
Το άρθρο 23 του Συντάγματος προστατεύει το δι-
καίωμα ιδιοκτησίας.  Οι πρόνοιες του Συντάγματος
είναι ρητές και ξεκάθαρες. Απολύτως απαραίτητοι

όροι, δεσμεύσεις ή περιορισμοί στο δικαίωμα της ιδιοκτη-
σίας μπορούν να επιβληθούν μόνο διά νόμου για τους συγ-
κεκριμένους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 23.3 του
Συντάγματος, δηλαδή τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια
υγεία ή τα δημόσια ήθη ή την πολεοδομία ή την ανάπτυξη
και χρησιμοποίηση οποιασδήποτε περιουσίας για προ-
αγωγή της δημόσιας ωφέλειας ή των δικαιωμάτων τρίτων.
Να σημειωθεί ότι η προστασία που παρέχει το άρθρο 23 του
Συντάγματος είναι υπέρτερη αυτής που παρέχει το άρθρο
1 του Πρώτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ.

Το ΕΔΑΔ αλλά και το Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου
έχουν αποφασίσει ότι υπό ορισμένες προϋποθέσεις τα μι-
σθοδοτικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα των υπαλλήλων

αποτελούν περιουσιακά δικαιώματα τα οποία απολαμβά-
νουν της προστασίας που παρέχει το άρθρο 23 του Συν-
τάγματος και το άρθρο 1 του Πρώτου Πρωτοκόλλου της
ΕΣΔΑ.

Σύμφωνα με τις γνωματεύσεις που έχουμε εξασφαλίσει
τόσο οι πρόνοιες του περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματού-
χων, Εργοδοτουμένων  και Συνταξιούχων της Κρατικής
Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμου του
2011 (αρ. 112(Ι)), όσο και οι πρόνοιες του περί Συνταξιο-
δοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλή-
λων  του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων
και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής
Εφαρμογής) Νόμου του 2011(αρ. 113(Ι)), εισάγουν περιο-
ρισμούς που δεν είναι επιτρεπτοί στα πλαίσια του άρθρου
23 του Συντάγματος και του άρθρου 1 του Πρώτου Πρω-
τοκόλλου της ΕΣΔΑ.

Ειδικότερα με το Νόμο αρ. 112(Ι)) έχει επιβληθεί έκτα-
κτη εισφορά προς τη Δημοκρατία, ποσοστού των απολα-
βών ή της σύνταξης που κυμαίνεται μεταξύ 1.5 και 3.5%,
ενώ με το Νόμο αρ. 113(Ι)) έχει επιβληθεί αποκοπή από τις
μηνιαίες απολαβές κάθε υπαλλήλου σε ποσοστό ίσο με 3%
επί του μισθού για σκοπούς διασφάλισης  της βιωσιμότητας
του Κυβερνητικού Σχεδίου Συντάξεων.

Οι παράνομες αποκοπές που έγιναν δυνάμει του άρθρου
3(β) του Νόμου αρ. 112(Ι)) θα αποτελέσουν αντικείμενο δι-
καστικής κρίσης μετά τις προσφυγές που έχουν καταχωρή-
σει, υπό την προσωπική τους ιδιότητα, μέλη της Κεντρικής
Γραμματείας της Οργάνωσης.  Το επόμενο δεκαήμερο ανα-
μένεται να καταχωριστούν και οι προσφυγές για την παρά-
νομη αποκοπή ποσοστού 3% που έχει καθιερωθεί με το
Νόμο αρ. 113(Ι)).

Με τις υπό αναφορά προσφυγές ζητούμε  από το Δικα-
στήριο την έκδοση  απόφασης  ότι η  πράξη ή/και απόφαση
της Κυπριακής Δημοκρατίας που κοινοποιήθηκε στους αι-
τητές στις 20/10/2011, με τη κατάσταση μισθοδοσίας για
τον μήνα Σεπτέμβριο, και με την οποία εφάρμοσαν τις πρό-
νοιες του περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Εργο-
δοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και
του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμου του 2011 (αρ. 112
(I)/ 2011) για την αποκοπή μέρους των ακαθάριστων απο-
λαβών τους, ως έκτακτης εισφοράς προς την Δημοκρατία,
είναι παράνομη και/ή άκυρη ως στηριζόμενη σε Νόμο ο

οποίος αντίκειται σε ρητές διατάξεις του Συντάγματος. 
Πληροφοριακά αναφέρεται ότι οι σχετικές προσφυγές

βασίζονται στα πιο κάτω νομικά σημεία:
α. Η προσβαλλόμενη πράξη και/ή απόφαση είναι παρά-

νομη, καθότι συνιστά  παραβίαση του  ατομικού  δικαιώ-
ματος απόκτησης, κατοχής, απόλαυσης ή διάθεσης της ιδιο-
κτησίας του Αιτητή, που προστατεύεται από το άρθρο 23
του Συντάγματος σε σχέση με το μηνιαίο μισθό τον οποίο
δικαιούται να λαμβάνει ως απολαβές για την εργοδότηση
του στη Δημόσια Υπηρεσία με βάση την καθορισμένη για
τη θέση του μισθολογική κλίμακα, γενική αύξηση μισθών,
τιμαριθμικό επίδομα και άλλα ωφελήματα.

β. Η προσβαλλόμενη πράξη είναι παράνομη ως προ-
σκρούουσα στο άρθρο 28(2) του Συντάγματος, καθότι συ-
νιστά, μεταξύ άλλων, παραβίαση της αρχής της ισότητας
και μη διάκρισης λόγω κοινωνικής προέλευσης,  κατά την
έννοια του Ευρωπαϊκού Δικαίου σύμφωνα με τη νομολο-
γία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ως γε-
νικής αρχής του Ευρωπαϊκού Δικαίου και όπως αυτή εξει-
δικεύεται στη δευτερογενή νομοθεσία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και στο Άρθρο 21 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιω-
μάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

γ. Η προσβαλλόμενη πράξη ή/και απόφαση είναι παρά-
νομη ως προσκρούουσα στο Άρθρο 1 του Πρώτου Πρωτο-
κόλλου της Ευρωπαϊκής Συνθήκης περί Προασπίσεως των
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στο άρθρο 14 της Ευρωπαϊ-
κής Συνθήκης περί Προασπίσεως Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των, που κυρώθηκε με το Νόμο 39/1962, καθότι συνιστά
παράνομη διάκριση στην άσκηση του δικαιώματος της ιδιο-
κτησίας στη βάση της ιδιότητας των αιτητών ως δημοσίων
υπαλλήλων, σε αντίθεση με άλλους υπαλλήλους που απο-
λαμβάνουν τα ίδια εισοδήματα ως εργοδοτούμενοι σε το-
μείς που δεν καλύπτονται από τις πρόνοιες του Νόμου
112(Ι)/2011. 

δ. Η προσβαλλόμενη πράξη ή/και απόφαση είναι παρά-
νομη ως προσκρούουσα στο Πρωτόκολλο Αριθμός 12 στη
Σύμβαση για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των και Θεμελιωδών Ελευθεριών, που κυρώθηκε με το
Νόμο 13(ΙΙΙ)/2002, με το οποίο εφαρμόζεται η γενική 
απαγόρευση των διακρίσεων αν τα μέτρα δεν έχουν 
αντικειμενικό και εύλογο δικαιολογητικό, καθότι δεν 
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Συνέχεια στη σελ. 3

Υπό δικαστική κρίση οι έκτακτες αποκοπές

Η συντριπτική πλειοψηφία των ελλή-
νων πολιτών επιδοκιμάζει την κυβέρ-
νηση ευρύτερης συνεργασίας υπό τον
κ. Λουκά Παπαδήμο και αισθάνεται
τώρα περισσότερο ασφαλής ότι θα
παραμείνει η χώρα στο ευρώ. σελ. 11

Το Ανώτατο Δικαστήριο, με απόφαση
που έλαβε στις 3 Νοεμβρίου 2011, ακύ-
ρωσε το διορισμό της Παντελίτσας
Κουπεπίδου, μετά από προσφυγή του
Λούη Παναγή, Ανώτερου Φαρμακο-
ποιού και της Παναγιώτας Κοκκίνου,
Πρώτης Φαρμακοποιού.  σελ. 5

Ακυρώθηκε ο διορισμός της Π. Κουπεπίδου

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής Ζοζέ Μανουέλ
Μπαρόζο κάποια στιγμή «όλες οι
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα
πρέπει να υιοθετήσουν το ευρώ ως
νόμισμα».   σελ. 10

Ελπίδες και αισιοδοξία γέννησε η νέα κυβέρνηση

Όλες οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να υιοθετήσουν το ευρώ
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Κερδίστε Διαμάντι 



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

Άραγε οι πολιτικοί γνωρίζουν τί μάς λένε
ή να τούς πούμε ευθαρσώς ότι για όλα φταίνε;
Εις το παρόν το στάδιο έχουν αποφασίσει
κι έκαστος τη διζωνική θέλει να αναλύσει
αν εφαρμόζοντας αυτήν όντως θα λυτρωθούμε
ή ως Ελληνοκύπριοι θα εξολοθρευτούμε!
Ακούοντας όλα αυτά απ’ τους πολιτικούς μας
που μάς καλούν σ’ εγρήγορση στους δύσκολους καιρούς μας,
αναρωτιέμαι δίκαια και όλοι σας πιστεύω
αν πρέπει τώρα να γελώ ή διαρκώς να κλαίω
καθότι οι πολιτικοί που... όλα τα γνωρίζουν
άρχισαν τη διζωνική τώρα να... ξεζουμίζουν!!!

Kωστάκης Π. Iωαννίδης

H ΣATIPA TOY K.Π.I.

ΠΕΡΙ ΔΙΖΩΝΙΚΗΣ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
Οι πιο κάτω, διορίζονται με δοκιμασία στη θέση Λει-

τουργού Διεθνών Σχέσεων, Βουλή των Αντιπροσώπων, από
τις 3 Οκτωβρίου 2011: Βασίλης Κοιλιάρης, Έβελυν Μορί-
δου, Λουκία Μούγη.

Η Ιωάννα-Μαρία Συγκρασίτη, διορίζεται με δοκιμασία
στη θέση Λειτουργού Διεθνών Σχέσεων, Βουλή των Αντι-
προσώπων, από τις 3 Οκτωβρίου 2011.

Ο Γιώργος Μαυρογιάννης, διορίζεται με δοκιμασία στη
θέση Επιθεωρητή Εμπορίου και Βιομηχανίας, από τις 3
Οκτωβρίου 2011.

Η Ανδρούλα Λανίτη, Ανώτερος Λειτουργός Τύπου και
Πληροφοριών, διορίζεται στη θέση Διευθυντή Διαφώτισης,
Υπουργείο Εξωτερικών, από την 1η Νοεμβρίου 2011.

Η Ελένη Πίττα, Οικονομικός Λειτουργός, πάνω σε υπε-
ράριθμη βάση, Υπουργείο Οικονομικών, διορίζεται στη
θέση Οικονομικού Λειτουργού, από την 1η Οκτωβρίου
2011.

Οι πιο κάτω Οικονομικοί Λειτουργοί, πάνω σε υπερά-
ριθμη βάση, Υπουργείο Οικονομικών, διορίζονται με δοκι-
μασία στη θέση Οικονομικού Λειτουργού, από την 1η
Οκτωβρίου 2011: Ιωάννα Μαρκίδου, Ντανιέλλα Νεοκλέ-
ους.

Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη θέση Λειτουρ-
γού Στατιστικής, από τις 17 Οκτωβρίου 2011: Άντρη Ευτυ-
χίου, Γιώργος Ιωάννου, Χαράλαμπος Λαός, Αθανασία
Πέτσα.

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
Οι πιο κάτω Λειτουργοί Γεωργίας, προάγονται στη θέση

Λειτουργού Γεωργίας Α΄, από τις 15 Οκτωβρίου 2011: Γε-
ώργιος Ελευθερίου, Στέλλα Κούτσουρου-Λάμπρου.

Ο Ανδρέας Θεοδώρου, Μετεωρολογικός Βοηθός, 1ης
Τάξης, προάγεται στη θέση Μετεωρολογικού Επιθεωρητή,
από την 1η Νοεμβρίου 2011.

Ο Γεώργιος Αδαμίδης, Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών
Α΄, Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, προάγεται στη θέση
Ανώτερου Λειτουργού Γεωργικών Ερευνών, από τις 15
Οκτωβρίου 2011.

Ο Σάββας Σαββίδης, Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών Α΄,
Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, προάγεται στη θέση Ανώ-
τερου Λειτουργού Γεωργικών Ερευνών, από τις 15 Οκτω-
βρίου 2011.

Ο Δαμιανός Νεοκλέους, Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών
Α΄, Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, προάγεται στη θέση
Ανώτερου Λειτουργού Γεωργικών Ερευνών, από τις 15
Οκτωβρίου 2011.

Οι πιο κάτω Λειτουργοί Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα
Περιβάλλονος, προάγονται στη θέση Λειτουργού Φυσικού
Περιβάλλοντος Α΄, από την 1η Νοεμβρίου 2011: Δημήτρης
Κουτρουκίδης, Μερόπη Σαμαρά.

Η Τέρψια (Σούλλα) Λαμπριανού, Λειτουργός Βιομηχανι-
κών Εφαρμογών, προάγεται στη θέση Ανώτερου Λειτουρ-
γού Βιομηχανικών Εφαρμογών, από την 1η Νοεμβρίου
2011.

Ο Χριστόδουλος Κλ. Χριστοδούλου, Λειτουργός Μέ-
τρων και Σταθμών Α΄, Υπηρεσίες Εμπορίου και Βιομηχα-
νίας, προάγεται στη θέση Ανώτερου Λειτουργού Μέτρων
και Σταθμών, από την 1η Νοεμβρίου 2011.

Οι πιο κάτω Διοικητικοί Λειτουργοί, προάγονται στη
θέση Διοικητικού Λειτουργού Α΄, από την 1η Νοεμβρίου
2011: Κατερίνα Οικονόμου-Σιαμτάνη, Νίκη Πετούση,
Μαίρη Θεοφάνους, Ανδρέας Λοΐζου, Αναστασία Χατζη-
προκόπη, Σταύρος Χριστοφή.

Η Μαρία Ψάλτη, Διοικητικός Λειτουργός, προάγεται στη
θέση Διοικητικού Λειτουργού Α΄, από την 1η Νοεμβρίου
2011.

Οι πιο κάτω Τυπογράφοι, προάγονται στη θέση Τυπο-
γράφου, 1ης τάξης, από τις 15 Οκτωβρίου 2011: Κυριακή
Νικολάου, Χρύσω Αναστασίου.

Οι πιο κάτω Λογιστικοί Λειτουργοί, Γενικό Λογιστήριο,
προάγονται στη θεση Λογιστικού Λειτουργού, 1ης Τάξης,
από την 1η Νοεμβρίου 2011: Μαρία Σβανά-Φραγκουλλί-
δου, Χρυστάλλα Ι. Τσαγγαρά, Ξένια Σάββα, Αντώνης Γιαλ-
λούρης, Χριστίνα Α. Κουλουμπρή, Γεωργία Στυλιανού-Αν-
δρέου, Άννα-Μαρία Φιλίππου, Γεωργία Α. Ιωαννίδου, Πα-
ναγιώτα Κέντα, Αντωνία Παπαπαστόλου, Κούλα
Πελλαπαϊσιώτου, Χριστιάνα Κυριάκου, Νικόλαος Νικο-
λάου, Μαρία Γεωργίου.

Ο Κύπρος Χατζηκυπρής, Μηχανολόγος Μηχανικός, 1ης
Τάξης, Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, προ-
άγεται στη θέση Ανώτερου Μηχανολόγου Μηχανικού, από
την 1η Νοεμβρίου 2011.

Ο Κλεόβουλος Κουσουλίδης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός,
1ης Τάξης, Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών,
προάγεται στη θέση Ανώτερου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
από την 1η Νοεμβρίου 2011.

Ο Ανδρέας Στυλιανίδης, Τεχνικός Μηχανικός (Ηλεκτρο-
λογίας), Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, προ-
άγεται στη θέση Τεχνικού Μηχανικού, 1ης Τάξης, (Ηλε-
κτρολογίας), από την 1η Νοεμβρίου 2011.

Η Θεοδώρα Χατζηβασιλείου-Ποταμίτου, Βοηθός Διευ-
θυντής Κλινικής/Τμήματος (Οφθαλμολογίας), προάγεται
στη θέση Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος, στην ειδικότητα

της Οφθαλμολογίας, από την 1η Νοεμβρίου 2011.
Η Ελένη Συμεωνίδου, Ιατρικός Λειτουργός, 1ης Τάξης,

προάγεται στη θέση Ανώτερου Ιατρικού Λειτουργού, από
την 1η Νοεμβρίου 2011.

Η Δάφνη Ευριπίδου, Ιατρικός Λειτουργός, 1ης Τάξης,
προάγεται στη θέση Ανώτερου Ιατρικού Λειτουργού, από
την 1η Νοεμβρίου 2011.

Η Γεωργία Παπαδημητρίου, Ιατρικός Λειτουργός, 1ης
Τάξης, προάγεται στη θέση Ανώτερου Ιατρικού Λειτουργού,
από την 1η Νοεμβρίου 2011.

Ο Κυριάκος Χατζηοδυσσέως, Ιατρικός Λειτουργός, 1ης
Τάξης (Γενικής Ιατρικής), προάγεται στη θέση Ανώτερου Ια-
τρικού Λειτουργού, από την 1η Νοεμβρίου 2011.

Οι πιο κάτω Βοηθοί Οδοντιατρείου, Οδοντιατρικές Υπη-
ρεσίες, προάγονται στη θέση Ανώτερου Βοηθού Οδοντια-
τρείου, από τις 15 Οκτωβρίου 2011: Ανθούλλα Παναγιωτί-
δου, Γιολάντα Ραουνά.

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Κενές Θέσεις Ιατρικού Λειτουργού, 1ης Τάξης, Ιατρικές
Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικό-
τητα της Ακτινολογίας
Γίνονται δεκτές αιτήσεις για δύο κενές μόνιμες θέσεις Ια-
τρικού Λειτουργού, 1ης Τάξης, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπη-
ρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Ακτινολογίας.
(Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής). Ο μι-
σθός της θέσης είναι Α11: €29.684, 30.885, 32.086, 33.287,
34.488, 35.689, 36.890, 38.091, 39.292 και Α13: €39.013,
40.553, 42.093, 43.633, 45.173, 46.713, 48.253 (Συνδυασμέ-
νες Κλίμακες).
Αιτήσεις μέχρι 5 Δεκεμβρίου 2011. Λεπτομέρειες στην
Επίσημη Εφημερίδα της 11ης Νοεμβρίου 2011. �

Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, ανακοινώ-
νει σε όλους τους ενδιαφερόμενους υπηρετούντες μόνιμους
Χωρομέτρες, Σχεδιαστές και Τεχνικούς Μηχανικούς ότι οι
ενδοτμηματικές εξετάσεις που απαιτούνται από το Σχέδιο
Υπηρεσίας της θέσης τους, θα γίνουν τη Δευτέα 19 Δεκεμ-
βρίου 2011, από τις 09:00 μέχρι τις 12:00, στο Εκπαιδευτή-
ριο του Τμήματος, στη Λευκωσία.

Εξεταστέα Ύλη: Η εξεταστέα ύλη βασίζεται σε θέματα
όπως αυτά εφαρμόζονται στις εργασίες των κλάδων Χω-
ρομετρίας, Χαρτογραφίας και Γεωδαισίας, του Τμήματος
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και στην ύλη που δόθηκε,
μέσα στο πλαίσιο των ενημερωτικών και εκπαιδευτικών
τους μαθημάτων.

Χρήση Βοηθημάτων: Το εξεταστικό δοκίμιο θα αποτε-
λείται από δύο (2) μέρη. Το 1ο μέρος θα είναι κοινό για
όλους τους υποψηφίους (Χωρομέτρες, Σχεδιαστες και Τε-
χνικούς Μηχανικούς) και το 2ο μέρος θα περιλαμβάνει
ερωτήσεις σε εξειδικευμένα θέματα.

Γλώσσα: Η εξέταση θα διεξαχθεί στην Ελληνική Γλώσσα.
Βαθμολογία: Το σύνολο της βαθμολογίας θα είναι 100

μονάδες. Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που συγκεν-
τρώνει πενήντα (50) τουλάχιστον μονάδες.

Οι δηλώσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις, πρέπει να
υποβληθούν στο Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολίου και
Χωρομετρίας, το αργότερο μέχρι τις 2 Δεκεμβρίου 2011. �

Ενδοτμηματικές Εξετάσεις Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
2(ΔΥΟ) ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Πωλούνται 2 (δύο) συνε-
χόμενα οικόπεδα στα Λα-
τσιά - Δρόμος προς Λαϊκή
Σπόρτιγκ Κλαπ εμβαδόν
530 τ.μ. το καθένα σε
ζώνη ΚΑ6, Συντελεστής
Δόμησης 90%, Κάλυψη
50%, δύο όροφοι.

