
Κατά τις πρόσφατες τοπικές, περιφερειακές και
εθνικές εκλογές που έγιναν σε Ελλάδα, Γαλλία,  Γερ-
μανία  και  Βρετανία οι εργαζόμενοι, οι οικογένειες

τους και οι ευρωπαϊκές κοινωνίες είχαν την ευκαιρία να εκ-
φραστούν σχετικά με τις πολιτικές λιτότητας που επέβα-
λαν οι Κυβερνήσεις των υπό αναφορά χωρών σε συνεργα-
σία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα αποτελέσματα των
εκλογών αναντίλεκτα καταδεικνύουν ότι μεγάλα τμήματα
του Ευρωπαϊκού λαού αντιτίθεται στις ακολουθούμενες
πολιτικές  που υπονομεύουν τα κοινωνικά δικαιώματα και
υποβαθμίζουν τις δημόσιες υπηρεσίες.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο νέος Πρόεδρος της

Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ, αμέσως μετά την εκλογή του,  η
επιλογή που έγινε από το Γαλλικό λαό θα επηρεάσει ολό-
κληρη την Ευρώπη και ο ίδιος θα προωθήσει αντί της λι-
τότητας τη στρατηγική της ανάπτυξης και των  επενδύ-
σεων. Εξάλλου, ο Φρανσουά Ολάντ, στη σύνοδο των
αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων των μελών της Ομάδας
των Οκτώ (G8) στο Καμπ Ντέιβιντ, διευκρίνισε ότι στη ση-
μερινή άτυπη σύνοδο Κορυφής της ΕΕ θα καταθέσει συγ-
κεκριμένες προτάσεις για έκδοση ευρωομολόγων και αύ-
ξηση των κεφαλαίων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Περαιτέρω τόνισε ότι η μείωση των
ελλειμμάτων και η ανάπτυξη είναι «οι δύο όψεις του ίδιου
νομίσματος».

Η EPSU χαιρετίζει τις  θέσεις αυτές που καταδεικνύουν
ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες υποστηρίζουν υπαλλακτικές λύ-
σεις στα μέτρα λιτότητας τα οποία  έχουν οδηγήσει την
κοινωνία  σε εξαθλίωση και τα οποία προωθήθηκαν από τα
συντηρητικά κόμματα, τα εταιρικά συμφέροντα και τη νεο-
φιλελεύθερη πολιτική. Οι Συντεχνίες αλλά και πολλές
άλλες οργανώσεις επίμονα ζητούσαν αλλαγή στην πολι-

τική της λιτότητας. 
Η συνάδελφος Carola Fischbach-Pyttel,  Γενική Γραμμα-

τέας της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνδικάτων Δημοσίων
Υπηρεσιών (EPSU) δήλωσε: «Η Ευρώπη της αθλιότητας
που δημιουργήθηκε από τον Πρόεδρο  της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής Μανουέλ Χοσέ Μπαρόζο και τον Πρόεδρο του
Ευρωπαϊκού  Συμβουλίου Χέρμαν βαν Ρομπέι δεν προσφέ-
ρει οποιαδήποτε προοπτική για τη δημόσια υπηρεσία. Ο
Πρόεδρος του Συμβουλίου υποστήριξε ότι τα Κράτη Μέλη
«πρέπει να επιδείξουν περισσότερη φιλοδοξία» στα μέτρα
λιτότητας». 

Οι νοσηλευτές, οι πυροσβέστες, οι εκπαιδευτικοί, οι
αστυνομικοί,  οι δεσμοφύλακες, οι δημοτικοί υπάλληλοι
και όλοι οι  άλλοι υπάλληλοι του δημοσίου διαφωνούν  με
την πολιτική αυτή. Και όταν τους δίδεται η ευκαιρία το κα-
ταδεικνύουν με τη ψήφο τους. Η Ευρώπη χρειάζεται  επει-
γόντως αλλαγή με πολιτικές που προάγουν την κοινωνική
δικαιοσύνη, τη δημοκρατία και την ισότητα, που δημιουρ-
γούν νέες θέσεις εργασίας και τερματίζουν τη φτώχια». �
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Σε συνέντευξή του στη «Λιμπε-
ρασιόν» ο Γάλλος πρωθυπουργός
Ζαν-Μαρκ Ερό τόνισε ότι, το
άτυπο Ευρωπαϊκό συμβούλιο,
που συνέρχεται σήμερα «πρέπει
να στείλει ισχυρό σήμα υποστή-
ριξης στον ελληνικό λαό , εξετά-

ζοντας ένα ευρύ φάσμα επιλογών, στις οποίες να συμπερι-
λαμβάνεται ο προστατευτισμός, αλλά κι ο άμεσος δανεισμός
της Ελλάδας από την ΕΚΤ».   σελ. 11

Ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυ-
ξης αναμένεται να αρχίσει να αυ-
ξάνεται το δεύτερο εξάμηνο του
2012 και να επιταχυνθεί το 2013.
Φέτος το ΑΕΠ προβλέπεται να
παραμείνει στάσιμο στην ΕΕ και

να μειωθεί κατά 0,3% στη ζώνη του ευρώ, ενώ το 2013 ανα-
μένεται να αυξηθεί κατά 1,3% στην ΕΕ και κατά 1,0% στην ευ-
ρωζώνη.   σελ. 10

Τους μεγάλους εκτοπισμούς
και τις υποχρεωτικές ανταλ-
λαγές πληθυσμών στον 20ό
αιώνα πραγματεύεται η διε-
θνής έκθεση «Δύο φορές
ξένος»  που θα φιλοξενήσει
από τις 28 Μαΐου το Λεβέν-
τειο Δημοτικό Μουσείο Λευ-
κωσίας.    σελ. 12

Οδύσσειες ξεριζωμένων

Προς μια αργή ανάκαμψη

Στις πρόσφατες εκλογές οι ευρωπαίοι 
καταδίκασαν τα μέτρα λιτότητας

Στις σελίδες 6-7 δημοσιεύουμε τους καταλόγους
των συναδέλφων στους οποίους παραχωρήθηκαν
σπίτια στο Τρόοδος για διακοπές το φετινό καλο-

καίρι.
Οι κληρώσεις των συναδέλφων που κατάθεσαν αίτηση

για εξοχικά της Οργάνωσης μας στην Πάφο και τις Πλά-
τρες και για διευκολύνσεις για διακοπές σε ξενοδοχεία
στον Πρωταρά δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Συν-
τεχνίας www.pasydy.org με οδηγίες για τις σχετικές πλη-
ρωμές.  �

Στηρίζει Ελλάδα ο Ζαν-Μαρκ Ερό
Διακοπές στα σπίτια Τροόδους 
και κληρώσεις για εξοχικά



Με την ευκαιρία της
Παγκόσμιας Ημέ-
ρας Νοσηλευτών

που τιμάται στις 12 Μαΐου
και της Παγκόσμιας Ημέρας
Μαιών που τιμάται στις 5

Μαΐου, το Συμβούλιο Ευη-
μερίας Νοσηλευτικού Προ-
σωπικού ΠΑΣΥΔΥ και ο
Κλάδος Γενικού Νοσηλευτι-
κού Προσωπικού ΠΑΣΥΔΥ
τελούν την Κυριακή 27
Μαΐου 2012 στον Ιερό Ναό
Αγίων Αναργυρων στο χώρο
του Νέου Γενικού Νοσοκο-
μείου Λευκωσίας, μνημό-
συνο στη μνήμη των αποθα-
νοντων Νοσηλευτών και
Μαιών, καικαλούν όσους τι-
μούν τη μνημη τους να πα-
ραστουν. �

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
Η Ερνεστίνα Σισμάνη, η οποία είχε διορι-

στεί αναδρομικά από την 1η Σεπτεμβρίου
1993 στη θέση Εκπαιδευτικού Ψυχολόγου,
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και της
οποίας ο πιο πάνω διορισμός αργότερα
ακυρώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο,
διορίζεται στην ίδια θέση αναδρομικά από
την 1η Σεπτεμβρίου 1993.

Η Ευανθία Παντελή, Εκπαιδευτικός Ψυ-
χολόγος, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτι-
σμού, διορίζεται στη θέση Εκπαιδευτικού
Ψυχολόγου, αναδρομικά από την 1η Σε-
πτεμβρίου 1993.

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
Ο Στέλιος Ε. Χατζηελισσαίου, ο οποίος

αφυπηρέτησε από τη Δημόσια Υπηρεσία
από την 1η Οκτωβρίου 2011 και κατείχε τη
θέση Ανώτερου Κτηματολογικού Λειτουρ-
γού, προάγεται στη θέση Κτηματολογικού
Λειτουργού Α΄, αναδρομικά από την 1η Φε-
βρουαρίου 2001 και μέχρι την 1η Απριλίου
2009, ημερομηνία προαγωγής του στη θέση
Ανώτερου Κτηματολογικού Λειτουργού.

Η Αστέρω Αθηνοδώρου-Κυριακού, Κτη-
ματολογικός Λειτουργός Α΄, προάγεται στη
θέση Κτηματολογικού Λειτουργού Α΄, ανα-
δρομικά από τις 15 Ιουλίου 1999.

Οι πιο κάτω Διοικητικοί Λειτουργοί,

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπι-
κού, προάγονται στη θέση Διοικητικού Λει-
τουργού Α΄, από την 1η Μαΐου 2012: Ελένη
Δαμιανού, Κυριακή Δημητρίου, Κωνσταν-
τία Χ. Κατελάρη, Κλαίρη Κουρτέλλα.

Η Άντρη Δήμου, Διοικητικός Λειτουργός,
προάγεται στη θέση Διοικητικού Λειτουρ-
γού Α΄, από την 1η Μαΐου 2012.

Οι πιο κάτω Ταχυδρομικοί Λειτουργοί,
προάγονται στη θέση Ανώτερου Ταχυδρο-
μικού Λειτουργού, από την 1η Μαΐου 2012:
Δημήτριος Παντοπώλης, Ανδρέας Κουν-
τουρής, Τάσος Χριστοφόρου, Παντελής
Χριστοδούλου, Σπύρος Λύτρας, Γεώργος Α.
Κολιαντρής, Γεώργιος Κ. Χριστοφή, Αν-

δρέας Δ. Αθανασίου, Ανδρέας Ιωάννου.
Οι πιο κάτω Ταχυδρομικοί Λειτουργοί,

προάγονται στη θέση Ανώτερου Ταχυδρο-
μικού Λειτουργού, από την 1η Μαΐου 2012:
Βασίλειος Κ. Γεωργίου, Παναγιώτης Σ. Αρι-
στοδήμου, Γεώργιος Θ. Γεωργιάδης.

Ο Συμεών Ματσάγκας, Ταχυδρομικός
Λειτουργός, προάγεται στη θέση Ανώτερου
Ταχυδρομικού Λειτουργού, από την 1η
Μαΐου 2012.

Ο Χριστάκης Χριστοδούλου, Ταχυδρομι-
κός Λειτουργός, προάγεται στη θέση Ανώ-
τερου Ταχυδρομικού Λειτουργού, από την
1η Μαΐου 2012. �

Yπάλληλος
δημόσιοςΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ  20122

Αποχωρεί κι ο Πρόεδρος, ο Πρόεδρος της λύσης
και απογοητεύτηκαν οι αρχηγοί της δύσης
γιατί πολύ επίστωσαν τον Πρόεδρο Χριστόφια
πως είχε λύση έτοιμη, γνήσια και... ατόφια!
Ο Πρόεδρος εδήλωσε εις το διάγγελμά του
πως συζητώντας έμαθε καλά το μάθημά του,
έμαθε πως το εθνικό μας θέμα παραπαίει
και μάς διαβεβαίωσε πως η Τουρκία φταίει!!
Πιστεύω πως προσπάθησε τους Τούρκους να ... γωνιάσει
αλλ΄ όμως δεν κατάφερε ούτε να τούς διχάσει
γιατί οι Τούρκοι, είθισται, αδιάλλακτοι να μένουν
κι αντί να δίνουν απαιτούν από εμάς να παίρνουν!!!

Kωστάκης Π. Iωαννίδης

H ΣATIPA TOY K.Π.I.

Η ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ

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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ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΠΑΣΥΔΥ) 

ΔIOPIΣMOI / ΠPOAΓΩΓEΣ / ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ / KENEΣ ΘEΣEIΣ
Aπό την Eπίσημη Eφημερίδα

Το Επαρχιακό Τμήμα ΠΑΣΥΔΥ Λευκωσίας διοργανώνει 
σε συνεργασία με την SALAMIS TOURS 2-ήμερη Κρουαζιέρα 

στον Λίβανο με το c/s Salamis Filoxenia
Αναχώρηση Παρασκευή 15 Ιουνίου και Επιστροφή Κυριακή 17 Ιουνίου

Δρομολόγιο
Μέρα Λιμάνι Άφιξη Αναχώρηση

Παρασκευή Λεμεσός ---- 19:00
Σάββατο Βηρυτός 06:00 24:00
Κυριακή Λεμεσός 10:00 ----

Νέες χαμηλότερες αναθεωρημένες τιμές από €120 το άτομο.
Παιδιά μέχρι 12 ετών ταξιδεύουν Δωρεάν, πληρώνοντας μόνο λιμενικούς φόρους όταν
μοιράζονται την καμπίνα με τουλάχιστον 2 ενήλικες.
Δηλώσεις συμμετοχής και άλλες πληροφορίες: Salamis Tours 22458484

Ενδιαφέρει τους Συνταξιούχους
Ασφάλιση οχημάτων χωρίς επιβαρύνσεις

ΟΚλάδος Συνταξιούχων της
ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. ενημερώνει τα μέλη του
ότι έχει εξασφαλίσει πρόταση από

τους αφαλιστικούς αντιπροσώπους Y&S
IOANNOU & SON για την ασφάλιση των
οχημάτων των ηλικιωμένων χωρίς τις πρό-
σθετες επιβαρύνσεις του 25% ή 50% και επι-
πλέον με έκπτωση 10% επί του τωρινού

ασφαλίστρου.
Επί πλέον έχει εξασφαλίσει από τους

ίδους ασφαλιστές και πρόταση για τις
ασφάλειες των οικιακών βοηθών με έκ-
πτωση 20% και με μειωμένο κόστος εγγρα-
φής.

Οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στα
τηλ. 25337003, 99413483 και 97735038. �

Τμηματικές Εξετάσεις
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ
ΑΞΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ

Τμηματικές εξετάσεις σχετικά με τον περί
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμο (βασικό
και τροποποιητικούς), τους Κανονισμούς,
τα Διατάγματα, τις Γνωστοποιήσεις και τις
Οδηγίες που εκδόθηκαν δυνάμει αυτών,
όπως θα ισχύουν στο τέλος Μαΐου 2012.

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

θέσης του Λειτουργού ΦΠΑ ή κάτοχοι μό-
νιμης θέσης Βοηθού Λειτουργού ΦΠΑ στο
Τμήμα Τελωνείων, Υπηρεσία ΦΠΑ, και
έκτακτοι υπάλληλοι στο Τμήμα Τελωνείων,
Υπηρεσία ΦΠΑ, οι οποίοι εκτελούν καθή-
κοντα Λειτουργού ΦΠΑ ή Βοηθού Λει-
τουργού ΦΠΑ και που έχουν υποχρέωση να
επιτύχουν σε αυτή σύμφωνα με το σχέδιο
υπηρεσίας της θέσης αυτής.

β) Δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν
στο Τμήμα Τελωνείων, Υπηρεσία ΦΠΑ που
θα είναι υποψήφιοι για προαγωγή στη θέση
Βοηθού Λειτουργού ΦΠΑ 1ης Τάξης και

έχουν υποχρέωση να επιτύχουν σε αυτή
σύμφωνα με το σχέδιο υπηρεσίας της θέσης
αυτής, για σκοπούς ανέλιξης στην Κλίμακα
Α8 και Α9.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στα Κεντρικά
Γραφεία της Υπηρεσίας ΦΠΑ την Τρίτη, 19
Ιουνίου 2012 και ώρα 9:00- 12:00μ.

Η γλώσσα των εξετάσεων θα είναι η Ελ-
ληνική.

Οι εξεταζόμενοι μπορούν κατά τη διάρ-
κεια της εξέτασης να συμβουλεύονται τους
Νόμους, τους Κανονισμούς, τα Διατάγματα
και τις Γνωστοποιήσεις που περιλαμβάνον-
ται στην εξεταστέα ύλη.

Αιτήσεις από υποψηφίους που ενδιαφέ-
ρονται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις
πρέπει να υποβληθούν στο Διευθυντή Τμή-
ματος Τελωνείων, το αργότερο μέχρι την
Τρίτη, 7 Ιουνίου 2012.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙ-
ΣΕΩΝ, ΕΝΔΟΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι ενδοτμηματικές εξετάσεις των Υπηρε-
σιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους

Βοηθούς Ασφαλιστικούς Λειτουργούς στις
Νομοθεσίες που εφαρμόζουν οι Υπηρεσίες
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Νομοθεσίες Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων, Ετησίων Αδειών
μετ΄Απολαβών, Τερματισμού Απασχολή-
σεως, Ταμείων Προνοίας, Ίδρυσης - Δρα-
στηριοτήτων και Εποπτείας Ταμείων Επαγ-
γελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών,
Κοινωνικής Σύνταξης, Αποζημίωσης Θυμά-
των Βίαιων Εγκλημάτων, Προστασίας των
Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων σε πε-
ρίπτωση Αφερεγγυότητας του Εργοδότη
και οι διαδικασίες εφαρμογής τους), καθώς
επίσης και τις πρόνοιες του Κανονισμού της
Ε.Ε. 883/04 για το Συντονισμό των Συστη-
μάτων Κοινωνικής Ασφάλισης, θα διεξαχ-
θούν στο Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών
Ασφαλίσεων Λεμεσού στις 28 Μαΐου 2012
και ώρα 9.30 π.μ.

Όσοι από τους Βοηθούς Ασφαλιστικούς
Λειτουργούς επιθυμούν να παρακαθίσουν
στην εξέταση θα πρέπει να προσέλθουν
στην Αίθουσα Συνεδριάσεων (1ος όροφος)

στο Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων Λεμεσού, Φραγκλίνου Ρούσβελτ 80,
3012 Λεμεσός, κατά την πιο πάνω ημερο-
μηνία και ώρα.

Ανακοίνωση για συμμετοχή στις Γρα-
πτές Εξετάσεις του Τμήματος Δασών
για πρόσληψη Δασικών Μαθητευομέ-
νων για φοίτηση στο Δασικό Κολλέγιο
Κύπρου

Σχετικά με τις ανακοινώσεις του Τμήματος
Δασών για συμμετοχή στις γραπτές εξετά-
σεις για την πρόσληψη Δασικών Μαθητευο-
μένων για φοίτηση στο Δασικό Κολλέγιο
Κύπρου, οι οποίες δημοσιεύθηκαν, η μεν
πρώτη στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας, με αρ. 4597, Τμήμα Α,
ημερ. 16 Μαρτίου 2012, η δε δεύτερη στην
Επίσημη Εφημεριδα της Δημοκρατίας, με αρ.
4603, Τμήμα Α΄, ημερ. 27 Απριλίου 2012,
πληροφορούνται οι ενδιαφερόμενοι αιτητές
ότι οι εξετάσεις, οι οποίες θα διεξάγονταν το
Σάββατο, 16 Ιουνίου 2012, αναβάλλονται
μέχρι νεωτέρας ειδοποιήσεως. �

Το Επαρχιακό Τμήμα ΠΑΣΥΔΥ Λευκωσίας διοργανώνει 
σε συνεργασία με την SALAMIS TOURS 

Μοναδική Προσκυνηματική Κρουαζιέρα με το c/s Salamis Filoxenia
Αναχώρηση Κυριακή 08 Ιουλίου - Επιστροφή Παρασκευή 13 Ιουλίου
ΠΑΤΜΟΣ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ - ΑΝΔΡΟΣ - ΣΥΡΟΣ - ΚΑΛΥΜΝΟΣ
Τιμές επιχορηγημένες
Δηλώσεις συμμετοχής και άλλες πληροφορίες: Salamis Tours 22458484

Μνημόσυνο για αποθανόντες
νοσηλευτές και μαίες

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑ

Πωλείται σε τιμή 
ευκαιρίας, ισόγειος

ανεξάρτητη κατοικία 
3  υπνοδωματίων 

στο Γέρι.

