
Χρειάστηκαν πολύχρονοι αγώνες και θυσίες των
εργαζομένων για να στηθεί και να ανδρωθεί  το ορ-
γανωμένο  εργατικό κίνημα που αποτελεί το  αντί-

παλο  δέος και τον ισότιμο συνομιλητή  του εργοδότη στον
καθορισμό των όρων απασχόλησης, ανέλιξης και ασφάλι-
σης των εργαζομένων. 

Με την πάροδο του χρόνου  τα δυο στρατόπεδα οργα-
νώθηκαν σε παγκόσμια βάση και στον 21ο αιώνα τα εργα-
σιακά πράγματα και οι  οικονομικές  εξελίξεις λειτουργούν
σε διεθνή αλληλεξάρτηση και αλληλοεπίδραση. 

Όμως ο κόσμος του πλούτου και του ανεξέλεγκτου  κέρ-
δους ουδέποτε αποδέχτηκε  την ισότιμη  συμμετοχή των
εκπροσώπων των εργαζομένων στον καθορισμό των εργα-
σιακών πραγμάτων.  Μονίμως  αναζητά ευκαιρίες και αφορ-
μές για επιστροφή στην περίοδο του  αυθαίρετου καθορι-
σμού των εργασιακών θεμάτων και η ευκαιρία δόθηκε με
τη διεθνή οικονομική κρίση που  προκάλεσε η ίδια η τάξη
του κέρδους. 

Σε διεθνή κλίμακα ο κρυμμένος πάγιος στόχος αναβίωσε
δριμύτατος και σε συμμαχία των με τις κυβερνήσεις  και
τους διεθνείς οργανισμούς του κέρδους προωθούνται
μέτρα κατά των εργαζομένων οι οποίοι ουδεμία ευθύνη φέ-
ρουν για την κρίση και τα οποιαδήποτε  δυσμενή επακό-

λουθα της στη διεθνή οικονομία.  
Στην Κύπρο τη θέση των εργοδοτών  υιοθετούσαν και

προωθούσαν  αντιπολιτευόμενα  πολιτικά κόμματα τα
οποία τελικά σε αγαστή συμμαχία στο κοινοβουλευτικό σύ-
νολο ακολουθούν τη θέση «αποφασίζουμε και εφαρμό-

ζουμε». Και στα πλαίσια αυτά αποφάσισαν μέτρα κατά των
εργαζομένων και για να χρυσωθεί το χάπι ανακοίνωσαν και
προθέσεις για μελέτη μέτρων για συμμετοχή και του συσ-
σωρευμένου πλούτου. 

Παραγνωρίστηκε το Συνδικαλιστικό  Κίνημα στο οποίο
απλώς ανακοινώθηκαν τα αποφασισθέντα αντεργατικά
μέτρα και του ζητήθηκε να σκύψει το κεφάλι και να τα απο-
δεχθεί.  Ο σωστικός ρόλος και η υπευθυνότητα του Συνδι-
καλιστικού Κινήματος στην αντιμετώπιση προβλημάτων
του παλαιότερου και του πρόσφατου παρελθόντος ρίχνον-
ται στον κάλαθο  των αχρήστων και καλούνται οι  εργαζό-
μενοι – με την απειλή για λήψη και νέων  επώδυνων μέτρων
-  να ακολουθήσουν πειθήνια απηρχαιωμένες διαδικασίες
αυθαίρετου καθορισμού εργασιακών πραγμάτων που απορ-
ρίφθηκαν προ δεκαετιών. Ο πάγιος στόχος προωθείται: να

αφήνεται ο καθορισμός του μέλλοντος των εργαζομένων
και των οικογενειών τους στη βούληση των πολιτικών  σε
πλήρη συνεργασία και συνεννόηση με το κεφάλαιο και την
εργοδοσία με μοναδικό κριτήριο το δικό τους συμφέρον.  

Είναι χαρακτηριστικό των προθέσεων και της τακτικής
που ακολουθείται το γεγονός ότι ουδεμία
αναφορά γίνεται στους πραγματικούς λό-
γους για την  επιδείνωση της οικονομικής
κρίσης στον τόπο μας. Αντίθετα οι  βολές
στοχοποιούν τους εργαζόμενους  οι
οποίοi χωρίς να ευθύνονται καλούνται να
επωμισθούν τα όποια βάρη.  

Η ευκαιρία βρέθηκε και ο στόχος προ-
ωθείται. Με  πρόθεση  αντιμετώπισης των

προβλημάτων της οικονομίας να εξουδετερωθεί το Συνδι-
καλιστικό Κίνημα, να καταργηθεί ο κοινωνικός  διάλογος
και να αναδειχθεί ο κόσμος του κέρδους και της εκμετάλ-
λευσης απόλυτος άρχων και υποβολέας της γραμμής  του
πολιτικού κόσμου. 

Είναι τώρα ο χρόνος για  το Συνδικαλιστικό  Κίνημα να
κινητοποιηθεί και να αντιδράσει δυναμικά ενάντια στην
υπονόμευση σωστικών διαδικασιών και συστημάτων που
οδηγεί στις μεθόδους του μεσαίωνα. Πρόκειται για αγώνα
που αποτελεί ευθύνη των εργαζομένων προς τους πρωτερ-
γάτες και τους αγωνιστές του Συνδικαλιστικού Κινήματος,
αλλά και υπέρτατη  υποχρέωση προς τις μέλλουσες γενιές
εργαζομένων, οι οποίες αν δεν υπάρξει τώρα αντίδραση θα
οδηγηθούν  στα υπόγεια της ζωής, ενώ ο πλούτος και η ερ-
γοδοσία θα βρίσκονται στα ρετιρέ και την  ευδαιμονία. �
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Yποχρέωση των εργαζομένων να αγωνιστούν
για να μη οδηγηθούν οι μέλλουσες γενιές 
στα υπόγεια κι ο κόσμος του πλούτου σε ευδαιμονία

Εκθεμελίωση του Συνδικαλισμού και του Κοινωνικού Διαλόγου 

Μετά την Ελλάδα και την Ιταλία στο
στόχαστρο των αγορών δείχνουν να
μπαίνουν τώρα η Αυστρία, η Γαλλία και
η Ισπανία. σελ. 10

Δυναμική ήταν η πρώτη απεργιακή
απάντηση των εργαζομένων στην
Ελλάδα ενάντια στην συγκυβέρ-
νηση του μνημονίου. σελ. 11

Δυναμικό απεργιακό παρόν ενάντια
στη συγκυβέρνηση

Στη μαζικότερη απεργία από
την εποχή Θάτσερ οδήγησε
εκατομμύρια εργαζομένους του
δημόσιου τομέα το ασφαλι-
στικό νομοσχέδιο της κυβέρνη-
σης των Τόρις.  σελ. 11

Μέρκελ: «Η ΕΚΤ δεν έχει 
ρόλο πυροσβέστη» 

Η πιο μαζική απεργία από 
την εποχή Θάτσερ στη Βρετανία

Έκτακτες συνεδρίες των σωμάτων
για διαχείριση των εξελίξεων
Τα σώματα της Οργάνωσης
μας, Κεντρική Γραμματεία,
Εκτελεστική Επιτροπή και
Γενικό Συμβούλιο συνήλθαν
προχθές Δευτέρα και χθες
Τρίτη σε έκτακτες συνεδρίες
και μελέτησαν τις τελευταίες
δυσμενείς εξελίξεις για τους
εργαζόμενους. Το Συνδικαλι-
στικό Κίνημα μελετά συλλο-
γικά την κατάσταση και προ-
γραμματίζει ενέργειες για
προστασία των δικαιωμάτων
των μελών του.



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
Η Μαρία Χατζησωτηρίου διορίζεται, πάνω
σε υπεράριθμη βάση, στη θέση Οικονομικού
Λειτουργού, Υπουργείο Οικονομικών ανα-
δρομικά από την 1η Δεκεμβρίου 2006.

Η Μαρία Χατζησωτηρίου διορίζεται με δο-
κιμασια στη μόνιμη θέση Οικονομικού Λει-
τουργού, Υπουργείο Οικονομικών αναδρο-
μικά από την 1η Αυγούστου 2008.
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
Οι πιο κάτω, Δικηγόροι της Δημοκρατίας Α΄,
Νομική Υπηρεσία, προάγονται στη θέση
Ανώτερου Δικηγόρου της Δημοκρατίας, από
την 1η Δεκεμβρίου 2011: Ανδρέας Χριστο-
φόρου, Θεανώ Χριστοδούλου-Μαυρομου-
στάκη, Μαρία Κυρμίζη.

Ο Κωνσταντής Σπανάσιης, Ανώτερος Γε-
ωργικός Λειτουργός, προάγεται στη θέση
Ανώτερου Γεωργικού Λειτουργού, αναδρο-
μικά από τις 15 Μαΐου 2010.

Ο Πολύκαρπος Πολυκάρπου, Ανώτερος
Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών, Ινστιτούτο
Γεωργικών Ερευνών, προάγεται στη θέση
Πρώτου Λειτουργού Γεωργικών Ερευνών,
από την 1η Δεκεμβρίου 2011.

Οι πιο κάτω, Λειτουργοί Κοινωνικών Υπη-
ρεσιών Α΄, προάγονται στη θέση Ανώτερου
Λειτουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, από τις
15 Νοεμβρίου 2011: Ρίτα Πανταζή, Ελενίτσα
Μαυρομμάτη, Μέλω Παπουτσίδου.

Ο Ντίνος Καθητζιώτης, Ανώτερος Λει-
τουργός Παραγωγικότητας, προάγεται στη
θέση Διευθυντή Κέντρου Παραγωγικότητας,
από την 1η Δεκεμβρίου 2011.

Η Ελισάβετ Κωνσταντίνου, Ανώτερος Ια-
τρικός Λειτουργός, προάγεται στη θέση
Πρώτου Ιατρικού Λειτουργού, από τις 15 Νο-
εμβρίου 2011.
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
Η Παρασκευή Βενιζέλου, μόνιμος Ταχυδρο-
μικός Λειτουργός, Τμήμα Ταχυδρομικών
Υπηρεσιών, παραιτήθηκε από τη δημόσια
υπηρεσία από τις 28 Σεπτεμβρίου 2011.
ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ
Η Δάφνη Παπαδοπούλου, Ανώτερος Δικη-
γόρος της Δημοκρατίας, αφυπηρέτησε από
τις 11 Νοεμβρίου 2011.

Ο Μιχαήλ Χατζηλοΐζου, Ανώτερος Πρώτος
Λειτουργός Τεχνικού Ελέγχου, Ελεγκτική
Υπηρεσία, αφυπηρέτησε από τις 2 Νοεμβρίου

2011.
Ο Παντελής Χόπλαρος, Αρχιεπιστάτης

Διατρήσεων, Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπη-
σης, αφυπηρέτησε από τις 5 Νοεμβρίου 2011.

Η Μάρω Σάββα, Ιδρυματικός Λειτουργός,
Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, αφυπηρέ-
τησε από τις 31 Οκτωβρίου 2011.

Η Κυριακή Φ. Παναγή, Γραμματειακός
Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις 7 Νοεμ-
βρίου 2011.

Ο Χριστάκης Μασούρας, Βοηθός Γραφείου
Α΄, αφυπηρέτησε από τις 4 Νοεμβρίου 2011.

Η Νεοφυτούλλα Μαυρομμάτη, Βοηθός
Προϊστάμενης Νοσηλευτικού Λειτουργού,
Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, αφυπηρέ-
τησε από τις 7 Σεπτεμβρίου 2011.

Η Ελένη Αποστολίδου (Δημοσθένους),
Νοσοκόμος, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος,
αφυπηρέτησε από τις 26 Οκτωβρίου 2011.
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Κενή θέση Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/
Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρε-
σίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της
Γενικής Χειρουργικής
Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μια κενή μόνιμη

θέση Βοηθoύ Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος,
Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας
Υγείας, στην ειδικότητα της Γενικής Χειρουρ-
γικής. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και
Προαγωγής). Ο μισθός της θέσης είναι
Α15(i): €47.406, 49.325, 51.244, 53.163,
55.082, 57.001, 58.920.
Κενές θέσεις Ιατρικού Λειτουργού, 1ης
Ταξης, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες
Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Παι-
διατρικής
Γίνονται δεκτές αιτήσεις για έξι κενές μόνιμες
θέσεις Ιατρικού Λειτουργού, 1ης Τάξης, Ιατρι-
κές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας
Υγείας, στην ειδικότητα της Παιδιατρικής. (Η
θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγω-
γής). Ο μισθός της θέσης είναι Α11: €29.684,
30.885, 32.086, 33.287, 34.488, 35.689, 36.890,
38.091, 39.292 και Α13: €39.013, 40.553,
42.093, 43.633, 45.173, 46.713, 48.253 (Συν-
δυασμένες Κλίμακες).
Αιτήσεις μέχρι 19 Δεκεμβρίου 2011. Λεπτο-
μέρειες στην Επίσημη Εφημερίδα της 25ης
Νοεμβρίου 2011. �

Όλοι οι υποψήφιοι για τις Δημοτικές
και για τις Εφορείες, ήγουν τις σχολικές,
ξεκίνησαν αγώνα σε σπίτια και σ’ οδούς
την ψήφο μας ζητώντας σε δύσκολους καιρούς!
Μοιράζουν σ’ όλους κάρτες πούχουν τον αριθμό τους
κι επίσης περιέχουν το βιογραφικό τους
θέλοντας ν’ αποδείξουν πως δεν είναι τυχαίοι
αλλ’ είναι προσοντούχοι και... συνεπώς σπουδαίοι!!
Μάς λένε, αβιάστως, αν εκλεγούν εν τέλει
πολλά για τους δημότες θα είναι τα οφέλη,
πλην όμως, όσα λένε είν’ κούφιες υποσχέσεις
κι ουδέποτε τηρούνται παρ’ όλες τις... προθέσεις!!!

Kωστάκης Π. Iωαννίδης

H ΣATIPA TOY K.Π.I.

ΠΡΟΣ ΑΓΡΑΝ ΨΗΦΩΝ

Πραγματοποιήθηκε από τις 28 Νο-
εμβρίου μέχρι την 1η Δεκεμβρίου στη
Γενεύη της Ελβετίας η 31η Διεθνή

Διάσκεψη Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς
Ημισελήνου, με τη συμμετοχή των συμβαλ-
λομένων κρατών στις Συνθήκες τις Γενεύης,
των Εθνικών Επιτροπών Ερυθρού Σταυρού
και Ερυθράς Ημισελήνου, της Διεθνούς Επι-
τροπής και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ερυ-
θρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. Η
Διεθνής Διάσκεψη, η οποία διεξάγεται κάθε
τέσσερα χρόνια, αποτελεί το ανώτατο φό-
ρουμ του Κινήματος και παρέχει την ευκαι-
ρία σε όλα τα συστατικά μέρη του να εξετά-
σουν και να αποφανθούν επί ανθρωπιστι-
κών θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος. Την
Κύπρο εκπροσώπησε η Επίτροπος Νομοθε-
σίας Λήδα Κουρσουμπά.

Κύριος στόχος της 31ης Διεθνούς Διά-
σκεψης ήταν η ενδυνάμωση του διεθνούς
ανθρωπιστικού δικαίου και της ανθρωπιστι-
κής δράσης. Οι εργασίες επικεντρώθηκαν
στους τομείς όπου η συνεργασία μεταξύ
κρατών και των λοιπών μερών του Κινήμα-
τος, σε όλα τα επίπεδα, τοπικό, εθνικό 
περιφερειακό και παγκόσμιο, μπορεί να επι-
φέρει βελτίωση στην προστασία των ασθε-
νέστερων ομάδων. Εξετάστηκαν, παράλ-
ληλα, τρόποι ανταπόκρισης σε υφιστάμενες
και αναδυόμενες ανάγκες που προκύπτουν,
λόγω φυσικών καταστροφών, ενόπλων και
άλλων συγκρούσεων, καθώς και τρόποι με-
τριασμού των μεγάλων προκλήσεων που
σχετίζονται με θέματα υγείας. Εξετάστηκαν,
επιπλέον, οι πολιτικές, οικονομικές, νομικές

συνθήκες αλλά και οι συνθήκες ασφάλειας,
στα πλαίσια των οποίων διεξάγεται η αν-
θρωπιστική δράση των Εθνικών Επιτροπών
Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνων
και άλλων ανθρωπιστικών οργανισμών.

Η Επίτροπος, στα πλαίσια της παρέμβα-
σης της, σημείωσε ότι λόγω και της κατά-
στασης στην Κύπρο, η οποία βιώνει μέχρι
σήμερα τις συνέπειες της χρήσης στρατιω-
τικής βίας και της συνεχιζόμενης στρατιωτι-
κής κατοχής, η βελτίωση των μηχανισμών
παρακολούθησης της εφαρμογής του διε-
θνούς ανθρωπιστικού δικαίου, ο τερματι-
σμός της ατιμωρησίας και η εξεύρεση τρό-
πων θεραπείας των παραβιάσεων των 
δικαιωμάτων των θυμάτων, αποτελούν προ-
τεραιότητα για την κυπριακή Κυβέρνηση.
Τόνισε, επίσης, τη σημασία που προσδίδει η
Κυβέρνηση στον πλήρη σεβασμό και την
αποκατάσταση των δικαιωμάτων των εκτο-
πισμένων και υποστήριξε ότι ο διεθνής
νόμος για την προστασία των εκτοπισμένων
πρέπει να ενδυναμωθεί και πρέπει να υιοθε-
τηθούν κατάλληλα μέτρα, τα οποία να επι-
τρέπουν στα άτομα αυτά να επιστρέψουν
στα σπίτια τους υπό συνθήκες ασφάλειας
και να δημιουργούν συνθήκες για εξεύρεση
αξιοπρεπών και βιώσιμων λύσεων. Επισή-
μανε, τέλος, τη δέσμευση της Κυβέρνησης
στην προώθηση και τη διατήρηση της ακε-
ραιότητας του Καταστατικού της Ρώμης και
στην προώθηση της οικουμενικότητας των
αρμοδιοτήτων της Διεθνούς Ανθρωπιστικής
Επιτροπής Διερεύνησης (International Hu-
manitarian Fact-Finding Commission).�

Ενδυνάμωση ανθρωπιστικής δράσης 
συζήτησε η Διάσκεψη Ερυθρού ΣταυρούΟΔείκτης Τιμών Καταναλωτή τον

Νοέμβριο του 2011 αυξήθηκε κατά
0,38 μονάδες ή 0,32% και έφτασε

στις 118,93 μονάδες σε σύγκριση με 118,55
τον Οκτώβριο του 2011. Αυτό οφείλεται κυ-
ρίως σε αυξήσεις στις τιμές ορισμένων φρέ-
σκων λαχανικών, ορισμένων ειδών ένδυσης,
των πατατών και των πετρελαιοειδών. Μει-
ώσεις σημειώθηκαν στις τιμές ορισμένων
φρέσκων φρούτων.

Ο ρυθμός αύξησης του Δείκτη, και κατ΄
επέκταση του πληθωρισμού, τον Νοέμβριο

του 2011 αυξήθηκε κατά 3,8% σε σύγκριση
με πληθωρισμό 3,0% τον Οκτώβριο του
2011 και 1,5% τον Νοέμβριο του 2010.

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

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

Αύξηση του τιμαρίθμου το Νοέμβριο

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

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

Πληροφορίες στα τηλ.
22438001, 22760607

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑ
Πωλείται σε τιμή ευκαιρίας, ισόγειος ανεξάρτητη 

κατοικία 3  υπνοδωματίων στο Γέρι.
Τηλ.  99 681 792

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

Τηλ. 99514714,
99444041



Aπόψεις και σχόλια
Έλσα Φορνέρο, Υπουργός Εργασίας της
Ιταλίας

Ενδεικτική του βαρύτατου κλίματος η
συγκίνηση της υπουργού Εργασίας

Έλσα Φορνέρο,
η οποία δεν κα-
τόρθωσε να
ολοκληρώσει
κατά τη συνέν-
τευξη Τύπου τη

φράση της για τις θυσίες που απαιτούν-
ται από τους Ιταλούς.

«ΤΑ ΝΕΑ»,
4.12.2011

• Ο κ. Κίκης Καζαμίας ήταν ιδιαίτερα
εύχαρις τη μέρα της ανακοίνωσης
των αποκοπών από τις απολαβές των
εργαζομένων.  Μάλιστα όπως δή-
λωσε στους δημοσιογράφους  ήταν
μια «πολύ καλή μέρα». Αντίθετα η
Ιταλίδα υπουργός Εργασίας ήταν πε-
ρίλυπη, γιατί αυτή έχει όντως κοινω-
νική ευαισθησία.

�

Ώρα να πληρώσουν όσοι «φυγάδευ-
σαν» τα πλούτη τους

Έστω και καθυστερημένα, η πολιτεία
αποφάσισε να εντοπίσει και να φορο-
λογήσει δισ. ευρώ που... αποδήμησαν

στερώντας από
την Ελλάδα
έσοδα που θα
αποτε λού σ αν
« α ν ά χ ω μ α »
στην κρίση.

Μπορεί ο φο-
ροεισπρακτικός
μηχανισμός να
μην εμφανίζει

προοπτικές άμεσης βελτίωσης και να
μην είναι -προς το παρόν- ικανός να εγ-
γυηθεί σοβαρή αύξηση των εσόδων,
αλλά εκείνο που αποδεικνύεται έμπρα-
κτα είναι η απόφαση των κυβερνώντων
να στραφούν εναντίον όσων στερούν
από το Δημόσιο τα φορολογικά έσοδα
που δικαιούται.

Οι συλλήψεις και οι παραπομπές στη
Δικαιοσύνη όσων οφείλουν μεγάλα
ποσά στο Δημόσιο ή παρακρατούν
ΦΠΑ αποτελούν πια καθημερινό φαι-
νόμενο. Και το ενδιαφέρον του ΣΔΟΕ
στρέφεται πλέον σ' εκείνους οι οποίοι
διοχέτευσαν μεγάλα χρηματικά ποσά
σε τράπεζες του εξωτερικού. Ο πρώτος

κατάλογος αποτελείται από 1.000 ονό-
ματα, το ποσό που διακίνησαν στη διε-
τία 2009-2011 υπολογίζεται σε δεκάδες
δισεκατομμύρια και οι περισσότεροι
από αυτούς δεν θα είναι σε θέση να δι-
καιολογήσουν την προέλευση των χρη-
μάτων που έχουν.

Μερικά στοιχεία που δείχνουν τις δια-
στάσεις του προβλήματος: 18 άτομα
που εμφανίζονται ως άνεργοι διακίνη-
σαν εμβάσματα εκατομμυρίων και πρώ-
τος στον κατάλογο είναι επιχειρηματίας
από μικρή επαρχιακή πόλη που φέρεται
να «έβγαλε» σε τράπεζα του εξωτερικού
50 εκατομμύρια ευρώ. Οι ασχολούμενοι
με το πρόβλημα διαβεβαιώνουν ότι
εκτός από τους χίλιους του συγκεκρι-
μένου καταλόγου είναι τεράστιος ο
αριθμός εκείνων που έχουν διακινήσει
μικρότερα ποσά, μέχρι 500.000 ευρώ.

Ουσιαστικά, με τον έλεγχο των συγ-
κεκριμένων ατόμων και τη διακρίβωση
της προέλευσης των χρημάτων που δια-
κίνησαν ανοίγει το κεφάλαιο του ελέγ-
χου των εκατοντάδων δισ. ευρώ που
έχουν «φυγαδευτεί» στο εξωτερικό. Και
κοντά σ' αυτά για τα οποία το ΣΔΟΕ
διαθέτει ήδη στοιχεία από τις ελληνικές
τράπεζες, είναι και όσα υπήρχαν από
παλαιότερα ή μεταφέρθηκαν με άλλους
τρόπους στην Ελβετία και ήδη είναι υπό
διαπραγμάτευση ο τρόπος με τον οποίο
θα φορολογηθούν.

Άρα, είναι βέβαιο ότι χρήματα υπάρ-
χουν. Και μάλιστα πολλά. Και το καλό
είναι ότι έστω και καθυστερημένα και
υπό το βάρος της κρίσης που σαρώνει
τη χώρα, η πολιτεία αποφάσισε να τα
εντοπίσει, να τα ελέγξει και να τα φο-
ρολογήσει. Όσο ταχύτερα και αποτελε-
σματικότερα το κάνει, τόσο ουσιαστι-
κότερη θα είναι η συμβολή στην
υπέρβαση της κρίσης.

Κι αν, μάλιστα, βελτιωθεί ο φοροει-
σπρακτικός μηχανισμός και επιταχυνθεί
η εκκαθάριση των δικαστικών φορολο-
γικών υποθέσεων, ίσως και να πληγεί
επιτέλους αποτελεσματικά η φοροδια-
φυγή.

«ΤΟ ΕΘΝΟΣ»,
4.12.2011

• Στην Κύπρο, αντί μέτρων κατά της
φοροδιαφυγής, οι κυβερνώντες
προωθούν ένα αντισυνταγματικό
νόμο με τον οποίο χαρίζονται εκα-
τομμύρια ευρώ σε επώνυμους που
συστηματικά παραλείπουν και/ή αρ-
νούνται να εκπληρώσουν τις υπο-
χρεώσεις τους προς το δημόσιο. �
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Την περασμένη Τετάρτη 30 Νοεμ-
βρίου οι εργαζόμενοι στο δημόσιο
τομέα διαμαρτυρήθηκαν κατά των μέ-

τρων λιτότητας σε περισσότερες  από 25 
Ευρωπαϊκές χώρες μετά το μήνυμα της
Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Δημοσιοϋπαλ-
ληλικών Συνδικάτων (EPSU). Και οι κινη-
τοποιήσεις συνεχίζονται  με απεργίες, δια-
δηλώσεις διαμαρτυρίας και πορείες των
δημοσίων  υπαλλήλων. 

Στη Βρετανία τα συνδικάτα διοργάνωσαν
τη μεγαλύτερη απεργία από το 1926 για να
διατρανώσουν την αντίθεση τους στις αλ-
λαγές που προωθεί η κυβέρνηση στις συν-
τάξεις του δημόσιου τομέα. Στην Πορτογα-
λία μετά  την πιο επιτυχημένη γενική
απεργία που οργανώθηκε μετά το τέλος
της δικτατορίας οι συνδικαλιστικές οργα-
νώσεις διαμαρτυρήθηκαν κατά της ψηφο-
φορίας στη Βουλή για νέα μέτρα λιτότητας.
Στη Γαλλία, οι οργανώσεις διοργάνωσαν
εθνική μέρα δράσης με συλλαλητήρια και
διαδηλώσεις και προγραμματίζουν μεγάλης
κλίμακας κινητοποιήσεις τις επόμενες
μέρες. 

