
«Δεν τίθεται αυτή τη στιγμή θέμα ένταξης της Κύ-
πρου στο μηχανισμό στήριξης. Έχουμε κάθε λόγο
να είμαστε αισιόδοξοι από τη στιγμή που ο καθέ-

νας από εμάς αναλαμβάνει το μερτικό του». Αυτές ήταν οι
πρώτες δηλώσεις του νέου Υπουργού Οικονομικών κ. Κίκη
Καζαμία, αμέσως μετά την επίσημη ορκωμοσία του.

Μέχρι εκείνη τη στιγμή Κυβέρνηση και Συνδικαλιστικές
Οργανώσεις, κάτω από την πίεση όλων, είχαν καταλήξει σε
σειρά μέτρων σε τρεις συμφωνίες που είχαν συνομολογηθεί
στο επίπεδο του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Με τις συμφωνίες αυτές οι εργαζόμενοι έδωσαν με το πα-
ραπάνω το «μερτικό» τους. Ειδικότερα:

α. Τον Ιούνιο του 2010 το Συνδικαλιστικό Κίνημα απο-
ποιήθηκε εθελούσια τις δικαιούμενες γενικές αυξήσεις για
τα έτη 2010 και 2011, ύψους 1.5%. Συνολικά η παραχώρηση
αυτή έχει κοστολογηθεί σε €27 εκατομμύρια ετησίως, με
επαναλαμβανόμενη επίπτωση για τους μισθούς και για τις
επαγγελματικές συντάξεις των κρατικών υπαλλήλων.

β. Τέλη Ιουνίου του 2011 το Συνδικαλιστικό Κίνημα απο-
δέχθηκε πρόταση του Προέδρου της Δημοκρατίας για πρό-
σθετη συνεισφορά των εργαζομένων του ευρύτερου δημό-
σιου τομέα, ύψους €35 εκατομμυρίων ανά έτος, για δύο
χρόνια.

γ. Μετά τα τραγικά γεγονότα στη ναυτική βάση «Ευάγ-
γελος Φλωράκης», σε συνάντηση του Προέδρου της Δη-
μοκρατίας με τις ηγεσίες των Συνδικαλιστικών Οργανώ-
σεων ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΠΑΣΥΔΥ συμφωνήθηκαν τα
ακόλουθα:

(ι) Ένταξη των νεοεισερχομένων στο ΤΚΑ, με διατήρηση
του εφάπαξ.

(ιι) Μείωση των αφετηριών των κλιμάκων εισδοχής κατά
10% για δύο χρόνια.

(ιιι) Αύξηση της συνεισφοράς στο Ταμείο Χηρών και Ορ-
φανών κατά 1.25%

(ιν) Αποκοπή ποσοστού 3% επί των ακαθάριστων απο-
λαβών του προσωπικού για τρία χρόνια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο τελικό στάδιο της τελευταίας
συμφωνίας συμμετείχε και ο νέος Υπουργός Οικονομικών.
Και ενώ το Συνδικαλιστικό Κίνημα ανέμενε να εκτιμηθεί  η
υπεύθυνη στάση του και οι θυσίες των εργαζομένων στον
ευρύτερο δημόσιο τομέα, τα πολιτικά κόμματα αμφισβήτη-
σαν τη συμφωνία αυτή και μερίδα πολιτικών αξιωματούχων
πρωτοστάτησε σε μια ενορχηστρωμένη πολεμική κατά των
συνδικαλιστικών ηγεσιών και των «προνομιούχων» του δη-
μοσίου.

Και ενώ η υποχρέωση του κ. Καζαμία, ως αρμόδιου
Υπουργού, ήταν να προωθήσει την υπό αναφορά συμφω-
νία στη Βουλή των Αντιπροσώπων, άρχισε ένα νέο κύκλο
διαβουλεύσεων με τα πολιτικά κόμματα και τις συνδικαλι-
στικές οργανώσεις  για πάντρεμα των δύο συμφωνιών, δη-
λαδή τη συμφωνία μεταξύ Κυβέρνησης και Συνδικαλιστι-
κών Οργανώσεων με τη συμφωνία Κυβέρνησης και
Πολιτικών Κομμάτων.

Παρά το γεγονός ότι για μας η συμφωνία του Προεδρι-
κού ήταν ιερή και έπρεπε να γίνει απόλυτα σεβαστή από
όλους, είχαμε τη διάθεση για κάποια αβαρία κάτω από τη
σαφή προϋπόθεση ότι δεν θα επηρεαζόταν με οποιοδήποτε
τρόπο το συνταξιοδοτικό. Επειδή η θέση αυτή δεν έγινε
δεκτή και η Βουλή προχώρησε στη ψήφιση νομοθεσιών που
συγκρούονται με ρητές συνταγματικές διατάξεις, με από-
φαση της Οργάνωσης καταχωρήθηκε αριθμός προσφυγών

στο Ανώτατο Δικαστήριο.
Κάτω από το βάρος των μέτρων του πρώτου πακέτου οι

Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ανταποκρίθηκαν θετικά στην
πρόσκληση του αρμόδιου υπουργού για  διαβούλευση  των
μέτρων του δεύτερου πακέτου που αφορούσαν τους εργα-
ζόμενους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Μετά από εντατι-
κές διαβουλεύσεις Κυβέρνηση και Συνδικαλιστικές Οργα-
νώσεις συμφώνησαν να μην αποδοθεί το ποσοστό αύξησης
του Τιμαρίθμου της 31.12.2011 το οποίο θα κρατηθεί από το
κράτος ως αποκοπή για την περίοδο από 1/1/2012–
31/12/2013 δηλ. για 2 χρόνια.

Στο σχετικό Πρακτικό που προσυπέγραψαν ο Υπουργός
Οικονομικών Κίκης Καζαμίας και οι γ.γ. των Συνδικαλιστι-
κών Οργανώσεων ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΠΑΣΥΔΥ, γίνεται ρητή
αναφορά ότι:

«Η κυβέρνηση θα πάρει τα αναγκαία μέτρα για αντιμε-
τώπιση της φοροδιαφυγής/φοροαποφυγής και ο Υπουργός
Οικονομικών αναλαμβάνει ο ίδιος προσωπικά να εποπτεύ-
σει την προσπάθεια καταβολής των ανείσπρακτων φόρων.

Η κυβέρνηση αναλαμβάνει να μελετήσει και να εισηγη-
θεί σύντομα τρόπους συνεισφοράς του πλούτου και φορο-
λόγησης της πολυτέλειας έτσι που να συμβάλλουν ουσια-
στικά στην προσπάθεια αντιμετώπισης των συνεπειών της
οικονομικής κρίσης.»

Με την ολοκλήρωση της πιο πάνω συμφωνίας δόθηκαν
διαβεβαιώσεις ότι επρόκειτο για τα τελευταία μέτρα κατά
των μισθωτών του δημοσίου. Παρά ταύτα με έκπληξη μας
ακούσαμε τις εξαγγελίες του Υπουργού Οικονομικών για
πάγωμα αυξήσεων, προσαυξήσεων και ΑΤΑ στο δημόσιο
και ημιδημόσιο τομέα για 24 μήνες. Πρέπει να γίνει κατα-
νοητό ότι δεν αντέχουν άλλα βάρη οι μισθωτοί. Δεν είναι
ούτε ορθό, ούτε δίκαιο να είναι συνεχώς στο στόχαστρο. Οι
μισθωτοί έχουν ήδη δώσει πάνω από το μερτικό τους. �
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Έχουμε δώσει το μερτικό μας…

Τα πρώτα φάρμακα που θα επιβραδύ-
νουν την διαδικασία της γήρανσης 
θα είναι διαθέσιμα σε 5-10 χρόνια.
σελ. 12

Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής
δεν θα είναι αρεστή σε όλους αλλά
είναι μια αναγκαιότητα για την κοινω-
νία στο σύνολό της. σελ. 11

Ράιχενμπαχ: Πολιτική βούληση για 
την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

Πραγματικά τώρα αντιμετωπίζουμε μια
αληθινή συστημική κρίση η οποία
απαιτεί ισχυρότερη δέσμευση από
όλους. σελ. 11

Φάρμακα θα μας επιτρέπουν να ζήσουμε ως τα 150

Μπαρόζο: «Η κρίση απαιτεί μεγαλύτερη 
δέσμευση από όλους» Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επαρχιακού Τμήματος

ΠΑΣΥΔΥ Λευκωσίας, όπως κάθε χρόνο έτσι και
φέτος διοργανώνει το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου, 2011

και ώρα 10.30 π.μ. στο Δημοτικό Θέατρο Λατσιών, Χρι-
στουγεννιάτικη Γιορτή στην οποία θα παρουσιασθεί το παι-
δικό έργο του Θ.Ο.Κ. «Το χειμωνιάτικο παραμύθι» του

Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, σε μετάφραση-δια-
σκευή Σύσσυ Αλατά και σκηνοθεσία
Έλλης Παπακωνσταντίνου. Πριν από
την παρουσίαση του έργου ταχυδακτυ-
λουργός θα διασκεδάσει τα παιδιά.

Την ίδια μέρα ο Άγιος Βασίλης θα μοιράσει πλούσια δώρα
στα παιδιά που θα παρευρεθούν. Επίσης με το εισιτήριο ει-

σόδου θα κληρωθούν πλούσια δώρα.
Εισιτήρια εισόδου προς €3.00 μπορούν να προμηθευτούν

από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και από τον συν.
Μιχάλη Γλυκερίου στο οίκημα της Οργάνωσης μας, στον
3ον όροφο (Αρχείο) τηλέφωνο 22844458 & 22844300.

Τάκης Χαμπουρίδης, 99414162
Ιωάννης Όθωνος, 95540647
Δέσπω Λεχνού, 99521178, 22305031
Μάκης Πελεκάνος, 99453680
Σωτήρης Δημοσθένους, 99546474
Πηνελόπη Πέτσα, 99459353, 22402808
Ανδρέας Κανάρης, 99547880
Σημείωση: Δεν θα γίνονται κρατήσεις θέσεων.

Xριστουγεννιάτικη γιορτή ΠΑΣΥΔΥ Λευκωσίας



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
ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμαστικά
στη θέση Λογιστή, Γενικό Λογιστήριο, από
την 1η Νοεμβρίου 2011: Ελένη Κ. Κων-
σταντίνου, Μαρίνα Πιερή, Στέλιος Πιττά-
κας.

Ο Γεώργιος Σκλάβος, ο οποίος είχε διορι-
στεί αναδρομικά από την 1η Δεκεμβρίου
2006 στη θέση Οικονομικού Λειτουργού,
Υπουργείο Οικονομικών και του οποίου ο
πιο πάνω αναδρομικός διορισμός αργότερα
ακυρώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο,
διορίζεται στην ίδια θέση αναδρομικά από
την 1η Δεκεμβρίου 2006.

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
Ο Κωνσταντής Σπανάσιης, Ανώτερος Γε-

ωργικός Λειτουργός, προάγεται στη θέση
Ανώτερου Γεωργικού Λειτουργού, αναδρο-
μικά από τις 15 Οκτωβρίου 2010.

Ο Παναγιώτης Θωμά, Λειτουργός Υπη-
ρεσίας Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνι-
σμού, προάγεται στη θέση Λειτουργού Υπη-
ρεσίας Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνι-
σμού Α΄, από τις 15 Νοεμβρίου 2011.

Η Ανδρεούλα Σχίζα-Κωνσταντινίδου,
Ανώτερος Λειτουργός Πολεοδομίας, προ-
άγεται στη θέση Πρώτου Λειτουργού Πο-
λεοδομίας, από την 1η Νοεμβρίου 2011.

H Kάτια Χ. Χριστοδουλίδου, Κτηματολο-
γικός Λειτουργός, 2ης Τάξης (Χαρτογρα-
φίας/Φωτολιθογραφίας), προάγεται στη
θέση Κτηματολογικού Λειτουργού, 1ης
Τάξης (Χαρτογραφίας/Φωτολιθογραφίας),
από τις15 Νοεμβρίου 2011.

Οι πιο κάτω Κτηματολογικοί Λειτουργοί,
2ης τάξης (Κτηματολογίου) προάγονται
στη θέση Κτηματολογικού Λειτουργού, 1ης
Τάξης (Κτηματολογίου), από τις 15 Νοεμ-
βρίου 2011: Ανδρέας Ν. Συμεού, Μέλιος Δ.
Παναγιώτου, Ανδρέας Πιδερή, Χαράλαμπος
Κ. Μιχαήλ, Μιχαλάκης Σιάνιος.

Οι πιο κάτω Κτηματολογικοί Λειτουργοί,

2ης Τάξης (Χωρομετρίας), προάγονται στη
θέση Κτηματολογικού Λειτουργού, 1ης
Τάξης (Χωρομετρίας), από τις 15 Νοεμβρίου
2011: Παναγιώτης Χ. Χριστοφόρου, Αν-
δρέας Ιωαννίδης.

Ο Παναγιώτης Φιλαρέτου, Κτηματολογι-
κός Λειτουργός, 2ης Τάξης (Κτηματολο-
γίου), προάγεται στη θέση Κτηματολογικού
Λειτουργού, 1ης Τάξης, από τις 15 Νοεμ-
βρίου 2011.

Ο Κώστας Κοκκινόφτας, Ανώτερος Χω-
ρομέτρης, Τμήμα Κτηματολογίου και Χω-
ρομετρίας, προάγεται στη θέση Κτηματο-
λογικού Λειτουργού, 2η Τάξης (Χωρομε-
τρίας), από τις 15 Νοεμβρίου 2011.

Η Μαρία Χατζηκωστή, Ανώτερος Σχεδια-
στής, Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομε-
τρίας, προάγεται στη θέση Κτηματολογικού
Λειτουργού, 2ης Τάξης (Χαρτογραφίας/Φω-
τολιθογραφίας), από τις 15 Νοεμβρίου
2011.

Οι πιο κάτω Ανώτεροι σχεδιαστές, Τμήμα
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, προ-
άγονται στη θεση Κτηματολογικού Λει-
τουργού, 2ης Τάξης (Χαρτογραφίας/Φωτο-
λιθογραφίας), από τις 15 Νοεμβρίου 2011:
Λέλλα Κλεάνθους, Ανδρούλλα Δ. Στυλια-
νού.

Η Παντελίτσα Χ. Κακουλλή, Σχεδιαστής,
Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας,
προάγεται στη θέση Ανώτερου Σχεδιαστή,
αναδρομικά από τις 15 Νοεμβρίου 2011.

Οι πιο κάτω Τελωνειακοί Λειτουργοί Α΄,
προάγονται στη θέση Ανώτερου Τελωνει-
ακού Λειτουργού, από τις 15 Οκτωβρίου
2011: Γεώργιος Χωραΐτης, Ανδρέας Ζ. Μι-
χαήλ.

ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ
Ο Λάζαρος Σ. Σαββίδης, Γενικός Διευ-

θυντής, Υπουργικό Συμβούλιο, αφυπηρέ-
τησε από την 1η Νοεμβρίου 2011.

Ο Χαράλαμπος Μ. Ανδρέου, Ανώτερος
Δικαστικός Επιδότης, αφυπηρέτησε από

την 1ην Νοεμβρίου 2011.
Ο Γεώργιος Π. Μιχαηλίδης, Λειτουργός

Εμπορίου και Βιομηχανίας Α΄, αφυπηρέ-
τησε από την 1ην Νοεμβρίου 2011.

Ο Ανδρέας Καϊτάνης, Τελωνειακός Λει-
τουργός Α΄, αφυπηρέτησε από την 1ην Νο-
εμβρίου 2011.

Ο Δημήτριος Ηλία, Βοηθός Τελώνης,
αφυπηρέτησε από την 1ην Νοεμβρίου 2011.

Ο Φώτης Αλεξάνδρου, Πρώτος Λειτουρ-
γός Εσωτερικών Προσόδων, αφυπηρέτησε
από την 1ην Νοεμβρίου 2011.

Ο Γιώργος Χαραλάμπους, Πρώτος Γραμ-
ματειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από
την 1ην Νοεμβρίου 2011.

Η Θεονίτσα Παπακωνσταντίνου, Πρώτος
Γραμματειακός Λειτουργος, αφυπηρέτησε
από την 1ην Νοεμβρίου 2011.

Η Αυγή Α. Σάββα, Πρώτος Γραμματει-
ακός Λειτουργος, αφυπηρέτησε από την
1ην Νοεμβρίου 2011.

Ο Κύκκος Φεγγαράς, Ανώτερος Γραμμα-
τειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από την
1ην Νοεμβρίου 2011.

Η Νίτσα Χατζηχριστοφή, Ανώτερος
Γραμματειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε
από την 1ην Νοεμβρίου 2011.

Η Ιωάννα Κ. Γεωργίου, Γραμματειακός
Λειτουργός, αφυπηρέτησε από την 1ην Νο-
εμβρίου 2011.

Η Μαρία Α. Λούμακου, Γραμματειακός
Λειτουργός, αφυπηρέτησε από την 1ην Νο-
εμβρίου 2011.

Η Δέσπω Παπαγιάννη, Γραμματειακός
Λειτουργος, αφυπηρέτησε από την 1ην Νο-
εμβρίου 2011.

Η Γεωργία Βαρέλλα, Γραμματειακός Λει-
τουργός, αφυπηρέτησε από την 1ην Νοεμ-
βρίου 2011.

Η Αυγή Πάρπα, Βοηθός Γραμματειακός
Λειτουργος, αφυπηρέτησε από την 1ην Νο-
εμβρίου 2011.

Ο Κώστας Περρής, Βοηθός Γραφείου Α΄,
αφυπηρέτησε από την 1ην Νοεμβρίου 2011.

Η Ανδριανή Κωνσταντίνου, Προϊστά-
μενη Νοσηλευτικός Λειτουργός, αφυπηρέ-
τησε από την 1ην Νοεμβρίου 2011.

Η Θεοφανού Γρυπάρη, Πρώτη Νοσηλευ-
τικός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από την
1ην Νοεμβρίου 2011.

Η Στυλιανή Νεοκλέους, Πρώτη Νοση-
λευτικός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από
την 1ην Νοεμβρίου 2011.

Η Παρθενόπη Α. Μαυροπέτρου, Νοση-
λευτικός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από
την 1ην Νοεμβρίου 2011.

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Θέση Πρώτου Eκτελεστικού Μηχανικού,
Τμήμα Δημόσιων Έργων

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μια κενή μό-
νιμη θέση Πρώτου Εκτελεστικού Μηχανι-
κού, Τμήμα Δημόσιων Έργων, η οποια ανα-
μένεται να κενωθεί από 1.1.2012 λόγω αφυ-
πηρέτησης του κατόχου της. (Η θέση είναι
Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής). Ο μι-
σθός της θέσης είναι Α14(ii): €41.810,
43.611, 45.412, 47.213, 49.014, 50.815,
52.616, 54.417, 56.218.
Κενές Θέσεις Ιατρικού Λειτουργού, 1ης
Τάξης, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες
Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της
Ωτορινολαρυγγολογίας

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για δύο κενές μό-
νιμες θέσεις Ιατρικού Λειτουργού, 1ης
Τάξης, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δη-
μόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Ωτορι-
νολαρυγγολογίας. (Η θέση είναι Πρώτου
Διορισμού και Προαγωγής). Ο μισθός της
θέσης είναι Α11: €29.684, 30.885, 32.086,
33.287, 34.488, 35.689, 36.890, 38.091,
39.292 και Α13: €39.013, 40.553, 42.093,
43.633, 45.173, 46.713, 48.253 (Συνδυασμέ-
νες Κλίμακες).

Αιτήσεις μέχρι 12 Δεκεμβρίου 2011. Λε-
πτομέρειες στην Επίσημη Εφημεριδα της
18ης Νοεμβρίου 2011. �

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

Την απόφαση της πολιτείας για τη δημιουργία των
κατάλληλων υποδομών προκειμένου όλες οι εγχει-
ρητικές επεμβάσεις καρδιοπαθών να γίνονται στην

Κύπρο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας δρ Σταύρος Μαλάς.
Μιλώντας στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσε ο

Σύνδεσμος Καρδιοπαθών Λευκωσίας, τόνισε πως η Κύπρος
του ενός εκατομμυρίου επιβάλλεται να είναι σε θέση να αν-
τιμετωπίζει αυτού του είδους τα περιστατικά εντός της επι-
κράτειάς της. Προς αυτή την κατεύθυνση εντάσσεται, όπως
ανέφερε, η απόφαση για ανέγερση καρδιοχειρουργικής κλι-
νικής στη Λεμεσό, με τις εργασίες να ξεκινούν εντός του
2012.

Ο Υπουργός ανέφερε, επίσης, ότι έχει ληφθεί απόφαση
για την εφαρμογή στην Κύπρο μιας νέας μεθόδου, της πρω-
τογενούς αγγειοπλαστικής, η οποία εφαρμόζεται σε πολύ
λίγες χώρες. Με αυτόν τον τρόπο η Κύπρος θα είναι σε θέση
να αντιμετωπίζει εντός της επικράτειάς της τα οξέα εμ-
φράγματα, καθώς η εν λόγω μέθοδος φέρεται να είναι πιο
αποτελεσματική από την υπάρχουσα μέθοδο της θρομβό-
λυσης.

Ο Υπουργός σημείωσε, μάλιστα, ότι πρόθεση της πολι-
τείας είναι ο τερματισμός της αποστολής ασθενών στο εξω-
τερικό για αντιμετώπιση καρδιοχειρουργικών περιστατι-
κών, καθώς στη χώρα μας παρέχονται υψηλής ποιότητας
υπηρεσίες στον εν λόγω τομέα, τόσο από τον ιδιωτικό όσο
και από τον δημόσιο τομέα.

Αναφερόμενος στην εκστρατεία του Συνδέσμου Καρδιο-
παθών Λευκωσίας, ανέφερε ότι ο καλύτερος τρόπος αντι-
μετώπισης των καρδιοπαθειών είναι η πρόληψη. Σημείωσε

δε ότι το Υπουργείο Υγείας έχει αναθέσει σε ομάδα ειδικών
να εκπονήσει μελέτη για την πρόληψη των καρδιακών νο-
σημάτων, ειδικά στην περίπτωση που αυτά έχουν σχέση και
με την παρουσίαση των στενώσεων των αρτηριών, γεγονός
που οδηγεί είτε σε καρδιοπάθεια είτε σε εγκεφαλικά επει-
σόδια.

«Κάποιες χώρες στην Ευρώπη έχουν πρωτοπορήσει σε
αυτόν τον τομέα και η Κύπρος, δεδομένου ότι είναι μια
μικρή χώρα, έχει τη δυνατότητα να πρωτοπορήσει με τις
υφιστάμενες υποδομές έτσι ώστε η πρόληψη να γίνεται σε
πιο αναβαθμισμένο επιστημονικό επίπεδο με μεθόδους που
έχουν αναπτυχθεί και από Κύπριους επιστήμονες και είναι
αναγνωρισμένες διεθνώς», συμπλήρωσε.

Καταλήγοντας, ο Υπουργός διαβεβαίωσε τον Πρόεδρο
του Παγκύπριου Συνδέσμου Καρδιοπαθών Κίκη Χαννίδη
ότι η πολιτεία θα είναι και φέτος αρωγός στις προσπάθειες
του με οικονομική στήριξη από το κράτος. �

Θα γίνονται μόνο στην Κύπρο οι εγχειρητικές επεμβάσεις καρδιοπαθών

Σε Ελλάδα κι Ιταλία πήραν άλλοι τη σκυτάλη
αλλ’ ουδείς γνωρίζει ακόμη η επομένη τι θα βγάλει
αν θα φέρει την ειρήνη εις τα οικονομικά τους
ή αν θα ταλανίζονται απ’ τα πολλά δεινά τους!
Στην Ελλάδα ο Παπαδήμος πήρε την Πρωθυπουργία
και ήδη διεμοίρασε σε όλους Υπουργεία
πιστεύοντας πως ούτω πως τους πάντες συνενώνει
κι όλους τους αμφισβητίες πάραυτα απομονώνει!!
Φόρτσα κι εσύ Μάριο Μόντι πούφαγες τον Μπερλουσκόνι
και μόνο η παρουσία σου τους Ιταλούς ενώνει,
προσπάθησε τά κάστανα απ’ τη φωτιά να βγάλεις
και στα οικονομικά μια τάξη πάραυτα να επιβάλεις.
Χαίρετ’ ήδη και η Μέρκελ και ο Σαρκοζί επίσης
που οι δύο τους εταίροι έχουν βρει καινούριες λύσεις
κι ασπαζόμενοι αλλήλους άρχισε να ρέει μέλι
και στο χορό το έρριξαν με ένα... τσιφτετέλι!!!

Kωστάκης Π. Iωαννίδης

H ΣATIPA TOY K.Π.I.

EΛΛΑΔΑ - ΙΤΑΛΙΑ
ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ



Aπόψεις και σχόλια
Ώρα να παταχθεί το «τέρας» της φορο-
διαφυγής

Οι ενδείξεις τον τελευταίο καιρό έχουν
πληθύνει. Και κυρίως οι καθημερινές σχε-
δόν συλλήψεις και παραπομπές στο αυτό-
φωρο ή στον εισαγγελέα μεγαλοοφειλετών
του Δημοσίου λόγω παρακράτησης του
ΦΠΑ ή μη καταβολής του επιδικασθέντος
φόρου αποδεικνύουν ότι κάτι, επιτέλους,
κινείται στον τομέα της πάταξης της φορο-
διαφυγής.

Στη σημερινή του συνέντευξη στο «Έθνος
της Κυριακής» ο επικεφαλής της Ομάδας

Δράσης της Κομι-
σιόν για την Ελλάδα
Χορστ Ράιχενμπαχ
αποκαλύπτει ότι το
σχετικό σχέδιο
υπάρχει από τον πε-
ρασμένο Μάιο και
έχει συμφωνηθεί με
τις ελληνικές αρχές.

Επίσης είναι διαθέσιμη η τεχνική βοήθεια
από άλλα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης και
από το ΔΝΤ, έτσι ώστε να καταστεί ευχερής
ο εντοπισμός των φοροφυγάδων.