Τηλ.: 99514714, 
99444041



Aπόψεις και σχόλια
Αντισυνταγματική η έμμεση 
αμνηστία

Τα σχέδια της Βουλής για μια νέα έμ-
μεση αυτή τη
φορά φορολο-
γική αμνηστία,
ανατρέπει ο Γε-
νικός Εισαγγε-
λέας. Με επι-

στολή του πληροφόρησε την Επιτροπή
Οικονομικών της Βουλής ότι η πρόταση
Νόμου του Αβέρωφ Νεοφύτου που ομό-
φωνα ενέκριναν όλα τα Κόμματα, κρίνεται
αντισυνταγματική. Σύμφωνα με το Γενικό
Εισαγγελέα παρόμοια πρόταση με τίτλο «ο
περί Ρύθμισης Φορολογικών Χρεών (Ειδι-
κές Διατάξεις) Νόμος του 2007» είχε ψη-
φιστεί σε Νόμο, ο οποίος επιχειρούσε να
ρυθμίσει την πληρωμή οφειλομένων
τόκων και επιβαρύνσεων κατά παρόμοιο
τρόπο με την παρούσα πρόταση Νόμου».
Αυτή προσθέτει, «αποτέλεσε αντικείμενο
προς εξέταση από την Πλήρη Ολομέλεια
του Ανωτάτου Δικαστηρίου» ύστερα από
αναφορά του Προέδρου της Δημοκρατίας
και κρίθηκε ως αντισυνταγματική σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 24 και
28 του Συντάγματος.

Επομένως, σημειώνει η δικηγόρος της
Δημοκρατίας Έλενα Συμεωνίδου, εκ μέ-
ρους του Γενικού Εισαγγελέας, «καθώς η
πρόταση Νόμου που έχουμε ενώπιον μας
τώρα επιχειρεί να έχει το ίδιο αποτέλεσμα
(…) αναπόφευκτα θα πρέπει να θεωρηθεί
ως αντισυνταγματική».

Η πρόταση Νόμου προβλέπει τη δια-
γραφή του ποσού των τόκων και πρόσθε-
των επιβαρύνσεων επί φορολογικών οφει-
λών μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2008, το
οποίο υπερβαίνει το 5% του συνόλου
αυτών, «νοουμένου ότι τα υπόχρεα πρό-
σωπα θα εξοφλήσουν τις αρχικές φορολο-
γικές τους οφειλές πλήρως, καταβάλλον-
τας ταυτόχρονα το ποσοστό του 5% του
συνόλου των επιβληθέντων τόκων και επι-
βαρύνσεων μέχρι το τέλος του 2011».

«Ο Φιλελεύθερος»,
12.11.2011

• Είναι με την ενθάρρυνση της φοροδια-
φυγής και φοροαποφυγής που φθά-
σαμε στη σημερινή κατάσταση.

• Είναι αυτά τα μέτρα που εφάρμοζε και
η Ελλάδα και η Ιταλία, που είναι οι κύ-
ριοι ανταγωνιστές μας στο πρωτά-
θλημα της φοροδιαφυγής και της απά-
της.

�

Έθνος, Ευρώπη και παγκοσμιοποίηση
Με αρκετή καθυστέρηση όλο και περισ-

σότεροι συνειδη-
τοποιούν ότι πλέον
ζούμε «σε έναν
κόσμο ανάποδα»
(Ed. Galeano). Τα
θεμέλια μοιάζουν
πια μετέωρα στο
κενό και τίποτε δεν

παραμένει όρθιο. Η παρατήρηση των εξε-
λίξεων είναι εύκολη: το εθνικό κράτος

κάμπτεται ενώπιον των δυνάμεων της
παγκοσμιοποίησης. Ο χώρος της κρατικής
πολιτικής εξασθενεί και βυθίζεται στο
τέλμα. 

Τα προγράμματα για την υγεία, την 
παιδεία, την κοινωνική ασφάλιση υπαγο-
ρεύονται από τις αγορές, ενώ οι κυβερνή-
σεις, σχεδόν αξιολύπητες, συμμορφώνον-
ται και οι πολίτες δυστυχούν. Επιπλέον: η
δικαιοσύνη παραμερίζεται προς όφελος
των αποτελεσματικών διαχειρίσεων· όσο
για τους χάρτες ατομικών και κοινωνικών
δικαιωμάτων, τα συντάγματα και τις διε-
θνείς συμβάσεις, αυτά μένουν γράμμα
κενό.

Οι μεγάλες δυνάμεις φαίνονται να υπο-
δέχονται έτοιμες την αλλαγή. Ήδη στις
ΗΠΑ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση η νομο-
θετική εξουσία, αυτή που παρέχει τα πε-
ρισσότερα εχέγγυα διαφάνειας και δημο-
κρατικής λογοδοσίας, είναι υποτιμημένη.
Πόση  δύναμη έχει το Ευρωκοινοβούλιο,
ενώπιον του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και
των πανίσχυρων αγορών; Πόσο μπορούν
να αλλάξουν τον ρου των οικονομικών -
πολιτικών - κοινωνικών εξελίξεων τα δι-
καστήρια; Η εκτελεστική εξουσία είναι
παντοδύναμη και μπορεί χωρίς όρια να
ακολουθεί τα κελεύσματα των αγορών. 

Πριν από δέκα περίπου χρόνια στην
εφημερίδα αυτή (και σε βιβλίο) έγραφα για
τις «πλειοψηφίες στο στόχαστρο», τους
πληθυσμούς που τίθενται στο στόχαστρο
μιας επίθεσης. Τότε ήδη μπορούσε να πε-
ριγραφεί ένα σφυροκόπημα του κράτους
δικαίου. Σήμερα διάγουμε τη δεύτερη

φάση: Στο στόχαστρο έχουν κλειδωθεί
πλέον και τα κοινωνικά δικαιώματα, όχι
μόνο κάποιων αποκλεισμένων αλλά και
του μέσου πολίτη. 

Ακριβώς για τους ίδιους λόγους όμως
μια περίεργη αισιοδοξία μπορεί να στηρί-
ζεται όχι σε ευχολόγια και στρουθοκαμη-
λισμούς, αλλά σε πραγματικές συνθήκες:
όσο πλήττονται οι πολλοί, τόσο οι σύγ-
χρονοι θεσμοί της δημοκρατίας θα τρέ-
πονται από προσχήματα τυπικά και άδεια
κελύφη σε ουσιαστικά αιτήματα και σε
διεκδικήσεις. Τα κοινά βιώματα καταπίε-
σης των πολλών θα οδηγήσουν στην εμ-
φάνιση μιας νέας συλλογικής συνείδησης
με κοινωνικά χαρακτηριστικά και με απώ-
τερες πολιτικές προοπτικές. Τα κινήματα,
τα κόμματα, οι συντεχνίες, λοιδορημένα
απολειφάδια του νεωτερικού παρελθόν-
τος, θα ανιχνεύσουν δρόμους συγκλίσεων
για να ανταποκριθούν στις διογκώσεις της
βάσης. ΄Oποιος νωρίτερα θα μελετήσει και
θα το καταλάβει, νωρίτερα θα απελευθε-
ρωθεί. Η ελευθερία, η δημοκρατική οργά-
νωση και η παιδεία προϋποθέτουν η μία
την άλλη. 

Νίκος Παρασκευόπουλος,
Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ,

«ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ», 13.11.2011
• Φαίνεται ότι οι πολιτικές για την κρίση

σε όλη την Ευρώπη καθοδηγούνται
από μια ιδέα: ότι η σταθεροποίηση των
χρηματιστικών αγορών είναι πιο ση-
μαντική από τη σταθερότητα στις ζωές
των ανθρώπων. �
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Τα ποιό πάνω προϊόντα προσφέρονται και σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

Προσφέρεται κατοίκον παράδωση και δικαίωμα επιστροφής εντός 15 ημερών
(στην  αρχική κατάσταση και συσκευασία)

Αγοράστε τώρα τα Αυθεντικά Αγγλικά επιτραπέζια σετ Johnson Brothers μέλος της Wedgewood
σε ειδικές τιμές μόνο για τους αναγνώστες της εφημερίδας «Δημόσιος Υπάλληλος»

Κάντε την αγορά σας τώρα

22267070

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

ΣΕΤ
77
ΤΕΜΑΧΙΑ

τιμή από €485 τώρα €225 τιμή από €950 τώρα €450

τιμή από €850 τώρα €385

Summer Chintz Fresh Fruit

Regency White Priory McBaine

τιμή από €525 τώρα €240

Περιορισμένος Αριθμός Σετ

ΣΕΤ
119
ΤΕΜΑΧΙΑ

ΣΕΤ
127
ΤΕΜΑΧΙΑ

ΣΕΤ
80
ΤΕΜΑΧΙΑ

Υπό δικαστική κρίση οι έκτακτες αποκοπές
καταδεικνύεται η αναγκαιότητα και το εύ-
λογο της επιβαλλόμενης από το Νόμο διά-
κρισης.  

ε. Η προσβαλλόμενη απόφαση στηρίζεται
σε νόμο ο οποίος συγκρούεται με το Διεθνές
Σύμφωνο Περί Κοινωνικών και Πολιτιστι-
κών Δικαιωμάτων το οποίο κυρώθηκε με το
Νόμο 14/1969, στο άρθρο 7 του οποίου κα-
θιερώνεται το δικαίωμα κάθε προσώπου να
απολαμβάνει δίκαιους και ευνοϊκούς όρους
εργασίας και ειδικότερα αντιμισθία που να
παρέχει σε όλους δίκαιο μισθό και ίσες απο-
δοχές για εργασία ίσης αξίας, χωρίς διάκριση
οποιασδήποτε φύσης.  Με τη συνεισφορά
που προβλέπεται στο Νόμο 112(Ι)/2011 δη-
μιουργείται δυσμενής διάκριση σε βάρος
των δημοσίων υπαλλήλων έναντι άλλων
υπαλλήλων που εκτελούν εργασία ίσης
αξίας.

στ. Η προσβαλλόμενη απόφαση προ-
σκρούει στις πρόνοιες του Άρθρου 38 του
περί Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δι-
καίου Νόμου 158(I)/99 καθότι παραβιάζεται
η αρχή της ισότητας των πολιτών έναντι της
διοίκησης, η οποία με τη θέσπιση του συγ-
κεκριμένου νομοθετήματος, διακρίνει ανά-
μεσα σε δημόσιους υπαλλήλους και υπαλ-
λήλους του ιδιωτικού τομέα.  

ζ. Η προσβαλλόμενη απόφαση λήφθηκε
με βάση το Νόμο 112(I)/2011 ο οποίος είναι
αντισυνταγματικός καθότι προσκρούει στις
πρόνοιες του Άρθρου 24 του Συντάγματος
το οποίο επιβάλλει συνεισφορά στα δημό-
σια βάρη στον καθένα ανάλογα με τις δυνα-
τότητες του, επειδή με το νόμο αυτό η υπο-
χρέωση συνεισφοράς δεν εναποτίθεται σε
έκαστον, όπως επιτάσσει το Άρθρο 24 του
Συντάγματος, αλλά περιορίζεται μόνο στην
τάξη των εργοδοτουμένων στην κρατική
υπηρεσία.

η. Η προσβαλλόμενη απόφαση λήφθηκε
στη βάση αντισυνταγματικού νόμου καθότι
οι προβλεπόμενοι από το Άρθρο 24 του Συν-
τάγματος τρόποι επίλυσης των δημοσιονο-

μικών προβλημάτων αφορούν τον κάθε ένα
και όχι επιλεκτική τάξη εργαζομένων, όπως
στην παρούσα περίπτωση.

θ. Η προσβαλλόμενη απόφαση στηρίχ-
θηκε σε αντισυνταγματικό νόμο ο οποίος
προσκρούει στο άρθρο 28 του Συντάγματος
καθότι επιταγή του άρθρου αυτού είναι
όπως όλοι δικαιούνται να τύχουν ίσης προ-
στασίας και μεταχείρισης και διακρίσεις επι-
τρέπονται μόνο αν οι υπάλληλοι του δημο-
σίου κα ευρύτερου δημοσίου τομέα δεν
τελούν υπό τις ίδιες ή παρόμοιες με τους
λοιπούς υπαλλήλους συνθήκες. Με τον
Νόμο 112(Ι)/2011 οι δημόσιοι υπάλληλοι
καλούνται να συνεισφέρουν ως να είχαν δυ-
νάμεις μεγαλύτερες από αυτές των υπαλλή-
λων με ανάλογες με αυτούς απολαβές που
εργοδοτούνται στον ιδιωτικό τομέα και δια-
κρίνονται από τους άλλους υπαλλήλους με
βάση την κοινωνική τους τάξη, όπως απορ-
ρέει από τη δημοσιοϋπαλληλική τους ιδιό-
τητα, κατά παράβαση της αρχής της ισότη-
τας που προστατεύεται από το Άρθρο 28(2)
του Συντάγματος. 

ι. Η προσβαλλόμενη απόφαση στηρίχ-
θηκε σε αντισυνταγματικό νόμο κατά τη θέ-
σπιση του οποίου δεν εξειδικεύθηκε η άμεση
κοινωνική ανάγκη επιλογής της στόχευσης
των υπαλλήλων του δημοσίου τομέα έναντι
άλλων, οι οποίοι ασκούν αμειβόμενη απα-
σχόληση με ανάλογο ωράριο ή ωφελήματα.
Δεν υπήρξε μελέτη που να καταδεικνύει ότι
οι υπάλληλοι του δημοσίου τομέα υπερέ-
χουν με οποιοδήποτε τρόπο σε ωφελήματα,
ωράριο, αμοιβή, ανέλιξη, σύνταξη ή άλλως
πως έναντι άλλων υπαλλήλων που ασκούν
ανάλογη εργασία σε ιδιωτικές εταιρείες,
τραπεζικούς, ασφαλιστικούς, χρηματοπι-
στωτικούς, ναυτιλιακούς ή άλλους εμπορι-
κούς οργανισμούς, ή οργανισμούς παροχής
νομικών, ελεγκτικών, λογιστικών, διαφημι-
στικών, ή άλλου είδους υπηρεσιών, ώστε να
αιτιολογείται η διαφοροποίηση στην από-
λαυση των προσβαλλόμενων ατομικών δι-
καιωμάτων. �

Συνέχεια από σελ. 1



EPEYNA, ETOIMAZEI: Nάσω Κασoυλίδoυ

ΣΕΛIΔΑ ΤΗΣ ΓYΝΑIΚΑΣ
Yπάλληλος
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Δρ Στέλια Ιωαννίδου Καδή
Ενδοκρινολόγος – Διαβητολόγος 

Ηοστεοπόρωση χαρακτηρίζεται
από χαμηλή οστική πυκνότητα και
έχει ως επακόλουθο την αυξημένη

πιθανότητα καταγμάτων μετά από ελάχι-
στο τραύμα. Είναι μια ύπουλη ασθένεια
αφού δεν προκαλεί οποιαδήποτε συμπτώ-
ματα μέχρι τη στιγμή που παρουσιάζεται
κάποιο κάταγμα. Η έγκαιρη διάγνωση της
οστεοπόρωσης δίνει τη δυνατότητα σε
άτομα με υψηλό κίνδυνο καταγμάτων να
κάνουν αλλαγές στον τρόπο ζωής τους και
να λάβουν θεραπευτικές αγωγές που να
ελαττώνουν τον κίνδυνο αυτό.
Εξέχαση Dexa

Η διάγνωση της οστεοπόρωσης βασίζε-
ται στην ακτινολογική εξέταση DEXA που
μετρά την οστική πυκνότητα στην οσφυϊκή
μοίρα της σπονδυλικής στήλης και στο άνω
άκρο του μηριαίου οστού. Η εξέταση αυτή
είναι γρήγορη, ανώδυνη και οικονομική. Η
ακτινοβολία πουεμπεριέχει είναι λιγότερη
από το ένα δέκατο της  ακτινοβολίας μιας
ακτινογραφίας θώρακος. Το αποτέλεσμα
της εξέτασης DEXA περιλαμβάνει το λε-
γόμενο T score που συγκρίνει την οστική
πυκνότητα του ασθενούς με την οστική πυ-
κνότητα ενός νεαρού ατόμου του ίδιου
φύλου T score μεγαλύτερο του-1 υποδη-
λώνει φυσιολογική οστική πυκνότητα. T
score μεταξύ του -1 και του -2.5 υποδηλώ-
νει χαμηλή οστική πυκνότητα ή οστεοπε-
νία και T score μικρότερο του-2.5 είναι εν-
δεικτικό οστεοπόρωσης. Διάφορες συνθή-
κες όπως οστεόφυτα των σπονδύλων σε
περιπτώσεις εκφυλιστικών αλλοιώσεων
της σπονδυλικής στήλης ή βαριές παρα-
μορφώσεις της σπονδυλικής στήλης όπως
σκολίωση, ή καθιζήσεις σπονδύλων σε βα-
ριές οστεοπορώσεις ή άλλες αιτίες, δημι-
ουργούν προβλήματα στην αξιο-λόγηση
της οστικής πυκνότητας της σπονδυλικής
στήλης δίδοντας ψευδείς εκτιμήσεις. Σε
αυτές τις περιπτώσεις ο ποσοτικός αξονι-
κός τομογράφος (QCT) μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί αντί της εξέτασης DEXA για μέ-
τρηση της οστικής πυκνότητας. Το αποτέ-
λεσμα της εξέτασης DEXA περιλαμβάνει
επίσης το λεγόμενο Z score που συγκρίνει
την οστική πυκνότητα του ασθενούς με
την οστική πυκνότητα ενός ατόμου της
ίδιας ηλικίας και φύλου. Οι περισσότεροι ει-
δικοί συνιστούν τη χρήση του Z score αντί
του T score για νεαρούς άνδρες, προεμμη-
νοπαυσιακές γυναίκες και παιδιά. Z score
μεγαλύτεροαπό-2 υποδηλώνει φυσιολο-
γική οστική πυκνότητα. Η διάγνωση της

οστεοπόρωσης σε νεαρούς άνδρες, προεμ-
μηνοπαυσιακές γυναίκες και παιδιά δεν
πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά στο απο-
τέλεσμα της εξέτασης DEXA. Άτομα που
έχουν διαγνωστεί με οστεοπόρωση πολλές
φορές πρέπει να υποβάλλονται σε περαι-
τέρω εξετάσεις για εντοπισμό πιθανών πα-
θήσεων που προκαλούνο στεοπόρωση. 
Ποιοί πρέπει να υποβάλλονται στην
εξέταση Dexa

Οι κυριότερες αιτίες της οστεοπόρωσης
είναι η εμμηνόπαυση και τα γηρατειά. Τα
άτομα που πρέπει να υποβάλλονται στην
εξέταση DEXA είναι λοιπόν κατά κύριο
λόγο, οι μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες
αλλά και οι άνδρες μεγάλης ηλικίας. Άλλες
κατηγορίες ατόμων που πρέπει να υποβάλ-
λονται στην εξέταση DEXA είναι άτομα
που λαμβάνουν χρόνια θεραπευτική αγωγή
με κορτιζόνη αλλά και άτομα με ενδοκρι-
νολογικές, γαστρεντερολογικές ή ρευμα-
τολογικές παθήσεις, οι οποίες προκαλούν
ελάττωση της οστικής πυκνότητας. Η εξέ-
ταση DEXA πρέπει επίσης να συνιστάται
σε άτομα με προηγούμενο κάταγμα μετά
από ελάχιστο τραύμα αλλά και σε άτομα με
παράγοντες κινδύνου για οστεοπόρωση,
όπως νευρική ανορεξία, οικογενειακό ιστο-
ρικό οστεοπόρωσης και κυρίως ιστορικό
κατάγματος ισχίου του ενός ή και των δύο
γονιών.
Ποιοι πρέπει να λαμβάνουν θεραπευ-
τική αγωγή για Οστεοπόρωση

Η απόφαση για χορήγηση θεραπευτικής
αγωγής για οστεοπόρωση βασίζεται σε

πληροφορίες που αποκομίζει ο θεράπων ια-
τρός από:

• Λεπτομερές ιατρικό ιστορικό και κλι-
νική εξέταση που να καλύπτει παθήσεις ή
θεραπευτικές αγωγές, οι οποίες προκαλούν
ελάττωση της οστικής πυκνότητας,  προ-
ηγούμενα κατάγματα μετά από ελάχιστο
τραύμα καθώς και παράγοντες κινδύνου
για οστεοπόρωση.

