος, με μέσο όρο που ξεπερνά τα 11.500 δολάρια ετησίως.

Για το 42% του πληθυσμού συμπεριλαμβανομένης της Ινδίας, της Ινδονησίας και των
επαρχιών της Κίνας, δηλαδή των πιο πολυπληθών περιοχών το κατά κεφαλήν εισόδημα
είναι κάτω από 1.000 δολάρια. Ακόμη και τα ακίνητα είναι συγκεντρωμένα στα χέρια των
λίγων. Το 1% των κατοίκων της Γης κατέχει το 40% των περιουσιακών στοιχείων.

Οι διακρίσεις δεν σταματούν ούτε σε χώρες με υψηλό επίπεδο διαβίωσης. Για παράδειγμα
στις ΗΠΑ, σύμφωνα με μελέτες, εάν δηλαδή το εισόδημα όλων αυξανόταν με τους ίδιους
ρυθμούς από το 1979, η μέση βαθύπλουτη οικογένεια θα κέρδιζε 600.000 δολάρια λιγότερα
ετησίως, ενώ η μεσαία τάξη 10.000 δολάρια περισσότερα μέσα σε έναν χρόνο. �

To δημοψήφισμα εξαέρωσε $2 τρις
Όταν ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, μιας χώρας

που αποτελεί το 2% του ΑΕΠ της ευρωζώνης και το
0,35% του παγκόσμιου ΑΕΠ, δημοσιοποίησε την πρό-
θεση της κυβέρνησής του να διενεργήσει δημοψή-
φισμα, πέρα από τον εμφανή εκνευρισμό που προκά-
λεσε στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, οδήγησε άμεσα
και τα χρηματιστήρια σε απώλειες άνω των 2 τρισ. δο-
λαρίων μέσα σε ένα 24ωρο.

Το ευρώ έχασε απότομα πολύ έδαφος, το κόστος δανεισμού όχι μόνο της Ιταλίας αλλά
και της Γαλλίας εκτινάχθηκε, ενώ η απόσυρση κεφαλαίων από την ευρωζώνη σε όλες τις
αγορές  διογκώθηκε με ταχύτατους ρυθμούς σε ελάχιστο χρόνο. 

Για τις αγορές, ο κ. Γ. Παπανδρέου θέλησε αρχικώς να μετατοπίσει το βασικό μερίδιο
ευθύνης στον ελληνικό λαό, καταδικάζοντας όμως προτού ακόμη ξεκινήσουν τις διαδικα-
σίες υλοποίησης της πρόσφατης συμφωνίας της Ελλάδας με τους πιστωτές της. Έτσι, το εν-
δεχόμενο ανεξέλεγκτης χρεοκοπίας, εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ, ταχείας μετάδοσης
της κρίσης σε άλλες χώρες, καθώς και ταχείας απόσυρσης τραπεζικών καταθέσεων ήρθε
δυναμικά στο προσκήνιο. 

Το καλύτερο σενάριο πλέον για την Ελλάδα είναι, σύμφωνα με την Deutsche Bank, η
συγκρότηση μεταβατικής κυβέρνησης ικανής να προωθήσει τις βασικές απαιτήσεις των
δανειστών της. Η ιαπωνική Nomura εκτίμησε πάλι ότι δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία ποιος
κυβερνά την Ελλάδα, αλλά το αν θα μείνει τελικά στην ευρωζώνη. 

Το γεγονός πάντως ότι δύο χρόνια τώρα μια χώρα μικρής οικονομικής εμβέλειας προ-
καλεί πανικό στις αγορές παγκοσμίως αποδεικνύει τον παγκοσμιοποιημένο χαρακτήρα
του χρηματοπιστωτικού συστήματος, υποστηρίζει η Λυδία Μαλάκη του λονδρέζικου οίκου
Schroders. �

Κυβερνητική κρίση και στην Ιταλία
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AΠΟ ΤΗΝ EΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ KΟΣΜΟ

Η Ρωσία επενδύει 10 δισ. στην ευρωζώνη, 
συνεχίζει η Ιαπωνία

Έτοιμη για διμερείς συνομιλίες με χώρες μέλη της ευ-
ρωζώνης εμφανίζεται η Ρωσία για να προσφέρει οικονο-
μική βοήθεια μέσω του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου
(ΔΝΤ), δήλωσε ο οικονομικός σύμβουλος του Κρεμλίνου
Αρκάντι Ντβόρκοβιτς, ενώ η Ιαπωνία θα συνεχίσει να
αγοράζει ομόλογα του ΕΤΧΣ.

Ο κ. Ντβόρκοβιτς πρόσθεσε ότι η Ρωσία θα επενδύσει
περί τα10 δισεκατομμύρια ευρώ στην οικονομία της ευ-

ρωζώνης, μέσω «εργαλείων» του ΔΝΤ. «Δεν υπήρξαν επίσημα αιτήματα από την ΕΕ, αλλά
εάν το ζητήσουν… το υπουργείο Οικονομικών, η κεντρική τράπεζα και η κυβέρνηση… θα
εξετάσουν σοβαρά την πιθανότητα παροχής οικονομικής βοήθειας» δήλωσε ο Ντβόρκοβιτς.

Στο Τόκιο, ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
(ΕΤΧΣ) Κλάους Ρέγκλινγκ, μετά την ολοκλήρωση της συνάντησής του με τον υφυπουργό
Οικονομικών της Ιαπωνίας Τακεχίκο Νακάο, δήλωσε ότι η ιαπωνική κυβέρνηση θα συνεχί-
σει να αγοράζει ομόλογα του ΕΤΧΣ.  

Η Ιαπωνία είναι η δεύτερη μετά την Κίνα κάτοχος συναλλαγματικών αποθεμάτων στον
κόσμο και έχει ήδη επενδύσει 2,68 δισεκατομμύρια ευρώ από τις αρχές του έτους, δηλαδή του
20% των ομολόγων που έχει εκδώσει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερό-
τητας. Την περασμένη Παρασκευή ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Γιοσιχίκο Νόντα ανακοί-
νωσε, κατά τη διάρκεια των εργασιών της συνόδου κορυφής της Ομάδας των 20 στις Κάν-
νες, το σχέδιο της συμβολής της Ιαπωνίας στην αντιμετώπιση της παγκόσμιας οικονομικής
κρίσης.  Ο Κλάους Ρέγκλινγκ επισκέφθηκε την περασμένη εβδομάδα την Κίνα, την επομένη
της ανακοίνωσης της συμφωνίας της ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής προγράμματος για την
αντιμετώπιση της κρίσης χρέους στην ευρωζώνη, στο οποίο περιλαμβάνεται και η ενίσχυση
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την υποστήριξη των υπερ-
χρεωμένων χωρών της ευρωζώνης. Η επίσκεψή του στο Πεκίνο θεωρήθηκε ως ένδειξη ότι
το ΕΤΧΣ θα προσπαθήσει να εξασφαλίσει την οικονομική υποστήριξη της Κίνας. �

Τεστ εθνικής συνοχής στην Πορτογαλία

Να μην παραστεί στην ψη-
φοφορία για τον επόμενο
προϋπολογισμό σκληρής λι-
τότητας, αντί να τον κατα-
ψηφίσει, επέλεξε η αντιπολί-
τευση στην Πορτογαλία -κί-
νηση που ο κυβερνητικός
συνασπισμός καλωσορίζει
λέγοντας πως συμβάλλει
στην εικόνα «εθνικής ενότη-
τας» της Λισαβόνας στο εξω-
τερικό. 

Η Πορτογαλία πασχίζει να
αποδείξει σε δανειστές και
αγορές πως δεν έχει ομοι-
ότητες με «άλλους διασω-
θέντες», ενώ κυβερνητικά
στελέχη να δηλώνουν μετά

την εξέλιξη πως «είναι ση-
μαντικό η Λισαβόνα να προ-
βάλει μία διαφορετική ει-
κόνα από άλλες χώρες, δεί-
χνοντας πως μπορεί να
υπερβεί τα προβλήματά της».