Ωστόσο, για να υπάρξουν αποτελέσματα
χρειάζεται πρώτα και πάνω απ’ όλα πολι-
τική βούληση. Εκ των πραγμάτων είναι
αποδεδειγμένο ότι όλα τα προηγούμενα
χρόνια δεν υπήρχε και γι’ αυτό η φοροδια-
φυγή αποτελούσε την πλέον διαδεδομένη
και ακίνδυνη παράνομη δραστηριότητα στη
χώρα. Αλλά τα όσα ίσχυαν έχουν ανατρα-
πεί και η ελληνική Πολιτεία δείχνει πια απο-
φασισμένη να κηρύξει τον πόλεμο σε όσους
διαπράττουν το έγκλημα της φοροδιαφυ-
γής, αδιαφορώντας αν έτσι φορτώνουν με
πρόσθετα βάρη τους μισθωτούς και τους
συνταξιούχους και εξωθούν την οικονομία
και τη χώρα στην καταστροφή.

Απόδειξη πολιτικής βούλησης είναι η
δίωξη, επιτέλους, μεγαλοοφειλετών του
Δημοσίου και η παράλληλη δημοσιοποίηση
των ονομάτων τους. Απόδειξη πολιτικής
βούλησης είναι η νομοθέτηση εκκαθάρισης
μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα και όχι
μετά από παρέλευση 10 ή 15 χρόνων των
εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Και
απόδειξη πολιτικής βούλησης είναι το στή-
σιμο ενός ηλεκτρονικού μηχανισμού ελέγ-
χου και διασταύρωσης εισοδημάτων και πε-
ριουσιακών στοιχείων όλων μας, έτσι ώστε
να εκλείψει η κοινωνική αθλιότητα της απο-
φυγής των περισσότερων σε αυτήν τη χώρα
να συμβάλλουν στα δημόσια έσοδα ανά-
λογα με την οικονομική δυνατότητά τους,
όπως προβλέπει το Σύνταγμα.

Λεφτά υπάρχουν. Και πολλά μάλιστα.
Μένει να αποδειχθεί ότι το κράτος και θέλει
και μπορεί να τα εντοπίσει και να εισπράξει
όσα του αναλογούν και δικαιούται. Με κα-
θυστέρηση δεκαετιών και υπό την απειλή
της πτώχευσης, η ελληνική Πολιτεία ακο-
λουθεί πια μέτρα, μεθόδους και πρακτικές
που σε άλλες χώρες ισχύουν εδώ και δε-
καετίες.

«ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ»,
20.11.2011

• Στην Κύπρο η φοροδιαφυγή είναι
«ακτύπητη».  Την υπερασπίζεται ένα πα-
νίσχυρο λόμπι.  

• Προφανώς και η πρόταση του Υπουργού
Οικονομικών για παγοποίηση των μι-
σθών  γίνεται για να καλυφθούν τα όσα
θα χαριστούν με το πιο πάνω διακανονι-
σμό.

�

Η φοροδιαφυγή πανταχού παρούσα
Η διαπίστωση έχει γίνει άπειρες φορές

και από πολλές πλευρές. Η φοροδιαφυγή
στην Ελλάδα είναι τόσο μεγάλη, που η σύλ-
ληψη έστω ενός μικρού μέρους της θα μπο-
ρούσε να ξελασπώσει τα δημόσια οικονο-

μικά και να ανακουφίσει τα μόνιμα υποζύ-
για του φορολογικού συστήματος, τους μι-

σθωτούς και συνταξι-
ούχους. Τους μόνους,
δηλαδή, που δεν έχουν
κανένα περιθώριο να
κρύψουν τα εισοδή-
ματά τους. 

Αυτή η συζήτηση
καθίσταται σήμερα

άκρως επίκαιρη ξανά, εξαιτίας δύο πολύ εν-
τυπωσιακών -αν και όχι άγνωστων- στοι-
χείων. Πρώτον, η αρμόδια υπηρεσία του
υπουργείου Οικονομικών ανακοίνωσε τα
στοιχεία από την επεξεργασία των φορολο-
γικών δηλώσεων του έτους 2009, από τα
οποία προκύπτει ότι η φοροδιαφυγή είναι
εκτεταμένη. Η συντριπτική πλειονότητα
των φορολογουμένων -πλην μισθωτών και
συνταξιούχων- δηλώνει εισοδήματα κάτω
από το αφορολόγητο όριο, δηλαδή δεν πλη-
ρώνει κανέναν φόρο! 

Δεύτερο, ο επικεφαλής της «ομάδας δρά-
σης» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
Ελλάδα, Χορστ Ράιχενμπαχ, στην πρώτη
έκθεση που συνέταξε -και παρουσίασε χθες
στις Βρυξέλλες- αναδεικνύει το πρόβλημα
αυτό με τον πιο ανάγλυφο τρόπο. Επιβεβαι-
ώνει ότι η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα φτά-
νει τα 60 δισεκατομμύρια (το ένα έκτο, δη-
λαδή, του ελληνικού χρέους), από τα οποία
τα 30 δισεκατομμύρια είναι εκκρεμείς φο-
ρολογικές υποθέσεις.

Οι αριθμοί φαίνονται -και μπορεί να
είναι- υπερβολικοί. Όμως αυτός ο Ευρω-
παίος αξιωματούχος, που διακρίνεται για το
ρεαλισμό του (Γερμανός γαρ), λέει κατηγο-
ρηματικά ότι το ελληνικό κράτος μπορεί να
εισπράξει «άμεσα» από πέντε ως οκτώ δισε-
κατομμύρια ευρώ. 

Αν αυτό γινόταν, δεν θα χρειαζόταν να
επιβληθεί το χαράτσι επί των ακινήτων
μέσω ΔΕΗ ούτε καν να γίνουν οι νέες περι-
κοπές στα εισοδήματα των δημοσίων υπαλ-
λήλων μέσω του ενιαίου μισθολογίου. Αν το
ελληνικό κράτος, δηλαδή οι κυβερνήσεις
που το διαχειρίστηκαν, ξόδευαν ελάχιστο
από το χρόνο και τη δραστηριότητά τους
ώστε να φέρουν στα ταμεία αυτό το ποσόν,
η σημερινή κρίση δεν θα κινδύνευε να γο-
νατίσει τη χώρα. 

Το τελευταίο διάστημα υπάρχουν ορι-
σμένα δείγματα ότι γίνεται κάποια προσπά-
θεια προς τη σωστή κατεύθυνση, με τη σύλ-
ληψη ορισμένων τρανταχτών περιπτώσεων
οφειλετών του Δημοσίου. Ο Ράιχενμπαχ
διαβεβαίωσε ότι, με την παροχή κατάλλη-
λης ευρωπαϊκής βοήθειας (υπάρχουν άλλες
χώρες που έχουν αντιμετωπίσει αποτελε-
σματικά το φαινόμενο), τα αποτελέσματα
μπορεί να έρθουν γρήγορα.

Τουλάχιστον από την περιπέτεια, στην
οποία έχει μπει η χώρα εδώ και δύο χρόνια,
να βγει και κάτι θετικό. Αλλά για να συμβεί
αυτό δεν αρκούν οι έξωθεν συμβουλές και
υποδείξεις. Πρέπει να συντρέχουν και δύο
εσωτερικές προϋποθέσεις: πολιτική βού-
ληση να χτυπηθεί, επιτέλους, το φαινόμενο
και κατάλληλη οργάνωση των αρμόδιων
υπηρεσιών του κράτους. 

Τώρα που τα δύο κόμματα εξουσίας συγ-
κυβερνούν, ας κάνουν αυτό που δεν έκαναν
τόσα χρόνια ως μονοκομματικές κυβερνή-
σεις, οικοδομώντας το πελατειακό κράτος
με διαλυμένες τις κρίσιμες υπηρεσίες του.
Έχουν μια ευκαιρία -την τελευταία;- να
αποκαταστήσουν ένα στοιχειωδώς δίκαιο
φορολογικό περιβάλλον, χωρίς το οποίο
καμία δημοσιονομική εξυγίανση δεν μπορεί
να γίνει ούτε ελπίδα ανάπτυξης υπάρχει. 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ»,
18.11.2011

• Να κοπιάσετε και στην Κύπρο κ. Ράι-
χενμπαχ. �

Yπάλληλος
δημόσιος ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 3

Με θέμα «Νοσηλευτική και Μαι-
ευτική: Γέφυρα Πρόσβασης στις
Υπηρεσίες Υγείας» ο Παγκύπριος

Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών διορ-
γανώνει την Παρασκευή και το  Σάββατο 25
και 26 Νοεμβρίου στο Ξενοδοχείο Χίλτον
Παρκ στη Λευκωσία το 18ο Παγκύπριο Συ-
νέδριο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής. 

Την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου
θα κηρύξει ο Υπουργός Υγείας  Δρ Σταύρος
Μαλάς ο οποίος έχει θέσει  το Συνέδριο υπό
την αιγίδα του. Στην εναρκτήρια σύνοδο
έχουν προσκληθεί αρχηγοί και εκπρόσωποι
κομμάτων, επαγγελματικών, κοινωφελών
και συνδικαλιστικών οργανώσεων, βουλευ-
τές, δήμαρχοι, εκπρόσωποι του Εθνικού
Συνδέσμου Νοσηλευτών/τριών της Ελλά-
δας, του Συλλόγου Επιστημόνων Μαιών/
Μαιευτών Αθήνας και άλλοι προσκεκλημέ-
νοι. 

Συνολικά θα γίνουν 53 παρουσιάσεις και
εκθέματα εργαστηρίου και αναμένεται ότι
θα συμμετέχουν περισσότεροι από  600 νο-
σηλευτές/τριες, μαίες, επισκέπτες/τριες
υγείας και φοιτητές/τριες νοσηλευτικής και
μαιευτικής  από την Κύπρο και την Ελλάδα. 

Το κεντρικό θέμα του Συνεδρίου σηματο-
δοτεί την αναγκαιότητα της διαχρονικής
ανταποκρισιμότητας των νοσηλευτών και

μαιών τόσο στις συνεχώς διαμορφούμενες
ανάγκες υγείας της Κυπριακής κοινωνίας,
όσο και στις δυνητικές μεταρρυθμίσεις των
υπηρεσιών υγείας του τόπου μας. 

Οι Νοσηλευτές και οι Μαίες της Κύπρου
αναζητούν και επιδιώκουν ευκαιρίες για συ-
νεχή επαγγελματική ανάπτυξη μέσω πολυ-
ποίκιλων δραστηριοτήτων και εστιάζονται
στη διασφάλιση παροχής υψηλής ποιότητας
φροντίδας στον άνθρωπο και στην οικογέ-
νεια, ισοτιμία στην κατανομή, διαθεσιμό-
τητα και προσβασιμότητα των υπηρεσιών,
καθώς και στην κατοχύρωση των δικαιω-
μάτων των ασθενών. Η επιτυχία του έργου
της νοσηλευτικής και μαιευτικής είναι
στενά συνυφασμένη με το ρόλο που δια-
δραματίζουν μέσα από τη συμμετοχή τους
τόσο στη λήψη αποφάσεων όσο και στην
εκτελεστική δραστηριότητα ανάπτυξης,
εφαρμογής και ανατροφοδότησης προ-
γραμμάτων σε όλα τα επίπεδα παροχής
φροντίδας υγείας. Η πολιτεία οφείλει να δι-
ευκολύνει το έργο των νοσηλευτών και των
μαιών μέσα από  τη διασφάλιση και εφαρ-
μογή των απαραίτητων νομικών πλαισίων
του συστήματος υγείας, έτσι ώστε να μπο-
ρούν να παρέχουν ποιοτική, υγειονομικά
αποτελεσματική και οικονομικά αποδοτική
φροντίδα  υγείας στον Κύπριο πολίτη.  �

Στο Χίλτον Παρκ 25-26 Νοεμβρίου 
το 18ο Παγκύπριο Συνέδριο 
Νοσηλευτικής και Μαιευτικής

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας
Ημέρας κατά της Οστεοπόρωσης
και των Μυοσκελετικών παθή-

σεων, που τιμάται παγκόσμια κάθε χρόνο
στις 20 Οκτωβρίου, το Τμηματικό Συμβού-
λιο ΠΑΣΥΔΥ Λεμεσού, σε συνεργασία με
το Επαρχιακό Κλιμάκιο Λεμεσού του Παγ-
κυπρίου Συνδέσμου κατά της Οστεοπόρω-
σης και Μυοσκελετικών παθήσεων, διοργά-
νωσε στις 10/11/2011, ημέρα Πέμπτη, στο
Οίκημα της ΠΑΣΥΔΥ, διάλεξη με το θέμα
«Οστεοπόρωση - Διάγνωση και Θεραπεία».

Εισηγητές ήταν οι γιατροί: Ανδούλλα
Σπυρίδου Κοντίδου - Δερματολόγος πρό-
εδρος του κλιμακίου Λεμεσού του Συνδέ-
σμου κατά της Οστεοπόρωσης και Μυο-

σκελετικών παθήσεων και ο Δρ Γεώργιος
Γεωργιάδης - Ενδοκρινολόγος.

Οι γιατροί ενημέρωσαν τους παρευρι-
σκομένους με κάθε λεπτομέρεια για το πρό-
βλημα της Οστεοπόρωσης, τα κατάγματα
για τους παράγοντες κινδύνου, για τις πτώ-
σεις, τη διάγνωση και την αντιμετώπιση της
οστεοπόρωσης.

Στη συζήτηση που ακολούθησε υπήρξε
μεγάλο ενδιαφέρον τόσον από τις γυναίκες
όσο και από τους άντρες.

Τέλος, το Τμηματικό Συμβούλιο ευχαρί-
στησε τους αξιόλογους εισηγητές για τις
ομιλίες τους όπως επίσης και το κοινό που
παρευρέθηκε στη διάλεξη και έδειξε πολύ
ενδιαφέρον. �

Εκδήλωση ΠΑΣΥΔΥ Λεμεσού
για την οστεοπόρωση

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 



EPEYNA, ETOIMAZEI: Nάσω Κασoυλίδoυ

ΣΕΛIΔΑ ΤΗΣ ΓYΝΑIΚΑΣ
Yπάλληλος

δημόσιοςΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 20114

Εξοικονόμηση χώρου στο σπίτι!
Μικρά μυστικά, για να μπορέσετε να εξοικονομήσετε χώρο
μέσα στο σπίτι σας και να διευκολύνετε την καθημερινό-
τητά σας.

Μπαχαρικά: Αν για παράδειγμα η κουζίνα σας είναι εξαι-
ρετικά μικρή και δεν υπάρχουν πολλά διαθέσιμα ντουλά-
πια, τότε μπορείτε όλα τα βαζάκια των μπαχαρικών να τα
τοποθετήσετε σε ένα μεγάλο ψάθινο καλάθι πάνω στο
τραπέζι. Μία ακόμα λύση, είναι να βάλετε μία μικρή θήκη
για cd για παράδειγμα (3 ή 4 θέσεων) καρφωμένη οριζόν-
τια πάνω στον τοίχο και να τα τοποθετήσετε εκεί. Επίσης,
έξυπνη λύση είναι 2 μικρά γυάλινα ράφια να καρφωθούν
στον τοίχο και να χρησιμοποιηθούν σαν έξτρα χώρος απο-
θήκευσης. 

Κάλτσες: Μία λύση για να μην χρησιμοποιήσετε ολό-
κληρο συρτάρι για να αποθηκεύσετε τις δικές σας ή τις παι-
δικές κάλτσες, είναι να χρησιμοποιήσετε μία παλιά μαξι-
λαροθήκη. Δημιουργήστε με ένα μικρό ψαλιδάκι, στο
επάνω μέρος της μαξιλαροθήκης μικρά ανοίγματα και πε-
ράστε σε καθένα απ’ αυτά ένα μεγάλο κορδόνι. Έτσι έχετε

έναν σάκο αποθήκευσης για
ζώνες, κάλτσες και καλσόν. 

Σκουλαρίκια: Αν χάνετε τα
σκουλαρίκια σας μέσα στο
συρτάρι ή μέσα στην μπιζου-
τιέρα σας, υπάρχει τρόπος να
τα αποθηκεύσετε και να μπο-
ρείτε παράλληλα να βλέπετε

όλα σας τα ζευγάρια. Χρησιμοποιήστε ένα παλιό σας κα-
σκόλ ή μια παλιά σας πασμίνα που δεν τη φοράτε πια και
κρεμάστε την σε ένα παιδικό κρεμαστάρι ή σε μία κρεμά-
στρα ζωνών. Αφού λοιπόν το περάσετε στην κρεμάστρα,
κρεμάστε πάνω του όλα σας τα σκουλαρίκια σε ζευγάρια.
Τοποθετήστε τέλος την νέα σας «μπιζοθήκη» είτε μέσα
στην ντουλάπα σας, είτε στο φύλλο της ντουλάπας, είτε
ακόμα και πίσω από την πόρτα του μπάνιου ή της κρεβα-
τοκάμαρας.

Αυτοκόλλητα – κοκαλάκια παιδιών: Ένας έξυπνος τρό-
πος για να αποθηκεύσετε τα κοκαλάκια του παιδιού σας, ή
τις συλλογές του από αυτοκόλλητα, χαρτάκια, τάπες και

οτιδήποτε άλλο μικρό αντικείμενο, είναι με τα κουτιά των
παπουτσιών. Μην τα πετάτε λοιπόν, αλλά αξιοποιήστε τα!
Ένα κουτί από παπούτσια, μπορεί εύκολα να στολιστεί με
χρωματιστές χαρτοπετσέτες. Ντύνετε με αυτόν τον τρόπο
όλη την εξωτερική επιφάνεια του κουτιού και στην συνέ-
χεια μπορείτε να κολλήσετε πάνω οτιδήποτε θέλετε όπως
μικρά κοχυλάκια, κουμπιά, όσπρια ή ότι άλλο σκεφτείτε.
Έτσι θα έχετε την δυνατότητα να τακτοποιήσετε τα μικρο-
αντικείμενα στο παιδικό δωμάτιο.

Γραφική ύλη: Μια ιδιαίτερα χρηστική λύση, για να τα-
κτοποιηθούν τα μολύβια, οι μαρκαδόροι, οι συνδετήρες και
όλα τα υπόλοιπα που χρειάζεται το παιδί μας, είναι η κοινή
θήκη για τα μαχαιροπήρουνα. Μπορούμε να χρησιμοποι-
ήσουμε μια τέτοια θήκη και να την τοποθετήσουμε στο
συρτάρι του γραφείου του. Μέσα εκεί μπορούν να μπουν
τακτοποιημένα όλα αυτά που αφορούν την γραφική του
ύλη και «χάνονται» στα διάφορα σημεία του παιδικού δω-
ματίου! Ακόμα και ένας ενήλικας μπορεί να χρησιμοποι-
ήσει εξίσου με τέτοια θήκη, για παράδειγμα να βάλουμε
μέσα τακτοποιημένα όλα τα ραφτικά. �

Της Δρ. Γαβριήλ Μ. Καλακουτή
Γυναικολόγος – Μαιευτήρας

Κλιμακτήριος και Εμμηνόπαυση,
όροι που χρησιμοποιούνται συχνά, ο
ένας αντί του άλλου, για να υποδη-

λώσουν το ίδιο θέμα.
Κλιμακτήριος είναι η χρονική περίοδος

που σηματοδοτεί την μετάβαση της γυναί-
κας από την αναπαραγωγική στην μη ανα-
παραγωγική περίοδο της ζωής της και
διαρκεί πολλά χρόνια, μεταξύ 45-65 ετών.

Η Εμμηνόπαυση αναφέρεται στην τε-
λευταία έμμηνη ρύση της γυναίκας και
είναι μία μικρή χρονική στιγμή στη μεγάλη
χρονική περίοδο της κλιμακτηρίου. Εμμη-
νόπαυση δεν σημαίνει γηρατειά, μπορεί να
είναι τα καλύτερα χρόνια μιας γυναίκας.
Που οφείλεται η Κλιμακτήριος - Εμμη-
νόπαυση;

Για να καταλάβουμε τα αίτια της Κλιμα-
κτηρίου – Εμμηνόπαυσης πρέπει να ξέ-
ρουμε τη φυσιολογία της έμμηνης ρύσης.
Η γυναίκα γεννιέται με δύο εκατομμύρια
ωοθυλάκια. Μέχρι την εφηβεία έχει μόνο
300 χιλιάδες. Μετά, κάθε χρόνο με την
ωορρηξία και ατρησία, τα ωοθυλάκια λιγο-
στεύουν και μέχρι τη Εμμηνόπαυση δεν
υπάρχουν πιακαθόλου.

Στην αναπαραγωγική ηλικία της γυναί-
κας τα ωοθυλάκια ωριμάζουν και παράγουν
ωάριακαι τις γυναικείες ορμόνες, οιστρο-
γόνα και προγεσταγόνα. Τα οιστρογόνα
και προγεσταγόνα προετοιμάζουν το ενδο-
μήτριο (τη μεμβράνη στην κοιλότητα της
μήτρας) να υποδεχθεί το γονιμοποιημένο
ωάριο που θα εμφυτευθεί στη μήτρα. Εάν
δεν υπάρξει γονιμοποίηση, οι ωοθήκες δεν
παράγουν οιστρογόνα και προγεσταγόνα
και το ενδομήτριο αιμμοραγεί και απορρί-
πτεται οπότε επέρχεται η έμμηνος ρύση.

Στην Κλιμακτήριο οι ωοθήκες της γυναί-
κας υπολειτουργούν και στην εμμηνό-
παυση δεν λειτουργούν καθόλου (δεν πα-
ράγουν οιστρογόνα). Αυτή η έλλειψη οι-
στρογόνων επηρεάζει σχεδόν όλα τα
όργανα της γυναίκας.  Σ’ αυτή την έλλειψη
οιστρογόνων οφείλονται τα συμπτώματα
και οι επιπλοκές της εμμηνόπαυσης.

Η εμμηνόπαυση μπορεί να είναι αυτό-
ματη ήιατρογενής, να οφείλεται δηλαδή
στην χειρουργική αφαίρεση των ωοθηκών
ή στη καταστροφή των ωοθηκών από χη-
μειοθεραπεία ή ακτινοβολία για θεραπεία
καρκίνου. Η μέση ηλικία εμμηνόπαυσης
είναι 50 χρονών με απόκλιση 4 ετών (συν -
πλην 4 χρόνια). Η κλιμακτηριακές αλλαγές
αρχίζουν μετά τα 40 και κάποτε μετά τα 30
χρόνια ζωής της γυναίκας.
Συμπτώματα Κλιμακτηρίου

Η εμπειρία κάθε γυναίκας στη Κλιμα-
κτήριο είναι διαφορετική. Καμία γυναίκα

δεν θα παρουσιάσει όλα τα συμπτώματα.
Συμπτώματα παρουσιάζονται περίπου στο
80% των γυναικών.  Στο 15% των γυναικών
τασυμπτώματα είναι έντονα και δραματικά.
Ανώμαλος Έμμηνος Κύκλος

Από τα πρώτα συμπτώματα της κλιμα-
κτηρίου είναι αλλαγές στη διάρκεια του κύ-
κλου. Η έμμηνος ρύση συχνά χαρακτηρίζε-
ται από αυξημένη ροή και μεγαλύτερη
διάρκεια. Η εγκυμοσύνη είναι πιθανή μέ-
χρις ότου περάσουν 12 μήνες χωρίςέμμηνο
ρύση.
Αγγειοκινητική Αστάθεια

Τα πιο χαρακτηριστικά συμπτώματα της
κλιμακτηρίου είναι οι εξάψεις, οι νυκτερι-
νές εφιδρώσεις και το αίσθημα ταχυκαρ-
δίας. Η έξαψη (αίσθημα θερμότητας στο
δέρμα, κυρίως στην περιοχή του λαιμού και
του προσώπου), παρουσιάζεται στο 80%
των γυναικών. Συνήθως διαρκούν 3-5 χρό-
νια. Σε 25% των γυναικών οι εξάψεις πα-
ραμένουν πέραν της πενταετίας. Πολύ
σπάνια και στην ηλικία άνω των 70. Οι εξά-
ψεις είναι πιο έντονες όταν υπάρχει άγχος
και ανησυχία. Δεν υπάρχει τρόπος ναπρο-
βλεφθεί πότε θα σταματήσουν. Εκτός από
την κλιμακτήριο, οι εξάψεις μπορεί να
οφείλονται σε παθήσεις του θυρεοειδούς
και στην λήψηορισμένων φαρμάκων όπως
το Tamoxifen και Raloxiphene. Σε χει-
ρουργική εμμηνόπαυση (αφαίρεση ωοθη-
κών), οι εξάψεις αρχίζουν αμέσως και είναι
πιο έντονες.
Ατροφία του Ουρογεννητικού Συστή-
ματος

Η ατροφία αφορά τη μήτρα, το αιδοίο,
τον κόλπο, τους μαστούς, την ουρήθρα και
το τρίγωνο της ουροδόχου κύστης. Η
ατροφία του κόλπου εκδηλώνεται με μεί-
ωση της παραγωγής γλυκογόνου και δια-
ταραχή της χλωρίδας με αποτέλεσμα ο
κόλπος ναείναι επιρρεπής σε φλεγμονές. Ο
βλεννογόνος του κόλπου λεπταίνει και πα-
ρουσιάζει ξηρότητα, εκδορές και στένωση.
Σε πολλές εμμηνοπαυσιακές γυναίκες, η
δυσπαρεύνια (πόνος στη σεξουαλική
επαφή) είναι τόσο σοβαρή, ώστε να επηρε-
άζει το libido (ερωτική επιθυμία) της γυ-
ναίκας.