Στη Βουλγαρία πραγματοποιήθηκε
εθνική διαδήλωση. Στο Βέλγιο οι Συνδικα-
λιστικές Οργανώσεις πραγματοποίησαν
στις 30 Νοεμβρίου έξω από τις Πρεσβείες
της Ελλάδας και της Βρετανίας διαδηλώ-
σεις αλληλεγγύης με τους Έλληνες και τους
Βρετανούς συνδικαλιστές και την Παρα-
σκευή 2 Δεκεμβρίου κατήλθαν σε εθνική
απεργία. Στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε
γενική απεργία την περασμένη Πέμπτη.
Στον κατάλογο των κινητοποιήσεων περι-
λαμβάνονται όλες σχεδόν οι χώρες μέλη της
ΕΕ και οι περισσότερες άλλες Ευρωπαϊκές
χώρες. 

Οι συνδικαλιστικές  κινητοποιήσεις στρέ-
φονται κατά των μέτρων των εθνικών κυ-
βερνήσεων αλλά και κατά των μέτρων που
υιοθετεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία
ζητά περικοπές στο δημόσιο τομέα και πα-
ραγνωρίζει την ανάγκη για δημόσιες υπη-
ρεσίες  ποιότητας  οι οποίες αποτελούν
αδήριτη  ανάγκη σε περιόδους οικονομικών
κρίσεων. Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι η συν-
τονισμένη λιτότητα είναι το φάρμακο για
έξοδο από το οικονομικό χάος που δημι-
ούργησαν οι άπληστοι  επενδυτές και  τρα-
πεζίτες . Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις
του δημόσιου τομέα ανέμεναν οι επενδύσεις
να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη για λύση
στο πρόβλημα της ανεργίας και της ανερ-

χόμενης φτώχιας στην ΕΕ και η EPSU πι-
στεύει ότι απαιτείται επειγόντως αλλαγή
πολιτικής μακριά από τη λιτότητα, τις επι-
σφαλείς θέσεις  εργασίας και την ανισότητα
και λήψη μέτρων για κοινωνική δικαιοσύνη
και δικαιότερη  φορολογία. 

Γι’ αυτούς τους λόγους οι εργαζόμενοι
από τη Σκοτία μέχρι την Ελλάδα και από
την Πορτογαλία μέχρι τη Πολωνία είπαν
«σταματάτε» Η Ευρώπη χρειάζεται μέτρα
που θα οδηγήσουν σε αειφόρο ανάπτυξη,
σε δίκαιη φορολόηση, σε  επενδύσεις στις
δημόσιες υπηρεσίες, σε περισσότερη  ισό-
τητα  και  σε  λιγότερη φτώχια, ανάφερε και
η  Γενική Γραμματέας της EPSU Carola Fi-
schbach-Pyttel. 

Τα Ευρωπαϊκά Δημοσιοϋπαλληλικά Συν-
δικάτα ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή την εισαγωγή του φόρου οικονομι-
κών συναλλαγών και δικαιοσύνη   στη
φορολογία βασισμένη σε συστήματα προ-
οδευτικής φορολογίας. Απαιτούν κατάρ-
γηση των παραδείσων των φοροφυγάδων,
καταπολέμηση της διαφθοράς, της φορο-
λογικής απάτης και της φορο-αποφυγής.  

Τα συνδικάτα του δημόσιου τομέα απαι-
τούν επίσης κατοχύρωση του δικαιώματος
συλλογικών διαπραγματεύσεων και αυτο-
νομία των κοινωνικών εταίρων.  Η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα να σταματήσουν την ανάμιξη τους
στις εργασιακές σχέσεις και τις συλλογικές
διαπραγματεύσεις. Η EPSU διαμαρτύρεται
επίσης κατά των απαιτήσεων της Επιτροπής
για οικονομικό συντονισμό και έλεγχο των
προϋπολογισμών των κρατών μελών. που
αντικρούονται με το  δημοκρατικό διάλο-
γοι ο οποίος θα πρέπει να βρίσκεται  στην
καρδιά της Ευρωπαϊκής πολιτικής. 

Η Carola Fischbach-Pyttel τόνισε πως η
μέρα δράσης των Συνδικάτων στις 30 Νο-
εμβρίου είναι η απαρχή μιας διαδικασίας
που δίδει  στο λαό της Ευρώπης πραγματικό
αίσθημα ενότητας στον αγώνα κατά των
πολιτικών  της Ευρώπης ενάντια  στις κα-
τακτήσεις των εργαζομένων που αποκτή-
θηκαν με αγώνες δεκαετιών . Λέμε  όχι στα
μέτρα τρέλας για   λιτότητα και λέμε ναι στη
κοινωνική και δημοκρατική Ευρώπη, πρό-
σθεσε. 

Η Ομοσπονδία  στηρίζει  όλες τις κινητο-
ποιήσεις που πραγματοποιούνται από τα
μέλη της  στα κράτη μέλη κατά των μέτρων
της ΕΕ. �

Πανευρωπαϊκό ΟΧΙ στη λιτότητα 
είπαν τα Συνδικάτα στις 30 Νοεμβρίου

Tου Αντρέα Γ. Βαρνάβα
Μεταπτυχιακό (Μ.Α.), Πολιτικές
Επιστήμες – Διεθνείς Σχέσεις

Ηφορολόγηση του πλούτου και των
επιχειρήσεων, δεν πρόκειται να οδη-
γήσει την Κυπριακή Δημοκρατία σε

έξοδο από την οικονομική κρίση.  Επειδή
απλούστατα, η συντριπτική πλειοψηφία των
επιχειρήσεων / επιχειρηματιών θα μειώσουν
περαιτέρω το δηλωμένο στο Κράτος τζίρο
τους.  Δηλαδή, θα αυξηθεί η φοροδιαφυγή,

με αποτέλεσμα, οι εισπράξεις του Κράτους
από φορολογίες και τέλη (π.χ. ΦΠΑ και
φόρος εισοδήματος) να παραμείνουν στα
ίδια αν όχι και χαμηλότερα επίπεδα.  

Με πολύ απλά παραδείγματα μπορεί κά-
ποιος να τεκμηριώσει την απώλεια εκατομ-
μυρίων ίσως και δισεκατομμυρίων ευρώ
κάθε χρόνο από το Κράτος εξαιτίας της φο-
ροδιαφυγής.  Συνήθως, αυτοί που φοροδια-
φεύγουν «κρύβουν» πέραν του 50% του τζί-
ρου τους.  Δηλαδή, μια επιχείρηση που έχει
κύκλο εργασιών €100.000 το χρόνο και δη-
λώνει μόνο τις €50.000, τότε αυτόματα το

Κράτος χάνει €7.500 ΦΠΑ το χρόνο, συν το
φόρο εισοδήματος επί των κερδών εκείνου
του τζίρου.  Ας μείνουμε όμως στο ΦΠΑ.
Ας υποθέσουμε ότι 50.000 επιχειρήσεις
εφαρμόζουν αυτή την πρακτική (ενδεικτικά
αναφέρεται ότι τα κέντρα αναψυχής μόνο,
ξεπερνούν τις 5.000).  Αυτό σημαίνει, 50.000
Χ €7.500 = €375 εκατομμύρια το χρόνο.  

Οι οικονομικοί οργανισμοί / επιχειρημα-
τίες που φοροδιαφεύγουν με αυτό τον
τρόπο, όπως γιατροί, δικηγόροι, λέσχες και
σωματεία, εκκλησίες, κομμωτές, πλανόδιοι,
εστιάτορες, χονδρέμποροι, τεχνίτες, λια-

νέμποροι, μικροπωλητές, πλυντήρια αυτο-
κινήτων, πειρατές κτηματομεσίτες, καμ-
παρέ, καζίνο, ηλεκτρονικό εμπόριο, φρον-
τιστήρια και πολλοί άλλοι, παρανομούν εν
γνώσει τους κλέβοντας στην ουσία το Κρά-
τος, εις βάρος όλων των άλλων ομάδων του
πληθυσμού.  

Η φοροδιαφυγή μπορεί και πρέπει να πα-
ταχθεί.  Το μόνο που χρειάζεται είναι πολι-
τική τόλμη, εφευρετικότητα και εργατικό-
τητα, από μέρους όλων των αρμοδίων.
Αυτοί που φοροδιαφεύγουν είναι πασίγνω-
στοί και ας μην στρουθοκαμηλίζουμε. �

Στρουθοκάμηλοι και Φοροδιαφυγή
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Dr. Nancy Mallerou, Associate Certified Coach

Εσείς είστε το πιο σημαντικό στοιχείο στη ζωή σας.
Το Life Coaching, η ψυχανάλυση, η οποιαδήποτε
μορφή βοήθειας η θεραπείας είναι απλά εργαλεία. Το

πως θα τα χρησιμοποιήσετε εξαρτάται από εσάς. Το απο-
τέλεσμα εξαρτάται από εσάς. Κανείς δεν είναι σε θέση να
σας βοηθήσει αν δεν θέλετε να ασχοληθήτε σοβαρά με τον

εαυτό σας. Δυστυχώς η ευτυχώς δεν υπάρχουν
χάπια που δίνουν λύσεις. Αποφασίστε πως

η προτεραιότητά σας είστε εσείς και φρον-
τίστε τον εαυτό σας όσο περισσότερο, κα-
λύτερα και συχνότερα μπορείτε. Συχνά με
ρωτούν «Μα δεν είναι εγωιστικό αυτό;».
Φυσικά, αλλά με την καλή έννοια. Αν
εσείς δεν είστε καλά, σύντομα θα είστε

βάρος και για τους ανθρώπους που
αγαπάτε. Για να καταλάβετε τι εννοώ
σκεφτείτε τις οδηγίες ασφαλείας σε
ένα αεροπλάνο: «...Αν κάτι δεν πάει
καλά θα πέσουν μάσκες οξυγόνου
από το ταβάνι. Φορέστε πρώτα τη
δική σας μάσκα και μετά βοηθήστε

τον διπλανό σας...». Είναι εγωιστικό αυτό; Αν διαβάζοντας
αυτές τις γραμμές στο μυαλό σας έρχονται αντιδράσεις του
τύπου «μα δεν έχει το παιδί μου προτεραιότητα; Η οικογέ-
νειά μου, ο σύντροφός μου...;», μία λέξη έχω να σας πω: δι-
καιολογίες! Όχι, δεν έχουν. Εσείς έχετε. Φορέστε πρώτα τη
δική σας «μάσκα οξυγόνου» (ό, τι είναι αυτό για τον κα-
θένα) για να εξασφαλίσετε ότι θα μπορέσετε, αν και όταν
χρειαστεί, να βοηθήσετε και τους άλλους. Η καλύτερη δι-
καιολογία για να αμελήσουμε τον εαυτό μας είναι η «αυ-
τοθυσία» μας και η τάση μας να βάζουμε τους άλλους πριν
από εμάς. Αν αυτή η φράση σας είναι γνώριμη, θυμηθείτε
κάθε φορά που πάτε να την χρησιμοποιήσετε ότι αδικείτε
και αμελείτε τον εαυτό σας. Και κάποια στιγμή θα σας κα-
λέσει να του το πληρώσετε! �

Του Παπαλαζάρου Αναστάσιου, Κλινικού Διαιτολόγου - Διατροφολόγου, PhD

Τα τελευταία χρόνια κάποιος που παρακολουθεί από
κοντά τα διατροφικά δρώμενα και τους ειδικούς θα
έχει παρατηρήσει ότι λείπει από το λεξιλόγιο των ει-

δικών η λέξη ‘απαγορεύεται’. Κάποιος περισσότερο ειδικός
από τον απλό καταναλωτή και λιγότερο ειδικός από τον
πραγματικό ειδικό θα έλεγε ότι όλα πρέπει να καταναλώ-
νονται, αλλά με μέτρο. Ο αυθεντικά ειδικός θα πρόσθετε
ότι δεν υπάρχει πιο επικίνδυνη σύσταση από το ‘απαγο-
ρεύεται να φας...’ και ότι αυτή η σύσταση είναι ένας σίγου-
ρος τρόπος για να σε οδηγήσει στο να το υπερκαταναλώ-
σεις και επακόλουθα στην παχυσαρκία. 

Είμαι σίγουρος ότι αυτή η εισαγωγή θα μου πρόσθεσε
αρκετούς νέους φίλους, όμως ας είμαστε λίγο προσεκτικοί.
Το γεγονός ότι επιτρέπεται να τρώμε λίγο από όλα δεν πρέ-
πει να παρερμηνευθεί ενόψει της επικαιρότητας λόγω εορ-
τών. Τα γλυκά δεν παχαίνουν αν καταναλώνονται με μέτρο
και βέβαια αν περιοριστούμε σε μικρή ποσότητα και όχι σε
μικρό ταψί. 

Κάθε χρόνο, έτσι και φέτος τα μελομακάρονα και οι
κουραμπιέδες θα στολίσουν το εορταστικό μας τραπέζι.
Το σήμα κατατεθέν των Χριστουγέννων, μεταξύ των
άλλων, είναι και αυτά τα δύο παραδοσιακά γλυκίσματα.
‘Ξέρετε τώρα τα Χριστούγεννα η μητέρα μου κάνει κάτι
κουραμπιέδες μοναδικούς. Θα τους προσαρμόσουμε στο
διαιτολόγιό μας, έτσι δεν είναι;’ ή ‘Να κάνουμε κάτι αυ-
στηρό πριν τις γιορτές για να φάμε άφοβα τα μελομακά-
ρονά μας, τις γιορτές‘ ή κάτι πιο προχωρημένο ‘δεν ξέρω τι
θα κάνεις, αλλά εγώ τα Χριστούγεννα θα φάω’ είναι μερι-
κές από τις προτροπές που ακούμε εμείς οι διαιτολόγοι
προεόρτια. Και βέβαια, αυτοί που βρίσκονται σε μια προ-
σπάθεια απώλειας βάρους γίνονται οι καλύτεροι μάρτυρες
(ο όρος με τη δίσημη έννοιά του) της εορταστικής υπερ-
κατανάλωσης γλυκισμάτων. 

Ας τονίσουμε σε αυτό το σημείο κάτι. Το γλυκό δεν απα-
γορεύεται από κανένα διαιτολόγιο, αντίθετα και ειδικά σε
άτομα που έχουν εθισμό προς το γλυκό, αυτό επιβάλλεται,
αρκεί να είναι προσαρμοσμένο σε ένα σωστά σχεδιασμένο
διαιτολόγιο. Έτσι, προτροπές ‘ειδικών’ του τύπου ‘μην φάτε
πάνω από 2-3 γλυκά σε όλη την περίοδο των εορτών’ μάλ-
λον αγγίζουν τα όρια του ανέφικτου και προτρέπουν τον
διαιτόμενο να κρατήσει την πραγματικότητα στο χώρο του
ανομολόγητου. Κλονίζεται έτσι η σχέση διαιτολόγου-διαι-

τόμενου και η προσπάθεια για απώλεια βάρους αποκτά
μειονεκτήματα. 

Στο δίλημμα, τώρα, μελομακάρονα ή κουραμπιέ, σημει-
ώνουμε 1. Όσον αφορά τη θερμιδική τους αξία και τα δύο
γλυκίσματα έχουν περίπου τις ίδιες θερμίδες -και το πιο ση-
μαντικό ίσως -και τα δύο προσφέρουν περίπου τον ίδιο
βαθμό γευστικής ικανοποίησης. Αν και η ενέργειά τους
εξαρτάται από τον τρόπο παρασκευής τους και διαφορο-
ποιείται αρκετά ανάλογα με τη συνταγή, γενικά θα πούμε
ότι αποδίδουν 150 θερμίδες έκαστο. 

Αυτό όμως που ισχυροποιεί τη θρεπτική αξία του μελο-
μακάρονου είναι το ελαιόλαδο, τα καρύδια και το μέλι,
συγκριτικά με το βούτυρο και τη ζάχαρη του κουραμπιέ.
Το ελαιόλαδο αποτελεί πολύ καλή πηγή αντιοξειδωτικών
βιταμινών (κυρίως Ε) και μονοακόρεστων λιπαρών και τα
καρύδια προσφέρουν απαραίτητα πολυακόρεστα λιπαρά
καθώς και βιταμίνες του συμπλέγματος Β. Τα λιπαρά του
μελομακάρονου, με άλλα λόγια, είναι ωφέλιμα, καθώς πο-
λυάριθμες μελέτες έχουν δείξει την καρδιοπροστατευτική
τους δράση. Αντίθετα, το βούτυρο είναι πλούσιο σε κορε-
σμένα λίπη και μεγάλη κατανάλωσή του έχει σχετισθεί με
διάφορα προβλήματα υγείας.

Η περιεκτικότητά τους σε λιπαρά ορίζει, κατά προσέγ-
γιση βέβαια, και το πόσο νόστιμα είναι. Έτσι και οι δύο ‘αν-
τίπαλοι’ προσφέρουν την ίδια περίπου ηδονική απόλαυση,
καθώς έχουν περίπου τα ίδια λιπαρά, αλλά με διατροφική
ανωτερότητα του μελομακάρονου εξ ’αιτίας της περιεκτι-
κότητάς του σε ελαιόλαδο. Επίσης, το μέλι με τα καρύδια
του μελομακάρονου μας προσδίδουν μεγάλες ποσότητες
βιταμινών Β, που σχετίζονται με την καλή λειτουργία του
νευρικού μας συστήματος συμβάλλοντας παράλληλα στην
καλή ρύθμιση των μεταβολικών μας εργασιών (οι βιταμίνες
του συμπλέγματος Β αποτελούν απαραίτητα συνένζυμα
στο ενδιάμεσα μεταβολισμό τόσο των υδατανθράκων, όσο
και των λιπών και των πρωτεϊνών). 

Παραλλαγές στη συνταγή του μελομακάρονου περι-
λαμβάνουν ξύσμα πορτοκαλιού, κανέλλα, γαρύφαλλο,
χυμό πορτοκάλι κ.α, ενώ αυτή του κουραμπιέ ξηρούς καρ-
πούς (κυρίως αμύγδαλο). Η κανέλλα αποτελεί ένα εξαί-
ρετο μπαχαρικό, πλούσιο σε αιθέρια έλαια (στα οποία οφεί-
λει και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά της) με ευεργε-
τικές επιδράσεις στην υγεία. Μάλιστα, η κανέλλα περιέχει
και μικρή ποσότητα σιδήρου, η οποία μάλιστα έχει και με-

γάλη βιοδιαθεσιμότητα, ειδικά όταν συνδυάζεται με τη βι-
ταμίνη C του ξύσματος πορτοκαλιού ή του χυμού πορτο-
κάλι. 

Όμως, και τα αμύγδαλα του κουραμπιέ αυξάνουν τη θρε-
πτική τους αξία, καθώς είναι πλούσια σε απαραίτητα πο-
λυακόρεστα λιπαρά και βιταμίνες, αυξάνοντας ταυτόχρονα
όμως και τη θερμιδική τους αξία. Βέβαια δεν θα πρέπει να
αποκλείσουμε την ιδιαιτερότητα του καθενός, γεγονός που
σημαίνει ότι σε κάποιον μπορεί να αρέσουν και να ικανο-
ποιείται γευστικά πολύ περισσότερο από τον κουραμπιέ
από ότι με το μελομακάρονο. Αυτός δεν χρειάζεται να αλ-
λάξει τη συνήθειά του. Διότι, θα πρέπει να τονίσουμε, είναι
ότι επειδή αυτά καταναλώνονται σε μικρή ποσότητα δεν
κάνουν και τόσο μεγάλη διαφορά στην κατανάλωσή τους. 

Συμπερασματικά, το μελομακάρονο υπερτερεί του κου-
ραμπιέ, όχι όσον αφορά την ενεργειακή του αξία, αλλά κυ-
ρίως τη θρεπτική. Όμως, μέχρι πόσα μελομακάρονα και
κουραμπιέδες μπορώ να τρώω καθημερινά και σε ποια
χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της μέρας; 

Ας ξεκινήσουμε την απάντηση με μία σημαντική υπεν-
θύμιση: το πόσο θα παχύνουμε εξαρτάται κατά βάση από
το ποσό της συνολικής ενέργειας που θα προσλάβουμε.
Έτσι, αν θέλουμε να κλείσουμε το γεύμα μας με ένα μελο-
μακάρονο ή κουραμπιέ ας φροντίσουμε να μη φάμε τόσο
βαρύ κύριο γεύμα. Αν, όμως, θέλουμε και δύο πιάτα γαλο-
πούλας γεμιστής να δοκιμάσουμε και τέσσερα κομμάτια
σπιτικής σπανακόπιτας να τσιμπήσουμε και για να μην χα-
λάσουμε την παρέα να γευτούμε ότι άλλο υπάρχει στο τρα-
πέζι, τότε είναι φυσικό ότι το γλυκό που θα φάμε θα μετα-
τραπεί στο σώμα μας σε λίπος. 

Την έννοια του μέτρου δεν θα πρέπει να την ξεχνούμε
ακόμα κι αυτές τις μέρες

Οι γιορτές έρχονται και τα χριστουγεννιάτικα γλυκί-
σματα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της διαφορετι-
κότητας αυτής της περιόδου και συντονίζονται με την
κουλτούρα των ημερών. Δεν ζούμε γιορτές αν δεν φάμε
γλυκά. Αυτή τη χρονιά, ας προσπαθήσουμε να κάνουμε μια
μικρή αλλαγή, συμπεριφορόμενοι συνετά και όχι σαν να
είμαστε αποκλεισμένοι σε ένα ξερονήσι για μήνες και μετά
μας έριξαν σε ένα δωμάτιο με μελομακάρονα και κουραμ-
πιέδες. �
Πηγές: Με την επιμέλεια του Πανελληνίου Συλλόγου Διαι-
τολόγων - Διατροφολόγων 

Πιο σημαντικός άνθρωπος 
της ζωής σας είστε εσείς Tης Αγγελικής Χριστοπούλου

Με τη συνεργασία της ψυχολόγου Χρυσούλας Μαυράκη  

Τι ωραία που είναι τα Χριστούγεννα όταν τα περνάς
οικογενειακά! Στολίζετε όλοι μαζί το χριστουγεννιά-
τικο δέντρο με πάρα πολλά στολίδια και φωτάκια. Τα

παιδιά γράφουν γράμμα στον Άγιο Βασίλη, ενώ ο μπαμπάς
παλεύει να ανάψει το τζάκι. Η μαμά φτιάχνει ζεστά cookies
και έχει μοσχοβολήσει όλο το σπίτι! Ύστερα
κάνετε όλοι μαζί μια βόλτα στην πόλη όπου
είναι στολισμένη με πολλά λαμπιόνια και
όμορφα, πανύψηλα χριστουγεννιάτικα δέν-
τρα. Έτσι τα παιδιά έχουν μπει για τα καλά
στο πνεύμα των Χριστουγέννων!

“Τα Χριστούγεννα για τα παιδιά είναι οι
καλύτερες μέρες του χρόνου και η πιο μα-
γική εποχή του χρόνου. Τα περιμένουν με
ανυπομονησία, γιατί δεν έχουν σχολείο, γιατί περιμένουν τα
δώρα που θα τους φέρει ο Άγιος Βασίλης, για τον ιδιαίτερο
στολισμό που κάνουμε στο σπίτι και ειδικά στην πόλη. Για
όλους αυτούς τους λόγους, τα Χριστούγεννα για τα παιδιά
είναι η καλύτερη εποχή του χρόνου” μας λέει η ψυχολόγος
Χρυσούλα Μαυράκη.
Με όπλο τις ...Όμορφες Αναμνήσεις!!!

“Τα παιδιά θα κρατήσουν αναμνήσεις από τα ευτυχισμένα
Χριστούγεννα για όλη τους τη ζωή. Αυτές οι μέρες βοηθούν
τα παιδιά να κρατήσουν όμορφες αναμνήσεις τις οποίες θα
τις έχουν σαν οπλοστάσιο στις κακές περιόδους της ζωής
τους. Μέσα από αυτές τις αναμνήσεις των ευτυχισμένων
Χριστουγέννων της παιδικής ηλικίας θα βρίσκουν δύναμη
και κουράγιο για οποιαδήποτε δυσκολία αντιμετωπίσουν”
τονίζει η κ.Μαυράκη.
Γονείς και... κατανάλωση

“Οι γονείς αντιμετωπίζουν τα Χριστούγεννα ακριβώς με
την συναίσθηση ότι είναι καταπληκτικές μέρες για τα παιδιά
και προσπαθούν να τους φτιάξουν πρόγραμμα που να έχει
δραστηριότητες. Τους αγοράζουν πολλά δώρα και κάνουν ό,
τι μπορούν για τα παιδιά τους. Το κακό είναι όμως ότι κά-
νουν ό, τι μπορούν για τα παιδιά τους μέσα σε ένα κατανα-
λωτικό σκεπτικό. Θεωρούν δηλαδή ότι με πολλά δώρα,

πολλά παιχνίδια, πολλές εξόδους... έχουν κάνει τα παιδιά
τους να ζήσουν θαυμάσια Χριστούγεννα” επισημαίνει η ψυ-
χολόγος. “Το μηνυμα των Χριστουγέννων είναι η αγάπη, η
φιλαλληλία (το να αγαπάμε τους άλλους), η συντροφικό-
τητα και η προσφορά. Πρέπει να δούμε τα Χριστούγεννα
σαν μια εποχή που θα μείνουμε περισσότερο στο σπίτι, θα εί-
μαστε πιο χαλαροί, θα μπορούμε να παίξουμε ουσιαστικά

και να επικοινωνήσουμε με τα παιδιά, να τα
ακούσουμε και να τους μιλήσουμε”. “Πρώτα,
όμως, να τα ακούσουμε, γιατί όλον τον άλλο
καιρό δεν τα ακούμε μέσα στο τρέχα από
δω.. τρέχα από κει, από σχολείο σε φροντι-
στήριο, από φροντιστήριο σε άλλο φροντι-
στήριο. Δεν είναι εύκολο να ακούσουμε τα
παιδιά μας, ούτε και να συζητήσουμε μαζί
τους. Πρέπει να τους δείξουμε ότι το πνεύμα

των Χριστουγέννων είναι το πνεύμα της προσφοράς και όχι
το πνεύμα μόνο της κατανάλωσης και της απαίτησης για
δώρα”.
Μερικές συμβουλές!

-Φτιάξτε δώρα μαζί με τα παιδιά σας. Κάρτες, χειροποί-
ητες κατασκευές, γλυκά... Τυλίξτε τα όμορφα και δώστε τα
σε ανθρώπους αγαπημένους.

-Μην ξοδεύετε χρήματα ασυλλόγιστα για δώρα τα οποία
μπορεί ο καθένας να τα βρει σε οποιοδήποτε κατάστημα.

“Έτσι, συνηθίζουμε το παιδί σε ένα πνεύμα που δεν έχει
την κατανάλωση μέσα, αλλά το μεράκι, την προσωπική
σφραγίδα, το νοιάξιμο.

-Κάντε επισκέψεις στους παππούδες, στους νονούς και σε
όλους τους ανθρώπους που στην καθημερινότητα βλέπουνε
λίγο.

-Κάντε όμορφους περιπάτους ώστε να γεμίσουν τα μάτια
τους και τα αυτιά τους με όμορφα θεάματα και όμορφους
ήχους.