Τηλ.  99 681 792



Aπόψεις και σχόλια
Οι «γύπες» κατασπάραξαν τη χώρα 

Μέσα στην πολιτική θύελλα που μαί-
νεται στη χώρα μας και την προκήρυξη
των νέων εκλογών, πέρασε απαρατήρητο
σχεδόν από τον ελληνικό λαό ένα γεγο-

νός τεράστιας
οικονομικής και
πολιτικής ση-
μασίας: την
Τρίτη η κυβέρ-
νηση Παπαδή-

μου πλήρωσε στο 100% της ονομαστικής
αξίας τους ελληνικά κρατικά ομόλογα
συνολικής αξίας 435 εκατομμυρίων ευρώ
που είχαν υπαχθεί στο αγγλικό δίκαιο και
τα οποία είχαν περιέλθει στα χέρια
ακραία επιθετικών κερδοσκοπικών κύ-
κλων που είχαν αρνηθεί κατηγορηματικά
να δεχθούν το «κούρεμά» τους στο πλαί-
σιο του PSI.

Το τραγικό είναι ότι το 90% περίπου
των ομολόγων αυτών βρίσκονταν στην
κατοχή ενός κερδοσκοπικού οίκου ονό-
ματι «Dart Management» με έδρα στα
νησιά Κέιμαν, ο οποίος είχε πληρώσει λι-
γότερα από 100 εκατομμύρια ευρώ για να
αποκτήσει τα ελληνικά ομόλογα-σκουπί-
δια στη δευτερογενή αγορά και την Τρίτη
εισέπραξε περίπου... 400 εκατομμύρια
ευρώ, βγάζοντας κέρδος... 300%!!!

Ο οίκος «Dart Management» συγκατα-
λέγεται στους κερδοσκόπους που ονο-
μάζονται «γύπες». Αυτοί ειδικεύονται
στην αγορά ομολόγων που έχουν εκδώ-
σει «κράτη-ψοφίμια», τα οποία απει-
λούνται με χρεοκοπία. Αγοράζουν τα
ομόλογα σε εξευτελιστικές τιμές, γύρω
στο 10%-25% της αξίας τους.

Στη συνέχεια εκβιάζουν αδίστακτα τα
κράτη. Απαιτούν να τους πληρώσουν τα
ομόλογα στο 100% της ονομαστικής
αξίας τους (οπωσδήποτε πάντως πάνω
από 70-80%) αποκομίζοντας υπερκέρδη.
Αν οι χώρες αρνηθούν να πληρώσουν,
έχουν πανίσχυρες και εξαιρετικά ειδικευ-
μένες στον τομέα αυτόν ομάδες δικηγό-
ρων και σέρνουν τα κράτη στα δικαστή-
ρια επί χρόνια και χρόνια, κερδίζοντας
πάντα τις σχετικές δίκες!

Γιώργος Δελαστίκ,
«ΕΘΝΟΣ», 18.5.2012

• Η Κύπρος κατασπαράχτηκε από ντό-
πιους γύπες!!

�

Τα υπόγεια ρεύματα της κάλπης

Οι προκηρυχθείσες επαναληπτικές
εκλογές της 17ης Ιουνίου, αυτός ο ιδιό-

τυπος δεύτερος
γύρος της 6ης
Μαΐου, είναι τόσο
αμφίρροπες, όσο
σχεδόν ένα διχα-
στικό δημοψήφι-
σμα, σαν και αυτό
που επιδίωξε η

γερμανίδα καγκελάριος Ανγκελα Μέρκελ
με την ωμή παρέμβασή της στις ελληνι-
κές πολιτικές υποθέσεις. 

Όσοι λοιπόν υπολογίζουν σε προδιαγε-
γραμμένα αποτελέσματα, στηριζόμενοι
σε τυπικές προσθαφαιρέσεις, πλανώνται
πλάνην οικτράν.

Τούτες οι εκλογές θα κυριαρχηθούν
από απρόοπτα και πολυποίκιλες παρεμ-
βάσεις, διεθνείς και εγχώριες. Και βε-
βαίως θα προσδιορισθούν από δυναμικές
απροσδιόριστες και από υπόγειες, μη
ορατές διά γυμνού οφθαλμού, κοινωνι-
κές διεργασίες.

Είναι η χώρα τόσο ευάλωτη και η ελ-
ληνική κοινωνία τόσο συγχυσμένη που
κανείς δεν μπορεί να προσεγγίσει με
ασφάλεια όσα εν τέλει θα κινήσουν το
ήδη κινητικό εκλογικό σώμα.

Από τη μια πλευρά είναι τα υπόγεια
ρεύματα που διαμορφώνουν τα πτωχο-
ποιημένα τμήματα του ελληνικού λαού,
το πλήθος των ανέργων και οργισμένων
νέων που δηλώνουν πως δεν έχουν τί-
ποτε να χάσουν. Όσοι συνομιλούν μαζί
τους και έχουν παράσταση των επιλογών
που έκαναν στις 6 Μαΐου γνωρίζουν ότι
δύσκολα θα μετακινηθούν και πως αν το
επιχειρήσουν δεν θα κινηθούν προς τα
κόμματα του μνημονίου. Όσοι εξ αυτών
μετακινηθούν, θα προτιμήσουν να καβα-
λήσουν το κύμα του επικρατήσαντος στο
αντιμνημονιακό μπλοκ ΣΥΡΙΖΑ παρά
οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Τα υπόγεια
αυτά ρεύματα που έδωσαν το αποτέλε-
σμα στις προηγούμενες εκλογές και προ-
κάλεσαν απόλυτο κατακερματισμό του
πολιτικού συστήματος παραμένουν
ενεργά και κατά τα φαινόμενα θα πρω-
ταγωνιστήσουν και στις επόμενες του
Ιουνίου.

Από την άλλη πλευρά, ένα νέο ρεύμα,
πιο εμφανές από το προηγούμενο, φαίνε-
ται να αναπτύσσεται μετά το αποτέλεσμα
της 6ης Μαΐου. Και δεν είναι άλλο από
αυτό του φόβου και της ανασφάλειας
που καταλαμβάνουν εκείνους οι οποίοι
προσπαθούν να σώσουν ό,τι περισώζεται.

Πρόκειται για ρεύμα που ενστικτωδώς
συγκροτείται και κινεί κυρίως τους ψη-
φοφόρους οι οποίοι ψήφισαν με διάθεση
να τιμωρήσουν όσους μας έφεραν ως
εδώ. Αρκετοί από αυτούς δείχνουν διά-
θεση επαναπατρισμού στα άλλοτε κόμ-
ματα εξουσίας. Ωστόσο και πάλι με βαριά
καρδιά επιχειρούν την κίνηση. 

Η μεταστροφή τους είναι σχεδόν αναγ-
καστική, δεν επείσθησαν αίφνης από τις
φθαρμένες ηγεσίες των μνημονιακών
κομμάτων, παρά κινούνται μόνο από τον
φόβο και την αγωνία τους ότι μπορεί να
χάσουν όσα έχουν, έστω κι αν είναι λίγα. 

Αν υπήρχαν καινούργιες ηγεσίες και
άλλο πλαίσιο πολιτικής, το ρεύμα αυτό
πιθανώς να αποκτούσε πανεθνικές δια-
στάσεις και να ήταν αυτό τελικώς που θα
καθόριζε το εκλογικό αποτέλεσμα.
Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Και έτσι
η μάχη της 17ης Ιουνίου παραμένει αμ-
φίρροπη, όσο καμία άλλη. 

Αντώνης Καρακούσης,
«ΤΟ ΒΗΜΑ», 20.5.2013

• Ο ελληνικός λαός είναι τώρα αντιμέ-
τωπος με μια άκαμπτη επιλογή: μέσα
ή έξω;

Yπάλληλος
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ΗΕυρωπαία Επίτροπος για την Κλι-
ματική Δράση Connie Hedegaard
προσκλήθηκε στη συνεδρία της

Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής
Ομοσπονδίας  Συνδικάτων  Δημόσιων Υπη-
ρεσιών EPSU που πραγματοποιήθηκε στις
24 Απριλίου για συζήτηση των επιπτώσεων
των κλιματικών αλλαγών στις δημόσιες
υπηρεσίες μετά τη μελέτη που διενήργησε η
EPSU για τις επιδράσεις των αλλαγών
αυτών σε ευρύ φάσμα δημόσιων υπηρεσιών.
Οι δημόσιες υπηρεσίες έχουν  ρόλο κλειδί
στην εφαρμογή  μέτρων  αντιμετώπιση και
κυρίως προσαρμογής. Η EPSU ανησυχεί ότι
η κρίση λιτότητας θα επηρεάσει αρνητικά
την εφαρμογή των μέτρων αυτών και θα
αφήσει την Ευρώπη απροετοίμαστη και οι
πολίτες της θα είναι τρωτοί στις επιπτώσεις. 

Η Επίτροπος παραδέχθηκε ότι δίδεται με-
γάλη προσοχή στη βιομηχανία ενώ αντίθετα
δεν δίδεται αρκετή προσοχή στις δημόσιες
υπηρεσίες. Ελπίζουμε, πρόσθεσε, να συνεχί-
σουμε να συνεργαζόμαστε μαζί σας για τις
επιπτώσεις των κλιματικών   αλλαγών στις
δημόσιες υπηρεσίες και επισήμανε ότι οι
Συντεχνίες έχουν ρόλο κλειδί στο θέμα των
επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών. Οι
εργαζόμενοι και οι πολίτες πρέπει να τονί-
σουν στους εργοδότες και τις  κυβερνήσεις
την ανάγκη για μέτρα διαχείρισης των κλι-
ματικών αλλαγών. Η ΕΕ δεν μπορεί να αν-
ταγωνισθεί τις  αναδυόμενες  οικονομίες
στο θέμα των ημερομισθίων , των συνθηκών
εργασίας ή  τα επίπεδα  φορολογίας και η
ΕΕ πρέπει να προσπαθήσει να αναπτύξει πε-
ραιτέρω  τα πλεονεκτήματα της στην πρά-
σινη τεχνολογία και τα πράσινα επαγγέλ-
ματα. Δεν είναι σωστό να παραμένουμε
απλοί παρατηρητές ενώ οι αναδυόμενες οι-
κονομίες και ιδιαίτερα η Κίνα σημειώνουν
ραγδαίες ανταγωνιστικές επιτυχίες 

Η Επίτροπος αναφέρτηκε στις συζητήσεις

για  επάρκεια ενέργειας και υπογράμμισε ότι
οι δεσμευτικοί στόχοι συνέβαλαν ώστε η ΕΕ
να παραμείνει  στην πορεία για την επίτευξη
τους. Η EPSU υποστηρίζει τους δεσμευτι-
κούς στόχους για επάρκεια  ενέργειας. Η
Επίτροπος  τόνισε ότι η επάρκεια ενέργειας
όχι μόνο θα κρατήσει την παγκόσμια άνοδο
της θερμοκρασίας υπό έλεγχο αλλά θα συμ-
βάλει και στην αύξηση των ευκαιριών απα-
σχόλησης. Τα μέλη της Εκτελεστικής Επι-
τροπής ήγειραν το θέμα των κοινωνικών και
περιβαλλοντικών κριτηρίων στις δημόσιες
συμβάσεις και η Επίτροπος αναφέρτηκε στις
πρόσφατες δημοσιεύσεις της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής που αποτελούν μέρος του Πακέ-
του Απασχόλησης. 

Τονίζεται ότι οι πολιτικές για περιορισμό,
ανακύκλωση και επαναξιοποίηση  των απο-
βλήτων προσφέρουν μεγάλες δυνατότητες
για τη δημιουργία 500 000 νέων θέσεων ερ-
γασίας μέχρι  το 2020. Η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή στο σχετικό της έγγραφο επισημαίνει
ότι η χαμηλή ποιότητα των συνθηκών απα-
σχόλησης στις θέσεις αυτές αποτελεί πρό-
βλημα για προσέλκυση ικανού αριθμού ερ-
γαζομένων και συμφώνησε με την EPSU ότι
πρέπει να αναβαθμισθεί το επίπεδο τους. 

Μετά τη συζήτηση που έγινε με την Ευ-
ρωπαία Επίτροπο η Εκτελεστική Επιτροπή
της EPSU σε ανακοίνωση της επαναβεβαί-
ωσε τη στήριξη της στην θέση του Ευρω-
κοινοβουλίου για υιοθέτηση δεσμευτικών
στόχων από την ΕΕ για την επίτευξη επάρ-
κειας ενέργειας και  για την πολιτική για την
Κλιματική Αλλαγή γνωστή ως ΡΙΟ+20. και
καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να στηρίξουν
τις θέσεις της  Ευρωβουλής. 

Τονίζεται επίσης  ότι είναι εφικτή  η μεί-
ωση κατά 30% του διοξειδίου του άνθρακα
και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να
προτείνει συγκεκριμένα σχέδια. �

Η πολιτική της λιτότητας επηρεάζει αρνητικά  
τα προγράμματα για τις κλιματολογικές αλλαγές 

Για διακοπές στη Σάμο
Ξενοδοχειακό συγκρότημα “Ανθεμίς” στο Καλάμι Σάμου, Καλιστράτου 31, Καλάμι Σάμος. Το
ξενοδοχείο αποτελείται από επιπλωμένα διαμερίσματα και στούντιο με αυτόνομη είσοδο
και βρίσκεται σε μικρή απόσταση, μικρότερη του χιλιομέτρου από το κέντρο της πρω−
τεύουσας του νησιού (Βαθύ Σάμου). Επίσης βρίσκεται πάνω από την καλύτερη παραλία της
πόλης σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων, ενώ υπάρχει και πισίνα. Τα διαμερίσματα
διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση και όλο τον αναγκαίο εξοπλισμό αυτόνομης διαβίωσης
(εξοπλισμένη κουζίνα). Όλα τα διαμερίσματα έχουν θέα προς τον κόλπο της Σάμου και τη
θάλασσα.
Οι τιμές για 2 άτομα είναι:
Χαμηλή σαιζόν: 30/4−3/6 και 17/9−30/10   40€ για διαμέρισμα και 28€ για studio
Μεσαία σαιζόν: 4/6−1/7 και 20/8−16/9   55€ για διαμέρισμα και 40€ για studio
Υψηλή σαιζόν: 7/7−19/8   70€ για διαμέρισμα και 45€ για studio
Για τρία άτομα +30% και για τέσσερα άτομα +50%
Παιδιά μέχρι 14 ετών δωρεάν εάν συστεγάζονται με τους γονείς.
Πρωϊνό για όποιον θέλει με 5€/άτομο.
Στο internet υπάρχουν περισσότερα στοιχεία για το ξενοδοχείο στην ιστοσελίδα:
http://www.hotelscombined.com/Hotel/Anthemis_Apartments.htm
Για πληροφορίες στα e−mail: vleon@sam.forthnet.gr, anthemis−samos@hotmail.com
http://www.samos−apartments.com.



Του Δρ. Γεώργιου Λ. Γεωργιάδη,
Ιατρού Ενδοκρινολόγου-Διαβητολόγου
Μέλος του E.U. Osteoporosis Consultation Panel
ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ Ιδιωτικό Νοσοκομείο

Ως Οστεοπόρωση ορίζεται η νόσος
του σκελετού η οποία χαρακτηρίζε-
ται από ελάττωση της μηχανικής

αντοχής του οστίτη ιστού, με επακόλουθο
τον αυξημένο κίνδυνο για κατάγματα.

Η επίπτωση των οστεοπορωτικών κα-
ταγμάτων, τα οποία συνιστούν και τη ση-
μαντικότερη επιπλοκή της νόσου έχει αυ-
ξηθεί στίς μέρες μας και αυτό οφείλεται στη
παράταση του προσδόκιμου επιβίωσης και
στα δύο φύλα. Η παράταση αυτή είχε σαν
αποτέλεσμα την αύξηση πολλών μεταβολι-
κών νοσημάτων, ένα από τα οποία είναι και
η Οστεοπόρωση.

Είναι γνωστό ότι οι γυναίκες εμφανίζουν
πιό συχνά τη νόσο. Περίπου μία στις τρεις,
μετα την ηλικία των 50 ετών, θα εμφανίσει
το πρόβλημα, ενώ η αντίστοιχη συχνότητα
στούς άνδρες είναι, σύμφωνα με τα νεώτερα
δεδομένα, ένας στούς πέντε. Η διαφορά
αυτή οφείλεται κυρίως στούς ακόλουθους
λόγους: 

1. Σε γενετικούς παράγοντες. Οι άνδρες
αποκτούν μεγαλύτερη κορυφαία οστική πυ-
κνότητα και έχουν πιο ανεπτυγμένο μυο-
σκελετικό σύστημα. Επί πλέον, εκτός από
το φύλο, η φυλή, το λεπτό ανάστημα και η
οικογενής επιβάρυνση ανήκουν σε αυτούς
τούς παράγοντες.

2. Στην εμμηνόπαυση. Μετά τη διακοπή
της παραγωγής οιστρογόνων από τις ωο-
θήκες αρχίζει μία έντονη αποδόμηση των
οστών, η οποία μπορεί να προκαλέσει ση-
μαντική μείωση της οστικής μάζας των γυ-
ναικών (μέχρι και 20% στα πέντε πρώτα
χρόνια ).

3. Στο γεγονός ότι οι γυναίκες ζούν πε-
ρισσότερο.

Από την άλλη όμως, να σημειωθεί ότι οι
άνδρες πεθαίνουν πιό συχνά μετά από κα-
τάγματα του ισχίου, πού είναι και τα πιό σο-
βαρά. Άλλα συχνά οστεοπορωτικά κατάγ-
ματα είναι εκείνα των σπονδύλων (τα πιό
πολλά) και εκείνα του καρπού (τα πιό γνω-
στά ίσως).

Παθογενετικά, η Οστεοπόρωση οφείλε-
ται στην αυξημένη και υπερισχύουσα δράση
των οστεοκλαστών έναντι εκείνης των
οστεοβλαστών. Αυτό αρχίζει από την ηλικία
των 30 ετών περίπου, τόσο στους άνδρες

όσο και στις γυναίκες, επιτείνεται σταδιακά
και έχει σαν αποτέλεσμα τη βαθμιαία απώ-
λεια οστού. Αυτή η απώλεια αυξάνεται κατά
πολύ στις γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση.
Έτσι, θεωρητικά, όσο προχωρεί ένα άτομο
προς το γήρας τόσο πιο αδύναμα οστά έχει.
Υπάρχουν, όμως, παράγοντες κινδύνου οι
οποίοι επιτείνουν το πρόβλημα και τέτοιοι
είναι διάφορες παθήσεις ( π.χ. υπερθυρεοει-
δισμός, ψυχογενής ανορεξία, ρευματοπά-
θειες κ.α.), η χρόνια λήψη ωρισμένων φαρ-
μάκων ( π.χ. κορτιζονούχων ), η διατροφή
και ο τρόπος ζωής ( μειωμένη λήψη ασβε-
στίου και βιταμίνης D από τη τροφή, έλ-
λειψη άσκησης και ακινησία, κάπνισμα και
υπερβολική κατανάλωση οινοπνεύματος ).

Οι κύριες συνέπειες της Οστεοπόρωσης,
όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, είναι τα κα-
τάγματα των οστών. Αυτή είναι η σοβαρό-
τερη συνέπεια της νόσου. Θα μπορούσα,
βέβαια, να αναφερθώ και στην απώλεια
ύψους, στην ραχιαλγία, στη κύφωση, στις
κλινικές συνέπειες απο τις μεταβολές των
φυσιολογικών λειτουργιών του πεπτικού
(δυσπεψία) και του αναπνευστικού συστή-
ματος (δύσπνοια), στη δυσκινησία και στη
κατάθλιψη. Η κυριώτερη, όμως, συνέπεια,
η οποία αποτελεί και την κλινική έκφραση
της νόσου είναι τα κατάγματα. Τα πιο σο-
βαρά από αυτά, εκείνα του ισχίου, απαιτούν
χειρουργική αντιμετώπιση, νοσοκομειακή
νοσηλεία και βραδεία αποκατάσταση. Πολ-
λοί ασθενείς δεν επαναποκτούν την ανε-
ξαρτησία κινήσεων, ενώ οι πιθανότητες θα-
νάτου το πρώτο χρόνο μετά το κάταγμα
είναι σημαντικά αυξημένες. 