• Τα αποτελέσματα της εξέτασης DEXA
• Ακτινογραφίες για πιθανά σπονδυλικά

κατάγματα όπου ενδείκνυται.
Όλα αυτά τα δεδομένα μπορούν να εν-

σωματωθούν σε ένα ειδικό εργαλείο που
είναι εύκολα προσβάσιμο στο διαδίκτυο, το
οποίο μπορεί να υπολογίσει τον απόλυτο
καταγματικό κίνδυνο του ασθενούς
(FRAX), ούτως ώστε να αποφασίσει ο θε-
ράπων ιατρός κατά πόσο ο ασθενής πρέπει
να λάβει θεραπευτική αγωγή για οστεοπό-
ρωση. 

Εξετάσεις αίματος ή ούρων για τους δεί-
κτες ανακατασκευής του οστού, δεν χρησι-
μοποιούνται για τη διάγνωση της οστεο-
πόρωσης ή τον υπολογισμό του καταγμα-
τικού κινδύνου.

Παρακολούθηση ατόμων με Οστεοπό-
ρωση

Η θεραπευτική αγωγή στην οστεοπό-
ρωση αποσκοπεί:

• Στην αποφυγή οστεοπορωτικών κα-
ταγμάτων

• Στη βελτίωση ή σταθεροποίηση της
οστικής πυκνότητας που ισοδυναμεί με μεί-
ωση του καταγματικού κινδύνου. Η παρα-
κολούθηση ατόμων με οστεοπόρωση απο-
σκοπεί στο να απαντηθεί το ερώτημα κατά
πόσο η θεραπευτική αγωγή είναι επιτυχής ή
όχι. Περιλαμβάνει ιατρικό ιστορικό και κλι-
νική εξέταση και, όπου ενδείκνυται, ακτι-
νογραφίες για πιθανά κατάγματα, αλλά και
την επανάληψη της εξέτασης DEXA για
επανεκτίμηση της οστικής πυκνότητας
μετά από την παρέλευση τουλάχιστον ενός
έτους και κατά προτίμηση δύο ετών από
την αρχή της θεραπευτικής αγωγής. Εξετά-
σεις αίματος ή ούρων για τους δείκτες ανα-
κατασκευής του οστού μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν σε εξειδικευμένα κέντρα, μετά
από την παρέλευση τουλάχιστον έξι μηνών
ως μια πρώτη ένδειξη για την ανταπόκριση
στη θεραπευτική αγωγή. �

ΟΣουηδός ευρωβουλευτής της
Αριστεράς, Mikael Gustafsson, έγινε
ο πρώτος άνδρας πρόεδρος της επι-

τροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών του ΕΚ
στις 3 Οκτωβρίου. Ο διορισμός του αποτε-
λεί σαφές μήνυμα ότι τα δικαιώματα των
γυναικών δεν είναι αποκλειστικά γυναικεία
υπόθεση. Ο ίδιος, θερμός υποστηρικτής της
ισότητας των φύλων, το έχει κάνει πράξη
στην καθημερινή τους ζωή, όπως σημει-
ώνουν οι συνάδελφοί του ευρωβουλευτές. 

“Είναι πραγματική τιμή” δήλωσε ο νεο-
φώτιστος στο ΕΚ Mikael Gustafsson μετά
την εκλογή τους στη θέση του προέδρου
της επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών:
“η επιτροπή με εμπιστεύθηκε και θα κάνω
ότι μπορώ για να δικαιώσω την εμπιστο-
σύνη αυτή”…

“Μεταξύ των προκλήσεων που έχουμε
μπροστά μας είναι η νομοθεσία για τη βία
κατά των γυναικών, η αύξηση της οικονο-

μικής ανεξαρτησίας των γυναικών και της
επιρροής τους στην πολιτική”, εξηγεί.
Mikael Gustafsson

Γεννήθηκε το 1966, παντρεμένος με δύο
παιδία

Πέρασε από διάφορες πολιτικές θέσεις,

όπως σύμβουλος της Αριστεράς στο σουη-
δικό κοινοβούλιο

Αντικαθιστά την Eva-Britt Svensson που
παραιτήθηκε από το ΕΚ για λόγους υγείας

Στις 3 Οκτωβρίου έγινε ο πρώτος άνδρας
που εκλέγεται πρόεδρος της επιτροπής Δι-
καιωμάτων των Γυναικών του ΕΚ από την
ίδρυσή της το 1984

Η ανάληψη της προεδρίας της επιτροπής
που ασχολείται με την ισότητα των φύλων
από έναν άνδρα ίσως προκαλέσει κάποια
ερωτηματικά, έτσι εμείς αποφασίσαμε να
μιλήσουμε με κάποιους από τους συναδέλ-
φους του ευρωβουλευτές…
Ανοιχτόμυαλος και διαβασμένος…

Ο Mikael είναι ανοιχτόκαρδος, ανοιχτό-
μυαλος, πολύ διαβασμένος και, πράγμα πα-
ράξενο για πολιτικό, γνήσια αφοσιωμένος
στο κοινό καλό”, σημειώνει η Miriam Malm,
που προέρχεται από το ίδιο κόμμα με τον
ίδιο. “είναι επίσης διπλωμάτης, μετριόφρων

και άνθρωπος εμπιστοσύνης, τονίζει.
Με τι ασχολείται περισσότερο; “θα έλεγα

ο φεμινισμός, το περιβάλλον και η μετά-
βαση σε μια οικολογικά βιώσιμη κοινωνία”,
σημειώνει για να τονίσει ότι αυτά που πι-
στεύει τα κάνει ο ίδιος πράξη.

Η επίσης Σουηδέζα βουλευτής Ulla An-
dersson τον χαρακτηρίζει “Οικο-φεμινιστή”,
“με βαθειά γνώση της οικονομίας”, για να
μας σημειώσει ότι είναι γνωστός “φαν” της
τέκνο και των χαρτών. Είναι πραγματικός
φεμινιστής και θα το αποδείξει, γνωρίζει τα
θέματα και μπορεί να συμβάλλει στην επί-
λυσή τους” σημειώνει η Andersson.

Η Jenny Fors εργάσθηκε μαζί του στο
σουηδικό κοινοβούλιο σημειώνει ότι
“ακούει προσεκτικά”. “Θα σας πως τι σκέ-
φτονται οι συνάδελφοί του στη Σουηδική
βουλή τώρα που έγινε βουλευτής”, καταλή-
γει η Malm: “χαίρονται που έφυγε για το ΕΚ
γιατί δεν χαριζόταν σε κανέναν”…�

Mikael Gustafsson: Ένας γνήσιος φεμινιστής στο ΕΚ

Διερεύνηση της Οστεοπόρωσης

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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Η απόφαση
Η ΕΔΥ στις 7.5.2007   διόρισε την Παν-

τελίτσα Τσέντα-Κουπεπίδου στη θέση Δι-
ευθυντή Φαρμακευτικών Υπηρεσιών. Οι αι-
τητές άσκησαν προσφυγές και ο διορισμός
ακυρώθηκε. (Βλ. Λοΐζος Παναγή κ.α. ν. Κυ-
πριακής Δημοκρατίας, Προσφυγή 822/07
κ.α., ημερομηνίας 12.11.08). Η ενδιαφερο-
μένη άσκησε έφεση αλλά η ΕΔΥ προχώ-
ρησε σε επανεξέταση, αποτέλεσμα της
οποίας ήταν ο αναδρομικός επαναδιορι-
σμός της ενδιαφερομένης. 

Οι αιτητές άσκησαν τις παρούσες προ-
σφυγές, που συνεκδικάστηκαν. Εκκρεμού-
σης της παρούσας διαδικασίας εκδόθηκε η
απόφαση της Ολομέλειας στην έφεση.
Ήταν απορριπτική και δεν χρειάστηκε να
εξεταστεί η «αντέφεση» που ασκήθηκε από
τον αιτητή, για να εξεταστούν λόγοι που
δεν είχαν εξεταστεί πρωτοδίκως (Βλ. Λοΐ-
ζος Παναγή ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, ΑΕ
189/08 και Παντελίτσα Κουπεπίδου ν. Λοΐ-
ζου Παναγή κ.α., ΑΕ 196/08, ημερομηνίας
4.3.11.).

Δεν δημιουργούνται περι-
πλοκές αφού η απόφαση της
Ολομέλειας, που εκδόθηκε εκ
των υστέρων, ήταν επικυρω-
τική των κρίσεων που οδήγη-
σαν στην αρχική ακύρωση του
διορισμού, στο πλαίσιο των
προσφυγών 822/07 και
846/2007. Δεν την είχε, βε-
βαίως, υπόψη η ΕΔΥ αλλά δεν
αλλάζει η κατάσταση, από την
άποψη του δεδικασμένου,
ούτως ή άλλως.

Οι αιτητές, και οι δυο, ήταν
αρχαιότεροι της ενδιαφερομένης. Επίσης,
υπερείχαν, έστω οριακά, στη βαθμολογία
στις ετήσιες υπηρεσιακές εκθέσεις και δεν
χρειάζεται για τους σκοπούς της παρούσας
να εμπλακώ σε συζήτηση αναφορικά με τη
σημασία των δυο «Εξαίρετος» που είχαν
περισσότερα κατά τα τελευταία χρόνια.
Περαιτέρω, οι αιτητές είχαν το πλεονέ-
κτημα που πρόβλεπε το σχέδιο υπηρεσίας.
Δηλαδή μεταπτυχιακό προσόν στη φαρμα-
κευτική ή κλάδο αυτής. Ο αιτητής κατείχε
διδακτορικό στη φαρμακευτική αλλά, πε-
ραιτέρω, και το πρόσθετο, που κρίθηκε ως
σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης, ΜΒΑ.
Η αιτήτρια είχε μεταπτυχιακό στη φαρμα-
κευτική.

Εν τούτοις, ο Γενικός Διευθυντής του
Υπουργείου Υγείας, κατά την αρχική διαδι-
κασία, σύστησε την ενδιαφερομένη. Η σύ-
σταση του ήταν αναιτιολόγητη όπως θα
μπορούσε να ήταν στη βάση της σχετικής
νομοθετικής ρύθμισης. Θεωρήθηκε, όμως,

με την πρωτόδικη απόφαση στην Προ-
σφυγή 822/07 κ.α. πως συγκρουόταν προς
τα στοιχεία του φακέλου. Που ιδιαίτερα πε-
ριλάμβαναν το γεγονός ότι οι αιτητές κα-
τείχαν το πλεονέκτημα. Αυτός ήταν ο πρώ-
τος λόγος ακυρότητας που διαπιστώθηκε
και αυτή η κρίση κρίθηκε ορθή από την
Ολομέλεια. Όσο και αν δεν απαιτείτο αι-
τιολογία της σύστασης, η αξία της «μει-
ωνόταν σημαντικά».

Η ΕΔΥ, κατά την αρχική
διαδικασία, είχε υποβάλει
τους υποψηφίους σε προφο-
ρική εξέταση. Αξιολόγησε την
ενδιαφερομένη ως εξαίρετη
και τους αιτητές ως πολύ κα-
λούς και αυτό, σε συνδυασμό
προς τη σύσταση, οδήγησε
στην επιλογή της ενδιαφερο-
μένης. Κρίθηκε πρωτοδίκως,
στις προσφυγές 822/07 και
846/2007, πως έλειπε η ειδική
και πειστική αιτιολογία που απαιτείτο για
παραγνώριση του πλεονεκτήματος και πως
στοιχειοθετείτο συναφώς περαιτέρω λόγος
ακυρότητας. Και αυτή η πρωτόδικη κρίση
επικυρώθηκε από την Ολομέλεια, η οποία
αναφέρθηκε συναφώς και στην έλλειψη
αναφοράς στα υπόλοιπα στοιχεία κρίσης,
στα οποία υπερείχαν οι αιτητές, για να κα-
ταλήξει πως η επίκληση της προφορικής
εξέτασης και της σύστασης δεν ικανοποι-
ούσε, στο πλαίσιο των δεδομένων, την
ανάγκη για ειδική και πειστική αιτιολογία.

Η ΕΔΥ, κατά την επανε-
ξέταση, προχώρησε στη
βάση των ήδη υπαρχόντων
δεδομένων που περιλάμβα-
ναν τη δοθείσα σύσταση
και τα αποτελέσματα της
προφορικής εξέτασης. Ως
προς τη σύσταση απλώς
επανέλαβε πως συνιστούσε
στοιχείο που συνηγορούσε
υπέρ της επιλογής της εν-
διαφερομένης. Χωρίς όμως
οτιδήποτε που θα ήταν δυ-
νατό να συσχετισθεί προς

το δεδικασμένο, έστω όπως το καθόριζε
τότε η πρωτόδικη απόφαση, ενόψει της
οποίας προχώρησε στην επανεξέταση.
Αλλά και ως προς τα αποτελέσματα της
προφορικής εξέτασης δεν ήταν διαφορετι-
κός, στην ουσία του, ο χειρισμός. Εξήγησε
η ΕΔΥ τη στόχευση της προφορικής εξέτα-
σης και την αντίληψη που σχημάτισε για
τους ουσιώδεις τομείς που ανέφερε. Επίσης
τους λόγους για τους οποίους η προφορική
εξέταση θα έπρεπε, στη βάση και νομολο-
γίας που παρέθεσε, να έχει ιδιαίτερη βαρύ-
τητα, αφού η θέση ήταν διευθυντική, πρώ-
του διορισμού και προαγωγής, ώστε να
υπερνικά, μαζί με τη σύσταση, το πλεονέ-
κτημα των αιτητών αλλά και την αρχαι-
ότητά τους και τα πρόσθετα προσόντα και
τη συγκριτική τους βαθμολογία. Παραθέτω
ολόκληρο το εκτεταμένο απόσπασμα από
τα πρακτικά της ΕΔΥ:

«Η Επιτροπή έλαβε υπόψη τα προσόντα
των υποψηφίων σε σχέση με τα καθήκοντα

της θέσης, όπως επίσης και τα υπόλοιπα
στοιχεία των αιτήσεων, το περιεχόμενο των
Προσωπικών Φακέλων και των Φακέλων
των Ετήσιων Υπηρεσιακών Εκθέσεων των
υποψηφίων οι οποίοι είναι δημόσιοι υπάλ-
ληλοι, όπως αυτά ίσχυαν κατά τον ουσιώδη
χρόνο, την απόδοση των υποψηφίων κατά
την ενώπιον της προφορική εξέταση και τη
σύσταση του Γενικού Διευθυντή.

Η Επιτροπή έλαβε υπόψη τις Εμπιστευ-
τικές/Υπηρεσιακές Εκθέσεις
των υποψηφίων στο σύνολο
τους, όπως αυτές έγιναν τε-
λικά δεκτές από την ίδια, με
ιδιαίτερη έμφαση σ’ αυτές
των τελευταίων προ του ου-
σιώδους χρόνου ετών, στις
οποίες αποδίδεται ιδιαίτερη
βαρύτητα.

Η Επιτροπή έλαβε επίσης
υπόψη τα προσόντα των
υποψηφίων, καθώς και την

αρχαιότητά τους, η οποία φαίνεται στον
ενώπιον της κατάλογο των υποψηφίων,
όπως αυτός ίσχυε κατά τον ουσιώδη χρόνο.

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όλα τα
ενώπιον της στοιχεία, περιλαμβανομένων
και τωγ καθιερωμένων κριτηρίων στο σύ-
νολο τους, έκρινε ότι η ΚΟΥΠΕΠΙΔΟΥ-
ΤΣΕΝΤΑ Παντελίτσα υπερέχει γενικά των
υπόλοιπων υποψηφίων, την επέλεξε ως την
πιο κατάλληλη και αποφάσισε να προσφέ-
ρει σ’ αυτήν διορισμό στη μόνιμη θέση Δι-
ευθυντή Φαρμακευτικών Υπηρεσιών, ανα-
δρομικά από 15.5.07.

Επιλέγοντας την Κουπεπίδου-Τσέντα
Παντελίτσα, η Επιτροπή έλαβε υπόψη ότι
αυτή έχει αξιολογηθεί ως Εξαίρετη κατά
την ενώπιον της Επιτροπής Δημόσιας Υπη-
ρεσίας προφορική εξέταση, δηλαδή στο
υψηλότερο επίπεδο αξιολόγησης και σε
υψηλότερο σημείο από τους μη επιλεγέν-
τες, είναι περίπου ισοδύναμη ή υπερέχει σε
αξία, όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στις
Ετήσιες Υπηρεσιακές Εκθέσεις των τελευ-
ταίων δέκα προ του ουσιώδους χρόνου
ετών, στις οποίες αποδίδεται
ιδιαίτερη βαρύτητα και, επι-
πλέον, έχει υπέρ της τη σύ-
σταση του Γενικού Διευθυντή.

Η Επιτροπή σημείωσε ότι,
μέσα από τις ερωτήσεις που η
ίδια υπέβαλε στους υποψηφί-
ους κατά την ενώπιον της προ-
φορική τους εξέταση, είχε την
ευκαιρία να σχηματίσει ιδίαν
αντίληψη των ιδιοτήτων και
ικανοτήτων τους, προκειμένου
ν’ ανταποκριθούν στα καθή-
κοντα και τις ευθύνες της υπό
πλήρωση θέσης, η οποία είναι Διευθυντική
και για την οποία η κρίση της για την από-
δοση και το χαρακτήρα/προσωπικότητα
των υποψηφίων είχε αυξημένη σημασία.

Η Επιτροπή δεν παρέλειψε να λάβει
υπόψη ότι οι μη επιλεγέντες υποψήφιοι
Κοκκίνου Παναγιώτα και Παναγή Λοΐζος
διαθέτουν το προβλεπόμενο από το Σχέδιο
Υπηρεσίας πλεονέκτημα, θεώρησε, όμως,
ότι αυτό δεν μπορεί να ανατρέψει την

κρίση της ότι η Κουπεπίδου-Τσέντα, η
οποία διαθέτει και τη σύσταση του Γενικού
Διευθυντή και αξιολογήθηκε σε αρκετά
υψηλότερο από αυτούς επίπεδο κατά την
ενώπιον της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρε-
σίας προφορική εξέταση (Εξαίρετη και
Πολύ καλοί, αντίστοιχα), είναι η καταλλη-
λότερη για τη θέση.

Καταλήγοντας στην πιο πάνω απόφασή
της, η Επιτροπή έλαβε υπόψη και τη σχε-
τική νομολογία, σύμφωνα με την οποία η
κατοχή του πλεονεκτήματος δεν καθορίζει
αφ’ εαυτής και εκ των προτέρων τον κα-
ταλληλότερο υποψήφιο. 

Περαιτέρω, η Επιτροπή έλαβε υπόψη ότι
η θέση είναι Διευθυντική, Πρώτου Διορι-
σμού και Προαγωγής, βρίσκεται ψηλά στην
ιεραρχία των θέσεων στη Δημόσια Υπηρε-
σία και, ως εκ τούτου, έκρινε ότι η κατοχή
του πλεονεκτήματος από μόνη της δεν
μπορεί να υπερακοντίσει τη γενική υπε-
ροχή της επιλεγείσας, όπως αναφέρεται
αναλυτικότερα πιο πάνω».

Στην πραγματικότητα έχουμε επανα-
φορά εκείνων που αποδοκιμάστηκαν δικα-
στικώς. Στο πλαίσιο των δεδομένων είχε
κριθεί, και αυτό δέσμευε την ΕΔΥ, πως ούτε
η σύσταση με τις επικρίσεις που τη συνό-
δευαν, ούτε οι εντυπώσεις από την προφο-
ρική εξέταση ήταν εύλογο να θεωρηθεί ότι
συνιστούσαν την απαιτούμενη ειδική και
πειστική αιτιολογία. 

Συζητήθηκαν και ενώπιο μου ζητήματα
σε σχέση με την κατά περίπτωση βαρύτητα
είτε της αναιτιολόγητης σύστασης είτε των
αποτελεσμάτων της προφορικής εξέτασης.
Με περαιτέρω αναφορά στη σημασία της
αρχαιότητας, της όποιας διαφοράς στη
βαθμολογία στις υπηρεσιακές εκθέσεις,
στη βαρύτητα του πλεονεκτήματος αλλά
και πρόσθετων μη απαιτούμενων προσόν-
των. Όπως και ζητήματα σχετικά προς την
αντίστοιχη πείρα των τριών, είτε ενόψει της
αρχαιότητας είτε και για άλλο λόγο. Η βα-
ρύτητα όμως του κάθε στοιχείου δεν είναι

πλέον, στην προκείμενη πε-
ρίπτωση, θέμα αναζήτησης
ώστε να είναι επιτρεπτό να
επεκταθώ προς τέτοιες κα-
τευθύνσεις. Εδώ έχουμε
ορισμένο δεδικασμένο,
σύμφωνα με το οποίο, επα-
ναλαμβάνω, κάτω από τα
δεδομένα στο σύνολό τους,
ούτε η σύσταση ούτε η προ-
φορική εξέταση συνιστού-
σαν ειδική και πειστική αι-
τιολογία. Η ΕΔΥ, επανήλθε,
ακριβώς στα ίδια, έχουμε

κατ’ ευθείαν σύγκρουση προς το δεδικα-
σμένο και ασφαλώς στοιχειοθετείται λόγος
ακυρότητας.