Η κυβέρνηση συνασπι-
σμού έχει επαρκή δύναμη
ώστε να περάσει με τις δικές
της κοινοβουλευτικές ψή-
φους τον προϋπολογισμό
του 2012. Ωστόσο, καταψή-
φιση από το αντιπολιτευό-
μενο Σοσιαλιστικό Κόμμα θα
υπονόμευε την εικόνα ευ-
ρείας πολιτικής συναίνεσης,
όπως σημειώνει το Reuters.

«Είναι σημαντικό η Πορ-
τογαλία να δείξει πως έχει
διαφορετική πολιτική πραγ-
ματικότητα από άλλες χώρες
και μπορεί να υπερβεί τα
προβλήματά της» ανέφερε ο
Ζοάο Αλμέιντα, εκπρόσω-
πος του CDS-PP, του μικρό-

τερου κόμματος του κυβερ-
νητικού συνασπισμού.

Οι Σοσιαλιστές θα είναι
απόντες από την ψηφοφορία
σε πρώτη ανάγνωση του
προσχεδίου την επόμενη
εβδομάδα και από την τελική
ψηφοφορία στις 29 Νοεμ-
βρίου -θα προσπαθήσουν
όμως, όπως αναφέρουν, να
διαπραγματευτούν τροπο-
ποιήσεις με στόχο τη μείωση
του ύψους των περικοπών
που σχεδιάζονται για τους
μισθούς στο δημόσιο τομέα.

Ο αρχηγός της κοινοβου-
λευτικής ομάδας του PSD,
του μεγαλύτερου κόμματος
στον κυβερνητικό συνασπι-
σμό, ανέφερε πως το κόμμα
του είναι ανοικτό σε διάλογο
με τους Σοσιαλιστές για το
προσχέδιο του προϋπολογι-
σμού. �

Πλανητάρχης ξανά ο Ομπάμα στη λίστα
του «Forbes» διαβίβαση 

Ο Αμερικανός πρόεδρος Μπαράκ Ομ-
πάμα επέστρεψε θριαμβευτικά στην κορυφή
της λίστας του περιοδικού «Forbes» με τους
70 ισχυρότερους ανθρώπους του πλανήτη
για το έτος 2011. 

Δεξιά και αριστερά από τον Αμερικανό,
στο βάθρο των «μεταλλίων» βρίσκονται ο
Ρώσος πρωθυπουργός Βλαντίμιρ Πούτιν
και ο Κινέζος πρόεδρος Χου Ζιντάο, ενώ
την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Γερ-
μανίδα καγκελάριος Aνγκελα Μέρκελ  και
ο Μπιλ Γκέιτς.

Το 2011 υπήρξε μια χρονιά γεμάτη προ-
βλήματα για τον Μπαράκ Ομπάμα, ο
οποίος τα έχει βρει δύσκολα εντός των αμε-

ρικανικών συνόρων, όντας αντιμέτωπος με
μια προβληματική αντιπολίτευση, το οποίο
δεν σταματάει να βάζει εμπόδια σε κάθε
πρωτοβουλία του Λευκού Οίκου, είτε πρό-
κειται για την αλλαγή στο ταβάνι του χρέ-
ους, είτε για τη μεταρρύθμιση του συστή-
ματος υγείας, είτε για τη δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας και με μια ακόμη πιο προ-
βληματική οικονομία.

Ωστόσο, παρά τις παραπάνω εσωτερικές
«ήττες», το «Forbes» επέλεξε να ανακηρύ-
ξει τον Ομπάμα «μεγάλο νικητή» του 2011
και να τον επαναφέρει στην πρώτη θέση της
λίστας (απ’ όπου τον είχε πέρυσι εκτοπίσει
ο Κινέζος Χου Ζιντάο).

Προκειμένου να δικαιολογήσει την εν
λόγω επάνοδο, το περιοδικό επικαλείται τις
«επιτυχίες» του Ομπάμα στο εξωτερικό.
Ανατρέχοντας, ωστόσο, κανείς στα γεγο-
νότα των τελευταίων δέκα μηνών, ξεχωρί-
ζει μόνο δύο αμφιλεγόμενες αμερικανικές
«επιτυχίες» εκτός των συνόρων, κι αυτές με
δυσκολία: την εξόντωση του Οσάμα Μπιν
Λάντεν  και του Μουαμάρ Καντάφι. �

Το ελληνικό πολιτικό θρί-
λερ φαίνεται πως έχει βρει...
μιμητές και στην Ιταλία,
αφού όπως μεταδίδει το Re-
uters, ομάδα «έμπιστων»
του Καβαλιέρε ζητούν την
παραίτηση του και πιθανόν
να ετοιμάσουν πρόταση
μομφής εναντίον του. 

Έξι βουλευτές του Μπερ-
λουσκόνι κάλεσαν παράλ-
ληλα να σχηματιστεί κυβέρ-
νηση εκτάκτου ανάγκης, με
επιστολή τους στην εφημε-
ρίδα «Κοριέρε ντέ λα Σέρα,
κάνοντας λόγο περί ανάγ-
κης η Ιταλία να εισέλθει σε
«νέα πολιτική φάση» και να

αποκτήσει «νέα κυβέρ-
νηση».

Στην επιστολή αναφέρε-
ται ότι «η νομιμοποίηση της
κυβέρνησης, αλλά όχι της
εκτελεστικής εξουσίας στο
σύνολό της, βρίσκεται στις
κάλπες, διαμέσου της ελεύ-
θερης έκφρασης της λαϊκής
βούλησης».

«Σας ζητούμε, κύριε πρω-
θυπουργέ να αναλάβετε μια
πρωτοβουλία ανάλογη με
τις περιστάσεις. Να αναλά-
βετε την προαγωγή μιας
νέας πολιτικής φάσης και
μιας νέας κυβέρνησης, που
να μπορέσει, από τώρα
μέχρι και το τέλος της νομο-
θετικής περιόδου, να εφαρ-
μόσει την ατζέντα των δε-
σμεύσεων που υπεγράφη-
σαν με τους ευρωπαίους
εταίρους, σύμφωνα και με
τις υποδείξεις της Ευρωπαϊ-

κής Κεντρικής Τράπεζας»,
αναφέρουν οι βουλευτές.

Συνεργάτες του μεγι-
στάνα-πρωθυπουργού τονί-
ζουν ότι η κυβερνητική πλει-
οψηφία μπορεί, όντως, να
διευρυνθεί, αλλά με τον Σίλ-
βιο Μπερλουσκόνι πάντα
επικεφαλής της κυβέρνη-
σης. Η αντιπολίτευση συνε-
χίζει να ζητεί την άμεση πα-
ραίτηση του Μπερλουσκόνι
και τη σύσταση κυβέρνησης
ευρείας αποδοχής που θα
εφαρμόσει τις αναγκαίες με-
ταρρυθμίσεις και θα οδηγή-
σει, στην συνέχεια, την χώρα
σε εκλογές.

Στο μεταξύ στο πλαίσιο
της συνόδου των G20  η Ιτα-
λία ζήτησε να  υποβάλλεται
σε ελέγχους ανά τρίμηνο
από το ΔΝΤ και την ΕΕ για
επαλήθευση της εφαρμογής
των μεταρρυθμίσεων. �



ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ KAI EΠIΣTHMH
Yπάλληλος

δημόσιος

Η Τσεχία τίμησε τον Αντώνη Πρωτοπαπά
Με το Βραβείο Gratias Αgit που απονέμει η κυβέρνηση της Δη-

μοκρατίας της Τσεχίας σε εξέχουσες προσωπικότητες και οργα-
νισμούς, τιμήθηκε ο Κύπριος ιστορικός ερευνητής δρ Αντώνης
Πρωτοπαπάς. 

Η τελετή της βράβευσης έλαβε χώρα στις 14 Οκτωβρίου στο
Czernin Ρalace στην Πράγα και η απονομή έγινε από τον
υπουργό Εξωτερικών της χώρας Κάρελ Σβάρτεμπεργκ. Βασικός
λόγος της βράβευσης ήταν η ουσιαστική και έμπρακτη συμβολή
του στην προαγωγή του Τσέχικου Πολιτισμού και στη σύσφιγξη
των σχέσεων μεταξύ των λαών της Τσεχίας και της Κύπρου.