-Ξεκουραστείτε πολύ, χουχουλιάστε... γιατί αυτό είναι το
πνεύμα των ημερών και όχι το πνεύμα της κούρασης, του
ξενυχτιού, του πολύ φαγητού και των πολλών εξόδων.

Τέλος... ΜΗΠΩΣ ΝΑ ΞΑΝΑΓΙΝΟΥΜΕ ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΠΑΙ-
ΔΙΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ; �

Τι σημαίνουν τα Χριστούγεννα για τα παιδιά;

Μελομακάρονο ή κουραμπιές; πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα
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Η απόφαση
Ο αιτητής Χαράλαμπος Όμορφος με την

εξεταζόμενη προσφυγή ζήτησε δήλωση του
Δικαστηρίου ότι η απόφαση της καθ’ ης η
αίτηση η οποία δημοσιεύτηκε στις
30.3.2007 στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας και με την οποία προήγαγε
την Ζωή Χατζηβασιλείου στη μόνιμη θέση
Ανώτερου Υδραυλικού Μηχανικού, Τμήμα
Ανάπτυξης Υδάτων από την 1.3.2007 αντί
και/ή στη θέση του αιτητή είναι άκυρη και
στερημένη οποιουδήποτε εννόμου αποτε-
λέσματος.

Ο Διευθυντής του Τμήματος Ανάπτυξης
Υδάτων σύστησε τον αιτητή, αφού μελέ-
τησε τους προσωπικούς φακέλους όλων
των υποψηφίων. 

Μετά την αποχώρηση του Διευθυντή
από τη συνεδρία, η ΕΔΥ ασχολήθηκε με
την αξιολόγηση και σύγκριση των υποψη-
φίων και αποφάσισε να μην υιοθετήσει τη
σύσταση του Διευθυντή επιλέγοντας για
προαγωγή το ενδιαφερόμενο
πρόσωπο καταγράφοντας στο
σχετικό πρακτικό της τα ακό-
λουθα:

«Η Επιτροπή, αφού έλαβε
υπόψη τα τρία κριτήρια - αξία,
προσόντα, αρχαιότητα - σταθ-
μίζοντας και συνεκτιμώντας
αυτά στο σύνολό τους και
αποδίδοντας σ’ αυτά και σε
καθένα από αυτά την ανάλογη
βαρύτητα, έκρινε ότι η ΧΑ-
ΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ζωή υπερέ-
χει των άλλων υποψηφίων, την
επέλεξε ως την πιο κατάλληλη
και αποφάσισε να προσφέρει
σ’ αυτήν προαγωγή στη μόνιμη θέση Ανώ-
τερου Υδραυλικού Μηχανικού, Τμήμα Ανά-
πτυξης Υδάτων, από 1.3.07.

Η Επιτροπή, επιλέγοντας τη Χατζηβασι-
λείου δεν μπόρεσε να υιοθετήσει την υπέρ
του Όμορφου Χαράλαμπου σύσταση του
Διευθυντή, δεδομένου ότι η Χατζηβασι-
λείου διαθέτει, όπως και ο συστηθείς, το
προβλεπόμενο από το Σχέδιο Υπηρεσίας
πλεονέκτημα, βάσει του Master in Public
Sector Management από το C.I.I.M. που
κατέχει, είναι περίπου στο ίδιο με αυτόν
επίπεδο, σε αξία, όπως αυτή αντικατοπτρί-
ζεται στις Ετήσιες Υπηρεσιακές Εκθέ-
σεις…..».

Καταλήγοντας στην πιο πάνω απόφασή
της, η Επιτροπή δεν παρέλειψε να λάβει
υπόψη ότι ο Όμορφος Χαράλαμπος, διαθέ-
τει, εκτός του πλεονεκτήματος, που και η
επιλεγείσα διαθέτει, και δεύτερο μεταπτυ-
χιακό τίτλο, παρατήρησε όμως, ότι ο Όμορ-
φος, σε σύγκριση με την επιλεγείσα, υστε-

ρεί ουσιωδώς σε αρχαιότητα που ανάγεται
στην παρούσα θέση.

Ο αιτητής υπέβαλε πως δεν συνέτρεχε
λόγος παραγνώρισης της σύστασης του
Διευθυντή και εισηγήθηκε ότι η αιτιολογία
που δόθηκε για την επιλογή του ενδιαφε-
ρομένου προσώπου δεν ήταν ειδική και
ούτε επαρκής. 

Από την άλλη πλευρά οι καθών η αίτηση
και ο ευπαίδευτος συνήγορος του ενδιαφε-
ρόμενου προσώπου, υπέβαλαν ότι η αιτιο-
λογία που έδωσε η Επιτροπή για μη υιοθέ-
τηση της σύστασης του Διευθυντή είναι
νόμιμη και επαρκής. Η Επιτροπή κατέ-
γραψε ρητά στο Πρακτικό της ότι επιλέγει
το Ενδιαφερόμενο Μέρος λόγω της ση-
μαντικής του αρχαιότητας, αφού τόσο στη
βαθμολογημένη αξία των εμπιστευτικών
εκθέσεων όσο και στο πλεονέκτημα διαπί-
στωσε ότι ο αιτητής και το ενδιαφερόμενο
πρόσωπο είναι ισοδύναμοι. 

Η φύση της σύστασης προσδιορίστηκε
μέσα από τη Νομολογία ως γνώμη αναφο-
ρικά με το ποιος είναι ο πιο κατάλληλος για
τη συγκεκριμένη θέση. Όπως κρίθηκε στη
Μοδίτης ν. Δημοκρατίας (2002) 3 Α.Α.Δ.,
695, η σύσταση περιέχει «τη συμβουλή ή
γνώμη του προϊσταμένου ως προς τον κα-
τάλληλο για προαγωγή στη βάση του συ-
νόλου των κριτηρίων, με δοσμένη την υπη-
ρεσιακή τους εικόνα όπως την
αποτύπωναν οι φάκελοι».

Ο ρόλος του Προϊσταμένου είναι «να
επισημαίνει τι από τα δεδομένα, δηλαδή

από τις ιδιότητες και τις
ικανότητες που καταφαίνε-
ται ότι έχει ένας υπάλληλος,
ταιριάζει καλύτερα σ΄αυτές
τις ανάγκες ώστε αυτός να
αναδεικνύεται ως ο καταλ-
ληλότερος.» Για το λόγο
αυτό το διοικητικό όργανο
υποχρεούται να δώσει ει-
δική αιτιολογία όταν απο-
φασίζει να αποκλίνει από τη
σύσταση. 

Στην απόφαση της πλει-
οψηφίας στην υπόθεση Ει-
ρήνη Χριστοδούλου ν. Δη-

μοκρατίας (2009) 3 Α.Α.Δ. 164, (απόφαση
της Πλήρους Ολομέλειας), κρίθηκε ότι ει-
δική αιτιολογία συνιστά η παράθεση πει-
στικών λόγων που να αντισταθμίζουν τη
σύσταση του προϊσταμένου, λόγοι που
πρέπει να απορρέουν από την ίδια την αι-
τιολογία της απόφασης και όχι να συνά-
γονται από τα πρακτικά. 

Έχω τη γνώμη ότι η απόφαση της ΕΔΥ
για απόκλιση από τη σύσταση του Διευ-
θυντή στην επίδικη προαγωγική διαδικα-
σία είναι επαρκώς αιτιολογημένη και εύ-
λογα επιτρεπτή. Κατόπιν εξέτασης των
εμπιστευτικών εκθέσεων του αιτητή και
του ενδιαφερόμενου προσώπου κατά τα
έτη 1995-2005 προκύπτει ότι η διαφορά
στη βαθμολογία του ενδιαφερόμενου προ-
σώπου είναι κατά 3 εξαίρετα λιγότερα
(υστερεί κατά 1Ε το 1995, 1Ε το 1996, και
1Ε το 1997). Στις ετήσιες εκθέσεις των τε-
λευταίων 7 ετών (1998-2005) υπάρχει πλή-
ρης ισοδυναμία. 

Όπως ορθά επισημάνθηκε από την κα

Σπηλιωτοπούλου και τον κ. Κωνσταντίνου
είναι η γενική εικόνα που αναδεικνύεται
από τη συνολική θεώρηση των βαθμολο-
γιών των διαδίκων, και όχι η επιμέρους ει-
κόνα που καθορίζει την αξία , σύμφωνα με
τη νομολογία (Δέστε: Χαράλαμπου Χαρα-
λάμπους ν. Αρχής Λιμένων Κύπρου αρ.
Προσφ. 1154/2004, ημερ. 10.8.2007, Βασι-
λειάδης κ.α. ν. Τσιάππα κ.α. (2005) 3
Α.Α.Δ. 403 και Μαρούλλα Θε-
οδότου ν. Δημοκρατίας, Α.Ε.
23/07, ημερ. 18.1.2010).

Συνακόλουθα η ορθή συνο-
λική εικόνα που αναδύεται από
τις αξιολογήσεις του αιτητή
και του ενδιαφερόμενου προ-
σώπου είναι εκείνη της ισοδυ-
ναμίας. Επομένως ο Διευθυν-
τής λειτούργησε κάτω από τη
λανθασμένη εκτίμηση ότι ο αι-
τητής υπερείχε του ενδιαφερό-
μενου προσώπου σε αξία.

Σύμφωνα επίσης με τη νομολογία, ούτε
τα ευνοϊκότερα ή καλύτερα σχόλια από
τους άμεσα προϊσταμένους μπορούν να
ανατρέψουν την ισοδύναμη βαθμολογία
των διαδίκων. Η αρχή ότι το στοιχείο της
αρχαιότητας δεν είναι καθοριστικό σε πε-
ριπτώσεις θέσεων ψηλά στην ιεραρχία,
εφαρμόζεται όταν ο υποψήφιος που υπερέ-
χει σε αρχαιότητα υστερεί σε αξία έναντι
των συνυποψηφίων του. 

Επομένως, η αρχαιότητα, εκεί όπου
υπάρχει, κατά τα λοιπά, ισοδυναμία των
υποψηφίων, αποτελεί σοβαρό στοιχείο που
δεν μπορεί να παραγνωριστεί. Έχει επίσης
αναγνωριστεί ότι η πείρα, προερχόμενη εκ
της αρχαιότητας, προσδίδει και επαυξάνει
την αξία του υποψηφίου (Δέστε: Μουρτζή
ν. Δημοκρατίας (2001) 3 Α.Α.Δ. 915 και
Σιακάς ν. Δημοκρατίας (1999) 3 Α.Α.Δ.
468)). 

Αμφότεροι οι διάδικοι πιστώθηκαν με το
πλεονέκτημα, λόγω κατοχής μεταπτυχια-
κού προσόντος (Master in Public Sector
Management). Ο αιτητής κατέχει και ένα
μεταπτυχιακό (Master) περισσότερο από
το ενδιαφερόμενο μέρος. Το επιπλέον με-
ταπτυχιακό προσόν του αιτητή (M.Sc in
Engineering) του οποίου η κατοχή δεν
προβλέπεται από το σχέδιο υπηρεσίας,
μόνο περιθωριακή σημασία μπορούσε να
έχει κατά την αξιολογική κρίση, σύμφωνα
με τις νομολογιακές αρχές.

Στην απόφαση της Ολομέλειας, Αντω-
νίου v. Δημοκρατίας, Α.Ε. 90/07, ημερ.
16.5.11 στην οποία, κατά το στάδιο των δι-
ευκρινήσεων, έκανε αναφορά ο κ. Κων-
σταντίνου, εξετάστηκε μεταξύ άλλων ο
ισχυρισμός του εφεσείοντα-αιτητή ότι η
ΕΔΥ ενήργησε υπό το κράτος ουσιώδους
πραγματικής πλάνης αναφορικά με τα πρό-
σθετα προσόντα του , μη απαιτούμενα από
το Σχέδιο Υπηρεσίας, συναφή, όμως, με τα
καθήκοντα της θέσης, σε σύγκριση με το
πρόσθετο προσόν, μη απαιτούμενο από το
Σχέδιο Υπηρεσίας, συναφές, όμως, και πάλι
με τα καθήκοντα της θέσης, του ενδιαφε-
ρόμενου μέρους.

Η Ολομέλεια έκρινε ότι η συγκεκριμένη
παράλειψη και η μη αναφορά στα πρό-
σθετα προσόντα του εφεσείοντα-αιτητή

δεν μπορούσε να θεωρηθεί ως ουσιώδης. Η
απόφαση της Ολομέλειας υιοθέτησε το
σκεπτικό του πρωτόδικου δικαστηρίου που
στην απόφαση του έλεγε τα εξής:

«Είναι γεγονός ότι, σε καμιά φάση, η
ΕΔΥ αναφέρθηκε, σωρευτικά, και στα τρία,
μη απαιτούμενα από το Σχέδιο Υπηρεσίας,
σχετικά, όμως, με τα καθήκοντα της θέσης,
πρόσθετα προσόντα του αιτητή. Είναι,

παρά ταύτα, πρόδηλο ότι τα
προσόντα αυτά ήσαν κατώ-
τερα του συναφούς, μη
απαιτούμενου από το Σχέ-
διο Υπηρεσίας μεταπτυχια-
κού προσόντος, επιπέδου
Master (in Public Sector
Management), που διέθετε
το ενδιαφερόμενο μέρος.
Με αποτέλεσμα η ενδεχό-
μενη πραγματική πλάνη της
ΕΔΥ, ως προς τα υπό ανα-
φορά πρόσθετα προσόντα

του αιτητή, να μην μπορεί να θεωρηθεί ως
“ουσιώδης” ώστε να οδηγήσει στην ακύ-
ρωση της επίδικης απόφασης.»

Στην προκείμενη περίπτωση τα προ-
σόντα του αιτητή ήταν καταχωρημένα στο
φάκελο του και στο σχετικό κατάλογο που
βρισκόταν ενώπιον της ΕΔΥ. Επίσης πα-
ρατηρώ ότι η ΕΔΥ στο πρακτικό της κατέ-
γραψε ότι έλαβε υπόψη το μεταπτυχιακό
προσόν του αιτητή, ήτοι Master of Science
in Engineering και το συνυπολόγισε . 

Σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέ-
λειας στην Αντωνίου (πιο πάνω), η μη ανα-
φορά κατά τη λήψη της προσβαλλόμενης
απόφασης σε δίπλωμα κατώτερο του μετα-
πτυχιακού του αιτητή ήτοι Diploma in Soil
Mechanics, Imperial College of Science and
technology, (1984) δεν μπορεί να θεωρηθεί
ως ουσιώδης και να έχει τις καταλυτικές
συνέπειες που ο ευπαίδευτος συνήγορος
του αιτητή εισηγείται.

Εύλογα λοιπόν η ΕΔΥ επέλεξε να μην
υιοθετήσει τη σύσταση του Διευθυντή
στην προκείμενη προαγωγική διαδικασία
εφόσον δεν υπήρχε τέτοια εμφανής και κα-
ταλυτική διαφορά σε αξία και προσόντα
ώστε να παραγνωριστεί η μεγάλη αρχαι-
ότητα του ενδιαφερόμενου μέρους. 

Αναφέρω επίσης παρενθετικά ότι η σύ-
σταση του Διευθυντή μπορεί να αποτελέ-
σει εκ προοιμίου ανεξάρτητο στοιχείο
προσδιορισμού της αξίας των υποψηφίων
ή στοιχείο που επαυξάνει την αξία τους,
όμως αυτό κρίνεται ανάλογα με το περιε-
χόμενο της σύστασης και νοουμένου ότι η
σύσταση του Διευθυντή συνάδει με τα αν-
τικειμενικά στοιχεία των φακέλων. 

Ενόψει των όσων έχουν λεχθεί πιο πάνω,
καταλήγω στο συμπέρασμα ότι η απόφαση
της ΕΔΥ στηρίχθηκε σε μια νόμιμη στάθ-
μιση των δεδομένων προσδίδοντας
ωστόσο βαρύτητα στην ουσιαστική αρχαι-
ότητα του ενδιαφερόμενου μέρους. Το Δι-
καστήριο δεν μπορεί να επέμβει σε ό,τι
αφορά την αξιολόγηση και στάθμιση των
σχετικών στοιχείων και παραγόντων.

Για όλους τους πιο πάνω λόγους, η προ-
σφυγή απορρίπτεται με έξοδα σε βάρος του
αιτητή. �

Υπόθεση αρ.728/2008

Χαράλαμπος Όμορφος 
ν. 

Δημοκρατίας

23 Νοεμβρίου, 2011
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Eτοιμάζει Γλαύκος Xατζηπέτρου

Η φύση της σύστα-
σης προσδιορί-
στηκε μέσα από τη
Νομολογία ως
γνώμη αναφορικά
με το ποιος είναι ο
πιο κατάλληλος 
για τη συγκεκρι-
μένη θέση.

Εύλογα η ΕΔΥ επέ-
λεξε να μην υιοθε-
τήσει τη σύσταση
του Διευθυντή 
στην προκείμενη
προαγωγική δια-
δικασία.
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Tου Νίκου Παναγιώτου

Αγαπητέ δάσκαλε, συνάδελφε, συνερ-
γάτη και φίλε Χρύσανθε, 

Αποτελεί για μένα ξεχωριστή τιμή η εκ-
πλήρωση του καθήκοντος, που μου ανετέθη
σύμφωνα με δική σου, όπως μου ελέχθη,
επιθυμία, να σε  κατευοδώσω, απευθύνον-
τάς σου λίγα λόγια εκτίμησης, σεβασμού και
αγάπης, την ώρα τούτη του αποχωρισμού,
καθώς πορεύεσαι προς την αιώνια κατοικία
σου, «ένθα απέδρα οδύνη, λύπη και στε-
ναγμός».

Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια
πολλή ήταν η οδύνη, η λύπη και ο στεναγ-
μός που αισθάνονταν οι οικείοι κι οι φίλοι
σου, ιδιαίτερα η σύζυγός σου Παναγιώτα κι
η κόρη σου Θεοδώρα, που βρίσκονταν
κοντά σου, καθώς σε έβλεπαν εσένα τον
αεικίνητο, τον πάντα έτοιμο να πει δυο κου-
βέντες με συνανθρώπους του, στο σχολείο,
στο υπουργείο, στο τυπογραφείο, στο κα-
φενείο, οπουδήποτε, να βρίσκεσαι καθη-
λωμένος, να τους κοιτάς με τα μεγάλα
εκείνα μάτια σου απλανώς, και με τρομερή
δυσκολία να ψελλίζεις αραιά και που καμιά
λέξη κι ύστερα να βυθίζεσαι σε ύπνο πνευ-
ματικό. Έτσι σε βλέπαμε εμείς από απέναντι.
Δεν ξέραμε, βέβαια, αν γίνονταν και ποιες
διεργασίες εντός σου, κι αν έστελλες τα
δικά σου μηνύματα με κάποιο ανεξερεύνητο
τρόπο στους γύρω σου.    

Αυτά όλα πέρασαν τώρα, καθώς ο τα
πάντα εποπτεύων έκρινε ότι ήρθε ο καιρός
να σε πάρει κοντά του, για να αναπαυθείς
εις «χώραν ζώντων», μέσα στην αιωνιότητα. 

Αν έχουν κάποια αξία τα λόγια που τέ-
τοιες ώρες εκφωνούνται υπό μορφή επικη-
δείων, δεν είναι για να ικανοποιηθεί η συγ-
γνωστή ανθρώπινη φιλοδοξία να ακούσουν
οι δικοί κάποια ωραία λόγια, με τα οποία να
εξυμνείται ο δικός τους άνθρωπος που απο-
χαιρετούν για ύστατη φορά. Η αξία τους έγ-
κειται στο κατά πόσο αναδεικνύουν και
προβάλλουν χωρίς υπερβολές, και κατά το
δυνατό με αντικειμενικότητα, τις όποιες
αρετές και τα όποια επιτεύγματα των κε-
κοιμημένων στην ιδιωτική και τη δημόσια
ζωή τους, ώστε να αποτελέσουν παρά-
δειγμα για τους περιλειπόμενους και ειδι-
κότερα για τους απογόνους.

Αν προσπαθούσε κανείς να σκιαγραφήσει
με λίγες φράσεις τον Χρύσανθο Κυπριανού,
θα έλεγε πως υπήρξε άνθρωπος εργατικός,
δραστήριος, με έντονη διάθεση για προ-
σφορά, μέχρις αυτοθυσίας αφοσιωμένος
στο καθήκον απέναντι στην οικογένεια,
στους μαθητές του, στις επαγγελματικές
του υποχρεώσεις, απλός, ανεπιτήδευτος,
ανεκτικός, πρόθυμος να αποδεχτεί τον άν-
θρωπο που είχε απέναντί του και να εκτι-
μήσει – μερικές φορές μάλιστα να υπερε-
κτιμήσει – τις αρετές των συνεργατών του.
Ήταν έτοιμος να πει δυο καλά λόγια παρα-
πάνω, ποτέ παρακάτω. Αυτά τα στοιχεία θε-
μελίωναν μιαν άνετη και ειλικρινή σχέση
συνεργασίας, γι’ αυτό και ήταν πάντα άν-
θρωπος κατ’ εξοχήν συνεργάσιμος. Βαθύ
ήταν ακόμη μέσα του το συναίσθημα ευ-
γνωμοσύνης προς όσους αισθανόταν ότι
τον είχαν με κάποιο τρόπο ευεργετήσει, γι’
αυτό και επανειλημμένα μνημονεύει αγα-
πημένους του δασκάλους, στους οποίους
και αφιέρωσε βιβλία του. Ήταν, τέλος, άν-
θρωπος που υλοποιούσε, που έφτιαχνε
πράγματα. Άρπαζε τις ωραίες εισηγήσεις
και ιδέες κι αμέσως τις έθετε σε εφαρμογή.

Τον πρωτογνώρισα, όταν ήρθε, μαζί με
μερικούς άλλους λαμπρούς νέους φιλολό-
γους, να ενισχύσει το διδακτικό προσωπικό
του παλιού τους σχολείου, του Παγκυπρίου
Γυμνασίου. Ήμουν τότε τελειόφοιτος. Είχα
την ευκαιρία να τον προσεγγίσω σε διάφο-
ρες εκδηλώσεις του σχολείου μας, αλλά κι
έξω απ’ αυτές, κυρίως όταν δίδασκε στο σω-
ματείο ΕΘΑ, εδώ στη γενέτειρά μου Έγ-
κωμη, το θεατρικό έργο του Κύπρου Χρυ-
σάνθη «Ἠταν όλοι τους ανδρείοι».
Παρακολουθούσα κάπως από κοντά τις
πολλές ώρες που αφιλοκερδώς αφιέρωνε,
το μόχθο του και τον τρόπο που προσέγγιζε
τους ερασιτέχνες ηθοποιούς και συνεργά-
τες του. 

Οι πρώτες μου εντυπώσεις για τον άν-
θρωπο, σχηματισμένες με την καθαρή κι
απόλυτη ματιά του εφήβου του 1959, εξα-
κολουθούν να είναι, για μένα τουλάχιστο,
έγκυρες. Στο μεταξύ, βέβαια, εμπλουτίστη-
καν με πολύ περισσότερα ερεθίσματα, κυ-
ρώθηκαν στη λυδία λίθο του χρόνου και
ασφαλώς δεν είναι πια απλώς εντυπώσεις,
αλλά κρίσεις με μονιμότερη διάρκεια. Το
περιεχόμενο όμως είναι σε γενικές γραμμές
το ίδιο, όχι γιατί είχα τότε τρομακτικές ιδιό-
τητες, αλλά γιατί στον Κυπριανού ήταν
τόσο έκτυπες εκείνες οι ιδιότητες, που μου
είχαν κάμει τότε εντύπωση.

Γεννημένος στο Ξερό πριν 80 χρόνια,
αποφοίτησε από το Παγκύπριο Γυμνάσιο,
φοίτησε στην Αμερικανική Ακαδημία Λάρ-
νακας, σπούδασε φιλολογία στο Πανεπι-
στήμιο Αθηνών, παιδαγωγικά στο Πανεπι-
στήμιο του Leeds και εκπαιδευτική
τηλεόραση στο Λονδίνο. Υπηρέτησε ως κα-
θηγητής στο Παγκύπριο Λύκειο Λάρνακας
και στο Παγκύπριο Γυμνάσιο, βοηθός διευ-
θυντής στο Παγκύπριο Γυμνάσιο, γυμνα-
σιάρχης στο Γυμνάσιο Λαπήθου και στο
Παγκύπριο Γυμνάσιο και επιθεωρητής φιλο-
λογικών μαθημάτων. Μετά την αφυπηρέ-
τησή του από την εκπαίδευση εργάστηκε ως
διευθυντής της Βιβλιοθήκης του Πολιτιστι-
κού Κέντρου του Ιδρύματος Μακαρίου Γ΄. 

Ο Κυπριανού τίμησε επάξια τον τίτλο του
πραγματικού αφοσιωμένου δασκάλου, κάτι,
για το οποίο ο ίδιος αισθανόταν περήφα-
νος. Σε αντιφώνησή του όταν τιμήθηκε από
το Δήμο Έγκωμης το 1994 δήλωσε: «Για
κάτι όμως νιώθω περήφανος και το λέγω
αυτή την ώρα:- Ότι υπήρξα δάσκαλος
καλός σε οποιαδήποτε βαθμίδα κι αν βρι-
σκόμουν. Και τον τίτλο του δασκάλου δεν
τον αλλάζω με καμιά άλλη ιδιότητα, γιατί
το έργο του δεν έχει κανένα αντίβαρο κι η
ανταμοιβή είναι ασύγκριτη. Σέβεσαι την
αξιοπρέπεια του παιδιού, δείχνεις κατα-
νόηση κι αγάπη, καλλιεργείς τα διαφέ-
ροντά του, ενισχύεις τις καταβολές του, το
πλάθεις σε πολίτη που να τιμά την έννοια
Ελλάς και το αξίωμα Άνθρωπος, κι έχεις
την ικανοποίηση να βλέπεις μεγάλο μέρος
από τον εαυτό σου να καθρεφτίζεται στα
ευγνώμονα παιδικά μάτια, που προδικά-
ζουν σωστούς πολίτες, επιτυχημένους και
χρήσιμους. Γι’ αυτό η χαρά της έδρας είναι
ανεπανάληπτη κι έντονη η νοσταλγία της».

Θα έπαιρνε χρόνο πολύ η αναφορά στο
τεράστιο συγγραφικό του έργο, που καλύ-
πτει ένα ευρύ θεματολογικά φάσμα, με εκα-
τοντάδες δημοσιεύματα, δεκάδες βιβλία,
και πολλές εκδόσεις, τις οποίες επιμελή-
θηκε. Διαρκώς κυκλοφορούσε στο τυπο-
γραφείο, είχε μανία με το τυπωμένο χαρτί
σε σημείο που φίλοι του τον πείραζαν ότι
στις φλέβες του κυκλοφορούσε τυπογρα-
φικό μελάνι κι ότι δεν ένιωθε καλά χωρίς
αντιμόνιο.  

Ενδεικτικά μόνο αναφέρω μερικούς τίτ-
λους έργων του, γιατί χωρίς έστω κι αυτούς

θα ήταν πολύ ελλιπής η σκιαγράφηση του
ανδρός.   