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει άλματα
σε ότι αφορά τη διάγνωση και την αντιμε-
τώπιση της νόσου. Όσον αφορά τη διά-
γνωση, τα μηχανήματα DEXA ( Dual

Energy X-ray Absorptiometry ) αποτελούν
το σημαντικώτερο μέσο για τη διάγνωση
της Οστεοπόρωσης. Επιπλέον, ήταν μέχρι
πρόσφατα ο μοναδικός τρόπος εκτίμησης
του καταγματικού κινδύνου και είναι ο ένας
από τούς δύο τρόπους παρακολούθησης
της αποτελεσματικότητας της όποιας θερα-
πείας. Ο άλλος είναι οι βιοχημικοί δείκτες
οστικής εναλλαγής Σήμερα, στην εκτίμηση
του κινδύνου κατάγματος, χρησιμοποείται
και ο δείκτης FRAX ( Fracture Risk Asses-
sment Tool ) ο οποίος με τη χρήση συγκε-
κριμένων δεδομένων κάθε ασθενούς,
εκτιμά τον κίνδυνο, εκφρασμένο σε ποσο-
στό, για τα επόμενα δέκα χρόνια.

Σύμφωνα με τη Παγκόσμια Οργάνωση
Υγείας, ένα άτομο θεωρείται ότι πάσχει από
Οστεοπόρωση όταν η οστική του πυκνό-
τητα είναι 2.5 και πλέον σταθερές αποκλί-
σεις κάτω από το μέσο όρο της οστικής πυ-
κνότητας νεαρού ατόμου, ηλικίας 25 έως 30
ετών, του ίδιου φύλου και της ίδιας φυλής.
Μεταξύ της Οστεοπόρωσης και του φυσιο-
λογικού υπάρχει ενδιάμεση κατάσταση, η
Οστεοπενία, η οποία υποδηλεί ό,τι ακριβώς
σημαίνει, δηλαδή φτώχεια σε οστούν. Μία
κατάσταση πού μπορεί να εξελιχθεί σε
Οστεοπόρωση χωρίς αυτό να είναι απαραί-
τητο. Ωστόσο, έχει διαπιστωθεί ότι τα πε-
ρισσότερα κατάγματα παρατηρούνται σε
γυναίκες που βρίσκονται σε αυτή τη κατά-
σταση.

Όσον αφορά την αντιμετώπιση της
Οστεοπόρωσης, αυτή θα τη διαχωρίσω στη
πρόληψη και στη θεραπεία. Τη δε πρόληψη
θα τη διακρίνω στη πρόληψη της νόσου και
στη πρόληψη των καταγμάτων.

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ. Αυτή θα πρέ-
πει να αρχίζει από τη παιδική ηλικία. Δια-
τροφή πλούσια σε ασβέστιο και βιταμίνη D
και άσκηση κατά τη περίοδο που αναπτύσ-
σεται και διαπλάθεται ο σκελετός είναι κε-
φαλαιώδους σημασίας για την απόκτηση
δυνατού σκελετού και της κορυφαίας οστι-
κής πυκνότητας, που είναι γενετικά προκα-
θορισμένη για κάθε άτομο. Η ίδια διατροφή
και η άσκηση είναι απαραίτητα στοιχεία για
τη προστασία του σκελετού καθ’ όλη τη
διάρκεια της ζωής.

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ.
Αυτή αφορά κυρίως τα ηλικιωμένα άτομα
και όσα διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο.
Καλή όραση, καλός φωτισμός, κατοικίες
χωρίς σκαλιά με πατώματα που δεν γλυ-

στρούν χωρίς μικρά χαλιά, χρήση βοηθη-
μάτων περπατήματος είναι μερικά μόνο
μέτρα που θα μπορούσαν να αποτρέψουν
πτώσεις. Επίσης, η μη άρση βαρειών αντι-
κειμένων, όπως οι κουβάδες, οι αποσκευές,
οι γλάστρες, τα μωρά κ.λ.π. σε άτομα πού
έχουν το πρόβλημα στη σπονδυλική στήλη.  

Τέλος, σήμερα έχομε στη φαρέτρα μας
πολλά φαρμακευτικά σκευάσματα τα οποία
χορηγούνται τόσο για τη πρόληψη όσο και
για τη θεραπεία της Οστεοπόρωσης. Πέραν
του ασβεστίου και της βιταμίνης D, για τα
οποία αναφέρθηκα πιο πάνω και τα οποία
θα πρέπει να συνοδεύουν κάθε μορφή θε-
ραπείας, υπάρχουν τα διφωσφονικά τα
οποία χορηγούνται τόσο από του στόματος,
όπως η αλενδρονάτη, η ριζενδρονάτη και η
ιβανδρονάτη, όσο και παραντερικά, όπως
το ζολενδρονικό οξύ το οποίο χορηγείται
μία φορά το χρόνο. Επίσης, οι εκλεκτικοί
τροποποιητές των υποδοχέων των οιστρο-
γόνων (SERM) με κυριώτερο εκπρόσωπο
τη ραλοξιφένη, το ρανελικό στρόντιο, η τε-
ριπαρατίδη (ανασυνδυασμένη ανθρώπινη
ΡΤΗ 1-34) που χορηγείται σε υποδόριες
ενέσεις και είναι πολύ αποτελεσματική σε
ασθενείς με προχωρημένη νόσο πού έχουν
ήδη σπονδυλικά κατάγματα, η τιβολόνη η
οποία έχει γοναδομιμητική δράση, η καλσι-
τονίνη η οποία χορηγείται ενδομυικά ή εν-
δορρινικά και έχει και αξιόλογη αναλγητική
δράση, τα ανδρογόνα και τα αναβολικά
στεροειδή τα οποία χρησιμοποιούνται για
τη θεραπεία της ανδρικής, κυρίως, Οστεο-
πόρωσης. Τα οιστρογόνα τα οποία εχρησι-
μοποιούντο τόσο για τη πρόληψη όσο και
για τη θεραπεία με πολύ καλά αποτελέ-
σματα, δεν έχουν ένδειξη πλέον. Η χρήση
τους επιτρέπεται μόνο όταν ο πρωτεύων
στόχος είναι η ανακούφιση από τα κλιμα-
κτηριακά συμπτώματα. Πολύ πρόσφατα,
προστέθηκε η Denosumab, η οποία ανήκει
σε μία καινούργια ομάδα φαρμάκων και
είναι ανθρώπινο μονοκλωνικό αντίσωμα
έναντι του RANKL. Χορηγείται υποδόρια
κάθε έξι μήνες.

Η Οστεοπόρωση αποκαλείται « σιωπηλή
επιδημία». Δίνει σημεία αναγνώρισης, δυ-
στυχώς, όταν είναι αργά. Ο ιατρικός κόσμος
έχει καθήκον να ευαισθητοποιεί και να ενη-
μερώνει τη κοινωνία. Διότι η πρόληψη είναι
πάντα καλύτερη από τη θεραπεία. �

EPEYNA, ETOIMAZEI: Nάσω Κασoυλίδoυ

ΣΕΛIΔΑ ΤΗΣ ΓYΝΑIΚΑΣ
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Oστεοπόρωση

Οι διαφημίσεις για παιχνίδια κάνουν τα αγόρια μας πιο
επιθετικά και “macho”;

Αυτό προσπάθησε να
μάθει η Crystal Smith η
καναδή συντάκτρια εντύ-
πων μάρκετινγκ συγκρί-
νοντας τις λέξεις που χρη-
σιμοποιούνται στις δια-
φημίσεις για τα παιχνίδια
που απευθύνονται για τα
κορίτσια και για τα αγό-
ρια: οι λέξεις μάχη, εξου-
σία και δράση αντιπαρα-

θέτονται στις λέξεις αγάπη, μόδα, νύχια ή μωρά...
Η Crystal Smith είναι συντάκτρια εντύπων μάρκετινγκ

και μάχεται ενάντια στο σεξισμό και υπέρ της ισότητας των
φύλων. Στο blog της αποφάσισε να αναδείξει πόσο η δια-
φήμιση για τα παιχνίδια μπορούσε να μορφοποιήσει το
μυαλό των μικρών παιδιών (αγοριών και κοριτσιών).

Εντόπισε 658 διαφορετικές λέξεις σε 27 διαφημιστικά
σποτ για παιχνίδια που απευθύνονται στα αγόρια ηλικίας 6
έως 8 ετών. Για τα κορίτσια, απαρίθμησε 432 διαφορετικές
λέξεις σε σύνολο 32 σποτ.

Το αποτέλεσμα αναδεικνύει ανάγλυφα την έκταση των
διακρίσεων λόγω φύλου στη διαφήμιση για τα παιχνίδια:

λέξεις όπως μάχη, εξουσία και δράση για τα αγόρια και
αγάπη, μόδα, νύχια ή μωρά για τα κορίτσια.

Η Crystal Smith, απεικόνισε τα αποτελέσματα της μελέ-
της με τη μορφή ενός σύννεφου λέξεων, αποτυπώνοντας
τη συχνότητα εμφάνισης.

• Έως εδώ τίποτα το πολύ περίεργο: δεν είμαστε έτοιμοι
να αφαιρέσουμε τις κούκλες από τα κοριτσάκια, ούτε τα αυ-
τοκινητάκια από τα αγοράκια! Αυτό όμως που ανησυχεί  πε-
ρισσότερο την Crystal Smith είναι η βιαιότητα των λέξεων
που απευθύνονται στα αγόρια. “Υπογραμμίζοντας τις λέξεις

μας λέει, προσπαθώ να επιστήσω την προσοχή στο πραγμα-
τικό πρόβλημα: γιατί εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι τα
αγόρια ενδιαφέρονται μόνο για πράγματα που σπάνε, συν-
τρίβονται και συγκρούονται; Εδώ οι λέξεις αντικατοπτρίζουν
τις βαθιές στερεοτυπικές πεποιθήσεις σχετικά με τα αγόρια:
είναι επιθετικά, τους αρέσει ο θόρυβος και η δράση, και δεν
ταιριάζουν με παιχνίδια περισσότερο «οικιακά» σχεδιασμένα
για τα κορίτσια ... »

Πηγή: Ecran.fr

Το λεξιλόγιο των διαφημίσεων παιχνιδιών ενισχύει τα στερεότυπα φύλου; 

Διαφημίσεις παιχνιδιών που απευθύνονται σε αγόρια Διαφημίσεις παιχνιδιών που απευθύνονται σε κορίτσια



Τα γεγονότα
Με τις υπό κρίση συνεκδικαζόμενες προ-

σφυγές επιδιώκεται η ακύρωση της από-
φασης της ΕΔΥ, ημερ. 29.11.10, με την
οποία προήχθη στη μόνιμη θέση Ανώτερου
Χημικού, Γενικό Χημείο του Κράτους, από
15.12.2010, το ενδιαφερόμενο μέρος Μηλί-
τσα Χατζηγεωργίου (ΕΜ) αντί των αιτη-
τριών.

Το σχέδιο υπηρεσίας της θέσης προ-
έβλεπε μεταξύ άλλων ότι «Μεταπτυχιακό
δίπλωμα ή τίτλος διάρκειας ενός τουλάχι-
στον ακαδημαϊκού έτους στη Χημεία ή
κλάδο της, Μικροβιολογία ή
κλάδο της, Βιολογία ή κλάδο
της, αποτελεί πλεονέκτημα,
νοουμένου, φυσικά, ότι αυτό
δεν χρησιμοποιήθηκε για διορι-
σμό του υποψηφίου στη θέση
Χημικού 2ης τάξης ή στη θέση
Χημικού».

Η ΕΔΥ έκρινε ότι αριθμός
υποψηφίων, μεταξύ των
οποίων, το ΕΜ και η αιτήτρια
Ρεβέκκα Κοκκινόφτα (προ-
σφυγή 221/2011) διέθεταν το
πλεονέκτημα.  Η διευθύντρια
του Γενικού Χημείου του Κρά-
τους σύστησε την αιτήτρια Κατερίνα Κο-
νάρη, με την εξής αιτιολογία:

«Η Κονάρη Κατερίνα έχει άριστες στο
σύνολο των δέκα χρόνων Υπηρεσιακές Εκ-
θέσεις και συνολική πείρα στο ΓΧΚ 28 χρό-
νια.  Από τα 28 χρόνια, τα 20 χρόνια ήταν
σε επιστημονική θέση και παράλληλα ήταν
υπεύθυνη εργαστηρίου.

Η Κονάρη Κατερίνα από το 1990 είναι
υπεύθυνη του εργαστηρίου Δικανικής Χη-
μείας και Τοξικολογίας, θέση η οποία προσ-
δίδει ιδιαίτερη εποπτική, οργανωτική και
διοικητική πείρα.  Τα στοιχεία αυτά είναι
απαραίτητα στοιχεία για τη θέση του Ανώ-
τερου Χημικού στο ΓΧΚ.

Η Κονάρη Κατερίνα προηγείται όλων σε
αρχαιότητα, παρόλο που δεν διαθέτει το
πλεονέκτημα που προβλέπει το Σχέδιο
Υπηρεσίας της υπό πλήρωση θέσης.

…………………………………………
………………………………………

Θεωρώ ότι η σαφώς μεγαλύτερη αρχαι-
ότητα της Κονάρη Κατερίνας, η οποία της
προσδίδει πολύχρονη και πολυσύνθετη
πείρα (τεχνική και διοικητική) που είναι
απόλυτα σχετική με τα καθήκοντα της
θέσης Ανώτερου Χημικού, προσμετρά στην
αξία της και της προσδίδει σημαντική υπε-
ροχή έναντι των ισόβαθμων της που έχουν

το πλεονέκτημα.
Συναξιολογώντας τα πιο πάνω, συστήνω

την Κονάρη Κατερίνα για την υπό πλή-
ρωση θέση του Ανώτερου Χημικού.

Κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων, η
Κονάρη Κατερίνα έχει καθιερωθεί ως ένας
από τους πολύ λίγους αξιόλογους εμπειρο-
γνώμονες σε θέματα Δικανικής Χημείας και
Τοξικολογίας, παρέχοντας αξιόπιστες μαρ-
τυρίες στα Δικαστήρια και έχει ένα πολύ
ενεργό ρόλο σε υποεπιτροπές του Αντι-
ναρκωτικού Συμβουλίου.  Σε Ευρωπαϊκό
επίπεδο έχει καταξιωθεί και έχει ουσιαστικό
ρόλο σε επιτροπές εμπειρογνωμόνων του
Ευρωπαϊκού Δικτύου Εγκληματολογικών
Εργαστηρίων.  Συγκεκριμένα, της έχει απο-
δοθεί η τιμητική θέση γραμματέα εκτελε-
στικής επιτροπής για υποθέσεις εμπρησμού
και είναι μέλος στην υποεπιτροπή για Δια-
σφάλιση Ποιότητας των Εγκληματολογι-
κών Εργαστηρίων στην Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή Αξιολόγησης της επικινδυνότητας
νέων συνθετικών ναρκωτικών EMCDDA
κλπ.»

Η ΕΔΥ, αφού εξέτασε τα ουσιώδη στοι-
χεία των προσωπικών φα-
κέλων των υποψηφίων και
των ετήσιων αξιολογικών
εκθέσεων και συνεκτιμών-
τας τα κριτήρια, αξία, προ-
σόντα και αρχαιότητα στο
σύνολό τους, έκρινε ότι το
ΕΜ υπερείχε των άλλων
υποψηφίων και αποφάσισε
να της προσφέρει προ-
αγωγή, αποκλίνοντας από
τη σύσταση της διευθύν-
τριας για τους ακόλουθους
λόγους:

«Η Επιτροπή, προβαίνον-
τας σε ιδιαίτερη σύγκριση

της Χατζηγεωργίου Μηλίτσας με την υπο-
ψήφια με α/α 1, Κονάρη Κατερίνα, την
οποία σύστησε η Διευθύντρια και η οποία
προηγείται σε αρχαιότητα, παρατήρησε ότι
η επιλεγείσα δεν υστερεί σε αξία, όπως
αυτή αντικατοπτρίζεται στις Ετήσιες Υπη-
ρεσιακές Εκθέσεις των υποψηφίων, με ιδι-
αίτερη έμφαση σ’ αυτές των τελευταίων
χρόνων, υστερεί οριακά σε αρχαιότητα, που
ανάγεται στην παρούσα θέση και ανέρχε-
ται στους επτά μόνο μήνες, διαθέτει όμως
το προβλεπόμενο από το οικείο Σχέδιο
Υπηρεσίας πλεονέκτημα, το οποίο η συ-
στηθείσα Κονάρη Κατερίνα δεν διαθέτει.

…………………………………………
………………………………………

Η Επιτροπή, συγκρίνοντας την επιλε-
γείσα με τους υπόλοιπους υποψηφίους, πα-
ρατήρησε ότι υπερέχει έναντι όλων σε αρ-
χαιότητα, ουδενός υστερεί σε αξία, όπως
αυτή αντικατοπτρίζεται στις Ετήσιες Υπη-
ρεσιακές Εκθέσεις των υποψηφίων, με ιδι-
αίτερη έμφαση σ’ αυτές των τελευταίων
χρόνων και διαθέτει, όπως και μερικοί από
αυτούς, το προβλεπόμενο από το οικείο
Σχέδιο Υπηρεσίας πλεονέκτημα.

Καταλήγοντας στην πιο πάνω απόφασή
της, η Επιτροπή δεν παρέλειψε να λάβει
υπόψη ότι ορισμένοι από τους εν λόγω μη

επιλεγέντες υποψήφιοι διαθέτουν και επι-
πρόσθετα προσόντα, τα οποία, αν και σχε-
τικά με τα καθήκοντα της υπό πλήρωση
θέσης, εντούτοις δεν απαιτούνται από το
οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας, ούτε
αποτελούν, βάσει τούτου, πλε-
ονέκτημα ή πρόσθετο προσόν
και, ως εκ τούτου, απέδωσε σ’
αυτά τη δέουσα βαρύτητα, συ-
νυπολογίζοντάς τα με τα υπό-
λοιπα ενώπιον της στοιχεία,
όπως αυτά παρατίθενται πιο
πάνω.

Σε μια συνεκτίμηση όμως
όλων των πιο πάνω, η Επι-
τροπή κατέληξε ότι η επιλε-
γείσα γενικά υπερέχει όλων
και είναι καταλληλότερη για
προαγωγή».

Νομικοί ισχυρισμοί
Ο βασικός λόγος ακύρωσης

αφορούσε στην πίστωση του
πλεονεκτήματος στο ΕΜ.
Υποβλήθηκε συναφώς ότι το
δίπλωμα Χημικού Μηχανικού,
Πανεπιστήμιο Λουμπλιάνας
(1978-83) το οποίο έχει αναγνωριστεί ως
ισότιμο με μεταπτυχιακό δίπλωμα επιπέδου
Master, με σχετική βεβαίωση ημερ. 15.2.08,
πεπλανημένα θεωρήθηκε ότι αποτελούσε
πλεονέκτημα για το ΕΜ, αφού το ίδιο ακα-
δημαϊκό προσόν προσμέτρησε για το διο-
ρισμό της στη θέση Χημικού 2ης τάξης από
15.2.9 τόσο ως απαιτούμενο προσόν/πανε-
πιστημιακό δίπλωμα στη Χημεία, όσο και
ως πλεονέκτημα προβλεπόμενο από το
ισχύον σχέδιο υπηρεσίας.

Η απόφαση του δικαστηρίου
Το δικαστήριο, ακυρώνοντας την επίδικη

διοικητική πράξη, αποφάνθηκε ότι:
α. Σύμφωνα με τη σχετική πρόνοια του

οικείου σχεδίου υπηρεσίας, το δίπλωμα του
ΕΜ θα μπορούσε να θεωρηθεί
πλεονέκτημα, νοουμένου ότι
δεν χρησιμοποιήθηκε γενικά
για το διορισμό της σε προ-
ηγούμενη θέση Χημικού.

β. Οι δικηγόροι της καθ’ ης
η αίτηση και του ΕΜ επικαλέ-
στηκαν δυο αποφάσεις που
αφορούσαν στο διορισμό του
ΕΜ στην προηγούμενη θέση
του Χημικού 2ης τάξης, Ελένη
Δημητρίου κ.α. ν. ΕΔΥ, (1992)
4(Γ) ΑΑΔ 2232, (η οποία εφε-
σιβλήθηκε και επικυρώθηκε
από την Ολομέλεια με την
απόφαση στην Κατερίνα Κον-
τογιώργη κ.α. ν. ΕΔΥ (1997) 3
ΑΑΔ 559).