Η σεξουαλική επιθυμία ελαττώνεται με
την ηλικία και στους άνδρες και στις γυ-
ναίκες αλλά κάθε άτομο είναι διαφορετικό.
Οι γυναίκες έχουν δύοή τρεις φορές περισ-
σότερες πιθανότητες από τους άνδρες να
χάσουν την ερωτική τους επιθυμία. Πολλές
όμως είναι οι γυναίκες που είναι σεξουα-
λικά ενεργές μετά την εμμηνόπαυση.
Πέραν της ατροφίας του σώματος της μή-
τρας παρουσιάζεται προοδευτικά χαλά-
ρωση των συνδέσμων και πρόπτωση μή-
τρας.
Ψυχογενή-Ψυχοσωματικά

Συχνότερα η εμμηνοπαυσιακή γυναίκα
παρουσιάζει μελαγχολία, άγχος, ανασφά-
λεια, νευρικότητα, αϋπνία, απώλεια μνήμης
και συγκέντρωσης. Ο ρόλος των οιστρο-
γόνων σ’ αυτά τα συμπτώματα δεν είναι
εξακριβωμένος.
Μακροπρόθεσμες επιπλοκές - Οστεο-
πόρωση

Είναι μια χρόνια νόσος, η οποία εκτός
της ηλικίας, έχει άμεσα σχέση με την έλ-
λειψη οιστρογόνων. Μετά την εμμηνό-
παυση παρουσιάζεται ταχεία απώλεια της
οστικής μάζας, με αύξηση στη συχνότητα
καταγμάτων. Υπάρχει 30% πιθανότητα
οστεοπορωτικού κατάγματος σε οποιαδή-
ποτε θέση, περισσότερα ισχίου, σπονδύλου
και καρπού.
Καρδιοπάθειες

Πολλές γυναίκες νομίζουν ότι οι καρδιο-
πάθειες είναι ανδρικού γένους. Μετά τα 55
χρόνια, πάνω από τους μισούς θανάτους
γυναικών οφείλονται σε καρδιοπάθειες.
Περισσότερες γυναίκες από άνδρες πεθαί-
νουν από καρδιοπάθειες.
Καρκίνος

Η ηλικία αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου
και όχι η εμμηνόπαυση.
Αντιμετώπιση Κλιμακτήριου Εμμηνό-
παυσης

Το μήνυμα για μια γυναίκα είναι ότι η
Κλιμακτήριος – Εμμηνόπαυση δεν είναι
γηρατειά και ότι μπορεί να έχει μία καλή
ποιότητα ζωής. Είναι μια καλή ευκαιρία ν’
αρχίσει να κοιτάζει την υγεία της και να
κάνει προληπτικές εξετάσεις όχι μόνο για
την Εμμηνόπαυση, αλλά γενικά και για την
υγεία της. Μπορεί να χρειαστεί ν’ αλλάξει
τον τρόπο ζωής της, να κάνει υγιεινή δια-
τροφή, άσκηση, απώλεια σωματικού βά-
ρους, διακοπή καπνίσματος, λιγότερο
άγχος και υπερκόπωση.

Κάθε γυναίκα είναι γνώστης του σώμα-
τός της, ιδιαίτερα όταν είναι καλά ενημε-
ρωμένη για θέματα υγείας. Χρειάζονται
προληπτικές εξετάσεις όπως Μαστογραφία
άνω των 40 ετών, Τέστ Παπανικολάου κάθε
χρόνο, εξέταση Οστεοπόρωσης με οστική
πυκνομετρία κάθε δύο χρόνια, αναλύσεις

αίματος και ούρων για καρδιοπάθειες, δια-
βήτη και παθήσεις θυρεοειδούς.

Η Εμμηνόπαυση μπορεί να γίνει μία νέα
αρχή για μία συναρπαστική ζωή.
Αντιμετώπιση εξάψεων και εφιδρώ-
σεων

Αναγνώριση αιτιών που μπορεί να πυρο-
δοτήσουν μία έξαψη και προσπάθεια απο-
φυγής των, π.χ. αποφυγή εξωτερικής θερ-
μότητας, έντονων συναισθημάτων, ζεστών
ροφημάτων, αλκοόλ και καφεΐνης. Παρα-
μονή σε δροσερό περιβάλλον κατά την
ημέρα και κατά τη διάρκεια της νύκτας.
Φαρμακευτική αγωγή

Υπάρχουν ειδικά φυσικά συμπληρώματα
τροφής που μπορεί να βοηθήσουν σε ελα-
φριάς μορφής εξάψεις.

Ελαφριάς μορφής οιστρογόνα – φυτικά
– που προέρχονται από φυτά όπως τροφές
από σόγια. Θεραπεία ορμονικής υποκατά-
στασης για έντονες εξάψεις. Η πιο αποτε-
λεσματική θεραπεία είναι η συστηματική
λήψη οιστρογόνων. Μονοθεραπεία με οι-
στρογόνα σε γυναίκες που έχουν υποβλη-
θεί σε υστερεκτομή. Συνδιασμένη θεραπεία
– οιστρογόνα με προγεσταγόνα σ’ όσες γυ-
ναίκες έχουν την μήτρα τους.

Τα οιστρογόνα χορηγούνται από το
στόμα, διαδερμικά με αυτοκόλλητα ή με gel
και υποδόρια εμφυτεύματα που αποδε-
σμεύουν βραδέως οιστρογόνα στην κυκλο-
φορία μέχρι και 6 μήνες. Κολπικά υπόθετα
η κρέμα για τη θεραπεία της ατροφίαςτου
κόλπου. Η διάρκεια της θεραπείας πρέπει
πάντα να εξατομικεύεται για κάθε γυναίκα,
βάση του κληρονομικού και ατομικού ιστο-
ρικού. Ο γνώμονας πάντοτε πρέπει να είναι
η σχέση ωφέλεια/κίνδυνος και να διατηρεί-
ταιπρος όφελος του ασθενή.
Αντενδείξεις Ορμονικής Υποκατάστα-
σης

Οι κυριότερες αντενδείξεις για τηλήψη
ορμονικής υποκατάστασης είναι η εγκυμο-
σύνη, οιπαθήσεις ήπατος, οι θρομβώσεις, ο
καρκίνος του μαστού και η ανεξήγητη μη-
νόρροια. Ανεπιθύμητες ενέργειες είναι η
ανώμαλη έμμηνος ρύση, η μασταλγία, η
ναυτία, η κατακράτηση υγρών, ο πονοκέ-
φαλος.
Κίνδυνος

Αύξηση της συχνότητας καρκίνου του
μαστού μετά από 4-5 χρόνια χορήγησης.
Μια στις χίλιες γυναίκες θα παρουσιάσει
καρκίνο του μαστού, για κάθε επιπρόσθετο
χρόνο χρήσης, μετά τα 5 χρόνια. Η ορμο-
νική υποκατάσταση μπορεί να επιδεινώσει
τις καρδιοπάθειες σε γυναίκες με προ-
υπάρχουσα καρδιοπάθεια. Άλλες επιπλο-
κές είναι θρόμβωση και παθήσεις ήπατος. �

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

Κλιμακτήριος και Εμμηνόπαυση
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Η απόφαση
Με απόφαση που λήφθηκε στις

23.9.2004, η ΕΔΥ προήγαγε στη μόνιμη
θέση Ανώτερου Λειτουργού Αεροπορικών
Μεταφορών και Αερολιμένων, Τμήμα Πο-
λιτικής Αεροπορίας, το ενδιαφερόμενο
μέρος. Την απόφαση πρόσβαλαν με επιτυ-
χία τόσο ο εφεσείων (Προσφυγή
1144/2004), όσο και τρίτο πρόσωπο, ο Γρ.
Πιθαράς (Προσφυγή 1170/2004). Και οι
δύο προσφυγές συνεκδικάστηκαν. Η ακυ-
ρωτική απόφαση του δικαστηρίου εκδό-
θηκε στις 20/6/2006. Ως προς τον εφεσεί-
οντα, η απόφαση ακυρώθηκε λόγω
παράλειψης της ΕΔΥ να αξιολογήσει το με-
ταπτυχιακό του προσόν. 

Ενόψει των όσων ακολούθησαν, κρί-
νουμε σκόπιμο να παραθέσουμε αυτούσιο
το σχετικό απόσπασμα από την πρωτόδικη
απόφαση, η οποία να σημειωθεί δεν εφεσι-
βλήθηκε:

«Ένας από τους λόγους που
εγείρει ο Χατζηγιασεμής είναι
και ο ισχυρισμός ότι η Επι-
τροπή παρέλειψε να ασχοληθεί
και αξιολογήσει το μεταπτυ-
χιακό του προσόν. Είναι αλή-
θεια ότι σ’ αυτό αναφορά γίνε-
ται μόνο από τη
Συμβουλευτική Επιτροπή, ενώ
η ΕΔΥ δεν φαίνεται να απα-
σχολήθηκε με το θέμα.

Από το ενώπιο μου υλικό,
αλλά και από την αιτιολογία
που δόθηκε, φαίνεται ότι οι
διαφορές, αν υπάρχουν, μεταξύ
του Χατζηγιασεμή και του εν-
διαφερόμενου μέρους, είναι οριακές. Το εν-
διαφερόμενο μέρος υπερέχει συμβολικά του
αιτητή ως προς την αρχαιότητα, αφού η δια-
φορά περιορίζεται στην ηλικία, ενώ στη συ-
νέντευξη ενώπιον της Επιτροπής αξιολογή-
θηκε ελαφρά ψηλότερα. Σημειώνεται ακόμα
πως στις αξιολογήσεις, τόσο της Συμβου-
λευτικής Επιτροπής, όσο και του Αναπλη-
ρωτή Διευθυντή του Τμήματος Πολιτικής
Αεροπορίας, ο αιτητής και το ενδιαφερόμενο
μέρος αξιολογήθηκαν ισάξιοι. Στην αξία εν
όψει της συμβολικής, θα έλεγα, διαφοράς
μεταξύ των δύο υποψηφίων, παρατηρείται
ισότητα. Έτσι, η αξιολόγηση του μεταπτυ-
χιακού του Χατζηγιασεμή αποκτά ιδιαίτερο
ενδιαφέρον, αφού δεν γνωρίζουμε με ποιο
τρόπο θα επηρέαζε την απόφαση της Επι-
τροπής αν λαμβανόταν υπ’ όψιν. Το μετα-
πτυχιακό δεν προβλέπεται από το σχέδιο
υπηρεσίας, αλλά από την άλλη θα έπρεπε η
Επιτροπή να το αξιολογήσει και να αποφα-
σίσει κατά πόσο αυτό ήταν σχετικό ή όχι με

τα καθήκοντα της θέσης».
Κατά την επανεξέταση που ακολούθησε,

προήχθη και πάλι το ενδιαφερόμενο μέρος.
Το σχετικό απόσπασμα από τη νέα από-
φαση της ΕΔΥ έχει ως ακολούθως:

«Τέλος, η Επιτροπή καταλήγοντας στην
πιο πάνω απόφασή της δεν παρέλειψε να
σημειώσει ότι ο υποψήφιος Χατζηγιασεμής
Παναγιώτης, που δεν επιλέγηκε, είναι κά-
τοχος Postgraduate Diploma in Business Ad-
ministration, από το Stirling University, το
οποίο, παρόλο που δεν απαιτείται από το
Σχέδιο Υπηρεσίας, ούτε αποτελεί πλεονέ-
κτημα/ πρόσθετο προσόν, είναι σχετικό με
τα καθήκοντα της υπό πλήρωση θέσης και
ως εκ τούτου, του δόθηκε η ανάλογη βαρύ-
τητα και συνεκτιμήθηκε με τα υπόλοιπα
στοιχεία κρίσεως. Ωστόσο, η Επιτροπή
έκρινε ότι το στοιχείο αυτό από μόνο το υ δεν
μπορεί να ανατρέψει την απόφασή της για
επιλογή της Χριστοδούλου-Γεττίμη. Η Επι-
τροπή κατέληξε στην απόφαση της, καθο-
δηγούμενη και από τη νομολογία του Ανώ-
τατου Δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία
η προφορική εξέταση έχει ιδιαίτερη βαρύ-
τητα σε θέσεις πρώτου διορισμού και προ-
αγωγής, ψηλά στην ιεραρχία, όπως η πα-
ρούσα».

Οι συνυποψήφιοι του ενδιαφερόμενου
μέρους, μεταξύ των οποίων και ο εφεσείων,
προσέφυγαν εκ νέου στο δικαστήριο με
στόχο την ακύρωση της νέας απόφασης.

Πρόκειται για τις Προσφυ-
γές 2329/2006 και
181/2007, οι οποίες συνεκ-
δικάστηκαν. Με απόφαση
του, η οποία αποτελεί και το
αντικείμενο της παρούσας
έφεσης, το πρωτόδικο δικα-
στήριο, ενώ έκαμε δεκτή
την προσφυγή του Γρ. Πι-
θαρά (Προσφυγή
181/2007), απέρριψε αυτή
του εφεσείοντα (Προσφυγή
2329/2006) βασικά γιατί
δεν δέχθηκε τη θέση του ότι
η νέα απόφαση της ΕΔΥ
παραβίαζε το δεδικασμένο

πως η διαφορά στην αρχαιότητα ήταν μόνο
συμβολική και στην προφορική εξέταση
ελαφρά ώστε, μεταξύ του ιδίου και του εν-
διαφερόμενου μέρους, στην αξία να «πα-
ρατηρείται ισότητα», που η πρώτη ακυρω-
τική απόφαση, η οποία υπενθυμίζουμε, δεν
εφεσιβλήθηκε, είχε, σύμφωνα με τον εφε-
σείοντα, δημιουργήσει. Επειδή στο στόχα-
στρο του μοναδικού λόγου έφεσης βρίσκε-
ται η ορθότητα της κατάληξης του
πρωτόδικου δικαστηρίου να απορρίψει τη
συγκεκριμένη θέση του εφεσείοντα, θεω-
ρούμε σκόπιμο να παραθέσουμε αυτούσιο
το σκεπτικό με το οποίο ο αδελφός μας Δι-
καστής οδηγήθηκε στην εν λόγω κατάληξή
του:

«Ο αιτητής Π. Χατζηγιασεμή υποστηρίζει
πως δεν μπορούσε η ΕΔΥ να καταλήξει σε
τέτοια απόφαση αφού είχε δημιουργηθεί δε-
δικασμένο πως η διαφορά στην αρχαιότητα
ήταν μόνο συμβολική και στην προφορική
εξέταση ελαφρά ώστε, στη βάση των δεδο-

μένων, στην αξία να «παρατηρείται ισό-
τητα». Δεν μπορώ να συμμεριστώ αυτές τις
σκέψεις. Το Δικαστήριο δεν προβαίνει σε
πρωτογενείς διαπιστώσεις αλλά αναθεωρεί
εκείνες της διοίκησης με γνώ-
μονα το κατά περίπτωση εύ-
λογο. Πολύ λιγότερο όταν η βα-
ρύτητα του καθενός από τα
νόμιμα στοιχεία κρίσης δεν
προκαθορίζεται ως ορισμένη
και σταθερή, ανεξάρτητα δη-
λαδή από τους συσχετισμούς
που στην κάθε περίπτωση υπει-
σέρχονται. 

Συνιστά πάγια νομολογιακή
αρχή ότι οι αποφάσεις του δι-
καστηρίου αποτελούν δεδικα-
σμένο μεταξύ των διαδίκων
«αναφορικά με το κριθέν, και
μόνο, ζήτημα» (Χατζηχάννας ν.
Δημοκρατίας (2001) 3 Α.Α.Δ.
19). «Ως κριθέν δε ζήτημα θεω-
ρείται», όπως με αναφορά στη νομολογία
λέχθηκε στην ίδια υπόθεση, «εκείνο το
οποίο, αφού διαγνώστηκε και κρίθηκε, απο-
τέλεσε το αναγκαίο στήριγμα του γενομέ-
νου από την απόφαση δεκτού ως συμπερά-
σματος, όχι όμως και άλλα περιστατικά
απλώς αναφερόμενα και μη αναγκαία για
την συναγωγή του συμπεράσματος όπως
διατυπώνεται στο διατακτικό της απόφα-
σης».

Στην υπόθεση Ραφτόπουλος ν. Δημοκρα-
τίας, Προσφυγή 515/93, ημερομηνίας
19/1/1998, λέχθηκαν και τα εξής σχετικά
από το Δικαστή Πική, στα οποία αναφέρ-
θηκε με επιδοκιμασία η Ολομέλεια του
Ανωτάτου Δικαστηρίου στην απόφαση της
στην υπόθεση Δημοκρατία ν. Κοντογιώργη
(2000) 3 Α.Α.Δ. 625, 634:

«Προϋπόθεση για τη γένεση δέσμευσης
αποτελεί η κρίση επί της ουσίας της διαφο-
ράς, αναγκαία για την επίλυση του επίδικου
θέματος ... ... ... ... .....

Δέσμευση προκύπτει από τα ευρήματα
του Δικαστηρίου ως προς τα ουσιώδη γεγο-
νότα εκείνα στα οποία θεμελιώνεται η από-
φασή του. Τα ευρήματα αυτά, τα οποία χα-
ρακτηρίζονται ως τα λειτουργικά ευρήματα
(operative findings), είναι εκείνα τα οποία
επενεργούν στη γένεση της δέσμευσης και
στοιχειοθετούν και δεσμεύουν το διοικητικό
όργανο να τα λάβει ως δεδομένα κατά την
επανεξέταση. Ευρήματα, παρεμφερή προς
τα λειτουργικά ευρήματα, δεν δημιουργούν
δέσμευση∙ υπέχει όμως υποχρέωση και σ’
εκείνη την περίπτωση η Διοίκηση να τα ακο-
λουθήσει εκτός αν συντρέχουν βάσιμοι
λόγοι περί του αντιθέτου οι οποίοι κατα-
γράφονται στην απόφαση».

Στο σύγγραμμα Ι. Δ. Σαρμά, «Η συνταγ-
ματική και διοικητική νομολογία του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας», Β΄ Έκδοση, σελ.
637, διαβάζουμε και τα εξής σχετικά:

«Ζήτημα γεννάται αν ο δεσμός του δεδι-
κασμένου καλύπτει, όχι μόνο την έννομη
σχέση που απετέλεσε αυτό καθ’ εαυτό το αν-
τικείμενο της αρχικής δίκης, αλλά και τις
έννομες σχέσεις που συνιστούσαν αναγκαίο
στήριγμα της κρίσεως περί της κυρίας σχέ-

σεως. Το Συμβούλιο της Επικρατείας δικά-
ζον ακυρωτικώς αποδέχεται την δυνατό-
τητα εκπηγάσεως του δεδικασμένου και εξ
επικουρικών κρίσεων, περιορίζει όμως την

δυνατότητα αυτή κρίνον ότι
«κατά κρατούσαν γενικώς
δικονομικήν αρχήν, θεωρεί-
ται ως κριθέν δικαστικώς το
ζήτημα εκείνο, το οποίον ευ-
ρίσκεται εν συναρτήσει προς
το γενόμενον δεκτόν υπό
της αποφάσεως συμπέρα-
σμα και αποτελεί αναγκαίον
τούτου στήριγμα ουχί δε
έτερα περιστατικά ιστορι-
κώς αναφερόμενα, άτινα δεν
είναι αναγκαία προς συνα-
γωγήν του εν τω διατακτικώ
διατυπουμένου συμπερά-
σματος της αποφάσεως».

Στην παρούσα περίπτωση
η αποτίμηση των στοιχείων

κρίσης του πρωτόδικου δικαστηρίου στην
Προσφυγή 1144/2004 και η συνακόλουθη
κατάληξη του περί «ισότητας» των υποψη-
φίων σε αξία, κάθε άλλο παρά στόχευαν
την εκ των προτέρων δέσμευση της διοί-
κησης. Αποκλειστικός στόχος ήταν η ανά-
δειξη του ουσιώδους επίδικου θέματος, της
ουσίας με άλλα λόγια της διαφοράς, για
την επίλυση της οποίας απαιτείτο η κρίση
του δικαστηρίου. Και αυτή η διαφορά δεν
ήταν άλλη από τη «σημασία», όπως πολύ
εύστοχα επισημαίνεται από τον αδελφό Δι-
καστή στην εκκαλούμενη απόφαση «της
παράλειψης της ΕΔΥ να ασχοληθεί και να
αξιολογήσει το μεταπτυχιακό του Π. Χα-
τζηγιασεμή». Άλλως, προς τι η φράση
«Έτσι, η αξιολόγηση του μεταπτυχιακού
του Χατζηγιασεμή αποκτά ιδιαίτερο ενδια-
φέρον, αφού δεν γνωρίζουμε με ποιο τρόπο
θα επηρέαζε την απόφαση της Επιτροπής
αν λαμβανόταν υπ’ όψιν», φράση η οποία
εμμέσως πλην σαφώς αφήνει να νοηθεί ότι
η αξιολόγηση του μεταπτυχιακού του εφε-
σείοντα κάθε άλλο παρά θα κλίνει απο-
κλειστικά την πλάστιγγα προς την κατεύ-
θυνση που ο τελευταίος εισηγείται. Το
ενδεχόμενο και μετά την αξιολόγηση η
πλάστιγγα να κλίνει προς την αντίθετη κα-
τεύθυνση, παραμένει αμείωτο. Το ζήτημα
ανάγεται στις εξουσίες της Επιτροπής, οι
εκτιμήσεις της οποίας υπόκεινται σε ανα-
θεώρηση, με αναφορά πάντα βέβαια στο
εύλογα επιτρεπτό τους. 

Ενόψει όλων των πιο πάνω, η θέση του
εφεσείοντα περί παραβίασης του δεδικα-
σμένου δεν μας βρίσκει σύμφωνους. Αντί-
θετα, συνιστά και δική μας διαπίστωση, η
διαπίστωση του πρωτόδικου δικαστηρίου
ότι, «ήταν ευλόγως επιτρεπτό για την ΕΔΥ
να προσδώσει μεγαλύτερη βαρύτητα στην
αρχαιότητα σε συνδυασμό προς τη συγκρι-
τικά καλύτερη απόδοση στην προφορική
εξέταση». 

Ως αποτέλεσμα, η έφεση απορρίπτεται
με έξοδα υπέρ των εφεσιβλήτων, όπως αυτά
θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολ-
λητή. �

Αναθεωρητική Έφεση αρ.138/2008

Παναγιώτης Χατζήγιασεμή 
ν. 

Δημοκρατίας

16 Νοεμβρίου, 2011
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Eτοιμάζει Γλαύκος Xατζηπέτρου

Συνιστά πάγια νο-
μολογιακή αρχή 
ότι οι αποφάσεις
του δικαστηρίου
αποτελούν δεδικα-
σμένο μεταξύ των
διαδίκων «αναφο-
ρικά με το κριθέν,
και μόνο, ζήτημα»

Ήταν ευλόγως επι-
τρεπτό για την 
ΕΔΥ να προσδώσει
μεγαλύτερη βαρύ-
τητα στην αρχαι-
ότητα σε συνδυα-
σμό προς τη
συγκριτικά καλύ-
τερη απόδοση στην
προφορική εξέ-
ταση.
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Της Ευανθίας Παπασάββα 
Κοινωνικής Λειτουργού MA, PhD 

Στην Κύπρο η Εθελοντική Πρόνοια
ξεκίνησε όπως και σ’ άλλες χώρες με
τη μορφή της φιλανθρωπίας για να

εξελιχθεί σε οργανωμένο σύστημα κοινωνι-
κής προσφοράς.

Τα τελευταία 30 χρόνια ο εθελοντισμός
έχει καταστεί πολύ σημαντικός παράγοντας
στη ζωή μας.  Πολλοί δημόσιοι οργανισμοί
έχουν επεκτείνει τις κοινωνικές τους υπηρε-
σίες με τη βοήθεια εθελοντών. Τόσο οι Κρα-
τικές Υπηρεσίες όσο και οι Εθελοντικές Ορ-
γανώσεις αναγνωρίζουν το σημαντικό ρόλο
που οι εθελοντές διαδραματίζουν στη δια-
μόρφωση της Κοινωνικής Πολιτικής.

Οι μεγάλες περικοπές στους Προϋπολογι-
σμούς και στο ανθρώπινο δυναμικό, που πα-
ρατηρήθηκαν το 1980 και 1990 τόσο στις
ανεπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες
χώρες, στον τομέα της Κοινωνικής Ευημε-
ρίας, εξάσκησαν πίεση για το συντονισμό
της προσφοράς υπηρεσιών από τις Κρατικές
Υπηρεσίες και τις Εθελοντικές Οργανώσεις.
Επίσης δόθηκε μεγάλη έμφαση στην προ-
σέλκυση περισσότερων εθελοντών για την
κάλυψη του μεγάλου κενού που δημιουργή-
θηκε.

Στην Κύπρο, παρά την επέκταση των Κρα-
τικών Υπηρεσιών Κοινωνικής Πρόνοιας που
παρατηρήθηκε τα τελευταία χρόνια και ειδι-
κότερα μετά τη Τουρκική εισβολή, παρατη-
ρείται και παράλληλη αύξηση των Εθελοντι-
κών Οργανώσεων με αξιόλογη δράση στην
αντιμετώπιση κοινωνικών αναγκών.  Οι Ορ-
γανώσεις αυτές είναι πιο ευέλικτες από τις
Κρατικές Υπηρεσίες και συχνά αλλάζουν
ρόλο και αντικείμενο ενδιαφέροντος για να
ικανοποιήσουν νέες ανάγκες ή να συμπλη-
ρώσουν το έργο των Κρατικών Υπηρεσιών.

Βασικός στόχος των Εθελοντικών Οργα-
νώσεων Κοινωνικής Πρόνοιας στην Κύπρο
είναι η προσφορά κοινωνικής βοήθειας και
αυτοβοήθειας σε άτομα, ομάδες ατόμων και
κοινότητες χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα,
από εθελοντές και εξειδικευμένα στελέχη και
παράλληλα η συμπλήρωση των κενών και
αδυναμιών της κοινωνικής πολιτικής του
κράτους.  Οι προϋποθέσεις αυτές προσδί-
δουν στις Εθελοντικές Οργανώσεις ένα δη-
μόσιο χαρακτήρα, χωρίς όμως να τις ταυτί-
ζουν με κρατικούς φορείς και την τοπική
αυτοδιοίκηση, διαχωρίζοντας τες παράλ-
ληλα από την ιδιωτική φιλανθρωπία και τα
φιλανθρωπικά ιδρύματα.

Οι σύγχρονες τάσεις και αρχές της κοινω-
νικής πολιτικής, που επιδιώκουν συνύπαρξη
και αλληλοσυμπλήρωση των προγραμμάτων
Κοινωνικής Ευημερίας, με συλλογική ευθύνη
και δράση, είναι φυσικό να δημιουργούν αυ-
ξημένες ευθύνες στις εθελοντικές οργανώ-
σεις.  Ιδιαίτερα σήμερα, με τιν κατάργηση
των συνόρων με την παγκόσμια διάσταση
των προβλημάτων και αναγκών, την ταχύ-
τητα των τεχνο-οικονομικών αλλαγών και
εξελίξεων, επιβάλλεται οι Εθελοντικές Ορ-
γανώσεις να αφυπνιστούν και ευαισθητο-
ποιηθούν για ν’ αναλάβουν νέους ρόλους
και αυξημένες ευθύνες.