Οι προσφυγές επιτυγχάνουν. Η προ-
σβαλλόμενη απόφαση ακυρώνεται. Ως
προς τα έξοδα οι αιτητές και οι καθ’ ων η
αίτηση δήλωσαν συμφωνία. Στη βάση της
επιδικάζονται €800 έξοδα πλέον ΦΠΑ για
την κάθε προσφυγή, υπέρ των αιτητών και
εναντίον των καθ’ ων η αίτηση. �

Υποθέσεις αρ.118 & 205/2009
Λοίζος Παναγή  

ν. 
Δημοκρατίας
Παναγιώτα Κοκκίνου

v. 

3 Νοεμβρίου, 2011
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Eτοιμάζει Γλαύκος Xατζηπέτρου

Η ΕΔΥ διόρισε την
Παντελίτσα Κουπε-
πίδου στη θέση Δι-
ευθυντή Φαρμακευ-
τικών Υπηρεσιών.
Οι αιτητές άσκησαν
προσφυγές και ο
διορισμός ακυρώ-
θηκε.

Η ΕΔΥ προχώρησε
σε επανεξέταση,
αποτέλεσμα της
οποίας ήταν ο ανα-
δρομικός επανα-
διορισμός της 
ενδιαφερομένης.

Οι προσφυγές επι-
τυγχάνουν. Διαπι-
στούται κατ’ ευ-
θείαν σύγκρουση
προς το δεδικα-
σμένο και ασφαλώς
στοιχειοθετείται
λόγος ακυρότητας.



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



Με επανάληψη του «όχι» όλων των
Συνδικαλιστικών Οργανώσεων σε
μέτρα που θα πλήξουν και πάλι

τους εργαζόμενους έληξαν οι εργασίες του
27ου Παγκύπριου Συ-
νεδρίου της ΣΕΚ, οι
οποίες ολοκληρώθη-
καν με τη διεξαγωγή
εκλογών για την ανά-
δειξη του αναπλη-
ρωτή γενικού γραμ-
ματέα την περασμένη
Παρασκευή.

Νέος αναπληρωτής γενικός γραμματέας
της ΣΕΚ εξελέγη ο Ανδρέας Μάτσας.  Στη
θέση του γενικού γραμματέα επανεκλέγηκε
χωρίς ανθυποψήφιο ο Νίκος Μωυσέως.  Στις
άλλες τρεις θέσεις της πενταμελούς γενικής
γραμματείας επανεξελέγησαν ο Δημήτρης
Μιχαήλ, γενικός οργανωτικός, ο Σωτήρης
Καλογήρου, γενικός ταμίας και ο Νίκος Επι-
στηθίου, γραμματέας ευρωπαϊκών και διε-
θνών σχέσεων.

Μετά την επανεκλογή του, ο γενικός
γραμματέας, Νίκος Μωυσέως, δήλωσε ότι
στη σημερινή δύσκολη συγκυρία η ΣΕΚ
ενωμένη, ισχυρή, ελεύθερη, προχωρεί μπρο-
στά με δύναμη και σιγουριά για να διαδρα-
ματίσει τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στα
εργασιακά και κοινωνικοοικονομικά δρώ-
μενα, μακριά από εξωσυνδικαλιστικές επιρ-
ροές, προς όφελος των εργαζομένων, των
πλατειών στρωμάτων του πληθυσμού και
του τόπου γενικότερα.

Από το βήμα του παγκυπρίου συνεδρίου
ο Νίκος Μωυσέως έστειλε ισχυρό το μή-
νυμα ότι η ΣΕΚ δεν πρόκειται να αποδεχθεί
ένα νέο πακέτο μέτρων που θα πλήξει και
πάλι τους εργαζομένους.  Για να βγούμε από
τα σημερινά αδιέξοδα, σημείωσε, θα πρέπει
να αποτραπούν πολιτικές σκληρής λιτότη-
τας ενάντια στους μισθούς και τα ωφελή-
ματα των εργαζομένων, κατανέμοντας τα
βάρη της κρίσης δίκαια και ανάλογα με τις
αντοχές της κάθε κοινωνικής ομάδας. �

Tα 70άχρονα ζωής και δράσης της
ΠΣΕ – ΠΕΟ τίμησε η ΠΕΟ την περα-
σμένη βδομάδα. Στην ειδική τιμητική

εκδήλωση εκτός από την αναφορά στην
ιστορία της Οργάνω-
σης επαναλήφθηκαν
και οι πάγιες θέσεις
της για προστασία
των δικαιωμάτων των
εργαζομένων που
αποτελούν συλλογι-
κές θέσεις του συνό-
λου του Συνδικαλι-

στικού Κινήματος. 
Στην  εκδήλωση κύριος ομιλητής ήταν ο

Γ.Γ. της ΠΕΟ Πάμπης  Κυρίτσης ενώ χαιρε-
τισμούς απηύθυναν ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας Δημήτρης Χριστόφιας, ο  Γ.Γ. του

ΑΚΕΛ Άντρος  Κυπριανού και ο Πρόεδρος
της Ντεβ-Ις  Μεμχέετ Σεϊζ. 

Ο Πάμπης Κυρίτσης επισήμανε την ανα-
γκαιότητα  της ύπαρξης του συνδικαλιστι-
κού κινήματος που αποτελεί  δύναμη
ισχυρή, που μπορεί  να προστατεύει  ότι έχει
κερδηθεί με αγώνες και να ανοίγει δρόμους
για ακόμη καλύτερες συνθήκες ζωής και
δουλειάς. 

Ο Γ.Γ. της ΠΕΟ απέρριψε τις τοποθετή-
σεις των επικριτών του συνδικαλιστικού κι-
νήματος οι οποίοι έχουν βαλθεί να πείσουν
ότι είναι αχρείαστη η αλληλεγγύη, η συνα-
δέλφωση  και η συλλογική διεκδίκηση  των
εργαζομένων ενώ σημείωσε ταυτόχρονα και
τη σημασία του διαλόγου που αποτελεί
προϋπόθεση για κατάληξη σε αποδεκτές
ρυθμίσεις. �

Yπάλληλος
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Του Μενέλαου Π. Γεωργιάδη,

Πτυχ. Διοίκησης Επιχειρήσεων,

ΜΒΑ, 

Συνθέτη/Συγγραφέα

Σε μια εποχή όπου η οικονομική
ύφεση, συνεχώς, ζητάει και κερδίζει
νέες παρατάσεις, είναι ορατός ο κίν-

δυνος, αν δε ληφθούν ριζοσπαστικά μέτρα
εδώ και τώρα, να καταρρεύσει το οικονο-
μικό και κατά συνέπεια το κοινωνικό μας οι-
κοδόμημα. Θέλω να τονίσω, ότι είναι, του-
λάχιστον, γελοίο, να επικρατεί η άποψη ότι
το σύστημα δε θα οδηγηθεί σε κατάρρευση,
αν και μόνο αν, οι δημόσιοι υπάλληλοι παύ-
σουν να είναι η «ευνοημένη» τάξη της κυ-
πριακής κοινωνίας. 

Τούτη τη δύσκολη ώρα, που η κυπριακή
οικονομία βρίσκεται στο μεταίχμιο, το αν-
θρώπινο δυναμικό της χώρας, πρέπει να συ-
στρατευθεί και να συμβαδίσει ενωμένο, για
ν’ αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλή-
σεις, κοιτάζοντας μπροστά. Οι αφορισμοί, η
έλλειψη σεβασμού και ο μηδενισμός, έχουν
θέση, μόνο, σε κοινωνίες που εμφανίζουν
τάσεις παρακμής και αυτοκαταστροφής.
Μετά λύπης μου, παρατηρώ ότι έχει χαθεί
κάθε σεβασμός, όχι μόνο προς το δημόσιο
υπάλληλο αλλά και προς στους θεσμούς
που αυτός υπηρετεί. Το γεγονός αυτό είναι
άκρως επικίνδυνο, απαράδεκτο, άδικο και

κατά κάποιο τρόπο αναμενόμενο, καθώς, η
ενορχηστρωμένη προσπάθεια που ξεκίνησε,
ως γνωστό, από συγκεκριμένους κύκλους,
φαίνεται ότι έχει επιφέρει το επιθυμητό γι’
αυτούς αποτέλεσμα. Και ποιο είναι αυτό το
αποτέλ εσμα;
Είναι ο απο-
προσανατολι-
σμός της κοι-
νής γνώμης και
η υπεράσπιση
του «δόγμα-
τος» ότι κά-
ποιοι πρέπει να θησαυρίζουν πάση θυσία,
ακόμη και τώρα, σε μια εποχή ισχνών αγε-
λάδων. Πολλοί αναρωτιούνται, γιατί όλη
αυτή η πολεμική, μεταξύ του ιδιωτικού και
του δημόσιου τομέα, έχει κορυφωθεί, ει-
δικά, αυτήν την περίοδο; Δηλαδή, πριν την
κρίση, δεν υπήρχαν προβλήματα; Η απάν-
τηση είναι απλή. Την εποχή της ανάπτυξης,
οι του ιδιωτικού τομέα έτρωγαν με κουτά-
λια πολυτελείας (χρυσά, ασημένια και δια-
μαντένια κουτάλια), ενώ οι δημόσιοι υπάλ-
ληλοι με σιδερένια. Έτσι, οι πρώτοι δε
διαμαρτύρονταν. Τώρα, που τα πράγματα
άλλαξαν, αντί να πάρουν όλοι σιδερένια
κουτάλια, ζητούν απ’ το δημόσιο υπάλληλο
ν΄αφήσει τα σιδερένια και να πάρει πλα-
στικά. 

Θέλω να δηλώσω, χωρίς κανέναν ενδοι-
ασμό, ότι είμαι περήφανος που ΄μαι δημό-
σιος υπάλληλος, έστω κι αν το κουτάλι μου

είναι καμωμένο από σίδερο. Είμαι περήφα-
νος, τόσο για τους συναδέλφους μου που
εισπράττουν φόρους για να μπορέσει το
κράτος ν’ ασκήσει αναπτυξιακή και κοινω-
νική πολιτική, όσο και γι’ αυτούς οι οποίοι

εργάζονται ει-
κοσιτέσσερις
ώρες το εικοσι-
τετράωρο για
να διευκολύ-
νουν το νόμιμο
εμπόριο, παρέ-
χοντας ασφά-

λεια και προστασία στους πολίτες. Εκφράζω
την ευγνωμοσύνη μου στον αστυνομικό
που μας προστατεύει από κάθε λογής έγ-
κλημα, στο προσωπικό που υπηρετεί στα
νοσοκομεία δίνοντας τη μάχη για τη σωτη-
ρία ανθρώπινων ζωών, στον εκπαιδευτικό
που διδάσκει τα παιδιά μας, γενικώς, σε
κάθε συνάδελφο δημόσιο λειτουργό που
υπηρετεί τον πολίτη και τους θεσμούς, ανε-
ξαρτήτως της θέσης ή του αξιώματος που
αυτός κατέχει. Γιατί, λοιπόν, να μην είμαι πε-
ρήφανος που ΄μαι δημόσιος υπάλληλος;
Είμαι κι έχω λόγο που ΄μαι περήφανος. 

Πώς απαντούμε, όμως, σ’ αυτούς που,
έστω κι αν αναγνωρίζουν την προσφορά
των δημοσίων υπαλλήλων, αφενός, ισχυρί-
ζονται ότι οι «τεράστιοι»μισθοί στο δημό-
σιο στερούν πόρους απ’ την ανάπτυξη, κι
αφετέρου, δηλώνουν, με έπαρση, ότι οι ιδιω-
τικοί φορείς είναι οι καλύτεροι διαχειριστές;

Θυμίζω, απλώς, ότι τη φούσκα του χρημα-
τιστηρίου, δεν είναι ο δημόσιοι υπάλληλοι
που τη δημιούργησαν. 

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Η κατά-
σταση είναι πολύ σοβαρή. Με τα λόγια και
την παθητική αντίσταση, τίποτα δε θ΄αλ-
λάξει. Εφεξής, η όποια καθυστέρηση στη
δρομολόγηση ριζοσπαστικών αλλαγών, θα
δημιουργεί τετελεσμένα εις βάρος των δη-
μοσίων υπαλλήλων. Σε αυτά τα πλαίσια και
προτάσσοντας πάνω απ’ όλα το δημόσιο
συμφέρον, τι πρέπει να γίνει για να είναι πα-
ραγωγικός και ουσιαστικός ο αγώνας για τη
διατήρηση των κεκτημένων;

Πρώτον: αναγνώριση της κρισιμότητας
της κατάστασης, εντοπισμός των πραγμα-
τικών προβλημάτων και άσκηση ασφυκτι-
κής πίεσης, απ’ όλους και σ’ όλα τα επίπεδα,
για τη δρομολόγηση των αναγκαίων αλλα-
γών που θα επιφέρουν τον εκσυγχρονισμό
και την αύξηση της παραγωγικότητας στη
δημόσια υπηρεσία. 

Δεύτερον:«διαφήμιση» της προσφοράς
και του έργου που επιτελούν οι δημόσιοι
υπάλληλοι. 

Τρίτον: κινητοποίηση του επιστημονικού
προσωπικού που απασχολείται στη δημό-
σια υπηρεσία, δημιουργία δεξαμενής σκέ-
ψης με στόχο την αναζήτηση λύσεων ουσίας
και ενεργός συμμετοχή σε κάθε βήμα δια-
λόγου για τη μεταρρύθμιση του κυπριακού
κράτους. Όλ’ αυτά, τα χρωστάμε στα παι-
διά και στα εγγόνια μας. �

Είμαι περήφανος που είμαι δημόσιος υπάλληλος

27o Παγκύπριο Συνέδριο της ΣΕΚ

70άχρονα της ΠΣΕ-ΠΕΟ 

Ενορχηστρωμένη εκστρατεία κατά
των δημοσίων υπαλλήλων για
αποπροσανατολιγμό της κοινής γνώμης

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ
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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 

Τιμήθηκε η «Μέρα Ανάμνησης»Νέα Σειρά Γραμματοσήμων «Χριστούγεννα 2011»

Tα Κυπριακά Ταχυ-
δρομεία θα θέσουν
σε κυκλοφορία στις

11 Νοεμβρίου 2011 την πιο
πάνω  σειρά γραμματοσή-
μων. 

Η  σειρά «Χριστούγεννα
2011» θα αποτελείται από
τρία γραμματόσημα αξίας
€0,22, €0,51 και €0,68 σε
φύλλα των 8 γραμματοσή-
μων. Μαζί με τα γραμματό-
σημα των πιο πάνω σειρών
θα κυκλοφορήσουν Ειδικοί
Φάκελοι Πρώτης Ημέρας
Κυκλοφορίας οι οποίοι θα
πωλούνται στην τιμή των
€2,09 (δύο Φ.Π.Η.Κ.),
καθώς  επίσης και μια σειρά
από 3 κάρτες μάξιμουμ η
οποία θα πωλείται στη τιμή
των €2,56.

Την ίδια μέρα θα κυκλο-
φορήσουν:

(α) To Λεύκωμα των ανα-
μνηστικών σειρών γραμμα-
τοσήμων του 2011 στην
τιμή των €28,80.

(β) Το Ειδικό Λεύκωμα
που περιέχει όλες τις ανα-
μνηστικές σειρές γραμματο-
σήμων και τους Φακέλους
Πρώτης Ημέρας Κυκλοφο-
ρίας του 2011 στην τιμή των
€61,60. �

H επικαιρότητα του ΜΑΘ

Τους πεσόντες
και βετεράνους
των δυο παγκο-
σμίων πολέμων
τίμησε η πολιτεία
σε εκδήλωση, που
οργάνωσε ο Σύν-
δεσμος Παλαιών
Πολεμιστών τη
Μέρα της Ανά-
μνησης στις 11
Νοεμβρίου στο
Μνημείο των πε-
σόντων στο προ-
αύλιο της ΠΑ-
ΣΥΔΥ.
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Φόρο οικονομικών συναλλαγών ζητούν τα συνδικάτα 
για χρηματοδότηση δημόσιων υπηρεσιών ποιότητας 

Όπως έχουμε αναφέρει σε προ-
ηγούμενες εκδόσεις μας τα δημο-
σιοϋπαλληλικά συνδικάτα τόσο

στο διεθνές επίπεδο της Διεθνούς Δημο-
σίων Υπηρεσιών PSI όσο και στο Ευρω-
παϊκό της Ομοσπονδίας  Ευρωπαϊκών  Δη-
μοσιοϋπαλληλικών Συνδικάτων  EPSU
εντείνουν την εκστρατεία  για την εισαγωγή
του φόρου οικονομικών συναλλαγών κατ’
αρχήν στο χώρο της Ευρώπης και στη συ-
νέχεια και παγκόσμια. 

Με την ευκαιρία οικονομικών συσκέψεων
κυβερνήσεων και οικονομικών οργανισμών
τα Συνδικάτα διοργανώνουν εκδηλώσεις
στους ίδιους χώρους και επανατονίζουν  το

αίτημα για την εισαγωγή του φόρου, όπως
έγινε και στην περίπτωση της Συνόδου των
G20 στις Κάννες στις 3 Νοεμβρίου Συστρά-
τευση στις κινητοποιήσεις διαδηλώνουν δη-
μοσιοϋπαλληλικές οργανώσεις  σε διάφορα
μέρη του όπως έγινε και στην Τύνιδα στις 3
Νοεμβρίου στα πλαίσια  του  Φόρουμ του
Δικτύου Δράσης  των στελεχών επικοινω-
νίας των συνδικάτων μελών της PSI. Στο
Φόρουμ συμμετείχε και η ΠΑΣΥΔΥ. 

Στη φωτογραφία οι συμμετέχοντες στο
Φόρουμ στην Τύνιδα φωτογραφίζονται με
χαρακτηριστικό πανό στο ποίο διακηρύτ-
τουν την αλληλεγγύη και συστράτευση
τους στην εκστρατεία της Οργάνωσης. �

Στις 14 του Οκτώβρη 2011 ο Υπουρ-
γός Εξωτερικών της Δημοκρατίας της
Τσεχίας Karel Schwarzemberg απέ-

νειμε το βραβείο GRATIAS AGIT στην
Πράγα προς το Δρα Αντώνη Πρωτοπαπά,
για την ουσιαστική και έμπρακτη συμβολή
του στην προαγωγή του Τσέχικου Πολιτι-
σμού και τη σύσφιγξη των σχέσεων και της
φιλίας μεταξύ των λαών της Τσεχίας και Κύ-
πρου.

Η τιμητική αυτή διάκριση ετέθη σε εφαρ-
μογή από την Κυβέρνηση της Τσέχικης Δη-
μοκρατίας το 1997, με σκοπό την επιβρά-
βευση σημαντικών προσωπικοτήτων και
οργανισμών ανά το παγκόσμιο, που διεξά-
γουν δραστηριότητες σε μη Κυβερνητικούς
τομείς.  Το βραβείο αυτό, που δίδεται κατ’

έτος και έχει καταστεί έκτοτε θεσμός, συνι-
στά μια σημαντική διάκριση προς τους αν-
θρώπους εκείνους που έχουν τάξει ως
σκοπό της ζωής τους την προσφορά υπηρε-
σιών για το καλό της κοινωνίας και για την
προαγωγή της φιλίας και κατανόησης ανά-
μεσα στα έθνη, όπως και την προώθηση του
καλού ονόματος της Δημοκρατίας της Τσε-
χίας ανά τον κόσμο.  Επί του παρόντος είναι
το μοναδικό βραβείο που απονέμεται από
το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

Οι τιμηθέντες εφέτος ήσαν δεκατρείς
στον αριθμό απ’ όλο τον κόσμο, που εκ-
προσωπούσαν ανθρώπους των γραμμάτων,
των τεχνών και των επιστημών.  Ανάμεσά
τους και ο Δρ. Αντώνης Πρωτοπαπάς από
την Κύπρο.  Το σκεπτικό της απονομής του

βραβείου προς τον Δρα Πρωτοπαπά περιέ-
χεται παραστατικά στην εισαγωγική ομιλία
του πρώην Πρέσβη της Κύπρου Jan Bondy,
ο οποίος μεταξύ άλλων ετόνισε:

«Σ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του ο Δρ.
Πρωτοπαπάς ενδιαφερόταν για την ιστορία
της Τσεχίας και των σχέσεων μεταξύ Τσε-
χίας και Κύπρου.  Είναι ειδικός γύρω από το
θέμα του κινήματος των Χουσιτών και συ-
νέγραψε βιβλίο με τίτλο «Το Κίνημα των
Χουσιτών και η Κωνταντινούπολη».