Ο τιμώμενος σπούδασε Κοινωνιολογία και Πολιτικές Επιστή-
μες στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου στην Πράγα, από όπου έλαβε και το διδακτορικό του,
ενώ διετέλεσε διευθυντής του Τμήματος Εργασίας στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνι-
κών Ασφαλίσεων και σύμβουλος σε θέματα που αφορούν στην εργασιακή απασχόληση
και στην αποκατάσταση των αναπήρων διεθνώς. 

Οι τιμηθέντες εφέτος ήταν 13 στον αριθμό απ’ όλο τον κόσμο και εκπροσωπούσαν αν-
θρώπους των γραμμάτων, των τεχνών και των επιστημών. �

«Μια άγνωστη πτυχή του ελληνισμού
που πρέπει όλοι να γνωρίσουν» φέρνει στην
επιφάνεια η ιστορική μελέτη του Νίκου
Μπατσικανή «Η προσφορά της Κύπρου
στο Β’ παγκόσμιο πόλεμο». Το έργο του
συγγραφέα που απέσπασε το Α’ Βραβείο
Διεθνούς Διαγωνισμού του «Ελληνικού
Πνευματικού Ομίλου Κυπρίων» παρουσιά-
στηκε σε ειδική εκδήλωση του ιδρύματος

«Το Σπίτι της Κύπρου» στην Αθήνα. 
«Το βιβλίο αυτό μας υποχρεώνει ν’ αντι-

στεκόμαστε και να διεκδικούμε την ελευθε-
ρία» τόνισε ο καθηγητής του Παντείου Πα-
νεπιστημίου Χριστόδουλος Γιαλουρίδης,
που ήταν ο κεντρικός ομιλητής στην πα-
ρουσίαση της ιστορικής μελέτης του Νίκου
Μπατσικανή. Ο κ. Γιαλουρίδης πρόσθεσε
ότι «τέτοιες μελέτες μας κάνουν πιο αισιό-
δοξους, μας βοηθούν να αντλούμε δυνάμεις
και πίστη για το μέλλον». Όπως ανέφερε,
Ελλάδα και Ελευθερία είναι έννοιες ταυτό-
σημες και μέσα στο κείμενα αυτής της με-
λέτης φαίνεται η παρουσία της Κύπρου
στους αγώνες του έθνους.

Το συγγραφέα τίμησαν με την παρουσία
τους οι συνάδελφοι του λογοτέχνες και εκ-
πρόσωποι της εταιρείας λογοτεχνών. �

Απώλεια για την κυπριακή λαογραφία

Σε ηλικία 80 ετών
«έφυγε» πριν λίγες μέρες ο
εκπαιδευτικός και μελετη-
τής Χρύσανθος Κυπριανού.
Από τους σημαντικότερους

Κύπριους λαογράφους και
από τους θεμελιωτές της
επιστημονικής έρευνας του
λαϊκού πολιτισμού της Κύ-
πρου, αφιέρωσε τη ζωή του
στην καταγραφή, διάσωση
και μελέτη τόσο της υλικής
όσο και της άυλης και πνευ-
ματικής πτυχής του λαϊκού
πολιτισμού. 

Υπηρέτησε με αφοσίωση
την Παιδεία της Κύπρου
από όλες τις εκπαιδευτικές
βαθμίδες και εξέδωσε εκα-
τοντάδες άρθρα, μελέτες
και βιβλία. Από το 1971 δι-
ηύθυνε το περιοδικό «Λαο-
γραφική Κύπρος», μια ση-

μαντικότατη περιοδική έκ-
δοση σε ποιότητα συνεργα-
σιών από Κύπρο, Ελλάδα
και άλλες χώρες. Μνημει-
ώδες έργο του είναι επίσης
το τρίτομο «Πανόραμα Λα-
ογραφίας». 

Με διαλέξεις σε συλλό-
γους, ιδρύματα, σχολεία, με
συμμετοχή σε διεθνή συνέ-
δρια, πρόβαλε το λαϊκό πο-
λιτισμό και εξήρε τη σημα-
σία του για την αυτογνωσία
και την ιστορική συνέχεια
του λαού. Το 2003 η Πολι-
τεία τίμησε τον Χρύσανθο
Κυπριανού με το Αριστείο
Γραμμάτων. �

Άνοιξε ξανά το θρυλικό θέατρο Μπολσόι

Το θρυλικό θέατρο Μπολσόι άνοιξε
ξανά την περασμένη βδομάδα τις πύλες του
στους φιλότεχνους όλου του κόσμου, μετά
από έξι χρόνια που παρέμεινε κλειστό προ-
κειμένου να ανακαινιστεί. 

Στο γκαλά που οργανώθηκε για τα εγ-

καίνια συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο πρό-
εδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ και
ο σταρ της όπερας, τενόρος Πλάθιντο Ντο-
μίνγκο.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονταν έργα
Ρώσων συνθετών, όπως του Πιοτρ Τσαϊ-
κόφσκι και του Σεργκέι Προκόφιεφ.

Ο εκσυγχρονισμός και η συντήρηση του
θεάτρου, που αποτελεί ορόσημο για τη
Μόσχα, στοίχισε περίπου 700 εκατομμύρια
δολάρια. Το Μπολσόι, ένα από τα διασημό-
τερα θέατρα του κόσμου, υπήρξε για χρό-
νιας το λίκνο και η στέγη του κλασικού
μπαλέτου της Ρωσίας. Εδώ δόθηκε η παγ-
κόσμια πρεμιέρα της Λίμνης των Κύκνων
του Τσαϊκόφσκι το 1877. �

H ιαπωνική Toyota επενδύει 
στα ιατρικά ρομπότ

Η Toyota επεκτείνεται
στις υπηρεσίες υγείας υψη-
λής τεχνολογίας παρουσιά-
ζοντας ρομπότ που μπο-
ρούν να σηκώνουν και να
μεταφέρουν κατάκοιτους

ασθενείς και να βοηθούν
στο περπάτημα άτομα με
προβλήματα στα πόδια.

Η εταιρεία ελπίζει να λαν-
σάρει στην αγορά τα πρώτα
ρομπότ γύρω στο 2013,
επενδύοντας σε μια δυνη-
τικά μεγάλη αγορά, δεδομέ-
νου ότι ο πληθυσμός της Ια-
πωνίας γερνά ταχύτερα από
ό,τι σε άλλες χώρες.

Ο Εΐτσι Σατόι, καθηγητής
αποκατάστασης, επέδειξε
στο Τόκιο τη συσκευή «υπο-
βοήθησης ανεξάρτητης βά-
δισης» της Toyota, την
οποία φόρεσε στο δεξί του
πόδι, που είχε μείνει παρά-
λυτο από πολιομυελίτιδα σε
μικρή ηλικία.

Τροφοδοτούμενη από μια
μπαταρία που φοριέται σαν
σακίδιο στην πλάτη, το μη-
χανικό στήριγμα του επι-
τρέπει να λυγίζει το γόνατο
όταν περπατά και όταν ση-
κώνεται από καθιστή
στάση.

Η Toyota επέδειξε επίσης
ένα μεγαλύτερο ρομπότ με
μαλακούς βραχίονες, σχε-
διασμένο να βοηθά τις νο-
σοκόμες να σηκώνουν και
να μεταφέρουν κληνίρεις
ασθενείς.

Ένα τρίτο ρομπότ, που
μοιάζει αμυδρά με πατίνι
(ένθετη δεξιά) βοηθά στην
αποκατάσταση ασθενών με
προβλήματα ισορροπίας. �

Μελετητές αναζητούν τη νεότητα 
στο DNA αιωνόβιων

Ο Τζορτ Έμπερχαρντ, που
γιόρτασε πρόσφατα τα 107
του χρόνια,  είναι ένας από
τους 100 υπεραιωνόβιους
που θα μπορέσουν να δια-
βάσουν την πλήρη γενετική
αλληλουχία τους, στο πλαί-

σιο ερευνητικού διαγωνι-
σμού για το Βραβείο του
Ιδρύματος X Prize Founda-
tion.

Ο διαγωνισμός είναι μάλι-
στα η τρίτη ερευνητική προ-
σπάθεια αυτό το μήνα που
εστιάζεται στο DNA των
υπέργηρων.

Από τη στιγμή που θα
φτάσει κανείς τα 105, «είναι
απίθανο να έχει φτάσει εκεί
χωρίς κάποιο γενετικό πλε-
ονέκτημα» σχολίασε ο
Τόμας Περλ, γηρίατρος του
Πανεπιστημίου της Βοστό-
νης ο οποίος συμμετέχει στο
διαγωνισμό.