Οι Εθελοντικές Οργανώσεις πρέπει να
διεκδικήσουν ενεργότερη θέση στη μελέτη
και διερεύνηση γενικότερων προβλημάτων,
όπως διαμορφώνονται στη σύγχρονη κοι-
νωνία και να επισημάνουν τρόπους αντιμε-
τώπισης τους.  Να οργανωθούν και εξοπλι-
σθούν με σύγχρονα μέσα και εξειδικευμένο
προσωπικό χωρίς ξεπερασμένες γραφει-
οκρατίες και συναισθηματικές δεσμεύσεις.

Να ερευνούν και αξιολογούν συνεχώς τις
παρεχόμενες υπηρεσίες, έτσι που να επιτυγ-
χάνουν μια συνεχή βελτίωση, να είναι έτοι-
μες να υιοθετήσουν νέες μεθόδους δοκιμα-

σμένες από διεθνείς οργανώσεις, να συντο-
νίζονται μεταξύ τους και με τις κρατικές υπη-
ρεσίες για αποφυγή διπλοκάλυψης υπηρε-
σιών και δικαιότερη εφαρμογή της
κοινωνικής πολιτικής.

Είναι πολύ σημαντικό οι Εθελοντικές 
Οργανώσεις να ενθαρρύνουν όλους τους
πολίτες, όλων των ηλικιών και επιπέδων, για
προσφορά εθελοντικής εργασίας, ευαισθη-
τοποιώντας τους στην αντιμετώπιση των
κοινωνικών αναγκών και προβλημάτων του
τόπου.

Πρέπει ν’ αναλάβουν συστηματική και με-
θοδευμένη εργασία στη διάδοση και ανά-
πτυξη του εθελοντισμού, γιατί αυτή καθ’
αυτή η άσκηση της εθελοντικής εργασίας
αποτελεί εκπαιδευτική εμπειρία στη ζωή μας.

Η ενημέρωση των πολιτών στην αξία και
σημασία τις εθελοντικής εργασίας πρέπει ν’
αρχίζει από τη νεαρή ηλικία, ακόμα και από
το νηπιαγωγείο, γιατί με τη δραστηριοποί-
ηση και εμπλοκή των παιδιών και των νέων
στον εθελοντισμό καλλιεργείται η κοινωνική
αλληλεγγύη και αλληλοβοήθεια, υιοθετούν-
ται υγιέστερες τάσεις και αξίες προς τη ζωή
και τις διάφορες φάσεις της και το πέρασμα
από τα διάφορα στάδια της, γίνεται ευκολό-
τερο και δίδει αξία στη ζωή, κάτι πολύ ση-
μαντικό γι’ αυτό που προσφέρει.

Δεν πρέπει ο περιορισμένος χρόνος που
έχουν οι νέοι και τα παιδιά λόγω του Σχο-
λείου – Κολλεγίου – Πανεπιστημίου και
άλλων ασχολιών και ενδιαφερόντων, να
αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για τις
Εθελοντικές Οργανώσεις, γιατί η προπαίδεια
αυτή θα επηρεάσει τη μετέπειτα ζωή τους.
Χρειάζεται να γίνει προγραμματισμένη ερ-
γασία και να χρησιμοποιηθούν ειδικές μέθο-
δοι, προσαρμοσμένες στις ομάδες αυτές για
να επιτευχθεί ο στόχος και να προσελκυ-
σθούν στις ομάδες του εθελοντισμού παιδιά
και νέοι, που σταδιακά θα στελεχώνουν τις
Εθελοντικές Οργανώσεις.

Από τις εμπειρίες μου και ιδιαίτερα από
την παρακολούθηση ενός Σεμιναρίου για τη
διοίκηση των Εθελοντικών Οργανώσεων
στο Ισραήλ, διαπίστωσα ότι γίνεται πολύ
καλή και προγραμματισμένη εργασία στον
τομέα αυτό.  Η στρατολόγηση στις τάξεις
των Εθελοντών γίνεται από πολύ μικρή ηλι-
κία ακόμα και από το νηπιαγωγείο.  Πολλές
Εθελοντικές Οργανώσεις, τόσο στο τοπικό
όσο και στο εθνικό επίπεδο, στηρίζουν τη
λειτουργία τους στην εθελοντική προσφορά. 

Παρόλο που οι ετήσιες στατιστικές από
οργανώσεις που μελετούν θέματα τα οποία
αφορούν τον εθελοντισμό, δείχνουν ότι όλο
και περισσότεροι εθελοντές προσφέρουν το
χρόνο και τις υπηρεσίες τους, σε ένα ευρύ
φάσμα Εθελοντικών Οργανώσεων, το μεγα-
λύτερο και ίσως ουσιαστικότερο πρόβλημα
που αντιμετωπίζουν οι εθελοντικές οργανώ-
σεις σήμερα, είναι η εξεύρεση εθελοντών για
στελέχωση των οργανώσεων σ’ όλα τα επί-
πεδα.

Για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε πε-
ρισσότερα άτομα στις τάξεις των εθελοντών,
πρέπει πρώτα να προγραμματίσουμε σωστά
το στόχο μας.  Δηλαδή για ποιό σκοπό θέ-
λουμε τους εθελοντές, π.χ. πρέπει να γνωρί-
ζουμε εκ των προτέρων αν θέλουμε να απαν-
τούν το τηλέφωνο της Οργάνωσης, να
δέχονται το κοινό, να δακτυλογραφούν, να
είναι μέλη μιας επιτροπής ή να προσφέρουν
υπηρεσίες φροντιστή ή συνοδού ατόμων που
διανέμουν σε ιδρύματα κ.ά.  

Είναι πρωταρχικής σημασίας η οργάνωση
να πεισθεί ότι η προσφορά των εθελοντών
είναι σημαντική και αναγκαία.  Είναι απα-
ραίτητο οι εθελοντές να νοιώθουν ότι προ-
σφέρουν ουσιαστικές υπηρεσίες και ότι στό-
χος της οργάνωσης είναι να βοηθήσει την
κοινωνία, προσφέροντας περισσότερες υπη-
ρεσίες σ’ αυτούς που τις έχουν ανάγκη.  Είναι
πολύ βασικό να νοιώθουν οι εθελοντές χρή-
σιμοι και σημαντικοί και όχι ότι τους εκμε-

ταλλεύεται η οργάνωση για οικονομικούς
λόγους.

Πιο κάτω αναφέρω μερικούς από τους λό-
γους που ένας εθελοντής προσφέρει δωρεάν
τις υπηρεσίες του και τους οποίους κάθε ορ-
γάνωση πρέπει να γνωρίζει και να αξιοποιεί
ανάλογα:

Η επιθυμία των ανθρώπων να συνεχίσουν
την προσφορά τους, ιδιαίτερα μετά τη συν-
ταξιοδότηση τους, δηλαδή να προσφέρουν
τις ειδικές γνώσεις και τις ικανότητες που
απέκτησαν κατά τη διάρκεια της επαγγελ-
ματικής τους σταδιοδρομίας. 

Η επιθυμία μιας μερίδας ανθρώπων να
βοηθούν τους άλλους που έχουν ανάγκη. 

Η ανάγκη που έχουν τα άτομα για ανα-
γνώριση και για να αισθάνονται ότι είναι
χρήσιμα και ότι οι άλλοι τους χρειάζονται.

Η ανάγκη των ανθρώπων να αισθάνονται
ενεργά μέλη της γειτονιάς τους, της κοινό-
τητάς τους και γενικά του χώρου στον οποίο
ζουν. 

Η ανάγκη της μάθησης νέων δεξιοτήτων
και η συμμετοχή σε ευχάριστες δραστηριό-
τητες. 

Η ανάγκη να χρησιμοποιήσει κάποιος
ενεργά τον ελεύθερό του χρόνο, περιορίζον-
τας έτσι τη μοναξιά και την απομόνωσή του. 

Η ανάγκη για ένα αίσθημα ασφάλειας που
πηγάζει από την αίσθηση ότι η ζωή του εθε-
λοντή έχει σκοπό, νόημα και σημασία.

Έχοντας υπόψη τους πιο πάνω λόγους, οι
Εθελοντικές Οργανώσεις, αφού καθορίσουν
τα πλαίσια στα οποία θα απασχολήσουν
τους εθελοντές, πρέπει αμέσως μετά να τους
προσφέρουν κατάλληλη εκπαίδευση προτού
τους αναθέσουν οποιαδήποτε καθήκοντα.

Η εκπαίδευση μπορεί να είναι μικρής ή με-
γάλης διάρκειας, απλή ή εξειδικευμένη, ανά-
λογα με την εργασία που θα αναλάβει ο κάθε
εθελοντής.  Παράλληλα με την εκπαίδευση,
θα πρέπει να δοθούν σε κάθε εθελοντή όλες
οι σχετικές πληροφορίες για την οργάνωση
στην οποία θα προσφέρει τις υπηρεσίες του.
Δηλαδή, ποιά είναι η Οργάνωση, τι προσφέ-
ρει, σε ποιους απευθύνεται, τί προσωπικό
απασχολεί, από που επιχορηγείται, πόσους
εθελοντές απασχολεί κ.ά.

Μια άλλη βασική ευθύνη της κάθε οργά-
νωσης είναι η συστηματική εποπτεία και κα-
θοδήγηση των εθελοντών.  Κάθε εργαζόμε-
νος, είτε αυτός είναι έμμισθος, είτε
εθελοντής, έχει ανάγκη από σωστή εποπτεία,
καθοδήγηση και επιβράβευση.  Συνήθως οι
εθελοντές αφήνονται χωρίς εποπτεία, γεγο-
νός που όχι μόνο οδηγεί σε προβλήματα,
αλλά τους δίδει το αίσθημα ότι η εργασία
που προσφέρουν δεν είναι και τόσο σημαν-
τική που να αξίζει προσοχής, με αποτέλεσμα
ικανοί και προσοντούχοι εθελοντές, που θα
μπορούσαν να προσφέρουν πολύτιμες υπη-
ρεσίες, να εγκαταλείπουν την οργάνωση και
να παραμένουν αδρανείς.

Οι υπεύθυνοι εθελοντικών προγραμμάτων
πρέπει να διευκρινίζουν στους εθελοντές τι
αναμένεται από αυτούς, να δείχνουν την
ευαρέσκεια τους για την προσφορά, να είναι
ευέλικτοι στην ικανοποίηση των αναγκών
των ιδίων των εθελοντών και να είναι πάν-
τοτε δίπλα τους όταν οι εθελοντές χρειάζον-
ται καθοδήγηση και ανατροφοδότηση.

Η αναγνώριση της προσφοράς των εθε-
λοντών και η επιβράβευση τους με διάφο-
ρους τρόπους, τους κάνει να νοιώθουν ευ-
τυχισμένοι και ικανοποιημένοι από την
προσφορά τους και ενδυναμώνεται η θέληση
τους να συνεχίσουν.  Η αναγνώριση μπορεί
να είναι επίσημη ή ανεπίσημη.  Η επίσημη
αναγνώριση μπορεί να περιλαμβάνει ειδικό
σήμα ή πιστοποιητικό προσφοράς το οποίο
δίδεται μετά από προσφορά ορισμένων
ωρών εθελοντικής εργασίας. 

Μια άλλη μορφή επίσημης αναγνώρισης
είναι τα ετήσια οργανωμένα γεύματα ή
πάρτυ, όπου η οργάνωση τιμά τους εθελον-
τές και τις οικογένειές τους.  Επίσης εθελον-

τές με ιδιαίτερη προσφορά μπορεί να προτα-
θούν για βράβευση από την κοινότητα ή και
το κράτος.  Μπορεί ακόμα να τους δοθεί τι-
μητική θέση σε μια επιτροπή ή και να δημο-
σιευθούν τα ονόματα τους και η προσφορά
τους στον ημερήσιο τύπο.

Η ανεπίσημη αναγνώριση μπορεί να είναι
ένα απλό ευχαριστώ, ένα χαμόγελο ή μια έν-
δειξη ότι έγινε αντιληπτή η απουσία ενός
εθελοντή.  Π.χ. να του πούμε ότι μας έλειψες
όταν απουσίαζες.  Η ενέργεια μας αυτή δίδει
αυτοεκτίμηση στον εθελοντή και παράλ-
ληλα του τονίζει ότι η παρουσία του στην
οργάνωση είναι αναγκαία.

Ο υπεύθυνος της οργάνωσης ή εκπρόσω-
πος του, να έχει συχνή επαφή με τους εθε-
λοντές και αναγνωρίζει τα κίνητρα που τους
ώθησαν στην προσφορά εθελοντικής εργα-
σίας. Μ’ αυτό τον τρόπο θα προσφέρει την
ανάλογη επιβράβευση που θα ικανοποιήσει
τον κάθε εθελοντή.  Εθελοντές που δεν ικα-
νοποιούνται τα κίνητρα τους δεν θα παρα-
μείνουν για πολύ στην οργάνωση.

Τέλος, η συνεχής αξιολόγηση της προ-
σφοράς των εθελοντών και του προγράμμα-
τος είναι απαραίτητη γιατί μας τονίζει τις δυ-
νατότητες και αδυναμίες των εθελοντών και
του όλου προγράμματος.

Ανάλογα με τα αποτελέσματα της αξιολό-
γησης, ο υπεύθυνος του προγράμματος θα
πρέπει να τροχιοδρομεί τις απαραίτητες αλ-
λαγές για την καλύτερη αξιοποίηση των εθε-
λοντών και τη βελτίωση των υπηρεσιών που
προσφέρει η οργάνωση.

Από τη μέχρι σήμερα πείρα μου, πιστεύω
ότι όταν οι Εθελοντικές Οργανώσεις και οι
ίδιοι οι εθελοντές, ως άτομα, αξιοποιηθούν
σωστά και προγραμματισμένα, μπορούν να
προσφέρουν αξιόλογες υπηρεσίες στις κοι-
νότητές τους, συμβάλλοντας στην καλύτερη
λειτουργία των κοινοτικών προγραμμάτων
και μειώνοντας ταυτόχρονα τα έξοδα λει-
τουργίας τους.

Αυτό που πρέπει να έχουμε υπόψη μας,
είναι ότι καμία κρατική υπηρεσία σε κανένα
κοινωνικό σύστημα, όσο οργανωμένη και να
είναι, δεν μπορεί από μόνη της να αντιμετω-
πίσει τα ποικίλα και συνεχώς αυξανόμενα
κοινωνικά προβλήματα χωρίς την ενεργό
συμμετοχή της Εθελοντικής Κοινωνικής
Πρόνοιας. 

Κλείνοντας την παρουσίαση αυτή, θα
ήθελα να τονίσω μερικά σημαντικά σημεία
στα οποία θα πρέπει να επικεντρωθεί η προ-
σοχή των Εθελοντικών Οργανώσεων για τη
βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Συνεχής ανανέωση και επιμόρφωση των
μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των
Οργανώσεων.

Έρευνα για διαπίστωση της αναγκαιότη-
τας και βιωσιμότητας ενός προγράμματος,
προτού αυτό ξεκινήσει τη λειτουργία του.

Πρόσληψη επαγγελματικά εκπαιδευμένου
προσωπικού για στελέχωση των προγραμ-
μάτων και συνεχής επιμόρφωση στον τομέα
εργασίας του.

Συνεχής προσπάθεια για την εξεύρεση οι-
κονομικών πόρων και σωστή διαχείριση των
οικονομικών της Οργάνωσης.

Προγραμματισμένη προσέλκυση, επιμόρ-
φωση και σωστή αξιοποίηση νέων εθελον-
τών.

Λειτουργία περιφερειακών προγραμμάτων
σε μικρές κοινότητες για μείωση των εξόδων
λειτουργίας τους.

Συνεχής αξιολόγηση και αναπροσαρμογή
παρεχόμενων υπηρεσιών για την κάλυψη
των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών.

Στενή συνεργασία των Εθελοντικών Ορ-
γανώσεων με τα Συντονιστικά τους Σώματα
και τις Κρατικές Υπηρεσίες για το συντονι-
σμό των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη λει-
τουργία σύγχρονων και βιώσιμων προγραμ-
μάτων  χωρίς διπλοκαλύψεις και σπατάλη
οικονομικών πόρων. �

Eθελοντικός και Κοινωνική Πρόνοια στην Κύπρο
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Είναι πολύ σημαντικό να επικεντρω-
θούμε στη «σαφή επιλογή» που ανα-
δύεται στην κυπριακή πολιτική σκηνή

όσον αφορά την οικονομική κρίση. Η Κύ-
προς πρέπει να αντιμετωπίσει τα μεγάλα οι-
κονομικά προβλήματα που υφίσταται αυτή
η γενιά, δηλαδή την οικονομική ύφεση και
το ρεκόρ του δημοσίου χρέους. Η ύφεση
είναι τόσο μεγάλη και η τόνωση της οικο-
νομίας με δανεικά φαίνεται να μην βοηθά.
Το επίπεδο του χρέους δεν είναι ένα πρό-
βλημα που μπορεί να αντιμετωπιστεί σε κά-
ποια απροσδιόριστη μελλοντική στιγμή. Ο
συνεχιζόμενος δανεισμός δεν μπορεί να συ-
νεχιστεί. Κύριο μέλημα είναι να βρεθούν
χρήματα για την αντιμετώπιση της ύφεσης
και όχι η συνεχής προσφυγή στο δανεισμό.
Φυσικά, οι δαπάνες αυξάνονται και η οικο-
νομική ύφεση μεγαλώνει διότι καταβάλ-
λονται παροχές σε άτομα τα οποία δεν
έχουν εργασία. Επιπρόσθετα, παρατηρούμε
πτώση στην καταβολή των φορολογικών
εσόδων, αφού οι εταιρείες υπολειτουργούν
και αποκομίζουν τώρα χαμηλότερα κέρδη.
Με τον εξωτερικό δανεισμό θα οδηγηθούμε
σε βαθύτερη οικονομική ύφεση. Η κυβέρ-
νηση πρέπει να «δράσει» έτσι ώστε να ρυθ-
μιστεί η οικονομία και τα δημόσια οικονο-
μικά της χώρας.

Τα δύο αυτά προβλήματα, δηλαδή της οι-

κονομικής ύφεσης και του χρέους ρεκόρ
πρέπει να τεθούν σαν δύο ξεχωριστά πα-
κέτα· μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα:
Bραχυπρόθεσμο είναι η σημερινή κρίση ενώ
μακροπρόθεσμο είναι το χρέος ρεκόρ το
οποίο θα αποτελέσει και το μελλοντικό
πρόβλημα. Ο διαχωρισμός αυτός θα κάνει
τα δύο προβλήματα χειρότερα. Πρέπει να
παραδεχτούμε τώρα ότι το επιχείρημα που
έχουμε καταβάλει για την δημοσιονομική
ευθύνη και που ασχολείται με το χρέος και
τα δημόσια οικονομικά, είναι σωστό για την
οικονομία του αύριο. 

Η ανάληψη δράσης για τον έλεγχο των
δημοσίων δαπανών αποτελεί προτεραι-
ότητα αυτή τη στιγμή. Πρέπει να λάβουμε
υπόψη ότι οι έκτακτες περιστάσεις χρει-
άζονται και έκτακτα μέτρα.  Όλοι μας πρέ-
πει να έχουμε την ευθύνη για την καταπο-
λέμηση της ύφεσης. Είναι γνωστό ότι η
ύφεση ξεκίνησε με την πιστωτική κρίση και
έχει στον πυρήνα της μια σοβαρή συρρί-
κνωση πίστωσης η οποία προήλθε από τις
πολιτικές τακτικές. Η ανακεφαλαιοποίηση
των τραπεζών είχε ως στόχο της να βοηθή-
σει στην τραπεζική αύξηση του κεφαλαίου
ενώ μπορούσε να προστατέψει τις τράπεζες
από την κατάρρευση. Ωστόσο η τακτική
αυτή δεν κατάφερε να σώσει την ευρύτερη
οικονομία. Επιπρόσθετα οι επιχειρήσεις δεν
είναι σε θέση να πάρουν τις πιστώσεις που
χρειάζονται έτσι ώστε να συνεχίσουν τις
δραστηριότητές τους. Γι’ αυτό χρειάζονται
περαιτέρω νομισματικές πολιτικές για να
ξεπεράσουν την ύφεση. 

Η κρίση που αντιμετωπίζουμε σήμερα

είναι αποτέλεσμα των απερίσκεπτων ενερ-
γειών που αναστέλλουν όλες τις λογικές
δημοσιονομικές αρχές. Οι δαπάνες γίνονται
με χρήματα που δεν έχουμε και τα χρέη τα
οποία αφήνουμε ως μια άδικη επιβάρυνση
για τα παιδιά μας είναι μακροπρόθεσμα. Πε-
ραιτέρω, η εμπιστοσύνη των πολιτών προς
το κράτος χάνεται και οδηγούμαστε σε επι-
κίνδυνα και μη βιώσιμα επίπεδα. Και στην
πραγματικότητα τα πράγματα γίνονται και
ολοένα χειρότερα. Οι προσδοκίες των αν-
θρώπων για το μέλλον φαντάζουν ζοφερές
και αβέβαιες, και οι δαπάνες τους πιο συγ-
κρατημένες και προσεκτικές. Είναι βέβαιοι
ότι σε λίγο θα κτυπήσουν μαζικές φορολο-
γικές αυξήσεις και έτσι όταν έχουν να πά-
ρουν μεγάλες οικονομικές αποφάσεις όπως
για παράδειγμα την αγορά ενός σπιτιού ή
ενός αυτοκινήτου ή μιας οποιασδήποτε
άλλης επένδυσης θέλουν να γνωρίζουν εκ
των προτέρων αν θα είναι σε θέση να απο-
πληρώσουν το επενδυτικό ποσό.

Η κυβέρνηση οφείλει να χαράξει στρατη-
γικό σχέδιο και να προσπαθήσει να εξέλθει
από την παρούσα οικονομική ύφεση προ-
σφέροντας στους πολίτες εμπιστοσύνη,
σταθερότητα και μια βιώσιμη και υπεύθυνη
πορεία. Πρώτα από όλα πρέπει να αποδε-
χτεί και να παραδεχτεί τις πραγματικές δια-
στάσεις της οικονομικής κρίσης που έχουν
προκαλέσει τα δημόσια οικονομικά. Επι-
πρόσθετα πρέπει να σχεδιάσει πολιτικές και
στρατηγικές που θα αποτρέψουν τον τόπο
να οδηγηθεί σε χειρότερες καταστάσεις. Ο
καθορισμός ενός πλαισίου για να πάρουν
τα δημόσια οικονομικά υπό έλεγχο είναι ζω-

τικός. Πρέπει να προωθηθούν αξιόπιστα
σχέδια τα οποία πρέπει να είναι ρεαλιστικά.
Επιπλέον, ο δανεισμός πρέπει να κινείται
μέσα σε αποδεκτά όρια. Οι φόροι και οι
αποκοπές βρίσκονται ήδη σε ψηλά επίπεδα
και αυτό θα λειτουργήσει σαν τροχοπέδη
για οποιεσδήποτε επενδύσεις. Οι άνθρωποι,
αφού μείνουν μακριά από επενδυτικά σχέ-
δια, οι θέσεις εργασίας θα καταστραφούν. 

Η επιλογή είναι σαφής και δύσκολη. Πρέ-
πει να συγκρατηθούν οι δημόσιες δαπάνες
και τα χρέη ρεκόρ να περιοριστούν. Πι-
στεύω ότι εμείς οι πολίτες πρέπει να βοη-
θήσουμε στην αποτροπή του οικονομικού
χάους. Πρέπει να εννοήσουμε τις δύσκολες
αποφάσεις που πρέπει να παρθούν, αν θέ-
λουμε να αποφύγουμε την ολοκληρωτική
καταστροφή και να βοηθήσουμε στην ανά-
καμψη της οικονομίας. Ένα μακροπρόθεσμο
σχέδιο για τον έλεγχο των δημοσίων δαπα-
νών πρέπει να υιοθετηθεί. Η αύξηση της
παραγωγικότητας του κράτους πρέπει να
αυξηθεί και να γίνει περιστολή της σπατά-
λης σε όλους τους τομείς. Η ανάγκη αυτή
είναι επιτακτική για να μην υπάρξει το κοι-
νωνικό κόστος της διάλυσης οικογενειών,
της εξάρτησής τους από την πρόνοια, της
σχολικής αποτυχίας, της εγκληματικότητας,
της αντικοινωνικής συμπεριφοράς, τον εθι-
σμό στα ναρκωτικά και στο αλκοόλ. Το οι-
κονομικό κόστος θα είναι αφάνταστα τερά-
στιο και οι κοινωνικές αυτές αποτυχίες θα
περάσουν στον παραφουσκωμένο ήδη λο-
γαριασμό του φορολογούμενου. �

Η Δημοσιονομική Ευθύνη για την Οικονομική Ύφεση

Σε επισκέψεις του σε Τμήματα και
Υπηρεσίες του Υπουργείου του ο
Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων

και Περιβάλλοντος Σοφοκλής Αλετράρης
ενημερώθηκε για το έργο που επιτελείται,
ξεναγήθηκε στα γραφεία και συνομίλησε με
το προσωπικό. Ο Υπουργός συζήτησε για
τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το προ-
σωπικό και για την προώθηση λύσεων όπου
αυτό είναι εφικτό μέσα στις σημερινές δύ-
σκολες οικονομικά συνθήκες που περνά η
χώρα.

Απευθυνόμενος προς το προσωπικό του

Τμήματος Δασών ανέφερε, μεταξύ άλλων,
ότι το Τμήμα είναι ένα εκ των παλαιότερων
της κρατικής μηχανής και θα πρέπει να αι-
σθάνονται περήφανοι εφόσον και ο κόσμος
αναφέρεται πάντοτε στο Τμήμα με τα κα-
λύτερα λόγια. Και πρόσθεσε: «Είμαι κοντά
σας και σας στηρίζω, πάντα στα πλαίσια
των δυνατοτήτων της Κυβέρνησης, λαμβά-
νοντας υπόψη την κρίσιμη περίοδο που δια-
νύουμε. Όμως μαζί και όπως πάντα με
σκληρή δουλειά θα τα καταφέρουμε».

Κατά την επίσκεψή του στο Τμήμα Ανα-
δασμού ο Σοφοκλής Αλετράρης τόνισε ότι

το Τμήμα έχει πολλά ακόμη να προσφέρει
γιατί πρόκειται για έναν σχετικά νέο όρο
για τα κυπριακά δεδομένα που έχει να επι-
τελέσει έναν, επίσης, πολύ σημαντικό ρόλο
όσον αφορά τον αστικό αναδασμό. Ο ανα-
δασμός, όπως και η γεωργία, στην Κύπρο
θεωρούνται εσφαλμένα ότι έκλεισαν τον
κύκλο τους, ανέφερε και σημείωσε ότι «γε-
ωργία» σημαίνει ενίσχυση του πρασίνου και
του περιβάλλοντος, σημαίνει ένας σημαν-
τικός αριθμός ατόμων να ασχολούνται με
τη γη καθώς και ασφάλεια τροφίμων.