Το δεύτερο βιβλίο του αναφέρεται στο φι-
λόσοφο διαφωτιστή Ιερώνυμο της Πράγας,
ακολουθούμενο από το άλλο βιβλίο του
«Κύριλλος και Μεθόδιος ανάμεσα στους
Σλάβους».  Ο Δρ. Πρωτοπαπάς ομιλεί θαυ-
μάσια Τσέχικα και παραμένει ένθερμος υπο-

στηρικτής του Τσέχικου πολιτισμού και της
ιστορίας της χώρας μας».

Η τελετή της βράβευσης έλαβε χώρα στο
Czernin Palace στην Πράγα, όπου στεγάζε-
ται το Υπουργείο Εξωτερικών και η απο-
νομή των βραβείων έγινε από τον Υπουργό
Εξωτερικών της Χώρας Karel Schwarzem-
berg. Η όλη τελετή έτυχε ευρείας κάλυψης
και προβολής από τα ηλεκτρονικά και έν-
τυπα ΜΜΕ της χώρας.

Την τελετή τίμησε με την παρουσία του ο
Πρέσβης της Κύπρου στη Δημοκρατία της
Τσεχίας ο κ. Φαίδων Αναστασίου, ενώ η Ορ-
γάνωσή μας εκπροσωπήθηκε από τον Ανώ-
τερο Μόνιμο Γραμματέα συν. Αντρέα
Λουκά. �

Απονομή του Βραβείου GRATIAS AGIT προς τον Δρα Αντώνη Πρωτοπαπά
από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Τσεχίας

O Yπουργός Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Τσεχίας Κάρελ Σβάρτεμπεργκ απονέμει
την τιμητική διάκριση στο συν. Α. Πρωτοπαπά.

Ο συν. Πρωτοπαπάς μαζί με τον συν. Α. Λουκά στο κτήριο του ΥΠΕΞ στη Τσεχια μετά
τη λήξη της τελετής.



ΝEΑ ΑΠO ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚH EΝΩΣΗ
Yπάλληλος

δημόσιος
Έρευνα / Eπιμέλεια:

Kυριάκος Aνδρέου, Mόνιμος Γραμματέας A΄

ΕΚΤ: στροφή με μείωση επιτοκίων

Ανάσα σε εκατομμύρια νοικοκυριά που
έχουν χρέη σε στεγαστικά, καταναλωτικά
δάνεια και πιστωτικές κάρτες δίνει η από-
φαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
να μειώσει κατά 0,25% το βασικό επιτόκιο
του ευρώ. Πλέον, το επιτόκιο του ενιαίου
νομίσματος βρίσκεται στο 1,25%, από 1,5%.

Η μείωση των επιτοκίων, στην πρώτη συ-
νεδρίαση της ΕΚΤ υπό τον νέο επικεφαλής
της Μάριο Ντράγκι, σηματοδοτεί αλλαγή
πλεύσης σε σχέση με τον προκάτοχό του
Ζαν-Κλοντ Τρισέ, ο οποίος είχε αφήσει αμε-
τάβλητα τα επιτόκια από τον Ιούλιο, παρά
τις έντονες πιέσεις της αγοράς. 

Σημειώνεται ότι ο κ. Τρισέ υπό τον φόβο
του πληθωρισμού είχε αυξήσει στο 1,5% το
βασικό επιτόκιο του ευρώ, έναντι 1% στις
αρχές του 2011. 

Μάλιστα, αναλυτές εκτιμούν ότι δεν απο-
κλείεται να ακολουθήσουν και άλλες μει-

ώσεις επιτοκίων, είτε το τρέχον έτος είτε εν-
τός του 2012. Και αυτό γιατί καθώς - όπως
ανέφερε ο κ. Ντράγκι στην καθιερωμένη
συνέντευξη Τύπου μετά την ανακοίνωση
της ΕΚΤ - ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη
αναμένεται να κινηθεί εντός των ορίων που
έχει θέσει η Τράπεζα, δηλαδή 2%. 

Η κίνηση του νέου ισχυρού άνδρα της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αποτέ-
λεσε έκπληξη για μερίδα αναλυτών, οι
οποίοι πίστευαν ότι τα επιτόκια του ευρώ
θα παρέμεναν σταθερά. Παράλληλα, ικανο-
ποίησε τόσο τον επιχειρηματικό κόσμο όσο
και τους δανειολήπτες σε ολόκληρη την ευ-
ρωζώνη, που ζητούσαν αποκλιμάκωση των
επιτοκίων ώστε να δημιουργηθεί περιβάλ-
λον που θα ευνοεί την ανάπτυξη και πα-
ράλληλα να αρθούν οι πιέσεις προς τους
οφειλέτες των τραπεζών. 

Οσο για τους δανειολήπτες, άμεσα κερδι-
σμένοι βγαίνουν όσοι έχουν δάνεια - κυρίως
στεγαστικά - με κυμαινόμενο επιτόκιο που
βασίζεται σε αυτό της ΕΚΤ. Στον αντίποδα,
όσοι έχουν κλειδώσει τη δόση τους με στα-
θερό επιτόκιο δεν κερδίζουν κάτι από τη
μείωση, καθώς τα χρήματα που δίνουν κάθε
μήνα στην τράπεζα παραμένουν αμετά-
βλητα για όλη τη διάρκεια της σταθερής πε-
ριόδου. �

Όλες οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει 
να υιοθετήσουν το ευρώ

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο κά-
ποια στιγμή «όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης θα πρέπει να υιοθετήσουν το ευρώ
ως νόμισμα».

Το ενιαίο νόμισμα είναι «η καρδιά της
ΕΕ», δήλωσε ο Μπαρόζο και η ένταξη στο
ευρώ ή η προσπάθεια ένταξης μίας χώρας
σε αυτό θα πρέπει να ορίζει την ΕΕ.

Ο Μπαρόζο απηύθηνε έκκληση στις χώ-
ρες που είναι επιφυλακτικές απέναντι σε μία
μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση να
μην εμποδίσουν όσες επιθυμούν να προχω-
ρήσουν σε αυτό το δρόμο.

«Η ταχύτητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
πολλώ δε μάλλον της ευρωζώνης, δεν μπο-
ρεί να είναι αυτή των πιο αργών μελών της

ή των πιο επιφυλακτικών», προειδοποίησε
ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Θα πρέπει να υπάρχει, και εξάλλου ήδη
υπάρχει, μία ασπίδα προστασίας για όσους
δεν επιθυμούν να συμμετέχουν. Όμως είναι
ένα πράγμα να μην συμμετέχεις και άλλο να
εμποδίζεις τους άλλους να προοδεύσουν»,
επεσήμανε ο Μπαρόζο.

«Μία διχασμένη (ευρωπαϊκή) ένωση δεν
θα προχωρήσει», δήλωσε, αναγνωρίζοντας
ότι «η πρόκληση είναι πώς να ενισχυθεί η
ολοκλήρωση στην ευρωζώνη χωρίς να δη-
μιουργηθεί χάσμα με αυτούς που δεν θα
ανήκουν ακόμη στη ζώνη του ευρώ».

«Η ΕΕ στο σύνολό της και η ευρωζώνη
πηγαίνουν μαζί και δεν πρέπει να διαχωρι-
στούν», υπογράμμισε. Μόλις ξεπεραστεί η
τωρινή κρίση «στόχος μας δεν θα πρέπει να
είναι να αποκατασταθεί η προηγούμενη κα-
τάσταση, αλλά να προχωρήσουμε προς κάτι
καινούργιο και καλύτερο», πρόσθεσε ο
Μπαρόζο «μία ένωση σταθερότητας, αλλά
και αλληλεγγύης».

«Αν η πολιτική μας θέληση είναι αρκετή,
η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι η πιο μεγάλη
αναδυόμενη δύναμη του κόσμου», κατέ-
ληξε. �

Μονόδρομος η Ευρώπη 
«δύο ταχυτήτων»

Μονόδρομο θεωρεί πλέον την Ευρώπη
«δύο ταχυτήτων» ο Γάλλος πρόεδρος, Νι-
κολά Σαρκοζί. Μιλώντας σε φοιτητές του
Πανεπιστημίου του Στρασβούργου, ο Γάλ-
λος πρόεδρος υποστήριξε ότι «είμαστε ήδη
27 κράτη και προφανώς τελικά θέλουμε να
εντάξουμε και τα Βαλκάνια στην Ε.Ε. Τότε
θα γίνουμε 32 και πιθανόν ακόμα περισσό-
τεροι. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει ότι
μπορεί να προκύψει ένα ομοσπονδιακό σύ-
στημα που αποτελεί το τελευταίο στάδιο
της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης με 34 ή 35

κράτη».
Ο κ. Σαρκοζί συνέχισε λέγοντας ότι «θα

υιοθετηθεί το μοντέλο των δύο ταχυτήτων
στην Ευρώπη, με τη μία ταχύτητα να κινεί-
ται στην κατεύθυνση της βαθύτερης ενο-
ποίησης εντός της Ευρωζώνης και την άλλη
στην προοπτική της συνομοσπονδίας της
Ε.Ε.». Αν και δεν διευκρίνισε σε ποια ταχύ-
τητα εντάσσει ο ίδιος την Ελλάδα, εν τού-
τοις χαρακτήρισε λάθος την απόφαση για
ένταξή της στην Ευρωζώνη.

Βαθύτερη ενοποίηση για τον «πυρήνα»
της Ευρωζώνης ζήτησε και ο Γερμανός τρα-
πεζίτης Γιούργκεν Σταρκ. «Χρειαζόμαστε
θαρραλέα βήματα προς τη δημοσιονομική
ένωση και πρέπει να προχωρήσουμε περαι-
τέρω, για να φτιάξουμε μια χρηματοοικονο-
μική ένωση», δήλωσε ο κ. Σταρκ, συμπεραί-
νοντας ότι «η κρίση μας έδειξε ότι
χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη». �
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Αλλαγές στη Συνθήκη της ΕΕ ζητεί 
η Άνγκελα Μέρκελ

Τη θέση της ότι πρέπει να γίνουν αλ-
λαγές στη Συνθήκη της ΕΕ, επανέλαβε
η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα
Μέρκελ, λέγοντας ότι η κατάσταση
στην Ευρώπη είναι τόσο δυσάρεστη
τώρα που είναι καιρός για αλλαγή.

Με τις τροποποιήσεις στη Συνθήκη,
η γερμανική κυβέρνηση επιδιώκει να
παρεμβαίνει στους προϋπολογισμούς
των κρατών - μελών, στην κατεύθυνση
της αυστηρής λιτότητας που επιβάλ-

λουν οι κανόνες δημοσιονομικής πειθαρχίας.
Σε ομιλία της στο Βερολίνο, στο πλαίσιο του συνεδρίου Falling Walls για τον εορτασμό

της Πτώσης του Τείχους του Βερολίνου το 1989, η κ. Μέρκελ είπε ότι οι διακηρύξεις κα-
λών προθέσεων δεν αρκούν πλέον, και ότι χρειάζεται γνήσιες διαρθρωτικές μεταρρυθμί-
σεις που να είναι δυνατό να ελεγχθούν.

Η πολιτική κοινότητα δεν επιβιώνει εάν δεν είναι ικανή να αλλάζει, σημείωσε και προ-
σέθεσε ότι οι ευθύνες των κρατών δεν μπορεί να σταματούν στα εθνικά σύνορα.  

Τέλος, η Γερμανίδα καγκελάριος είπε ότι οι μεταρρυθμίσεις χρειάζεται να γίνουν γρή-
γορα, καθώς «ο υπόλοιπος κόσμος δεν περιμένει την Ευρώπη». �

Για μια ενεργειακά έξυπνη Ευρώπη
Η ΕΕ ετοιμάζει νέες προτάσεις για κα-

λύτερη εξοικονόμηση ενέργειας μέχρι το
2020 και για μια οικονομία με πραγματικά
χαμηλές εκπομπές άνθρακα μέχρι το
2050. 

Έτσι, θα μπορέσει να εξοικονομήσει
1.000 ευρώ για κάθε νοικοκυριό και να
δημιουργήσει 2 εκατ. θέσεις εργασίας.

Οι προσπάθειες της ΕΕ να αντιμετωπί-
σει την κλιματική αλλαγή καλύπτοντας
ταυτόχρονα τις ενεργειακές της ανάγκες

εντάσσονται στην στρατηγική για την οικονομική ανάπτυξη “Ευρώπη 2020”.
Η στρατηγική αυτή βασίζεται σε τρεις πρωταρχικούς στόχους που έχουν ήδη τεθεί για

το 2020: μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 20%, κάλυψη
των ενεργειακών αναγκών από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κατά 20% και μείωση της
κατανάλωσης ενέργειας κατά 20%

Αν και η Ευρώπη σημειώνει πρόοδο όσον αφορά τους στόχους της για μείωση των εκ-
πομπών και κάλυψη των ενεργειακών της αναγκών από ανανεώσιμες πηγές, παρουσιάζει
καθυστέρηση όσον αφορά τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. 

Γι’ αυτό, η Επιτροπή επιθυμεί να εντείνει τις προσπάθειες, επιδιώκοντας ταυτόχρονα την
υλοποίηση του οράματός της για μεταμόρφωση της Ευρώπης σε μια οικονομία χαμηλών
επιπέδων άνθρακα, αλλά παράλληλα ανταγωνιστική. �

Φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις
Ο ρυθμός ανάπτυξης της ΕΕ θα παραμείνει σχεδόν στά-

σιμος το 2012 και θα ανακάμψει σιγά σιγά το 2013. Η
ανεργία προβλέπεται να παραμείνει στα σημερινά υψηλά
επίπεδα. Όλοι οι βασικοί δείκτες δείχνουν στασιμότητα,
με σημαντικό κίνδυνο αρνητικού ρυθμού ανάκαμψης. Για
το τρέχον και το επόμενο τρίμηνο η οικονομική ανάπτυξη
προβλέπεται ότι θα παραμείνει στάσιμη. Ως εκ τούτου, για
το 2012, προβλέπεται αύξηση του ΑΕΠ μόνο κατά ½%
στην ΕΕ και στην Ευρωζώνη. Για το 2013, αναμένεται κά-

ποια επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης ο οποίος προβλέπεται να φθάσει στο 1½% στην
ΕΕ και στο 1¼% στην Ευρωζώνη. Αν και υπάρχουν διαφορές στις χώρες μέλη της Ένωσης,
καμία ομάδα χωρών δεν θα μείνει αλώβητη από την επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης.
Η συνεχής αβεβαιότητα στις χρηματοπιστωτικές αγορές όσον αφορά τη βιωσιμότητα του
χρέους ορισμένων χωρών της Ευρωζώνης, καθώς και οι φόβοι μετάδοσης της κρίσης στις
ισχυρότερες οικονομίες της Ευρωζώνης, συμβάλλουν στους χαμηλούς ρυθμούς οικονομι-
κής ανάπτυξης. Οι αδυναμίες της παγκόσμιας οικονομίας, καθώς και ορισμένων από τους
σημαντικότερους εταίρους της ΕΕ, θα ενισχύσουν την τάση αυτή. 

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η εμπιστοσύνη θα αρχίσει να αποκαθίσταται σταδιακά το
δεύτερο εξάμηνο του 2012 χάρη και στα μέτρα πολιτικής που θα εφαρμοστούν για την τι-
θάσευση της κρίσης δημόσιου χρέους. Η αύξηση της απασχόλησης αναμένεται να σταμα-
τήσει το 2012. Ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης που δίνουν οι εξαμηνιαίες προβλέψεις εί-
ναι ανεπαρκής για να επηρεάσει θετικά τις αγορές εργασίας. Κατά συνέπεια, η ανεργία
είναι πολύ πιθανό να παραμείνει στα σημερινά υψηλά επίπεδα το 9,5% αν και θα εξακο-
λουθήσουν να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των αγορών εργασίας των κρατών μελών. �



Yπάλληλος
δημόσιος

Κομισιόν: «Τσάρος» της Οικονομίας 
ο Όλι Ρεν

Τη θέση του «τσάρου» για τα θέματα οι-
κονομίας, ο οποίος θα έχει ενισχυμένες
εξουσίες, ώστε να μπορεί να επεμβαίνει και
σε θέματα εθνικής οικονομίας των κράτών-
μελών, φαίνεται να δίνει στον Ευρωπαίο
Επίτροπο Οικονομικών και Νομισματικών
Υποθέσεων, Όλι Ρεν, η Κομισιόν, σύμφωνα
με δημοσίευμα των «Financial Times».

«Βάσει αυτού του νέου διακανονισμού, οι
άλλοι επίτροποι δεν θα μπορούν να αντι-
δρούν στις αποφάσεις του επιτρόπου Οικο-
νομικών ειδικότερα όταν αφορούν στην
μείωση των δημοσίων δαπανών των
χωρών-μελών» αναφέρει το δημοσίευμα και
συμπληρώνει: «Αξιωματούχοι των Βρυξελ-
λών αναφέρουν ότι αυτές οι αλλαγές είναι
απαραίτητες ώστε να μην μπορούν οι εθνι-

κές κυβερνήσεις να ασκούν πιέσεις στους
επιτρόπους τους, οι οποίοι υποτίθεται ότι
υπερασπίζονται τα ευρωπαϊκά και όχι τα
εθνικά συμφέροντα».

Έτσι, ο «τσάρος της οικονομίας» - πόστο
στο οποίο βρίσκεται ο Όλι Ρεν θα μπορεί να
επιβάλει σε κράτη μέλη πειθαρχικές διαδι-
κασίες, όπου συμπεριλαμβάνεται η επιβολή
κυρώσεων, χωρίς να επηρεάζεται από τους
άλλους επιτρόπους.

«Ο Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο, ο πρόεδρος
της Κομισιόν, προωθεί την δημιουργία μίας
πιο ισχυρής και συντονισμένης διακυβέρ-
νησης στην ευρωζώνη, με επίκεντρο στις
Βρυξέλλες» αναφέρει το δημοσίευμα και
συμπληρώνει:

«Παρ’ όλα αυτά, ορισμένα κράτη-μέλη
έχουν ήδη εξοργιστεί κάνοντας λόγο για
προσπάθεια των τεχνοκρατών από τις Βρυ-
ξέλλες να εκμεταλλευτούν την κρίση για να
καταπατήσουν την εθνική κυριαρχία».

«Ενδεικτική ήταν η ασυνήθιστα σαφής
απαίτηση που διατύπωσαν την προηγού-
μενη εβδομάδα Ρεν και Μπαρόζο για τη σύ-
σταση κυβέρνησης εθνικής ενότητας στην
Ελλάδα ώστε να εκταμιευθεί η επόμενη
δόση» καταλήγει το δημοσίευμα. �

Ελπίδες και αισιοδοξία γέννησε 
η νέα κυβέρνηση

Από την οργή στην ηρεμία και στην αισιοδοξία πέ-
ρασε η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών. Από την
οργή που την είχε κυριεύσει από τις αποφάσεις της Συ-
νόδου Κορυφής και τις αντιδράσεις για το δημοψή-
φισμα στην ηρεμία και στην ασφάλεια του
σχηματισμού κυβέρνησης ευρύτερης συνεργασίας υπό
τον κ. Λουκά Παπαδήμο.Η συντριπτική πλειοψηφία
των πολιτών επιδοκιμάζει την κυβέρνηση ευρύτερης

συνεργασίας και αισθάνεται τώρα περισσότερο ασφαλής ότι θα παραμείνει η χώρα στο
ευρώ.

Εντυπωσιακό είναι το στοιχείο ότι οι πολίτες διαφωνούν με τη συμφωνία-πλαίσιο των
τριών αρχηγών κκ. Γ. Παπανδρέου, Αντ. Σαμαρά και Γ. Καρατζαφέρη για βραχύβιο βίο
της κυβέρνησης και διεξαγωγή εκλογών στις 19 Φεβρουαρίου, θεωρώντας προφανώς ότι
η νέα κυβέρνηση χρειάζεται χρόνο για την υλοποίηση των αποφάσεων της 27ης Οκτω-
βρίου.

Είναι εμφανής ωστόσο η επιφυλακτικότητα που υπάρχει όσον αφορά τη συμπεριφορά
των τριών κομμάτων που στήριξαν την κυβέρνηση συνεργασίας, αν δηλαδή θα στηρίξουν
ή όχι το έργο της ή αν βρήκαν, με αυτόν τον τρόπο, την ευκαιρία να διεξαγάγουν τον προ-
εκλογικό αγώνα τους, αφού η κυβέρνηση αυτή μόλις ολοκληρώσει το έργο της θα προ-
κηρύξει εκλογές. 