O μη κερδοσκοπικός ορ-
γανισμός Χ Prize Founda-

tion θα δώσει δέκα εκατομ-
μύρια δολάρια στην πρώτη
ερευνητική ομάδα που θα
προσδιορίσει ολόκληρες τις
γενετικές αλληλουχίες 100
ανθρώπων άνω των 100
ετών.

Θα είναι το πρώτο βήμα
για την κατανόηση των γε-
νετικών μυστικών της μα-
κροζωίας, εκτίμησε ο διάση-
μος γενετιστής Κρεγκ
Βέντερ, μέλος της κριτικής
επιτροπής. «Χρειαζόμαστε
10.000 γονιδιώματα, και όχι
100, προκειμένου να κατα-
νοήσουμε τη σχέση ανά-
μεσα στη γενετική, την
ασθένεια και την υγεία»
σχολίασε. �

Εκδήλωση στη μνήμη του Π. Κανελλόπουλου
Εκδήλωση για το μεγάλο πολιτικό και φιλόσοφο Παναγιώτη Κα-

νελλόπουλο πραγματοποιήθηκε στη Στοά Βιβλίου, με αφορμή τη
συμπλήρωση 25 χρόνων από το θάνατό του.

Η παρουσία του στη νεοελληνική γραμματεία, φιλοσοφία και νο-
μική, με την ταυτόχρονη ενασχόλησή του με την πολιτική, τον ανέ-
δειξαν σε σημαντική προσωπικότητα του σύγχρονου ελληνικού πο-
λιτικού βίου, με κορυφαία την προσφορά του στις κοινωνικές
ασφαλίσεις.

Ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος άφησε πίσω του ένα σημαντικό
πνευματικό έργο αποτελούμενο από 200 βιβλία στους τομείς της
κοινωνιολογίας, της φιλοσοφίας και της λογοτεχνίας με κορυφαία

πνευματική κατάθεση την πολύτομη «Ιστορία του Ευρωπαϊκού Πνεύματος».
Στη Μεταπολίτευση, του αποδόθηκε ο τίτλος του «Νέστορα» της ελληνικής πολιτικής

για τη μετριοπάθεια, την αυτοκριτική διάθεση και το ήθος του. Στην εκδήλωση συμμετείχε
η «Εταιρεία Φίλων Παναγιώτη Κανελλόπουλου», ενώ ομιλητές ήταν οι κ.κ Απόστολος
Κακλαμάνης και Δημήτρης Σιούφας, και οι καθηγητές Προκόπης Παυλόπουλος και Σάβ-
βας Σπέντζας. �

Ετοιμάζεται το Φεστιβάλ Τζαζ Λεμεσού 2011
Τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του το Φεστι-

βάλ Τζαζ Λεμεσού ενθουσίασε κοινό και μουσι-
κούς και έγινε γεγονός στο κέντρο της πόλης δη-
μιουργώντας μια πλατφόρμα μουσικής έκφρασης
σε ξένους και Κύπριους καλλιτέχνες μέσα από
την ψυχαγωγία, εκπαίδευση, συνεργασία και να
προώθηση το μήνυμα της διαπολιτισμικής μου-
σικής ανταλλαγής.

Στο δεύτερο έτος λειτουργίας του το Φεστιβάλ
θα πραγματοποιηθεί από τις 14 μέχρι τις 20 Νο-

έμβριου και περιλαμβάνει 3 ενότητες: Μουσική (το κύριο μέρος), και συζητήσεις/σεμινά-
ρια/διαλέξεις και άλλες τέχνες. 

Το «Φεστιβάλ Τζαζ Λεμεσού» είναι ένα ετήσιο Φεστιβάλ που λαμβάνει χώρα κάθε τρίτη
εβδομάδα του Νοεμβρίου και έχει ήδη καταστεί σταθμός στον πολιτιστικό ορίζοντα της
Κύπρου και ένα σημαντικό γεγονός στο χώρο της τζαζ σε ολόκληρη την Κύπρο και τη
Μέση Ανατολή. �
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Iστορική μελέτη του Νίκου Μπατσικανή 
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ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕYΘΕΡO ΣΑΣ ΧΡOΝΟ

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

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

Σταυρόλεξο
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Η ποιότητα κάποιου – Τεν
… : διάσημος δημοσιογράφος
των καρτούν.
2. Σύνολο πραγμάτων που
προσφέρονται όλα μαζί –
Έξοχα, υπέροχα.
3. Ανήκουν σε ασιατική χώρα
(ουδ.) – Πρώην ΕΤ2.
4. Βιβλικό χωριό της Γαλιλαίας
– Υπάρχουν και τέτοια κέρδη
ή ζημιές.
5. Διπλό … ξεπουλάει – Η με-
γαλύτερη από τις πέντε ηπεί-
ρους - … Πατσίνο: διάσημος
ηθοποιός.
6. Υδρόφιλα δένδρα – Η άλ-
κιμη νεολαία της ΕΟΚΑ.
7. Το λέμε δείχνοντας – Ινδική θεότητα που είχε σχέση με το νερό.
8. Αρχαιοπρεπώς τα αυτιά – Εμφανισιακά άχαρο.
9. Το κορίτσι στα ισπανικά - Ερωτηματική αντωνυμία – Σαμουέλ … : ποδοσφαιριστής της
Μπαρτσελόνα.
10. Οι μόνιμοι αξιωματικοί της αεροπορίας – Τζόναθαν … : καθηγητής της Αναπτυξιακής Βιο-
λογίας.
11. Μεταφορικά αυτός που δρα κρυφά – Ζηλιάρα θεά.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Είναι απαραίτητη για την επιτυχή συνδικαλιστική δράση.
2. Άκρως περιγραφικό.
3. Δεν στερούνται προσόντων – Συντομογραφία τούρκικου πολιτικού κόμματος.
4. Υποδιαίρεση της αγγλικής λίρας – Πρόθεση – Προτασιακό επίρρημα.
5. Αρχαίο μόριο που χρησιμοποιήθηκε με χρονική ή επιτακτική σημασία - … Νίλσεν: σταρ του
βωβού κινηματογράφου – Γκουστάβο … : θεατρικός συγγραφέας.
6. Παρασιτικό έντομο που καταστρέφει κυρίως τον καρπό της ελιάς – Ξενόφερτος χαιρετισμός.
7. Οι οπαδοί μεγάλης ομάδας της Θεσσαλονίκης.
8. Θεός του πολέμου της αρχαίας Ρώμης.
9. … Τέρνερ: διάσημη Αμερικανίδα τραγουδίστρια – Υπάρχουν και τέτοια κίνητρα.
10. Δηλώνει λόγο, αιτία - … Ιοσελιάνι: Γεωργιανός μουσικός και σκηνοθέτης.
11. …… Γερμανού: δημοσιογράφος και στιχουργός – Μονάδα βάρους στερεών και υγρών προ-
ϊόντων.

Oι λύσεις στη σελίδα 14
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ΜΕΤΡΙΟ ΔΥΣΚΟΛΟ

KY¶PIAKH ¢HMOKPATIA
————

KPATIKO §AXEIO
A ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÎÏ‹ÚˆÛË˜ ·Ú. 36/2011 ÙÔ˘ KÚ·ÙÈÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘

Ô˘ ¤ÁÈÓÂ ÛÙÈ˜ 2 ¡ÔÂÌ‚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  5362
2. A fi €40 5 Ï·¯ÓÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ  0183

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  572
2. A fi €10 50 Ï·¯ÓÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ  621
3. A fi €10 50 Ï·¯ÓÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ  464

™E ¢YO æHºIA
————

1. A fi €4 500 Ï·¯ÓÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ  60
2. A fi €4 500 Ï·¯ÓÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ  21

™ 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 31825

2Ô˜ 1.000 23549

3Ô˜ 400 35851

4Ô˜ 400 32851

5Ô˜ 400 53202

6Ô˜ 200 14070

7Ô˜ 200 34927

8Ô˜ 200 37540

9Ô˜ 200 49440

10Ô˜ 200 46717

11Ô˜ 200 32090

12Ô˜ 200 12466

13Ô˜ 200 26232

14Ô˜ 200 38839

€

15Ô˜ 200 49325

16Ô˜ 100 41955

17Ô˜ 100 35451

18Ô˜ 100 10556

19Ô˜ 100 44772

20fi˜ 100 20248

21Ô˜ 100 32139

22Ô˜ 100 12208

23Ô˜ 100 32876

24Ô˜ 100 59689

25Ô˜ 100 57554

26Ô˜ 100 25690

27Ô˜ 100 18822

• Πώς αποφασίζεις ποια θα παντρευτείς;
Πρέπει να είναι κάποια που της αρέσει
ό,τι και σ’ εσένα. Αν σου αρέσει το ποδό-
σφαιρο, θα πρέπει να αρέσει και σε εκείνη
και να σου φέρνει πατατάκια και αναψυ-
κτικά όταν βλέπεις έναν αγώνα.