Ο Υπουργός διαβεβαίωσε το προσωπικό

του Τμήματος Αναδασμού ότι θα κάνει ό,τι
είναι δυνατόν για την αναβάθμιση του Τμή-
ματος γιατί το έργο που επιτελεί είναι πάρα
πολύ σημαντικό για τον τόπο.

Στο περιθώριο των επισκέψεων του σε
Τμήματα και Υπηρεσίες του Υπουργείου, ο
Υπουργός επισήμανε ότι οι επισκέψεις γί-
νονται για να γνωρίσει από κοντά το προ-
σωπικό, να εξετάσει τα προβλήματα που
υπάρχουν και πώς μπορεί η κεντρική Υπη-
ρεσία του Υπουργείου να βοηθήσει τα διά-
φορα Τμήματά της. �

Θέματα προσωπικού συζήτησε ο Υπουργός Γεωργίας σε Τμήματα - Υπηρεσίες

Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στη Βέρνη της Ελ-
βετίας τελετή βράβευσης Ταχυδρομικών Οργανι-
σμών οι οποίοι εφάρμοσαν με εξαιρετική επιτυχία

αποδοτικά προγράμματα βελτίωσης της ποιότητας. Τα προ-
γράμματα χρηματοδοτήθηκαν από την Παγκόσμια Ταχυ-
δρομική Ένωση μέσω του Ειδικού Ταμείου Ποιότητας.

Στα Κυπριακά Ταχυδρομεία απονεμήθηκαν δύο βραβεία
για την αποτελεσματική εφαρμογή αντίστοιχων προγραμ-
μάτων, τα οποία χρηματοδοτήθηκαν με το ποσό των
$400.000.

Το πρώτο πρόγραμμα αφορά την προμήθεια και εγκατά-

σταση 60 πρόσθετων θυριδωτών στον υφιστάμενο εξοπλι-
σμό της μηχανής αυτόματης διαλογής της αλληλογραφίας,
ενώ το δεύτερο αφορά την ανάπτυξη λογισμικού συστήμα-
τος για τη μέτρηση και καταγραφή της απόδοσης των χρη-
στών.

Ως αποτέλεσμα της εφαρμογής των δύο προγραμμάτων
μειώθηκε ο χρόνος διαλογής της αλληλογραφίας και εξοι-
κονομήθηκαν ανθρώπινοι πόροι και τεχνικά μέσα.

Τα βραβεία επιδόθηκαν στο Διευθυντή των Κυπριακών
Ταχυδρομείων Ανδρέα Γρηγορίου από τον Γενικό Διευθυντή
της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης Edouard Dayan. �

Βράβευση των Κυπριακών Ταχυδρομείων 
για προγράμματα βελτίωσης της ποιότητας

ΟΈφορος Εσωτερικού Ελέγχου της Δημοκρατίας
παρουσιάστηκε την Τρίτη 15/11/2011 η ώρα 09:00
π. μ.  ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οι-

κονομικών και Προϋπολογισμού για τη συζήτηση του προ-
ϋπολογισμού της Υπηρεσίας του που αφορά το έτος 2012.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης μεταξύ άλλων συζητή-
θηκε και το Ετήσιο Πρόγραμμα Ελέγχου της Υπηρεσίας του
για το 2012.  Ο Έφορος ανέφερε ότι η Υπηρεσία του ετοι-
μάζει το Ετήσιο Πρόγραμμα Ελέγχου το οποίο αποτελεί
βασικό εργαλείο για την επίτευξη των στόχων της Υπηρε-
σίας του όπως αυτοί έχουν συμπεριληφθεί στο Στρατηγικό

της Σχέδιο.  Επισημαίνεται ότι στο πρόγραμμα ελέγχου του
2012, η Υπηρεσία του προτίθεται να συμπεριλάβει και τη
διενέργεια μελέτης για το σύστημα υπερωριακής απασχό-
λησης στη Δημόσια Υπηρεσία η οποία θα καλύψει το σύ-
νολο του προσωπικού (μόνιμου/έκτακτου/ωρομίσθιου). Η
μελέτη αυτή θα έχει ως στόχο την αξιολόγηση των διαδι-
κασιών για την Υπερωριακή Απασχόληση συμπεριλαμβα-
νομένης και της διερεύνησης των κυριοτέρων παραγόντων
που συμβάλλουν στην αύξηση των δαπανών και τον εντο-
πισμό των αδυναμιών ή και των ενδεχόμενων παρατυπιών
στο σύστημα. �

Ανακοίνωση του Γραφείου Εφόρου 
Εσωτερικού Ελέγχου της Δημοκρατίας
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Τιμήθηκε στο Υπουργείο  Γεωργίας 
ο ήρωας του αγώνα Κυριάκος Μάτσης

Τιμήθηκε και πάλι φέτος από επίση-
μους και το προσωπικό του Υπουρ-
γείου Γεωργίας,  Φυσικών Πόρων και

Περιβάλλοντος ο σεμνός  αλλά ανυποχώ-
ρητος ήρωας του απελευθερωτικού αγώνα
Κυριάκος Μάτσης. Στην εκδήλωση στη
μνήμη του που οργανώθηκε την περασμένη
Παρασκευή 18 Νοεμβρίου συμμετείχε  και
η χορωδία της ΠΑΣΥΔΥ. Στεφάνια κατα-
τέθηκαν στην προτομή του ήρωα στο προ-
αύλιο του Υπουργείο μεταξύ άλλων και από
το Γενικό Γραμματέα της
Οργάνωσης μας Γλαύκο
Χατζηπέτρου. Μνημόσυνο
του ήρωα τελέστηκε στη
γενέτειρα του  Παλαιχώρι
την περασμένη Κυριακή. 

Σε ομιλία του στην τε-
λετή ο Υπουργός  Γεωρ-
γίας, Φυσικών ¨Πόρων και Περιβάλλοντος
Σοφοκλής Αλετράρης αποτίοντας φόρο
τιμής για τον ήρωα σκιαγράφησε τις πολ-
λές  αρετές του. 

Είπε ο Υπουργός:
«Μαζευτήκαμε για άλλη μια φορά, μπρο-

στά στην προτομή αυτή, της σεπτής μορφής
του ήρωα γεωπόνου Κυριάκου Μάτση, για
να αποτίσουμε ελάχιστο φόρο τιμής στο
άξιο παλικάρι που έδωσε την ίδια του τη
ζωή και με τη θυσία του, το φθινοπωρινό
εκείνο μεσημέρι της 19ης Νοεμβρίου του
1958, πέρασε για πάντα στο πάνθεον των
αθανάτων της πατρίδας μας.

Η σημερινή εκδήλωση δεν είναι απλώς
μια καθιερωμένη επετειακή συγκέντρωση
και εκπλήρωση μιας υποχρέωσης προς τον
ήρωα. Είναι μια αναγκαιότητα για όλους
εμάς, ώστε να έρθουμε αντιμέτωποι με το
ιστορικό μας παρελθόν και να αναλογι-
στούμε το δικό μας χρέος απέναντι όχι μόνο
σ’ αυτούς που έφυγαν ηρωικά, δίνοντας ό,τι
πολυτιμότερο είχαν για τούτο τον τόπο,
αλλά και απέναντι στις επερχόμενες γενιές,
στα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Το αγέ-

ρωχο και βαθυστόχαστο
βλέμμα του ήρωα που μας
κοιτάζει, μας αφυπνίζει, μας
αποσπά από τα καθημερινά,
ξαναφέρνει στη μνήμη τα
ακατάλυτα, τα αιώνια.

Ο Κυριάκος Μάτσης είναι
αναμφισβήτητα μια από τις

πιο αξιοθαύμαστες φυσιογνωμίες του απε-
λευθερωτικού μας αγώνα. Ήταν μια σπάνια
μορφή, ένας ολοκληρωμένος από κάθε
άποψη άνθρωπος.

Γιος αγροτών από το Παλαιχώρι, γεννη-
μένος τον Ιανουάριο του 1926, αφού τέλει-
ωσε το δημοτικό σχολείο στο Παλαιχώρι
και το Ελληνικό Γυμνάσιο Αμμοχώστου,
φεύγει με υποτροφία της Κυπριακής Αγρο-
τικής Εταιρείας στις 12 Οκτωβρίου του
1946 για την Ελλάδα για να σπουδάσει στη
Γεωπονική Σχολή της Θεσσαλονίκης. Μετά
την αποφοίτηση του το 1952 επιστρέφει
στην Κύπρο και πιάνει δουλειά ως γεωπό-
νος στο αγρόκτημα του θείου του στα Κού-
κλια Αμμοχώστου. Πέρα όμως από τα κα-
θήκοντά του στο αγρόκτημα, όντας βαθιά
ευαισθητοποιημένος για τους ανθρώπους
του μόχθου, επισκεπτόταν τα γύρω χωριά
δίνοντας συμβουλές και διαλέξεις στους γε-
ωργούς, θέλοντας έτσι να τους μεταδώσει
τις επιστημονικές του γνώσεις ώστε με την
εφαρμογή τους να δουν καλύτερες μέρες.

Στην Κύπρο εντάχθηκε από τους πρώ-
τους στην ΕΟΚΑ και σύντομα ανέλαβε τη
ζωτικής σημασίας θέση του αρχηγού συν-
δέσμων της Οργάνωσης. Το 1956 συνελή-
φθη από τους Άγγλους και οδηγήθηκε στα
κρατητήρια της Ομορφίτας για ανάκριση.
Τίποτε συγκεκριμένο δεν μπορούσε να
αποδειχθεί εις βάρος του. Όταν οι Βρετανοί
ανακριτές τον ρώτησαν εάν είναι μέλος της
ΕΟΚΑ, η απάντηση του Μάτση τους άφησε
άναυδους. Παραδέχθηκε ότι ήταν μέλος της
Οργάνωσης και στην πορεία της ανάκρισης
αντιστρέφει τους ρόλους και υποβάλλει
στους ανακριτές του θαρραλέα ερωτήματα,
όπως γιατί βρίσκονται σ’ έναν τόπο όπου
δεν τους θέλουν, γιατί θεωρούν κακό τον

αγώνα του λαού για ελευθερία και τι θα
έκαναν εκείνοι εάν βρίσκονταν στη δική
του θέση. Στις μέρες που ακολούθησαν η
ανάκριση σταματά να είναι διαλογική συ-
ζήτηση και μετατρέπεται σε φοβερά βασα-
νιστήρια.

Στην Ομορφίτα επισκέφθηκε τον άγρια
βασανιζόμενο αγωνιστή ο ίδιος ο τότε Κυ-
βερνήτης της Κύπρου Στρατάρχης Χάρ-

τινγκ και του πρότεινε «φιλικά» να κατα-
δώσει τον αρχηγό του αγώνα, έναντι του
υψηλού για την εποχή ποσού των 500.000
λιρών. Ο Μάτσης σηκώνεται και θέτει τέρμα
στη συζήτηση με την απάντηση: «Ου περί
χρημάτων τον αγώνα ποιούμεθα, αλλά περί
αρετής».

Με το θάνατο του ο Κυριάκος Μάτσης
απέδειξε ότι πίστευε πραγματικά στις θεω-
ρητικές του διακηρύξεις και ότι η ηρωική
του θυσία δεν ήταν τίποτε άλλο παρά η με-
γαλύτερη απόδειξη της γνησιότητας των
λόγων του. Σε μια επιστολή του προς ένα
συγγενή γράφει: «Δεν υπάρχει μεγαλύτερη
χαρά από εκείνη που αισθάνεται ένας σαν
βλέπει να μετατρέπονται σε πραγματικό-
τητα τα όνειρα, οι ελπίδες και τα ιδανικά
του. Το ξέρω πως ο δρόμος είναι δύσκολος,
μα είμαστε και εμείς ακούραστοι».

Η αγάπη για την πατρίδα, η πίστη στο δί-
καιο του αγώνα μας και η αγωνιστική σύ-
νεση αποτελούν τα βασικά εχέγγυα για να
πραγματώσουμε τους πόθους και τα ορά-
ματα του λαού μας. Σήμερα αγωνιζόμαστε
να φέρουμε τη μέρα όπου όλοι οι άνθρωποι
αυτού του τόπου, Ελληνοκύπριοι και Τουρ-
κοκύπριοι, Αρμένιοι, Μαρωνίτες και Λατί-
νοι, θα ζούμε μαζί σε μια ελεύθερη και επα-
νενωμένη Κύπρο και θα ασχολούμαστε με
τα ειρηνικά μας έργα. Θα καλλιεργούμε τη
γη μας ελεύθεροι, θα χτίζουμε το μέλλον
του τόπου, το μέλλον των παιδιών μας και
των γενεών που ακολουθούν». �

H επικαιρότητα του ΜΑΘ

“Ου περί χρημάτων 
τον αγώνα ποιούμεθα 
αλλά περί αρετής”

Επίσημοι και το προσωπικό του Υπουργείου Γεωργίας παρέστησαν στην εκδήλωση. Η χορωδία της ΠΑΣΥΔΥ συμμετείχε με τραγούδια του αγώνα.

Ο Γλαύκος Χατζηπέτρου καταθέτει στε-
φάνι στην προτομή του ήρωα.

Ο Υπουργός Γεωργίας καταθέτει στεφάνι
στην προτομή του Κυριάκου Μάτση.
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Κώστας Βουτσάς και δημόσιοι υπάλληλοι

Για όλους και για όλα, μιλά χωρίς αναστολές ο αξε-
πέραστος Έλληνας κωμικός Κώστας Βουτσάς σε συ-
νέντευξη του στο Αθηναϊκό “Βήμα”, και η εφημεριδα

του χαρακτηρίζει “τον τελευταίο των μεγάλων κωμικών της
γενιάς του”.

Η συνέντευξη δόθηκε με την ευκαιρία της συμμετοχής
του μεγάλου κωμικού στο έργο “Ο παππούς έχει πίεση”.
Απαντά άνετα σε ερωτήσεις για τη ζωή του αλλά και για τα
σημερινά της Ελλάδας. Μιλά για τις ταλαιπωρίες της οικο-
γένειας του από τις διώξεις του πατέρα του που ήταν στέ-
λεχος και κομμουνιστικού κόμματος και ο ίδιος πέρασε δύ-
σκολα παιδικά χρόνια, πουλούσε τσιγάρα στους δρόμους,
έκανε τον αβανταδόρο σε παπατζή και σε ρουλέτα.

Για τις σημαντικές αντιδράσεις του Ελληνικού λαού και
στο ερώτημα “αν γελάει ακόμη και σήμερα που όλοι είναι
κατηφείς γύρω του” απαντά:

«Τώρα ο κόσμος είναι στενοχωρημένος, θλιμμένος, έχει
πάθει κατάθλιψη. Γιατί; Τι έχει να κερδίσει έτσι; Εγώ λέω
“θυμώστε, νευριάστε”. Θυμός είναι να βγεις στους δρόμους,
να σπάσεις, να χτυπήσεις. Αμα δεν χυθεί αίμα, επανάσταση
δεν επιβάλλεται».

- Αρα πιστεύετε στην επανάσταση;
«Ναι, βέβαια, η κατάθλιψη δεν οδηγεί πουθενά».
- Είστε και υπέρ της βίας;
«Γιατί όχι; Μήπως αυτό που κάνει η κυβέρνηση δεν είναι

βία; Είναι χούντα, με την έννοια πως ό,τι κι αν κάνει ο Ελ-

ληνας, η κυβέρνηση τελικά θα του επιβάλει αυτά που θέλει.
“Ο,τι και να κάνεις, εμείς θα σε φτωχύνουμε” του λέει. Εγώ
πιστεύω ότι θέλουν να εξαφανίσουν την Ελλάδα. Να την
κάνουν καλοκαιρινή έπαυλη των Ευρωπαίων. Πόσοι και
πόσοι ξένοι δεν έχουν αγοράσει σπίτια στη Μάνη, στο
Πήλιο... Εχεις ακούσει κανέναν να αγοράζει σπίτι στη Σουη-
δία ή στη Νορβηγία; Θέλουν να μας κάνουν όλους γκαρ-
σόνια και delivery. Μας χρησιμοποιούν ως πειραματόζωα.
Σήμερα μας κυβερνά η τρόικα, η Μέρκελ. Τη λένε και Ανγ-
κελα, άκου να δεις... Αγγελος της Κόλασης».

Για το Ελληνικό δημόσιο λεει:
«Είναι αλήθεια ότι έχουμε πολύ μεγάλο Δημόσιο, πάνω

από ένα εκατομμύριο.
Δεν φταίνε όμως αυτοί οι άνθρωποι, φταίνε οι πολιτικοί.

Τους διόριζαν για να παίρνουν ψήφους και σήμερα η χώρα
παίρνει δάνεια για να πληρώνει το Δημόσιο. Τώρα λοιπόν
που τους απολύουν πρέπει να ζητήσουν πίσω την ψήφο
τους οι δημόσιοι υπάλληλοι. Θα αδειάσει η Βουλή».

- Αγαπάτε την Ελλάδα;
«Οταν ο Θεός μοίραζε τον κόσμο, ο Ελληνας έπαιζε

τάβλι. Και όταν πήγε να ζητήσει το μερτικό του, ο Θεός τού
έδωσε την καλοκαιρινή του έπαυλη, κι έτσι σήμερα η Ελ-
λάδα είναι η ωραιότερη χώρα του κόσμου. Αλλά τη χαλάμε
λίγο εμείς οι Ελληνες. Είμαστε γκρινιάρηδες και ψεύτες.
Λένε στο εξωτερικό “αν ανοίξουν απέναντι από το μαγαζί
σου δύο Ελληνες μαγαζί, σε λίγο καιρό θα κλείσουν και οι

δύο γιατί θα σφαχτούν μεταξύ τους. Αν ανοίξει μόνο ένας
Ελληνας, κλείσε το δικό σου και φύγε”».�

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση με-
ταξύ του Αρχηγού Αστυνομίας, κ.
Μιχάλη Παπαγεωργίου και του Εφό-

ρου Εσωτερικού Ελέγχου της Δημοκρατίας
κ. Ανδρέα Μ. Λαμπριανού.

Στη συνάντηση, ο Αρχηγός Αστυνομίας
αφού αρχικά ενημερώθηκε από τον Έφορο
για τα είδη ελέγχων (εσωτερικοί έλεγχοι και
έλεγχοι μηχανογραφικών συστημάτων – IT
Audits) που δύναται να διενεργηθούν από
την Υπηρεσία του, συμφωνήθηκε όπως εξει-
δικευμένο κλιμάκιο της Υπηρεσίας αρχίσει
σχετικούς ελέγχους από τις αρχές του επό-
μενου μήνα.

Στόχος της Υπηρεσίας είναι πάντοτε η
προώθηση της οικονομικής, αποδοτικής και
αποτελεσματικής διαχείρισης για κάθε Κρα-

τική Υπηρεσία, μέσω της ενδυνάμωσης των
συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου και τη
βελτίωση των διαδικασιών διαχείρισης κιν-
δύνων και διακυβέρνησης. 

Τέλος, υπό την ιδιότητα της Υπηρεσίας
ως Αρχή Ελέγχου για Προγράμματα που
συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, ανταλλάγησαν απόψεις
όσον αφορά την υλοποίηση από την Αστυ-
νομία Κύπρου, δράσεων που εντάσσονται
στο Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων των Τα-
μείων Αλληλεγγύης.

Κλείνοντας τη συνάντηση, ο Αρχηγός
Αστυνομίας ευχαρίστησε τον Έφορο Εσω-
τερικού Ελέγχου και ανέφερε ότι προσβλέ-
πει σε μια πολύ στενή και εποικοδομητική
συνεργασία. �

Τα εγκαίνια της πεζογέφυρας προς
την εκκλησία Αγίου Γεωργίου στην
Άλωνα θα τελέσει το Σάββατο στις

11.30 π.μ. ο Υπουργός Συγκοινωνιών και
Έργων κ. Ευθύμιος Φλουρέντζου. 

Σε ανακοίνωση του το Κοινοτικό Συμ-
βούλιο Άλωνας αναφέρει ότι η κατασκευή
της πεζογέφυρας είναι το πρώτο έργο που
συμπληρώνεται στα πλαίσια του Ρυθμιστι-
κού Σχεδίου Άλωνας. Με την κατασκευή
της δημιουργείται δεύτερη πρόσβαση από

την κύρια οδική αρτηρία προς την εκκλη-
σία, ώστε να δίδεται η δυνατότητα σε ανά-
πηρους, γέροντες και άτομα με μειωμένη 
κινητικότητα να έχουν ευκολότερη πρό-
σβαση. Παράλληλα η όλη κατασκευή απο-
τελεί και τουριστικό αξιοθέατο.

Το μήκος της πεζογέφυρας είναι πέραν
των 160 μέτρων. Η ολοκλήρωση έγινε με
χρηματοδότηση εξ ολοκλήρου από το
Τμήμα Δημοσίων Έργων. �

Συνάντηση Αρχηγού Αστυνομίας 
με Έφορο Εσωτερικού Ελέγχου

Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτι-
σμού, η Εταιρεία Κυπριακών Σπου-

δών, ο Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύ-
πρου, το περιοδικό Πνευματική Κύπρος, η
Εθνική Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών Κύ-
πρου, το Κυπριακό Κέντρο ΠΕΝ, η Ένωση
Λογοτεχνών Κύπρου και το Λύκειον Ελλη-
νίδων Αμμοχώστου - Παράρτημα Λευκω-
σία διοργανώνουν εκδήλωση αφιερωμένη
στη μνήμη του Νίκου Κρανιδιώτη και του
Κώστα Προυσή με την ευκαιρία της συμ-
πλήρωσης 100 χρόνων από τη γέννησή
τους.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την
Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2011, στις 7:30 μ.μ.
στο Κτήριο της Εταιρείας Κυπριακών Σπου-

δών (Μέγαρο Παλαιάς Αρχιεπισκοπής απέ-
ναντι από το Παγκύπριο Γυμνάσιο).

Χαιρετισμό στην εκδήλωση θα απευθύνει
ο Διευθυντής των Πολιτιστικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
Παύλος Παρασκευάς εκ μέρους όλων των
διοργανωτών και θα γίνουν ομιλίες με τίτλο
“Νίκος Κρανιδιώτης: Ο λυρικός άνθρω-
πος της Κερύνειας” από το Γιώργο Γιωργή
και με τίτλο “Κώστας Προυσής: Ένας με-
γάλος πνευματικός άνθρωπος” από τον
Ανδρέα Χατζηθωμά.

Θα γίνει επίσης απαγγελία ποιημάτων
του Νίκου Κρανιδιώτη και ανάγνωση απο-
σπάσματος από το κριτικό έργο του Κώστα
Προυσή.

Στο χώρο της εκδήλωσης θα υπάρχει έκ-

θεση εκδόσεων, δημοσιευμάτων και χειρο-
γράφων του Νίκου Κρανιδιώτη και του
Κώστα Προυσή.

Διάρκεια εκδήλωσης: 1 ώρα και 15 
λεπτά. �

Νίκος Κρανιδιώτης και Κώστας Προυσής 100 χρόνια από τη γέννησή τους

Εγκαίνια πεζογέφυρας 
το Σάββατο στην Άλωνα
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Έρευνα / Eπιμέλεια:

Kυριάκος Aνδρέου, Mόνιμος Γραμματέας A΄

Εθελοντική αποχώρηση χωρών 
από την ευρωζώνη

«Η νέα Ευρώπη και η πολιτική ενοποίησή της» εί-
ναι το όραμα της Ανγκελα Μέρκελ, έτσι όπως το πα-
ρουσίασε στο πρόσφατο συνέδριο των Χριστιανο-
δημοκρατών στη Λειψία.

Στο όραμα, όμως, αυτό εμπεριέχεται και η εθελον-
τική αποχώρηση από το ευρώ όσων «δεν θέλουν και
δεν μπορούν» να ανταποκριθούν στους κανόνες που
θέτει το όραμα. 

Το Χριστιανοδημοκρατικό κόμμα υπερψήφισε -με
άνετη πλειοψηφία- το σχέδιο του κυβερνητικού κόμ-
ματος για την ευρωπαϊκή πολιτική, το οποίο και πε-
ριλαμβάνει την παράγραφο της εθελοντικής εξόδου

κράτους-μέλους από την ευρωζώνη. 
Στο σχετικό σχέδιο αναφέρεται το τέταρτο στάδιο προσπαθειών διάσωσης μιας υπερ-

χρεωμένης χώρας και χαρακτηριστικά υπογραμμίζεται: «Οι χώρες αυτές, που, παρά τις
προσπάθειες που έχουν καταβληθεί, δεν ανταποκρίνονται, πρέπει να οδηγούνται στη συν-
τεταγμένη διαγραφή του χρέους (σ.σ.: δηλαδή τη συντεταγμένη χρεοκοπία). Η διαδικασία
αυτή πρέπει να γίνεται με την επίβλεψη Ευρωπαίων επιτρόπων, ώστε να αποφευχθεί η διά-
χυση της κρίσης σε άλλα κράτη-μέλη». 

Κατόπιν, «αν ένα κράτος-μέλος της ευρωζώνης, για μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν έχει
τη θέληση ή δεν είναι σε κατάσταση να ακολουθήσει τους κανόνες του κοινού νομίσματος,
τότε θα μπορεί να αποχωρήσει εθελοντικά, χωρίς, ωστόσο, να εγκαταλείψει την Ε.Ε. Θα
του παρέχεται το καθεστώς των χωρών-μελών της Ε.Ε. που δεν μετέχουν στο κοινό νόμι-
σμα».

Η γερμανική κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να προχωρήσει με ταχύτατους ρυθμούς
στη μεταρρύθμιση των ευρωπαϊκών θεσμών, που θα οδηγήσουν στην πολιτική ενοποίηση
των χωρών-μελών της ευρωζώνης, όσων δηλαδή κρατών θέλουν και μπορούν. Οσοι δεν
αντέξουν τους ρυθμούς και τους νέους κανόνες που θα επιβληθούν, θα οδηγηθούν στην
έξοδο από το ευρώ. �

Κομβικές ημερομηνίες 
έως τη σύνοδο κορυφής

Η κρίση χρέους έχει επιμολύνει πλέον τις μεγάλες
χώρες της ευρωζώνης, που κινδυνεύουν κι αυτές με
αποβολή από το διεθνές σύστημα πιστώσεων. Ως κα-
ταληκτική ημερομηνία δράσεων για τη διάσωση της
Ευρώπης και του ευρώ προβάλλει πλέον η σύνοδος
κορυφής της ΕΕ της 9ης Δεκεμβρίου.