Στον τομέα της φιλολογίας: Οι αρχαίοι
Έλληνες λυρικοί ποιηταί (με τη σύζυγό του
Παναγιώτα), Η ελληνική πατρίδα και οι
Επτανήσιοι, Η πεζογραφία εις την Κύπρον
κατά τους χρόνους της Φραγκοκρατίας και
Ανθολογία κυπριακής πεζογραφίας 1900-
1970 (με τους Μιχαλάκη Μαραθεύτη και
Νίκο Σπανό) .

Εκπαιδευτικού περιεχομένου εκδόσεις
μπορούν να αναφερθούν: Παρατηρήσεις επί
της Ημέρας Ελευθέρων Δραστηριοτήτων εν
τω Παγκυπρίω Γυμνασίω, Αναλυτικά προ-
γράμματα φιλολογικών μαθημάτων, καθώς
και οι περιοδικές εκδόσεις, που κατά περιό-
δους επιμελήθηκε, όπως το Μαθητικόν
Βήμα του Παγκυπρίου Εμπορικού Λυκείου
Λάρνακος, η Μαθητική Εστία του Παγκυ-
πρίου Γυμνασίου, η Επετηρίδα του ίδιου
σχολείου, η εφημερίδα Φάρος του Γυμνα-
σίου Λαπήθου, το Δελτίο της ΟΕΛΜΕΚ.
Αξιοσημείωτες είναι ακόμη οι εκδόσεις Δελ-
τίον Καθηγητών του Παγκυπρίου Γυμνασίου,
Διαλέξεις του Γυμνασίου Λαπήθου και Σε-
βέρειον Αρρένων.

Σημαντική ήταν ακόμη η συμβολή του
στο χώρο της Βιβλιογραφίας με εκδόσεις,
όπως: Ευρετήριο λαογραφίας των 17 πρώ-
των τόμων της Μαθητικής Εστίας, Αναλυ-
τική βιβλιογραφία των εκδόσεων του Ελλη-
νικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου,
Ευρετήριο των πέντε πρώτων τόμων του πε-
ριοδικού Πνευματική Κύπρος και Πανόραμα
λαογραφίας, τ. Α΄ και Δ΄

Εκεί όμως όπου υπήρξε αξεπέραστος
ήταν η Λαογραφία, όπου έθεσε έντονη τη
σφραγίδα του. «Ο λόγος του λαού μας δια-
μαντόπετρα /έρευνα και γραφή σου»
έγραψε σε επίγραμμα που του αφιέρωσε ο
Κύπρος Χρυσάνθης. Ο Χρύσανθος, ο Άθος
των φίλων του, δεν ήταν λαογράφος του
γραφείου, ένας αστός που βλέπει ψυχρά κι
αφ’ υψηλού το λαϊκό άνθρωπο, αλλά ως άν-
θρωπος του λαού ο ίδιος, είναι δεμένος με
το λαό γι’ αυτό και κάμνει βίωμά του τη λα-
ογραφία. 

Ο φίλος του Κυριάκος Πλησής γράφει
χαρακτηριστικά: «Γέννημα και θρέμμα του
χωριού, έστω κι αν αστικοποιήθηκε, δεν
ξερριζώθηκε και δεν απαρνήθηκε τις ρίζες
του. Τα πρώτα βιώματα τον συνοδεύουν
πάντοτε∙ διαρκώς τροφοδοτούνται από τις
αέναες πηγές της Τσακκίστρας. Στην Τσακ-
κίστρα παίζει πρέφα με τους συγχωριανούς
του, αστειεύεται με τους καφενόβιους, χαι-
ρετά με στεντόρια φωνή τις γυναίκες του
χωριού, ψάλλει, έστω και κάπως παρά-
φωνα, στην εκκλησία, κάθεται με τις γυ-
ναίκες κι ακούει να του λεν τα βάσανά τους
αλλά και ιστορίες παλιές. Συναρμολογεί το
λαμπίκο για τη ζιβανία και τον άλλο λαμ-
πίκο για το ροδόσταμα. Πάει στο δάσος,
βρίσκει αγρέλια και καππάρι και κοκκινο-
μανίταρα, αν ο καιρός βοηθήσει». 

Από τα πολλά λαογραφικά του βιβλία ση-
μειώνω: Λαογραφικά Σύμμεικτα, Λαογραφι-
καί Σπουδαί, τόμοι δύο, Το Παγκύπριον Γυ-
μνάσιον και η Λαογραφία, τέσσερις τόμοι,
Λαογραφικόν Λεξικόν, τόμοι δύο, Κυπριακά
μελετήματα, Κυπριακές σελίδες, Κυπριακά
Ριζώματα, Πανόραμα λαογραφίας, τόμοι
επτά.

Έργο όμως ζωής μπορεί να χαρακτηριστεί
το περιοδικό του Λαογραφική Κύπρος, του
οποίου κυκλοφόρησαν 33 τόμοι από το
1971 ως το 2003. Εκατοντάδες οι συνεργά-
τες, Κύπριοι και Ελλαδίτες, με επιστημονι-
κές εργασίες, αλλά και με απλές καταγρα-
φές. Μια λέξη, ένα αίνιγμα, μια παροιμία,
όλα τα μάζευε. Σου έδινε την εντύπωση πως
τα εκτιμούσε όλα και τα μάζευε ωσάν τα ψί-

χουλα από το αντίδωρο. Δεν άφηνε τίποτε
να πέσει και να χαθεί. Και κάτι ακόμη για το
περιοδικό αυτό, που οφείλεται στην εργα-
τικότητα και τη συστηματικότητα του εκ-
δότη. Συνήθως τα περιοδικά παρουσιάζουν
κατά καιρούς καθυστέρηση στην κυκλοφό-
ρησή τους. Η Λαογραφική Κύπρος ήταν το
μόνο ίσως διεθνώς περιοδικό που κυκλο-
φορούσε πριν από την ώρα του!

Πολλά από τα προαναφερθέντα δεν θα
μπορούσε ίσως να δημιουργήσει, αν δεν είχε
δίπλα του βοηθό και συμπαραστάτη τη γυ-
ναίκα του Παναγιώτα. Υπογραμμίζοντας
αυτή την πλευρά, ο Πλησής γράφει σχετικά:
«Εκείνος από τα ψηλά βουνά του Τροό-
δους, η Παναγιώτα από τα κράσπεδα της
Μεσαρκάς. Εργατικός και γκρινιάρης κά-
ποτε ο Χρύσανθος, εξίσου εργατική αλλά
υπομονετική η Παναγιώτα. Ανέχθηκε και
ανέχεται την ιερή του τρέλα κι όχι μόνον.
Επιμελήτρια των δεκάδων εκδόσεων, διορ-
θώτρια των τυπογραφικών δοκιμίων, συλ-
λέκτρια και η ίδια λαογραφικού υλικού».

Ο Κυπριανού τιμήθηκε από διάφορους
φορείς για το πολύχρονο, ποικίλο και πλού-
σιο έργο του. Αναφέρω μερικές μόνο δια-
κρίσεις: Από την «Ελληνική Λαογραφική
Εταιρεία» ως τακτικός εταίρος, από το Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών, από την Κυπριακή Δη-
μοκρατία με το Αριστείο Γραμμάτων, Τε-
χνών και Επιστημών, από την Εταιρεία
Κυπριακών Σπουδών, από τον ΕΠΟΚ, από
το Ίδρυμα Απελευθερωτικού Αγώνα ΕΟΚΑ
1955-1959, από το ΑΚΕΛ με το βραβείο
Τεύκρου Ανθία-Θοδόση Πιερίδη, από το
Δήμο Έγκωμης και από τους συνεργάτες κι
εκτιμητές της Λαογραφικής Κύπρου. Το πε-
ριοδικό Πνευματική Κύπρος αφιέρωσε σ’
αυτόν σελίδες του τελευταίου του τεύχους.    

Κάμνοντας ο ίδιος κάποιου είδους απο-
λογισμό για το έργο του γράφει: «Έγραψα
πολλά κι έπραξα άλλα τόσα. Δεν ξέρω τι
εκτόπισμα έχουν και πώς θα αντέξουν στο
πέρασμα του αδηφάγου χρόνου. Ξέρω
όμως ότι δούλεψα σκληρά και κράτησα όσο
μπορούσα σε εγρήγορση την ψυχή μου κι
αγωνίστηκα να διατηρήσω την ελευθερία
μου στο ήθος και στο πνεύμα με τα χρέη
της».

Πολλά, λοιπόν, έγραψε και έπραξε κατα-
δαπανηθείς για το καλό της μικρής πικρής
πατρίδας ο εκλιπών αγαπητός φίλος. Την
ώρα τούτη του στερνού αποχαιρετισμού θυ-
μόμαστε τα λόγια του αρχαίου φιλοσόφου
Ηράκλειτου ότι η ζωή και ο θάνατος είναι
μια συνέχεια. Ο θάνατος και η ζωή εναλ-
λάσσονται όπως ο ύπνος και η αγρύπνια. Η
Εκκλησία με τη θαυμάσια νεκρώσιμη ακο-
λουθία, με λόγο ποιητικό και πλήρη υψη-
λών νοημάτων, προσφέρει σ’ όλους μας, του
κύκλου του, αλλά κυρίως στην οικογένειά
του, την εξ ύψους παρηγορία. «Όσα εστίν
αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα αγνά,
όσα προσφιλή, όσα εύσημα», όπως λέγει ο
απόστολος Παύλος, όλα αυτά υπήρξαν όχι
μόνο μέσα στο λογισμό, αλλά διαπότιζαν
και τις πράξεις του αγαπητού μας Χρύσαν-
θου, εξακτινώνοντας μ’ αυτό τον τρόπο
στους γύρω του το φως του παραδείγματός
του. Μνήμονες τούτων οι μαθητές του, οι
συνάδελφοι, οι συνεργάτες και φίλοι του. Η
γυναίκα του Παναγιώτα, οι κόρες του
Ελένη, Στέφη και Θεοδώρα και τα εγγόνια
του μπορούν να περηφανεύονται για το σύ-
ζυγο, πατέρα και παππού τους, αλλά οι νε-
ότεροι έχουν ταυτόχρονα και χρέος να προ-
σβλέπουν σ’ αυτόν ως φάρο καθοδηγητικό
στη ζωή τους.

Καλό σου ταξίδι, αγαπητέ μας Άθο. Αι-
ωνία ας είναι η μνήμη σου. �

Επικήδειος για τον Χρύσανθο Στ. Κυπριανού
Εκκλησία Αγίου Νικολάου Έγκωμης , 3 Νοεμβρίου 2011, 12 μ.
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Μέσα στα πλαίσια της αρμοδιότη-
τας του το Τμήμα Επιθεώρησης
Εργασίας προώθησε την ποινική

δίωξη εργοδοτών που παρέβηκαν τις διατά-
ξεις της Νομοθεσίας η οποία αφορά θέματα
ασφάλειας και υγείας στην εργασία. Ως
αποτέλεσμα των διώξεων αυτών το Επαρ-
χιακό Δικαστήριο Λευκωσίας καταδίκασε
μέσα στο 2011 τους πιο κάτω:

1. Την εταιρεία «ΜΑΤΘΑΙΟΣ Σ.
Χ''ΤΟΦΗ», που δραστηριοποιείται στον
τομέα των κατασκευών, σε συνολικό πρό-
στιμο €1.100 για τις πιο κάτω παραβάσεις
των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργα-
σία Νόμων του 1996 έως 2003 και των περί
Ασφάλειας και Υγείας (Ελάχιστες Προδια-
γραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτά-
ξια) Κανονισμών του 2002, που έθεσαν σε
κίνδυνο τραυματισμού πρόσωπα στην ερ-
γασία και τρίτα πρόσωπα:

(α) Παράλειψη τοποθέτησης στερεών
κιγκλιδωμάτων (α) στα άκρα δαπέδων των
ορόφων, (β) στο άνοιγμα του πηγαδιού του
ανελκυστήρα και (γ) στο κλιμακοστάσιο, με
επαρκές ύψος τουλάχιστον 1.10m από το
δάπεδο, που να διαθέτουν θωράκιο ή άλλο
εμπόδιο στη στάθμη του δαπέδου ύψους
τουλάχιστον 0.20 m, ή χρησιμοποίησης
άλλων ισοδύναμων μέσων για παρεμπόδιση
της πτώσης προσώπων από ύψος.

(β) Παράλειψη πραγματοποίησης εργα-
σιών σε ύψος, για την κατασκευή των κο-
λώνων 3ου ορόφου, με τη βοήθεια κατάλ-
ληλου εξοπλισμού ή μηχανισμών
συλλογικής προστασίας όπως η χρήση
ικριωμάτων, κιγκλιδωμάτων, εξέδρων εργα-
σίας ή δικτύων προστασίας, ή άλλων μέσων
ασφάλειας με αγκύρωση.

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

2. Την εταιρεία «N.M. LOIZOU ENTER-
PRISES LTD», που δραστηριοποιείται στον
τομέα των κατασκευών, σε πρόστιμο €750
για τις πιο κάτω παραβάσεις των περί
Ασφάλειας και Υγείας (Ελάχιστες Προδια-

γραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτά-
ξια) Κανονισμών του 2002, που έθεσαν σε
κίνδυνο τραυματισμού εργοδοτούμενα της
πρόσωπα:

(α) Παράλειψη τοποθέτησης στερεών
κιγκλιδωμάτων (α) στα άκρα δαπέδων των
ορόφων, (β) στο άνοιγμα του πηγαδιού του
ανελκυστήρα και (γ) στο κλιμακοστάσιο, με
επαρκές ύψος τουλάχιστον 1.10m από το
δάπεδο, που να διαθέτουν θωράκιο ή άλλο
εμπόδιο στη στάθμη του δαπέδου ύψους
τουλάχιστον 0.20 m, ή χρησιμοποίησης
άλλων ισοδύναμων μέσων για παρεμπόδιση
της πτώσης προσώπων από ύψος.

(β) Παράλειψη χρήσης κατάλληλου εξο-
πλισμού ή μηχανισμών συλλογικής προ-
στασίας όπως η χρήση κατάλληλων ικριω-
μάτων, κιγκλιδωμάτων, εξέδρων εργασίας ή
δικτύων προστασίας ή με την πρόβλεψη κα-
τάλληλων μέσων πρόσβασης και χρήσης
εξαρτισμών ή άλλων μέσων ασφάλειας με
αγκύρωση για παρεμπόδιση της πτώσης
από ύψος κατά την κατασκευή ξυλότυπου
κολώνων.

3. Την εταιρεία «KYRIAKOS AN-
DREOU ARSIOTIS DEVELOPMENTS &
CONSTRUCTIONS LTD», που δραστη-
ριοποιείται στον τομέα των κατασκευών, σε
συνολικό πρόστιμο €1.000 για τις πιο κάτω
παραβάσεις των περί Ασφάλειας και Υγείας
(Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά
ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2002
και των περί Ελαχίστων Προδιαγραφών
Ασφάλειας και Υγείας (Χρήση στην Εργα-
σία Εξοπλισμού Ατομικής Προστασίας) Κα-
νονισμών του 2001, που έθεσαν σε κίνδυνο
τραυματισμού εργοδοτούμενα της πρό-
σωπα και άλλα πρόσωπα στην εργασία:

(α) Παράλειψη τοποθέτησης στερεών
κιγκλιδωμάτων (α) στα άκρα δαπέδων των
ορόφων και (β) στο κλιμακοστάσιο, με
επαρκές ύψος τουλάχιστον 1.10m από το
δάπεδο, που να διαθέτουν θωράκιο ή άλλο
εμπόδιο στη στάθμη του δαπέδου ύψους
τουλάχιστον 0.20 m, ή χρησιμοποίησης
άλλων ισοδύναμων μέσων για παρεμπόδιση
της πτώσης προσώπων από ύψος.

(β) Παράλειψη πραγματοποίησης εργα-
σιών σε ύψος, με τη βοήθεια κατάλληλου
εξοπλισμού ή μηχανισμών συλλογικής προ-
στασίας όπως η χρήση κατάλληλων ικριω-
μάτων, κιγκλιδωμάτων, εξέδρων εργασίας ή
διχτύων προστασίας, ή με την πρόβλεψη
κατάλληλων μέσων πρόσβασης και χρήση
εξαρτισμών ή άλλων μέσων ασφάλειας με
αγκύρωση για παρεμπόδιση της πτώσης
από ύψος.

(γ) Παράλειψη διασφάλισης της παροχής
και χρήσης κατάλληλου εξοπλισμού ατομι-
κής προστασίας (δηλαδή κράνη ασφαλείας
κ.α.).

4. Την εταιρεία «ΝΙΚΟΛΑΣ Κ. ΜΑ-
ΚΡΗΣ & ΥΙΟΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΛΤΔ»,
που δραστηριοποιείται στον τομέα των κα-
τασκευών, σε συνολικό πρόστιμο €1.500 για
τις πιο κάτω παραβάσεις των περί Ασφά-
λειας και Υγείας (Ελάχιστες Προδιαγραφές
για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανο-
νισμών του 2002, που έθεσαν σε κίνδυνο
τραυματισμού πρόσωπα στην εργασία:

(α) Παράλειψη τοποθέτησης στερεών
κιγκλιδωμάτων (α) στα άκρα δαπέδων των
ορόφων και (β) στο άνοιγμα του πηγαδιού
του ανελκυστήρα, με επαρκές ύψος τουλά-
χιστον 1.10m από το δάπεδο, που να διαθέ-
τουν θωράκιο ή άλλο εμπόδιο στη στάθμη
του δαπέδου ύψους τουλάχιστον 0.20 m, ή
χρησιμοποίησης άλλων ισοδύναμων μέσων
για παρεμπόδιση της πτώσης προσώπων
από ύψος.

(β) Παράλειψη πραγματοποίησης εργα-
σιών σε ύψος, με τη βοήθεια κατάλληλου
εξοπλισμού ή μηχανισμών συλλογικής προ-
στασίας όπως η χρήση κατάλληλων ικριω-
μάτων, κιγκλιδωμάτων, εξέδρων εργασίας ή
διχτύων προστασίας, ή με την πρόβλεψη
κατάλληλων μέσων πρόσβασης και χρήση
εξαρτισμών ή άλλων μέσων ασφάλειας με
αγκύρωση για παρεμπόδιση της πτώσης
από ύψος.

(γ) Παράλειψη κατασκευής και χρήσης
κατάλληλων εξέδρων εργασίας για παρεμ-
πόδιση της πτώσης προσώπων από ύψος.

5. Την εταιρεία «KARPOZILOS CON-

STRUCTIONS AND DEVELOPMENTS
LTD», που δραστηριοποιείται στον τομέα
των κατασκευών, σε συνολικό πρόστιμο
€1.850 για τις πιο κάτω παραβάσεις των
περί Ασφάλειας και Υγείας (Ελάχιστες Προ-
διαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργο-
τάξια) Κανονισμών του 2002 και των περί
Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και
Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία
Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών του
2001 και 2004, που έθεσαν σε κίνδυνο τραυ-
ματισμού πρόσωπα στην εργασία και εργο-
δοτούμενα της πρόσωπα:

(α) Παράλειψη τοποθέτησης στερεών
κιγκλιδωμάτων (α) στα άκρα δαπέδων των
ορόφων και (β) στα άκρα δαπέδου της πλά-
κας οροφής των ορόφων, με επαρκές ύψος
τουλάχιστον 1.10m από το δάπεδο, που να
διαθέτουν θωράκιο ή άλλο εμπόδιο στη
στάθμη του δαπέδου ύψους τουλάχιστον
0.20 m, ή χρησιμοποίησης άλλων ισοδύνα-
μων μέσων για παρεμπόδιση της πτώσης
προσώπων από ύψος.

(β) Παράλειψη (α) λήψης μέτρων για στε-
ρέωση φορητής κλίμακας, ώστε να εμποδί-
ζεται η ολίσθηση κατά τη χρήση της και (β)
χρήσης κατάλληλης κλίμακας για πρό-
σβαση, η οποία να υπερβαίνει τη στάθμη
πρόσβασης ή να παρέχει άλλες κατάλληλες
διατάξεις ώστε να επιτρέπεται η ασφαλής
λαβή.

(γ) Παράλειψη τοποθέτησης μόνιμων και
σταθερών ρευματοδοτών κοντά στις θέσεις
εργασίας, για την αποφυγή χρήσης εύκαμ-
πτων καλωδίων μεγάλου μήκους.

(δ) Παράλειψη ειδοποίησης του Αρχιεπι-
θεωρητή για την εκτέλεση των οικοδομικών
εργασιών, που ανέλαβε και εκτελούσε, μέσω
της εκ των προτέρων γνωστοποίησης πριν
από την έναρξη των εργασιών.

6. Την εταιρεία «ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΝΔ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΛΤΔ», που δραστηριο-
ποιείται στον τομέα των κατασκευών, σε
συνολικό πρόστιμο €2.200 για σειρά παρα-
βάσεων. �

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

Tου Δρ. Αντώνη Πρωτοπαπά,
Προέδρου Επιτροπής Κοινωνικής
Πρόνοιας της Βουλής των Γερόντων

Που γέρους άκουε εφτζιές,
μέθκια τζιαι ιστορίες
τζιαι βάλε νουν ήντα λαλούν,
λόγια τζιαι παροιμίες
Εθ θεμελιοί πάνω στη γη
τζ’ αρκή του κάθε τόπου
τζιαι βασταρκά του κάθε νιού
τζιαι προκοπή τ’ αδρώπου*

Αφορμή του άρθρου αυτού είναι οι βαθυ-
στόχαστες αυτές παροιμίες της Κύπρου και
της σημασίας που διαδραματίζουν στην επί-
λυση προβλημάτων και στον κατευναστικό
τους ρόλο τόσο μέσα στην οικογένεια και
κατ’ επέκταση στην κοινωνία.

Ζούμε σ’ ένα κόσμο καμωμένο για τους
νεότερους, όπου οι γηραιότεροι σπρώχνον-
ται στο περιθώριο, παραμελούνται οι ανάγ-
κες τους παραγνωρίζοντας τις εμπειρίες, τις
ικανότητες και τη σοφία που κατέχουν.

Χωρίς αμφιβολία η σύγχρονη κοινωνία
θα έβγαινε κερδισμένη εάν έθετε ευήκοον
ους στη φωνή των ηλικιωμένων, στον
πλούτο των εμπειριών που πολλές φορές
εκφράζονται με παροιμίες και ιστορίες που
έχουν να διηγηθούν προς τους νεότερους.

Είναι γνωστό πως οι γέροντες αρέσκον-
ται να διηγούνται ιστορίες που τις πιο πολ-
λές φορές εμπεριέχουν την εμπειρία, τις
χαρές και τις λύπες της ζωής που πέρασαν.
Ένας σοφός Κινέζος γέροντας είπε κάποτε
πως το σύμπαν είναι φτιαγμένο από ιστο-
ρίες κι όχι με άτομα! Όταν δηλαδή μια
σκέψη μεταφέρεται σε μια όμορφη ιστορία
εμπεριέχει από μόνη της ταυτόχρονα και
κάποια ιδιαίτερη εμπειρία και σοφία. Γι’
αυτό είναι πολύ χρήσιμο και σημαντικό να
μάθουμε να αφουγκραζόμαστε τις ιστορίες
των γερόντων και του παρελθόντος.

* Κύπρου Κουρτελλάρη: 
«Ιστορίες τζιαι παροιμίες του παππού»

Τι είδους ιστορίες; Απλώς αυτές που μας
υπενθυμίζουν να είμαστε καλοί ο ένας προς
τον άλλο, ιστορίες που μας ενθαρρύνουν να
είμαστε φιλόξενοι προς τους ξένους, την
αγάπη προς την οικογένεια και την πατρίδα,
ιστορίες που τονίζουν καθαρά τις διαφορές
μεταξύ του καλού και του κακού.

Ένα αθάνατο παράδειγμα της σημασίας
των ιστοριών και παραμυθιών που μας κλη-
ροδότησαν οι παλαιότεροι είναι οι ιστορίες
του Ομήρου στην Ιλιάδα και Οδύσσεια, που
αποτελούν έναν ύμνο προς τα ανώτερα αν-
θρώπινα συναισθήματα της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας και ευγένειας. Παραθέτω
απλά δύο πρόχειρα παραδείγματα: “καμιά

δουλειά κακή δεν πρόκοψε“, “για ένα χα-
μένο εγγύηση παίρνοντας χαμένος βγαίνεις
πάντα!“

Για χιλιάδες χρόνια οι γέροντες υπήρξαν
πάντοτε οι φύλακες των παραμυθιών και
του πολιτισμού του λαού τους, παραδίδον-
τας αυτές τις εμπειρίες σαν κληροδότημα
στους νεότερους, γεγονός που πάει σήμερα
να εξαλειφθεί δυστυχώς.
Οι γέροντες ως ειρηνοποιοί μέσα στην
οικογένεια

Ένα σημαντικό έργο που διαδραματίζουν
ο παππούς και η γιαγιά είναι η επίλυση των
διαφορών και προβλημάτων που παρουσιά-
ζονται μέσα στην ίδια την οικογένεια. Η
συγκεντρωμένη πείρα, η σοφία που απο-
κτήθηκε ύστερα από πολλές δοκιμασίες και
επίλυση δύσκολων καταστάσεων στη διάρ-
κεια της ζωής τους, καθιστούν τους γέρον-
τες γονείς μοναδικούς και ιδανικούς μεσο-
λαβητές. Το καλό που θα προέλθει από τον
ρόλο αυτό επεκτείνεται και πέραν των άμε-
σων εμπλεκομένων και ιδιαίτερα πάνω στις
επερχόμενες γενιές των εγγονιών.
Ειρήνη στον κόσμο

Δίκαια οι γέροντες έχουν κερδίσει τη
φήμη του ειρηνοποιού. Οι σωματικές και
πνευματικές αλλαγές που συμβαδίζουν με
την προχωρημένη ηλικία, προκαλούν, ως
είναι φυσικό, τη βίαια σύγκρουση να είναι
αχρείαστη. Απλώς οι γέροντες δεν μπορούν

να επικρατήσουν έναντι των νεότερων και
ως είναι φυσικό να απομακρύνονται από
την εξουσία, όμως συνεχίζουν να παραμέ-
νουν μέρος της κοινωνίας στην οποία ζουν
και κινούνται. Ταυτόχρονα, το γεγονός
αυτό θέτει σε δεύτερη μοίρα το εγώ του και
παρέχει στους ηλικιωμένους μια νέα προ-
σέγγιση τόσο προς τον εαυτό τους όσο και
προς την κοινωνία. Όλες αυτές οι αλλαγές
προετοιμάζουν τους γέροντες για το μονα-
δικό ρόλο του ειρηνοποιού που μπορούν
τώρα να διαδραματίσουν.