Στην ερώτηση «πώς κρίνετε την εξέλιξη ότι ύστερα από πολυήμερες διεργασίες συμφω-
νήθηκε ο σχηματισμός κυβέρνησης ευρύτερης συνεργασίας» το 78% απάντησε «θετικά ή
μάλλον θετικά» και ένα ποσοστό 20% απάντησε «μάλλον αρνητικά και αρνητικά». 

Όσον αφορά τα συναισθήματα που δημιούργησε η συγκρότηση κυβέρνησης ευρύτερης
συνεργασίας υπό τον κ. Λουκά Παπαδήμο, το 42,4% απάντησε «ελπίδα», το 17,4%
«ηρεμία», το 8,6% «ανησυχία», το 8,5% «αδιαφορία», το 7,5% «οργή» και μόλις το 5,4%
«απαισιοδοξία και φόβο». �

Κ. Λαγκάρντ: Όλες οι χώρες να βοηθήσουν
στην εξισορρόπηση της οικονομίας 
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Xειροπέδες για «επώνυμους»

Συλλήψεις και ποινικές διώξεις σε δεκά-
δες επιχειρήσεις και επιτηδευματίες για λη-
ξιπρόθεσμα χρέη στο Δημόσιο και φορο-
διαφυγή πάνω από 150.000 ευρώ ετοιμά-
ζουν τις επόμενες ημέρες οι δικαστικές
αρχές, το ΣΔΟΕ και η Οικονομική Αστυνο-
μία, μετά το τελεσίγραφο του ΔΝΤ και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης «να περαστούν χειρο-
πέδες» σε παραβάτες.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφο-
ρίες, η επιχείρηση «καθαρά χέρια», που βρί-
σκεται σε πλήρη εξέλιξη, αποτελεί επιταγή
της τρόικας που ζητεί εδώ και τώρα αποδεί-
ξεις για τη βούληση της πολιτείας να δώσει
τέλος στην ατιμωρησία και να στείλει μή-

νυμα στην κοινωνία για παραδειγματική τι-
μωρία εκείνων που κλέβουν το Δημόσιο σε
βάρος των υπόλοιπων πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό ξένοι τεχνοκράτες και
εμπειρογνώμονες σε συνεργασία με τις αρ-
μόδιες ελληνικές αρχές έχουν θέσει σε
εφαρμογή σχέδιο δράσης που προβλέπει
ποινές φυλάκισης, ποινικές διώξεις, δημεύ-
σεις και κατασχέσεις κινητών και ακίνητων
περιουσιακών στοιχείων φορολογούμενων
που έχουν εντοπιστεί για «μαύρο χρήμα»,
λαθρεμπόριο, έκδοση πλαστών και εικονι-
κών τιμολογίων ή χρωστούν μεγάλα ποσά
στην εφορία.

Παράγοντες του υπουργείου Οικονομι-
κών κάνουν λόγο για επικείμενες συλλήψεις
με τη διαδικασία του αυτοφώρου και διώ-
ξεις επιχειρηματιών και φυσικών προσώπων
που αποδεδειγμένα έχουν διαπράξει φορο-
λογικά αδικήματα

«Ολόκληρος ο μηχανισμός έχει κινητο-
ποιηθεί πλήρως και στο άμεσο μέλλον θα
δείτε πρωτόγνωρα πράγματα και καταστά-
σεις», έλεγε με νόημα αρμόδιος παράγον-
τας του υπουργείου Οικονομικών, χωρίς να
δίνει περισσότερες λεπτομέρειες. �

Μπούντεσμπανκ: Καθησυχάζει για 
Ιταλία, δεν θέλει παρέμβαση της ΕΚΤ

Την αντίθεσή του σε περαιτέρω εμπλοκή
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην
κρίση κρατικού χρέους, με την ανάληψη του
ρόλου του «δανειστή ύστατης καταφυγής»
εξέφρασε ο πρόεδρος της Μπούντεσμπανκ
Γιενς Βάιντμαν, υποστηρίζοντας, με συνέν-
τευξή του στους «Financial Times», ότι τα
ιταλικά επιτόκια «δεν συνιστούν ιδιαίτερο
πρόβλημα». 

Συγκεκριμένα, ο κ. Βάιντμαν υποστήριξε

ότι το παρόν επίπεδο των ιταλικών επιτο-
κίων «δεν συνιστά ένα ιδιαίτερο πρό-
βλημα», μολονότι αναρριχήθηκαν την προ-
ηγουμένη εβδομάδα στο 7%, καθιστώντας
μακροπρόθεσμα μη βιώσιμη την εξυπηρέ-
τηση των υποχρεώσεων της χώρας.

«Στην Ιταλία έχουμε να κάνουμε με μια
οξεία κρίση εμπιστοσύνης και μόνον η ιτα-
λική κυβέρνηση μπορεί να αντιμετωπίσει
αυτήν την κρίση», σημείωσε ο κ. Βάιντμαν.

Ενδεχόμενη μεγαλύτερη εμπλοκή της
ΕΚΤ στην κρίση χρέους και ανάληψη του
ρόλου του δανειστή ύστατης καταφυγής θα
ήταν παράνομη, βάσει της κείμενης κοινο-
τικής νομοθεσίας, είπε ο κ.Βάιντμαν. «Δεν
μπορώ να δω πώς μπορούμε να εμπνεύ-
σουμε εμπιστοσύνη, με ένα σύστημα που
παραβιάζει το νόμο», σημείωσε χαρακτηρι-
στικά. �

Προτάσσουν την ανάπτυξη της Ελλάδας
Ορισμένοι πολιτικοί και οικονομολόγοι εκτιμούν

πως πρέπει «να δοθεί περισσότερος χρόνος στους
Έλληνες για να επιλύσουν τα προβλήματά τους και
να εφαρμόσουν ένα σχέδιο ανόρθωσης της βιομη-
χανίας». Είναι ανώφελο λένε να «πυροβολεί κάποιος
το ασθενοφόρο, που μεταφέρει τον ασθενή».

Κρίνουν πως οι Έλληνες πολίτες έχουν ήδη πλη-
ρώσει ένα βαρύ τίμημα για την κρίση, με το να έχουν
υποστεί μεγάλες μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις,
αυξήσεις στην τιμή του ηλεκτρικού, των μέσων μα-
ζικής μεταφοράς ή του φυσικού αερίου, έχουν δεχτεί
την εργασιακή εφεδρεία δεκάδων χιλιάδων δημο-
σίων υπαλλήλων και έχουν πληρώσει αυξημένη φο-

ρολογία. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, πολλοί είναι εκείνοι που αμφισβητούν την ικανό-
τητα της χώρας να ξαναβρεθεί στον δρόμο της ανάπτυξης και συνεπώς να μειώσει το έλ-
λειμμά της. 

«Η Ελλάδα δεν θα καταφέρει να αποκτήσει σταθερότητα με ένα πρόγραμμα που δεν θα
βασίζεται στην δημοσιονομική εξυγίανση», προειδοποιούν οι Πράσινοι του Ευρωκοινο-
βουλίου, οι οποίοι τάσσονται υπέρ ενός προγράμματος ανοικοδόμησης της χώρας.

Για τους Σάιμον Τίλφορντ του Κέντρου Ευρωπαϊκής Μεταρρύθμισης στο Λονδίνο και
τον  Ανρί Στερντινιάκ του Γαλλικού Παρατηρητηρίου Οικονομικών Συγκυριών (OFCE),  τα
μέτρα που επιβλήθηκαν στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες «προκαλούν μείωση κάθε δρα-
στηριότητας και οι χώρες αυτές δεν μπορούν να εκπληρώσουν τους στόχους τους σχετικά
με τα δημοσιονομικά τους, με αποτέλεσμα οι κυβερνήσεις τους να γίνονται όλο και πιο
ευάλωτες και οι αγορές περισσότερο αβέβαιες απέναντι τους». �

Η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματι-
κού Ταμείου Κριστίν Λαγκάρντ δήλωσε  ότι «όλες
οι χώρες του κόσμου οφείλουν να παίξουν το ρόλο
τους προκειμένου να συμβάλουν στην επανεξισορ-
ρόπηση της παγκόσμιας οικονομίας». 

Η κα Λαγκάρντ επανέλαβε τις «ανησυχίες του
ΔΝΤ για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η παγ-
κόσμια οικονομία», ειδικά η ευρωζώνη, και «την
επείγουσα ανάγκη να τεθούν σε εφαρμογή οι πολι-
τικές στις οποίες οι ηγέτες (της ΕΕ) συμφώνησαν
τον Οκτώβριο», σύμφωνα με το κείμενο μιας ομι-
λίας που εκφώνησε στη σύνοδο Ασίας-Ειρηνικού
στη Χαβάη.

«Δίχως μια λύση στην κρίση της ζώνης του ευρώ, η παγκόσμια οικονομία θα μπορούσε
να μπει σε μια αρνητική σπειροειδή κίνηση κατάρρευσης της εμπιστοσύνης, με λιγότερη
ανάπτυξη και απασχόληση», προειδοποίησε.

«Αυτό αφορά όλες τις χώρες και έχουμε κάθε συμφέρον να επιλυθεί αυτή η κρίση», επέ-
μεινε, προσθέτοντας ότι «για να αποφύγουμε τους άλλους κινδύνους που βαραίνουν πάνω
στην παγκόσμια οικονομία... όλες οι χώρες πρέπει να παίξουν το ρόλο τους για την επα-
νεξισορρόπηση της παγκόσμιας οικονομίας». �



ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ KAI EΠIΣTHMH
Yπάλληλος

δημόσιος

H Αρχαία Ολυμπία θα «ταξιδέψει» 
στη Γερμανία και το Κατάρ 

Περισσότερα από 500 αρχαία έργα θα τα-
ξιδέψουν στο Βερολίνο και στην Ντόχα για
να λάβουν μέρος στην έκθεση «Ολυμπία-
Μύθος, λατρείας και αγώνες». 

Η έκθεση, που έχει προγραμματιστεί να
γίνει στο ιστορικό κτίριο Martin Gropius
Bau στο Βερολίνο από τις 30 Αυγούστου
2012 έως τις 7 Ιανουαρίου 2013 και στο

Qatar Olympic and Sports Museum στην
Ντόχα από τα τέλη Μαρτίου 2013 έως τις 6
Ιουλίου 2013, θα περιστρέφεται γύρω από
τρεις θεματικούς άξονες.

Στον πρώτο άξονα θα παρουσιαστεί το
φυσικό περιβάλλον της Ολυμπίας, η κοινω-
νική λειτουργία και η σημασία του ιερού για
την πολιτική οργάνωση της περιοχής της
Ηλείας.

Ο δεύτερος άξονας θα αφορά τις ανα-
σκαφές που έγιναν από το 1828 έως σήμερα
και θα περιλαμβάνει χάρτες, σχέδια, εργα-
λεία από το αρχείο του Γερμανικού Ινστι-
τούτου και τις αρχαιολογικές συλλογές των
μουσείων του Βερολίνου.

Τέλος, στον τρίτο άξονα  θα παρουσια-
στούν αρχαία αντικείμενα που θα «μιλάνε»
για την εικόνα του ανθρώπου στην αρχαι-
ότητα και  θα γίνει αναφορά στους  αθλητι-
κούς αγώνες. �

Η Lady Gaga ήταν για ακόμη μία φορά η με-
γάλη νικήτρια των ευρωπαϊκών βραβείων του
MTV, που έγιναν στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρ-
λανδίας. 

Η Αμερικανίδα ποπ σταρ κέρδισε τέσσερα βρα-
βεία: καλύτερης τραγουδίστριας, καλύτερου τρα-
γουδιού, καλύτερου βίντεο-κλιπ και περισσότε-
ρων φανς και εντυπωσίασε για άλλη μια φορά με
τις ενδυματολογικές της επιλογές.

Ο Justin Bieber και ο Bruno Mars ήταν κι αυτοί
ανάμεσα στους νικητές, καθώς απέσπασαν δύο βραβεία ο καθένας.

Μεταξύ των νικητών ήταν επίσης η Katy Perry, ο Eminem και οι Linkin Park, λαμβά-
νοντας το βραβείο για το καλύτερο ροκ συγκρότημα.

Επίσης, οι θρυλικοί Queen τιμήθηκαν με ειδικό βραβείο για την συνολική προσφορά
τους στην μουσική, ενώ τιμητικό βραβείο αφιερώθηκε και στην Έιμι Γουάινχαουζ. �

Ο «Περικλής» του Σαίξπηρ 
στο Εθνικό Θέατρο

Το κλασικό αριστούργημα του Ουίλιαμ Σαίξπηρ «Πε-
ρικλής», θα ανέβει για πρώτη φορά στο Εθνικό Θέατρο
από τις 16 Νοεμβρίου, σε σκηνοθεσία Γιάννη Χου-
βαρδά. 

Στο δημοφιλές έργο  πρωταγωνιστούν οι Χρήστος
Λούλης, Στεφανία Γουλιώτη, Δημήτρης Πιατάς, Μηνάς
Χατζησάββας, Γιάννης Βογιατζής, Γιώργος Κοτανίδης.

Οι θυελλώδεις περιπέτειες του Περικλή, που εγκα-
ταλείπει το βασίλειο του για να αποφύγει την οργή του
Βασιλιά Αντίοχου, χάνει τη γυναίκα και την κόρη του

και ενώνεται και πάλι μαζί τους αναπάντεχα σε ένα εντυπωσιακό θέαμα, που «ταξιδεύει»
σε όλη τη Μεσόγειο και διασχίζει μαγικά το χρόνο. 

Η παράσταση θα συμμετάσχει τον Απρίλιο του 2012 στο Globe to Globe Festival στο
Λονδίνο στο οποίο θα παρουσιαστεί το σύνολο των έργων του Σαίξπηρ, το καθένα σε δια-
φορετική γλώσσα. �

Στο «Πορτρέτο στο Λυκόφως» 
ο «Χρυσός Αλέξανδρος» 

Στην ταινία «Πορτρέτο
στο Λυκόφως», της νεαρής
Ρωσίδας Αγγελίνας Νικό-
νοβα, απονεμήθηκε το
βράδυ του Σαββάτου, κατά
τη διάρκεια της τελετής
λήξης του 52ου Φεστιβάλ
Κινηματογράφου της Θεσ-

σαλονίκης, το βραβείο κα-
λύτερης ταινίας «Χρυσός
Αλέξανδρος».

Η ταινία μέσα από την κι-
νηματογραφική διαδρομή
μιας γυναίκας και των όσων
καλείται να αντιμετωπίσει
σε μια «δύσκολη» μέρα της,
ασκεί σκληρή κριτική στη
σύγχρονη ρωσική κοινωνία,
την υποκρισία των πολιτών,
την αγκύλωση του δημο-
σίου συστήματος και τη δια-
φθορά της αστυνομίας.

O «Αργυρός Αλέξαν-
δρος», απονεμήθηκε στην
ταινία «Ογδόντα γραμμά-

ρια» του 38χρονου Τσέχου
Βάτσλαβ Κάντρινκα,  ενώ
τον «Χάλκινο Αλέξανδρο»,
έλαβε η ταινία «Πορφίριο»
του Βραζιλιάνου Αλεχάν-
τρο Λάντες.

Το βραβείο γυναικείας 
ερμηνείας κέρδισε η Στεφα-
νία Γουλιώτη για την ερμη-
νεία της στην ταινία
«J.A.C.E.» του Μενέλαου
Καραμαγγιώλη, ενώ το βρα-
βείο ανδρικής ερμηνείας
απονεμήθηκε στον Βόταν
Βίλκε Μέριγκ για την ερμη-
νεία του στην ταινία «Η
Φωτιά». �

Ένεση αδυνατίσματος

Ένα ενέσιμο πειραματικό
φάρμακο το οποίο επιτίθε-
ται στα αιμοφόρα αγγεία
που «θρέφουν» τα λιποκύτ-
ταρα, έδωσε πολύ καλά
αποτελέσματα σε πειρά-
ματα που διεξήχθησαν σε
παχύσαρκους πιθήκους.

Είναι χαρακτηριστικό ότι

τα ζώα που έλαβαν το φάρ-
μακο έχασαν περίπου το
40% του σωματικού λίπους
τους σε διάστημα μόλις
ενός μήνα, όπως αναφέρουν
ερευνητές του Κέντρου MD
Anderson για τον Καρκίνο
στο Πανεπιστήμιο του
Τέξας με δημοσίευσή τους
στην επιθεώρηση «Science
Translational Medicine».

Οι επιστήμονες εκτιμούν
ότι το φάρμακο που ονομά-
ζεται Adipotide θα βοηθή-
σει και στο «ξεφούσκωμα»

της κοιλιάς των ανθρώπων
και μάλιστα σχεδιάζουν κλι-
νικές δοκιμές του σε παχύ-
σαρκους ασθενείς με καρ-
κίνο του προστάτη.

Το Adipotide βασίζεται σε
μια διαφορετική φιλοσοφία
από τις υπάρχουσες θερα-
πείες για την παχυσαρκία οι
οποίες στοχεύουν στο να
ελέγξουν την όρεξη, να μει-
ώσουν την απορρόφηση λί-
πους από τον οργανισμό ή
να αυξήσουν τον μεταβολι-
σμό. �

Γαλάζια μάτια με παραγγελία
Μία ανώδυνη επέμβαση με λέιζερ που διαρκεί μόλις 20 λεπτά

μπορεί να μετατρέψει τα καφέ μάτια σε μπλε, σύμφωνα με τον
δρα Γκρεγκ Χόμερ της εταιρείας Stroma Medical στην Καλι-
φόρνια. 

Επιπλέον, αναμένεται να αποτελέσει την πρώτη θεραπευτική
μέθοδο για άτομα που έχουν «διχρωματική ίριδα», κατάσταση
κατά την οποία το μισό μάτι είναι καφέ και μισό μπλε. 

Χρησιμοποιώντας ακτίνες λέιζερ, ο δρ Χόμερ κατάφερε μέσα
σε δέκα χρόνια να τελειοποιήσει τη μέθοδο που αλλάζει μόνιμα το χρώμα των ματιών.
Αυτό συμβαίνει καθώς το λέιζερ αφαιρεί την προστατευτική χρωστική ουσία μελανίνη, η
οποία δημιουργεί το καφέ χρώμα. Έτσι, εμφανίζεται η επόμενη «στιβάδα» που έχει γαλά-
ζιο χρώμα. 

Η «μετάλλαξη» γίνεται σε περίπου τρεις εβδομάδες από την ολοκλήρωση της επέμβα-
σης.  Η επέμβαση αλλαγής χρώματος ματιών κοστίζει σήμερα περίπου 3.500 ευρώ και σύμ-
φωνα με τον δρ Χόμερ θα είναι διαθέσιμη και στην Ευρώπη τους επόμενους 18 μήνες. �

Ενδιαφέρον συμπόσιο για 
το αρχαίο θέατρο και την Κύπρο

Ένα ενδιαφέρον συμπόσιο, για το αρχαίο θέα-
τρο και την Κύπρο, διοργανώνουν στις 19 και 20
Νοεμβρίου, το Πολιτιστικό Ιδρυμα Τραπέζης Κύ-
πρου, η Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας του
Πανεπιστημίου Κύπρου, το Μεταπτυχιακό Πρό-
γραμμα Θεατρικών Σπουδών του Ανοικτού Πα-
νεπιστημίου Κύπρου, το Τμήμα Κλασικών Σπου-
δών του Πανεπιστημίου Κύπρου και ο Θεατρικός
Οργανισμός Κύπρου.

Το συμπόσιο, προϊόν ευρείας σύμπραξης ακα-
δημαϊκών και πολιτιστικών οργανισμών που στη-
ρίζουν τη σπουδή και την πρακτική του θεάτρου
στην Κύπρο, αποτελεί μια από τις πλέον συντο-
νισμένες προσπάθειες που έγιναν να μελετηθούν

πτυχές της θεατρικής δραστηριότητας στην αρχαία Κύπρο, αλλά και της πρόσληψης του
αρχαίου θεάτρου στη σύγχρονη θεατρική δημιουργία. 

Ανάμεσα στους συνέδρους συγκαταλέγονται διακεκριμένοι ειδικοί από την Κύπρο, την
Ελλάδα και το εξωτερικό, πανεπιστημιακοί καθηγητές, αλλά και άνθρωποι του θεάτρου,
οι οποίοι θα καταπιαστούν με ζητήματα θεατρικής αρχαιολογίας, φιλολογίας και θεατρο-
λογίας. �

«Draco»: Μία ουσία για 
την καταπολέμηση πολλών ιών

Η μάχη κατά των ιών οδήγησε ερευνητές στις ΗΠΑ
στην ανακάλυψη μίας δραστικής ουσίας. Το «Draco»
μπορεί να αποτελέσει, σύμφωνα με τους ερευνητές,
ένα θεραπευτικό πολυεργαλείο.