γ. Πράγματι, οι κρίσεις του
Δικαστηρίου τόσο πρωτόδικα
όσο και κατ’ έφεση σε συνδυα-
σμό με τα ερ. 92β και 92γ. στον προσωπικό
φάκελο του ΕΜ  (πρακτικό πλήρωσης της
θέσης Χημικού 2ης τάξης ημερ. 7.1.91) θε-
μελιώνουν την άποψη της καθ’ ης η αίτηση
ότι το μοναδικό ακαδημαϊκό προσόν του
ΕΜ χρησιμοποιήθηκε σε εκείνη τη διαδι-
κασία ως απαιτούμενο πτυχίο στη Χημεία
μόνο.  Τα δυο πλεονεκτήματα που της ανα-

γνωρίστηκαν αφορούσαν στη σχετική
πείρα, καθώς και σε «μετεκπαίδευση στη
Χημεία, σε θέματα που σχετίζονται με τις
αρμοδιότητες του Γενικού Χημείου».

Εξάλλου το δίπλωμα της
δεν αποτελούσε ούτε είχε
αναγνωριστεί κατά τον ου-
σιώδη χρόνο του διορισμού
της στην προηγούμενη
θέση ως μεταπτυχιακός τίτ-
λος στη Χημεία.  Ωστόσο
της πιστώθηκε το πλεονέ-
κτημα με βάση τη διαζευ-
κτική πρόνοια του σχεδίου
υπηρεσίας της θέσης του
Χημικού 2ης τάξης που ίσχυε
τότε, ήτοι «Μεταπτυχιακό
προσόν στη Χημεία  ή με-
τεκπαίδευση στη – χημεία,
σε θέματα που σχετίζονται
με τις αρμοδιότητες του
Γενικού Χημείου, θα θεω-
ρηθεί πλεονέκτημα».

δ. Στο μεταξύ το ίδιο δί-
πλωμα του ΕΜ αναγνωρί-
στηκε το 2009 ως τίτλος

ισότιμος προς μεταπτυχιακό δίπλωμα επι-
πέδου Master. Το σχετικό πιστοποιητικό
του ΚΥΣΑΤΣ ήταν ενώπιον της ΕΔΥ στην
υπό εξέταση διαδικασία.  Παρά τη διπλή
ακαδημαϊκή αναγνώριση που απονέμεται
στο συγκεκριμένο τίτλο από το ΚΥΣΑΤΣ,
η οποία δεν αμφισβητήθηκε, δεν αναιρεί-
ται το γεγονός ότι αυτή αφορά στον ίδιο
ακριβώς τίτλο που χρησιμοποίησε η αιτή-
τρια για το διορισμό της στη θέση Χημικού
2ης τάξης.

ε. Η ΕΔΥ δεν διευκρινίζει ποια από τα
ακαδημαϊκά προσόντα των υποψηφίων
αποτελούσαν κατά την κρίση της πλεονέ-
κτημα.  Ειδικά δεν εξειδικεύεται πώς το μο-
ναδικό ακαδημαϊκό προσόν του ΕΜ που

είχε χρησιμοποιηθεί για το
διορισμό της στην προ-
ηγούμενη θέση ως απαραί-
τητο προσόν μπορούσε να
της πιστωθεί και ως πλεο-
νέκτημα για την προαγωγή
της στην επίδικη θέση.

στ. Ενόψει της ρητής
απαγόρευσης της παρ. (3)
του σχεδίου υπηρεσίας, η
ΕΔΥ όφειλε να αιτιολογή-
σει την εκτίμηση της ανα-
φορικά με το ποια ιδιότητα
ή αναγνώριση του ίδιου
ακαδημαϊκού τίτλου του
ΕΜ που δεν χρησιμοποι-
ήθηκε σε προηγούμενο διο-
ρισμό της, στοιχειοθετούσε
το πλεονέκτημα.  Η έλ-
λειψη οποιασδήποτε διευ-
κρίνησης και της απαραίτη-

της υπό τις περιστάσεις αιτιολογίας,
καθιστά ορατή την πιθανότητα πλάνης ως
προς το πλεονέκτημα στη βάση του οποίου
κυρίως στηρίχθηκε η επιλογή του ΕΜ.  Συ-
νεπώς τεκμαίρεται ουσιώδης πλάνη που
καθιστά ακυρωτέα την προσβαλλόμενη
απόφαση. �
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Η ΕΔΥ όφειλε να
αιτιολογήσει την
εκτίμηση της ανα-
φορικά με το ποια
ιδιότητα ή αναγνώ-
ριση του ίδιου ακα-
δημαϊκού τίτλου
του ΕΜ που δεν
χρησιμοποιήθηκε
σε προηγούμενο
διορισμό της, στοι-
χειοθετούσε το
πλεονέκτημα.  

Η έλλειψη οποιασ-
δήποτε διευκρίνη-
σης και της απαραί-
τητης υπό τις
περιστάσεις αιτιο-
λογίας, καθιστά
ορατή την πιθανό-
τητα πλάνης ως
προς το πλεονέ-
κτημα στη βάση
του οποίου κυρίως 
στηρίχθηκε η επι-
λογή του ΕΜ.

Το δίπλωμα του ΕΜ
θα μπορούσε να θε-
ωρηθεί πλεονέ-
κτημα, νοουμένου
ότι δεν χρησιμοποι-
ήθηκε γενικά για το
διορισμό της σε
προηγούμενη θέση
Χημικού.

Υποθέσεις αρ. 112 και 221/2011

Κατερίνα Κονάρη 
ν. 

Δημοκρατίας
Ρεβέκκα Κοκκινόφτα κ.α. 

ν. 
Δημοκρατίας

18 Μαΐου, 2012

AAΠΠOOΦΦAAΣΣEEIIΣΣ  AANNΩΩTTAATTOOYY  ΔΔIIKKAAΣΣTTHHPPIIOOYY
ΣΣEE  ΘΘEEMMAATTAA  ΔΔHHMMOOΣΣIIAAΣΣ  ΔΔIIOOIIKKHHΣΣHHΣΣ

Eτοιμάζει Γλαύκος Xατζηπέτρου



Yπάλληλος
δημόσιοςΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ  20126

Α.Κ.Α Ονοματεπώνυμο
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1 - Από: 8/6/2012 Μέχρι: 15/6/2012
1 567363 ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ  ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ
2 1158069 ΜΑΡΚΙΔΟΥ  ΙΩΑΝΝΑ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2 - Από: 15/6/2012 Μέχρι: 22/6/2012
1 44176 ΡΟΛΑΝΔΗΣ  ΝΙΚΟΣ
2 402897 ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΔΩΡΑ
3 430123 ΣΑΒΒΑ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗ  ΝΕΟΦΥΤΑ
4 482670 ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ  ΣΥΛΒΙΑ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 3 - Από: 22/6/2012 Μέχρι: 29/6/2012
1 260690 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ  ΜΑΡΙΑΝΘΗ
2 300119 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ  ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
3 323252 ΧΡΥΣΑΦΗΣ  ΝΙΚΟΣ
4 346398 ΑΔΑΜΟΥ  ΜΙΧΑΛΗΣ
5 348770 ΠΑΠΠΟΥΛΟΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ Ι.
6 350366 ΜΑΞΟΥΤΗ  ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ
7 351655 ΣΑΒΒΙΔΗΣ  ΚΩΣΤΑΣ
8 370070 ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ
9 383122 ΤΣΙΜΟΥΡΗ-ΤΣΙΑΚΛΙΔΗ  ΣΟΥΛΑ
10 463478 ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ
11 515080 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
12 562161 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ
13 595084 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
14 632374 ΔΕΛΙΓΙΑΝΝΗ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
15 726810 ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ  ΣΟΦΙΑ
16 777270 ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΛΗ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 4 - Από: 29/6/2012 Μέχρι: 6/7/2012
1 64581 ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ
2 190345 ΚΟΚΟΥ  ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ
3 194292 ΧΡΙΣΤΟΥ  ΑΝΔΡΕΑΣ Μ.
4 290727 ΧΕΙΜΩΝΙΔΟΥ  ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ
5 312094 ΙΑΚΩΒΟΥ  ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ
6 314196 ΤΣΙΟΥΡΟΥΤΗΣ  ΙΑΚΩΒΟΣ
7 315106 ΣΚΙΤΣΑ  ΠΗΝΕΛΟΠΗ
8 315138 ΚΩΣΤΗΣ  ΣΩΤΗΡΗΣ
9 322052 ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
10 323291 ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11 345809 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ  ΜΑΡΙΑ
12 353406 ΧΡΙΣΤΟΦΗ  ΚΥΡΙΑΚΗ
13 360435 ΑΝΔΡΕΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΑ
14 366380 ΠΑΤΑΤΑΚΟΣ  ΜΙΧΑΛΗΣ
15 379514 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ
16 380327 ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ  ΠΟΠΗ
17 383100 ΞΕΡΟΥ  ΜΑΡΙΑ
18 415145 ΖΗΝΩΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΟΥΛΙΑΝΗ
19 429608 ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΝΙΚΟΣ
20 443127 ΙΕΡΩΝΥΜΙΔΟΥ  ΜΑΡΟΥΣΑ
21 451401 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΜΗΛΙΤΣΑ
22 451457 ΛΑΝΙΤΟΥ  ΗΡΩ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
23 466788 ΛΟΥΚΑΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ
24 469879 ΛΙΑΣΗ ΑΒΡΑΑΜ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
25 471842 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ  ΚΑΛΛΙΟΠΗ
26 478890 ΚΑΡΚΩΤΗΣ  ΣΠΥΡΟΣ
27 481311 ΜΑΔΕΛΛΑ  ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ
28 483110 ΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
29 484885 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΗΛΕΚΤΡΑ
30 486069 ΕΦΗ  ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ
31 505295 ΠΑΛΑΖΗΣ  ΛΑΚΗΣ
32 530261 ΜΑΤΘΑΙΟΥ  ΜΑΤΘΑΙΟΣ
33 551169 ΚΟΥΡΟΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ
34 730538 ΤΟΦΑ  ΗΛΙΑΝΑ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 5 - Από: 6/7/2012 Μέχρι: 13/7/2012
1 8773 ΠΑΥΛΙΔΗΣ  ΑΝΝΙΝΟΣ
2 268392 ΔΑΜΙΑΝΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΑ
3 269087 ΚΩΣΤΗ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ
4 274462 ΦΙΛΙΠΠΟΥ  ΑΥΓΗ
5 286771 ΣΠΑΝΟΥ  ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ
6 313189 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ  ΝΙΚΟΣ
7 314972 ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ ΠΑΠΑΞΑΝΘΟΥ  ΙΟΥΛΙΑ
8 316245 ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΡΩΣΣΙΔΟΥ  ΚΑΤΕΡΙΝΑ
9 326467 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑ
10 333514 ΚΑΡΑΤΖΗ  ΜΑΡΙΑ
11 343676 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  ΕΛΕΝΗ
12 356765 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΝΑΣΩ
13 359533 ΣΤΑΥΡΟΥ  ΜΑΓΔΑ
14 359863 ΙΩΑΝΝΟΥ  ΡΟΔΟΘΕΑ
15 369291 ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ
16 395839 ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΟΥ  ΝΙΚΗ
17 412784 ΛΟΥΚΑ  ΦΩΤΟΥΛΑ
18 426781 ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ
19 435485 ΜΑΥΡΗ  ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ
20 441411 ΝΕΟΦΥΤΟΥ  ΣΤΑΥΡΟΣ
21 450258 ΒΟΣΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ  ΣΟΦΙΑ
22 454996 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ  ΣΤΕΛΛΑ
23 480779 ΜΑΡΚΟΥ  ΜΑΡΙΝΟΣ
24 493495 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΗΣ
25 504901 ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
26 505043 ΠΑΥΛΙΔΟΥ-ΜΟΥΣΤΡΑ  ΔΗΜΗΤΡΑ
27 514174 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΕΛΕΝΑ
28 532357 ΕΚΤΩΡΙΔΟΥ  ΝΑΤΑΛΗ
29 540410 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ  ΑΝΤΡΗ
30 541315 ΣΑΚΑΔΑ ΜΗΝΑ  ΜΑΡΙΑ
31 564181 ΜΑΖΕΡΗΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
32 567150 ΠΑΤΤΤΙΧΗ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΤ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
33 630171 ΠΟΥΛΛΗ  ΑΝΤΡΗ
34 753297 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ  ΒΕΝΙΑΜΙΝ
35 776126 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ  ΒΑΡΒΑΡΑ

36 786515 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  ΜΙΧΑΛΗΣ
37 1069491 ΝΤΑΝΤΑΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 6 - Από: 13/7/2012 Μέχρι: 20/7/2012
1 272382 ΑΡΓΥΡΟΥ  ΑΝΔΡΕΑΣ
2 327333 ΠΕΤΡΗ  ΣΤΕΛΛΑ
3 330380 ΑΤΤΑ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ
4 338448 ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
5 347687 ΤΣΑΓΓΑΡΗ  ΓΕΩΡΓΙΑ
6 358760 ΠΕΛΑΒΑ  ΤΕΡΕΖΑ
7 364979 ΠΑΡΠΟΥΝΑ  ΜΑΡΟΥΛΑ
8 367688 ΚΩΣΤΕΑ  ΜΑΡΙΑ
9 368300 ΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΙΑΚΩΒΟΣ
10 368914 ΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΑΡΤΕΜΙΣ
11 374262 ΧΑΤΖΗΠΡΟΔΡΟΜΟΥ  ΣΟΦΟΥΛΑ
12 379189 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥΛΛΑ
13 382875 ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ
14 390678 ΣΥΜΕΟΥ  ΜΑΡΙΑ
15 394162 ΠΑΠΑΒΑΡΝΑΒΑ  ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ
16 408667 ΧΡΙΣΤΟΦΗ  ΣΤΥΛΙΑΝΗ
17 411732 ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ  ΜΑΡΙΑ
18 412178 ΑΧΙΛΛΕΩΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ
19 419844 ΜΑΤΘΑΙΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
20 428060 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ  ΕΛΕΝΗ
21 432359 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΜΑΡΙΑ
22 441946 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
23 443141 ΠΑΠΑΔΗΜΑ  ΜΑΡΩ
24 445553 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ  ΑΝΤΡΟΥΛΛΑ
25 456864 ΤΟΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΛΕΥΚΟΘΕΑ
26 465371 ΚΟΥΤΡΑΣ  ΑΔΑΜΟΣ
27 466144 ΘΕΟΔΩΡΟΥ  KAIΣA
28 469506 ΛΟΥΚΑ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
29 474886 ΙΑΚΩΒΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ
30 478876 ΑΙΠΑΥΛΙΤΗ  ΑΡΤΕΜΙΣ
31 480013 ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ  ΑΝΤΩΝΙΑ
32 495880 ΙΩΣΗΦ  ΕΡΑΣΜΙΑ
33 500372 ΠΡΟΚΟΠΗ  ΚΙΚΑ
34 516595 ΟΡΦΑΝΟΥ  ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
35 517755 ΝΑΣΕΡ-ΖΑΜΠΑ  ΜΑΡΙΝΑ
36 520643 ΤΑΦΟΥΝΑ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
37 532619 ΣΙΑΜΠΕΛΛΑΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
38 562787 ΧΑΡΙΔΗΜΟΥ  ΧΑΡΗΣ
39 585813 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ  ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
40 605731 ΣΤΑΥΡΟΥ  ΜΑΡΙΑ
41 613054 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΥ  ΕΛΕΝΑ
42 629069 ΑΥΓΟΥΣΤΗ  ΒΑΝΘΟΥΛΑ
43 631427 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ  ΜΑΡΙΑ
44 637358 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ-ΙΩΑΝΝΟΥ  ΓΙΟΥΛΑ
45 641714 ΜΑΚΡΗ  ΛΟΥΚΙΑ
46 685077 ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΘΟΥΚΗΣ
47 726270 ΙΩΑΝΝΙΚΙΟΣ  ΦΑΚΑΣ
48 849337 ΠΗΛΙΑΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ
49 851567 ΛΙΓΓΗ  ΚΥΡΙΑΚΗ
50 1230819 ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ  ΕΛΕΝΑ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 7 - Από: 20/7/2012 Μέχρι: 27/7/2012
1 308202 ΚΑΖΕΠΗ  ΚΑΤΕΡΙΝΑ
2 308528 ΚΥΡΙΑΚΟΥ  ΣΑΒΒΑΣ
3 322648 ΠΑΠΑΝΙKΟΛΑΟΥ  ΝΙΚΟΣ
4 351134 ΤΑΠΑΚΗ  ΙΟΥΛΙΑ
5 363096 ΜΗΝΑ  ΧΡΙΣΤΟΘΕΑ
6 364788 Χ/ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
7 370087 ΚΑΝΑΤΖΙΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8 372353 ΙΑΚΩΒΟΥ  ΝΙΚΟΣ
9 381557 ΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
10 381734 ΚΑΛΛΙΚΑΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ
11 393540 ΠΙΣΤΗ-  ΕΛΕΝΗ
12 405341 ΚΟΥΡΤΕΛΛΑ  ΕΛΕΝΗ
13 409948 ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΒΑΤΥΛΙΩΤΟΥ  ΕΛΕΝΗ
14 414011 ΣΚΟΥΦΑΡΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
15 415096 ΙΩΑΚΕΙΜ ΦΡΑΓΚΕΣΚΟΥ  ΜΑΡΙΑ
16 416040 ΑΓΑΠΙΟΥ  ΑΝΔΡΕΑΣ
17 419474 ΙΩΑΝΝΟΥ  ΚΩΣΤΑΚΗΣ
18 437128 ΚΑΡΑΣΙΑΛΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
19 445524 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
20 447377 ΠΑΠΟΥΛΑΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ
21 450545 ΜΕΡΑΚΛΗΓΙΑΝΝΗ  ΞΑΝΘΟΥΛΑ
22 458629 ΚΕΚΚΟΣ  ΙΩΣΗΦ
23 482045 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ  ΕΙΡΗΝΗ
24 490246 ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ  ΟΥΡΑΝΙΟΣ
25 492403 ΛΕΜΕΣΙΑΝΟΣ  ΑΝΤΩΝΗΣ
26 495820 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ  ΜΑΡΙΑ
27 503095 ΣΚΩΤΤΗΣ  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
28 522824 ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ  ΕΙΡΗΝΗ
29 527484 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ  ΠΑΜΠΟΣ
30 531969 ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ  ΕΥΑΝΘΗΣ
31 534369 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΑΠΙΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΑ
32 536886 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ  ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
33 551157 ΠΑΠΑΓΑΠΙΟΥ  ΕΛΛΗ
34 554031 ΚΕΚΚΟΣ  ΝΙΝΟΣ
35 557737 ΠΑΜΠΟΡΗ ΑΒΡΑΑΜ  ΜΗΛΙΑ
36 559820 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ  ΚΑΡΟΛΙΝΑ
37 567507 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
38 609191 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΕΛΠΙΔΑ
39 616326 ΤΑΠΑΚΗΣ  ΜΗΝΑΣ
40 629396 ΡΑΓΟΥΖΑΙΟΥ  ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
41 630348 ΧΡΙΣΤΟΦΗ  ΘΑΛΕΙΑ
42 637284 ΙΔΑΛΙΑ  ΝΑΤΑΣΑ
43 642119 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ  ΣΤΕΛΙΟΣ
44 733450 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ

45 740163 ΗΛΙΑ  ΗΛΙΑΣ
46 761474 ΗΛΙΑ  ΕΛΕΝΗ
47 777159 ΑΓΡΟΤΟΥ  ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
48 843767 ΧΟΥΤΡΗ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
49 985747 ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ  ΑΓΓΕΛΙΚΗ
50 1054422 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ  ΜΑΡΙΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 8 - Από : 27/7/2012Μέχρι : 3/8/2012