Αυτός ο νέος τους ρόλος τους παρέχει τη
δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν την εμ-
πειρία και τη σοφία που κέρδισαν με την
πάροδο του χρόνου γιατί ο ρόλος του ειρη-
νοποιού δεν είναι εύκολος. Και το δύσκολο
αυτό έργο ξεκινά πρώτον με το να κάνουμε
ειρήνη με τον εαυτό μας και για να οδηγη-
θούμε στο μακρύτερο ταξίδι που μας οδη-
γεί στο δρόμο του ειρηνοποιού. Οφείλουμε
να ισχυροποιήσουμε τις σχέσεις μεταξύ των
γενεών πάνω στις αρχές της αλληλοκατα-
νόησης και συνεργασίας πάνω στις οποίες
πρέπει να στηρίζεται κάθε υγιής ανθρώπινη
κοινωνία.

Το γήρας έχει ήδη διανύσει το δρόμο του,
αυτό της δουλειάς και της τιμής. Στο τέλος
ο θάνατος τα παρασέρνει όλα μα “κάτι ευ-
γενικό παραμένει ακόμα” όπως λέει και ο
ποιητής, αυτό της προσφοράς. �

Οι γέροντες ως ειρηνοποιοί στην κοινωνία
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Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Δημοκρατίας 
διοργάνωσε εκπαιδευτική ημερίδα για τους Λειτουργούς της 
με θέμα «Διαχείριση Κινδύνων» (Risk Management)

ΗΥπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου
της Δημοκρατίας στις 24 Νοεμβρίου
2011, διοργάνωσε με επιτυχία εκπαι-

δευτική ημερίδα στην αίθουσα συνεδριά-
σεων/ εκπαίδευσης των γραφείων της.
Θέμα του σεμιναρίου αποτέλεσε η «Διαχεί-
ριση Κινδύνων» με εισηγητή την κα. Πολίνα
Αντωνίου, Ανώτερη Διευθύντρια από τον
Τομέα Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρε-
σιών του ελεγκτικού οίκου PWC και ειδική
σε θέματα διαχείρισης κινδύνων σε οργανι-
σμούς.  Η διεξαγωγή του σεμιναρίου εν-
τάσσεται μέσα στα πλαίσια υλοποίησης της
καθορισμένης στρατηγικής εκπαίδευσης
της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου που
αφορά στη κάλυψη σημαντικών ελεγκτικών
θεμάτων για τη συνεχή κατάρτιση και επι-
μόρφωση του προσωπικού της.  

Ο κ. Ανδρέας Μ. Λαμπριανού, Έφορος
Εσωτερικού Ελέγχου της Δημοκρατίας, στο
χαιρετισμό του δήλωσε μεταξύ άλλων ότι
ως αποτέλεσμα και της παγκόσμιας οικονο-
μικής κρίσης που διανύουμε καθώς και της
τρέχουσας αστάθειας στον ευρύτερο χρη-
ματοοικονομικό τομέα, η διαχείριση κινδύ-
νων αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σπου-
δαιότητα. Η εφαρμογή διαδικασιών για τη
διαχείριση κινδύνων καθίσταται επομένως
ακόμη πιο επιτακτική και βρίσκει σήμερα
ανταπόκριση σε όλους ανεξαρτήτως τους
τομείς της οικονομίας. Η όλη εκτίμηση κιν-
δύνου είναι μια διαδικασία ιδιαίτερα ση-
μαντική και επηρεάζει άμεσα και σε μεγάλο
βαθμό, όλους τους φορείς στην παγκοσμιο-
ποιημένη οικονομία, είτε μιλάμε για κυβερ-
νήσεις και οργανισμούς του Δημοσίου, είτε

μεγάλες επιχειρήσεις και ιδιωτικούς οργα-
νισμούς.

Στο εν λόγο σεμινάριο, το οποίο παρακο-
λούθησε όλο το προσωπικό της Υπηρεσίας,
έγινε παρουσίαση και ανταλλάχθηκαν από-
ψεις σε θέματα που καλύπτουν τις Αρχές
Διαχείρισης Κινδύνων συμπεριλαμβανομέ-
νων της Μεθοδολογίας C.O.S.O. 2 - Enter-
prise Risk Management καθώς και στις πρα-
κτικές που χρησιμοποιούνται για την
εκτίμηση και αντιμετώπιση κινδύνων σε
διάφορους οργανισμούς.  Στα πλαίσια του
εν λόγω σεμιναρίου οι συμμετέχοντες είχαν
επίσης την ευκαιρία να ακούσουν αφενός
για τους ρόλους και τις ευθύνες των κυριό-
τερων εμπλεκόμενων στη διαχείριση κινδύ-
νων και αφετέρου για τον πολύ σημαντικό
ρόλο που καλείται να επιτελέσει ο Εσωτε-
ρικός Ελεγκτής στη διαχείριση κινδύνων.  

Πρόσθετα, οι συμμετέχοντες είχαν την
ευκαιρία να ακούσουν και να συζητήσουν
για την πρακτική εφαρμογή των διαφόρων
εννοιών της διαχείρισης κινδύνων σε συγ-
κεκριμένες αλλά καίριες διαδικασίες που
συναντούν συχνά στα πλαίσια των ελέγχων
που διενεργούν και αφορούν τις δημόσιες
συμβάσεις, τις εισπράξεις και πληρωμές
καθώς και στις διαδικασίες που σχετίζονται
με τις εφαρμογές νέων λογισμικών από διά-
φορους φορείς.  Τέλος, στα πλαίσια της εκ-
παιδευτικής ημερίδας, καλύφθηκαν θέματα
που αφορούν τη χρησιμότητα αλλά και τις
δυνατότητες που προσφέρει σήμερα η τε-
χνολογία στη διεξαγωγή του Εσωτερικού
Ελέγχου. �

Αφυπηρέτηση του Διευθυντή του Τμήματος 
Αναδασμού Πάνου Σ. Ιωαννίδη

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή
11 Νοεμβρίου 2011, εκδήλωση για
την αφυπηρέτηση του Διευθυντή

του Τμήματος Αναδασμού, κ. Πάνου Σ.
Ιωαννίδη.

Ο Πάνος Σ. Ιωαννίδης εργοδοτήθηκε στο
Τμήμα Αναδασμού στις 25 Μαΐου 1973.
Την 1η Μαΐου 2000, η Επιτροπή Δημόσιας
Υπηρεσίας διόρισε τον Πάνο Σ. Ιωαννίδη
στη θέση του Διευθυντή του Τμήματος
Αναδασμού.  Από τη θέση αυτή, υπηρέτησε
το Τμήμα Αναδασμού για 11 και πλέον χρό-
νια.  Στις 31 Ιανουαρίου 2012, ο κ. Ιωαννί-
δης αφυπηρετεί από τη δημόσια υπηρεσία.

Κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης υπη-
ρεσίας του, εκπροσώπησε το Τμήμα Ανα-
δασμού και το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσι-
κών Πόρων και Περιβάλλοντος σε

Υπουργικές, Κοινοβουλευτικές, Τεχνικές
Επιτροπές και Σεμινάρια.  Παρακολούθησε
επίσης, έργα αναδασμού στη Γερμανία, Ελ-
λάδα και Νορβηγία και έγραψε σειρά άρ-
θρων και μελετών πάνω σε θέματα αναδα-
σμού, καθώς και σε ποικίλα χαρτογραφικά
και γεωγραφικά θέματα. 

Στην εκδήλωση για την αφυπηρέτησή του
παρέστηκαν ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσι-
κών Πόρων και Περιβάλλοντος, κ. Σοφο-
κλής Αλετράρης, ο Υπουργός Άμυνας, κ.
Δημήτρης Ηλιάδης, ο Βουλευτής Κερύ-
νειας, κ. Σοφοκλής Φυττής, η Γενική Διευ-
θύντρια του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσι-
κών Πόρων και Περιβάλλοντος, κα Αίγλη
Παντελάκη, ο Πρόεδρος της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ., κ.
Αντρέας Χριστοδούλου, ο Γενικός Γραμμα-
τέας της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ, κ. Γλαύκος Χατζηπέ-
τρου καθώς και συνάδελφοι, φίλοι και εκτι-
μητές του έργου του.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, έγινε
σύντομη ομιλία από τον Υπουργό Άμυνας,
κ. Δημήτρη Ηλιάδη και απηύθυναν χαιρετι-
σμούς η Γενική Διευθύντρια του Υπουρ-
γείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περι-
βάλλοντος, κα Αίγλη Παντελάκη και οι δύο
εκ περιτροπής Αναπληρωτές Διευθυντές
του Τμήματος Αναδασμού, κα Φροσούλα
Χριστοφίδου και κ. Μάκης Οικονομίδης. �

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επαρ-
χιακού Τμήματος ΠΑΣΥΔΥ Λευκω-
σίας, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος

διοργανώνει το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου,
2011 και ώρα 10.30 π.μ. στο Δημοτικό Θέ-
ατρο Λατσιών, Χριστουγεννιάτικη Γιορτή
στην οποία θα παρουσιασθεί το παιδικό
έργο του Θ.Ο.Κ. «Το χειμωνιάτικο παρα-
μύθι» του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, σε μετά-
φραση-διασκευή Σύσσυ Αλατά και σκηνο-
θεσία Έλλης Παπακωνσταντίνου. Πριν από
την παρουσίαση του έργου ταχυδακτυ-
λουργός θα διασκεδάσει τα παιδιά.

Την ίδια μέρα ο Άγιος Βασίλης θα μοιρά-
σει πλούσια δώρα στα παιδιά που θα πα-
ρευρεθούν. Επίσης με το εισιτήριο εισόδου
θα κληρωθούν πλούσια δώρα.

Εισιτήρια εισόδου προς
€3.00 μπορούν να προμη-
θευτούν 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 • Ιωάν-
νης 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

Κοπιάστε, η γιορτή συνεχίζεται.
Νέες δημιουργίες!
Μικρά και μεγάλα χειροποίητα θαύματα, υφαντές τσάντες που σας ταξιδεύουν σε Φλω-
ρεντία, Τορίνο και Αμβέρσα... υφαντά για το σπίτι και τον άνθρωπο, θήκες για κινητά,
τσαντάκια από χλιδάτα υφαντά, πίνακες ζωγραφικές... Χριστουγεννιάτικα δώρα που θα
τα θυμάστε!

Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2011 από 9.00 μέχρι 21.00 και
Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2011 από 11.00 μέχρι 20.00.

Οδός Αγίας Βαρβάρας 1, (δίπλα από την εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας)
Καϊμακλί 1021, Λευκωσία, Τηλ: 22466373, 99475219

Εργαστήρι υφαντικής της 
Τζούλιας Αστραίου-Χριστοφόρου
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Μετά την πληροφόρηση του θα-
νάτου της συνάδελφης Τερέζας
Σωτηρίου, το Κλαδικό Συμβούλιο

σε έκτακτη συνεδρία του στις 25/11/2011
αποφάσισε τα ακόλουθα:

Το Κλαδικό Συμβούλιο εκφράσει τα
θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια
της αείμνηστης συνάδελφης.

Αναλάβει τα έξοδα της κηδείας.
Ο Πρόεδρος του κλάδου να εκφωνήσει

επικήδειο.
Το Κλαδικό Συμβούλιο παραστεί σύσ-

σωμο και καταθέσει στεφάνι εκ μέρους του
προσωπικού.

Ο θάνατος της συνάδελφου επήλθε στις
25 Νοεμβρίου 2011 μετά από επιδείνωση
της κατάστασης της υγείας από την επά-
ρατη ασθένεια. Η κηδεία της έγινε μέσα σε
βαρύτατο πένθος στις 28 Νοεμβρίου 2011
από τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης και ο ενταφιασμός της στο Νέο Κοι-
μητήριο Λευκωσίας στην Αγλαντζιά. Στην
κηδεία παρευρέθηκαν πλήθος συγγενών
και φίλων της εκλιπούσης καθώς και τα
πλείστα μέλη του Προσωπικού Φυλακών.
Στεφάνια κατατέθηκαν από τον Αναπλη-
ρωτή Διευθυντή Φυλακών Κύριο Γεώργιο
Τρυφωνίδη, εκ μέρους του Υπουργού Δι-
καιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και της Δι-
εύθυνσης Φυλακών και από τον Πρόεδρο
του Κλαδικού Συμβουλίου Ανδρέα Σολω-
μού εκ μέρους του Προσωπικού Φυλακών.
στεφάνια κατέθεσαν επίσης συγγενείς και
φίλοι της εκλιπούσης. 

Στον επικήδειο λόγο, εκ μέρους της Διεύ-
θυνσης Φυλακών, τον οποίο ανέγνωσε ο
Αρχιεπιθεωρητής Φυλακών Ανδρέας Πελα-
βάς ανάφερε τα ακόλουθα:

Με βαθειά θλίψη και πόνο ανείπωτο συγ-
κεντρωθήκαμε σήμερα εδώ για να αποχαι-
ρετήσουμε την αγαπημένη μας Τερέζα στο
μακρινό της ταξίδι.

Τα κακά μαντάτα για την Τερέζα έφτασαν
σε μας σαν χειμωνιάτική καταιγίδα που
άφησε πίσω της συντρίμια, αφού οι ψυχές
όλων των συναδέλφων της καταρρακώθη-
καν και σπάραξαν και λύγισαν και δάκρυ-
σαν.

Η Τερέζα προσελήφθη στο Τμήμα Φυλα-
κών σαν μόνιμη Δεσμοφύλακας στις 15 Δε-
κεμβρίου 1999, όπου με πολλή όρεξη και
ζήλο ξεκίνησε την σταδιοδρομία της.

Αφού πέτυχε τις ενδοτμηματικές και τις
άλλες εξετάσεις που απαιτούντο από την
Υπηρεσία της, κέρδισε στη συνέχεια όλα τα
σήματα καλής διαγωγής γεγονός που θα
της προσέφερε επάξια το επίδομα αξίας την
1/12/2011. 

Στη σύντομη υπηρεσία της στις Κεντρι-
κές Φυλακές, όσοι την γνώρισαν θα την θυ-
μούνται για τον πράο και ήρεμο χαρακτήρα
της, την ευγένεια και αφοσίωση της στο κα-
θήκον.

Ήταν πρότυπο πειθαρχίας και τήρησης
των εντολών και οδηγιών της Διεύθυνσης
σε όλους τους τομείς που υπηρέτησε στο
τμήμα Φυλακών.  

Ο επαγγελματισμός της διακρινόταν ει-
δικά στους χειρισμούς θεμάτων στην γυναι-
κεία πτέρυγα, όπου έδειχνε ανθρωπισμό
στις κρατούμενες και συνεργασία πάντοτε
με τους συναδέλφους και ανωτέρους της,
παρά το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αν-
τιμετώπιζε. 

Τα τελευταία χρόνια  η Τερέζα αφού κτυ-
πήθηκε ανελέητα από την επάρατη νόσο
άρχισε ένα υπεράνθρωπο αγώνα επιβίωσης.
Ένα αγώνα που τον τίμησε μέχρι το τέλος
αφού καθ΄ όλη την διάρκεια του ήταν δυ-
νατή, πραγματική πολεμίστρια και πάνω
απ΄ όλα απίστευτα αξιοπρεπής.

Η δύναμη ψυχής της αγαπημένης μας Τε-

ρέζας θα είναι ο φάρος που θα καθοδηγά
όλους εμάς σε κάθε δύσκολη μας στιγμή, θα
είναι η παρακαταθήκη που μας άφησε για
να συνεχίσουμε ο καθένας μας το δικό του
αγώνα γι΄ αυτό θερμά την ευχαριστούμε.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια
στο σύζυγο και οικογένεια της.

Αγαπημένη μας Τερέζα,
Το κενό που αφήνεις στο χώρο της εργα-

σίας σου είναι   δυσαναπλήρωτο.
Θα σε θυμόμαστε πάντα σαν μια αγαπη-

μένη συνάδελφο αλλά και φίλη και θα σε
έχουμε σαν παράδειγμα προς μίμηση.

Αιωνία σου η μνήμη και Καλό σου ταξίδι.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπά-
σει.

Ο Πρόεδρος του Κλάδου Προσωπικού
Φυλακών Ανδρέας Σολωμού, στον επική-
δειο τον οποίο ανέγνωσε ανάφερε τα ακό-
λουθα:

Απρόσμενο το απόγευμα της Παρα-
σκευής,

Λίγο πριν το ηλιοβασίλεμα ακούσαμε το
κακό μαντάτο,

Έφυγε η Τερέζα.
Κανένας δεν πίστευε στη θλιβερή είδηση,

που άπλωσε της μαύρη της σκιά
στο σπίτι της, 
στην γειτονιά της, 
στο δεύτερο της σπίτι, στο τμήμα μας,
Θλίψη και οδυρμός από τους δικούς της

ανθρώπους,
Συγκλονισμός από συνάδελφες, και συ-

νάδελφους,
Αγαπημένη μας Τερέζα,
Σήμερα, συντετριμμένοι από τον πόνο και

τη θλίψη για τον αδόκητο χαμό σου, συγγε-
νείς, φίλοι, γνωστοί και συνάδελφοί σου,
κατακλύσαμε τον Άγιο τούτο χώρο, για να
σε κατευοδώσουμε στο τελευταίο σου τα-
ξίδι, που οδηγεί στην αιωνιότητα. Στεκόμα-
στε μπροστά στο όντος φοβερότατο, το του
θανάτου μυστήριο, όπου αρμόζει η προ-
σευχή. 

Για περισσότερα από 5 χρόνια πολεμού-
σες με όλες σου τις δυνάμεις να νικήσεις την
επάρατη ασθένεια που σε χτύπησε, με συμ-
παραστάτες τα πολυαγαπημένα σου πρό-
σωπα να σου προσφέρουν αγάπη και
στοργή και την επιστήμη να σου προσφέρει
ότι ήταν δυνατό. 

Είχες στο πλευρό σου τον πολυαγαπη-
μένο σου συζύγου Στέλιο, όπου στα 7 χρό-
νια αρμονικού γάμου, στάθηκε με στοργή
στο πλάι σου, και με ψυχική και ηθική δύ-
ναμη, στις δύσκολες στιγμές της πεντάχρο-
νης δοκιμασίας σου, σου συμπαραστάθηκε,
μέχρι την τελευταία σου πνοή.

Στο πλευρό σου η λατρευτή σου μητέρα
Ζωή, συνεχώς στο προσκέφαλο σου, προ-
σφέροντας σου πολύπλευρη συμπαρά-
σταση. Σαν μάνα, φροντίζοντας με μητρική
αγάπη και στοργή το βλαστάρι της, σαν νο-
σοκόμα προσφέροντας σου ιατρική φρον-
τίδα και περίθαλψη.

Η πολυαγαπημένη σου αδελφή Δέσποινα
ερχόταν τακτικά στην Κύπρο για να σε βλέ-
πει, να σου συμπαρίσταται, να σε εμψυχώνει
με την αδελφική αγάπη που σας περιέ-
βαλλε. 

Τα αγαπημένα σου πεθερικά Ανδρέας και
Ελένη βρισκόντουσαν πάντοτε στο πλευρό
σου να σε βοηθήσουν σε ότι χρειαζόσουν,
ιδιαίτερα στις δύσκολες στιγμές της δοκι-
μασίας σου. Σε αγκάλιαζαν με την αγάπη
τους, εκπληρώνοντας κάθε σου επιθυμία. 

Στο πλευρό σου και τα μικρά σας αδελ-
φοτεκνάκια, Αντριαλένα και Μιχαέλα της
οποίας ευτύχησες να γίνεις νονά της, σε
πλημμύριζαν από αγάπη, σε έκαναν ακόμη
και στις δύσκολες σου στιγμές, να χαίρεσαι
τα παιδικά τους χαμόγελα, να ακούς τα
γλυκά τους λογάκια, κάνοντας σε να ξεχνάς
τα προβλήματα σου.

Είχες όμως Τερέζα μας και τα δικά σου
δυνατά όπλα. Με την πνευματική σου
ηθική, και την ψυχική σου δύναμη, πολέμη-
σες την επάρατη ασθένεια, τη νίκησες πολ-
λές φορές.

Ήρθε όμως το μοιραίο, ήρθε σε ανυπο-
ψίαστο χρόνο, εκεί που προγραμματίσατε
να γιορτάσετε με όλη σου την οικογένεια,
την ονομαστική εορτή του συζύγου σου
Στέλιου έφυγες, έφυγες μια πέρα πριν. 

Μερικές ώρες προηγουμένως αποχαιρέ-
τισες την αγαπημένη σου αδελφή Δέσποινα
όταν επέστρεφε στην Αγγλία. Τίποτε δεν
προμηνούσε ότι θα ήταν ο τελευταίος απο-
χωρισμός, η τελευταία αδελφική αγκαλιά, ο
τελευταίος αδελφικός ασπασμός.

Σου άξιζε αγαπημένη μας η ζωή. Αγαπού-
σες την οικογένεια σου, τους συγγενείς σου,
τα παιδιά, τα φιλικά σου πρόσωπα, συνά-
δελφες και συνάδελφους.  Ήθελες συνεχώς
να βρίσκεσαι μεταξύ των αγαπημένων σου
προσώπων. Απεχθανόσουν το κρεβάτι του
πόνου. Δεν καθηλώθηκες, ανταποκρινό-
σουν με ευχαρίστηση στις οικογενειακές και
κοινωνικές σου υποχρεώσεις. Αγαπούσες τη
ζωή, ήθελες να ζήσεις.

Αγαπημένη μας συνάδελφη Τερέζα,
Στα δώδεκα χρόνια που βρισκόσουν στην

οικογένεια του Προσωπικού Φυλακών
υπήρξες υπόδειγμα εργατικότητας και αφο-
σίωσης στο καθήκον. Δέθηκες με όλους,
αγαπήθηκες από όλους, λες και δούλεψες
μαζί μας για δεκαετίες, θα θυμόμαστε
πάντα τα ψυχικά και τα πνευματικά σου χα-
ρακτηριστικά, χαρακτηριστικά ενός καλ-
λιεργημένου και αξιοπρεπούς ανθρώπου,
δεν θα ξεχάσουμε την τέλεια συμπεριφορά
σου, την αξιοπρέπεια σου, το σεβασμό στον
εαυτό σου, τον σεβασμό στους συναδέλ-
φους σου.

Για πέντε και πλέον χρόνια, παρακολου-
θούσαμε με αγωνία τη μάχη που έδιδες
μέχρι το τέλος. Μέχρι την ώρα που στα 33
σου χρόνια χέρι Θεϊκό σε σήκωσε, και σε
οδηγεί σε Ουράνιους Παραδεισένιους χώ-
ρους. Αυτό πιστεύουμε, σήμερα εκεί οδη-
γείσαι, γιατί ειλικρινά το αξίζεις. Φαινομε-
νικά τη μάχη την έχασες. Ουσιαστικά όμως
είσαι η νικήτρια γιατί κέρδισες άφθαρτη την

αιωνιότητα, το πέτυχες αφήνοντας πίσω
σου όλους αυτούς τους ανθρώπους που πο-
νούν για σένα, ανθρώπους που θα σε θυ-
μούνται καθημερινά και πάντοτε για την τε-
λειότητα του χαρακτήρα σου.

Η αναχώρηση σου από τα εγκόσμια, σαν
έσχατος γιατρός, σε απάλλαξε από την επώ-
δυνη κατάσταση της επάρατης ασθένειας. 

Με κανένα τρόπο όμως επουλώνονται οι
πληγές των αγαπημένων σου προσώπων
που αφήνεις πίσω σου. Όλοι όσοι σε γνωρί-
σαμε θα σε αναζητούμε. 

Οδυνηρός ο χαμός σου, αβάστακτος ο
πόνος για τους συγγενείς σου, τους φίλους
σου, τους συναδέλφους σου. Ιδιαίτερα όμως
οδυνηρός και αβάστακτος ο πόνος και ο
καημός για την οικογένεια σου. 

Τον απαρηγόρητο σου σύζυγο Στέλιο, 
την χαροκαμένη σου μάνα Ζωή, 
τη συντετριμμένη σου αδελφή Δέσποινα, 
Τα πονεμένα πεθερικά σου Ανδρέα και

Ελένη,
Στις μικρούλες αδελφότεκνη σας Αντρια-

λένα και στη βαφτιστική σου Μιχαέλα, οι
οποίες σου είχαν ιδιαίτερη αδυναμία.

Όλοι τώρα βρίσκονται δίπλα σου, δίπλα
από τη σεπτή σωρό σου για τον τελευταίο
ασπασμό, το τελευταίο αντίο. 

Το μόνο που μπορούμε είναι να παρακα-
λέσουμε τον πανάγαθο Θεό από τα βάθη
της καρδιάς μας να δώσει σε όλα τα αγαπη-
μένα σου πρόσωπα κουράγιο, κουράγιο και
δύναμη για να αντέξουν την απουσία σου.

Αγαπημένη μας Τερέζα,
Τώρα που εγκατέλειψες οριστικά το πρό-

σκαιρο αυτό κόσμο, και λυτρώθηκες από το
μαρτύριο της ανίατης και παρατεταμένης
δοκιμασίας, Πορεύου εν Ειρήνη στο δρόμο
που ετοίμασε για σένα ο Κύριος Ημών Ιη-
σούς Χριστός, ο Θεός της Αγάπης, της συγ-
χώρεσης και της παρηγοριάς και είθε να κα-
τατάξει τη ψυχή σου εν σκηναίς Δικαίων.
Ναι αγαπημένη μας εν σκηναίς Δικαίων
γιατί ήσουν νέα με αρχές και ιδανικά, πιστή
στις Ελληνοχριστιανικές παραδόσεις και
προσηλωμένη σε Αξίες και Αρχές παναν-
θρώπινες. 

Εκ μέρους του προσωπικού Φυλακών κα-
ταθέτω το στεφάνι αυτό σε ένδειξη τιμής,
αγάπης και παντοτινής ανάμνησης προς το
πρόσωπο σου.

Καλοτάξιδο ας είναι το σκάφος που θα σε
μεταφέρει:

Από τα εγκόσμια στα επουράνια,
Από την ζωή στην αιωνιότητα,
Ελαφρύ ας είναι το χώμα που θα σε σκε-

πάζει,
Αιωνία σου η μνήμη αγαπημένη μας συ-

νάδελφη Τερέζα.

Τη συνάδελφο αποχαιρέτησε και ο Επιθε-
ωρητής Γεώργιος Μιχαήλ εκ μέρους του Τυ-
πογραφείου της Κυπριακής Δημοκρατίας,
με επικήδειο αναφορά του για τη συνεργα-
σία με την αείμνηστο Τερέζα ως εντεταλμέ-
νος Προϊστάμενος των Βιβλιοδετείων του
Τμήματος Φυλακών. �

Εκ μέρους του Προσωπικού Φυλακών, καταδικάζουμε ανεπιφύλακτα την αποτρό-
παια βομβιστική επίθεση κατά του συνάδελφου Ανδρέα Έλληνα, Λειτουργού Φυλα-
κών.