Ο Τοντ Ράιντερ, ερευνητής του Τεχνολογικού Ινστι-
τούτου Μασαχουσέτης (ΜΙΤ), θεωρεί τη νέα ουσία
ικανή να θέσει υπό έλεγχο εξίσου αποτελεσματικά
πολλούς, εντελώς διαφορετικούς τύπους ιών. Οι έως

τώρα δοκιμές πραγματοποιήθηκαν επιτυχώς σε ιούς της γρίπης και του εντέρου, αλλά και
για αντιμετώπιση ασθενειών όπως ο δάγκειος πυρετός και η πολιομυελίτιδα. 

Ο κ. Ράιντερ εξηγεί ότι η νέα ουσία επιτίθεται κατά των μολυσμένων από τον ιό κυττά-
ρων και όχι στον ίδιο τον ιό. Το «Draco» δρα εξουδετερώνοντας αυτά τα κύτταρα, προ-
λαμβάνοντας τον πολλαπλασιασμό του ιού μέσα τους και τη μόλυνση περισσότερων κυτ-
τάρων.

Οι δοκιμές σε επιμολυσμένα ποντίκια ήταν εξαιρετικά επιτυχείς και ο κ. Ράιντερ εμφα-
νίζεται πεπεισμένος, ότι το «Draco» μπορεί να εξελιχθεί σε ένα θεραπευτικό μέσο γενικής
χρήσης. �
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Σάρωσε τα βραβεία του MTV 
η Lady Gaga
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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. Γλυκό, κόκκινο, δυνατό
κρασί.
2. Φυσικό λιμανάκι – Έδρασε
κατά των Βρετανών.
3. Μεμβράνη – Δεν έχουν
διαφορές.
4. Διπλωματική διακοίνωση –
Παλιά ονομασία της Σπερχει-
άδας – Ο αριθμός 240.
5. Ινδός πολιτικός – Δικά μου
(αρχ.).
6. Μέρη ποδιών – Η κατώ-
τατη λογιστική υποδιαίρεση
της τουρκικής λίρας.
7. Νησί της Ιαπωνίας.
8. Ένδυμα ιερέων – Κάποιοι
τον έχουν … στο μανίκι (αιτ.)
– Γαλλικό γράμμα.
9. Σχεδόν … ίσα - … Πεν: Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης – Θύμα της … Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
10. Εργατική κατάκτηση – Βέλγος συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων.
11. Μάρκα κινητών τηλεφώνων – Βρίσκεται στην ίδια επιφάνεια με τη θάλασσα.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Παλιός Έλληνας θεατράνθρωπος – … Κιζ: Ιρλανδή συγγραφέας.
2. Έκκριμα ενδοκρινών αδένων – « … να πάει»: Σύνθεση του Γιάννη Πάριου και Μάριου Τόκα.
3. Αυτός που ανήκει σε εσάς ή προέρχεται από εσάς.
4. Απομονωμένος.
5. Μέρος της … ΝΑΣΑ – Το ιταλικό κρατικό τηλεοπτικό κανάλι – Διπλό … ξεπουλάει.
6. Θυμίζει … σάμπα – Πορτογάλος ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Γιουνάϊτετ.
7. Οριστικό άρθρο – Αρπακτικό πτηνό – Μουσική νότα.
8. Μονοτονία, ρουτίνα – Χαρακτηρίζονται από έλλειψη άνεσης.
9. Λατίνων πράγματα – Μέρος … εράνου – Πολύ λεπτή κλωστή.
10. « … Ασμάτων»: ερωτικό ποίημα που λέγεται πως έγραψε ο Σολομών τον 4ο π.Χ. αιώνα –
… Φλιν: Αυστραλο-αμερικανός ηθοποιός.
11. Εταιρικά αρχικά – Διεθνής Αργεντινός ποδοσφαιριστής.

Oι λύσεις στη σελίδα 14
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ΜΕΤΡΙΟ ΔΥΣΚΟΛΟ

KY¶PIAKH ¢HMOKPATIA
————

KPATIKO §AXEIO
A ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÎÏ‹ÚˆÛË˜ ·Ú. 37/2011 ÙÔ˘ KÚ·ÙÈÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘

Ô˘ ¤ÁÈÓÂ ÛÙÈ˜ 9 ¡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  8286
2. A fi €40 5 Ï·¯ÓÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ  8812

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  357
2. A fi €10 50 Ï·¯ÓÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ  385
3. A fi €10 50 Ï·¯ÓÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ  420

™E ¢YO æHºIA
————

1. A fi €4 500 Ï·¯ÓÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ  65
2. A fi €4 500 Ï·¯ÓÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ  96

™ 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˘
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ŒÓ· Ï·¯Â›Ô ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÌfiÓÔ ÌÈ· ÊÔÚ¿.
™TAYPO™ A. MIXAH§,
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¶ÔÛfi
T˘¯ÂÚfi˜
AÚÈıÌfi˜

§·¯Ófi˜ ¶ÔÛfi
T˘¯ÂÚfi˜
AÚÈıÌfi˜

§·¯Ófi˜

€

1Ô˜ 50.000 44521

2Ô˜ 1.000 35957

3Ô˜ 400 12667

4Ô˜ 400 33065

5Ô˜ 400 54933

6Ô˜ 200 29650

7Ô˜ 200 50884

8Ô˜ 200 59772

9Ô˜ 200 40177

10Ô˜ 200 46654

11Ô˜ 200 15583

12Ô˜ 200 16309

13Ô˜ 200 12471

14Ô˜ 200 34121

€

15Ô˜ 200 52536

16Ô˜ 100 28578

17Ô˜ 100 28248

18Ô˜ 100 42912

19Ô˜ 100 11365

20fi˜ 100 31977

21Ô˜ 100 41388

22Ô˜ 100 19342

23Ô˜ 100 39555

24Ô˜ 100 40972

25Ô˜ 100 20684

26Ô˜ 100 16832

27Ô˜ 100 20238

Αγαπητό μέλος,

Η Επιτροπεία βρίσκεται στη ευχάριστη
θέση να σας γνωστοποιήσει, στα πλαίσια
του εκσυγχρονισμού και της ταχύτερης εξυ-
πηρέτησης των μελών και των πελατών του
Ταμιευτηρίου, την έναρξη της νέας υπηρε-
σίας διαδικτυακής εξυπηρέτησης (i-ba-
nking) με την οποία θα μπορείτε να εξυπη-
ρετείστε 7 ημέρες την εβδομάδα 24 ώρες το
εικοσιτετράωρο.

Με την νέα αυτή υπηρεσία χρειάζεται να
έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο για να μπο-
ρείτε να συνδεθείτε και αφού χρησιμοποι-
ήσετε τον ειδικό κωδικό πρόσβασης που θα
σας δοθεί θα μπορείτε να έχετε άμεση και
ασφαλή πρόσβαση στους λογαριασμούς
που θα καθορίσετε και να τυπώνετε τις κα-
ταστάσεις λογαριασμού για τις περιόδους
της επιλογής σας.

Επίσης, μέσω της υπηρεσίας αυτής, θα

μπορείτε να πραγματοποιείτε και αρκετές
άλλες συναλλαγές.

Για να συνδεθείτε με την υπηρεσία i-
banking θα πρέπει να προσέλθετε στα Κεν-
τρικά Γραφεία του Ταμιευτηρίου στη γωνία
των οδών Θεμιστοκλή Δέρβη και Φλωρίνης
για να συμπληρώσετε το σχετικό έντυπο
και να πάρετε κωδικό πρόσβασης.

Με την ευκαιρία αυτή σας υπενθυμίζουμε
ότι το Ταμιευτήριο διαθέτει τη δική του
ιστοσελίδα η οποία περιέχει χρήσιμες πλη-
ροφορίες καθώς επίσης διάφορα έντυπα τα
οποία μπορείτε να τυπώσετε και να χρησι-
μοποιήσετε χωρίς να χρειαστεί να επισκε-
φθείτε τα σημεία εξυπηρέτησης του Ταμιευ-
τηρίου για να τα προμηθευτείτε.

Η διεύθυνση της ιστοσελίδας είναι:
www.stadyl.com.cy

Από την Επιτροπεία
Λευκωσία 14 Νοεμβρίου, 2011

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΛΤΔ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ I-BANKING

ΗΣτατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει
ότι η εξέλιξη του Εν. ΔΤΚ για το
μήνα Οκτώβριο 2011, έχει ως εξής:

• Ο ρυθμός πληθωρισμού τον Οκτώβριο
2011 αυξήθηκε στο 3,2%, σε σύγκριση με
2,5% το Σεπτέμβριο 2011 και 3,2% τον

Οκτώβριο 2010.
• Η διακύμανση του Δείκτη κατά τους τε-

λευταίους τρεις μήνες όπως και η ποσοστι-
αία μεταβολή σε σύγκριση με τον προηγού-
μενο χρόνο παρουσιάζονται στον πίνακα
που ακολουθεί:

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή 
(Εν. ΔΤΚ) για τον Οκτώβριο



Yπάλληλος
δημόσιος

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Audi και Aphrodite Hills Spa and Resort: Μια πολυτελής
«συμμαχία» σε μια ξεχωριστή εκδήλωση

Δύο ονόματα συνώνυμα με την έννοια της
πολυτέλειας, η Audi γνωστή για την ανώ-
τερη ποιότητα και την προηγμένη τεχνολογία
των αυτοκινήτων της και το Aphrodite Hills,
φημισμένο για τις deluxe υπηρεσίες του, ένω-
σαν τις δυνάμεις τους και διοργάνωσαν από
κοινού μια ξεχωριστή εκδήλωση που πραγ-
ματοποιήθηκε το Σάββατο 29 Οκτωβρίου

2011, στον χώρο του Aphrodite Hills Spa and Resort. Όσοι είχαν την τύχη να παρευρε-
θούν, απόλαυσαν μια φιλόξενη ξενάγηση στον χώρο του Spa, ενώ είχαν την ευκαιρία να ζή-
σουν από κοντά τον δυναμισμό και την πολυτέλεια των αυτοκινήτων Audi σε μια δοκιμα-
στική οδήγηση. Μοναδικό θέαμα αποτέλεσε επίσης η επιβλητική παρουσία των
νέο-αφιχθέντων Q3 και A6, που είχαν τοποθετηθεί στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της
εισόδου του ξενοδοχείου Intercontinental. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με Φεστιβάλ τζαζ
μουσικής, με κύριο χορηγό την Audi, προσελκύοντας τους λάτρεις του είδους, οι οποίοι πα-
ρακολούθησαν ένα υπέροχο μουσικό πρόγραμμα που κράτησε μέχρι αργά το βράδυ και
άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις. Άλλωστε, με μια τόσο δυναμική και «πολυτελή» συμμα-
χία το αποτέλεσμα δεν θα μπορούσε, παρά να είναι απλά εντυπωσιακό. �

Η Εύρηκα Active Care κάνει την καθαριότητα... παιχνίδι!
Όσοι έχουν παιδιά, ξέρουν. Ένα καθαρό ρούχο μπορεί να λερωθεί

με χίλιους τρόπους και σε χρόνο μηδέν. Αυτό όμως δεν μας εμποδί-
ζει να το διασκεδάζουμε! Τα απορρυπαντικά Εύρηκα Active Care κά-
νουν το πλύσιμο των ρούχων... παιχνιδάκι με δύο νέους διαγωνι-
σμούς. Στη σελίδα της Εύρηκα Active Care στο facebook, οι μαμάδες
μπορούν να στέλνουν τις φωτογραφίες των «ζαβολιάρικων» μικρών
τους σε αστείες και χαριτωμένες στιγμές. Φόρεσαν το μπολ με τα μα-
καρόνια στα μαλλιά; Κυνήγησαν το σκύλο μες τις λάσπες; Ό,τι ζα-
βολιά κι αν έκαναν, μοιραστείτε τη φωτογραφία στο facebook και
μπορεί να κερδίσετε. Οι φωτογραφίες με τα περισσότερα «like» κερ-

δίζουν εβδομαδιαία προϊόντα Εύρηκα και οι δύο δημοφιλέστερες κερδίζουν ένα iPhone4
και ένα iPad2 αντίστοιχα. Βρείτε το διαγωνισμό στο facebook.com/eureka.active.care.cy.
Για το δεύτερο διαγωνισμό ψάξτε στα ράφια των υπεραγορών για τις συσκευασίες των
υγρών απορρυπαντικών Εύρηκα Active Care με το ξυστό αυτοκόλλητο “Ξύσε, στείλε, κέρ-
δισε”. Ανακαλύψτε τον κρυμμένο κωδικό και στείλτε δωρεάν sms για να μπείτε σε κλή-
ρωση για άλλα καταπληκτικά δώρα. Κάθε βδομάδα κληρώνονται 5 τυχεροί που κερδίζουν
ένα πακέτο προϊόντων Εύρηκα αξίας €40 και στη λήξη του διαγωνισμού 2 μεγάλοι τυχε-
ροί κερδίζουν ένα iPhone4 ή ένα πλυντήριο ρούχων!  Η μάρκα που εμπιστεύεστε εδώ και
χρόνια κάνει την καθαριότητα παιχνίδι. Παίξτε κι εσείς και κερδίστε! �
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Ο Andreas Mikkelsen με Skoda Fabia S2000 
στέφθηκε πρωταθλητής του IRC 2011

Οδηγώντας ένα Fabia Super 2000 της εργοστα-
σιακής ομάδας της SKODA Motorsport, ο Andreas
Mikkelsen στέφθηκε πρωταθλητής στο Cyprus Rally
το τελευταίο ράλι της σεζόν στην Κύπρο, κάνοντας
πραγματικότητα το όνειρο του να κερδίσει τον τίτλο
του πρωταθλήματος. Ο Jan Kopecky, και πάλι της
Skoda Motorsport, κατέλαβε τη δεύτερη θέση στη
συνολική βαθμολογία, κατακτώντας έτσι την θέση
του δευτεραθλητή του ράλι IRC για τρίτη συνεχό-
μενη χρονιά. Ο τρίτος καλύτερος οδηγός φέτος είναι

ο Πρωταθλητής του IRC 2010 και του SWRC 2011, Juho Hänninen επίσης οδηγός Skoda
και πιο συγκεκριμένα του Fabia Super 2000. Αυτές οι μεγάλες επιτυχίες της Skoda τη φε-
τινή σεζόν ήρθαν να προστεθούν στους εορτασμούς των 110 χρόνων του μηχανοκίνητου
αθλητισμού της μάρκας. Ο Andreas Mikkelsen σχολίασε μετά τον αγώνα: «Δεν μπορώ να
το πιστέψω, είναι ένα φανταστικό συναίσθημα και είμαι πολύ συγκινημένος. Είχαμε μια
εξαιρετική χρονιά και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της ομάδας μου. Ιδιαίτερες
ευχαριστίες στην SKODA. Είχαμε ένα φανταστικό αυτοκίνητο». �

Διεκδικείστε ένα iPhone 4 στο νέο 
φθινοπωρινό διαγωνισμό της Dulux

Η χρωματική παλέτα του Φθινοπώρου να χαρα-
κτηρίζεται από έντονες αντιθέσεις και η Dulux Κύ-
πρου, στο πλαίσιο του κινήματος «Dulux Let’s Co-
lour Cyprus», λανσάρει ένα νέο, πολύχρωμο
διαγωνισμό μέσω της ιστοσελίδας κοινωνικής δι-
κτύωσης Facebook, με θέμα «Φθινοπωρινά χρώ-
ματα». Οι διαγωνιζόμενοι, καλούνται να αναδείξουν
το ταλέντο τους, αποθανατίζοντας τα χρώματα του
φθινοπώρου μέσα από τον φωτογραφικό του φακό

και να αναρτήσουν τις δημιουργίες τους  στη σελίδα του «Dulux Let’s Colour Cyprus» στο
Facebook στη διεύθυνση www.facebook.com/letscolourcy. Με κριτές τις χιλιάδες fans της
σελίδας «Dulux Let’s Colour Cyprus», η φωτογραφία που θα συγκεντρώσει τα περισσότερα
likes, θα αναδείξει τον δημιουργό που θα κερδίσει ένα ολοκαίνουριο iPhone4! Επιπλέον,
οι διαγωνιζόμενοι που θα καταλάβουν τη δεύτερη και τρίτη θέση, θα επιβραβευθούν από
την Dulux Κύπρου με 10 λίτρα μπογιάς, ο κάθε ένας, για να δημιουργήσουν έτσι το δικό
τους φθινοπωρινό σκηνικό με χρώματα και αντιθέσεις. �

Γιορτάζουμε και φέτος τα Χριστούγεννα 
στις Υπεραγορές Ορφανίδη!

Την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου, 2011, έγινε η κα-
θιερωμένη φωταγώγηση των χριστουγεννιάτικων
δέντρων στις μεγάλες Υπεραγορές Ορφανίδη από
τους δημάρχους και κοινοτάρχες της κάθε πόλης
και κοινότητας. Οι διευθυντές των Υπεραγορών
Ορφανίδη, στην καθιερωμένη ομιλία τους, ανακοί-
νωσαν εκπτώσεις 30% σε όλα τα χριστουγεννιάτικα
δέντρα, 40% σε όλες τις λάμπες εσωτερικού και
εξωτερικού χώρου και 50% σε όλα τα χριστουγεν-
νιάτικα στολίδια.  Οι εκπτώσεις ισχύουν από την
Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου, 2011, μέχρι και την 31
Δεκεμβρίου, 2011. Έχουν ήδη ανακοινώσει, ότι καθ’
όλη τη διάρκεια των εορτών, θα υπάρχουν προ-
σφορές και χαμηλές τιμές στα παιχνίδια, και σε όλα
τα τμήματα των φρέσκων, όπως φρούτα και λαχα-

νικά, κρεοπωλεία, αλλαντικά, ψαραγορές, φούρνους και ζαχαροπλαστεία.  Στις Υπεραγο-
ρές Ορφανίδη, η κάθε οικογένεια θα μπορεί να γιορτάσει τα Χριστούγεννα σύμφωνα με τις
οικονομικές της δυνατότητες. �

Ευρωπαϊκος διαγωνισμός καλύτερου barman 
στα T.G.I. FRIDAY’S!

Τα T.G.I. FRIDAY’S Κύπρου είχαν την χαρά να διοργα-
νώσουν τον φετινό ευρωπαϊκό διαγωνισμό T.G.I. FRI-
DAY’S bartenders championship.  Ο διαγωνισμός διε-
ξάχθηκε με μεγάλη επιτυχία την τετάρτη, 9 Νοεμβρίου
στο  T.G.I. FRIDAY’S στην περιοχή εναέριος στην Λε-
μεσό, όπου πλήθος κόσμου μαζεύτηκε για να δει από
κοντά τα τολμηρά κόλπα των bartender και να απολαύσει

διάφορα φαγητά από το νέο μενού των εστιατορίων FRIDAY’S. 
Ο συναρπαστικός αυτός διαγωνισμός αποτελεί μέρος της ιστορίας των εστιατορίων

T.G.I. FRIDAY’S. Υπάρχει μια ολόκληρη κουλτούρα πίσω από την τέχνη αυτή, με βάση
την οποία εκπαιδεύονται οι bartenders των T.G.I. FRIDAY’S, τόσο για την δημιουργία ποι-
κίλων και πρωτότυπων cocktails, όσο και για τα flair (κόλπα με μπουκάλια στον αέρα)
και για την ικανότητά τους να δημιουργούν την πιο άνετη και φιλική ατμόσφαιρα σε
όποιον επισκέπτεται ένα από τα bar των T.G.I. FRIDAY’S®.  

Στον διαγωνισμό αυτό έλαβαν μέρος  οι καλύτεροι  bartenders από όλα τα T.G.I. FRI-
DAY’S στην Ευρώπη. Νικήτης του διαγωνισμού ήταν ο σουηδός David K. �

Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ. 13
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Διακοπή τέλος! Επιστροφή στους αγωνιστικούς χώ-
ρους μετά από ένα 15θήμερο, λόγω του φιλικού
αγώνα του Εθνικού μας συγκροτήματος με την Σκω-

τία, όπου χάσαμε με 1-2.
Τελευταία στροφή, τέσσερις αγωνιστικές μας εχουν απο-

μείνει πριν πέσει η αυλαία του Α΄ γύρου και οι ομάδες μας
αναμένεται να ανασυνταχθούν, να βελτιωθούν και να μα-
ζέψουν όσους περισσότερους βαθμούς μπορούν, ούτως
ώστε με την διακοπή του πρωταθλήματος ένεκα των Χρι-
στουγέννων και την ευκαιρία για μεταγραφές κατά τη νέα
σεζόν 2012 να δουν τους στόχους τους να πραγματοποι-
ούνται.