1 165969 ΙΑΚΩΒΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2 297278 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  ΜΑΡΙΟΣ
3 327822 ΜΑΝΙΣΟΝ  ΜΑΙΡΗ ΖΗΝΩΝΟΣ
4 330201 ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΡΟΥΣΟΥ  ΙΡΙΣ
5 346425 ΜΙΧΑΗΛ  ΑΘΗΝΑ
6 347928 ΠΡΕΖΑΣ  ΕΥΘΥΜΙΟΣ
7 349796 ΚΤΩΡΙΔΗΣ  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
8 361225 ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΠΟΛΥΞΕΝΗ
9 361927 ΙΩΑΝΝΟΥ  ΕΛΕΝΑ
10 362307 ΜΑΡΚΟΥ  ΕΛΛΗ
11 372024 ΖΗΝΙΕΡΗ  ΠΑΝΤΕΛΙΤΣΑ
12 387531 ΝΑΘΑΝΑΗΛ  ΣΤΕΛΙΟΣ
13 404797 ΚΟΤΣΙΑΠΑΣΙΗΣ  ΧΡΙΣΤΟΣ
14 409932 ΧΑΤΖΗΚΥΠΡΙΑΝΟΥ  ΓΙΟΥΛΑ
15 412054 ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ
16 420001 ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΡΕΑ
17 429061 ΛΑΖΑΡΟΥ  ΛΑΖΑΡΟΣ
18 437524 ΚΟΥΜΙΔΗΣ  ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
19 448191 ΔΑΜΙΑΝΟΥ  ΑΝΔΡΕΑΣ
20 449782 ΜΙΧΑΗΛ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ
21 453303 ΚΛΙΠΠΗ-ΠΕΚΡΗ  ΝΟΡΜΑ
22 453609 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ  ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ
23 457750 ΒΑΛΑΝΙΔΟΥ  ΑΓΑΘΗ
24 459933 ΙΩΑΝΝΟΥ  ΑΜΑΛΙΑ
25 468960 ΧΑΤΖΗΧΑΝΝΑ  ΤΑΣΟΥΛΛΑ
26 491557 ΜΟΡΜΟΡΗ ΛΟΙΖΟΥ  ΑΓΑΘΗ
27 500404 ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ  ΑΜΑΛΙΑ
28 504752 ΠΑΠΑΕΤΗ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ  ΡΕΝΑ
29 512834 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ  ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
30 520510 ΜΑΜΑΣ  ΞΕΝΙΟΣ
31 522719 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ  ΝΙΝΟΣ
32 533529 ΙΩΣΗΦ  ΧΡΙΣΤΟΣ
33 554247 ΜΑΞΟΥΛΗ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
34 556461 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ
35 558593 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΕΥΤΥΧΙΑ
36 560747 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ  ΑΡΙΣΤΗ ΛΟΙΖΟΥ
37 562022 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  EΛΕΝΑ
38 565761 ΠΑΥΛΙΔΟΥ  ΜΑΡΙΑ
39 596294 ΛΟΥΚΑΙΔΟΥ  ΔΑΝΑΗ
40 633213 ΧΑΤΖΗΚΑΛΛΗΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ
41 648269 ΚΑΛΑΒΑΣ  ΑΛΕΞΗΣ
42 683311 ΚΟΥΡΤΕΛΛΑΡΗ  ΜΑΙΡΗ
43 700246 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑ
44 716547 ZΕΝΙΕΡΗ  ΚΑΤΙΑ
45 731052   ΡΟΥΣΟΥΝΙΔΟΥ-ΤΣΙΑΠΠΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
46 805763 ΣΟΛΩΜΟΥ  ΧΡΙΣΤΑΛΛΑ
47 953636 DORFLINGER  QERALD
48 1002785 ΧΡΙΣΤΟΦΗ  ΚΥΡΙΑΚΗ
49 1028149 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ  ΑΝΔΡΕΑΣ
50 1187968 ΚΑΠΟΥΔΙΩΤΗ  ΑΝΤΡΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 9 - Από : 3/8/2012 Μέχρι: 10/8/2012
1 118325 ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΡΑΛ.
2 318427 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΠΑΥΛΟΣ
3 330959 ΜΑΡΑΘΕΥΤΗΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ
4 337983 ΜΟΥΣΑΣ  ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Μ.
5 340324 ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΙΑΚΩΒΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑ
6 368630 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ
7 370186 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΝΙΚΗ
8 380031 ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ  ΕΛΙΣΑΒΕΤ
9 382216 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΜΑΡΙΑ
10 404928 ΧΡΙΣΤΟΥ  ΕΛΕΝΑ
11 420866 ΦΡΑΓΚΟΥΔΗΣ  ΙΩΣΗΦ
12 439489 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
13 444306 ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ  ΚΥΡΙΑΚΗ
14 446411 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ  

ΕΛΙΣΑΒΕΤ
15 447976 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
16 448543 ΑΣΣΙΩΤΗΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ
17 460897 ΚΩΣΤΑΡΗ  ΜΑΡΙΑ
18 465366 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΤΑΛΩ 

ΠΑΝΑΟΥΡΗ
19 480850 ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ  ΕΛΕΝΗ
20 484476 ΣΟΛΩΜΟΥ  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
21 485632 ΠΟΓΙΑΝΝΟΣ  ΜΑΡΙΟΣ
22 494398 ΚΚΑΜΑΡΗ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ
23 498264 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ  ΚΥΡΙΑΚΗ
24 498950 ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ  ΡΙΤΑ
25 504809 ΖΑΝΝΕΤΟΥ  ΛΟΥΙΖΑ ΧΡΙΣΤΟΔ.
26 509190 ΜΑΤΘΑΙΟΥ  ΓΙΟΥΛΑ
27 512378 ΤΣΑΓΓΑΡΗ  ΣΤΕΛΛΑ
28 516187 ΣΙΑΜΠΟΥΡΤΗ  ΛΟΥΚΙΑ
29 524044 ΓΑΒΡΙΗΛ  ΕΛΕΝΑ
30 531038 ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΜΙΧΑΛΗΣ
31 534217 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΕΛΙΖΑ
32 543084 ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ  ΝΙΚΟΣ
33 547980 ΣΩΤΗΡΙΟΥ  ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
34 563077 ΛΑΜΠΡΟΥ  ΜΙΧΑΛΗΣ
35 571114 ΧΡΙΣΤΟΥ  ΙΩΑΝΝΑ
36 571242 ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ  ΖΗΝΑ
37 575484 ΦΑΙΔΩΝΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
38 606778 ΠΑΝΑΓΗ  ΚΥΡΙΑΚΗ
39 609839 ΜΙΛΤΙΑΔΟΥΣ  ΑΝΝΑ

40 621053 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΝΙΚΗ
41 630353 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΑΝΔΡΕΑΣ
42 637707 ΖΑΚΟΥ-ΠΑΤΣΑΛΙΔΗ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ
43 638278 ΜΟΥΣΤΑΚΑ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ
44 648495 ΠΑΣΧΑΛΗ  ΑΝΝΑ
45 674202 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΜΑΡΙΝΑ
46 677932 ΜΑΡΤΗ  ΕΛΕΝΗ
47 700231 ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΚΥΡΙΛΛΟΥ  ΛΟΥΚΙΑ
48 746248 ΤΟΟΥΛΙΑ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ
49 843237 ΓΑΒΡΙΗΛ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
50 961161 ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 10 - Από: 10/8/2012  Μέχρι: 17/8/2012
1 17034 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΗ  ΜΑΡΙΝΑ
2 208562 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ
3 243582 ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4 321782 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5 378298 ΠΟΥΓΙΟΥΡΟΥ  ΑΝΔΡΟΥΛΑ
6 403471 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ  ΜΑΡΙΑ
7 405796 ΑΒΡΑΑΜ  ΜΑΡΙΑ
8 409972 ΖΑΒΡΟΥ  ΕΥΓΕΝΙΑ
9 413459 ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ  ΜΥΡΩΝ
10 419087 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΠΟΛΥΞΕΝΗ
11 419389 ΣΟΛΩΜΗ  ΔΕΣΠΩ
12 428390 ΙΩΑΝΝΟΥ  ΝΙΚΗ
13 448745 ΠΗΛΑΒΑΚΗ  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΕΛΕΥΘ.
14 459726 ΠΕΠΠΟΥ  ΤΑΣΟΥΛΛΑ
15 466588 ΞΙΝΑΡΗ  ΑΝΝΑ
16 468385 ΛΟΥΚΑΙΔΟΥ  ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ
17 469300 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΜΑΡΘΑ
18 469330 ΚΟΥΠΠΑΡΗ  ΕΛΕΝΗ
19 471803 ΙΩΑΝΝΟΥ  ΑΝΝΑ
20 474973 ΠΑΧΟΥΛ. ΤΑΜΠΟΥΚΑΡΗ  

ΣΤΑΥΡΟΥΛΛΑ
21 477202 ΔΡΟΥΣΙΩΤΟΥ  ΘΕΟΔΩΡΑ
22 478636 ΓΚΑΖΙΑΝΙΔΗ-ΝΟΝΗ  ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
23 487852    ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΑΒΒΙΔ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
24 488903 ΙΩΑΝΝΟΥ  ΜΑΡΙΑ
25 495866 ΙΩΑΝΝΟΥ  ΣΑΒΒΑΣ
26 500345 ΧΡΙΣΤΟΦΗ  ΛΟΥΚΙΑ
27 502497 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ  ΣΩΤΗΡΗΣ
28 502510 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ  ΑΝΔΡΕΑΣ
29 503584 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ  ΜΑΡΙΑ
30 509651 ΜΙΧΑΗΛ  ΜΑΡΙΑ
31 510371 ΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΤΩΝΙΑ
32 512070 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ  ΑΝΤΡΗ
33 533868 ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ  ΑΡΕΤΗ
34 552212 ΜΑΓΟΥ-ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ  ΚΥΡΙΑΚΗ
35 559285 ΕΡΓΑΤΟΥΔΗ  ΚΑΤΕΡΙΝΑ
36 567723 ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ  ΑΛΕΞΗΣ
37 576146 ΑΒΡΑΑΜΙΔΟΥ-ΠΑΠΑΦΥΛΑΚ  

ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ
38 585063 ΠΑΤΣΑΛΟΥ  ΣΤΕΛΛΑ
39 585636 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΝΑΤΑΛΙ
40 595408 ΠΙΤΣΙΛΛΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
41 596464 ΔΗΜΟΥ  ΜΑΡΩ
42 599339 ΡΗΓΟΥ-ΠΑΠΑΜΗΝΑ  ΜΑΡΙΝΑ
43 613931 ΒΑΡΔΑΚΗ  ΑΝΘΗ
44 673406 ΚΥΠΡΗ  ΑΝΤΡΗ
45 702708 ΠΑΠΑΦΥΛΑΚΤΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ
46 714559 ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
47 756726 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
48 760970 ΜΙΛΤΙΑΔΟΥΣ  ΝΙΚΟΣ
49 767874 ΠΕΤΡΙΔΟΥ  ΣΟΦΙΑ
50 851304 ΑΡΣΑΛΙΔΟΥ  ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 11 - Από: 17/8/2012 Μέχρι: 24/8/2012
1 284600 ΕΥΤΥΧΙΟΥ  ΠΕΤΡΟΣ
2 310403 ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΥ  ΣΑΒΒΑΣ
3 325254 ΑΓΓΕΛΗ  ΑΝΝΑ
4 333159 ΙΑΚΩΒΟΥ  ΑΝΔΡΕΑΣ
5 333650 ΠΟΥΜΠΟΥΡΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ
6 370912 ΧΡΙΣΤΟΦΗ  ΚΑΤΕΡΙΝΑ
7 371788    ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥH
8 371939 ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΑΝΔΡΕΑΣ
9 375948 ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ  ΜΑΡΙΑ
10 406316 ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗΣ  ΜΑΡΙΟΣ
11 410346 ΜΟΡΦΑΚΗΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ
12 412363 ΧΑΙΡΑΠΕΤΗ  ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ
13 418814 ΚΑΨΑΛΗ  ΜΕΡΟΠΗ ΙΑΚΩΒΟΥ
14 421261 ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΥΛΟΥ  ΕΙΡΗΝΗ
15 422027 ΠΑΝΑΓΗ  ΑΝΔΡΕΑΣ
16 424463 ΜΑΤΣΑΓΚΟΣ  ΣΥΜΕΩΝ
17 432326 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ
18 434769 ΚΟΥΡΕΑ  ΝΙΚΗ
19 436039 ΜΑΛΗΚΚΙΔΗΣ  ΧΡΙΣΤΟΣ
20 473140 ΜΙΧΑΗΛ  ΧΡΥΣΑΝΘΗ
21 476595 ΓΙΑΣΕΜΗΣ  ΓΙΑΣΕΜΗΣ
22 479168 ΓΛΥΚΥ  ΣΩΤΗΡΟΥΛΛΑ
23 480308 ΛΑΜΠΡΟΥ  ΕΥΓΕΝΙΑ
24 497074 ΛΥΜΠΟΥΡΑ  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
25 508336 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΧΡΥΣΩ
26 512880 ΣΕΡΓΙΟΥ  ΚΥΡΙΑΚΗ
27 513918 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ  ΦΑΝΟΥΛΑ
28 522039 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ  ΕΛΙΖΑ
29 528557 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΜΑΡΙΑ
30 530296 ΚΥΡΙΑΚΟΥ  ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
31 536469 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ  

ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ
32 546928 ΤΣΟΥΛΛΗ  ΠΡΟΚΟΠΙΑ
33 558245 ΜΑΡΚΙΔΗΣ  ΣΩΤΗΡΗΣ

Παραχωρήθηκαν τα σπίτια στο Τρόοδος για διακοπές το καλοκαίρι
Δημοσιεύουμε πιο κάτω τον κατάλογο των συναδέλφων που τους παραχωρήθηκαν σπίτια στο Τρόοδος 
για το φετινό καλοκαίρι για διακοπές εφτά ημερών. (Ο κατάλογος καταχωρήθηκε και στην ιστοσελίδα της ΠΑΣΥΔΥ)
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34 558770 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ  ΧΑΜΠΟΣ
35 577888 ΚΑΡΟΥΛΑΣ  ΧΡΙΣΤΟΣ
36 586079 ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΣ
37 596403 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ  ΑΥΓΟΥΣΤΑ
38 599451  ΚΛΟΚΚΑΡΗ ΛΟΥΚΑΙΔΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
39 620193 ΣΟΥΡΟΥΚΛΗ  ΚΥΡΙΑΚΗ
40 630783 ΑΡΣΑΛΙΔΟΥ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ
41 645578 ΙΩΣΗΦ  ΣΤΕΦΑΝΙΑ
42 648166 ΠΙΕΡΙΔΗΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ
43 678684 ΠΑΤΣΑΛΙΔΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
44 693217 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
45 693446 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΜΑΡΙΑ
46 732139 ΑΡΤΕΜΗ  ΝΙΚΟΛΑΣ
47 743476 ΓΟΥΑΠΗ  ΧΑΛΙΤ
48 751967 ΧΡΙΣΤΟΥ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ
49 767529 ΙΓΝΑΤΙΟΥ-ΡΟΥΒΗΜ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
50 773418 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ  ΙΑΚΩΒΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 12 - Από: 24/8/2012  Μέχρι: 31/8/2012
1 260175 ΚΑΛΛΟΝΑ  ΚΑΛΛΟΝΑΣ
2 274256 ΑΡΚΙΔΗΣ  ΗΛΙΑΣ
3 297655 ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΔΑΥΙΔ
4 301646 ΚΥΡΙΑΚΗ  ΚΥΡΙΑΚΟΥ
5 312581 ΜΕΤΑΞΑΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
6 323343 ΤΡΑΚΟΣΙΗΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ
7 368554 ΙΩΑΝΝΟΥ  ΑΝΔΡΕΑΣ
8 371375 ΙΩΑΝΝΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
9 374131 ΤΣΙΚΚΟΥΡΗ  ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ
10 379946 ΕΓΓΛΕΖΑΚΗ  ΕΛΕΝΗ
11 386060 ΣΙΑΜΠΑΡΤΑ  ΜΑΡΙΑ
12 388187 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΧΡΥΣΩ
13 397480 ΑΣΠΡΗ  ΚΥΡΙΑΚΗ
14 401316 ΠΕΤΡΙΔΟΥ  ΑΝΔΡΟΥΛΑ
15 403480 ΠΑΣΧΑΛΗ  ΠΑΝΤΕΛΙΤΣΑ
16 408295 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ  ΝΙΚΗ
17 408939 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤA

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
18 411255 ΧΡΙΣΤΟΥ  ΜΑΡΙΑ
19 412206 ΖΩΔΙΑΤΗ  ΑΝΝΟΥΛΑ
20 412977 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΑ 

ΠΑΝΑΓΗ
21 415869 ΣΚΟΡΔΗΣ  ΝΙΚΟΣ
22 424862 ΧΑΤΖΑΝΤΡΕΟΥ  ΑΝΤΡΟΥΛΑ
23 430228 ΚΟΥΜΗ  ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
24 436810 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
25 437913 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ  ΑΛΕΚΟΣ
26 438918 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ
27 471942 ΜΑΛΑ - ΚΟΥΧΑΡΤΣΙΟΥΚ  ΕΛΠΙΔΑ
28 495665 ΚΑΡΑΒΑ  ΜΑΡΙΝΑ
29 496611 ΜΙΝΤΗ  ΜΑΡΙΑ
30 498092 ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΤΣΑΓΓΑΡΗ  ΤΑΣΟΥΛΛΑ
31 503190 ΣΕΡΓΗ  ΑΛΙΚΗ
32 513353 ΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
33 514764 ΑΧΝΙΩΤΗΣ  ΗΡΑΚΛΗΣ

34 514897 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ-ΖΗΝΙΕΡΗ  ΕΛΕΝΑ
35 543239 ΧΑΤΖΗΠΡΟΚΟΠΗ  ΜΑΡΙΑ
36 563134 ΚΟΥΡΟΥΜΟΥΝΟΥ  ΜΑΡΙΑ
37 563181 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ  ΕΛΕΝΗ
38 570736 ΤΡΥΦΩΝΟΣ  ΦΡΟΣΩ
39 575472 ΣΑΒΒΑ  ΓΙΩΡΓΟΣ
40 582447 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΝΙΚΗ
41 610202 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ
42 626930 ΘΑΝΟΥ-ΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ
43 630528 ΛΟΙΖΟΥ ΑΡΤΕΜΙΟΥ  ΧΑΡΟΥΛΛΑ
44 688953 ΣΑΜΑΡΑ  ΘΕΟΓΝΩΣΙΑ
45 692568 ΧΑΤΖΗΠΡΟΚΟΠΗ  ΝΑΣΙΑ
46 748622 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ  ΑΝΔΡΟΥΛΑ
47 761807 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ  ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
48 794887 ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ
49 802189 ΤΟΡΝΟΥ  ΜΑΡΙΟΣ
50 851705 ΑΧΙΛΛΕΩΣ  ΑΡΙΣΤΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 13 - Από: 31/8/2012 Μέχρι: 7/9/2012
1 96467 ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ
2 158597 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3 272440 ΜΑΛΕΚΚΟΣ  ΚΩΣΤΑΚΗΣ
4 290981 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
5 294133 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  ΜΥΡΙΑΝΘΗ
6 299672 ΑΡΤΕΜΗ  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
7 311606 ΑΡΤΕΜΗΣ  ΠΕΤΡΟΣ
8 319546 ΖΑΙΜΗ  ΕΛΕΝΗ
9 342924 ΜΑΣΟΥΡΑ  ΕΛΕΝΗ
10 349161 ΧΑΤΖΗΠΑΣΧΑΛΗ  ΕΛΕΝΗ
11 384656 ΤΕΜΠΡΙΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑ
12 385274 ΜΑΓΟΥ  ΕΛΕΝΗ
13 385446 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ
14 419139 ΧΡΙΣΤΟΥ  ΕΥΤΥΧΙΑ
15 420033 ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ  ΑΚΗΣ
16 436466 ΡΟΥΣΟΥ ΑΛΕΤΡΑΡΗ  ΜΑΡΙΑ
17 436470 ΧΑΤΖΗΚΥΠΡΗ  ΚΑΛΛΙΡΟΗ
18 458620 ΤΟΥΓΚΟΥΛΟΥ  ΕΛΕΝΗ
19 469965 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΛΟΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
20 486987 ΗΡΟΔΟΤΟΥ-ΜΟΥΣΚΟΥ  ΛΟΥΚΙΑ
21 498665 ΚΑΛΛΗΣ  ΞΕΝΟΦΩΝ
22 500562 ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΥ  ΕΛΕΝΑ
23 513315 ΚΥΡΙΑΚΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΑ
24 529168 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ  ΧΡΥΣΑΥΓΗ
25 549371 ΔΑΜΙΑΝΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΑ
26 551153 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ-ΜΕΛΑΝΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
27 563531 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ  ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΑΠΠΑ
28 619862 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ
29 1183175 ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ
30 1236794 ΤΣΙΩΝΗ  ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 14 - Από: 7/9/2012 Μέχρι: 14/9/2012
1 343222 ΧΡΙΣΤΟΥ  ΛΟΥΚΑΣ
2 400320 ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ  ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ
3 401953 ΣΑΒΒΑ  ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ
4 483919 ΑΣΗΜΕΝΟΥ  ΒΑΡΒΑΡΑ

Τα σπίτια στο Τρόοδος

Ημικρατικοί Οργανισμοί και τα Συμβούλια τους
Οι στόχοι να δημοσιεύονται και οι πολίτες να τους γνωρίζουν

Ηπρόταση που γίνεται τις τελευ-
ταίες μέρες για τη θητεία των Διοι-
κητικών Συμβουλίων (ΔΣ) των Ημι-

κρατικών Οργανισμών (ΗΟ) είναι μια
πρόταση που πράγματι έχει τη λογική της.
Με τον τρόπο αυτό ο κάθε νέος Πρόεδρος
θα διασφαλίζει ότι η πολιτική των ΗΟ θα
συμβαδίζει με τις δικές του θέσεις. Όμως
είναι αυτή η μοναδική έγνοια του κάθε πο-
λίτη ; είναι αυτό το κύριο ζητούμενο σε
σχέση με την λειτουργία των ΗΟ; Η έγνοια
μας όλων είναι να διασφαλίζεται ότι τα τα
μέλη των ΔΣ των ΗΟ διαχειρίζονται με τον
πλέον αποδοτικό τρόπο τη δική μας περι-
ουσία, τους δικούς μας  πλουτοπαραγωγι-
κούς πόρους, διότι  ότι έχουν οι ΗΟ ανήκει
σε όλους εμάς, τους πολίτες.