Τρεις κομβικές ημερομηνίες - και ισάριθμες συ-
ναντήσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων - μεσολαβούν πριν από την καταληκτική της συνόδου
κορυφής στις 9 Δεκεμβρίου. 

1. Η 29η και 30ή Νοεμβρίου, κατά την οποία συνεδριάζουν το Eurogroup και το Ecofin.
Ειδικότερα οι υπουργοί Οικονομικών των 17 κρατών-μελών της Ευρωζώνης που θα συμ-
μετάσχουν στο Eurogroup θα πρέπει να οριστικοποιήσουν ένα σαφές, πλήρες, ικανό, κα-
τανοητό και πειστικό σχέδιο διάσωσης της ευρωζώνης.

2. Η 7η και 8η Δεκεμβρίου, κατά την οποία η γερμανίδα καγκελάριος Ανγκελα Μέρκελ
θα συναντηθεί με το γάλλο πρόεδρο Νικολά Σαρκοζί στη Μασσαλία της Γαλλίας, στο πε-
ριθώριο της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που θα πραγματοποιηθεί ενό-
ψει της συνόδου κορυφής της ΕΕ. Στη συνάντηση αυτή Μέρκελ και Σαρκοζί θα πρέπει να
επιβεβαιώσουν την κοινή στάση τους στη σύνοδο.

3. Η 8η Δεκεμβρίου, κατά την οποία συνεδριάζει στη Φραγκφούρτη το διοικητικό συμ-
βούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Εδώ το μπαλάκι το έχει ο Μάριο Ντράγκι.
Μια δεύτερη μέσα σε διάστημα ενός μηνός μείωση των ευρωεπιτοκίων από το νέο πρόεδρο
της ΕΚΤ θα αποτελέσει την καλύτερη παρακαταθήκη για μια σαρωτικά πειστική σύνοδο
κορυφής. 

Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι μεγάλη σημασία για την επιτυχή προετοιμασία μιας
«τελικής λύσης» στη σύνοδο κορυφής της 9ης Δεκεμβρίου στις τρεις κομβικές συναντήσεις
έχει μία ακόμη ευρωσυνάντηση, η οποία προηγείται των προαναφερθεισών. Πρόκειται για
τη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σήμερα 23 Νοεμβρίου. Στη συνάντηση αυτή η
Κομισιόν θα δημοσιοποιήσει δύο πράγματα: πρώτον ένα σχέδιο δράσεων για την ενίσχυση
της οικονομικής διακυβέρνησης στην ευρωζώνη και δεύτερον μια συμβουλευτική έκθεση
για την εντόνως διαφιλονικούμενη ιδέα της έκδοσης ευρωομολόγων στο μέλλον. �

Προ των πυλών της ύφεσης βρίσκεται η Ευρωζώνη
Με προχώματα πρωτίστως τη Γερμανία και δευτερευόν-

τως τη Γαλλία -όπου οι καταναλωτές στήριξαν την ανά-
πτυξη- η οικονομία της Ευρωζώνης αναπτύχθηκε κατά
0,2% το γ΄τρίμηνο του έτους, οδεύοντας ωστόσο σε σχε-
δόν βέβαιη ύφεση στα τέλη του έτους και τις αρχές του επό-
μενου. 

Οι προοπτικές είναι δυσοίωνες, με την κρίση χρέους να
επηρεάζει ολοένα και περισσότερο αρνητικά το οικονομικό
και καταναλωτικό κλίμα. Οι πρόδρομοι δείκτες προμη-
νύουν ύφεση το δ΄τρίμηνο και πέρα από αυτό θεωρείται
σχεδόν βέβαιη μια νέα μείωση επιτοκίου του ευρώ στη σύ-
νοδο της ΕΚΤ στις αρχές Δεκεμβρίου. 

Ακόμη και η Γερμανία οδηγείται σε ύφεση, με τον πρό-
δρομο δείκτη οικονομικού κλίματος Zew να υποχωρεί επί
ένατο συνεχή μήνα το Σεπτέμβριο, στις -55,2 μονάδες από
-48,3 τον Οκτώβριο, διαμορφούμενος σε πολύ χαμηλότερο
επίπεδο των προβλεπόμενων -52 μονάδων. 

Η δεύτερη οικονομία που «στήριξε» την ανάπτυξη ολό-
κληρης της Ευρωζώνης ήταν η γαλλική, που το γ΄τρίμηνο

αναπτύχθηκε με ρυθμούς της τάξεως του 0,4%. Η μοναδική
χώρα που κατέγραψε ισχυρότερους ρυθμούς από τις δύο
«ισχυρές» της Ευρώπης ήταν η Εσθονία (+0,8%). Στην
Ισπανία η οικονομία παρέμεινε στάσιμη, ενώ στις περισσό-
τερες χώρες το ΑΕΠ συρρικνώθηκε (κατά 0,7% στην Κύ-
προ, κατά 0,4% στην Πορτογαλία και κατά 0,3% στην Ολ-
λανδία).

Εκτός από τη Γερμανία, φόβοι εκφράζονται και για τις
προοπτικές της γαλλικής οικονομίας. Οι οικονομολόγοι
είναι ανήσυχοι, καθώς το κλίμα επιχειρηματικής και κατα-
ναλωτικής εμπιστοσύνης επιδεινώθηκε σημαντικά τους τε-
λευταίους μήνες, και οι ιδιωτικές επενδύσεις συρρικνώνον-
ται. 

Η Κομισιόν υποβάθμισε τις εκτιμήσεις της για το γαλ-
λικό ΑΕΠ το 2012, στο 0,6% από 1% που είναι οι επίσημες
προβλέψεις του Παρισιού. �
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Διαφανείς και υπόλογους θέλει 
τους οίκους αξιολόγησης η Κομισιόν

Τις προτάσεις της Κομι-
σιόν για ρυθμίσεις στη λει-
τουργία των οίκων αξιολό-
γησης παρουσίασε ο
επίτροπος Εσωτερικής Αγο-
ράς Μισέλ Μπαρνιέ, οι
οποίες περιλαμβάνουν αιτή-
ματα για περισσότερη δια-
φάνεια στη διαδικασία των
αξιολογήσεων και προβλέ-
πουν και δυνατότητα δικα-
στικής προσφυγής κατά των
υποβαθμίσεων, με το βάρος
της απόδειξης να πέφτει
στους ίδιους τους οίκους. 

Ο Μπαρνιέ ωστόσο δεν
συμπεριέλαβε στο πακέτο

προτάσεων το αίτημα για
«μπλόκο» αξιολογήσεων
χωρών που βρίσκονται σε
προγράμματα στήριξης,
πρόταση που φαίνεται ότι
προσέκρουσε στην αντίρ-
ρηση ορισμένων μελών.

Το πακέτο προτάσεων
που παρουσίασε η Κομισιόν
θα πρέπει να εγκριθεί από
τις ηγεσίες των «27» και από
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ανάμεσα στις προτάσεις
είναι και η υποχρέωση των
οίκων αξιολόγησης να προ-
ειδοποιούν, σε περίπτωση
υποβάθμισης, τη εν λόγω
χώρα ή εταιρεία μία ημέρα
πριν. 

Βασικότερο σημείο των
προτάσεων θεωρείται όμως
η πρόβλεψη, σε περίπτωση
δικαστικής προσφυγής κατά
μίας υποβάθμισης, το βάρος

της απόδειξης να πέφτει
στον οίκο αξιολόγησης και
όχι στον προσφεύγοντα.

Ωστόσο, αρκετοί αμφι-
σβητούν έντονα το κατά
πόσο κάτι τέτοιο -εάν και
εφόσον υιοθετηθεί- θα έχει
όντως ουσιαστικά αποτελέ-
σματα: Οικονομολόγοι υπο-
στηρίζουν πως είναι πολύ
δύσκολο θα αποδειχθεί το
εάν δικαιολογείται ή όχι μία
υποβάθμιση.

Παράλληλα, ο Ευρωπαίος
επίτροπος Εσωτερικής Αγο-
ράς Μισέλ Μπαρνιέ ανέ-
φερε πως η Κομισιόν ανα-
βάλλει την πρότασή της για
«μπλόκο» στους οίκους
αξιολόγησης σχετικά με την
αξιολόγηση χωρών που βρί-
σκονται σε πρόγραμμα στή-
ριξης. �

Υλοποίηση της ευρωπαϊκής ανανέωσης
προωθεί η Κομισιόν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα
πρόγραμμα εργασίας για το προσεχές έτος,
με τίτλο «Υλοποίηση της ευρωπαϊκής ανα-
νέωσης». Το πρόγραμμα αυτό εκθέτει τον
τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή, βασιζόμενη
σε μία σειρά φιλόδοξων προτάσεων που
έχουν ήδη υποβληθεί, θα ανταποκριθεί
στην οικονομική κρίση με περαιτέρω μέτρα
κατά το επόμενο έτος. Το πρόγραμμα μετα-
τρέπει τις πολιτικές προτεραιότητες που
προσδιορίστηκαν από τον Πρόεδρο Bar-
roso στο λόγο του για την κατάσταση της
Ένωσης σε συγκεκριμένες δράσεις για το
επόμενο έτος.

Το πρόγραμμα υπογραμμίζει ότι, το επό-
μενο έτος, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη
προσοχή στην πρόοδο που πρέπει να ση-
μειωθεί όσον αφορά τις προτάσεις που
έχουν ήδη θεσπιστεί ή πρόκειται να θεσπι-
στούν κατά τις προσεχείς εβδομάδες. Οι
προτάσεις αυτές περιλαμβάνουν μέτρα για
την οικονομία και την ενιαία αγορά, καθώς
και ένα ευρύ φάσμα προτάσεων που εξετά-
ζονται τώρα και αφορούν προγράμματα δα-
πανών τα οποία προορίζονται για την προ-
ώθηση των μεταρρυθμίσεων και της
ανανέωσης. Οι νέες προτάσεις θα αναπτύ-
ξουν αυτό το πρόγραμμα ώστε να δοθεί
ώθηση στην ανάπτυξη που δημιουργεί θέ-
σεις απασχόλησης.

Η Επιτροπή θα συνεργαστεί τώρα στενά
με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμ-
βούλιο, καθώς και τους λοιπούς ενδιαφερο-
μένους, συμπεριλαμβανομένων των εθνι-
κών κοινοβουλίων, για να διασφαλίσει την
ευρεία αποδοχή των πολιτικών προτεραι-
οτήτων, καθώς και των μεμονωμένων πρω-
τοβουλιών. �



Yπάλληλος
δημόσιος

BlackRock: Ευχάριστη έκπληξη 
από τις ελληνικές τράπεζες

Μπορεί ο έλεγχος της Black Rock να έχει περάσει σε
δεύτερη μοίρα ως προς το αποτέλεσμα που αυτός θα
καταγράψει για τις ελληνικές τράπεζες διότι οι μεγά-
λες κεφαλαιακές ανάγκες τους θα ανακύψουν από το
PSI, αυτό ωστόσο δεν σημαίνει πως ο συγκεκριμένος
έλεγχος δεν είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την πο-
ρεία των ελληνικών τραπεζών.

Σύμφωνα πάντως με κάποιες πληροφορίες, ο διε-
θνής οίκος ανεπισήμως χαρακτήρισε τις ελληνικές
τράπεζες ευχάριστη έκπληξη. Όπως πάντως σπεύδουν
να διευκρινίσουν οι μεταφέροντες την πληροφορία,
αυτό δεν σημαίνει κάτι για τα αποτελέσματα του ελέγ-
χου σε απόλυτες τιμές, αλλά για το γεγονός ότι ο οίκος
διεξάγοντας τον έλεγχο, διαπίστωσε ποιοτικά στοιχεία
στα δανειακά χαρτοφυλάκια των τραπεζών, τα οποία
πιθανότατα δεν ανέμενε. Κατέγραψε λοιπόν ο οίκος

μία διαφορετική λογική από την αντίστοιχη που είχε καταγράψει στην Ιρλανδία και δια-
μόρφωσε μία αντίληψη άλλη από εκείνη που ενέτασσε τις ελληνικές τράπεζες ως κομμάτι
της γενικότερης χρηματοοικονομικής κρίσης.

Ο διεθνής οίκος θα παραδώσει το τελικό αποτέλεσμα της μελέτης του ως το τέλος του
έτους στην Τράπεζα της Ελλάδας, η οποία θα κληθεί να αποφασίσει μαζί με τα λοιπά στοι-
χεία που έχει στη διάθεσή της -αποτελέσματα PSI και απαιτούμενη κεφαλαιακή επάρκεια
10%- τι κεφάλαια χρειάζεται πλέον η εκάστοτε ελληνική τράπεζα με βάση τα παραπάνω
στοιχεία. Το τελικό αποτέλεσμα πάντως εκτιμάται ότι θα γνωστοποιηθεί από την ΤτΕ περί
το Φεβρουάριο, και θα είναι δεσμευτικό για τις ελληνικές τράπεζες. �

Ράιχενμπαχ: Πολιτική βούληση για 
την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

Την ανάγκη η Ελλάδα να προχωρήσει στην εφαρ-
μογή των μεταρρυθμίσεων με αποφασιστικότητα,
προκειμένου η χώρα να καταφέρει να επιστρέψει
στην ανάπτυξη, τονίζει ο επικεφαλής της task force
στην Ελλάδα, Χορστ Ράιχενμπαχ, σε συνέντευξή του
στο «Έθνος της Κυριακής».

Παράλληλα, ο κ. Ράιχενμπαχ υπογραμμίζει ότι
είναι απαραίτητη η πολιτική βούληση για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, σημει-
ώνοντας ότι «το σχετικό σχέδιο δράσης υπάρχει και έχει συμφωνηθεί από το Μάιο του
2011 με τις ελληνικές αρχές».

«Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής δεν θα είναι αρεστή σε όλους αλλά είναι μια ανα-
γκαιότητα για την κοινωνία στο σύνολό της από την άποψη της δικαιοσύνης και της δί-
καιης κατανομής των βαρών», δηλώνει ο επικεφαλής της task force.

Επιπλέον, ο κ. Ράιχενμπαχ υποστηρίζει ότι και τα κράτη-μέλη της ΕΕ και το ΔΝΤ παρέ-
χουν τα καλύτερα εργαλεία και τις καλύτερες μεθόδους για να εντοπιστούν οι φοροφυ-
γάδες.

Απαντώντας σε όσους μιλούν για «δύναμη κατοχής» στην Ελλάδα, ο κ. Ράιχενμπαχ
απαντά: «δρούμε σε τομείς που καθορίζονται από την ελληνική διοίκηση. Οι περισσότεροι
θα μας κρίνουν από το αποτέλεσμα της δουλειάς μας. Χαίρομαι για αυτό και θέλω πραγ-
ματικά η Ομάδα Δράσης να στηρίξει την Ελλάδα για να πετύχει.»

Για το αν εκτιμά ότι υπάρχει ανάγκη απολύσεων στο δημόσιο, απαντά ότι αυτό δεν το
αποφασίζει η Ομάδα Δράσης, αλλά είναι αρμοδιότητα της ελληνικής κυβέρνησης να εξε-
τάσει τι είδους απολύσεις θα κρίνονταν αναγκαίες για ένα πιο αποτελεσματικό περιβάλ-
λον στον δημόσιο τομέα. �

Μπαρόζο: «Η κρίση απαιτεί 
μεγαλύτερη δέσμευση από όλους»
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Πιθανότητα 50% να «τυπώσει χρήμα» η ΕΚΤ 

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενδέχε-
ται να υποκύψει στις πιέσεις να τυπώσει
χρήμα προκειμένου να αποφευχθεί η περαι-
τέρω επιδείνωση της κρίσης χρέους της ευ-
ρωζώνης. 

Συγκεκριμένα, 50 στρατηγικοί αναλυτές
ομολόγων από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ
που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Re-
uters αυτήν την εβδομάδα δίνουν κατά μέσο
όρο 48% πιθανότητες να υποχρεωθεί η ΕΚΤ
να προχωρήσει σε πρόγραμμα ποσοτικής
χαλάρωσης.

Μια τέτοια κίνηση θα ήταν αμφιλεγόμενη
στροφή στην νομισματική πολιτική που
ακολουθεί η ΕΚΤ, σύμφωνα με την οποία
«αποστειρώνει» την αγορά κρατικών ομο-

λόγων αντλώντας την επιπλέον ρευστό-
τητα από το σύστημα σε ξεχωριστές λει-
τουργίες της τράπεζας -στάση που ήδη έχει
προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις, κυρίως
από τη Γερμανία.

Η πλειονότητα όσων προέβλεψαν ότι η
ΕΚΤ θα υιοθετήσει πρόγραμμα ποσοτικής
χαλάρωσης, αντίστοιχο με αυτά της αμερι-
κανικής και της βρετανικής Κεντρικής Τρά-
πεζας, εκτιμούν πως κάτι τέτοιο θα γίνει
έως τον Μάρτιο του 2012. 

Επιπλέον, μια οριακή πλειονότητα των
ερωτηθέντων αναλυτών (οι 25 στους 49) πι-
στεύουν ότι η ΕΚΤ θα παίξει ακόμα ενερ-
γότερο ρόλο, αναλαμβάνοντας να παρέχει
έκτακτα δάνεια σε χώρες που αντιμετωπί-
ζουν προβλήματα, ως ύστατη λύση.

Ο νέος επικεφαλής της ΕΚΤ Μάριο
Ντράγκι εμφανίστηκε την Παρασκευή αν-
τίθετος σε μεγαλύτερης κλίμακας παρέμ-
βαση της Τράπεζας στη δευτερογενή
αγορά. Η πρόσφατη αστάθεια στις αγορές
των ομολόγων, ωστόσο, καθιστούν πλέον
πιεστική την ανάγκη να παίξει πιο σημαν-
τικό ρόλο. �

Γιουνκέρ: Καταστροφική η έξοδος 
της Ελλάδας από την ευρωζώνη

Καταστροφική θεωρεί μια έξοδο της Ελ-
λάδας από την ευρωζώνη ο πρόεδρος του
Γιούρογκρουπ Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ, που σε
συνέντευξή του σε γερμανική εφημερίδα
στέκεται ιδιαίτερα στο «πολύ υψηλό γερμα-
νικό χρέος». 

Παράλληλα ο επικεφαλής του Γιούρογ-
κρουπ τοποθετούμενος για τις βρετανικές
ενστάσεις στην αλλαγή των ευρωπαϊκών
συνθηκών δήλωσε: «Δεν νομίζω ότι η Βρε-
τανία θα μπορεί για πολύ ακόμη να αντι-

σταθεί στις προτάσεις για αλλαγή των συν-
θηκών». 

Ο κ. Γιουνκέρ μιλώντας στην εφημερίδα
BGA, της Βόννης, εξαπέλυσε επίθεση στη
Γερμανία, λέγοντας ότι «η Γερμανία συχνά
παρουσιάζεται σαν να μην έχει κανένα πρό-
βλημα, σαν να μην έχει κανένα χρέος. Πι-
στεύω  ότι το γερμανικό χρέος είναι ανησυ-
χητικό. Είναι υψηλότερο της Ισπανίας.
Αλλά συμπεριφερόμαστε σαν να μην ξέ-
ρουμε τίποτε. Είναι πολύ βολικό να λέμε ότι
οι άνθρωποι στον Νότο είναι τεμπέληδες
και ότι οι Γερμανοί δουλεύουν σαν σκλάβοι.
Αλλά δεν είναι έτσι». 

Τέλος, σημείωσε ότι η Ελλάδα βρίσκεται
στο σωστό δρόμο, ενώ πρόσθεσε πως εκτί-
μησή του είναι πως η επιστροφή της Ελλά-
δας στη δραχμή «δεν θα έλυνε το πρόβλημα
της χώρας, καθώς θα έπρεπε να συνεχίσει
να αποπληρώνει τα χρέη της σε ευρώ, με
μια υποτιμημένη κατά 60% δραχμή, κάτι
που αποτελεί καταστροφικό σενάριο». �

Τριμερής Μόντι- Μέρκελ-Σαρκοζί
Τα επόμενα βήματά του στο κρίσιμο πεδίο της οι-

κονομίας ως πρωθυπουργός της Ιταλίας πλέον πρό-
κειται να εκθέσει ο Μάριο Μόντι κατά τη τριμερή
συνάντηση που θα έχει αύριο στο Στρασβούργο με
τη Γερμανίδα καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ και τον
Γάλλο πρόεδρο Νικολά Σαρκοζί.

Σε προπαρασκευή της συνάντησης, ο Μόντι είχε
ήδη τηλεφωνική συνομιλία με τους δύο ηγέτες ενώ
υπόσχεται ότι οι επαφές του με τον γαλλογερμανικό
άξονα θα είναι συνεχείς.

Πέρα από το πρόγραμμα λιτότητας που παρου-
σίασε ο Μόντι με κύριους άξονες την περιστολή των
δαπανών, την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και

την δίκαιη κατανομή των βαρών, τα ευρωομόλογα και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας για την αναχαίτιση της κρίσης αναμένεται να είναι ψηλά στην ατζέντα των συ-
νομιλιών.

Σχετικά με τα ευρωομόλογα, ο Μάριο Μόντι διευκρίνισε ότι ως οικονομολόγος (πριν
αναλάβει καθήκοντα) τασσόταν υπέρ της θέσπισης τους αλλά θα διαμορφώσει την μετέ-
πειτα στάση του μετά τη συζήτηση που θα έχει με τους ηγέτες της Γερμανίας και της Γαλ-
λίας. «Είναι σημαντικό για όλα αυτά τα ζητήματα να έχω μία άτυπη, ειλικρινή και σε βάθος
συνομιλία με τους ηγέτες και τις ευρωπαϊκές Αρχές», υπογράμμισε σε δηλώσεις του.

Τα ευρωομόλογα, που από αναλυτές θεωρούνται σαν ένα από τα πλέον αποτελεσμα-
τικά μέσα για τον περιορισμό της κρίσης, έχουν διχάσει τον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, με τη Γερμανία και τους δορυφόρους της να τάσσονται γενικά κατά αλλά τη Γαλλία
και χώρες της περιφέρειας να υποστηρίζουν τη λύση.  �

Η ζώνη του ευρώ αντιμετωπίζει μια συστημική
κρίση για την επίλυση της οποίας θα πρέπει να
υπάρξει μεγαλύτερη δέσμευση από όλες τις χώρες,
τόνισε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζοζέ
Μανουέλ Μπαρόζο. 

Ο Μπαρόζο είπε χαρακτηριστικά πως κανένα
κράτος της ευρωζώνης δεν έχει «ανοσία» απέναντι
στις επιθέσεις των αγορών και πως η ευρωζώνη θα
πρέπει να επιδείξει δυναμικότητα και αποφασιστι-
κότητα για να δείξει στους επενδυτές ότι μπορεί να

αντιμετωπίσει την κρίση.
«Πραγματικά τώρα αντιμετωπίζουμε μια αληθινή συστημική κρίση η οποία απαιτεί ισχυ-

ρότερη δέσμευση από όλους και μπορεί να απαιτήσει συμπληρωματικά και σημαντικά
μέτρα», τόνισε ο κ. Μπαρόζο μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Δεν θα κάνουμε το ευρώ ισχυρότερο με τον κατακερματισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης»,
είπε. «Ενισχύοντας την διακυβέρνηση της ευρωζώνης σημαίνει ότι ενισχύουμε την Ένωση»,
πρόσθεσε.

Ο κ. Μπαρόζο επισήμανε πως απαιτείται βαθύτερη οικονομική ενσωμάτωση ανάμεσα
στις 17 χώρες της ευρωζώνης, χωρίς όμως να βρεθούν σε μειονεκτική θέση τα άλλα δέκα
κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Δεν πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα στα 17 κράτη της ευρωζώνης και τα άλλα
δέκα. Τα περισσότερα από αυτά επιθυμούν την ένταξή τους στην ευρωζώνη, συμπλήρωσε.�
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Το Βραβείο Αρχαιολογίας 
στο Β. Καραγιώργη

Στον καθηγητή Αρχαιολογίας Βάσο
Καραγιώργη απονεμήθηκε το φετινό
Βραβείο Αρχαιολογίας που διοργανώ-
νεται από το τμήμα Αρχαιοτήτων του
υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων. 

Η απονομή του βραβείου αυτού, απο-
τελεί πλέον έναν καθιερωμένο θεσμό,
που ξεκίνησε το 2002, ως έκφραση της
ευθύνης του υπουργείου έναντι του κα-

θήκοντος της διατήρησης και προβολής της αρχαίας πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας
μας. 

Στην ειδική τελετή της απονομής του Βραβείου σε χαιρετισμό του ο Υπουργός Συγκοι-
νωνιών και Έργων Ευθύμιος Φλουρέντζος τόνισε ότι μέσα από αυτό το βραβείο, «τιμούμε
έναν άνθρωπο που αφιέρωσε τη ζωή του στη μελέτη και προβολή του αρχαίου πολιτισμού
της Κύπρου. Ένα δυναμικό και αφοσιωμένο άνθρωπο που εξακολουθεί ακατάπαυστα να
εργάζεται για την έρευνα και την προώθηση του κυπριακού πολιτισμού»

Ο Βάσος Καραγιώργης τις τελευταίες πέντε δεκαετίες, από διάφορες θέσεις έχει εργα-
στεί για την συντήρηση, προστασία και προβολή της κυπριακής αρχαιολογίας. Πρωτο-
στάτησε και στην αρχαιολογική έρευνα με τις δικές του ανασκαφές και μελέτες και συνέ-
βαλε στη προσέλκυση πλειάδας σημαντικών αρχαιολόγων από πανεπιστήμια και
αρχαιολογικά ιδρύματα του εξωτερικού στην Κύπρο. �

Σε πόλη με την υψηλότερη ποιότητα ζωής
σε παγκόσμιο επίπεδο αναδείχθηκε η Βιέννη,
σύμφωνα με τον κατάλογο των 221 μητροπό-
λεων του κόσμου με την καλύτερη ποιότητα
ζωής, που καταρτίζει κάθε χρόνο η γνωστή
διεθνής εταιρία συμβούλων επιχειρηματιών
«Mercer».

Είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που η
αυστριακή πρωτεύουσα κατακτά την πρώτη
θέση στη σχετική λίστα (μέχρι τότε βρισκόταν
στην δεύτερη), ακολουθούμενη από τη Ζυ-

ρίχη, τη Γενεύη, το Βανκούβερ του Καναδά και το Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας. Στις επό-
μενες θέσεις βρίσκονται οι πόλεις Ντίσελντορφ, Φρανκφούρτη, Μόναχο, Βέρνη και Σίδ-
νει. Η Αθήνα εντοπίζεται στη 75η θέση, ενώ τελευταία του καταλόγου είναι η Βαγδάτη.

Οι ερευνητές της «Mercer» για την αξιολόγηση της ποιότητας ζωής σε κάθε μία πόλη,
χρησιμοποίησαν συνολικά 39 διαφορετικά κριτήρια που αφορούν, μεταξύ άλλων, πολιτι-
κές, κοινωνικές, οικονομικές και οικολογικές πτυχές. 

Από την Αρχαιότητα στο Βυζάντιο

Τον ενδιάμεσο κρίκο ανάμεσα στην αρ-
χαιότητα και το Βυζάντιο, εκείνη τη μακρά
περίοδο όπου ο ένας κόσμος κατέρρεε συμ-
παρασύροντας μαζί του καλά και άσχημα
και ο νέος αναδυόταν μέσα από καινούργιες
δυνάμεις διερευνά η έκθεση με τίτλο «Με-
τάβαση από τον Αρχαίο στο Βυζαντινό
Κόσμο», που πρόκειται να παρουσιαστεί

τον Δεκέμβριο στο Ίδρυμα «Αλέξανδρος
Ωνάσης» στη Νέα Υόρκη. 

Με 150 αρχαία αντικείμενα, τα οποία
προέρχονται από την Ελλάδα κυρίως,  αλλά
και από αμερικανικά μουσεία αυτή η έκθεση
φιλοδοξεί να δείξει, τι συνέβη με την κα-
τάρρευση της αρχαιότητας, πώς ο κόσμος
άρχισε να στρέφεται προς το χριστιανισμό
αλλά και σε ποίο βαθμό τα παλαιά ήθη δια-
τηρούνταν ζωντανά ακόμη, τόσο μάλιστα,
ώστε να τα οικειοποιηθεί και η νέα θρη-
σκεία.

Η έκθεση θα εγκαινιασθεί στις 6 Δεκεμ-
βρίου στο Olympic Tower της Νέας Υόρκης
όπου είναι η πολιτιστική στέγη του Ιδρύμα-
τος και θα διαρκέσει ως τις 21 Μαΐου του
2012. �

Βραβείο στην ταινία «Sharing an island»
Η ταινία «Sharing an island» της Δανάης Στυλιανού

βραβεύτηκε ως μία από τις πέντε δικοινοτικές επιχει-
ρήσεις συνεργασίας από το ίδρυμα «Stelios» του Στέ-
λιου Χατζηιωάννου, στην τρίτη ετήσια απονομή των
σχετικών βραβείων. 

Παραλαμβάνοντας το χρηματικό έπαθλο των 50.000
ευρώ, η σκηνοθέτις Δανάη Στυλιανού είπε πως τα χρή-
ματα θα χρησιμοποιηθούν ώστε η ταινία να διανεμηθεί
στην Κύπρο και διεθνώς, ενώ υπάρχει προοπτική, η ίδια
ομάδα παραγωγών, να δημιουργήσει και δικοινοτικές
τηλεοπτικές σειρές στο μέλλον.

Αυτή ήταν η δεύτερη συνεχόμενη διάκριση για το
ντοκιμαντέρ της Δανάης Στυλιανού, το οποίο τον περασμένο Οκτώβριο βραβεύτηκε από
το πρόγραμμα «Engage – Συμβάλλουμε ενεργά για την ειρήνη», ως το καλύτερο ντοκι-
μαντέρ για τη συμβολή στην ειρήνη ως έργο κοινωνίας των πολιτών. �

Με μια απλή ένεση, μείωση 
της «κακής» χοληστερίνης

Η «κακή» χοληστερόλη, δηλαδή η χαμηλής πυ-
κνότητας λιποπρωτεΐνη, μπορεί να προκαλέσει
φράξιμο των αρτηριών και να αυξήσει τον κίνδυνο
εμφάνισης καρδιακών παθήσεων, εμφράγματος ή
εγκεφαλικού.

Αμερικανοί γιατροί πραγματοποίησαν με επιτυ-
χία σε ανθρώπους τις πρώτες δοκιμές μιας νέας με-
θόδου, που υπόσχεται να ρίξει δραστικά την απο-
καλούμενη «κακή»χοληστερίνη (LDL) μόνο με μία

απλή ένεση.
Τα πειράματα έδειξαν ότι η νέα θεραπεία μείωσε στους ασθενείς κατά 64% κατά μέσο

όρο, δηλαδή κατά τα δύο τρίτα, το επίπεδο της δυνητικά επικίνδυνης χοληστερόλης. 
Η ένεση θα μπορούσε στο μέλλον να χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτική θεραπεία για τους

ασθενείς που δεν αποκρίνονται σε άλλες θεραπείες όπως οι στατίνες. Οι ερευνητές, με επι-
κεφαλής τον δρα Κλάπτον Ντίας, παρουσίασαν τα κλινικά ευρήματά τους σε συνέδριο
του Αμερικανικού Καρδιολογικού Συλλόγου. Οι πρώτες δοκιμές έγιναν σε 54 εθελοντές
άνδρες και γυναίκες. �

Φάρμακα θα μας επιτρέπουν 
να ζήσουμε ως τα 150

Τα πρώτα φάρμακα που θα επιβραδύνουν
την διαδικασία της γήρανσης θα είναι, ενδε-
χομένως, διαθέσιμα σε 5-10 χρόνια, αυξάνον-
τας με αυτόν τον τρόπο την πιθανότητα οι άν-
θρωποι να μπορούν να φτάσουν μέχρι τα 150
χρόνια ζωής ή και παραπάνω, υποστηρίζουν
οι ερευνητές.

Ο Peter Smith, πρύτανης της Ιατρικής Σχο-
λής του Πανεπιστημίου Νέας Νότιας Ουα-
λίας, είπε ότι ένα κορίτσι γεννημένο στην Αυ-

στραλία σήμερα αναμένεται ήδη να ζήσει μέχρι τα 100 λόγω της προόδου της ιατρικής,
του τρόπου ζωής και του συστήματος δημόσιας υγείας.

«Νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να καταφέρουμε να προσθέσουμε μερικά ακόμα
χρόνια ζωής στον άνθρωπο», είπε ο καθηγητής Smith. «Το να ζήσουμε μέχρι τα 150, μπο-
ρεί να ακούγεται απίθανο αλλά αυτό που αναζητούμε είναι να παραμείνουμε υγιείς μέχρι
το τέλος της ζωής μας. Ο στόχος δεν είναι μόνο να επεκτείνουμε τη ζωή μας αλλά κυρίως
να επεκτείνουμε μια υγιή ζωή», είπε. �

Κέντρο συνεδριακού τουρισμού 
τα Λεύκαρα

Ο δήμος Λευκάρων φιλοδοξεί να καταστεί
κέντρο συνεδριακού τουρισμού, με την ολο-
κλήρωση των κατασκευαστικών έργων του
σύγχρονου συνεδριακού κέντρου, που ανεγεί-
ρεται δίπλα από το Πολιτιστικό Κέντρο Λευ-
κάρων. 

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο Δήμαρχος
Λευκάρων Ανδρέας Σώσειλος ανέφερε ότι
«υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από διάφορες
τουριστικές εταιρείες του εξωτερικού ώστε το

συνεδριακό κέντρο να λειτουργήσει και να αξιοποιηθεί τουριστικά». Δηλαδή, είπε, να δη-
μιουργηθούν διάφορα εργαστήρια, τα οποία θα παρουσιάζουν στους ξένους επισκέπτες
την κυπριακή χειροτεχνία, τη λαϊκή παράδοση και τα παραδοσιακά εδέσματα του τόπου.

Ανέφερε ακόμα ότι το ξεχωριστό αρχιτεκτονικό περιβάλλον των Λευκάρων και η γειτ-
νίαση του Δήμου με τη Λάρνακα, αλλά και τις υπόλοιπες πόλεις της Κύπρου «έχουν ελ-
κύσει πολλές εταιρείες, οι οποίες θέλουν να επενδύσουν σε διάφορα προγράμματα που
σχετίζονται με την κυπριακή κουλτούρα. Έτσι, ο ξένος επισκέπτης πραγματοποιώντας μια
ολιγόωρη επίσκεψη στα Λεύκαρα, θα μπορεί να έχει μια πλήρη γνώση για την παραδο-
σιακή ζωή και την ιστορία της.

Το Συνεδριακό Κέντρο Λευκάρων θα κοστίσει περίπου 2,2 εκατομμύρια ευρώ και θα
είναι χωρητικότητας περίπου 300 ατόμων. �

Η Μέριλ Στριπ εντυπωσιάζει ως M. Θάτσερ 
Για μία ακόμα οσκαρική υποψηφιότητα πάει η

Μέριλ Στριπ με τη «Σιδηρά Κυρία» της. Η σπουδαία
ηθοποιός ερμηνεύει στην ταινία «Iron Lady» την
πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας, Μάργκαρετ Θά-
τσερ, και ήδη από το τρέιλερ η ερμηνεία της φαίνεται
εντυπωσιακή.

«Μας δίνει τη Θάτσερ χωρίς τον Θατσερισμό» γρά-
φει ο Ξαν Μπρουκς, ο οποίος αναφέρει ότι η ερμηνεία
της Στριπ «είναι εκπληκτική και άψογη: ένα αρι-

στούργημα μιμητικής που επαναφέρει τη Θάτσερ στη μισοξεχασμένη της δόξα».
Η ταινία παρακολουθεί την άνοδο της Θάτσερ στην εξουσία, τη σχέση της με τον σύζυγό

της, τον πόλεμο στα Φώκλαντς και την πτώση της. 
Κι ενώ άλλοι θα σκότωναν για να τους ερμηνεύσει η Στριπ, η ίδια η Θάτσερ έχει δηλώ-

σει ότι δεν πρόκειται να παρακολουθήσει την ταινία που αναφέρεται στη ζωή της, ακο-
λουθώντας τον συνηθισμένο «χρυσό κανόνα». �
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Βιέννη: Μια πόλη για να ζήσεις



Yπάλληλος
δημόσιος

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕYΘΕΡO ΣΑΣ ΧΡOΝΟ

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

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

Σταυρόλεξο
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Η τάση αμβλύνσεως της
κριτικής κατά του καπιταλι-
σμού και προσανατολισμού
στη διαδικασία των μεταρ-
ρυθμίσεων.
2. Υπό προϋποθέσεις τιμωρεί-
ται με πέναλτυ – Ο αριθμός
35.
3. Πρώην ποδοσφαιριστής
του ΑΠΟΕΛ – Αρχή της
…υπέρτασης  – Εμπορικό
κέντρο.
4. Η αγία …: η Θεία Κοινωνία.
5. Αντιδιαστέλλεται με τη βό-
ρεια – Η μύτη (αρχ.).
6. Λάο …: Κινέζος φιλόσοφος
- … Καλάτζε: Παίκτης της
ΜΙΛΑΝ – Αρνητικό μόριο.
7. Ο αριθμός 101 – Σιδερένιος μοχλός.
8. Η θεία δίκη (καθ.) – Αναφορική αντωνυμία.
9. Αργό ανατολίτικο τραγούδι – Κρητική λέξη που εισάγει χρονική πρόταση.
10. …. Ματέους : θρύλος του γερμανικού ποδοσφαίρου - … Τσάτσου : χορογράφος.
11.  Μάνου …: διάσημος μουσικός – Κένι … : Σκωτσέζος επιθετικός
ΚΑΘΕΤΑ
1. Μνήμη σε υπολογιστή – Πρωταγωνιστεί σε κόμικς.
2. Δεν χρησιμοποιείται για πολλούς – Δικός μου (αρχ.)
3. Σκηνές … ουέστ – Το χρονικό σημείο στο οποίο τελειώνει κάτι (πληθ.).
4. Αρχαίος μεξικάνικος πληθυσμός – Ασταμάτητο, αδιάκοπο.
5. Τα έχει η … αρρώστια – Η Οργάνωση των Αθλητικών Συντακτών – Χέρμαν … : βραβεύτηκε
για το περιβαλλοντικό του έργο. 
6. Θεότητα στην Αιγυπτιακή μυθολογία –  … Γουόκερ : Αφρο-αμερικάνα συγγραφέας.
7. Δημιουργός της μαθηματικής αστρονομίας – Μέρος της … ντάμας.
8. Ο αριθμός 208 – Ο μεγαλύτερος πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος  – Πέτυχε το ακα-
τόρθωτο στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
9. Κέιτ … : γνωστό μοντέλο – Περιέχει υψηλής βιολογικής αξίας πρωτεΐνη.
10. Δεν του λείπει τίποτε  – Η βιτρίνα με τα πιο εκλεκτά εμπορεύματα.
11.  Άστρο και θεά της ελληνικής μυθολογίας (γεν.) – Η άνοιξη.

Oι λύσεις στη σελίδα 14
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ΜΕΤΡΙΟ ΔΥΣΚΟΛΟ

KY¶PIAKH ¢HMOKPATIA
————

KPATIKO §AXEIO
A ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÎÏ‹ÚˆÛË˜ ·Ú. 38/2011 ÙÔ˘ KÚ·ÙÈÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘

Ô˘ ¤ÁÈÓÂ ÛÙÈ˜ 16 ¡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  2421
2. A fi €40 5 Ï·¯ÓÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ  8714

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  401
2. A fi €10 50 Ï·¯ÓÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ  207
3. A fi €10 50 Ï·¯ÓÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ  737

™E ¢YO æHºIA
————

1. A fi €4 500 Ï·¯ÓÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ  13
2. A fi €4 500 Ï·¯ÓÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ  95

*  TZAK¶OT:

E¶EI¢H TO §AXEIO ME API£MO 37325 ¶EPI§AMBANETAI META•Y TøN A¢IA£ETøN §AXEIøN, TO ¶O™O TøN €50.000 ª º ƒ -
  ™ ¡  ¶ ª ¡   μ¢ ª ¢  § ƒø™  ª  ƒ. 39/11 ¶ À £  ° ¡  ™ ™ 23 ¡ ªμƒ OY 2011, O¶OY O ¶PøTO™ TYXEPO™

£A KEP¢I™EI €100.000.

™ H M E I ø ™ H
———————

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

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

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

¢IEY£YNTH™ §AXEIøN

¶ÔÛfi
T˘¯ÂÚfi˜
AÚÈıÌfi˜

§·¯Ófi˜ ¶ÔÛfi
T˘¯ÂÚfi˜
AÚÈıÌfi˜

§·¯Ófi˜

€

1Ô˜ 50.000 37325

¶ *

2Ô˜ 1.000 41603

3Ô˜ 400 52304

4Ô˜ 400 50147

5Ô˜ 400 10847

6Ô˜ 200 18145

7Ô˜ 200 24188

8Ô˜ 200 35057

9Ô˜ 200 24772

10Ô˜ 200 33065

11Ô˜ 200 10695

12Ô˜ 200 20656

13Ô˜ 200 37013

€

14Ô˜ 200 40655

15Ô˜ 200 17500

16Ô˜ 100 38176

17Ô˜ 100 52027

18Ô˜ 100 29460

19Ô˜ 100 46386

20fi˜ 100 19458

21Ô˜ 100 35415

22Ô˜ 100 13610

23Ô˜ 100 30498

24Ô˜ 100 17489

25Ô˜ 100 14385

26Ô˜ 100 29916

27Ô˜ 100 44232

Το Τμήμα Δασών προχωρεί στην ανα-
θεώρηση της δασικής πολιτικής και
ότι θα διεξάγει δημόσια διαβούλευση

επί του θέματος τούτου, η οποία θα είναι
ανοικτή μέχρι την Παρασκευή 23 Δεκεμ-
βρίου. Αντίγραφο του κειμένου της νέας δή-
λωσης Δασικής Πολιτικής έχει αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα του Τμήματος
(www.moa.gov.cy/forest).

Η δήλωση θα διατίθεται επίσης και από
τα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος (Λεωφ.

Λουκή Ακρίτα 26, Λευκωσία). Καλούνται
όλοι οι ενδιαφερόμενοι όπως το αργότερο
μέχρι την ημερομηνία αυτή υποβάλουν
γραπτώς τα σχόλια τους. Επίσης προσκα-
λούνται σε δημόσια συνάντηση η οποία θα
πραγματοποιηθεί στην αίθουσα πολλαπλής
χρήσης του Τμήματος Γεωργίας (Λεωφ.
Λουκή Ακρίτα, Λευκωσία) την Τετάρτη 14
Δεκεμβρίου και ώρα 9:00π.μ., για συζήτηση
του θέματος. �

Αναθεώρηση της δασικής πολιτικής
από το Τμήμα Δασών

To πρώτο Ερευνητικό Κέντρο του
Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών
άρχισε ήδη να λειτουργεί σε συνεργα-

σία με τον Δήμο Λεμεσού. Η λειτουργία του
Κέντρου εντάσσεται στο γενικότερο πλαί-
σιο του σχεδίου του Γραφείου Τύπου και
Πληροφοριών να ανοίξει τα αρχεία του στο
ευρύ κοινό. Με βάση απόφαση του Υπουρ-
γικού Συμβουλίου θα λειτουργήσει στο μέλ-
λον και δεύτερο Ερευνητικό Κέντρο στη
Λευκωσία σε συνεργασία με τον Δήμο της
πόλης. Η όλη προσπάθεια
γίνεται σε συνεργασία με τις
Αρχές της Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης.

Τα εγκαίνια του Ερευνη-
τικού Κέντρου τέλεσαν ο
Υπουργός Εσωτερικών Νε-
οκλής Συλικιώτης και ο Κυ-
βερνητικός Εκπρόσωπος
Στέφανος Στεφάνου στις 14
Νοεμβρίου στην Οικία Επάρχου. Η τελετή
των εγκαινίων έγινε στο πλαίσιο της εκδή-
λωσης που διοργάνωσαν ο Δήμος Λεμεσού
και το Ίδρυμα «Παττίχειο Δημοτικό Μου-
σείο, Ιστορικό Αρχείο και Κέντρο Μελετών
Λεμεσού» για την επίσημη παράδοση του
ανακαινισμένου κτηρίου της Οικίας Επάρ-
χου, που θα στεγάσει το Κέντρο.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος έκανε ιδι-
αίτερη αναφορά στα αρχεία του Γραφείου
Τύπου και Πληροφοριών (ΓΤΠ), τονίζοντας
ότι δεν θα ήταν υπερβολή να λεχθεί ότι το

ΓΤΠ είναι η πρώτη υπηρεσία, όχι μόνο του
δημόσιου αλλά και του ιδιωτικού τομέα,
που πρωτοπόρησε στην ψηφιοποίηση αρ-
χειακού υλικού, χαράσσοντας ουσιαστικά
τον δρόμο και σε άλλες υπηρεσίες να ακο-
λουθήσουν το δικό του παράδειγμα. (Για
ομιλία του Κυβερνητικού Εκπροσώπου
βλέπε σημερινό ανακοινωθέν αρ. 6).

Στα εγκαίνια του Ερευνητικού Κέντρου
μίλησαν επίσης ο Δήμαρχος Λεμεσού Αν-
δρέας Χρίστου και ο Επιστημονικός συνερ-

γάτης του Δήμου δρ Μίμης Σο-
φοκλέους.

Στο ΓΤΠ υπάρχουν τέσσερα
αρχεία: των εφημερίδων, των
ανακοινωθέντων, των φωτο-
γραφιών και των κινηματογρα-
φικών ταινιών. Ένα μεγάλο
μέρος των αρχείων εφημερίδων
και ανακοινωθέντων έχει ψη-
φιοποιηθεί. Συγκεκριμένα, ψη-

φιοποιήθηκαν 38 εφημερίδες, με τον αριθμό
των σελίδων να ξεπερνά το μισό εκατομμύ-
ριο. Η χρονική διάρκεια των ψηφιοποιημέ-
νων εφημερίδων αρχίζει το 1878 και λήγει
το 2003. (Επισυνάπτεται κατάλογος των
ψηφιοποιημένων εφημερίδων).

Σε ό,τι αφορά το αρχείο ανακοινωθέντων
σημειώνεται ότι ψηφιοποιήθηκαν 133.000
και καλύπτουν τη χρονική περίοδο 1962-
1984. Το αρχείο είναι προσβάσιμο στο δια-
δίκτυο, στην ιστοσελίδα http://www.pio-
pressreleases.com.cy. �

Λειτουργεί το πρώτο Ερευνητικό Κέντρο
του ΓΤΠ σε συνεργασία με το Δήμο Λεμεσού

Δεύτερο Ερευνητι-
κό Κέντρο θα λει-
τουργήσει στη Λευ-
κωσία σε συνεργα-
σία με το Δήμο
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ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

Και πάλι καφές και καρδιά

Ηστήλη αυτή έχει πράγματι ξανα-
σχοληθεί με το θέμα «καφές και καρ-
διά». Υπήρξαν μάλιστα και επιστο-

λές αναγνωστών που είχαν υποστηρίξει ότι
ο καφές έχει και βλαπτικές επιδράσεις στην
καρδιά.

Ομως η διεθνής βιβλιογραφία είναι ξεκά-
θαρη και υποστηρίζει ότι ο καφές αναμφι-
σβήτητα ωφελεί την καρδιά. Μάλιστα, μια
τελευταία μελέτη που δημοσιεύεται στο ια-
τρικό περιοδικό Archives of Internal Medi-
cine υποστηρίζει ότι σε νοσηλεύτριες που
έπιναν 2 ή περισσότερους καφέδες την
ημέρα παρουσιάστηκε ακόμα και ελάττωση
των περιστατικών κατάθλιψης και αυτοκτο-
νιών. Η μελέτη αυτή έγινε από την Ιατρική
σχολή του Πανεπιστημίου Harvard σε
50.000 νοσηλεύτριες, μεταξύ των ετών 1996
και 2006. Περί τις 2.600 νοσηλεύτριες πα-
ρουσίασαν κατάθλιψη κατά τη χρονική
αυτή περίοδο. Ομως, συγκριτικά με τις γυ-
ναίκες που δεν έπιναν ή έπιναν λιγότερους
από 1-2 καφέδες την ημέρα, εκείνες που έπι-
ναν 2-3 καφέδες παρουσίασαν μείωση κατά
15% της κατάθλιψης, ενώ το ποσοστό
έφτανε στο 20% για τις γυναίκες εκείνες

που έπιναν 4 ή περισσότερους καφέδες την
ημέρα.

Αλλά και η κατάθλιψη αυτή καθεαυτή
συσχετίζεται με τις καρδιοπάθειες, αφού τα
άτομα με σοβαρές καρδιοπάθειες εμφανί-
ζουν κατάθλιψη σε ποσοστό που κυμαίνε-
ται περί το 20-30% και, αντίστροφα, η κα-
τάθλιψη αυτή καθεαυτή μπορεί να οδηγήσει
σε καρδιοπάθεια. Κατά συνέπεια, η ευεργε-
τική επίδραση του καφέ στην κατάθλιψη
αναμφίβολα εμμέσως βοηθά τον καρδιο-
παθή. Ομως, η άμεση επίδραση του καφέ
στην καρδιά είναι πλέον αναμφισβήτητη.

Η κλασική μελέτη της Ολλανδίας (του
2010), στην οποία έλαβαν μέρος 40.000

άτομα και είχε διάρκεια 13 ετών, έδειξε ότι η
κατανάλωση 6 ποτηριών τσαγιού την ημέρα
επέφερε ελάττωση του καρδιακού κινδύνου
στο 1/3 περίπου των περιπτώσεων, ενώ η
Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία ανα-
κοινώνει ελάττωση κατά 20% των καρδια-
κών συμβαμάτων με κατανάλωση 2-4 πο-
τηριών καφέ ημερησίως. Για κατανάλωση
άνω των 4 ποτηριών παρατηρείται και ελάτ-
τωση των εγκεφαλικών επεισοδίων και του
καρκίνου. Ολες οι μέχρι σήμερα μελέτες για
τον καφέ συγκλίνουν στην άποψη ότι δεν
θα πρέπει να γίνεται κατανάλωση πάνω από
6 καφέδες την ημέρα και τούτο γιατί δεν
υφίσταται καμία αποδεδειγμένη θετική επί-
δραση του καφέ σε μεγαλύτερη κατανά-
λωση.

Το όριο πάνω από το οποίο αρχίζουν οι
παρενέργειες βρίσκεται αρκετά ψηλότερα
από τους 5-6 καφέδες την ημέρα. Βιβλιο-
γραφικά αναφέρεται διακομιδή στο νοσο-
κομείο ενός κοριτσιού 17 ετών το 2007, που
κατανάλωσε 14 ποτήρια καφέ Espresso.

Ο καφές, όπως και το τσάι, περιέχουν πο-
λυφαινόλες και καφεΐνη. Οι πολυφαινόλες
ως αντιοξειδωτική ουσία προστατεύουν τα

τοιχώματα των αρτηριών από την αθηρο-
σκλήρωση. Η καφεΐνη ανήκει στις ανανη-
πτικές ουσίες που, πέραν του ότι συμβάλ-
λουν στην εγρήγορση και στη βελτίωση των
αντανακλαστικών του ανθρώπου, ασκούν
προστατευτική δράση πάνω στην αθηρω-
ματική πλάκα, αποτρέποντας τη δημιουρ-
γία φλεγμονής.

Καφεΐνη περιέχουν πάρα πολλά γνωστά
ποτά, σε διαφορετικές ποσότητες το κα-
θένα. Ο καφές π.χ. περιέχει 108 mg, τα διά-
φορα είδη τσαγιού 25-60 mg, οι διάφορες
μορφές cola περί τα 35 mg. Με απλά λόγια,
δεν θα πρέπει κανείς να φοβάται οποιαδή-
ποτε παρενέργεια από την καφεΐνη, εκτός
αν αποδεδειγμένα παρουσιάζει υπερευαι-
σθησία στην ουσία αυτή. Μόνο στις περι-
πτώσεις αυτές πρέπει να αποφεύγεται ο
καφές.