Αγόρι, 10 ετών

• Σε ποια ηλικία πρέπει να παντρεύεται
κανείς;
Στα 23, γιατί μέχρι τότε θα έχουν περάσει
πολλά χρόνια και θα ξέρεις καλά το αγόρι
που θα παντρευτείς.

Κορίτσι, 9 ετών

Όταν τα παιδιά ξέρουν
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Tα κατεψυγμένα προϊόντα Edesma, σε νέα ανανεωμένη συσκευασία

Εντελώς καινούργια εικόνα και
ταυτότητα για την αγαπημένη μας
σειρά κατεψυγμένων προϊόντων
Edesma®. 36 συνολικά υπέροχες
γεύσεις θαλασσινών, λαχανικών,
μπουκιών-σνακς, μπιφτεκιών και
όσπριων ανώτερης ποιότητας που
προσφέρουν ευκολία και από-
λαυση στα νοικοκυριά του σήμερα
- τώρα σε νέες, ξεχωριστές και
μοντέρνες συσκευασίες!  Τα προ-
ϊόντα Edesma, καταψύχονται κάτω
από τους αυστηρότερους ποιοτι-

κούς ελέγχους για να διατηρούν αναλλοίωτες όλες τις θρεπτικές τους αξίες. Είναι φτιαγ-
μένα από άριστα υλικά και είναι ιδανικά για μια πλήρη και ισορροπημένη διατροφή. Τα
Edesma προσφέρουν ποικιλία και αποτελούν την ιδανική λύση για κάθε περίσταση και σε
τιμές που συμφέρουν. Ανακαλύψτε όλες τις γευστικές επιλογές και συνοδέψτε απολαυ-
στικά την κάθε στιγμή της ημέρας σας. Τα Edesma… βάζουv την ποιότητα, βάλτε το με-
ράκι! �

Αεροπορικά εισιτήρια με τις Πιστωτικές Κάρτες Alpha Bank VISA!
Κλήρωση Προγράμματος Alpha Higher!

Στα πλαίσια του Προγράμματος Alpha Higher, οι κάτοχοι των Πιστωτικών Καρτών
Χρυσή και Ασημένια Alpha Bank VISA έχουν κάθε τρίμηνο την ευκαιρία να κερδίσουν
δωρεάν ταξίδια στην Αθήνα! Όσο περισσότερο χρησιμοποιούν την κάρτα τους για αγορές
οπουδήποτε στην Κύπρο τόσο περισσότερες συμμετοχές εξασφαλίζουν για την κλήρωση.
Οι κληρώσεις γίνονται 4 φορές το χρόνο και σε κάθε κλήρωση προσφέρονται 25 αερο-
πορικά εισιτήρια, δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε 100 τυχερούς κάθε χρόνο να ταξιδέψουν
ΔΩΡΕΑΝ στην Αθήνα με την Aegean Airlines. Στις 7 Οκτωβρίου 2011, πραγματοποιήθηκε
η τρίτη κλήρωση, για το έτος 2011, του Προγράμματος Alpha Higher, αναδεικνύοντας 25
τυχερούς κατόχους Πιστωτικών Καρτών Alpha Bank VISA!Τώρα οι Πιστωτικές Κάρτες
VISA της Alpha Bank σας απογειώνουν! �
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Samsung GALAXY Note: Το νέο κεφάλαιο 
στην ιστορία της κινητής τηλεφωνίας 

Η Samsung Electronics παρουσιάζει το GALAXY Note, εγκαι-
νιάζοντας μία νέα κατηγορία προϊόντων που απαντά στις ιδιαίτερες
επιθυμίες των καταναλωτών. Η νέα φορητή συσκευή συνδυάζει
υψηλή επεξεργαστική ισχύ με εξαιρετικές δυνατότητες φορητότη-
τας προσφέροντας μία εντελώς νέα εμπειρία χρήσης. Το GALAXY
Note διαθέτει τη νέα HD Super AMOLED οθόνη 5,3 ιντσών, τη με-
γαλύτερη οθόνη υψηλής ευκρίνειας σε συσκευή τύπου smartphone
για συναρπαστικότερη εμπειρία θέασης. Ταυτόχρονα εισάγεται 

η προηγμένη λειτουργία S Pen που επιτρέπει την πραγματοποίηση χειρόγραφων σημει-
ώσεων στην οθόνη αφής του GALAXY Note εισάγοντας μία εντελώς καινούρια εμπειρία
χρήσης. �

Τρίτος νικητής στον ετήσιο διαγωνισμό 
εξυπηρέτησης πελατών ΕΚΟ

Η ΕΚΟ αναγνωρίζει το σημαντικό ρόλο
που διαδραματίζει ο ανθρώπινος παράγον-
τας στην ανάπτυξη και πρόοδο της εται-
ρείας και ευχαριστεί όλους τους πρατηριού-
χους της που με σκληρή δουλειά και
προσπάθεια συμβάλλουν στην ανοδική πο-
ρεία της ΕΚΟ και στην καθιέρωση του

καλού ονόματός της στην Κυπριακή αγορά.
Η ΕΚΟ, θέλοντας να τονίσει τη σημασία που
αποδίδει στη σωστή εξυπηρέτηση του πε-
λάτη, συνεχίζει να βραβεύει μέσω του ετή-
σιου Διαγωνισμού Εξυπηρέτησης Πελατών
τα άτομα που επιδεικνύουν ζήλο στη δου-
λειά τους και εξυπηρετούν άψογα τους πε-
λάτες. Για τη περίοδο Ιούλιος - Σεπτέμβριος
2011 στη πρώτη θέση ισοβάθμησαν τα πρα-
τήρια Άγιος Αθανάσιος στη Λεμεσό και
Κωνσταντίνος Αποστόλου στον Ύψωνα. Σε
σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε την
Πέμπτη 20 Οκτωβρίου και στα δυο πρατή-
ρια,  βραβεύθηκαν ο διαχειριστής, πρατηρι-
ούχος και οι υπάλληλοι τους. Παρόντες στη
βράβευση ήταν ο Διευθυντής Λιανικών Πω-
λήσεων της ΕΚΟ κ. Ανδρέας Στρατής, οι επι-
θεωρητές των δυο πρατηρίων κ. Νεόφυτος
Ιωαννίδης και κ. Αντρέας Αντρέου, και από
το τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας η κ.
Μαρίνα Τζιακούρη. Τα θερμά μας συγχαρη-
τήρια στους νικητές. �

Μαγικό ταξίδι απόλαυσης στην Καραϊβική, με την Galaxy!
Οι σοκολάτες Galaxy® μας ταξιδεύουν φέτος σε μαγι-

κούς προορισμούς απόλαυσης με το νέο διαγωνισμό που
θα διαρκέσει από 31 Οκτωβρίου έως τις 25 Δεκεμβρίου
2011. Πάνω στις συσκευασίες Galaxy® Milk, Galaxy® Roa-
sted & Caramelised Hazelnut και Galaxy® Minstrels, υπάρ-
χει ένα αυτοκόλλητο το οποίο θα πρέπει να ξύσετε για να
αποκαλύψετε το μαγικό κωδικό. Οι μεγάλες συσκευασίες
φέρουν κίτρινο αυτοκόλλητο και δίνουν πέντε συμμετο-
χές στην κλήρωση, ενώ οι μικρές έχουν κόκκινο αυτοκόλ-
λητο με μία συμμετοχή. Στέλνετε τον κωδικό με ΔΩΡΕΑΝ
SMS στο 8900 με το ονοματεπώνυμό σας και μπαίνετε