Τα μέλη λοιπόν  ΔΣ των ΗΟ πρέπει να
είναι άτομα ικανά, εγνωσμένης αξίας, με
πείρα και γνώσεις σχετικές  με το ευρύτερο
πεδίο δράσης του κάθε Οργανισμού, ώστε
να έχουν τη ευχέρεια να κατευθύνουν  τον
κάθε Οργανισμό στο δρόμο του εξ-ορθολο-
γισμού και της ανάπτυξης, μέσα στο έντονα
ανταγωνιστικό πλέον περιβάλλον που σή-
μερα όλοι δραστηριοποιούμεθα.  Να είναι
άτομα που θα προσθέτουν αξία στον ΗΟ. Η
επιλογή των  δεν πρέπει συνεπώς να έχει
ιδιαίτερη σχέση με τη προσφορά τους στο
Κόμμα τους, αλλά με τη ικανότητα και τη
προθυμία τους να διαχειρίζονται τα των ΗΟ
ως να ήταν δική τους περιουσία .

Με ποιο τρόπο όμως είναι δυνατόν να γί-
νεται η σωστή επιλογή των Διοικητικών

Συμβούλων;  ένα μοντέλο που λειτουργεί με
σχετική επιτυχία στον ιδιωτικό τομέα και το
οποίο θα μπορούσε λειτουργήσει καταλυ-
τικά και στη περίπτωση των ΔΣ των  Ημι-
κρατικών Οργανισμών είναι: η επιτυχία να
τυγχάνει ανταμοιβής ενώ αντίθετα η απο-
τυχία να συνεπάγεται κόστος. Κόστος όχι
θεωρητικό με την έννοια του αναλαμβάνω
την ευθύνη μου-χωρίς καμιά επίπτωση,
αλλά κόστος προσωπικό, κόστος γιατί όχι ,
και χρηματικό. Και η ανταμοιβή το ίδιο, αν-
ταμοιβή χρηματική. Τοιουτοτρόπως, θα τι-
μωρούνται οι ακατάλληλοι  και θα επιβρα-
βεύονται οι επιτυχημένοι. Έτσι οι
ακατάλληλοι θα έπαυαν να ενδιαφέρονται

για θέσεις στις οποίες δε μπορούν να προ-
σφέρουν θετικά. Θα έσπευδαν να απάλει-
φαν οι ίδιοι τα ονόματα τους από τις κομ-
ματικές λίστες των υποψηφίων μελών ΔΣ.
θα εξέλειπε έτσι ο συνήθης  συνωστισμός
επίδοξων μελών σε Διοικητικά Συμβούλια
Ημικρατικών Οργανισμών. Θα δήλωναν εν-
διαφέρον μόνον οι ολίγοι εκείνοι, κομματι-
κοί έστω, που  θα ένοιωθαν απόλυτα βέ-
βαιοι  για τις ικανότητες και την αξία τους,
όσοι πράγματι θα έχουν τις δυνατότητες και
το χρόνο να προσθέσουν αξία στον  Ημι-
κρατικό Οργανισμό στον οποίο θα ήθελαν
να υπηρετήσουν,  όσοι θα ήσαν διατεθειμέ-
νοι να το επιχειρήσουν διακινδυνεύοντας
ακόμη και με δικό τους προσωπικό κόστος.

Η επιτυχία  των ΔΣ, ή, η αποτυχία τους
μπορεί να μετράται  με τη στοχοθέτηση και
τη σύγκριση των στόχων με τα αποτελέ-
σματα στο τέλος της θητείας κάθε ΔΣ. Το
κάθε νέο ΔΣ
Η μ ι κ ρ α τ ι κ ο ύ
Ο ρ γ α ν ι σ μ ο ύ   
να θέτει στόχους
ανάπτυξης και
εξ-ορθολογισμού των δραστηριοτήτων του
για τη διάρκεια της θητείας του. Στόχους
συγκεκριμένους, μετρήσιμους, κατάλλη-
λους, ρεαλιστικούς και με καθορισμένα
χρονοδιαγράμματα. Ακόμη οι στόχοι αυτοί
ενδείκνυται να διαμορφώνονται σε συνερ-
γασία του κάθε ΗΟ με το Υπουργείο που
τον εποπτεύει. Με πάγια βασικήν επιδίωξη
τη μεγιστοποίηση της προσφοράς του Ορ-

γανισμού με το χαμηλότερο δυνατό κόστος,
την αποδοτικότερη δηλαδή λειτουργία του
προς όφελος  όλων των πολιτών αυτού του
τόπου. Οι στόχοι του κάθε ΗΟ, να δημοσι-
εύονται ώστε ο κάθε πολίτης να τους γνω-
ρίζει και να τυγχάνουν εκ των προτέρων
ελέγχου και κριτικής. Επίσης, για να είναι
δυνατός και ο εκ των υστέρων έλεγχος των
αποτελεσμάτων σε σχέση με τους στόχους
και να κρίνεται έτσι το κάθε ένα ΔΣ ξεχωρι-
στά από τα θεσμικά όργανα του Κράτους,
από τη Βουλή, από τα ΜΜΕ και από των
καθένα από εμάς. 

Πολλοί είναι εκείνοι  που θέλουν να είναι
στο πηδάλιο Ημικρατικών Οργανισμών.
Είναι όμως όλοι τους οι καταλληλότεροι ; Η
Κύπρος του σήμερα, της βαθειάς οικονομι-
κής κρίσης, χρειάζεται στο πηδάλιο, τώρα
παρά  ποτέ άλλοτε, μόνο τους άριστους, ή ,
έστω τους σχεδόν άριστους . Δεν υπάρχουν

πλέον περιθώρια
για τυχόν ερασι-
τεχνισμούς και
πειραματισμούς.
Για την επιλογή

των, ας ακολουθηθεί η μέθοδος της αντα-
μοιβής της επιτυχίας και του κόστους για
την αποτυχία. Αν δεν πληρώνουν κάποιοι
για τα δικά τους λάθη και τις δικές τους
αποτυχίες , αλλά όλοι οι άλλοι, ποτέ δεν  θα
διορθωθούν και το κοινωνικό σύνολο θα
πληρώνει  στο διηνεκές για τις αστοχίες
τους.  �

Πανίκος  Πούρος, Οικονομολόγος, 
πρώην Γ.Δ. του Γραφείου

Προγραμματισμού

Η Κύπρος του σήμερα της κρίσης
χρειάζεται όσο ποτέ τους άριστους.
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Ηομιλία του Πετρου Παπαπολυ-
βίου, Καθηγητη στο Τμήμα Ιστορίας
και Αρχαιολογίας του Πανεπιστη-

μίου  Κύπρου, στο Φιλολογικό Μνημόσυνο
που έγινε για τον πρωτομάρτυρα της Κυ-
πριακής ελευθερίας στην Αίθουσα Συνε-
δρίων Μιχαλάκης Καραολής στο οίκημα της
ΠΑΣΥΔΥ στις 10 Μαϊου, επέτειο του απαγ-
χονισμού του ήρωα.

Ο σημερινός ομιλητής, ως πολίτης μιας
ημικατεχόμενης από το 1974 πατρίδας, και
ως επαγγελματίας ιστορικός, νοιώθει πάν-
τοτε τεράστια αμηχανία όταν καλείται να μι-
λήσει στο φιλολογικό ή εκκλησιαστικό μνη-
μόσυνο ενός ήρωα που θυσιάστηκε πριν
από μερικές δεκαετίες, όπως αυτό που τε-
λούμε απόψε για τον Μιχαήλ Καραολή. Και
αυτό δεν αποτελεί ρητορικό τέχνασμα. Πώς
μπορεί ένας σημερινός ομιλητής να αρθεί
στο ύψος ενός τέτοιου συλλογικού αγώνα
και τόσων αδικαίωτων προσωπικών θυσιών,
και πώς να ανταποκριθεί στην αποστολή
που του ανατέθηκε, χωρίς να καταφύγει σε
μεγαλόστομες ρητορείες, όπως αυτές που
συνηθίσαμε για δεκαετίες να ακούμε και
στην μικρή μας πατρίδα στα «Εθνικά μνη-
μόσυνα» των ανθρώπων που έδωσαν την
ζωή τους για το κοινό καλό και τη δική μας
ελευθερία; Είναι ακριβώς αυτήν την ίδια
αμηχανία και το αντίστοιχο δέος που περιέ-
γραψε τόσο συγκλονιστικά ο Κώστας Μόν-
της, στους γνωστούς του στίχους «Δάσκα-
λος στην Κύπρο το 1974»: 

Τρέμω όσο πλησιάζω στα περί Θερμοπυ-
λών

Τρέμω όσο πλησιάζω στα περί Σαλαμίνος
Βαρύ, επομένως, το σημερινό καθήκον και

για αυτό ζητούμε εκ των προτέρων την κα-
τανόηση του ακροατηρίου στη δύσκολη
προσπάθειά μας να περιγράψουμε μέσα στο
βραχύ χρονικό διάστημα μιας σύντομης ομι-
λίας, τη ζωή και το έργο ενός ήρωα του ανα-
στήματος του Μιχαήλ Καραολή. Καθήκον
που γίνεται δυσκολότερο, όταν είναι παρόν-
τες απόψε πολλοί απο αυτούς που έζησαν το
κλίμα και το πνεύμα της εποχής του αγώνα
της ΕΟΚΑ, την οποία εμείς οι νεότεροι προ-
σπαθούμε να κατανοήσουμε μέσα από γρα-
πτά κείμενα και ιστορικές πηγές. Παράλ-
ληλα, ανάμεσα στο ακροατήριο βρίσκονται
οι αδελφές και άλλα μέλη της οικογένειας
του ήρωα, συμμαθητές του, συναγωνιστές
του, άνθρωποι που γνώρισαν τον Μιχαλάκη
Καραολή στη σύντομη ζωή του, που έκλα-
ψαν την απώλειά του εκείνες τις μέρες του
Μάη του 1956. Ειδικά από αυτούς, ζητώ να
είναι εξαιρετικά επιεικείς με τον ομιλητή. Να
μου επιτρέψετε, επίσης, να ευχαριστήσω

θερμά για την τιμητική τους πρόσκληση, τον
γενικό γραμματέα και το Διοικητικό Συμ-
βούλιο της Παγκύπριας Συντεχνίας Δημο-

σίων Υπαλλήλων και να τους συγχαρώ για
την πρωτοβουλία τους να οργανώσουν, για
δεύτερη συνεχή χρονιά, φιλολογικό μνημό-
συνο για τον Μιχαήλ Καραολή. 

Την 1η Απριλίου 1955 εκδηλώθηκε η ση-
μαντικότερη προσπάθεια για την απελευθέ-
ρωση της αγγλοκρατούμενης Κύπρου. Ο
ένοπλος αγώνας εναντίον της Μεγάλης
Βρετανίας, με όσες δυσκολίες έκρυβε το πα-
ράλογο και παράτολμο ενός τέτοιου εγχει-
ρήματος, ήταν η μόνη διέξοδος για να «πει-
στεί» η αποικιακή υπερδύναμη να
παραχωρήσει στους Έλληνες Κύπριους την
ελευθερία τους. Από το 1878, όταν οι Άγγλοι
κατέλαβαν το νησί, το κυπριακό πολιτικό αί-
τημα, η ένωση του νησιού με την Ελλάδα,
είχε εκφραστεί με πολλούς τρόπους: Με θο-
ρυβώδεις διαδηλώσεις και συλλαλητήρια,
την αποστολή εκατοντάδων ενωτικών υπο-
μνημάτων και ψηφισμάτων στα βρετανικά
Υπουργεία, την αποστολή «Πρεσβειών» στο
Λονδίνο, τη συμμετοχή χιλιάδων Κυπρίων
εθελοντών  στον ελληνικό στρατό σε περιό-
δους πολεμικής έντασης, και τέλος με τα
«Οκτωβριανά» του 1931. Την εξέγερση του
1931 ακολούθησε στα επόμενα χρόνια μια
στυγνή δικτατορική διακυβέρνηση, η «Παλ-
μεροκρατία»,  που κατήργησε όλες τις συν-
ταγματικές ελευθερίες του κυπριακού λαού,
και ταυτόχρονα έκανε για πρώτη φορά μι-
σητή σε μεγάλο αριθμό Κυπρίων, όλων των
κοινωνικών τάξεων, τη βρετανική διακυβέρ-
νηση. 

Ο Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος ήταν ο κατα-
λύτης για όσα ακολούθησαν στην Κύπρο
καθώς επικράτησε η - αφελής όπως απο-
δείχθηκε – αντίληψη, ότι οι Βρετανοί θα πα-
ραχωρούσαν τη μεγαλόνησο στην Ελλάδα
ως αναγνώριση των θυσιών της χώρας, πι-
στής συμμάχου των νικητών του πολέμου.
Η ίδρυση του ΟΗΕ, και η διακήρυξη των δι-
καιωμάτων του ανθρώπου αναπτέρωναν
αυτές τις ελπίδες, αν και η εσωτερική πολι-
τική κατάσταση στην μεταπελευθερωτική
Ελλάδα δεν επέτρεπε στις ελληνικές κυβερ-
νήσεις να τολμήσουν να θέσουν στους Βρε-
τανούς την αξίωση για την παραχώρηση της
Κύπρου. 

Τον Ιανουάριο του 1950, λίγους μήνες
μετά το τέλος του εμφυλίου στην Ελλάδα,  ο
ελληνικός κυπριακός λαός σε μια πρωτο-
φανή εκδήλωση λαϊκής συνοχής πήρε μέρος
μαζικά στο «Δημοψήφισμα» που οργάνωσε
η Εκκλησία με τη συμμετοχή όλων των κομ-
μάτων, κερδίζοντας μια ηθική νίκη, χωρίς
ουσιαστικό πολιτικό αντίκρυσμα. Λίγους
μήνες αργότερα, στις 20 Οκτωβρίου του
1950 εκλέχθηκε Αρχιεπίσκοπος ο Μακάριος

ο Γ, ο 37χρονος χαρισματικός και ιδιαίτερα
αγαπητός στο λαό Μητροπολίτης Κιτίου.
Από την ημέρα της ενθρόνισης του Μακα-

ρίου επιβλήθηκε σκληρή ενωτική γραμμή
στο εσωτερικό που επικράτησε σταδιακά και
στην Αθήνα την οποία ο νέος Αρχιεπίσκο-
πος επισκεπτόταν συχνότατα. Παράλληλα
η μορφή του Μακαρίου έγινε παγκόσμια
γνωστή και προστέθηκε στις μεγάλες προ-
σωπικότητες του παγκόσμιου αντιαποικια-
κού κινήματος του μεταπολεμικού κόσμου. 

Η τελευταία πράξη της διεθνοποίησης
του Κυπριακού ήταν η πρώτη ελληνική προ-
σφυγή στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το
1954, από την κυβέρνηση του Αλέξανδρου
Παπάγου ύστερα από πολλούς δισταγμούς
και αμφιταλαντεύσεις. Τον Ιούλιο του 1954
ο Άγγλος Υφυπουργός Αποικιών Χόπκινσον
μιλώντας στη Βουλή δήλωσε ότι ορισμένα
εδάφη της Κοινοπολιτείας δεν μπορούσαν
ποτέ να γίνουν πλήρως ανεξάρτητα. Το «ου-
δέποτε»  του Χόπκινσον εκτός από τις εξε-
λίξεις που δρομολόγησε, απέδειξε ως χιμαι-
ρώδεις τις διακηρύξεις των νικητών του Β΄
Παγκοσμίου πολέμου για «ελευθερία και δι-
καιοσύνη» και αποκάλυψε ως τελείως πα-
ραπειστικές τις βρετανικές υποσχέσεις για
παροχή αυτοκυβέρνησης και θέσπιση φιλε-
λεύθερου Συντάγματος.

Η ίδρυση της ΕΟΚΑ ήταν λοιπόν η φυ-
σιολογική κατάληξη αυτής της πορείας. Ο
κυπριακός λαός και ειδικά η νεολαία αγκά-
λιασε με θέρμη την εμφάνιση της οργάνω-
σης. Τα αιτήματα του αγώνα δεν μπορούσαν
να αφήσουν κανένα ασυγκίνητο. Έγραφε η
πρώτη προκήρυξη της ΕΟΚΑ, με την υπο-
γραφή του αρχηγού της «Διγενή», του από-
στρατου συνταγματάρχη Γεώργιου Γρίβα, δι-
καιολογώντας τον ένοπλο αγώνα: «Είναι
καιρός να δείξωμεν εις τον κόσμον, ότι εάν η
διεθνής διπλωματία είναι άδικος και εν πολ-
λοίς άνανδρος, η κυπριακή ψυχή είναι γεν-
ναία· εάν οι δυνάσται μας δεν θέλουν να
αποδώσουν την λευτεριά μας, μπορούμεν να
την διεκδικήσωμεν με τα ίδια μας τα χέρια
και με το αίμα μας.» 

Στον αγώνα της ΕΟΚΑ στρατεύτηκαν άν-
δρες και γυναίκες όλων των τάξεων, επαγ-
γελμάτων και ηλικιών και η συμμετοχή στην
προσπάθεια αποτίναξης του αποικιακού
ζυγού και επίτευξης της Ένωσης με την Ελ-
λάδα ήταν μαζική. Όπως όλα τα απελευθε-
ρωτικά ή αντιαποικιακά κινήματα, η τετρά-
χρονη κυπριακή  επανάσταση είχε τους
ήρωες, τους μάρτυρες, τα ολοκαυτώματα,
τις στιγμές που οι άνθρωποι αποφασίζουν
για το μεγάλο ναι ή το μεγάλο όχι. Όμως,
ένα ξεχωριστό κεφάλαιο του μαρτυρολο-
γίου του αγώνα της ΕΟΚΑ αποτελούν οι
εννιά ήρωες της αγχόνης.