Εννέα αγωνιστικές έχουν διεξαχθεί και ακόμα να φανεί
το πρώτο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου, αφού
ακόμα πολλά... παίζονται!

Το ίδιο περίπου ισχύει και για την επικίνδυνη ζώνη της
διαβάθμισης, πολλές ομάδες δεν νοιώθουν ασφαλείς και
πολλά πρεπει να δώσουν στη συνέχεια για να απομακρυν-
θούν. Μοναδική ομάδα που ακόμα δεν ένοιωσε την γλυκιά
γεύση της νίκης ειναι ο Ερμής Αραδίππου που είναι και ο
τελευταίος στο βαθμολογικό πίνακα. Τίποτα όμως δεν έχει
τελειώσει, ο “πόλεμος” του μαραθωνίου συνεχίζεται και
απομένουν πολλές ακόμα αγωνιστικές και.. εκπλήξεις.

Ας δούμε όμως πως διαμορφώθηκε ο βαθμολογικός πί-
νακας και θα αναλύσουμε στατιστικά τις ομαδες στα εννέα
παιχνίδια που έδωσαν.
OMONOIA

Στην κορυφή είναι μόνη η Ομόνοια με 23 βαθμούς που
εκμεταλλεύτηκε την καλή της απόδοση με τον Απόλλωνα
που τον κέρδισε με 2-0 και φυσικά την ήττα του ΑΠΟΕΛ
που την άφησε έξι βαθμούς πίσω. Όμως η ΑΕΛ είναι στην
2η θέση με 20 βαθμούς και αρκετά απειλητική για τους πρά-
σινους.

Στη συνέχεια οι Κυπελλούχοι και μέχρι το ντέρμπι της
13ης αγωνιστικής, θα κληθούν να δώσουν ακόμη τρία παι-
χνίδια, στα οποία έχουν τον τίτλο του φαβορί. Οι πράσινοι,
με την επανέναρξη του πρωταθλήματος την προσεχή Κυ-
ριακή θα αναμετρηθούν με τον Εθνικό Άχνας εκτός έδρας.
Στη συνέχεια στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής, θα φιλο-
ξενήσουν τη Νέα Σαλαμίνα και στο τελευταίο ματς πριν το
ντέρμπι με τον “αιώνιο” αντίπαλο, θα έχουν άλλη μια έξοδο
στο Παραλίμνι για να αναμετρηθούν με την Ένωση.

Στόχος είναι το απόλυτο των βαθμών μέχρι τη “σύγ-
κρουση” με τον ΑΠΟΕΛ, γεγονός που θα οδηγήσει τους
πράσινους με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία σ’ ένα με-
γάλο ματς. Ο Εθνικός Άχνας είναι ο προσεχής αντίπαλος
και εκεί επικεντρώνεται η προσοχή στο πράσινο στρατό-
πεδο. Μάλιστα, πρόκειται για μια δύσκολη αποστολή, αφού
τα τελευταία τρία χρόνια η ομάδα της Λευκωσίας αγνοεί την
επιτυχία. Πέρυσι, “κόλλησε” στο 0-0, ενώ τις προηγούμενες
δύο σεζόν, 2009-10 και 2008-09, δέχθηκε ισάριθμες ήττες,
μάλιστα με το ίδιο σκορ 1-2.
ΑΕΛ

Ο απολογισμός των πρώτων 9 αγωνιστικών για την ΑΕΛ
είναι άκρως εντυπωσιακός. H ομάδα του Πάμπου Χριστο-
δούλου έχει μαζέψει 20 βαθμούς, φιγουράρει στην 2η θέση
και σίγουρα αφήνει στους οπαδούς της λόγους για να αι-
σιοδοξούν για μιαν αρκετά καλή χρονιά. Ως γνωστόν, ο
στόχος που έχει τεθεί στο ξεκίνημα της περιόδου είναι η
4άδα και η έξοδος της ομάδας στην Ευρώπη. Η μέχρι τωρα
παρουσία της δείχνει ότι μπορεί να πετύχει τον στόχο της
και το επόμενο παιχνίδι με την ΑΕΚ μπορεί να είναι από τα
πιο σημαντικά προς αυτή την κατευθυνση, αφού μια ενδε-
χόμενη νίκη της ΑΕΛ μέσα στην Λάρνακα θα φέρει την
ομάδα της Λεμεσού στο +10 μπροστά από ένα βασικό συν-
διεκδικητή της 4αδας και της Ευρώπης.

Στην 11η αγωνιστικής θα φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό

στο Τσίρειο, ένας αγώνας
που αναμένεται με πολύ εν-
διαφέρο. Ιδιαίτερα για τον
προπονητή της ΑΕΛ, που ως
γνωστό πέρσι ήταν προπο-
νητής του Ολυμπιακού και οι
σχέσεις του με την ομάδα
του Τακτακαλλά δεν είναι
και οι καλύτερες με τον
τρόπο που διέκοψε την συ-
νεργασία του.
ΑΠΟΕΛ

Έχουν δίκαιο όσοι λένε
πως ο χρόνος είναι ο καλύτε-
ρος γιατρός. Μπορεί όχι για
όλα, για τα περισσότερα
όμως ναι!

Αμέσως μετά την ήττα από τη Νέα Σαλαμίνα, στον
ΑΠΟΕΛ έπεσε κατήφεια και βουβαμάρα, όχι μόνο ανάμεσα
στους οπαδούς, αλλά και μέσα στην ομάδα.

Δεν ειναι σύνηθες φαινόμενο για τους γαλαζοκίτρινους
να μένουν τόσο πίσω στη βαθμολογία. Χωρίς καμιά αμφι-
βολία μεγάλο ρόλο και παράγοντα θα διαδραματίσει το
Τσάμπιονς Λιγκ και οι τελευταίοι δύο αγώνες με Ζενίτ και
Σαχτάρ. Όπως επίσης και το πρόγραμμα που ακολουθεί
(Ερμής εντός, Παραλίμνι εκτός, Δερύνεια εντός και Ομό-
νοια), μέχρι τη λήξη του πρώτου γύρου.

Το πιο σημαντικό απ’ όλα τα πιο πάνω είναι το γεγονός
πως, από την 9η αγωνιστική μέχρι την 32η που θα πέσει η
καρό σημαια του τερματισμού, έχουμε μπροστα μας άλλες
23 αγωνιστικές. Ένα ολόκληρο πρωτάθλημα. Βασική προ-
ϋπόθεση, βέβαια ο ΑΠΟΕΛ να παραμένει σε θέση βολής
και να καλύψει όσο γινεται μεγαλυτερο από το χαμένο έδα-
φος για αν μπορέσει να αναρριχηθεί εκ νέου στην κορυφή
του βαθμολογικού πίνακα.
ΑΝΟΡΘΩΣΗ

Η εικόνα της Ανόρθωσης στα τελευταία παιγνίδια, με τον
Λεβίν στον πάγκο, ήταν  βελτιωμένη σε αρκετά καλό
βαθμό. Ωστόσο δεν έπεισε ακόμα ότι μπορει να διεκδικήσει
με αξιώσεις τον τίτλο.

Η βαθμολογική συγκομιδή της Ανόρθωσης είναι η 2η χει-
ρότερη των προηγούμενων 10 χρόνων μετά από τις εννέα
πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Η αμυντική της
γραμμή, όμως, που παρουσιάζεται η καλύτερη (με άλλες
δύο χρονιές), καθώς και τα πολλά περιθώρια βελτίωσης
που υπάρχουν στην μεσοεπιθετική λειτουργια, δίνουν ελ-
πίδες στην Ανόρθωση να βελτιώσει τις επιδόσεις της στη
συνέχεια και παράλληλα τη θέση της στη βαθμολογία.

Οι 16 βαθμοί που συγκεντρώνει η ομάδα της Αμμοχώ-
στου ειναι περισσότεροι μόνο από την περίοδο 2003-04,
όταν είχε μόνο 13 βαθμούς.

Το ερχόμενο Σάββατο η ‘Κυρία” θα αντιμετωπίσει την
Αναγέννηση Δερύνειας στο “Τάσος Μάρκου” στα πλαίσια
της 10ης αγωνιστικής. Την 11η αγωνιστική και συγκεκρι-
μένα τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου θα φιλοξενήσει την ΑΕΚ.
Δύο παιχνίδια που θα κρίνουν πολλά για τη συνέχεια του
πρωταθλήματος για την Ανόρθωση.
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Περηφάνια και ακράτητος ενθουσιασμός επικρατούν στη
Νέα Σαλαμίνα. Ο θρίαμβος επί του ΑΠΟΕΛ ήταν μια τε-
ράστια επιτυχία για την ομάδα της Αμμοχώστου, που έδωσε
την ευκαιρία στους χιλιάδες οπαδούς της να πανηγυρίσουν
έξαλλα. Βλέπετε, έχει χρόνια να πετύχει μια τόσο σημαν-
τική νίκη πάνω σ’ ένα αντίπαλο που δεν χρειάζεται συστά-
σεις. Επί ενός ΑΠΟΕΛ που προερχόταν από νίκη επί της
Πόρτο και είναι με το ένα πόδι στις καλύτερες 16 ομάδες
του Τσάμπιονς Λιγκ. Μια Σαλαμίνα, νεοφώτιστη στην Α΄
Κατηγορία, μια νέα ομάδα που φτιάχτηκε με χαμηλό μπά-
τζετ το καλοκαίρι. Ήταν μια σημαντικότατη νίκη από πλευ-
ράς βαθμολογίας, αφού η Ν. Σαλαμίνα πήγε στους 14 βαθ-
μούς και είναι μόνη στην 5η θέση του βαθμολογικού
πίνακα. 

Την επόμενη αγωνιστική η Σαλαμίνα θα αγωνιστεί εντός
με την Ένωση Παραλιμνίου και στην 11η αγωνιστική εκτός
με την Ομόνοια.
ΑΕΚ

Με βάση τα υφιστάμενα βαθμολογικά δεδομένα, η ΑΕΚ
βρίσκεται σε δυσμενέστερη θέση από άλλες ομάδες, όσον
αφορά την παρουσία στην πρώτη τετράδα.

Η κατάσταση ωστόσο δεν είναι μη αναστρέψιμη. Τα δύο
προσεχή παιχνίδια δίνουν στην ΑΕΚ την ιδανικότερη ευ-
καιρία να αποδείξει ότι μπορεί να διατηρηθεί ζωντανή μέχρι

τέλους στη διεκδίκηση μιας θέσης στην πρώτη τετράδα.
Αντίπαλοι, η ΑΕΚ στο ΓΣΖ και η Ανόρθωση εκτός. Η δια-

φορά απ’ τις δύο ομάδες είναι επτά και τρεις βαθμοί αντί-
στοιχα. Αυτά τα δύο παιχνίδια θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό
τη μετέπειτα πορεία της ομάδας της Λάρνακας στο πρωτά-
θλημα.
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΑ...
Νίκες-ήττες

Τις περισσότερες νίκες έχει πετύχει η πρωτοπόρος Ομό-
νοια που έφυγε κερδισμένη στα 7 από τα 9 παιχνίδια. Ακο-
λουθεί η ΑΕΛ, με έξι νίκες. Χωρίς νίκη συνεχίζει ο Ερμής
Αραδίππου, που δέχτηκε τις περισσότερες (έξι) ήττες. Η
Ομόνοια είναι η μοναδική αήττητη ομάδα στο πρωτάθλημα.
Τις περισσότερες ισοπαλίες (τέσσερις) έχουν να επιδείξουν
Ανόρθωση, Αρής, ΑΕΚ και Αναγέννηση Δερύνειας.
Προβάδισμα οι γηπεδούχοι

Οι γηπεδούχοι έχουν μικρό προβάδισμα στις νίκες στα 63
παιχνίδια που έγιναν ως τώρα στο πρωτάθλημα. Συγκεκρι-
μένα σε 63 αναμετρήσεις επικράτησαν οι γηπεδούχοι σε 26
και σε 19 οι φιλοξενούμενοι, ενώ η ισοπαλία εμφανίστηκε
σε 18 αναμετρήσεις.
Τα γκολ με το σταγονό-
μετρο

Ο μέσος όρος τερμάτων
της περσινής σεζόν (2.61
γκολ ανά αγώνα) ήταν ο
πιο χαμηλός από το 1989-
90. Κι όμως, συγκρίνοντας
τα περσινά με τα φετινά
δεδομένα, απέχουμε... έτη
φωτός! Πέρσι, στην 9η
αγωνιστική είχαν σημει-
ωθεί 160 τέρματα (μέσος
όρος 2.54), ενώ φέτος
μόλις 123 (μέσος όρος
1.95). Πέρσι (πάντα μετά
την 9η αγωνιστική) 18
αγώνες είχαν λήξει 0-0 ή 1-
0, φέτος έχουμε αύξηση
κατά πέντε αγώνες.
Οι ΣΚΟΡΕΡ

7 γκολ - Φρέντι (Ομόνοια)
4 γκολ - Σολάρι (ΑΠΟΕΛ), Ρίζεκ (Ανόρθωση), Γκαρσία

(ΑΕΚ)
3 γκολ - Χαραλαμπίδης (ΑΠΟΕΛ), Ντίζα (Σαλαμίνα),

Τσιντί (Ολυμπιακός).

Yπάλληλος
δημόσιος

H AΘΛHTIKH ΣEΛIΔA MAΣ
Γράφει και επιμελείται ο Kυριάκoς Κτωρίδης
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Tελευταία στροφή πριν πέσει η αυλαία του Α΄ γύρου
Οι ομάδες ανασυντάσσονται...

800 αθλητές συμμετείχαν στο γύρο της Λάρνακας που ορ-
γανώθηκε στις 6 Νοεμβρίου από το Σωματείο Δρομέων
“Περικλής Δημητρίου”.



Yπάλληλος
δημόσιος

μοιράζει εκατομμύρια

βοηθά τον τόπο μας

Tο Kρατικό Λαχείο

Αποτελέσματα κλήρωσης στη σελ. 13
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Tι είπαν... Tι έγραψαν
Πιστεύω πως η νέα κυβέρνηση θα 
συντελέσει στην αντιμετώπιση των με-
γάλων προβλημάτων της χώρας, με
αποτελεσματικότερο τρόπο, με το μι-
κρότερο δυνατό κόστος προσαρμογής
και όσο το δυνατόν ταχύτερα.
Λούκας Παπαδήμος,
Πρωθυπουργός της Ελλάδας.   

Όλες οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να υιο-
θετήσουν το ευρώ ως νόμισμα.
Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο,
Πρόεδρος της Κομισιόν.

Η ευρωζώνη διατρέχει άμεσο κίνδυνο
και η στιγμή της αλήθειας πλησιάζει.
Ντέιβιντ Κάμερον,
Πρωθυπουργός της Βρετανίας.

Το Βερολίνο δεν προωθεί την ιδέα μιας
μικρότερης ευρωζώνης και οι πολιτικές
του εστιάζονται στη σταθεροποίηση
της νομισματικής ένωσης συνολικά.
Άνγκελα Μέρκελ,
Καγκελάριος της Γερμανίας. 

Δεν υπάρχει καμία σύγκριση μεταξύ
της αφερέγγυας Ελλάδας και της
πλούσιας Ιταλίας.
Μπαράκ Ομπάμα,
Πρόεδρος των ΗΠΑ.   

Η έξοδος της Ελλάδας μπορεί να φαί-
νεται σε μερικούς μια εύκολη πολιτική
διέξοδος, το ρίσκο, όμως, για τη γερ-
μανική οικονομία και την Ευρώπη είναι
πολύ μεγάλο. 
Γκίντο Βεστερβέλε,
ΥΠΕΞ της Γερμανίας.   

Η Κίνα είναι ένας σημαντικός οικονο-
μικός παράγοντας της G20 και του
ΔΝΤ. 
Κριστίν Λαγκάρντ,
Επικεφαλής του ΔΝΤ.   

Οι αμερικανικές εταιρείες αναζητούν
δίκαιες ευκαιρίες για εισαγωγές στην
Κινεζική αγορά.
Χίλαρι Κλίντον,
ΥΠΕΞ των ΗΠΑ.
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Μέρα δράσης κατά της λιτότητας από την EPSU

ΗΕκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας Ευρω-
παϊκών Δημοσιοϋπαλληλικών Συνδικάτων EPSU
στη συνεδρία της την περασμένη βδομάδα στις

Βρυξέλλες αποφάσισε να διοργανώσει  στις 30 Νοεμβρίου
σε πανευρωπαϊκό επίπεδο μέρα  δράσης κατά της λιτότητας
και υπέρ μιας Κοινωνικής Ευρώπης. Η εκδήλωση συμπίπτει
με τη σύνοδο του Συμβουλίου των Υπουργών Οικονομικών
στις Βρυξέλλες την ίδια μέρα ενώ την επομένη, 1η Δεκεμ-
βρίου θα πραγματοποιηθεί η σύνοδος του Συμβουλίου
Απασχόλησης. . 

Οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις μέλη της EPSU εκδη-
λώνοντας την οργή τους για την αδυναμία των Ευρωπαίων
ηγετών να καθορίσουν μια θετική λύση στην οικονομική
κρίση και αντιδρώντας στα μέτρα που έχουν ληφθεί από
εθνικές κυβερνήσεις  κατά των εργαζομένων  στο δημόσιο,
θα προβούν στις 30 Νοεμβρίου συλλογικά σε διαμαρτυρίες
κατά της σειράς  των μέτρων λιτότητας που λαμβάνονται
και περιλαμβάνουν επιθέσεις κατά συνδικαλιστικών  δι-
καιωμάτων και δικαιωμάτων συλλογικής διαπραγμάτευσης,
απολύσεις  προσωπικού, αποκοπές μισθών και συντάξεων
και συρρίκνωση των δημόσιων υπηρεσιών προς το κοινό.
Οι εργαζόμενοι, οι οικογένειες τους και οι κοινότητες τους
καλούνται να πληρώσουν για μια κρίση την οποία δεν
έχουν προκαλέσει. Τώρα είναι η ώρα οι κυβερνήσεις να φο-
ρολογήσουν την κερδοσκοπία, τον πλούτο και τις τράπεζες
ώστε να αντιμετωπισθούν οι ανισότητες, να δημιουργη-
θούν θέσεις εργασίας και να ενισχυθούν οι δημόσιες υπη-
ρεσίες, τονίζουν οι Οργανώσεις.

Οι επιπτώσεις από την  κρίση ποικίλλουν  από χώρα σε
χώρα. Οι Δημοσιοϋπαλληλικές Συνδικαλιστικές Οργανώ-
σεις της Ευρώπης απορρίπτουν την προσέγγιση «κατα-
στρόϊκας» του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Ευ-
ρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, η οποία  ζητά ακόμη βαθύτερες αποκοπές στις
δημόσιες  δαπάνες.  Οι πολιτικές  αυτές σπρώχνουν τους
εργαζόμενους και τους πολίτες στον κρεμμό, τη φτώχια και
σε ένα ζοφερό μέλλον. 

Η EPSU θα προσπαθήσει επίσης να επηρεάσει τις απο-
φάσεις του  Συμβουλίου Κορυφής το Δεκέμβρη με στόχο η
προώθηση Ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης να
επικεντρωθεί  στην ενίσχυση της δημοκρατίας, στη δημι-
ουργία θέσεων εργασίας και στην προστασία της αυτονο-
μίας των κοινωνικών  εταίρων. 

Η Γενική Γραμματέας της EPSU Carola Fischbach-Pyttel
δήλωσε ότι παρατηρείται  μια μαζική σφαγή κατά των ερ-
γαζομένων και των επιτευγμάτων τους που κέρδισαν με
αγώνες.  Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε  στους τραπεζίτες,
τους κερδοσκόπους και τους αγιατολλάδες της ελεύθερης
αγοράς να αναλάβουν τις δημόσιες υπηρεσίες μας και να
καταστρέψουν  ιστορικά επιτεύγματα ευημερίας. Θα εντεί-
νουμε τις προσπάθειες μας και θα αγωνισθούμε για να στη-
ρίξουμε ό,τι είναι προσφιλές στο λαό της Ευρώπης. Είναι
ανάγκη να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις που βρίσκον-
ται μπροστά μας. Αν οι  ηγέτες της Ευρώπης δεν  ακούσουν
το μήνυμα μας, θα αναβαθμίσουμε τις προσπάθειες μας για
μια άλλη κοινωνική και δημοκρατική Ευρώπη»! �
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