Τέλος, το κάπνισμα ακόμη και σε μικρές
ποσότητες ή το γάλα σε συνδυασμό με τον
καφέ ή το τσάι φαίνεται ότι ελαττώνουν την
ευνοϊκή τους επίδραση πάνω στην καρδιά,
ενδεχομένως και να την ακυρώνουν.

Κατά συνέπεια, πίνετε καφέ, όχι όμως σε
συνδυασμό με τσιγάρο ή γάλα. �
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Παχυσαρκία: ένας θανάσιμος εχθρός

Ηπαχυσαρκία είναι γνωστό ότι
είναι ένας σημαντικός παράγοντας
κινδύνου για την εκδήλωση πολλών

νοσημάτων, όπως ο διαβήτης, η υπέρταση,
το εγκεφαλικό, η νεφρική ανεπάρκεια και η
στεφανιαία νόσος.

Εντούτοις, παρά το γεγονός ότι η σχέση
των παραπάνω νοσημάτων με την παχυ-
σαρκία έχει αποδειχθεί εδώ και πολλά χρό-
νια, υπήρχαν στο παρελθόν μελέτες, οι
οποίες έδειχναν ότι τα παχύσαρκα άτομα
ζούσαν περισσότερο από τα άτομα με φυ-
σιολογικό σωματικό βάρος. Το φαινόμενο
αυτό αποτελούσε ένα «παράδοξο», το οποίο
όμως, ενώ είχε παρατηρηθεί σε μελέτες, δεν
μπορούσε να εξηγηθεί πειστικά. Παραδείγ-
ματος χάριν, μια ανάλυση σε 250.000 ασθε-
νείς, οι οποίοι συμπεριελήφθησαν σε 40 δια-
φορετικές μελέτες, έδειξε ότι, σε σύγκριση

με εκείνους που είχαν φυσιολογικό ή χα-
μηλό δείκτη μάζας σώματος (χαμηλότερο
από 20 κιλά ανά τετραγωνικό μέτρο), τα
άτομα που είχαν υψηλό δείκτη μάζας σώμα-
τος (από 25 έως 29,9 κιλά ανά τετραγωνικό
μέτρο), δηλαδή ήταν υπέρβαρα, είχαν σχε-
τικά μικρότερο κίνδυνο θανάτου. Αντί-
στοιχα, μια άλλη μελέτη που διεξήχθη σε
ασθενείς που έπασχαν από στεφανιαία νόσο
έδειξε ότι οι φυσιολογικού και χαμηλού βά-
ρους ασθενείς είχαν χειρότερη πρόγνωση σε
σχέση με τους υπέρβαρους και παχύσαρ-
κους ασθενείς.

Οι πιο συχνές εξηγήσεις που δίνονταν συ-
νήθως από τους ερευνητές για τα παρα-
πάνω «παράδοξα» ευρήματα ήταν ότι
υπήρχε σφάλμα στην επιλογή
των ατόμων που αποτελούσε
τον πληθυσμό της μελέτης και
ότι ίσως η παχυσαρκία είχε κά-
ποιες προστατευτικές ιδιότη-
τες έναντι των επιπλοκών που
σχετίζονταν με την καχεξία. Η
συγκεκριμένη επιχειρηματο-
λογία έδινε άλλοθι σε κάποια άτομα, ώστε
να μη θεωρούν την παχυσαρκία παράγοντα
κινδύνου και να μην προσπαθούν να μει-
ώσουν αποτελεσματικά το σωματικό τους
βάρος.

Στο πρόσφατο Πανευρωπαϊκό Καρδιολο-

γικό Συνέδριο ανακοινώθηκαν δύο ερευνη-
τικές δουλειές, οι οποίες αποκαθιστούν την
αλήθεια και δεν αφήνουν περιθώρια παρα-
νόησης για την επικινδυνότητα της παχυ-
σαρκίας στην εκδήλωση καρδιαγγειακών
νοσημάτων. Η πρώτη μελέτη εκτίμησε τη
σχέση της παχυσαρκίας με την ποσότητα
του καρδιακού μυ που βρίσκεται σε κίνδυνο
έπειτα από έμφραγμα του μυοκαρδίου. Στη
συγκεκριμένη μελέτη συμπεριελήφθησαν
106 ασθενείς, οι οποίοι εισήχθησαν στο νο-
σοκομείο λόγω εμφράγματος. Οι ερευνητές
διαπίστωσαν ότι οι ασθενείς με υψηλότερο
δείκτη μάζας σώματος παρουσίαζαν μεγα-
λύτερα εμφράγματα, δηλαδή η καρδιά τους
είχε βλάβη σε μεγαλύτερη έκταση σε σχέση

με εκείνους που είχαν χαμη-
λότερο δείκτη μάζας σώμα-
τος. Στη δεύτερη μελέτη διε-
ρευνήθηκε η μακροχρόνια
επίδραση του δείκτη μάζας
σώματος στη θνησιμότητα.
Συνολικά, οι ερευνητές πα-
ρακολούθησαν 10.446 ασθε-

νείς, οι οποίοι νοσηλεύτηκαν στο νοσοκο-
μείο τους τις τελευταίες τρεις δεκαετίες
λόγω κάποιας καρδιοπάθειας. Αρχικά ανα-
λύθηκε η σχέση του δείκτη μάζας σώματος
με την καρδιαγγειακή θνησιμότητα γενικά
και κατόπιν αναλύθηκε η συγκεκριμένη

σχέση, χωρίζοντας τους ασθενείς σε ομάδες
ανάλογα με την ηλικία (κάτω των 45 ετών,
μεταξύ 45 και 55 ετών, μεταξύ 55 και 65
ετών και πάνω από 65 ετών). Η μελέτη
έδειξε ότι όλοι οι δυσμενείς παράγοντες
καρδιαγγειακού κινδύνου και θνησιμότη-
τας, όπως ο διαβήτης, η υπέρταση και η
υπερτριγλυκεριδαιμία αυξάνονταν προ-
οδευτικά με την αύξηση του δείκτη μάζας
σώματος, δηλαδή με την αύξηση του σωμα-
τικού βάρους.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των νεό-
τερων αυτών μελετών, αποδεικνύεται ότι η
παχυσαρκία όχι μόνο δεν έχει καμιά προ-
στατευτική δράση, αλλά αντιθέτως σχετί-
ζεται με δυσμενή μακροχρόνια πρόγνωση
και αυξημένο κίνδυνο θανάτου. Γι' αυτόν το
λόγο είναι απαραίτητο τόσο η ιατρική κοι-
νότητα όσο και η πολιτεία να λάβουν μέτρα
για την προώθηση υγιεινών πρακτικών στη
διατροφή και στην άσκηση. Η εκτεταμένη
ενημέρωση του κοινού και ιδιαίτερα των
παιδιών είναι αναγκαία για να γίνει ευρέως
αντιληπτή η σπουδαιότητα της διατήρησης
ενός φυσιολογικού σωματικού βάρους μέσα
από την καθημερινή φυσική δραστηριότητα
και τη συστηματική κατανάλωση τροφών
χαμηλών σε λιπαρά, όπως το ψάρι, το κοτό-
πουλο, τα φρούτα, τα όσπρια και τα λαχα-
νικά. �
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Στην Κύπρο πρό-
βλημα παχυσαρκίας
έχουν και τα παιδιά



Παράδοση τέλος για τον Εθνικό Άχνας, που τα τε-
λευταία τρία χρόνια κατάφερνε να μένει αήττητος
στο Δασάκι. Μετρούσε δύο νίκες και μία ισοπαλία

με τους “πράσινους” της Λευκωσίας.
Η Ομόνοια πήγαινε στο Δασάκι της Άχνας με απώτερο

σκοπό να σπάσει την εναντίον  της παράδοση, πράγμα που
έγινε αφού το δάμασε για πρώτη φορά μετά από τρία χρό-
νια, κερδίζοντάς τον με 1-0.

Οι “πράσινοι”, που πήραν το πιο γλυκό ίσως τρίποντο
μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα, αύξησαν τη διαφορά από την
2η ΑΕΛ που έφερε λευκή ισοπαλία με την ΑΕΚ, σε πέντε
τους βαθμούς και ατενίζουν με αισιοδοξία για την κατά-
κτηση του τίτλου.

Η Ομόνοια που είναι μόνη και η μοναδική αήττητη στο
πρωτάθλημα, είναι στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα
με 26 βαθμούς. Ακολουθεί με 21 η ΑΕΛ και στην 3η θέση ο
ΑΠΟΕΛ με 20 βαθμούς που νίκησε τον Ερμή Αραδίππου
με 2-0 και επέστρεψε στις νίκες μετά από δύο συνεχείς απο-
τυχίες, (μια ήττα και μια ισοπαλία).

Κερδισμένη της αγωνιστικής και η Ανόρθωση που πέ-
ρασε νικηφόρα από το “Τάσος Μάρκου”, αφού κέρδισε την
Αναγέννηση Δερύνειας με 0-2 και πέρασε στην 3η θέση με
19 βαθμούς και τώρα βλέπει πιο αισιόδοξα το μέλλον της
για μια θέση στην Ευρώπη και γιατί όχι, με κάποιες συγκυ-
ρίες και τον τίτλο.

Εντυπωσιακός ο Απόλλωνας μέσα στο Τσίρειο, συνέ-
τριψε την Αλκή με 5-1 και έμεινε μόνος στην 5η θέση με 16
βαθμούς και ολοταχώς για μια θέση στην τετράδα.

Στο “Αμμόχωστος” η Νέα Σαλαμίνα και η Ένωση Παρα-
λιμνίου εξήλθαν ισόπαλοι 1-1. Ένα αποτέλεσμα που δεν
ικανοποιεί τους φιλοξενούμενους που ήταν γενικά καλύτε-
ροι από τους γηπεδούχους, αφού έχασαν περισσότερες ευ-
καιρίες για να πάρουν τη νίκη. 

Η Νέα Σαλαμίνα είναι στην 6η θέση με 15 βαθμούς και η
Ένωση Παραλιμνίου μοιράζεται την 6η θέση με την ΑΕΚ
Λάρνακας με 14 βαθμούς.
Πρασίνισε και το Δασάκι!

Η Ομόνοια πέρασε νικηφόρα μέσα από μια αφιλόξενη
έδρα, τερματίζοντας την  κακή παράδοση των τελευταίων

χρόνων. Οι πράσινοι με σο-
βαρότητα και υπομονή
πήραν την ουσία και εκμε-
ταλλεύτηκαν με τον καλύ-
τερο τρόπο το στραβοπά-
τημα της ΑΕΛ, αυξάνοντας
τη διαφορά από την ομάδα
της Λεμεσού στους 5 βαθ-
μούς.

Από την άλλη, ο Εθνικός
έμεινε στους 6 βαθμούς και
είναι αντιληπτό ότι η συνέ-
χεια προβλέπεται ακόμα πιο
δύσκολη για το συγκρότημα
του Γιανέσκι.

Η Ομόνοια έπαιξε με υπο-
μονή, κυνήγησε την ουσία
και τα κατάφερε μέσα σε μια
δύσκολη έδρα. Μπορεί η

ομάδα του Νεόφυτου Λάρκου να μην έφθασε σε ψηλά επί-
πεδα απόδοσης, αλλά πήρε το ζητούμενο σ’ ένα δύσκολο
παιχνίδι, απέναντι σε μια ομάδα που καιγόταν για τους
βαθμούς.

Το γκολ πέτυχε ο Δημήτρης Χριστοφή στο 67΄ με ωραία
κεφαλιά. Οι πράσινοι είχαν και ένα δοκάρι στο 50΄ σε σουτ
του Σπούνγκιν.

Έχασε βαθμούς η ΑΕΛ και τώρα... απειλείται
Χωρίς νικητή έληξε το ντέρμπι στο ΓΣΖ μεταξύ της ΑΕΚ

Λάρνακος και της ΑΕΛ Λεμεσού που συμβιβάστηκαν στη
λευκή ισοπαλία (0-0).

Ένα αποτέλεσμα που δεν ικανοποιεί την ομάδα της Λε-
μεσού, αφού ήταν καλύτερη στη μεγαλύτερη διάρκεια του
παιχνιδιού, βρήκε ευκαιρίες, όμως δεν σκόραρε, ενώ ήταν
άτυχη έχοντας δοκάρι στο 64΄.

Η ΑΕΛ παρέμεινε στην 2η θέση με 21 βαθμούς, όμως
τώρα απειλείται από ΑΠΟΕΛ και Ανόρθωση που κέρδισαν
και μείωσαν τη μεταξύ τους διαφορά στους ένα και δύο
βαθμούς αντίστοιχα.

Δεν είναι μόνο αυτό με την απώλεια βαθμών της ΑΕΛ,
αφού η Ομόνοια νίκησε εκτός έδρας τον Εθνικό με 1-0 και
η διαφορά μεταξύ τους πήγε στους πέντε βαθμούς.

Η ΑΕΛ δεν δέχθηκε γκολ σε άλλο ένα αγώνα και κρατά
την καλύτερη άμυνα στο πρωτάθλημα.

Αντίθετα τα αισθήματα για την ΑΕΚ που παρέμεινε στην
6η θέση με 14 βαθμούς και όχι μόνο αυτό, αλλά είχε και σαν
αποτέλεσμα να αποδεσμεύσει και τον προπονητή της τον
Κάανεν που την εβγαλε στο Γουρόπαλ Λιγκ.
Αγχώθηκε - ίδρωσε όμως πήρε το τρίποντο ο ΑΠΟΕΛ

Επιστροφή στις νίκες για τους Πρωταθλητές μας, που
τερμάτισαν το αρνητικό
σκοράρισμα που είχαν σε
αγώνες πρωταθλήματος.

Οι γαλαζοκίτρινοι κέρδι-
σαν την Ερμή Αραδίππου
στο ΓΣΠ με 2-0 και πέτυχαν
γκολ σαν γηπεδούχοι μετά
από 264 λεπτά, ενώ σκόρα-
ραν μετά από 278 λεπτά στο
πρωτάθλημα. Έτσι πήγαινε
πολύ να έβγαζε και τρίτο
παιχνίδι χωρίς νίκη ο
ΑΠΟΕΛ και έδωσε τρομερές
δυνάμεις για να μην τριτώσει
το κακό στο ματς με τον
Ερμή. Πέρασαν 79 λεπτά
όταν ο Μαντούκα πέτυχε το
1-0. Σε ένα χρονικό σημείο
που οι “γαλαζοκίτρινοι” έδει-
χναν βραχυκυκλωμένοι από

την άψογη αμυντική λειτουργία των “φτεροπόδαρων”, ήρθε
ο Βραζιλιάνος με την έμπνευση του να λύσει τον “γόρδιο”.

Μάλιστα ο ίδιος παίκτης, με δική του ασίστ ετοίμασε το
δεύτερο γκολ του ΑΠΟΕΛ, με τον Μπελάιτ να σκοράρει
στο 82΄.

Το τελικό 2-0 ήταν η πρώτη νίκη των πρωταθλητών στο
ΓΣΠ μετά από δύο παιχνίδια (μία ήττα, μία ισοπαλία).
Ακάθεκτη η “Κυρία”

Συνέχεια στην ανοδική της πορεία έδωσε η Ανόρθωση.
Η “Κυρία” επικράτησε με 2-0 μέσα στο “Τάσος Μάρκου”
της Αναγέννησης Δερύνειας, διατηρώντας έτσι και το αήτ-
τητο σερί που έχει στα εκτός έδρας παιχνίδια της. Από την
άλλη οι Δερυνειώτες υπέκυψαν φυσιολογικά απέναντι
σ΄ένα ανώτερο αντίπαλο.

Το δυο γκολ πέτυχαν από ένα σε κάθε ημίχρονο οι Οκκάς
και Λαβόρδε.
Ένας παθιασμένος Απόλλωνας

‘Εχει πολλούς λόγους για να είναι ικανοποιημένος ο κό-
σμος του Απόλλωνα. Επέστρεψε η ομάδα στις επιτυχίες, το
ντεμπούτο του Μιχαϊ Στοϊκιτσα συνοδεύτηκε από το εντυ-
πωσιακό 5-1 επί της Αλκής που ήταν η μεγαλύτερη φετινή
νίκη.

Πράγματι ο Απόλλωνας
ήταν οδοστρωτήρας,κυρίως
στο πρώτο ημίχρονο, σκόρ-
πισε στους πέντε ανέμους
την Αλκή επιστρέφοντας με
τον καλύτερο τρόπο στις
επιτυχίες. Τα γκολ για τον
Απόλλωνα πέτυχαν από ένα
οι Νόρο, Νούνιεθ, Κιρόφσκι
και Χαμντάνι και για την
Αλκή στο 90΄ ο Βασκονσέ-
λος.
Έμειναν στο “Χ”

Ήθελαν και οι δύο ομάδες
πάρα πολύ τη νίκη για να
μπορέσουν να κάνουν το
βαθμολογικό άλμα στη βαθ-
μολογία, όμως καμιά δεν την
πήρε. Νέα Σαλαμίνα και
Ένωση εξήλθαν τελικά ισό-
παλες 1-1 στο “Αμμόχω-
στος”, ένα αποτέλεσμα που αφήνει περισσότερο ικανοποι-
ημένους τους “Ερυθρόλευκους” κυρίως για τον τρόπο που
ήλθε και από την απόδοση (τραγική στο α΄ ημίχρονο).

Άνοιξε το σκορ η Ένωση στο 29΄ με τον Ιμσιοτ και ισο-
φάρισε η ομάδα της Αμμοχώστου στο 74΄ με πέναλτι του
Χατζηπαντελίδη.
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Την 11η αγωνιστική η πρωτοπόρος στο πρωτάθλημα
ομάδα της Ομόνοιας θα φιλοξενήσει στο ΓΣΠ τη Νέα Σα-
λαμίνα και αναμένεται ότι εύκολα ή δύσκολα οι πράσινοι
θα πάρουν τη νίκη και θα συνεχίσουν την αήττητη πορεία
τους προς τον τίτλο.

Στο Τσίρειο η ΑΕΛ θα έχει για αντίπαλό της τον Ολυμ-
πιακό Λευκωσίας και η νίκη για τους Λεμεσιανούς είναι μο-
νόδρομος αν θέλουν να διατηρηθούν σε τροχαία τίτλου και
φυσικά τετράδα.

Νίκη θέλει και η ομάδα του “Τακτακαλά” για να απομα-
κρυνθεί ακόμα πιο πολύ από την επικίνδυνη ζώνη του υπο-
βιβασμού και να σταθεροποιηθεί μέσα στην πρώτη εξάδα.

Δύσκολη αποστολή έχει ο πρωταθλητής ΑΠΟΕΛ που θα
ταξιδεύσει στο Παραλίμνι για να αντιμετωπίσει την τοπική
ομάδα της Ένωσης. Ένα παιχνίδι με πολύ ενδιαφέρον που
αναμένεται να το παρακολουθήσουν χιλιάδες φίλοι των
δύο ομάδων.

Το ντέρμπι της αγωνιστικής θα διεξαχθεί στο “Αντώνης
Παπαδόπουλος” που η Ανόρθωση θα έχει για αντίπαλό της
την ΑΕΚ Λάρνακας. Πολύ μεγάλο παιχνίδι που οι δύο αν-
τίπαλοι θα τα δώσουν όλα για να πάρουν το τρίποντο.

Στο ΓΣΖ η πληγωμένη Αλκή που γνώρισε την οδυνηρή
ήττα από τον Απόλλωνα, θα φιλοξενήσει τον Εθνικό Άχνας
σ’ ένα παιχνίδι καθοριστικό για τη συνέχεια του πρωτα-
θλήματος για τους δύο αντίπαλους.

Με ήττα προέρχεται φυσικά και ο Εθνικός, όμως είχε
καλή απόδοση με την Ομόνοια, ενώ αντίθετα η “Αθάνατη”
ήταν πολύ μέτρια και δέχθηκε πέντε γκολ.

Λεμεσιανό ντέρμπι θα έχουμε την Κυριακή μεταξύ του
Άρη και του Απόλλωνα. Φαβορί η τυπικά φιλοξενούμενη
ομάδα του Απόλλωνα, όμως ο Άρης δεν θα πέσει αμαχητί
και θα παλέψει να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα.

Στο “Αμμόχωστος” το ντέρμπι του πυθμένα, μεταξύ του
Ερμή Αραδίππου και της Αναγέννησης Δερύνειας. Καθορι-
στικό το αποτέλεσμα της νίκης ή της ήττας για την ομάδα
που θα κερδίσει ή χάσει για τη συνέχεια του πρωταθλήμα-
τος. �

Yπάλληλος
δημόσιος

H AΘΛHTIKH ΣEΛIΔA MAΣ
Γράφει και επιμελείται ο Kυριάκoς Κτωρίδης
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Πρασίνησε και το Δασάκι. Η Ομόνοια πέρασε νικηφόρα...

Το Σωματείο Δρομέων Κύπρου “Πε-
ρικλής Δημητρίου” συμμετείχε και
φέτος για εντέκατο χρόνο στο 29ο

Διεθνή Κλασσικό Μαραθώνιο που διοργά-
νωσε το ΣΕΓΑΣ εις μνήμη Γρηγόρη Λαμ-
πράκη από τον Μαραθώνα μέχρι το Καλλι-
μάρμαρο Στάδιο.

Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες οι
αθλητές από την Κύπρο τερμάτισαν όλοι. Οι
αθλητές μας έτρεξαν 42.195m, 10km, 5km
και βάδισμα.  Πήραμε την Τρίτη θέση στους
βετεράνους άνω των 60 χρονών με τον άξιο
παλιό αθλητή του ¨Περικλή Δημητρίου¨ και
του ΓΣΠ Κώστα Χειμωνή.

Ο πρόεδρος του σωματείου κ. Σωκράτης
Σωκράτους είχε επαφές με τον πρόεδρο του
ΣΕΓΑΣ κ. Βασίλη Σεβαστή με τον πρόεδρο

των βετεράνων στίβου κ. Συμεωνίδη και αν-
τάλλαξαν πλακέτες.  Επίσης με την πρό-
εδρο του αδελφοποιημένου σωματείου
Υγείας Αθηνών κ. Ελένη Μπερτσάτου.

Ο φιλοπρόοδος πρόεδρος του Περικλή
Δημητρίου κ. Σωκράτους μίλησε στα τηλε-
οπτικά κανάλια της ΕΡΤ, ΣΚΑΙ, Ράδιο
Πρώτο της Κύπρου για την επιτυχία της φε-
τινής αποστολής στην Αθήνα.  Επίσης συγ-
χαίρει τους αθλητές και εθελοντές από Λευ-
κωσία, Λεμεσό , Λάρνακα, Παραλίμνι, Δάλι,
Ψευδά, Πιτσιλιά, Αθήνα και Πάφο ανάμεσα
σε 30 χιλιάδες αθλητές από 105 χώρες παγ-
κοσμίως.

Η αποστολή επισκέφθηκε το νέο μουσείο
Ακρόπολης όπου θαυμάσαμε τα εναπομεί-
ναντα γλυπτά του Παρθενώνα.  

Η αποστολή ήταν υπό την αιγίδα του
ΚΟΑ και του ΟΠΑΠ - την μέγα χορηγία της
Pizza Papa John’s, Pokka Coffee, Loux,

Snapple, P.C. Splash Water Public Co. Ltd.
Υποστηρικτές η ΚΟΕ, η ΚΟΕΑΣ, Κυπριακές
Αερογραμμές. �

100 Κύπριοι Αθλητές και εθελοντές στο διεθνές μαραθώνιο του ΣΕΓΑΣ
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μοιράζει εκατομμύρια

βοηθά τον τόπο μας

Tο Kρατικό Λαχείο

Αποτελέσματα κλήρωσης στη σελ. 13
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Tι είπαν... Tι έγραψαν
Η Γερμανία είναι διατεθειμένη να πα-
ραχωρήσει μέρος της εθνικής της κυ-
ριαρχίας, προκειμένου να οδηγηθούμε
σε ένα ισχυρό ευρώ.
Άνγκελα Μέρκελ,
Καγκελάριος της Γερμανίας.

Πρέπει να καταφέρουμε να βάλουμε
την Ελλάδα και την Ιταλία στο σωστό
δρόμο.
Νικολά Σαρκοζί,
Πρόεδρος της Γαλλίας.

Είναι πολύ βολικό να λέμε ότι οι άν-
θρωποι στο Νότο είναι τεμπέληδες  και
οι Γερμανοί δουλεύουν σαν σκλάβοι.
Αλλά δεν έτσι.
Ζαν Κλοντ Γιούνκερ,
Πρωθυπουργός 
του Λουξεμβούργου.  

Η πορεία είναι ανοδική, η προσπάθεια
δεν θα είναι στιγμιαία και η έξοδος από
την κρίση δεν θα πραγματοποιηθεί
χωρίς αγώνες και θυσίες.
Λούκας Παπαδήμος,
Πρωθυπουργός της Ελλάδας.   

Δεν θα κάνουμε το ευρώ ισχυρότερο με
τον κατακερματισμό της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο,
Πρόεδρος της Κομισιόν.   

Η οικονομική ανάρρωση εξαρτάται
από τις εξαγωγές στην Ασία.
Χίλαρι Κλίντον,
ΥΠΕΞ των ΗΠΑ.  

Η κρίση χρέους που αντιμετωπίζουν
ορισμένες χώρες της ευρωπαϊκής περι-
φέρειας πλήττει πλέον και τον «πυ-
ρήνα» της ευρωζώνης.
Όλι Ρεν,
Επίτροπος της ΕΕ.   

Οι ημέρες του Άσαντ στην εξουσία
είναι μετρημένες.
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν,
Πρωθυπουργός της Τουρκίας.
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Καθολική
διαμαρτυρία
κατά μέτρων
λιτότητας

Ομικρός της φωτο-
γραφίας που μας
έστειλε η ΕPSU,

άφησε το παιγνίδι για να
ενισχύσει τους γονείς του
που διαμαρτύρονται κατά
των μέτρων λιτότητας που
πλήττουν ιδιαίτερα τους ερ-
γαζόμενους.

Το Συνδικαλιστικό Κί-
νημα στο Πανευρωπαϊκό
επίπεδο ενεργοποιείται
κατά των μέτρων των Κυ-
βερνήσεων που στόχο έχουν
τους μισθωτούς με αιχμή
του δόρατος κατά των δη-
μοσίων υπαλλήλων. �
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