Εάν προσπαθήσουμε να κωδικοποι-
ήσουμε, με την ψυχρή λογική του ιστορικού,
τα «προσωπικά δεδομένα» των 9 απαγχονι-
σθέντων, θα δούμε τα εξής: Οι ηλικίες των
εννιά όταν οδηγήθηκαν στην αγχόνη ήταν
από 19 μέχρι 24 ετών. Ο νεαρότερος, ο Ευα-
γόρας Παλληκαρίδης οδηγήθηκε στο φρι-
κτό ικρίωμα ένα μήνα αφού είχε κλείσει τα
19 του χρόνια. Ως νεαροί, οι περισσότεροι,
δεν είχαν προλάβει να νυμφευτούν. Μόνο
ένας από αυτούς, ο Ανδρέας Παναγίδης, 23
ετών, ήταν έγγαμος και πατέρας τριών παι-

διών. Ως προς την καταγωγή, οι οκτώ είχαν
γεννηθεί σε μικρές ή ορεινές κοινότητες του
νησιού μας: Ο Ανδρέας Δημητρίου στον
Άγιο Μάμα Λεμεσού, ο Ανδρέας Ζάκος στη
Λινού, ο Καραολής στο Παλαιχώρι, ο Μι-
χαήλ Κουτσόφτας και ο Παναγίδης στο Πα-
λιομέτοχο, ο Στέλιος Μαυρομμάτης στο
Λάρνακα της Λαπήθου, ο Χαρίλαος Μιχαήλ
στη Γαληνή, ο Παλληκαρίδης στην Τσάδα.
Γεννημένος σε πόλη ήταν μόνο ο Λευκω-
σιάτης Ιάκωβος Πατάτσος, απόφοιτος του
Ελενείου. Βέβαια, σχεδόν όλοι, εργάζονταν
σε μια από τις μεγάλες πόλεις της Κύπρου,
κυρίως στη Λευκωσία. Ως προς τις γραμμα-
τικές γνώσεις, οι τέσσερις από τους εννιά
απαγχονισθέντες ήταν απόφοιτοι Δημοτι-
κού Σχολείου. Ο Ζάκος είχε τελειώσει το Ελ-
ληνικό Γυμνάσιο Σολέας, ο Καραολής την
Αγγλική Σχολή Λευκωσίας και ονειρευόταν
να σπουδάσει γιατρός, ο Μαυρομάτης και ο
Πατάτσος τη Σχολή Σαμουήλ, ο Παλληκα-
ρίδης ήταν τελειόφοιτος του Ελληνικού Γυ-
μνασίου Πάφου. Από την πλευρά του επαγ-
γέλματος, ο Δημητρίου ήταν υπάλληλος στο
Τελωνείο Αμμοχώστου, οι Ζάκος και Μι-
χαήλ υπάλληλοι της Μεταλλευτικής Εται-
ρείας, ο Καραολής δημόσιος υπάλληλος, ο
Κουτσόφτας εργάτης, οι Μαυρομάτης και
Παναγίδης εργάζονταν στο Αεροδρόμιο
Λευκωσίας, ο δεύτερος ως μάγειρας, ο Παλ-
ληκαρίδης ήταν μαθητής και πολλά υπο-
σχόμενος ποιητής, και ο Πατάτσος τυπο-
γράφος. Οι πρώτοι απαγχονισμοί έγιναν τον
Μάιο του 1956 και ο τελευταίος, του Παλ-
ληκαρίδη, το Μάρτιο του 1957. Οι εννιά
απαγχονισθέντες θανατώθηκαν σε τέσσερις
εκτελέσεις. Πρώτοι απαγχονίστηκαν οι Κα-
ραολής και Δημητρίου, το Μάιο του 1956,
ενώ στις δύο επόμενες εκτελέσεις οι αγωνι-
στές εκτελέστηκαν ανά τριάδες, τον Αύγου-
στο οι Ζάκος, Μιχαήλ και Πατάτσος και 40
ημέρες αργότερα, στις 21 Σεπτεμβρίου οι
δύο Παλιομετοχίτες, Κουτσόφτας και Πα-
ναγίδης και ο Μαυρομάτης. Τελευταίος, ο
Ευαγόρας Παλληκαρίδης το Μάρτιο του
1957, που τάφηκε στον φρεσκοσκαμμένο
τάφο του Γρηγόρη Αυξεντίου, στον περί-
βολο των Κεντρικών Φυλακών. Οι εννιά
απαγχονισμοί έγιναν με κυβερνήτη της Κύ-
πρου τον στρατάρχη Τζων Χάρντνγκ, πρω-
θυπουργό της Βρετανίας τον Σερ Άντονυ
Ήντεν, και βασίλισσα της Αγγλίας την
Αυτού Μεγαλειότητα Ελισάβετ.

Ο Μιχαήλ Καραολής γεννήθηκε στο Πα-
λαιχώρι στις 13 Φεβρουαρίου του 1933. Οι
γονείς του, Σάββας και Παναγιώτα, είχαν
πέντε παιδιά: ο Μιχαλάκης ήταν ο τέταρτος.
Άριστος μαθητής αποφοίτησε το 1953 από
την Αγγλική Σχολή Λευκωσίας, αφού είχε
φοιτήσει για δυο χρόνια και στη Σχολή Σα-
μουήλ. Ως μαθητής δημοσιογραφούσε στη
σχολική εφημερίδα, ζωγράφιζε, έγραφε στί-
χους, αγαπούσε τη μουσική και είχε δικό του
βιολί και μαντολίνο, ήταν αθλητής με δια-
κρίσεις, με τα χρώματα του Κεραυνού Στρο-
βόλου, του ΑΠΟΕΛ, του ΓΣΠ. Αμέσως μετά
την αποφοίτησή του, αφού δεν κατάφερε να
εξασφαλίσει τη μοναδική υποτροφία για να
σπουδάσει γιατρός στην Αγγλία, πέρασε τις

Μιχαήλ Καραολής

Οι αδελφές του Μιχαλάκη Καραολή πήραν λίγα λουλούδια στον τάφο του πρωτομάρ-
τυρα στα Φυλακισμένα Μνήματα συμπληρώνοντας το τρισάγιο που εψάλη στην επέτειο
της θυσίας του.
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κυβερνητικές εξετάσεις και διορίστηκε
υπάλληλος στο Τμήμα Προσόδων, στο
Φόρο Εισοδήματος. Στα τέλη του 1954 μυή-
θηκε στην ΕΟΚΑ. Ήταν από τα πρώτα μέλη
του Εκτελεστικού της Λευκωσίας, μαζί με
τον συγχωριανό του Πολύκαρπο Γιωρκάτζη,
τον Ανδρέα Παναγιώτου και τον Μάκη Γε-
ωργάλλα. Την Κυριακή 28 Αυγούστου 1955
πήρε μέρος στην εκτέλεση ενός Κύπριου
λοχία της Αστυνομίας, και ύστερα από μια
σειρά μοιραίων συγκυριών και λανθασμέ-
νων επιλογών συνελήφθηκε στις 3 Σεπτεμ-
βρίου. Η υπόθεσή του οδηγήθηκε εσπευ-
σμένα στο ακροατήριο και στις 28
Οκτωβρίου 1955, δεκαπέντε μόλις χρόνια
ύστερα από το ελληνικό όχι, το τόσο ευερ-
γετικό εκείνη την εποχή για τους Βρετα-
νούς,  ανακοινώθηκε η καταδίκη του σε θά-
νατο. Το αγγλικό στέμμα στην δίκη κατά του
Καραολή εκπροσωπούσε ο Αναπληρωτής
Γενικός αντιεισαγγελέας Ραούφ Ντενκτάς. 

Ο Μιχαήλ Καραολής ήταν ο πρώτος αγω-
νιστής της ΕΟΚΑ που καταδικάστηκε στη
θανατική ποινή, και η απόφαση προκάλεσε
θλίψη, συγκίνηση και οργή, που την επέτεινε
η δημοσίευση της φωτογραφίας του να οδη-
γείται στα δικαστήρια σιδεροδέσμιος. Ένα
ευγενικό παιδί με ένα θλιμμένο χαμόγελο
στα χείλη. Γράφει ο Άγγλος ιστορικός Ρόμ-
περτ Χόλλαντ για τον Καραολή, με βάση βέ-
βαια τις βρετανικές αρχειακές πηγές: «Προ-
ερχόταν από μια σχετικώς εύπορη
οικογένεια και σε καμία περίπτωση δεν θα
μπορούσε να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικό
δείγμα αυτού του «ανυπόληπτου» περιθω-
ρίου που αργότερα συσπειρώθηκε γύρω από
την ΕΟΚΑ. Απόφοιτος της Αγγλικής Σχολής
Λευκωσίας, ήταν επιμελητής της τάξης του.»
Τα παραπάνω δεν έσωσαν τον αριστούχο
απόφοιτο του English School. Ένα πλήθος
δικονομικών παρατυπιών εις βάρος του κα-
τηγορούμενου οδήγησε στην καταδίκη του,

για μια πράξη για την οποία δεν ήταν υπεύ-
θυνος, για μια εκτέλεση που δεν διέπραξε.
Το ίδιο συνεχίστηκε και στο Εφετείο, στο
Ανακτοσυμβούλιο, μέχρι και την απόρριψη
της αίτησης χάριτος. Ο Χάρντινγκ απάντησε
στις αιτήσεις για χάρη με το κυνικό «ο νόμος
θα ακολουθήση την πορείαν του». Στις τρεις
το πρωί της 10ης Μαΐου, Πέμπτη της Δια-
καινησίμου, ο Μιχαήλ Καραολής και ο Αν-
δρέας Δημητρίου απαγχονίστηκαν και τά-
φηκαν στον περίβολο των Κεντρικών
Φυλακών. Τους φοβόντουσαν και νεκρούς.

Οι διαμαρτυρίες για τους πρώτους απαγ-
χονισμούς πήραν πρωτοφανείς διαστάσεις
σε όλο τον κόσμο. Πνευματικοί άνθρωποι
του αναστήματος του Αλμπέρ Καμύ δια-
μαρτυρήθηκαν έντονα, καθώς η αποικιο-
κρατική πρακτική της Μεγάλης Βρετανίας
αναβίωνε, με τις αγχόνες της Λευκωσίας, τις
εφιαλτικές μνήμες των μαζικών εκτελέσεων
της φασιστικής πολεμικής μηχανής των χρό-
νων της χιτλερικής παντοδυναμίας στην Ευ-
ρώπη του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου. Αυτή τη
φορά δήμιοι ήταν οι «φίλοι του άλλου πο-
λέμου», καταπώς θάλεγε κι ο Γιώργος Σεφέ-
ρης. Την πανελλήνια οργή θα την αποτυπώ-
σει με τους στίχους του ο ποιητής Γλαύκος
Αλιθέρσης, αμέσως μετά τους απαγχονι-
σμούς των Καραολή και Δημητρίου: 

«Στο άσπρο χαρτί που γράφω, τι να
γράψω;

Αίσχος στην Αγγλική Αυτοκρατορία!»
Στην Ελλάδα, οι διαμαρτυρίες για τους

απαγχονισμούς των Καραολή και Δημη-
τρίου πήραν πρωτοφανείς διαστάσεις, με
αποκορύφωμα τις μαζικές μαχητικές διαδη-
λώσεις και τις συγκρούσεις διαδηλωτών στις
μεγάλες πόλεις με την Αστυνομία στις 9
Μαΐου 1956. Στην Αθήνα, όπου οι σαστι-
σμένες αστυνομικές δυνάμεις άνοιξαν πυρ,
σκοτώθηκαν τρεις διαδηλωτές και ένας
αστυνομικός, ενώ οι τραυματίες ήταν δεκά-

δες, σε μια από τις πιο αιματηρές διαδηλώ-
σεις της μεταπολεμικής ελληνικής ιστορίας.
Από τα μέσα Νοεμβρίου 1955 είχε ξεκινήσει
μια τεράστια σταυροφορία συλλογής υπο-
γραφών σε όλη την Ελλάδα, για τη σωτηρία
του Μιχαλάκη Καραολή. Οι υπογραφές, που
έφτασαν τις 1.800.000, στάλθηκαν στις
Ηνωμένες Πολιτείες και μεταφέρθηκαν στην
έδρα των Ηνωμένων Εθνών, όπου πιθανό-
τατα, σώζονται μέχρι σήμερα σε κάποια
αποθήκη. Από τότε άρχισαν οι μετονομασίες
οδών και πλατειών, που συνήθως έφεραν
ονόματα προσωπικοτήτων του αγγλοσαξω-
νικού κόσμου, σε «Κυπρίων Αγωνιστών». Η
ενέργεια αυτή πήρε διαστάσεις μαζικού φαι-
νομένου μετά τους απαγχονισμούς του
Μαΐου 1956, όταν εκατοντάδες δρόμοι σε
όλη την Ελλάδα πήραν τα ονόματα των Αν-

δρέα Δημητρίου και Μιχαήλ Καραολή.

Κυρίες και κύριοι, 
Σήμερα, 56 χρόνια από τον απαγχονισμό

των Ανδρέα Δημητρίου και Μιχαήλ Καρα-
ολή, ο Ελληνισμός απονέμει την πονεμένη
ευγνωμοσύνη του στους ήρωες της αγχόνης
του 1955-1959. Σε μια εποχή όπου Κύπρος
και Ελλάδα, για διαφορετικούς λόγους βρί-
σκονται σε κρίσιμα σταυροδρόμια επιλογών
ας αναζητήσουμε στήριγμα, καθοδήγηση
και προσανατολισμό στα μονοπάτια και
στους ανηφορικούς δρόμους της αρετής και
της ελευθερίας που χάραξαν τα νεανικά βή-
ματα των ηρώων του απελευθερωτικού
αγώνα. Και ας τους μνημονεύουμε. �

Η ομιλία του Πέτρου Παπαπολυβίου

H επικαιρότητα του ΜΑΘ

Η ΑΤΑ δεν είναι εργαλείο για άσκηση κοινωνικής πολιτικής
Του Αυξέντη Κ. Αυξεντίου
Πρώην υπουργού Οικονομικών
και 
πρώην Διοικητή της Κεντρικής
Τράπεζας 

Προτού προχωρήσω σε οτιδήποτε
άλλο νομίζω ότι είναι σκόπιμο ευθύς
εξ αρχής να λεχθεί ότι σκοπός της

Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής
(ΑΤΑ) είναι η αποκατάσταση της αγορα-
στικής δύναμης ή του μισθού των εργαζο-
μένων που υπέστη πλήγμα από τον πληθω-
ρισμό και γι’ αυτό η ΑΤΑ είναι άρρηκτα
συνδεδεμένη με τον Δείκτη Τιμών Κατα-
ναλωτή (ΔΤΚ). Η αποκατάσταση αυτή
πρέπει να γίνεται για όλους τους εργαζομέ-
νους γιατί όλοι πλήττονται από τον πληθω-
ρισμό, ανεξάρτητα από το ύψος των απολα-
βών τους. 

Λίγοι πιθανόν να γνωρίζουν ότι το σύ-
στημα της ΑΤΑ κληροδοτήθηκε στην Κυ-
πριακή Δημοκρατία από την αποικιακή δια-
κυβέρνηση. Χάριν της ιστορίας μπορώ να
αναφέρω ότι η ΑΤΑ καθιερώθηκε στην
Κύπρο μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκό-
σμιου Πολέμου. 

Ο πόλεμος αναπόφευκτα δημιούργησε
υψηλό πληθωρισμό, με αποτέλεσμα τη δρα-
στική μείωση της αγοραστικής δύναμης του
μισθού των εργαζομένων. Η τότε αγγλική
διακυβέρνηση αναγνωρίζοντας τούτο και
προτού ακόμη τελειώσει ο πόλεμος έδωσε
εις όλους τους τότε κρατικούς λειτουργούς
για οικονομική ανακούφισή τους ένα κατ’
αποκοπή επίδομα το οποίο μάλιστα έμεινε
στην οικονομική ιστορία ως γνωστό με το
όνομα «πολεμικό επίδομα» (warbonus). Η
τότε όμως Κυβέρνηση αντιλήφθηκε ότι η
κατ’ αποκοπή καταβολή ενός ποσού δεν

μπορούσε να συνεχισθεί γιατί περιείχε το
στοιχείο της αυθαιρεσίας. Για τούτο κάλεσε
εμπειρογνώμονα από την Αγγλία ο οποίος
αφού μελέτησε την κατάσταση εισηγήθηκε
την υιοθέτηση στην αναπροσαρμογή των
απολαβών αναλόγως της αύξησης του Δεί-
κτη Τιμών Καταναλωτή (cost oflivingindex)
όπως ονομαζόταν προηγουμένως για πολ-
λές δεκαετίες. Κατάρτισε μάλιστα τον
πρώτο στην ιστορία της Κύπρου τιμαριθ-
μικό δείκτη. Με βάση τα τότε υιοθετηθέντα,
η αναπροσαρμογή των απολαβών γινόταν
κάθε τρίμηνο. Αργότερα όμως και συγκε-
κριμένα μετά την τουρκική εισβολή του
1974, όταν επανεισάχθηκε η ΑΤΑ (γιατί ως
γνωστό μετά την εισβολή προσωρινά πα-
γοποιήθηκε όπως και το υπόλοιπο των απο-
λαβών) συμφωνήθηκε όπως η καταβολή
της ΑΤΑ γίνεται ανά εξάμηνο. Θυμάμαι
καλά ότι εγώ υπό την τότε ιδιότητά μου ως
γενικός γιευθυντής του Υπουργείου Οικο-
νομικών έκαμα τις σχετικές διαπραγματεύ-
σεις για την αλλαγή του τριμήνου σε εξά-
μηνο με την ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. και τις άλλες
συνδικαλιστικές οργανώσεις τόσον του
κρατικού όσον και του ιδιωτικού τομέα.

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αναπρο-
σαρμόζεται κάθε 5 περίπου χρόνια αφού
προηγηθεί επισκόπηση της σύνθεσης της
κατανάλωσης των νοικοκυριών. Και τούτο
γιατί οι καταναλωτικές συνήθειες αλλά-
ζουν. Ο σημερινός δείκτης βασίζεται πάνω
στις διακυμάνσεις των τιμών 700 περίπου
αγαθών και υπηρεσιών σε σύγκριση με 530
που κάλυπτε ο προηγούμενος δείκτης.
Μέσα στα 700 αυτά είδη περιλαμβάνονται
πολλά είδη από τρόφιμα μέχρι διαρκή κα-
ταναλωτικά αγαθά, για παράδειγμα ψυγεία

και αυτοκίνητα, καθώς και ενοίκια. 
Ο τιμαριθμικός δείκτης επηρεάζεται από

την αύξηση στις τιμές όλων των αγαθών. Οι
εργαζόμενοι, όπως είναι ευνόητο, επηρεά-
ζονται όταν αυξάνονται οι τιμές των αγα-
θών που καταναλίσκουν στο εξάμηνο που
προηγήθηκε. Ανεξάρτητα όμως από τούτο
κι έστω αν αυξήθηκαν οι τιμές αγαθών και
υπηρεσιών που δεν κατανάλωσαν η ΑΤΑ
καταβάλλεται. Για παράδειγμα εάν για ένα
εξάμηνο ο τιμαριθμικός δείκτης αυξήθηκε
γιατί αυξήθηκαν οι τιμές των τσιγάρων, αυ-
τοκινήτων ή ενοικίων, δεν εξαιρούνται της
καταβολής ΑΤΑ οι μη καπνιστές και εκείνοι
που έχουν ήδη αυτοκίνητο ή ιδιόκτητο
σπίτι. Αυτό είναι σωστό γιατί δεν είναι δυ-
νατό ο δείκτης να διαφοροποιείται για κάθε
καταναλωτή χωριστά.

Όπως ανέφερα στην αρχή αυτού του ση-
μειώματος σκοπός της ΑΤΑ είναι η αποκα-
τάσταση της αγοραστικής δύναμης των
εργαζομένων ανεξαρτήτως ύψους. Τελευ-
ταίως όμως πολύς λόγος γίνεται για δικαιό-
τερη κατανομή της ΑΤΑ. Εάν όμως παρα-
δεχθούμε ότι σκοπός της ΑΤΑ είναι η
αποκατάσταση της αγοραστικής δύναμης
των εργαζομένων είναι παράλογο και εντε-
λώς αντιεπιστημονικό η χρησιμοποίησή της
για άλλο σκοπό. Αποκατάσταση της αγο-
ραστικής δύναμης πρέπει να γίνει εφόσον
ισχύει ο θεσμός της ΑΤΑ και στον εργαζό-
μενο που παίρνει για παράδειγμα 2.000
ευρώ το μήνα και σε εκείνον που παίρνει
10.000 ευρώ. Εάν έχουμε για παράδειγμα
αύξηση του τιμαριθμικού δείκτη ή του πλη-
θωρισμού κατά 5% τότε ο πρώτος για τέ-
τοια αποκατάσταση χρειάζεται επιπρό-
σθετα 100 ευρώ (2.000 Χ5%) ενώ ο

δεύτερος 500 ευρώ (10.000 Χ5%). Μόνο
έτσι ο δεύτερος θα εξακολουθήσει να παίρ-
νει 5 φορές μεγαλύτερο μισθό από τον
πρώτο. Αυτό αποτελεί δικαιοσύνη. Διαφο-
ρετικά γίνεται αλλοίωση των μισθολογικών
συσχετισμών και διαφορών. 