Ενέργειες σαν αυτή, από οποιουσδήποτε κι΄αν προέρχονται, δεν κλονίζουν το ηθικό
του Προσωπικού Φυλακών το οποίο θα συνεχίσει να επιτελεί το έργο του ανεπηρέαστα
και σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,
(Ανδρέας Σολωμού), Πρόεδρος
(Λίτσα Ξενοφώντος), Γραμματέας

ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ

Αποχαιρετισμός της αείμνηστης Τερέζας από το Προσωπικό Φυλακών

ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ



ΝEΑ ΑΠO ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚH EΝΩΣΗ
Yπάλληλος

δημόσιος
Έρευνα / Eπιμέλεια:

Kυριάκος Aνδρέου, Mόνιμος Γραμματέας A΄

Εκστρατεία για την ασφάλεια 
των παιδικών παιχνιδιών στην Ε.Ε.

Περισσότερο ασφαλή θα είναι τα παιχνί-
δια που θα φέρει φέτος ο ‘Αγιος Βασίλης
στα παιδιά της ΕΕ, ανακοίνωσε η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή, εγκαινιάζοντας την ευρω-
παϊκή εκστρατεία για την ασφάλεια των
παιχνιδιών, που έχει στόχο την ενημέρωση
των καταναλωτών, για τους κινδύνους που
μπορεί να κρύβει ένα παιχνίδι.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, από τον Ιού-
λιο του 2011, τα παιχνίδια που πωλούνται
στην ΕΕ ικανοποιούν τους αυστηρότερους
κανόνες στον κόσμο.

Ωστόσο, η ασφάλεια ενός παιχνιδιού δεν
εξαρτάται μόνο από το πώς είναι φτιαγμένο,
αλλά και από την ηλικία του παιδιού και
από τον τρόπου που χρησιμοποιείται.

Στο πλαίσιο της εκστρατείας για την
ασφάλεια των παιχνιδιών, ένα βίντεοκλιπ

που θα προβάλλεται στους τηλεοπτικούς
σταθμούς της Ευρώπης θα εξηγεί τί πρέπει
να προσέχουν οι γονείς για να είναι βέβαιοι
ότι το παιχνίδι είναι ασφαλές για το παιδί
τους.

Η Επιτροπή επισημαίνει έξι πράγματα
που πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές,
όταν αγοράζουν παιχνίδια: 
1) Μην αγοράζετε ποτέ παιχνίδια που δεν

έχουν τη σήμανση CE.
2) Μην αγοράζετε παιχνίδια με μικρά απο-

σπώμενα μέρη για παιδιά ηλικίας κάτω
των 3 ετών.

3) Να διαβάζετε όλες τις προειδοποιήσεις
και τις οδηγίες χρήσης για την ασφαλή
χρήση του παιχνιδιού 

4) Να προσέχετε τα παιδιά ενόσω παίζουν.
5) Να αγοράζετε παιχνίδια πάντα από αξιό-

πιστα καταστήματα και αξιόπιστα διαδι-
κτυακά σημεία πώλησης.

6) Να αναφέρετε πάντα κάθε πρόβλημα
ασφάλειας που παρουσιάζει κάποιο παι-
χνίδι στον κατασκευαστή ή στο κατά-
στημα πώλησης από όπου το αγοράσατε.
Η ευρωπαϊκή βιομηχανία παιχνιδιών εί-

ναι ένας από τους πιο δυναμικούς επιχειρη-
ματικούς κλάδους στην Ευρώπη, αφού κα-
τέχει το 25% της παγκόσμιας αγοράς
παιχνιδιών. �

Αύξηση ανεργίας σε ΕΕ, Ευρωζώνη 
και Κύπρο

Στο 8,2% του ενεργού πληθυσμού αυξή-
θηκε η ανεργία στην Κύπρο τον Οκτώβριο
από 7,9% το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα
στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eu-
rostat. Ιστορικό υψηλό κατέγραψε η ανερ-
γία στην ευρωζώνη. 

Οπως προκύπτει από τα κοινοτικά στοι-
χεία, η μέση ανεργία στην ευρωζώνη αυξή-
θηκε στο 10,3% (10,2% το Σεπτέμβριο) του
ενεργού πληθυσμού, ενώ αύξηση στο 9,8%
(9,7% το Σεπτέμβριο) σημειώθηκε και στο
σύνολο της ΕΕ. 

Αναφορικά με τις επιμέρους επιδόσεις της
Κύπρου, τον Οκτώβριο το ποσοστό ανερ-
γίας στους άνδρες ήταν 8,1% (7,8% το Σε-
πτέμβριο), στις γυναίκες 8,3% (8,0% το Σε-
πτέμβριο) και στους νέους κάτω των 25
ετών 22,7% (στοιχεία Σεπτεμβρίου). 

Για την Ελλάδα τα στοιχεία της Eurostat
αφορούν τον Αύγουστο, όπου η συνολική
ανεργία αυξήθηκε στο 18,3% (17,7% τον
Ιούλιο). Στις επιμέρους κατηγορίες, το πο-

σοστό ανεργίας στους άνδρες ήταν 15,5%,
στις γυναίκες 22,1% και στους νέους κάτω
των 25 ετών στο 45,1%. 

Στην ευρωζώνη η μέση ανεργία στους άν-
δρες ήταν 10,0%, στις γυναίκες 10,6% και
στους νέους κάτω των 25 ετών 21,4%. 

Μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης τις
καλύτερες επιδόσεις κατέγραψαν η Αυστρία
(4,1%) και το Λουξεμβούργο (4,7%), ενώ τις
χειρότερες η Ισπανία (22,8%) και η Ελλάδα
(18,3%). 

Τον Σεπτέμβριο η ΕΕ είχε συνολικά
23,554 εκατ. ανέργους, εκ των οποίων
16,294 εκατ. στις χώρες της ευρωζώνης. Το
12μηνο Οκτώβριος 2010-Οκτώβριος 2011
ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε στην ευ-
ρωζώνη κατά 440.000 άτομα. Στην κατηγο-
ρία των νέων κάτω των 25 ετών ο αριθμός
των ανέργων ανήλθε σε 5,482 εκατ. στην
ΕΕ, εκ των οποίων 3,338 εκατ. στις χώρες
της ευρωζώνης. 

Το ποσοστό της συνολικής ανεργίας επί
του ενεργού πληθυσμού, που καταγράφηκε
στα κράτη μέλη της ευρωζώνης τον Οκτώ-
βριο ήταν το εξής: Αυστρία 4,1%, Λουξεμ-
βούργο 4,7%, Ολλανδία 4,8%, Γερμανία
5,5%, Βέλγιο 6,6%, Μάλτα 6,7%, Φινλανδία
7,8%, Σλοβενία 7,9%, Κύπρος 8,2%, Ιταλία
8,5%, Γαλλία 9,8%, Εσθονία 11,3% (β’ τρί-
μηνο 2011), Πορτογαλία 12,9%, Σλοβακία
13,6%, Ιρλανδία 14,3%, Ελλάδα 18,3% (Αύ-
γουστος 2011), Ισπανία 22,8%. �
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ΟΟΣΑ: Η ευρωζώνη βυθίζεται 
σε νέα ύφεση 

Συνολική επιβράδυνση της ανάπτυξης στην ευρω-
ζώνη προβλέπει η έκθεση του ΟΟΣΑ για το 2012 και
καλεί τους Ευρωπαίους να αντιμετωπίσουν άμεσα
και αποφασιστικά την κατάσταση. Η Ευρώπη έχει
ανάγκη από «θεσμικές απαντήσεις και πολιτικούς με
πυγμή» αναφέρεται στην έκθεση του διεθνούς οργα-
νισμού.

Η έκθεση κάνει εξάλλου λόγο για πτωτική πορεία,
αναιμική ανάκαμψη και ενδεχόμενες χρεοκοπίες σε
περισσότερες από μία χώρες της ευρωζώνης.

Καλεί επίσης την Ελλάδα να συνεχίσει τις διαρ-
θρωτικές μεταρρυθμίσεις, την περιστολή των δαπανών, την καταπολέμηση της φοροδια-
φυγής, και να κατανείμει πιο δίκαια τις επιβαρύνσεις στα εύπορα στρώματα και όχι στους
χαμηλόμισθους.

Ο ΟΟΣΑ καλεί την ΕΚΤ να χαλαρώσει τη νομισματική της πολιτική και να δρομολο-
γήσει πιο ριζοσπαστικά μέτρα για τη διάσωση της ευρωπαϊκής οικονομίας. 

Χαρακτηριστικά ο Πιερ Κάρλο Παντοάν, επικεφαλής οικονομολόγος του ΟΟΣΑ, δή-
λωσε ότι «η ΕΚΤ πρέπει να αγοράζει ομόλογα θέτοντας όριο στις αποδόσεις ή κατώτατο
όριο στην αξία τους», διότι μόνον έτσι οι αγορές θα ξέρουν πως υπάρχει διαπραγματευτής
που εγγυάται τα ομόλογα. Επίσης η έκθεση υπογραμμίζει ότι η ΕΚΤ πρέπει να διατηρήσει
τα επιτόκια χαμηλά και εκτιμά ότι το ταμείο στήριξης EFSF πρέπει να προχωρήσει «με τους
πόρους του» σε ευρεία ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. �

Μέρκελ: «Η ΕΚΤ δεν έχει 
ρόλο πυροσβέστη» 

Μετά την Ελλάδα και την Ιταλία στο στόχαστρο των
αγορών δείχνουν να μπαίνουν τώρα η Αυστρία, η Γαλ-
λία και η Ισπανία. Την ώρα που πολλοί ζητούν από την
ΕΚΤ να εγγυηθεί για το σύνολο των χρεών, η Γερμανία
αντιστέκεται.

Η Αγκελα Μέρκελ εξετάζει προφανώς όλα τα σενά-
ρια για το μέλλον του ευρώ και της ευρωζώνης. Στις
δημόσιες εμφανίσεις της ωστόσο δεν αφήνει να φα-
νούν οι όποιες ανησυχίες της για την κρίση. Στην εκ-
δήλωση για την οικονομία που διοργάνωσε στο Βερο-

λίνο η εφημερίδα του Μονάχου Süddeutsche Zeitung με τη συμμετοχή της καγκελαρίου,
του υπουργού Οικονομίας και κορυφαίων παραγόντων στελεχών της γερμανικής οικονο-
μίας η Αγκελα Μέρκελ εξήγησε με σαφή τρόπο τι θεωρεί ότι γίνεται λάθος σήμερα στην
αντιμετώπιση της κρίσης:

«Στην ευρωζώνη συζητάμε συνεχώς τη μια γρήγορη λύση μετά την άλλη. Από την άμεση
έκδοση ευρωομολόγου, το όσο το δυνατόν ταχύτερο ’κούρεμα’ χρεών, μέχρι ότι η ΕΚΤ
πρέπει να γίνει Lender of last resort, ’δανειστής έκτακτης ανάγκης’.

Είμαι πεπεισμένη ότι καμιά από αυτές τις λύσεις αν εφαρμοστεί άμεσα δεν θα δώσει
λύση στην κρίση του ευρώ. Εκείνος που νομίζει ότι η ΕΚΤ είναι σε θέση να δώσει λύσεις
απατάται. Ίσως αν αναλαμβάναμε όλοι στην Ευρώπη τα χρέη να είχαμε μια εφήμερη ηρε-
μία στις αγορές. Όμως αυτό θα έπληττε την ανταγωνιστικότητα. Και η Γερμανία θα έχανε
την κορυφαία θέση που κατέχει σήμερα στον κόσμο». �

Σε μεγάλυτερη ενοποίηση ή διάλυση της ΕΕ
αναφέρτηκε ο Επίτροπος Όλι Ρεν

«Η οικονομική και νομισματική ένωση ή
θα πρέπει να προχωρήσει σε μεγαλύτερη
ενοποίηση ή θα πρέπει να δεχθεί τη στα-
διακή διάλυση της πάνω από μισό αιώνα
διαδικασίας ενοποίησής της» δήλωσε ο επί-
τροπος Οικονομικών της ΕΕ, Όλι Ρεν σε
ομιλία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Μέρος της ενοποίησής της θα πρέπει να
συντελεστεί διαμέσου αλλαγών στη Συν-
θήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που εν-
δεχομένως να μην αποτελεί άμεση λύση
στην κρίση χρέους, θα θέσει όμως τα θεμέ-
λια για μια ένωση σταθερότητας, η οποία
θα είναι σε θέση να προλαμβάνει μελλοντι-
κές κρίσεις. 

Η Γερμανία και η Γαλλία πιέζουν για αλ-
λαγές στη συνθήκη της Λισσαβόνας, τη θε-
μελιώδη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
οι οποίες θα επιτρέπουν τη διενέργεια πολύ
αυστηρότερων ελέγχων στους εθνικούς
προϋπολογισμούς των κρατών-μελών και
θα χρησιμοποιούν μηχανισμούς πρόληψης
της ανεξέλεγκτης αύξησης του χρέους. �

Άκερμαν: Το haircut άνοιξε 
το κουτί της Πανδώρας

Η απομείωση του ελληνικού χρέους «άνοιξε ένα
πολύ επικίνδυνο κουτί της Πανδώρας και πρέπει
να σταματήσει στην Ελλάδα», δήλωσε ο επικεφα-
λής της Deutsche Bank Γιόζεφ Άκερμαν σε συνέν-
τευξή του στην εφημερίδα Financial Times. 

Υπογράμμισε ότι η εθελοντική συμφωνία των
τραπεζών για haircut 50% στα ελληνικά ομόλογα,
ουσιαστικά θα μπορούσε να αποτελέσει προηγού-
μενο για μελλοντικά haircuts. «Οφείλουμε να απο-

καταστήσουμε την εμπιστοσύνη στην οικονομική βιωσιμότητα των χωρών και αυτό δεν
μπορεί παρά να γίνει με πολιτικά μέτρα των χωρών... δεν βλέπω άλλη διέξοδο», είπε.

Σημειώνεται ότι ο 63χρονος Γιόζεφ Ακερμαν συμμετείχε στις ευρωπαϊκές διαπραγμα-
τεύσεις για το νέο σχέδιο βοήθειας προς την Ελλάδα ως πρόεδρος του ισχυρού τραπεζι-
κού λόμπι IIF. Είναι επίσης σύμβουλος της Γερμανίδας καγκελαρίου Αγγελα Μέρκελ για
οικονομικά θέματα. �



Yπάλληλος
δημόσιος

Η πιο μαζική απεργία από 
την εποχή Θάτσερ στη Βρετανία

Στη μαζικότερη απεργία από την εποχή
Θάτσερ οδήγησε εκατομμύρια εργαζομέ-
νους του δημόσιου τομέα το ασφαλιστικό
νομοσχέδιο της κυβέρνησης των Τόρις.
Παρόλα αυτά ο Βρετανός πρωθυπουργός,
από το βήμα της Βουλής των Κοινοτήτων
χαρακτήρισε «κακόγουστο αστείο» την κι-
νητοποίηση που παρέλυσε την Τετάρτη τον
δημόσιο τομέα, σπεύδοντας να υποβαθμί-
σει τη συμμετοχή σε αυτή, η οποία σύμ-
φωνα με τα εργατικά συνδικάτα άγγιξε τα
δύο εκατομμύρια.

Τους δρόμους του Μάντσεστερ, του
Κάρντιφ και του Λονδίνου πλημμύρισαν οι
διαδηλωτές, ενώ στη βρετανική πρω-
τεύουσα μια ομάδα «αγανακτισμένων» πο-
λιτών κατέλαβε τα γραφεία επιχείρησης στο
Πικάντιλι, αντιδρώντας στο νομοσχέδιο
που προβλέπει περικοπές στις συντάξεις και
αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης στα 68.

Το 78% των σχολείων της Αγγλίας ήταν
την 30ή Νοεμβρίου κλειστά, ενώ στην Ουα-
λία το ποσοστό ανήλθε σε 80% και στη Βό-
ρειο Ιρλανδία σε 50%, ενώ στη Σκοτία μόλις
33 από τα συνολικά 2.700 σχολεία λειτούρ-
γησαν.

Δεκάδες χιλιάδες ιατρικά ραντεβού ακυ-
ρώθηκαν, καθώς και 6.000 από τις 33.000
προγραμματισμένες χειρουργικές επεμβά-
σεις, ενώ τα ασθενοφόρα κινήθηκαν με
προσωπικό ασφαλείας.

Δημοσκόπηση της ιστοσελίδας του
«Guardian» έδειξε την παραμονή της απερ-
γίας ότι το 78% των χρηστών υποστηρίζει
τις κινητοποιήσεις. Την ικανοποίησή τους
εξέφρασαν τα συνδικάτα, τα οποία τόνισαν
ότι πολλοί από τους συμμετέχοντες απερ-
γούσαν για πρώτη φορά και επανέλαβαν
την εναντίωσή τους στη συνταξιοδοτική
μεταρρύθμιση της κυβέρνησης Κάμερον
που θα ισχύσει από το 2015 και υποχρεώνει
τους εργαζομένους να εργάζονται περισσό-
τερο και να πληρώνουν ποσά μεγαλύτερα
από την αξία των συντάξεων.

Η απεργία της Τετάρτης ήταν η μεγαλύ-
τερη που είδε η Βρετανία από τις κινητο-
ποιήσεις επί πρωθυπουργίας της Συντηρη-
τικής Μάργκαρετ Θάτσερ τη δεκαετία του
‘80, όταν η πρωθυπουργός προχώρησε σε
ευρύτατο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων. �

Δυναμικό απεργιακό παρόν ενάντια
στη συγκυβέρνηση

Δυναμική ήταν η πρώτη απεργιακή απάν-
τηση των εργαζομένων στη συγκυβέρνηση
του μνημονίου. Η γενική απεργία των ΓΣΕΕ
– ΑΔΕΔΥ της περασμένης Παρασκευής,
δεν είχε τον όγκο της προηγούμενης
48ωρης απεργίας του Οκτωβρίου, που ου-
σιαστικά οδήγησε στην πτώση της κυβέρ-
νησης Παπανδρέου, έδειξε ωστόσο ότι οι
εργαζόμενοι συνεχίζουν να αντιστέκονται
στην πολιτική της ύφεσης, της ανεργίας,
των απολύσεων, της βίαιης μείωσης των μι-
σθών και των συντάξεων.

Σύμφωνα με τη Συνομοσπονδία, η συμ-
μετοχή στην απεργία ξεπέρασε σε πολλούς
εργασιακούς χώρους το 90% όπως σε διυλι-
στήρια, ναυπηγεία, μεταφορές-πλοία, λιμά-
νια, χαλυβουργία, οικοδομή 90%, ενώ σε
τράπεζες, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, ΕΥΔΑΠ το
ποσοστό συμμετοχής άγγιξε το 80%. Χωρίς
να υπάρχουν επαρκή στοιχεία, η απεργία

έγινε αισθητή και σε ορισμένους κλάδους
τους ιδιωτικού τομέα.

«Η πολιτική της λιτότητας, των περικο-
πών μισθών και συντάξεων, της διάλυσης
των δημόσιων υπηρεσιών και του κοινωνι-
κού κράτους, των απολύσεων και της ανερ-
γίας, της φορολογικής λεηλασίας συνεχίζε-
ται και εντείνεται με τον νέο προϋπολογι-
σμό», ανέφεραν σε ψήφισμά τους ΓΣΕΕ και
ΑΔΕΔΥ. 

«Θα συνεχίσουμε να αντιστεκόμαστε
στην πολιτική που ξεπουλά τον εθνικό
πλούτο, τη ΔΕΗ, τα Λιμάνια, την ΕΥΔΑΠ.
Θα συνεχίσουμε να αντιστεκόμαστε στους
άθλιους νόμους του Μνημονίου και του τε-
ρατουργήματος του Πολυνομοσχεδίου που
σφαγιάζουν τις συντάξεις και τους μισθούς,
καταργούν τις Συλλογικές Συμβάσεις», τό-
νισε το μέλος της διοίκησης της ΓΣΕΕ και
πρόεδρος της ΟΜΥΛΕ Γ. Γεωργακόπου-
λος. «Δεν θέλουμε άλλο σώσιμο. Ή θα αλ-
λάξει πολιτική αυτή η κυβέρνηση ή θα
φύγει, όπως και η προηγούμενη», τόνισε το
μέλος της διοίκησης της ΑΔΕΔΥ Βασ. Πο-
λυμερόπουλος. προσθέτοντας: «Δεν θέ-
λουμε κυβέρνηση τραπεζιτών και τοκογλύ-
φων». Ακόμα σημείωσε ότι με την εργα-
σιακή εφεδρεία και τις απολύσεις χιλιάδων
εργαζομένων προχωράει το σχέδιο διάλυ-
σης της δημόσιας διοίκησης. �

Μέρκελ - Σαρκοζί συμφώνησαν 
για μια νέα συνθήκη
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AΠΟ ΤΗΝ EΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ KΟΣΜΟ

Οι μεγαλύτερες κρατικές τράπεζες 
του πλανήτη ενισχύουν την Ευρώπη 

Ενιαίο μέτωπο επέδειξαν οι έξι ισχυρότεροι κεντρι-
κοί τραπεζίτες του κόσμου, διασφαλίζοντας τη ρευ-
στότητα στο ευρωπαϊκό και κατ’ επέκταση στο διε-
θνές τραπεζικό σύστημα εν μέσω μιας κρίσης χρέους,
που απειλεί ακόμη και την ύπαρξη του ευρώ.

Για πρώτη φορά μετά το χρηματοπιστωτικό κραχ
του 2007-09, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Ομο-
σπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, η Τράπεζα της Αγ-

γλίας, η Τράπεζα του Καναδά, η Τράπεζα της Ιαπωνίας και η Τράπεζα της Ελβετίας προ-
έβησαν σε συντονισμένη παρέμβαση για την ενίσχυση της ρευστότητας των τραπεζών της
Ευρωζώνης, κυρίως σε δολάρια, μέχρι τον Φεβρουάριο του 2013. Η έκθεση των τραπεζών
αυτών σε ομόλογα των «17» τις καθιστά τον αδύναμο κρίκο του παγκόσμιου χρηματοπι-
στωτικού συστήματος.

Μεγαλύτερος φόβος από τον κίνδυνο επέκτασης της κρίσης από την περιφέρεια στον
πυρήνα της Ευρωζώνης είναι να εκδηλωθεί νέα κρίση ρευστότητας. Οι αλυσιδωτές αντι-
δράσεις μπορεί να ξεκινήσουν από τη διατραπεζική αγορά του ευρώ και να καταλήξουν σε
δραματική μείωση των επιχειρηματικών δανείων στην Ασία, όπου ευρωπαϊκοί τραπεζικοί
όμιλοι καλύπτουν το ένα πέμπτο των πιστώσεων από το εξωτερικό. 

Περιγράφοντας την κατάσταση, παράγοντας των αγορών δήλωσε τα εξής: «Θα κατα-
νοήσετε το πρόβλημα εάν κοιτάξετε το τερματικό συναλλαγών. Υπάρχει μια μεγάλη ευ-
ρωπαϊκή τράπεζα με δυνατότητα να δανείσει και άλλες 40 που έχουν ανάγκη να δανει-
στούν. Αυτές που έχουν ανάγκη από ρευστό δεν είναι μικρές, περιφερειακές τράπεζες, αλλά
κάποιοι από τους μεγαλύτερους ομίλους της Ευρωζώνης. Αναγκαστικά καταφεύγουν στην
ΕΚΤ». Φήμες ήθελαν τραπεζικό όμιλο στην Ευρωζώνη στα πρόθυρα κατάρρευσης λίγο
πριν από την απόφαση των έξι ισχυρών κεντρικών τραπεζών να παρέχουν φθηνά δάνεια
σε swap δολαρίων, γιεν, ελβετικών φράγκων, δολαρίων Καναδά και στερλινών. �

Μπαρόζο:  Δεν υπάρχει η ανάπτυξη
που επιδιώξαμε! 

«Δεν υπάρχει η οικονομική ανάπτυξη που επιδιώξαμε,
η ύφεση επιδεινώνεται, η κατανάλωση μειώνεται, οι δεί-
κτες της ανεργίας σ’ όλη την Ευρώπη θα απογειωθούν».
Αυτά έλεγε την περασμένη βδομάδα ο πρόεδρος της Κο-
μισιόν Μανουέλ Μπαρόζο, ομολογώντας την παταγώδη
αποτυχία των νεοφιλελεύθερων πολιτικών που επιβάλλει
σε όλη την Ευρώπη η γερμανική ηγεμονία.

Την ίδια μέρα ο νομπελίστας οικονομολόγος Τζότζεφ
Στίγκλιτζ σχολίαζε από το Ελσίνκι. Η Ευρώπη έχει προχωρήσει μέχρι σήμερα «σε πολύ
λίγα και πολύ αργά βήματα» για την επίλυση της κρίσης. Ο Αμερικανός οικονομολόγος δή-
λωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Bloomberg ότι «η λιτότητα δεν συνιστά λύση, αντιθέτως απο-
τελεί την κινητήρια δύναμη της κρίσης στην Ευρώπη και την Αμερική». 

Προτείνοντας λύσεις εξόδου από την τρέχουσα κρίση της Ευρωζώνης σημείωσε επι-
γραμματικά, ότι απαιτείται η δημιουργία ενός ταμείου αλληλεγγύης που θα χρηματοδοτεί
έργα ανάπτυξης, η έκδοση ευρωομολόγων καθώς και η πρόβλεψη για ένα πλαίσιο δημο-
σιονομικής πολιτικής. �

Μέτρα 30 δισ. ευρώ για τη «σωτηρία» 
της Ιταλίας ενέκρινε η κυβέρνηση Μόντι

Συνδυαστικό πακέτο μέτρων λιτότητας και τόνωσης της οι-
κονομικής ανάπτυξης, ύψους 30 δις. ευρώ, ενέκρινε κατόπιν
έκτακτης συνεδρίασης η ιταλική κυβέρνηση τεχνοκρατών υπό
τον Μάριο Μόντι πριν «ξυπνήσουν» οι αγορές για την έναρξη
μίας εβδομάδας-ορόσημο για το ευρώ. 

Άμεσες περικοπές στο συνταξιοδοτικό, αύξηση φορολογίας
και μέτρα προς πάταξη της φοροδιαφυγής συμπεριλαμβάνει η δέσμη μέτρων, την οποία ο
Μάριο Μόντι χαρακτηρίζει «διάταγμα για τη σωτηρία της Ιταλίας».

Η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου επισπεύστηκε για την Κυριακή (ήταν αρχικά
προγραμματισμένη για τη Δευτέρα) με τον Μάριο Μόντι να τελεί υπό ασφυκτική πίεση
προκειμένου να προωθήσει άμεσα και αξιόπιστα μέτρα που θα πείσουν τις αγορές να στα-
ματήσουν να «ποντάρουν» κατά του ενιαίου νομίσματος.

Ενδεικτική του βαρύτατου κλίματος η συγκίνηση της υπουργού Εργασίας Έλσα Φορνέρο,
η οποία δεν κατόρθωσε να ολοκληρώσει κατά τη συνέντευξη Τύπου τη φράση της για τις
θυσίες που απαιτούνται από τους Ιταλούς. 

Το λόγο πήρε ο Μάριο Μόντι, υπογραμμίζοντας ότι «η ευθύνη για το δημόσιο χρέος ανή-
κει στους Ιταλούς και το διακύβευμα είναι να κινδυνεύσουν όλα όσα έγιναν τα τελευταία
60 έτη».