στην κλήρωση για πλούσια δώρα. Κάθε μέρα ένας τυχερός θα κερδίζει μια προπληρωμένη
κάρτα με €200, κάθε εβδομάδα θα κληρώνεται ένα iPad 2. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερ-
δίσει ένα ταξίδι για 2 στη μαγευτική Καραϊβική αξίας €5000 συν €1000 για προσωπικά
έξοδα. Κάθε σοκολάτα Galaxy® είναι ένα ταξίδι στην απόλαυση. Φέτος θα σας ταξιδέψει και
μέχρι την Καραϊβική. Μια μαγική εμπειρία σας περιμένει στις συσκευασίες Galaxy®! Η ξε-
χωριστή αυτή ενέργεια προώθησης, καθώς και ο συντονισμός της, έγιναν από τη Τhe-
Worx: Brand Involving Communications. A magical journey of enjoyment to the Carib-
bean, with Galaxy! �

Η Ελληνική Τράπεζα και Κυπριακοί Οίκοι 
συνεργάζονται και παρουσιάζουν εκθέσεις στη Ρωσία

Η ομάδα των τεσσάρων οίκων λαμβάνει
μέρος σε δύο εκθέσεις, στη Μόσχα και την
Αγία Πετρούπολη. Σκοπός να παρουσιά-
σουν την ‘‘Ακίνητη Περιουσία και την Επι-
χειρηματική δραστηριότητα στην Κύπρο’’
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Οι εκθέσεις αυτές θεωρούνται ως οι με-
γαλύτερες στη Ρωσία και προσελκύουν
επενδυτές ακίνητης ιδιοκτησίας και επιχει-
ρηματίες που ενδιαφέρονται για μια τέτοια
κίνηση προς την Κύπρο.

Η ομάδα περιλαμβάνει την Ελληνική
Τράπεζα, ένα από τα μεγαλύτερα τραπεζικά

ιδρύματα στην Κύπρο, που παρέχει χρημα-
τοδότηση δανείων ακίνητης περιουσίας και
επιχειρήσεων. Οι διεθνείς ελεγκτές και επι-
χειρηματικοί σύμβουλοι KPMG, συμβου-
λεύουν για όλες τις πτυχές της εγγραφής
και λειτουργίας μιας επιχείρησης στην
Κύπρο, που περιλαμβάνουν τον λογιστικό
έλεγχο, την φορολογία, τις συμβουλευτικές
και λογιστικές υπηρεσίες κλπ. Τέλος η
ομάδα συμπληρώνεται από το διεθνές δι-
κηγορικό γραφείο Ανδρέας Νεοκλέους &
Σια, ένα από τους κορυφαίους δικηγορικούς
οίκους της Κύπρου, με εμπειρογνώμονες σε
όλα τα νομικά θέματα στην Κύπρο, την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση και το διεθνές δίκαιο, με
υποκαταστήματα στη Ρωσία και αρκετές
από τις πρώην ανατολικές χώρες.

Οι οργανωτές δήλωσαν: “Τώρα υπάρχει η
ομάδα που προσφέρει συμβουλές και βοή-
θεια σε απορίες για μια επενδυτική κίνηση
προς την Κύπρο. Ξένοι επισκέπτες στις εκ-
θέσεις είδαν με πολύ θετικό μάτι τη χρησι-
μότητα αυτού του One Stop Shop. �

Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ. 13
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Στην Ευρώπη τα πηγαίνουν περί-
φημα!! Στο κυπριακό πρωτάθλημα
όμως έμειναν... στάσιμοι. Οι πρωτα-

θλητές μας και οι άξιοι πρεσβευτές μας στην
Ευρώπη την πάτησαν για δεύτερη φορά στο
πρωτάθλημα. Αυτή τη φορά έχασαν μέσα
στο “Αμμόχωστος” από τη Νέα Σαλαμίνα
με 1-0 και έμειναν στην 3η θέση του βαθ-
μολογικού πίνακα με 17 βαθμούς, έξι ολό-
κληρους βαθμούς πίσω από τους αιώνιους
αντιπάλους τους την Ομόνοια και τρεις από
την 2η ΑΕΛ.

Στο ΓΣΠ η Ομόνοια πέτυχε την τέταρτη
της διαδοχική νίκη, αυτή τη φορά “δάμασε”
τον Απόλλωνα Λεμεσού με 2-0 και παρέ-
μεινε μόνη στην κορυφή του βαθμολογικού
πίνακα με 23 βαθμούς.

Το αξιοσημείωτο είναι ότι σε αυτά τα παι-
χνίδια δεν δέχθηκε κανένα γκολ.

Η ομάδα της Λευκωσίας διατηρεί και το
απόλυτο στο ΓΣΠ, αφού έχει μόνο νίκες
στην έδρα της ενώ είναι η μόνη αήττητη
στο φετινό πρωτάθλημα μέχρι τώρα. 

Επέστρεψε στις νίκες η ΑΕΛ και μαζί τα
χαμόγελα στα χείλη των φίλων της ομάδας
της Λεμεσού. Οι “γαλαζοκίτρινοι” νίκησαν
1-0 την Αναγέννηση στο Τσίρειο στάδιο,
όμως είχαν πολλές ευκαιρίες, τρία δοκάρια
και το τελικό σκορ δεν ανταποκρίνεται
στην εικόνα του παιχνιδιού. Η ΑΕΛ πέρασε
μόνη στη 2η θέση του βαθμολογικού πί-
νακα με 17 βαθμούς και άφησε πίσω της τον
ΑΠΟΕΛ μετά την οδυνηρή ήττα που δέχ-
θηκε από την Σαλαμίνα.

Στο ‘Τάσος Μάρκου” η Ένωση Παραλι-
μνίου δεν κατάφερε να λυγήσει τον Εθνικό
Άχνας και παραχώρησε την ισοπαλία 0-0.
Ένα αποτέλεσμα όμως που δεν ικανοποιεί
τους γηπεδούχους που έχασαν πολλές ευ-
καιρίες και δυο βαθμούς που θα τους έφερ-
ναν κοντά στην τετράδα. Αντίθετα, ο βαθ-
μός για τον Εθνικό ήταν ότι καλύτερο
μπορούσε να πάρει με την εμφάνιση του και
φυσικά είναι ικανοποιημένος με το “x”.

Την πιο γλυκιά νίκη μέχρι τώρα πέτυχε η
Αλκή. Κέρδισε μέσα στο ΓΣΖ Λάρνακας τον
Ολυμπιακό Λευκωσίας με 4-2 και αφού οι
φιλοξενούμενοι κατάφεραν να προηγηθούν
δύο φορές στο σκορ (0-1, 1-2). Η “Αθά-
νατη” δεν τα έβαλε κάτω, εκμεταλλεύτηκε
τις αμυντικές αδυναμίες του Ολυμπιακού
και δίκαια πήρε το τρίποντο και με τους 10
βαθμούς που έχει τώρα αισιοδοξεί στη συ-
νέχεια για ακόμη πιο ψηλά βαθμολογικά.
Αντίθετα τα αισθήματα για τον Ολυμπιακό
που η ήττα τον άφησε στους 9 βαθμούς και
μακριά από την τετράδα που είναι ο στόχος
του.
Διακοπή

Την ερχόμενη βδομάδα δεν θα υπάρχει
δράση στο πρωτάθλημα, αφού θα υπάρχει
διακοπή λόγω καθορισμένων ημερομηνιών
της ΦΙΦΑ για αγώνες των Εθνικών Ομά-
δων. Η Εθνική μας θα δώσει φιλικό παιχνίδι
την Παρασκευή με την Σκωτία.
Μόνη στην κορυφή η Ομόνοια

Στην τέταρτη σερί της νίκη έφτασε η

Ομόνοια, η οποία επιβλήθηκε του Απόλ-
λωνα με 2-0 χάρη στα γκολ του Φρέντι (69΄,
72΄) μετά από συστημένες μπαλιές του
Εφραίμ. Με αυτή τους την επιτυχία οι “πρά-
σινοι” παραμένουν μόνοι στην πρώτη θέση,
ενώ με την αγωνιστική τους παρουσία επι-
βεβαιώνουν ότι συνεχίζουν να βελτιώνον-
ται αφήνοντας ικανοποιημένους τους 10 χι-
λιάδες φίλους τους που βρέθηκαν στο ΓΣΠ.
Για άλλο ένα παιχνίδι ήταν εξαιρετική η
αμυντική συμπεριφορά της Ομόνοιας, που
μετρά μόλις ένα γκολ στα τελευταία της
επτά παιχνίδια.