Ο Μόντι απευθύνθηκε στους Ιταλούς πολίτες εξηγώντας πως η κρίση είναι βαρύτατη και
η Ιταλία μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ολόκληρη την Ευρωζώνη, αλλά έστειλε ταυτόχρονα μή-
νυμα αποφασιστικότητας και αισιοδοξίας λέγοντας πως η χώρα μπορεί να αντιμετωπίσει τα
προβλήματα, όπως μεταδίδουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Μόντι επισήμανε πως η κυβέρνηση ενέκρινε τη δέσμη μέτρων προς «επανεκκίνηση» της
ιταλικής οικονομίας και ως μέσο συμβολής στην προσπάθεια διάσωσης του ενιαίου ευρω-
παϊκού νομίσματος. Ο ίδιος χαρακτήρισε τα μέτρα ως «διάταγμα για τη σωτηρία της Ιτα-
λίας». �

Σε συμφωνία για μια νέα συνθήκη, που θα προβλέ-
πει αυτόματες κυρώσεις για τα δημοσιονομικά απεί-
θαρχα κράτη, κατέληξαν ο Νικολά Σαρκοζί και η Άνγ-
κελα Μέρκελ, όπως ανακοίνωσε ο Γάλλος πρόεδρος
σε κοινή συνέντευξη Τύπου με την Γερμανίδα καγκε-
λάριο μετά τη συνάντησή τους στο Παρίσι. Ο κ. Σαρ-
κοζί πρόσθεσε ότι οι αποφάσεις πλέον θα λαμβάνονται
με την αρχή της πλειοψηφίας και όχι της ομοφωνίας.
Και οι δύο τάχθηκαν κατά της έκδοσης ευρωομολόγου

λέγοντας ότι αυτό δεν αποτελεί λύση.
Ο Γάλλος πρόεδρος σημείωσε ότι με τη Γερμανίδα καγκελάριο συμφωνούν στη δημι-

ουργία μιας νέας συνθήκης, τουλάχιστον για τα 17 κράτη-μέλη της ευρωζώνης, που θα
διασφαλίζει ότι «τα πράγματα δεν μπορούν να συνεχιστούν έτσι».

«Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι ανισορροπίες που οδήγησαν την ευρωζώνη σε αυτή
την κατάσταση δεν θα επαναληφθούν. Γι’ αυτό θέλουμε μια νέα συνθήκη, που θα ξεκαθα-
ρίζει στους λαούς της Ευρώπης, στα μέλη της Ευρώπης και στα μέλη της ευρωζώνης ότι τα
πράγματα δεν μπορούν να συνεχιστούν έτσι» είπε. �



ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ KAI EΠIΣTHMH
Yπάλληλος

δημόσιος

Μεγάλο αφιέρωμα στον Β. Μιχαηλίδη
Η «Νέα Εποχή» ανακηρύσσεται το δεύτερο κυπριακό

περιοδικό, μετά το περιοδικό «Κυπριακά Γράμματα»,
που κυκλοφορεί εξ ολοκλήρου αφιερωμένο στον εθνικό
ποιητή της Κύπρου και γενάρχη της νεότερης κυπριακής
ποίησης Βασίλη Μιχαηλίδη. Το φθινοπωρινό τεύχος πα-
ρουσιάζει μεγάλο αφιέρωμα, την πρωτοβουλία και την
επιμέλεια του οποίου είχε ο μελετητής της κυπριακής λο-
γοτεχνίας Λευτέρης Παπαλεοντίου. 

Στο τεύχος, ο φιλόλογος και ποιητής Κώστας Βασι-
λείου παρουσιάζει μια γενική αξιολόγηση του έργου του
Β. Μιχαηλίδη, ενώ ο ιστοριοδίφης- ερευνητής Αριστεί-
δης Κουδουνάρης παραθέτει και σχολιάζει μαρτυρικό
υλικό γύρω από τα τελευταία χρόνια της ζωής του ποι-
ητή στο Πτωχοκομείο Λεμεσού. 

Ο ίδιος ο επιμελητής ερευνά τις επιδράσεις που
άσκησε η προσωπικότητα και το ποιητικό παράδειγμα του Β. Μιχαηλίδη πάνω σε νεότε-
ρους Κύπριους λογοτέχνες, ενώ ο φιλόλογος και ποιητής Λεωνίδας Γαλάζης διερευνά τις
επιδράσεις του ποιητή και του έργου «9η Ιουλίου 1821» σε ομόθεμα κυπριακά θεατρικά
έργα. Ο φιλόλογος και ποιητής Ανδρέας Χατζηθωμάς αναφέρεται στον εικαστικό Β. 
Μιχαηλίδη και στις εικαστικές αναφορές στο ποιητικό του έργο από Κύπριους καλλιτέ-
χνες. �

Τα «τσιαττιστά» της Κύπρου είναι ανάμεσα
σε 19 νέα στοιχεία, που προστέθηκαν πρό-
σφατα στον Παγκόσμιο Κατάλογο Άυλης
Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας
και Πολιτισμού, τα «τσιαττιστά» εγγράφη-
καν ως «tsiattista poetic dueling» στη διάρ-
κεια της ετήσιας Συνόδου της Διακυβερνη-
τικής Επιτροπής για την Προστασία της
Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNE-
SCO, που πραγματοποιήθηκε στο Μπαλί της

Ινδονησίας.
Μέχρι σήμερα έχουν εγγραφεί περισσότερα από 200 στοιχεία από όλο τον κόσμο, από

τα οποία τα δύο προέρχονται από την Κύπρο, δηλαδή το λευκαρίτικο κέντημα και τα
«τσιαττιστά». �

Το ψηλότερο ανακυκλώσιμο δέντρο
στον κόσμο

Στις 3 Δεκεμβρίου έγινε η τοποθέτηση του ψηλότε-
ρου χριστουγεννιάτικου δέντρου από ανακυκλώσιμα
υλικά που δημιούργησε η Green-dot σε συνεργασία
με το δήμο Λάρνακας.

Το γιγαντιαίο Χριστουγεννιάτικο δέντρο κοσμεί
την Πλατεία Ευρώπης στη Λάρνακα και θα παραμεί-
νει εκεί μέχρι το τέλος της χρονιάς. 

Σύμφωνα με την Green-dot στόχος ήταν η δημι-
ουργία του μεγαλύτερου δέντρου στον κόσμο παρόλο
που και το 2009 δημιούργησαν Χριστουγεννιάτικο
δέντρο με συσκευασίες. Οι συσκευασίες που χρησι-
μοποιήθηκαν είναι αλουμινένια τενεκεδάκια και
μπουκάλες νερού που συλλέγησαν από τα Δημόσια
Δημοτικά Σχολεία της επαρχίας Λάρνακας. �

Το ομορφότερο νησί του κόσμου 
η Σαντορίνη

Νησί μοναδικής ομορφιάς χαρακτηρίζει
την Σαντορίνη το BBC, ένα μέρος που αι-
σθάνεσαι όπως σε κανένα άλλο σημείο της
Γης, δίνοντάς του την πρώτη θέση στον κα-

τάλογο των πέντε πιο όμορφων νησιών του
κόσμου. 

Στο σημείο αυτό, τα πάντα είναι πιο φω-
τεινά: Τα άσπρα σπίτια με τις καμάρες τους,
η θάλασσα και τα ηλιοβασιλέματα στην
καλντέρα, αναφέρει το BBC στην ιστοσε-
λίδα του στην ενότητα ταξιδιών, κατατάσ-
σοντας το φημισμένο κυκλαδίτικό νησί,
πρώτο στον κατάλογο των πέντε ομορφό-
τερων νησιών στον κόσμο. 

Στο κατάλογο ακολουθούν, μετά τη Σαν-
τορίνη, το Μπαλί στη Ινδονησία, το Κέιπ
Μπρίτον στον Καναδά, τα νησιά Μπορακάι
στις Φιλιππίνες και το Γκρέιτ Μπάριερ Ριφ
στην Αυστραλία. �

Όχι προληπτική ασπιρίνη 
για υγιείς γυναίκες

Η ασπιρίνη δεν φαίνεται να ωφελεί τις υγιείς γυναίκες που
λαμβάνουν το ευρέως διαδεδομένο μη στεροειδές αντιφλεγ-
μονώδες φάρμακο (ΜΣΑΦ) προκειμένου να αποφύγουν καρ-
διακά και εγκεφαλικά επεισόδια. Αυτό αναφέρουν Oλλανδοί
ερευνητές του Πανεπιστημιακού Ιατρικού Κέντρου της Ου-
τρέχτης οι οποίοι ανέλυσαν προηγούμενα στοιχεία αμερικα-
νικής μελέτης που αφορούσε 28.000 υγιείς γυναίκες ηλικίας
45 ετών και άνω. 

«Είναι πολύ μικρός ο αριθμός των γυναικών που ωφελούν-
ται τελικώς από τη λήψη ασπιρίνης» σημείωσε ο επικεφαλής της μελέτης δρ Γιάνικ Ντό-
ρεσταϊν και προσέθεσε: «Εάν η λογική είναι να λαμβάνουν 49 γυναίκες ασπιρίνη χωρίς
λόγο προκειμένου να ωφεληθεί μόνο μία, τότε μάλλον δεν πρέπει να χορηγείται ασπιρίνη σε
καμία γυναίκα». �

Τα αβγά «ασπίδα» ενάντια 
στην Αλτσχάιμερ

Θα μπορούσατε να φανταστείτε ότι ένα αβγό
αποτελεί «προστάτη» της μνήμης; Και όμως, όπως
αναφέρουν ερευνητές του Πανεπιστημίου της Βο-
στόνης, τα αβγά αλλά και τροφές όπως το κοτό-
πουλο, τα φασόλια και τα ψάρια που περιέχουν το
θρεπτικό συστατικό χολίνη, μπορούν να βοηθή-
σουν στο να παραμείνει νέος ο εγκέφαλός μας.

Σύμφωνα με την κύρια ερευνήτρια της μελέτης
που δημοσιεύεται στο επιστημονικό περιοδικό

«American Journal of Clinical Nutrition» δρα Ρόντα Άου, τα άτομα που λάμβαναν στο
πλαίσιο της διατροφής τους πολλή χολίνη, η οποία ανήκει στην οικογένεια των βιταμινών
Β, είχαν καλύτερες επιδόσεις σε τεστ μνήμης ενώ αντιμετώπιζαν και λιγότερες πιθανότη-
τες να εμφανίσουν στον εγκέφαλο αλλαγές που συνδέονται με άνοια. �

Πλημμύρισε με Καβάφη η Βιέννη
Μια μοναδική δημιουργία, μελοποιημένη ποίηση του

μεγάλου Αλεξανδρινού ποιητή Κωνσταντίνου Καβάφη,
από τον Έλληνα συνθέτη της Διασποράς, Αλέξανδρο
Καρόζα, είχε την παγκόσμια πρεμιέρα της πριν λίγες
μέρες σε μεγάλη συναυλία στο ξακουστό Μέγαρο Συ-
ναυλιών της Βιέννης με ερμηνευτή τον Γιώργο Νταλάρα.

Μαζί τους, συντελεστές αυτής της συναυλίας, σε μια
από τις γνωστότερες μουσικές αίθουσες στον κόσμο,
ήταν οι φημισμένες Ορχήστρα Δωματίου Βιέννης και Χο-
ρωδία της Μουσικής Ακαδημίας Βιέννης, σε διεύθυνση
του Κύπριου αρχιμουσικού Γιώργου Κουντούρη με το
διάσημο Γερμανό ηθοποιό Μπρούνο Γκαντς, πρωταγω-
νιστή ταινιών του Θόδωρου Αγγελόπουλου που απήγ-
γειλε στα γερμανικά τα μελοποιημένα ποιήματα του Κα-
βάφη.

Μελοποιώντας ποιήματα του Καβάφη με φιλοσοφικές,
ιστορικές και ερωτικές αναφορές, με ένα τρόπο που περικλείει μουσικά την ποικιλόχρωμη
κουλτούρα του Ελληνισμού, βασιζόμενος σε αυθεντικές ρίζες κλασικής ελληνικής μουσι-
κής και ευρύτερα μεσογειακής μουσικής παράδοσης, ο Αλέξανδρος Καρόζας έθεσε νέα
πρότυπα με το έργο του «Καβάφης», το οποίο ο Μίκης Θεοδωράκης είχε χαρακτηρίσει
πέρσι «ένα ευφυέστατο μουσικό κατόρθωμα».  �

Έξι ακόμα έλληνες ηθοποιοί 
σε γραμματόσημο

Έξι ακόμα έλληνες ηθοποιοί, που δεν ζουν
πια, έγιναν γραμματόσημα: Πρόκειται για
τη νέα Αναμνηστική Σειρά γραμματοσή-
μων, με τίτλο «Έλληνες Ηθοποιοί» που κυ-

κλοφορεί από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία.
Πρόκειται για πορτρέτα των ηθοποιών:
Μαίρη Αρώνη, Ρένα Βλαχοπούλου, Σαπφώ
Νοταρά, Θανάσης Βέγγος, Ορέστης Μα-
κρής, Βασίλης Διαμαντόπουλος, που έχει φι-
λοτεχνήσει ο ζωγράφος Κώστας Σπυριού-
νης και τα προσάρμοσε σε γραμματόσημα
η ζωγράφος Ελένη Αποστόλου.

Στη σειρά των «Ελλήνων Ηθοποιών»
έχουν ήδη τυπωθεί, μεταξύ άλλων, σε γραμ-
ματόσημα οι Νίκος Κούρκουλος, Ντίνος
Ηλιόπουλος, Αλέκος Αλεξανδράκης, Τζένη
Καρέζη, Έλλη Λαμπέτη, Αλίκη Βουγιου-
κλάκη, Μάνος Κατράκης, Θάνος Κωτσόπου-
λος, Δημήτρης Χορν, πάντα από τον ζω-
γράφο Κώστα Σπυριούνη. �
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Τα «τσιαττιστά» στον κατάλογο 
της UNESCO



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 μέτρηση των διαστάσεων
των οστών που σχηματίζουν
τον ανθρώπινο σκελετό.
2. Αποτελεί και απόδειξη προ-
τίμησης – Σύνδεσμος.
3. Ζαν – Κλοντ … : πρώην
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας – Το
όνομα του τερματοφύλακα
της Ένωσης Νέων Παραλι-
μνίου.
4. Μενεξέδες – Αστέρι της
Τσέλση - Πρόθεση.
5. … Γκράντ: Πρώην προπο-
νητής της Τσέλση – Γνωστός
τραγουδιστής.
6. Καχεκτικό, φιλάσθενο.
7. … Νουβό: διεθνές καλλιτε-
χνικό κίνημα – Υδρόφιλο φυτό – «Με … αγάπη»: τραγούδι της Λίτσας Διαμάντη.
8. Εγκληματική οργάνωση – Παραπόταμος του Ρήνου.
9. Είναι ενωμένη με το χωριό Νικητάρι και είναι ιδιαίτερα γνωστή για το ιστορικό εκκλησάκι
της – Σύνηθες ερώτημα.
10. Ντέπορα … : βρετανή ηθοποιός – Αρχαίος μυθοποιός.
11. Πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα της Πάφου – Ειδική αμερικανική υπηρεσία.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Το αντίδωρο των καθολικών – Απονήρευτα.
2. Εκφράζει αγανάκτηση – Πρόθεση.
3. Ταν – … : τοπικός χορός της Θεσσαλίας – Συνεχόμενα στο αλφαβητο – Γυναικείο όνομα.
4. Όνομα Αγίων και Επισκόπων της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
5. Ανάγλυφη παράσταση σε χάρτη της μορφολογίας του εδάφους (γεν.).
6. Χου Γιουνγκ … : προπονητής της Ν. Κορέας – Λέξη νηπίων.
7. Η Δ. Ευρώπη, οι χώρες της και ο πολιτισμός της – Αναφορική αντωνυμία (αρχ.).
8. Το εθνικό συμβούλιο έρευνας και καινοτομίας – Πόλη της Ν/Α Γαλλίας.
9. Γιόζεφ … : γνωστός συγγραφέας – Ναυτικό πρόσταγμα – Ο αριθμός 81.
10. Χαρακτηρίζεται από προκλητικότητα - Πρόθεση.
11. Προτίμηση, επιλογή (αρχ.) – Δεν έχουν διαφορές.

Oι λύσεις στη σελίδα 14
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ΜΕΤΡΙΟ ΔΥΣΚΟΛΟ

KY¶PIAKH ¢HMOKPATIA
————

KPATIKO §AXEIO
A ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÎÏ‹ÚˆÛË˜ ·Ú. 40/2011 ÙÔ˘ KÚ·ÙÈÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘

Ô˘ ¤ÁÈÓÂ ÛÙÈ˜ 30 ¡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  7854
2. A fi €40 5 Ï·¯ÓÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ  8554

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  323
2. A fi €10 50 Ï·¯ÓÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ  963
3. A fi €10 50 Ï·¯ÓÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ  266

™E ¢YO æHºIA
————

1. A fi €4 500 Ï·¯ÓÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ  12
2. A fi €4 500 Ï·¯ÓÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ  42

*  TZAK¶OT:

E¶EI¢H TO §AXEIO ME API£MO 30932 ¶EPI§AMBANETAI META•Y TøN A¢IA£ETøN §AXEIøN, TO ¶O™O TøN €150.000 ª º ƒ -
  ™ ¡  ¶ ª ¡   μ¢ ª ¢  § ƒø™  ª  ƒ. 41/11 ¶ À £  ° ¡  ™ ™ 7 ¢ ªμƒ OY 2011, O¶OY O ¶PøTO™ TYXEPO™

£A KEP¢I™EI €200.000.

™ 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˜ 150.000 30932

¶ *

2Ô˜ 1.000 58118

3Ô˜ 400 25285

4Ô˜ 400 52228

5Ô˜ 400 53283

6Ô˜ 200 32491

7Ô˜ 200 56377

8Ô˜ 200 50608

9Ô˜ 200 16644

10Ô˜ 200 41401

11Ô˜ 200 50680

12Ô˜ 200 22625

13Ô˜ 200 38645

€

14Ô˜ 200 38786

15Ô˜ 200 29568

16Ô˜ 100 32976

17Ô˜ 100 35733

18Ô˜ 100 23358

19Ô˜ 100 24778

20fi˜ 100 37599

21Ô˜ 100 51875

22Ô˜ 100 47750

23Ô˜ 100 15230

24Ô˜ 100 46555

25Ô˜ 100 29966

26Ô˜ 100 19017

27Ô˜ 100 10655

Το Τμηματικό Συμβούλιο ΠΑ.ΣΥ.ΔΥ. Λεμεσού διοργανώνει
Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση

για τα παιδιά των Δημοσίων Υπαλλήλων στο Μέγαρο ΠΑ.ΣΥ.ΔΥ.
Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2011  4:00μ.μ. - 6:00μ.μ.

Ελάτε να περάσουμε όμορφα παρέα με Άγιο Βασίλη, clown κ.λ.π.
Θα προσφέρονται αλμυρά και ποτά.

Επιφυλάσσονται εκπλήξεις για τα παιδιά!!!
Είσοδος ΕΛΕΥΘΕΡΗ!!!

Για συμμετοχές μέχρι 20.12.2011 στα τηλέφωνα:
(1) 99-434677 και 25-362429

(2) 25-802451

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφά-
λειας Μεταφορών η Κύπρος κατέχει

το δεύτερο ψηλότερο συντελεστή θνησιμό-
τητας  των νεαρών προσώπων σε οδικά δυ-
στυχήματα στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση ενώ
στον υπόλοιπο πληθυσμό έχει περίπου το
επίπεδο του μέσου όρου της ΕΕ. 

Σύμφωνα με την ίδια έκθεση με την εφαρ-
μογή του 3ου Ευρωπαϊκού  Προγράμματος
Δράσης για την Οδική Ασφάλεια επιτεύχ-
θηκε μείωση κατά 44% από το 2001 μέχρι
το 2009 στους αριθμούς των νεαρών  νε-
κρών στους Ευρωπαϊκούς δρόμους. Η Κύ-
προς παρουσίασε  μικρότερη μείωση στους
αριθμούς των νεαρών νεκρών από το μέσο
όρο της ΕΕ και συγκαταλέγεται στην ομάδα
των χωρών στις οποίες το ποσοστό των νε-
κρών νεαρών στο σύνολο των νεκρών
ανέρχεται στο 20% μέχρι 24%. 

Σύμφωνα με την ΄Εκθεση 140 000 νέοι
ηλικίας 15 μέχρι 30 ετών σκοτώθηκαν σε
οδικά δυστυχήματα τελευταία δέκα χρόνια
στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ. Η συγκεκριμένη
ηλικιακή ομάδα αποτελεί το 20% του συνό-
λου του πληθυσμού της ΕΕ, όμως συνιστά
το 30% του συνόλου των νεκρών σε οδικά
δυστυχήματα. Τούτο σημαίνει ότι ο συντε-
λεστής των νεαρών νεκρών σε σχέση με τον
πληθυσμό τους είναι κατά 69% μεγαλύτε-
ρος από  τον αντίστοιχο συντελεστή των
υπόλοιπων ηλιακών ομάδων. Συγκεκριμένα

αποκαλύπτει η Έκθεση  ότι οι νεαροί άνδρες
είναι μια ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα αφού
αποτελούν το 81% των νεαρών  που χάνουν
τη ζωή τους σε οδικά  δυστυχήματα.  στους
Ευρωπαϊκούς δρόμους. 

Για την Κύπρο η ΄Εκθεση επισημαίνει ότι
το πρόβλημα σε σχέση με τι άλλες Ευρω-
παϊκές χώρες επικεντρώνεται ειδικά στους
νεαρούς άνδρες και ιδιαίτερα στους οδη-
γούς και επιβάτες μοτοσυκλέτας και μοτο-
ποδηλάτου. 

Η Έκθεση αποκαλύπτει  επίσης ότι η Κύ-
προς καταλαμβάνει την τρίτη θέση σε ότι
αφορά το ποσοστό των θανάτων νέων σε
οδικές συγκρούσεις σε σχέση με το σύνολο
των θανάτων από όλες τις αιτίες. 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας
Μεταφορών ζητά από τα κράτη μέλη της ΕΕ
να συνεχίσουν να διερευνούν τα αίτια των
οδικών συγκρούσεων με νεαρούς και αρχά-
ριους οδηγούς για σχεδιασμό πιο αποτελε-
σματικών βελτιώσεων των μέτρων και επί-
τευξη ψηλών επιπέδων οδικής ασφάλειας.
Ζητά επίσης αποτελεσματική νομοθεσία και
αστυνόμευση,  βελτιωμένη κατάρτιση των
υποψήφιων οδηγών με στόχο την εξασφά-
λιση ψηλού επιπέδου εμπειρίας μέσω οδή-
γησης υπό επιτήρηση πριν την κατοχή πλή-
ρους άδειας οδήγησης, αξιοποίηση της νέας
τεχνολογίας στα οχήματα και στο οδικό δί-
κτυο και εμπλοκή των γονιών και άλλων
προτύπων για τους νέους. �

Πολύ ανησυχητική η επίδοση της Κύπρου 
Στους θανάτους  νέων σε οδικά δυστυχήματα



Yπάλληλος
δημόσιος

Ευρωπαϊκή εκστρατεία για την ασφάλεια των παιχνιδιών: 
για την ασφάλεια των παιδιών μας

Σε άνοδο η χρήση τεχνολογιών πληροφορικής από 
τα Κυπριακά νοικοκυριά δείχνει έρευνα

Τα Χριστούγεννα o Άγιος Βασίλης
έχει πολύ δουλειά. Έχει να ετοιμάσει
το έλκηθρο, να ταΐσει τους ταράνδους

του, να ελέγξει μήπως έχει ξεχάσει κάποιο
από τα παιδάκια στη λίστα του… και να βε-
βαιωθεί ότι τα παιχνίδια που έχει αγοράσει
είναι όχι μόνο ωραία αλλά και ασφαλή!
Φέτος, το έργο του θα είναι ακόμη πιο εύ-
κολο από ό,τι πριν: από τον Ιούλιο του 2011,
τα παιχνίδια που πωλούνται στην ΕΕ πρέ-
πει να ικανοποιούν τους αυστηρότερους
κανόνες στον κόσμο.

Παιχνίδι και ασφάλεια είναι ο καλύτερος
συνδυασμός, αλλά δυστυχώς δεν  συνυ-
πάρχουν πάντα! Η ασφάλεια ενός παιχνι-
διού δεν εξαρτάται μόνο από το πώς είναι
φτιαγμένο αλλά και από το πώς χρησιμο-
ποιείται και από την ηλικία του παιδιού. Τι
πρέπει να προσέχετε ως γονείς για να είστε
βέβαιοι ότι το παιχνίδι είναι ασφαλές για το
παιδί σας; Για να μπορέσει να παρέχει μερι-
κές καλές συμβουλές, ο αντιπρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Antonio Tajani
εγκαινιάζει την Eυρωπαϊκή εκστρατεία για
την ασφάλεια των παιχνιδιών, που έχει ως
σκοπό να δείξει με ποιο τρόπο εξασφαλί-
ζουμε ότι τα παιχνίδια που κυκλοφορούν
στο εμπόριο είναι ασφαλή και πώς να τα
χρησιμοποιούμε με ασφάλεια. Ένα βιντεο-
κλίπ  που θα προβάλλεται στους τηλεοπτι-
κούς σταθμούς της Ευρώπης εξηγεί τα θέ-

ματα αυτά· παράλληλα, θα κυκλοφορήσει
και μια κάρτα με οδηγίες ασφάλειας που θα
δίνεται στους καταναλωτές σε όλη την ΕΕ
όταν αγοράζουν παιχνίδια.

Ο αντιπρόεδρος κ. Tajani δήλωσε: «Ξε-
κινώ αυτήν την προσπάθεια τα Χριστού-
γεννα, την εποχή που αγοράζονται τα πε-
ρισσότερα παιχνίδια. Φέτος, τα  παιχνίδια
που πωλούνται στην ΕΕ θα είναι πιο
ασφαλή από ποτέ και με την εκστρατεία
αυτή θα δοθεί η δυνατότητα στους γονείς
να κάνουν τις σωστές επιλογές για τα παι-
διά τους. » Και προσέθεσε: «Χαίρομαι που
τα ΜΜΕ και εκατοντάδες μαγαζιά σε όλη
την ΕΕ θα συμμετάσχουν στην εκστρατεία
αυτή. Αλλά η ασφάλεια είναι, φυσικά, ση-
μαντική όλο τον χρόνο γι’ αυτό ας βεβαι-
ωθούμε τώρα ότι δεν θα χρειαστεί κάποιο
ατύχημα για να καταλάβουμε τη σημασία
της!»
Σύνδεσμος στη βιντεοταινία και τις κάρτες
Κατάλογος των κρατών μελών και των κα-
ταστημάτων που συμμετέχουν στην εκστρα-
τεία
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους
νέους κανόνες της ΕΕ για την ακόμα μεγα-
λύτερη ασφάλεια των παιχνιδιών: IP/11/908

Τι πρέπει να θυμάστε όταν αγοράζετε
παιχνίδια

Μην αγοράζετε ποτέ παιχνίδια που δεν

έχουν τη σήμανση CE
Με τη σήμανση CE ο κατασκευαστής δη-

λώνει ότι το παιχνίδι συμμορφώνεται με
όλους τους εφαρμοστέους κανόνες ασφά-
λειας της ΕΕ, οι οποίοι είναι από τους αυ-
στηρότερους στον κόσμο.