Απ΄την πλευρά του ο Απόλλωνας πά-
λεψε το παιχνίδι και δέχθηκε τα δυο γκολ
σε ένα χρονικό σημείο που έδειχνε να ελέγ-
χει το ρυθμό (45΄-60΄).
Επιστροφή στις νίκες για ΑΕΛ

Σαφώς ανώτερη, η ΑΕΛ μπορούσε να...
καθάριζε το παιχνίδι με την Αναγέννηση
στο Τσίρειο από τα πρώτα 30΄ λεπτά, αφού
οι γαλαζοκίτρινοι έχασαν σωρείαν ευκαι-
ριών. Τελικά, το γκολ που πέτυχε ο Ντεντέ
στις καθυστερήσεις (45+) του πρώτου ημι-
χρόνου ανακούφισε όλους στην ΑΕΛ. Και
αυτό καθώς ήταν το πρώτο της ομάδας τους
μετά από 304 λεπτά, και έβαλε ουσιαστικά
τις βασεις για επιστροφή στις επιτυχίες,
μετά από τις δύο σερί ισοπαλίες (0-0) με
Ανόρθωση και Ερμή, αλλα και την ήττα στο
45λεπτο με την Ομόνοια. Οι γαλαζοκίτρι-
νοι είχαν και τρία δοκάρια, ενώ η Δερύνεια
ένα.
Στραβοπάτησε για δεύτερη φορά ο
ΑΠΟΕΛ

Άλλο οι Ευρωπαίοι αγώνες κι άλλο οι Κυ-
πριακοί. Αυτό αποδείχθηκε για ακόμα μια
φορά στο παιχνίδι στο “Αμμόχωστος” εκεί
όπου ο ΑΠΟΕΛ άφησε ακόμα τρεις πολύτι-
μους βαθμούς, δεχόμενος τη δεύτερη φε-
τινή του ήττα. Η Νέα Σαλαμίνα, από την
άλλη, μετά από δύο συνεχείς ήττες, επέ-
στρεψε στις επιτυχίες με εντυπωσιακό
τρόπο, χάρη στο γκολ που πέτυχε ο Λεόν,
το πρώτο του στο φετινό πρωτάθλημα.
Ήταν η πρώτη νίκη των “ερυθρολεύκων”
επί του ΑΠΟΕΛ στο “Αμμόχωστος” μετά
από 11 ολόκληρα χρόνια.
Όνομα και... πράγμα “Αθάνατη”

Ότι αρχίζει ωραία τελειώνει με πόνο.
Αυτό ίσχυσε για τον Ολυμπιακό στον

αγώνα στο ΓΣΖ. Για ένα ημίχρονο εκμεταλ-
λεύτηκε τα τραγικά λάθη της Αλκής, προ-
ηγήθηκε δύο φορές στο σκορ (0-1, 1-2),
αλλά μέχρι εκεί. Στο δεύτερο ημίχρονο
έπαθε... καθίζηση και η μεταμορφωμένη
Αλκή έκανε θραύση, φτάνοντας στην με-
γάλη ανατροπή (4-2). Αποτέλεσμα που
έδωσε το δικαίωμα στους “κυανέρυθρους”
να προσπεράσουν στην βαθμολογία τον
Ολυμπιακό (10 έναντι 9), που έχασε για
πρώτη φορά σε εκτός έδρας παιχνίδι στο
φετινό “μαραθώνιο”.
Πήρε βαθμό εκτός ο Εθνικός

Με τον βαθμό στην τσέπη έφυγε ο Εθνι-
κός από το Παραλίμνι, αφού συγκράτησε
την ασφυκτική πίεση της Ένωσης στην αρχή
της αναμέτρησης στο “Τάσος Μάρκου” και
στη συνέχεια έλεγξε τον ρυθμό του αγώνα,
που σφραγίστηκε στο τέλος με 0-0. Η
Ένωση πλήρωσε τις χαμένες ευκαιρίες, οι
οποίες της κόστισαν δύο βαθμούς και την
ευκαιρία για άλμα στην τετράδα. Οι ‘βυσ-
σινί” συμπλήρωσαν τρεις αγωνιστικές χωρίς
γκολ και νίκη. Πολύτιμος ο ένας βαθμός για
τον Εθνικό Άχνας στην προσπάθεια του να
ξεφύγει από την επικίνδυνη ζώνη του υπο-
βιβασμού.

Η Άχνα κράτησε και την παράδοση, αφού
στα τελευταία 11 χρόνια, οι “Κυανόλευκοι”

μετρούν πέντε νίκες, τρεις φορές πήραν
ισοπαλία, ενώ δύο φορές μόνο δέχτηκαν
την ήττα.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΑ
9η αγωνιστική - Στατιστική

Ο Φρέντι έγινε ο ένατος παίκτης που πε-
τυχαίνει δύο τέρματα σε ένα αγώνα. Οι
άλλοι οκτώ είναι οι Γκαρσία (ΑΕΚ), Χαρα-
λάμπους (Αλκή), Κωνσταντίνου (Ανόρ-
θωση), Σολάρι, Χαραλαμπίδης (ΑΠΟΕΛ),
Ζοάο Πάολο (Απόλλων), Κολοκούδιας (Δε-
ρύνεια) και Ντίξον (Σαλαμίνα).

• Με την ισοπαλία στο “Τάσος Μάρκου” η
Άχνα αύξησε το εκτός έδρας αήττητο σερί
της με το Παραλίμνι σε επτά αγώνες. Έφυγε
ηττημένη για τελευταία φορά από το γη-
πεδο αυτό στη σεζόν 2006-07 (0-1).

• Η Ομόνοια παραμένει αήττητη στο
ΓΣΠ με αντίπαλο τον Απόλλωνα εδώ και
εννέα αγώνες. Έχασε για τελευταία φορά τη
σεζόν 2003-04 (1-3) κι έκτοτε, ο απολογι-
σμός της με τους Λεμεσιανούς είναι έξι
νίκες και τρεις ισοπαλίες.

• Εδώ και τέσσερα χρόνια (7 αγώνες) το
Παραλίμνι αδυνατεί να κερδίσει την Άχνα
στο “Τάσος Μάρκου”. Για κάποιο ανεξήγητο
λόγο, οι Παραλιμνίτες τα βρίσκουν... μπα-
στούνια με τους Αχνιώτες, αφού μετρούν
τρεις ισοπαλίες και τέσσερις ήττες.

• Ο ΑΠΟΕΛ μετρούσε πέντε σερί νίκες
στο “Αμμόχωστος” με αντίπαλο τη Σαλα-
μίνα. Δεν κέρδισε για τελευταία φορά στη
σεζόν 2002-03, όταν παραχώρησε ισοπαλία
(1-1), ενώ έχασε για τελευταία φορά στη
σεζόν 1990-00, όταν έχασε (1-3).

• Στα 13 παιχνίδια έχει ανέβει το αήττητο
του Νεόφυτου Λάρκου στον πάγκο της
Ομόνοιας όσον αφορά αγώνες πρωταθλή-
ματος. Ο κύπριος τεχνικός ανέλαβε τους
πράσινους στην 27η αγωνιστική του περσι-
νού πρωταθλήματος και έκτοτε μετρά 10
νίκες και τρεις ισοπαλίες.

• Η Αλκή είναι η μοναδική για την ώρα
ομάδα του πρωταθλήματος που πέτυχε τέσ-
σερα γκολ σε δύο αγώνες της (κόντρα στην
Δερύνεια και Ολυμπιακό). Άλλες τέσσερις
ομάδες πέτυχαν τόσο τέρματα, αλλά μόνο
σε ένα παιχνίδι (ΑΠΟΕΛ, Δερύνεια, Ομό-
νοια). �

Yπάλληλος
δημόσιος

H AΘΛHTIKH ΣEΛIΔA MAΣ
Γράφει και επιμελείται ο Kυριάκoς Κτωρίδης
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Άλλο Ευρώπη και άλλο πρωτάθλημα. Ο ΑΠΟΕΛ την... πάτησε
Πρασίνησε η κορυφή για πρώτη φορά

ΛΕΟΝ
Πέτυχε το μονα-
δικό γκολ της
αναμέτρησης και
κατάφερε να
δώσει στην ομάδα
του μια πολύ ση-
μαντική νίκη
(πρώτη νίκη για
τη Νέα Σαλαμίνα,
μετά από δύο συ-
νεχόμενες ήττες).
Ο Ντιέγο Λεόν
που έπαιξε στο
δεξί “φτερό” της
μεσαίας γραμμής
είχε πολύ καλή
απόδοση.

ΦΡΕΝΤΙ ΣΑΝΤΟΣ
Ο Αγκολέζος επιθετικός κάνει μια από τις καλύ-
τερες σεζόν του στο κυπριακό πρωτάθλημα. Με
δικά του τέρματα η Ομόνοια ούτε λίγο ούτε
πολύ πρόσφερε 9 βαθμούς σε αγώνες ντέρμπι
(με Ανόρθωση, ΑΕΛ και Απόλλωνα), ενώ
έφτασε αισίως τη συγκομιδή του στα 7 τέρματα.
Το 2008-09 (με Δόξα και ΕΝΠ) σκόραρε μόλις 8
τέρματα, ενώ τις περιόδου 2009-10 και 2010-11
με τη φανέλα της ΑΕΛ τελείωσε την κάθε σεζόν
με 10 τέρματα. Το ξεκίνημά του με την Ομόνοια
τουλάχιστον είναι πολύ διαφορετικό...



Yπάλληλος
δημόσιος

μοιράζει εκατομμύρια

βοηθά τον τόπο μας

Tο Kρατικό Λαχείο

Αποτελέσματα κλήρωσης στη σελ. 13

Tι είπαν... Tι έγραψαν
Κύπρος και Ισραήλ φαίνεται να διαθέ-
τουν ικανοποιητικά αποθέματα υδρο-
γονανθράκων που διασφαλίζουν ένα
καλύτερο αύριο για τους λαούς των
δύο χωρών.
Δημήτρης Χριστόφιας,
Πρόεδρος της Δημοκρατίας.   

Τόσο η Κύπρος, όσο και το Ισραήλ είναι
μικρές χώρες με μεγάλη παράδοση.
Μας συνδέει η ελληνική φιλοσοφία και
η ιουδαϊκή προφητεία.
Σιμόν Πέρες,
Πρόεδρος του Ισραήλ.

Η Κύπρος θα κερδίσει το στοίχημα της
προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αντρούλα Βασιλείου,
Επίτροπος της Ε.Ε.   

Δεν μπορεί να αποφασίζουν οι αγορές
και να μην αποφασίζουν οι λαοί.
Γιώργος Παπανδρέου,
Πρωθυπουργός της Ελλάδας.   

Η θέση της Ελλάδας μέσα στο ευρώ
είναι μια ιστορική κατάκτηση της
χώρας που δεν μπορεί να τεθεί υπό αμ-
φισβήτηση. 
Ευάγγελος Βενιζέλος,
Υπουργός Οικονομικών 
της Ελλάδας.   

Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να παί-
ζουμε το τρενάκι του τρόμου για το ελ-
ληνικό ζήτημα επ’ αόριστον. 
Ζαν Κλωντ Γιούνκερ, Πρωθυπουρ-
γός του Λουξεμβούργου.   

Η διασφάλιση της σταθερότητας στην
Ευρωζώνη είναι σημαντικότερη από
την παραμονή της Ελλάδας στο ευρώ.
Άνγκελα Μέρκελ,
Καγκελάριος της Γερμανίας.   

Έχω εμπιστοσύνη στη στερεότητα της
ιταλικής οικονομίας. 
Νικολά Σαρκοζί,
Πρόεδρος της Γαλλίας.
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Παγκόσμια συνδικαλιστική κινητοποίηση  
για δημόσιες υπηρεσίες ποιότητας 

Τώρα είναι η ώρα να επιβληθεί στις τράπεζες και τις
οικονομικές συναλλαγές φόρος για πραγματοποίηση
εσόδων τα οποία θα χρηματοδοτήσουν την επιστροφή

στο λαό. μέσω των δημόσιων υπηρεσιών ποιότητας των ζη-
μιών που υπέστη από την οικονομική κρίση που δημιούρ-
γησε η απληστία των τραπεζών και των επενδυτών. Με το

αίτημα αυτό κλιμακώνεται σε παγκό-
σμιο επίπεδο η κινητοποίηση του Συν-
δικαλιστικού Κινήματος, των Οργα-
νώσεων Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και
άλλων Μη Κυβερνητικών Οργανώ-
σεων με εκδηλώσεις διαμαρτυρίας,

υποβολή υπομνημάτων και άλλες δράσεις προς τα κέντρα
λήψης αποφάσεων για τη διεθνή οικονομία. 

Χαρακτηριστική των κινητοποιήσεων του διεθνούς συν-
δικαλιστικού κινήματος ήταν η εκδήλωση που οργάνωσαν η
Διεθνής Δημοσίων Υπηρεσιών (PSI) κι η Ομοσπονδία Ευ-
ρωπαϊκών Δημοσιοϋπαλληλικών Συνδικαλιστικών Οργα-
νώσεων (EPSU) την περασμένη Πέμπτη στις Κάννες με την
ευκαιρία της συνόδου της Ομάδας των G20 στη Γαλλική
αυτή πόλη. 

Σε όλες τις διοργανώσεις και δράσεις των δημοσιοϋπαλ-
ληλικών συνδικάτων υπογραμμίζεται ότι τα μέτρα που προ-
ωθούνται από κυβερνήσεις και τα οποία έντονα απαιτούν-
ται από τους εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα για
συρρίκνωση των δημόσιων υπηρεσιών δεν στοχεύουν στην
εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου αλλά στην προ-

ώθηση των οικονομικών συμφερόντων του ιδιωτικού τομέα.
Επισημαίνεται από τις Οργανώσεις ότι η συρρίκνωση και
υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών θα αποτελέσει την
πλατφόρμα για ιδιωτικοποίηση τους με δικαιολογία την
ανεπαρκή εξυπηρέτηση, αλλά οι οποιεσδήποτε δημόσιες
υπηρεσίες που θα αποκρατικοποιηθούν θα λειτουργούν με
βάση να αποκομίζουν κέρδη και όχι για να εξυπηρετούν το
κοινωνικό σύνολο.

Στα πλαίσια των εκδηλώσεων των δημοσιοϋπαλληλικών
συνδικαλιστικών οργανώσεων πραγματοποιήθηκε στην Τύ-
νιδα  την περασμένη βδομάδα (από τις 30 Οκτωβρίου μέχρι
τις 4 Νοεμβρίου) Φόρουμ του Δικτύου Δράσης των Λει-
τουργών Επικοινωνίας των Οργανώσεων μελών της Διε-
θνούς. Δημοσίων Υπηρεσιών. Συμμετείχαν 50 Συνδικαλιστι-
κές Οργανώσεις και συγκεκριμένα από τη Μέση Ανατολή
οργανώσεις του Λιβάνου, της Ιορδανίας, της Παλαιστίνης,
της Αιγύπτου, όπως και της Αλγερίας, της Τυνησίας και του
Μαρόκου και από την υπόλοιπη Αφρική από την Τόγκο και
την Τανζανία. Από την Ευρώπη συμμετείχαν η Κύπρος (ΠΑ-
ΣΥΔΥ), η Γαλλία, η Ιταλία, το Βέλγιο, η Ισπανία και η Νορ-
βηγία. Συμμετείχαν επίσης Οργανώσεις του Καναδά και των
Ηνωμένων Πολιτειών. 

Οι συμμετέχοντες στο Φόρουμ της Τύνιδας απέστειλαν
την περασμένη Πέμπτη στις Κάννες μήνυμα συστράτευσης
στο αίτημα για επιβολή του φόρου συναλλαγών και για δια-
σφάλιση δημόσιων υπηρεσιών ποιότητας, στις οποίες το
κοινό μπορεί να βασίζεται. �
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