Μην αγοράζετε παι-
χνίδια με μικρά απο-
σπώμενα μέρη για παι-
διά ηλικίας κάτω των 3
ετών

Η πνιγμονή είναι ένας
ιδιαίτερος κίνδυνος για παιδιά ηλικίας κάτω
των 3 ετών, διότι τείνουν να βάζουν τα
πάντα στο στόμα τους! Τα παιχνίδια με το
σύμβολο αυτό δεν είναι κατάλληλα για παι-
διά ηλικίας κάτω των 3 ετών.

Να διαβάζετε όλες τις προειδοποιήσεις
και τις οδηγίες χρήσης

Διαβάστε τις συστάσεις σχετικά με την
ηλικία για την οποία είναι ενδεδειγμένο το
παιχνίδι και τις συστάσεις για την ασφαλή
χρήση του. Βεβαιωθείτε ότι το παιχνίδι είναι
κατάλληλο για την ηλικία του παιδιού –να
σκέφτεστε την ιδιοσυγκρασία, τις συνή-
θειες και τη συμπεριφορά του παιδιού, όταν
αγοράζετε ένα παιχνίδι.

Να προσέχετε τα παιδιά ενόσω παίζουν
Βεβαιωθείτε ότι τα παιχνίδια λειτουργούν

όπως ακριβώς θα έπρεπε και ότι είναι κα-
τάλληλα για την ηλικία και τις ικανότητες

του παιδιού. Αν επιβλέπετε τα παιδιά όσο
παίζουν κι εσείς διασκεδάζετε και τα παιδιά
είναι ασφαλή!

Να αγοράζετε παιχνίδια πάντα από
αξιόπιστα καταστήματα και αξιόπιστα
διαδικτυακά σημεία πώλησης

Προσέχουν τα παιχνίδια που πωλούν και
συνήθως δέχονται επιστροφές. Ελέγχετε
προσεκτικά τα μεταχειρισμένα παιχνίδια
που αγοράζετε και τα παιχνίδια που σας
προσφέρουν οι φίλοι σας. Επειδή είναι πα-
λαιότερα, ενδέχεται να μην ικανοποιούν τα
τρέχοντα πρότυπα ασφάλειας. 

Να αναφέρετε πάντα κάθε πρόβλημα
ασφάλειας που παρουσιάζει κάποιο παι-
χνίδι στον κατασκευαστή ή στο κατά-
στημα λιανικής πώλησης από όπου το
αγοράσατε.

Κάρτες με οδηγίες ασφάλειας στα κατα-
στήματα

Σε πολλά καταστήματα παιχνιδιών στη
Γερμανία, τη Σουηδία, το Βέλγιο, την Ελ-
λάδα, τη Ρουμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο,
τη Γαλλία, την Πορτογαλία, την Ισπανία,
την Ιταλία, την Ιρλανδία και την Αυστρία θα
διατίθενται κάρτες με οδηγίες ασφάλειας
για τα παιχνίδια. Τα καταστήματα παιχνι-
διών που  ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν
στην εκστρατεία, μπορούν να επικοινωνή-
σουν με την Eυρωπαϊκή Επιτροπή. �

ΗΣτατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει
τα αποτελέσματα της ετήσιας έρευ-
νας «Χρήση Τεχνολογιών Πληρο-

φορικής και Επικοινωνιών στα Νοικοκυριά
2011» που διεξάγεται στην Κύπρο για
όγδοοη συνεχή χρονιά. Η έρευνα κάλυψε
1.588 νοικοκυριά και 3.652 άτομα ηλικίας
16–74 ετών. Η κάλυψη ήταν παγκύπρια και
περιελάμβανε όλες τις ελεύθερες περιοχές
της Κυπριακής Δημοκρατίας, αστικές και
αγροτικές. Η συλλογή των στοιχείων έγινε
με προσωπικές συνεντεύξεις.

Τα κυριότερα αποτελέσματα της έρευνας
είναι τα ακόλουθα:

- Το ποσοστό των νοικοκυριών που δια-
θέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή κατά το
2011 είναι 63,9%. Παρατηρήθηκε μείωση
στο ποσοστό των νοικοκυριών που διαθέ-
τουν υπολογιστή γραφείου (33,6% το 2011
σε σχέση με 37,0% το 2010) και ταυτόχρονη
αύξηση στο ποσοστό των νοικοκυριών που
διαθέτουν φορητό υπολογιστή (55,5% το
2011 σε σχέση με 48,3% το 2010).

- Το 90,3% των νοικοκυριών με εξαρτώ-
μενα παιδιά διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολο-
γιστή, ενώ στα νοικοκυριά όπου δεν υπάρ-
χει εξαρτώμενο παιδί το ποσοστό είναι μόνο
52,1%.

- Συνεχίστηκε η αύξηση της πρόσβασης
στο Διαδίκτυο από τα νοικοκυριά. Το
πρώτο τρίμηνο του 2011 το 57,4% των νοι-
κοκυριών είχε τουλάχιστον μια φορά πρό-
σβαση στο Διαδίκτυο, σε σχέση με 53,7% το
2010. Ταυτόχρονα, αύξηση παρατηρήθηκε
και στο ποσοστό των ατόμων που χρησιμο-
ποίησαν το Διαδίκτυο κατά το πρώτο τρί-
μηνο του έτους, από 52,2% το 2010 σε
56,9% το 2011.

- Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών
υπήρξε σταδιακή αύξηση στις ευρυζωνικές
συνδέσεις και μια ταυτόχρονη μείωση στις
συνδέσεις περιορισμένης ζώνης (modem,
ISDN). Κατά το 2011 το 86,6% των νοικο-
κυριών με πρόσβαση στο Διαδίκτυο έχει ευ-
ρυζωνική σύνδεση (DSL).

- Ο κυριότερος λόγος για τον οποίο τα

νοικοκυριά δεν έχουν πρόσβαση στο Διαδί-
κτυο είναι η έλλειψη ικανοτήτων (63,9%
των νοικοκυριών χωρίς πρόσβαση στο Δια-
δίκτυο).

- Πιο συχνοί χρήστες του Διαδικτύου
είναι τα άτομα ηλικίας 16–24 ετών (94,7%)
και οι μαθητές/φοιτητές (99,5%). Το ποσο-
στό αυτό μειώνεται σημαντικά με την αύ-
ξηση της ηλικίας καθώς μόλις 7,8% των
ατόμων ηλικίας 65–74 χρησιμοποιούν το
Διαδίκτυο. Οι άντρες χρησιμοποιούν το
Διαδίκτυο πιο συχνά από τις γυναίκες με
ποσοστό 61,2% και 54,3% αντίστοιχα.

- Οι πιο δημοφιλείς δραστηριότητες στο
Διαδίκτυο μεταξύ των Κυπρίων είναι η ανα-
ζήτηση πληροφοριών για αγαθά ή υπηρε-
σίες και η ανάγνωση online εφημερίδων/πε-
ριοδικών (84,9% και 63,8% επί των ατόμων
που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο αντί-
στοιχα).

- Σημαντικό είναι επίσης το ποσοστό των
ατόμων που συμμετέχουν σε κοινωνικά δί-
κτυα όπως facebook, twitter κλπ (58,9%

των ατόμων που χρησιμοποιούν το Διαδί-
κτυο).

- Ποσοστό 55,3% των ατόμων που χρησι-
μοποιούν το Διαδίκτυο χρησιμοποιούν υπη-
ρεσίες σχετικές με ταξίδια και διαμονή, ενώ
το 52,2% κάνει τηλεφωνήματα μέσω Διαδι-
κτύου.

- Αύξηση παρουσιάζει το ποσοστό των
ατόμων ηλικίας 16–74 που χρησιμοποιούν
το Διαδίκτυο για επαφή με τις Δημόσιες
Αρχές (29,2% το 2011 σε σχέση με 21,8% το
2010).

- Αγορές μέσω Διαδικτύου πραγματοποί-
ησαν το 15,7% των Κυπρίων ηλικίας 16–74.
Πρώτο στις προτιμήσεις τους είναι η αγορά
ή κράτηση υπηρεσιών σχετικά με διακοπές,
με ποσοστό 47,3%.

Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι δια-
θέσιμα στην ιστοσελίδα της Στατιστικής
Υπηρεσίας στη διεύθυνση http://www.cy-
stat.gov.cy στο Στατιστικό Θέμα «Επιστήμη
και Τεχνολογία / Κοινωνία της Πληροφο-
ρίας». �
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Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ. 13



Τα στραβοπατήματα της Ομόνοιας δεν έχουν... τε-
λειωμό! Έχασε βαθμούς μέσα στο ΓΣΠ στην 11η αγω-
νιστική από τη Νέα Σαλαμίνα, αφού υποχρεώθηκε σε

ισοπαλία 2-2 και ήλθε το δεύτερο συνεχόμενο στραβοπά-
τημα της 12ης αγωνιστικής αυτή τη φορά εκτός έδρας από
την Ένωση Παραλιμνίου με 1-1. Αυτό όμως το εκμεταλ-
λεύτηκαν με τον καλύτερο τρόπο και τις δύο φορές τόσο η
ΑΕΛ όσο και το ΑΠΟΕΛ που κέρδισαν τους αντιπάλους
τους για να μειώσουν τη μεταξύ τους διαφορά στον ένα και
δύο βαθμούς αντίστοιχα με τους πράσινους να διατηρούν-
ται για ακόμα μια αγωνιστική στην κορυφή του βαθμολο-
γικού πίνακα.

Συγκεκριμένα, η Ομό-
νοια που είναι και η μονα-
δική ομάδα αήττητη στο
πρωτάθλημα, έχει 98 βαθ-
μούς και η ΑΕΛ στην 2η
θέση με 27 και ο ΑΠΟΕΛ
στην 3η θέση με 26 βαθ-
μούς και το πρωτάθλημα
πήρε ‘φωτιά’.

Στο μεγάλο ντέρμπι της
Λεμεσού, η ΑΕΛ πανηγύ-
ρισε ίσως την πιο γλυκιά
της νίκη στο πρωτάθλημα,
αφού κέρδισε τον αιώνιο
της αντίπαλο τον Απόλ-
λωνα, με 3-0 και διατηρή-
θηκε μόνη στη 2η θέση
του βαθμολογικού πίνακα.

Τρίτη συνεχόμενη νίκη
για τον ΑΠΟΕΛ, αυτή τη
φορά κέρδισε σχετικά εύ-
κολα μέσα στο ΓΣΠ την
Αναγέννηση Δερύνειας με
2-0 και από τους -6 βαθ-
μούς που τους χώριζε από
τους πράσινους, τώρα μεί-
ωσε την μεταξύ τους δια-
φορά στους δύο βαθμούς.

Την ερχόμενη Κυριακή,
πράσινοι και γαλαζοκίτρι-
νοι θα ‘συγκρουστούν’

στο αιώνιο ντέρμπι της Λευκωσίας.
Επιστροφή στις νίκες για την Ανόρθωση που μέσα στο

ΓΣΠ, δάμασε τον Ολυμπιακό με 1-2 και ξαναμπήκε στο κυ-
νήγι του τίτλου, αφού είναι έξι βαθμούς μακριά από την κο-
ρυφή και αισιοδοξεί για τη συνέχεια του πρωταθλήματος
για ακόμη πιο ψηλά βαθμολογικά. Την ερχόμενη αγωνι-
στική θα φιλοξενήσει στο ‘Αντώνης Παπαδόπουλος’ τον
Απόλλωνα και το τρίποντο είναι μονόδρομος για την
ομάδα της Αμμοχώστου.

Ο Ολυμπιακός με τη νέα του ήττα έχει μείνει για καλά
στην επικίνδυνη ζώνη του υποβιβασμού και θα χρειαστεί
υπερπροσπάθεια για να ξεφύγει.

Σπουδαία βαθμολογική νίκη πέτυχε μέσα στο ‘Αμμόχω-
στος’ η Αλκή, αφού κέρδισε τη Νέα Σαλαμίνα με 0-1 και
ανάπνευσε βαθμολογικά, φθάνοντας στους 13 βαθμούς και
κάνοντας έτσι ένα σημαντικό βαθμό προς αποφυγή της
διαβάθμισης. Αντίθετα η Σαλαμίνα έχασε την ευκαιρία να
πάρει τη νίκη και να πλησιάσει την τετράδα.

Πολύ σημαντική νίκη στην προσπάθεια που κάνει για πα-
ραμονή σημείωσε ο Εθνικός Άχνας, ο οποίος κέρδισε εντός
έδρας τον Άρη με 4-0 στο Δασάκι. Με τη νίκη του ο Εθνι-
κός έφθασε τους 12 βαθμούς, αφήνοντας πίσω Άρη, Ολυμ-
πιακό, Δερύνεια και Ερμή.

Αφιλόξενο το ‘Τάσος Μάρκου’
Το ‘Τάσος Μάρκου’ ήταν φέτος αφιλόξενο για την Ομό-

νοια που και στη δεύτερη της επίσκεψη έμεινε στο 1-1.
Μετά την Αναγέννηση Δερύνειας ήταν η σειρά της Ένωσης
να της στερήσει δύο πολύτιμους βαθμούς και μέσα σε δύο
αγωνιστικές οι ‘πράσινοι’ κατάφεραν με επιδόσεις ‘ασαν-
σέρ’ να νοιώθουν και πάλι τις ανάσες των ΑΕΛ και ΑΠΟΕΛ
που ψαλίδισαν τη διαφορά σ’ ένα και δύο βαθμούς αντί-
στοιχα.

Το μόνο παρήγορο για τον πρωτοπόρο του πρωταθλή-
ματος που κράτησε το αήττητο της, παρέμεινε στο ρετιρέ
και θα πάει να... ‘κτυπήσει’ ρέστα και επάνοδο στις νίκες,
στο ντέρμπι των αιωνίων την ερχόμενη Κυριακή, στο φι-

νάλε του πρώτου γύρου. Η
Ένωση αγνοεί την χαρά της
νίκης, στα τελευταία έξι παιχνί-
δια (δύο ήττες, τέσσερις ισοπα-
λίες). Το σκορ άνοιξαν οι γηπε-
δούχοι στο 30΄ με τον Σεμέδο και
ισοφάρισαν οι πράσινοι στο 62΄
με κεφαλιά του Σερφά.

Κίτρινη η Πόλη
Ανώτερη η ΑΕΛ σε όλους τους

τομείς και αποδίδοντας πολύ
καλό ποδόσφαιρο στο β΄ ημί-
χρονο, νίκησε 3-0 τον Απόλ-
λωνα στο μεγάλο ντέρμπι της
Λεμεσού και όχι μόνο επανήλθε
στη δεύτερη θέση, αλλά πλη-
σίασε περισσότερο την πρωτο-
πόρο Ομόνοια, μειώνοντας στον
ένα βαθμό τη μεταξύ τους δια-
φορά. Οι φίλοι της ΑΕΛ και κυ-
ρίως οι παίκτες της πανηγύρισαν
την σπουδαία επιτυχία, χάρις
στα τρία τέρματα που σημείωσαν
τρεις διαφορετικοί γαλαζοκίτρι-
νοι. Ο Τζούνιορ άνοιξε το σκορ,
ο Σίλας έκανε το 2-0 και ο Εγρίκε
το τελικό 3-0. Ο Απόλλωνας
ήταν αρκετά καλός στο α΄ ημίχρονο, όμως το γκολ της
ΑΕΛ εκνεύρισε και άγχωσε τους Απολλωνίστες με αποτέ-
λεσμα να γίνουν λάθη στην άμυνα που η ΑΕΛ δεν τα συγ-
χώρεσε και τα μετέτρεψε σε γκολ.

Σε ρυθμό προπόνησης
Καθοριστική νίκη κατά-

φερε και πήρε ο ΑΠΟΕΛ
το βράδυ της Παρασκευής
που επικράτησε εύκολα
της Αναγέννησης Δερύ-
νειας μέσα στο ΓΣΠ με 2-0
και πήρε το πολύτιμο τρί-
ποντο. Αυτή ήταν και η
τρίτη συνεχής νίκη για
τους γαλαζοκίτρινους που
φυσικά εκμεταλλεύτηκαν
για δεύτερη συνεχή φορά
το στραβοπάτημα της
Ομόνοιας που είχε σαν
αποτέλεσμα να μειώσουν
στους δύο βαθμούς που
τους χωρίζει. Τα γκολ πέ-
τυχαν από ένα οι Σολάρι
και Χαραλαμπίδης.

Την βρίσκει εκτός έδρας η ‘Κυρία’
Στο ‘Αντώνης Παπαδόπουλος’ έχει πανηγυρίσει μόνο μια

φορά, αλλά εκτός έδρας η Ανόρθωση το έκανε πέντε φορές
ως τώρα μετά τη νίκη 2-1 επί του Ολυμπιακού στο ΓΣΠ, με
την οποία παρέμεινε σε τροχιά τετράδας και έξι βαθμούς
πίσω από την κορυφή. Η ‘Κυρία’ επέστρεψε στα τρίποντα,
όμως ο Ολυμπιακός συνέχισε την κατηφόρα του και μάλι-
στα με την συμπλήρωση και της 12ης αγωνιστικής δεν χά-
ρηκε την γλυκιά νίκη στην έδρα του. Η Ανόρθωση άνοιξε το
σκορ στο 28΄ με κεφαλιά του Οκκά και στο 46΄ ο Ρέζεκ πέ-
τυχε το 0-2. Ο Ολυμπιακός μείωσε στο 79΄ με δυνατό σουτ
του Μέρσιο.

Νίκη οξυγόνο για ‘Αθάνατη’
Η Νέα Σαλαμίνα επαναπαύθηκε στο βαθμό που πήρε από

την Ομόνοια στο ΓΣΠ και η Αλκή που έψαχνε θύμα για
νίκη, που αγνοούσε από τον αγώνα με τον Ολυμπιακό, κα-
τάφερε να την πάρει στο στάδιο ‘Αμμόχωστος’. Κέρδισε
τους ‘Ερυθρόλευκους’ με 1-0 χάρη στο γκολ του Κόντε στο
88΄. Ήταν το πρώτο φετινό διπλό για την Αλκή στο φετινό
πρωτάθλημα. Ήταν μια νίκη που τους δίνει το δικαίωμα να
ξεφύγουν από την επικίνδυνη ζώνη, πλησιάζοντας στην κα-
τάταξη της Νέας Σαλαμίνας (13 έναντι 16 βαθμούς).

Ξέσπασε με τεσσάρα
Εντυπωσιακή νίκη πέτυχε ο Εθνικός στο Δασάκι που δά-

μασε τον Άρη Λεμεσού με 4-0 και έφτασε στους 12 βαθμούς
και πέρασε στην δέκατη θέση αφήνοντας τον αντίπαλό του
ένα σκαλί πιο κάτω. Μάλιστα, σημείωσε τόσα γκολ όσα είχε
πετύχει στις έντεκα αγωνιστικές που προηγήθηκαν. Αυτή
ήταν η τρίτη φετινή νίκη για τον Εθνικό, ενώ έδωσε συνέ-
χεια στα καλά αποτελέσματα με τον Γιανέσκι στον πάγκο.

Από την άλλη, ο Άρης παρουσιάστηκε κατώτερος των
περιστάσεων. Αν και προσπάθησε να μειώσει όταν το σκορ
ήταν στο 2-0, δεν τα κατάφερε και μοιραία έχασε εμπρός
ανωτέρου αντιπάλου, οπισθοχωρώντας στην 11η θέση.

Ενδιαφέρουν και αυτά...
• Σε επτά αναμετρήσεις εκτός έδρας η Ανόρθωση είναι

αήττητη (5 νίκες και 2 ισοπαλίες) έχοντας μαζέψει 17 βαθ-
μούς, τους περισσότερους από κάθε άλλη ομάδα. Αντίθετα,
εντός έδρας σε 5 αγώνες η συγκομιδή της είναι μόνο πέντε
βαθμοί.

• Για άλλο ένα παιχνίδι διατήρησε το αήττητο της η Ομό-
νοια σε παιχνίδια πρωταθλήματος υπό την τεχνική καθο-
δήγηση του Νεόφυτου Λάρκου. Το σερί των πρασίνων ανέ-
βηκε στους 16 αγώνες, στους οποίους έχει 11 νίκες και
πέντε ισοπαλίες.

Με την ισοπαλία δόθηκε τέλος στο σερί τεσσάρων νικών
που είχε η Ομόνοια στο ‘Τάσος Μάρκου’ τα προηγούμενα
τέσσερα χρόνια. Υπέρ των ‘πρασίνων’ είναι η συνολική προ-
ϊστορία των τελευταίων 11 χρόνων στις αναμετρήσεις με
αντίπαλο την Ένωση στο
Παραλίμνι, καθώς μετρούν
έξι νίκες και οι γηπεδούχοι
έχουν πετύχει δύο, ενώ
άλλα τρία παιχνίδια έληξαν
ισόπαλα.

• Τέσσερα παιχνίδια σε
έξι μέρες έγιναν στο ΓΣΠ,
γεγονός που ‘φόρτωσε’ το
πρόγραμμα των αγώνων
που φιλοξενεί και σίγουρα
ο αγωνιστικός χώρος δεν
ήταν στα καλύτερα του.
Την περασμένη Δευτέρα,
έγινε το Ομόνοια - Σαλα-
μίνα, την Πέμπτη το ΑΕΚ -
Μακάμπι, την Παρασκευή
το ΑΠΟΕΛ - Αναγέννηση
και το Σάββατο το Ολυμ-
πιακός - Ανόρθωση.

• Μετά το περσινό διά-
λειμμα η Ανόρθωση επέ-
στρεψε στις νίκες με αντί-
παλο τον Ολυμπιακό στο
ΓΣΠ. Η ‘Κυρία’ μετρά τρεις νίκες στα τελευταία πέντε παι-
χνίδια. 2005-06 1-2, 2006-07 0-0, 2007-08 0-1, 2010-11 2-2,
2011-12 1-2. �

Yπάλληλος
δημόσιος

H AΘΛHTIKH ΣEΛIΔA MAΣ
Γράφει και επιμελείται ο Kυριάκoς Κτωρίδης
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Νέο στραβοπάτημα για Ομόνοια
ΑΕΛ και ΑΠΟΕΛ το εκμεταλλεύτηκαν με νίκες



Yπάλληλος
δημόσιος

μοιράζει εκατομμύρια

βοηθά τον τόπο μας

Tο Kρατικό Λαχείο

Αποτελέσματα κλήρωσης στη σελ. 13
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Tι είπαν... Tι έγραψαν
Τα ευρωομόλογα ή παρόμοια εργαλεία
θα μπορούσαν να αποτελέσουν τα
μέσα για το ξεπέρασμα της κρίσης.
Λούκας Παπαδήμος,
Πρωθυπουργός της Ελλάδας.   

Το κοινό νόμισμα έχει ανάγκη μια αλη-
θινή κεντρική τράπεζα. Είμαι υπέρ των
ευρωομολόγων.
Ρομάνο Πρόντι,
Πρώην Πρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.   

Δεν υπάρχει η οικονομική ανάπτυξη
που επιδιώξαμε, η ύφεση επιδεινώνε-
ται, η κατανάλωση μειώνεται, οι δεί-
κτες της ανεργίας σε όλη την Ευρώπη
θα απογειωθούν.
Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο,
Πρόεδρος της Κομισιόν.   

Η Βρετανία δεν είναι πεπεισμένη ότι η
συνθήκη της ΕΕ χρειάζεται αλλαγές
για να αντιμετωπιστεί η κρίση
Ντέιβιντ Κάμερον,
Πρωθυπουργός της Βρετανίας.   

Η ιστορία και η γεωγραφία έκαναν τη
Γαλλία και τη Γερμανία αντίπαλες ή συ-
νεργαζομένες.
Νικολά Σαρκοζί,
Πρόεδρος της Γαλλίας.  

Αν επιδεινωθεί η κρίση χρέους στην ευ-
ρωζώνη, η ανάκαμψη της αμερικανι-
κής οικονομίας θα καταστεί ακόμη δυ-
σκολότερη 
Μπαράκ Ομπάμα,
Πρόεδρος των ΗΠΑ.   

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική τράπεζα δεν
έχει ρόλο πυροσβέστη.
Άνγκελα Μέρκελ,
Καγκελάριος της Γερμανίας.   

Αν δεν εξευρεθεί διέξοδος στο πρό-
βλημα του χρέους, οι αγορές θα τιμω-
ρήσουν την Ευρωζώνη.
Μάριο Μόντι,
Πρωθυπουργός της Ιταλίας. 
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Κατακραυγή εργαζομένων στην Ελλάδα

Με  παναπεργία
που πραγματο-
ποιήθηκε από

τη ΓΣΕΕ και την ΑΔΕΔΥ
την περασμένη Πέμπτη
οι Ελλαδίτες εργαζόμε-
νοι εξέφρασαν δυναμικά
τη διαμαρτυρία τους
κατά των μέτρων που
εφαρμόζονται στη χώρα
και πλήττουν τους εργα-
ζόμενους ενώ μένει στο
απυρόβλητο ο πλούτος
και εκτός δίωξης οι φο-
ροφυγάδες. Τα μέτρα πε-
ριλαμβάνουν περικοπές
δικαιωμάτων,  μισθών,
συντάξεων και εφαρ-
μογή εφεδρείας στο δη-
μόσιο. 

Η ΓΣΕΕ τόνισε ότι οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα διεκδικούν μείγμα οικονομικής πολιτικής που θα υπηρετεί τον άν-
θρωπο και τις ανάγκες του και όχι τα κέρδη και τους τραπεζίτες και ζητά ακύρωση της εφεδρείας και μέτρα προστασίας
και σημαντικής ενίσχυσης των εργαζομένων, των ανέργων και των συνταξιούχων. Η ΑΔΕΔΥ καλεί την κοινωνία να μη
παγιδευθεί, αποπροσανατολισθεί και εφησυχάσει από τη νέα  κυβέρνηση γιατί όπως επιβεβαιώνουν τα μέτρα σε πολλές
Ευρωπαϊκές χώρες το πρόβλημα του χρέους  αξιοποιείται από τους οικονομικά ισχυρούς ως πρόσχημα για κατάργηση κα-
τακτήσεων και  δικαιωμάτων των εργαζομένων και των λαών. Στα πλαίσια των μέτρων της περασμένης Πέμπτης η ΓΣΕΕ
και η  ΑΔΕΔΥ πραγματοποίησαν το μεσημέρι της 1ης Δεκεμβρίου συλλαλητήριο στο Πεδίο του Άρεως. �
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