Εάν θέλουμε να ευνοήσουμε τους χαμη-
λότερα αμειβόμενους, πράγμα που έγινε
στο παρελθόν, τούτο γίνεται σε περίπτωση
χορήγησης γενικών αυξήσεων με τη χορή-
γηση σε αυτούς μεγαλύτερων αυξήσεων σε
σύγκριση με εκείνες που χορηγούνται στους
υψηλά αμειβόμενους. Η ΑΤΑ δεν είναι ερ-
γαλείο για άσκηση κοινωνικής πολιτικής.
Αντιθέτως εάν χρησιμοποιηθεί με τους
τρόπους που ορισμένοι επιχειρηματολο-
γούν για να την καταστήσουν δήθεν δι-
καιότερη, όχι μόνο σταδιακά θα εξαρθρω-
θεί και αλλοιωθεί το μισθολόγιο, αλλά
τότε θα προκύψουν και αδικίες γιατί ένας
που σήμερα έχει μισθό χαμηλότερο από
τον άλλο, λόγω της διαστροφής της ΑΤΑ,
θα ευρεθεί με υψηλότερες απολαβές από
το συνάδελφό του. Τούτο θα συμβεί εάν
επιχειρηθεί η καθιέρωση μισθολογικών κλι-
μακίων με καταβολή διαφορετικού ποσο-
στού ΑΤΑ ή εάν ορισθεί ανώτατος μισθός
πέραν του οποίου δεν θα καταβάλλεται
ΑΤΑ. Αυτό επιχειρήθηκε σε άλλες χώρες πε-
ριλαμβανομένης και της Ελλάδας αλλά εγ-
καταλείφθηκε γιατί με την πάροδο του χρό-
νου έγινε πλήρης εξάρθρωση του
μισθολογίου. Στην Ελλάδα για παράδειγμα
που τούτο έγινε τη δεκαετία του 1980 και
επειδή ήταν εποχή πολύ υψηλού πληθωρι-
σμού είχε ως αποτέλεσμα μια γραμματέας
να παίρνει πιο ψηλό μισθό από τον προ-
ϊστάμενό της. �



ΝEΑ ΑΠO ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚH EΝΩΣΗ
Yπάλληλος

δημόσιος
Έρευνα / Eπιμέλεια:

Kυριάκος Aνδρέου, Mόνιμος Γραμματέας A΄

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ  201210

Βοηθήστε μας να προασπίσουμε 
τα δικαιώματά σας
Εγκύκλιος Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τους πολίτες της Ένωσης

Καθήκον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να προασπίζει και
να ενδυναμώνει τα δικαιώματα που έχετε ως πολίτης της ΕΕ. Γι’
αυτόν τον λόγο, θέλουμε να μάθουμε περισσότερα σχετικά με
εμπειρίες που είχατε κατά την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών. 

Σας καλούμε επίσης να κάνετε προτάσεις για το πώς μπορούν
να αρθούν εμπόδια που συναντήσατε π.χ. ενόσω εργαζόσασταν
ή σπουδάζατε σε άλλη χώρα της ΕΕ. 

Μπορείτε να μας πείτε τις απόψεις σας λαμβάνοντας μέρος στη διαβούλευση για τα δι-
καιώματα των πολιτών της ΕΕ (έως τις 9 Σεπτεμβρίου 2012). Οι εμπειρίες και οι ιδέες σας
θα ενσωματωθούν στις προτάσεις που θα διατυπώνει η νέα έκθεση για την ιθαγένεια της
ΕΕ, η οποία πρόκειται να εκδοθεί το 2013. 

Στην προηγούμενη έκθεση είχαν εντοπιστεί 25 μέτρα που έπρεπε να λάβει η ΕΕ, έτσι
ώστε τα δικαιώματά σας να έχουν μεγαλύτερη πρακτική αποτελεσματικότητα. Οι σχετικές
ενέργειες γίνονται ήδη. 

Ως υπήκοος μιας χώρας της ΕΕ είστε ταυτόχρονα πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό
σας δίνει ορισμένα δικαιώματα που περιλαμβάνονται στις Συνθήκες της ΕΕ και έχουν εγ-
κριθεί και από τα 27 κράτη μέλη της: 

- να ταξιδεύετε και να ζείτε σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ 
- να έχετε την ίδια μεταχείριση όπως όλοι οι άλλοι πολίτες της ΕΕ (να μην υφίστασθε δια-

κρίσεις λόγω της υπηκοότητάς σας) 
- να ψηφίζετε ή να κατεβαίνετε ως υποψήφιος στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-

λίου, οπουδήποτε και αν ζείτε στην ΕΕ 
- αν η χώρα σας δεν εκπροσωπείται σε μια χώρα εκτός ΕΕ, να σας συνδράμει η πρεσβεία

ή το προξενείο άλλης χώρας της ΕΕ, ακριβώς σαν να ήσασταν δικός της πολίτης 
- να υποβάλλετε αναφορές προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ασκείτε προσφυγή στον

Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή
- να ξεκινήσετε, μαζί με άλλους πολίτες της ΕΕ, μια πρωτοβουλία των πολιτών για να ζη-

τήσετε τη θέσπιση νέας ευρωπαϊκής νομοθεσίας. �

Προς μια αργή ανάκαμψη
Η οικονομία της ΕΕ εκτιμάται ότι

σήμερα βρίσκεται σε ήπια ύφεση. Από
το δεύτερο εξάμηνο του 2012 προ-
βλέπεται, ωστόσο, μια ήπια ανά-
καμψη.

Σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις
που ανακοινώθηκαν στις 11 Μαΐου,
το πραγματικό ΑΕΠ της ΕΕ αναμένε-
ται να παραμείνει στάσιμο φέτος, ενώ
το ΑΕΠ της ευρωζώνης αναμένεται
να μειωθεί ελαφρώς. Ωστόσο, τα μέ-
τρα που έλαβε η ΕΕ για την αντιμε-

τώπιση της κρίσης του χρέους συνέβαλαν στη μείωση των εντάσεων στις χρηματαγορές.
Υπό την προϋπόθεση ότι τόσο οι επενδυτές όσο και οι καταναλωτές θα ανακτήσουν την
εμπιστοσύνη τους, η εσωτερική ζήτηση αναμένεται να ανακάμψει σταδιακά.

Ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης αναμένεται να αρχίσει να αυξάνεται το δεύτερο εξά-
μηνο του 2012 και να επιταχυνθεί το 2013. Φέτος το ΑΕΠ προβλέπεται να παραμείνει στά-
σιμο στην ΕΕ και να μειωθεί κατά 0,3% στη ζώνη του ευρώ, ενώ το 2013 αναμένεται να αυ-
ξηθεί κατά 1,3% στην ΕΕ και κατά 1,0% στην ευρωζώνη.

Παρ’ όλα αυτά, η κατάσταση παραμένει εύθραυστη και ο ρυθμός ανάπτυξης δεν θα εί-
ναι ο ίδιος σε όλες τις χώρες ΕΕ, κυρίως λόγω των διαφορετικών διαρθρωτικών προκλή-
σεων, του κόστους χρηματοδότησης και της βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών.

Σε γενικές γραμμές, η αναμενόμενη επιστροφή στην ανάπτυξη θα βελτιώσει τις συνθή-
κες των αγορών εργασίας το 2013, αν και θα χρειαστεί κάποιος χρόνος έως ότου αυτό φα-
νεί στο ποσοστό ανεργίας, το οποίο αναμένεται να παραμείνει στο 10,3% στην ΕΕ και στο
11% στη ζώνη του ευρώ το 2012 και το 2013.

Παρά την πτώση της παραγωγής το 2011, τα δημόσια οικονομικά της ΕΕ βελτιώθηκαν
σημαντικά. Τα δημοσιονομικά ελλείμματα αναμένεται να μειωθούν κι άλλο το 2012 και
το 2013. 

Ο πληθωρισμός αναμένεται να μειωθεί σταδιακά και να πέσει κάτω από το 2% το 2013. �

Η Ευρώπη γερνά, πρέπει 
να προετοιμαστούμε

Η ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού της ΕΕ αναμένεται να
αλλάξει ριζικά τις ερχόμενες δεκαετίες, σύμφωνα με την τε-
λευταία ευρωπαϊκή έκθεσηγια τη γήρανση του πληθυσμού.

Το 2060 ο συνολικός πληθυσμός αναμένεται να είναι ελα-
φρώς μεγαλύτερος (517 εκατομμύρια, από 502 εκατ. που
ήταν το 2010), αλλά θα είναι πολύ γηραιότερος: το 30% των
Ευρωπαίων προβλέπεται να είναι 65 ετών και άνω. Η παρά-

ταση του βίου είναι σημαντικό επίτευγμα, αποτελεί όμως και μεγάλη πρόκληση για την
οικονομία και τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας των ευρωπαϊκών χωρών.

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι ο αριθμός των ατόμων σε ηλικία εργασίας θα μει-
ωθεί. Το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 15-64 ετών αναμένεται να μειωθεί από το 67% στο
56%. Αυτό σημαίνει ότι, ενώ σήμερα σε κάθε συνταξιούχο αντιστοιχούν 4 άτομα σε ηλικία
εργασίας, ο αριθμός αυτός θα μειωθεί σε μόλις 2.

Αυτές οι δημογραφικές αλλαγές αναμένεται να έχουν μεγάλες επιπτώσεις στα δημόσια
οικονομικά της ΕΕ. Με βάση τις σημερινές πολιτικές, οι δημόσιες δαπάνες που συνδέον-
ται “αυστηρά” με την ηλικία (συντάξεις, υγειονομική και μακροχρόνια περίθαλψη) προ-
βλέπεται να αυξηθούν κατά 4,1 εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ την περίοδο 2010-2060, δη-
λαδή από 25% σε 29% του ΑΕΠ. Μόνον οι δαπάνες για συντάξεις προβλέπεται να αυξη-
θούν από 11,3% σε 13% σχεδόν του ΑΕΠ έως το 2060. Ωστόσο, η έκθεση δείχνει μεγάλες
διακυμάνσεις μεταξύ των χωρών, οι οποίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την πρόοδο
που σημειώνει η καθεμιά στη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Με δυο λόγια, η έκθεση επιβεβαιώνει ότι για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της
γήρανσης του πληθυσμού θα χρειαστεί να αναληφθεί αποφασιστική δράση.

Η έκταση και ο ρυθμός της γήρανσης του πληθυσμού θα εξαρτηθούν από το μελλοντικό
προσδόκιμο ζωής, τη γονιμότητα και τη μετανάστευση. Το προσδόκιμο ζωής κατά τη γέν-
νηση αναμένεται να αυξηθεί από τα 76,7 έτη το 2010 στα 84,6 το 2060 για τους άνδρες και
από τα 82,5 στα 89,1 έτη για τις γυναίκες. Το ποσοστό γονιμότητας στην ΕΕ προβλέπεται
να παρουσιάσει μέτρια αύξηση από 1,59 γεννήσεις ανά γυναίκα το 2010 σε 1,71 το 2060.
Η συνολική καθαρή μετανάστευση στην ΕΕ υπολογίζεται γύρω στα 60 εκατομμύρια έως
το 2060. �

Η διαφθορά το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα στην Ευρώπη
Η κρίση στην Ελλάδα

έκανε όλους να συνειδητο-
ποιήσουν ότι η διαφθορά
και η παραοικονομία έχουν
γίνει το υπ΄αριθμόν ένα
πρόβλημα στην Ευρώπη.
Η ΕΕ έχει λόγους να ανη-

συχεί και να λαμβάνει μέτρα. 
Δεν πρόκειται μόνο για λίγα χαρτονομίσματα που περ-

νούν παράνομα από ένα χέρι στο άλλο ή δεν φορολογούν-
ται, αλλά τεράστια ποσά που διακινούνται στις τσέπες επώ-
νυμων και ανώνυμων καταστρέφοντας την οικονομία. Σύμ-
φωνα με τον δείκτη της Διεθνούς Διαφάνειας που
περιλαμβάνει 183 χώρες, προβλήματα διαφθοράς αντιμε-
τωπίζουν κυρίως η Ουγγαρία, η Βουλγαρία, η Κροατία, η

Τσεχία, η Ιταλία και η Ελλάδα. Αλλά και η Γερμανία δεν εί-
ναι υπεράνω υποψίας. Στην παγκόσμια κατάταξη καταλαμ-
βάνει την 14η θέση.

«Η διαφθορά προκαλεί στην ευρωπαϊκή οικονομία ζημιά
της τάξης των 120 δισ. ευρώ ετησίως» υποστηρίζει η Σεσί-
λια Μάλστρομ, επίτροπος εσωτερικών υποθέσεων της Ε.Ε.
«Αυτό αντιπροσωπεύει το 1% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ ή έναν
ετήσιο κοινοτικό προϋπολογισμό». Αν η ΕΕ δεν ενεργήσει
γρήγορα θα χάσει σε αξιοπιστία στα μάτια των πολιτών της.
Στο τελευταίο ευρωβαρόμετρο η πλειοψηφία δήλωσε ότι η
διαφθορά έχει αυξηθεί, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό πι-
στεύει ότι έχουν διαβρωθεί όλα τα επίπεδα εξουσίας.

Πώς όμως μπορεί να καταπολεμήσει κανείς τη διαφθορά
με μακρόπνοα αποτελέσματα; Η Νομινίκ ΄Ερνστε από το
Ινστιτούτο Γερμανικής Οικονομίας προτείνει τη διαμόρ-

φωση αξιόπιστου νομικού πλαισίου, έτσι ώστε ο κάθε πο-
λίτης να νοιώθει ότι τυγχάνει δίκαιης αντιμετώπισης. Γι’
αυτό ο αγώνας κατά της διαφθοράς πρέπει να είναι συνεχής
και να γίνεται με διαφανή τρόπο, έτσι ώστε οι πολίτες να
συνειδητοποιούν πως αξίζει τον κόπο να εργάζονται σε
συνθήκες οικονομικής νομιμότητας. Ο ειλικρινής δεν πρέ-
πει να αισθάνεται ως ο πιο χαζός. Αυτό το συναίσθημα κυ-
ριαρχεί στην Ελλάδα, όπου οι πιο πλούσιοι πληρώνουν και
τους λιγότερους φόρους.

Πάντως η ευρωπαία επίτροπος Μάλστρομ δεν πρόκειται
να μείνει άπραγη. Σχεδιάζει νέα μέτρα για την καταπολέ-
μηση της διαφθοράς, όπως πρόγραμμα δράσης για την ανα-
βάθμιση της στατιστικής εγκληματικών πράξεων και αυ-
στηροποίηση της ποινικών διώξεων για οικονομικά εγκλή-
ματα στις χώρες – μέλη. �

Εγκρίθηκε ο κανονισμός για μείωση
των τελών περιαγωγής

Αισθητή μείωση του κόστους χρήσης των κινητών τηλε-
φώνων, για όσους ταξιδεύουν στο εσωτερικό της ΕΕ, θα επι-
φέρει από την 1η Ιουλίου ο νέος κοινοτικός κανονισμός που
εγκρίθηκε από την ολομέλεια της Ευρωβουλής.

Οι νέοι κανόνες θα επιτρέψουν επίσης στους καταναλωτές
να αγοράζουν υπηρεσίες περιαγωγής από διαφορετικές επι-
χειρήσεις-παρόχους και θα διευκολύνουν το άνοιγμα της αγο-
ράς σε νεοεισερχόμενες επιχειρήσεις, ούτως ώστε να τονωθεί

ο ανταγωνισμός και να μειωθούν οι τιμές.
Το ανώτατο όριο για τη χρήση υπηρεσιών δεδομένων θα ανέρχεται από την 1η Ιουλίου

2012 σε 70 σεντς του ευρώ ανά megabyte, και στη συνέχεια θα μειωθεί σταδιακά στα 45
σεντς το 2013 και στα 20 σεντς από την 1η Ιουλίου 2014. Μέχρι τώρα δεν υπήρχε ανώτατο
όριο στις τιμές των υπηρεσιών αυτών. Επιπλέον, τα νέα ανώτατα όρια στις φωνητικές κλή-
σεις ομιλίας θα μειώσουν το κόστος ανά λεπτό κλήσης από 35 σεντς του ευρώ που ισχύει
σήμερα, στα 29 από την 1η Ιουλίου 2012 και στα 19 από τον Ιούλιο του 2014. Το κόστος των
μηνυμάτων κειμένου (SMS) θα πέσει από τα 11 σεντς που είναι η τρέχουσα τιμή τους στα
9 σεντς την 1η Ιουλίου 2012, και στα 6 στο τέλος του 2014.

Οι ειδοποιήσεις εντός ΕΕ για την πρόληψη ‘’φουσκωμένων’’ λογαριασμών θα επεκτα-
θούν ώστε να καλύπτουν και τις περιπτώσεις που οι Ευρωπαίοι ταξιδεύουν εκτός της Ένω-
σης. Από την 1η Ιουλίου 2012, οι καταναλωτές θα λαμβάνουν ένα προειδοποιητικό μήνυμα
όταν ο μηνιαίος λογαριασμός τους πλησιάζει το ποσό των 50 ευρώ, εφόσον το ξένο δίκτυο
είναι συμβατό.

Ο νέος κανονισμός προτείνει, επίσης, για πρώτη φορά, μέτρα για την τόνωση του αντα-
γωνισμού. Από την 1η Ιουλίου 2014, οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να αγοράζουν,
εφόσον το επιθυμούν, ξεχωριστά και από διαφορετικές επιχειρήσεις-παρόχους τις υπηρεσίες
περιαγωγής και τις εγχώριες υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας διατηρώντας τον ίδιο αριθμό
τηλεφώνου. Η αλλαγή παρόχου θα γίνεται χωρίς χρέωση και ο πάροχος της χώρας κατοι-
κίας θα είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει τους καταναλωτές για αυτό τους το δικαίωμα.

Οι νέοι κανόνες θα εγκριθούν και τυπικά από το Συμβούλιο τον Ιούνιο και θα έχουν άμεση
ισχύ σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ από την 1η Ιουλίου 2012. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα
πρέπει να επανεξετάσει τη λειτουργία των εν λόγω κανόνων μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016.�



Yπάλληλος
δημόσιος

Ομάδα των Οκτώ: Ανάπτυξη και 
έκδοση ευρωομολόγων

Μιλώντας κατά την ολοκλήρωση της συ-
νόδου των αρχηγών κρατών και κυβερνή-
σεων των μελών της Ομάδας των Οκτώ
(G8) στο Καμπ Ντέιβιντ, ο Φρανσουά
Ολάντ είπε ότι θα κάνει τις προτάσεις του
στους υπόλοιπους ηγέτες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στην άτυπη σύνοδο της 23ης
Μαΐου. 

«Μέσα σε αυτό το πακέτο των προτά-
σεων θα είναι τα ευρωομόλογα και δεν θα
είμαι ο μόνος που θα τα προτείνω. Έλαβα
επιβεβαίωση γι’ αυτό στην σύνοδο των G8»
είπε ο Ολάντ στους δημοσιογράφους. Στις
προτάσεις του θα περιλαμβάνεται επίσης η
«αύξηση των κεφαλαίων» της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), όπως επι-
σήμανε ο Γάλλος πρόεδρος.

Ο Ολάντ εμφανίστηκε να καταγράφει μια
πολιτική επιτυχία στην G8, αφού οι ηγέτες
των υπολοίπων κρατών, περιλαμβανομέ-
νων των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Γερμα-
νίας συμφώνησαν να εξισορροπηθούν τα
μέτρα λιτότητας με πακέτα ενίσχυσης της
οικονομίας.

«Εάν θέλουμε να πάμε μπροστά θα πρέ-
πει να το κάνουμε με όλους όσοι μετρούν
στην Ευρώπη, τη Γερμανία φυσικά, αλλά
και με τον υπόλοιπο κόσμο», πρόσθεσε ο
Γάλλος πρόεδρος. Ο Φρανσουά Ολάντ είπε
εξάλλου ότι η μείωση των ελλειμμάτων και
η ανάπτυξη είναι «οι δύο όψεις του ίδιου
νομίσματος».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα
δήλωσε  ότι οι ηγέτες της Ομάδας των
Οκτώ (G8) συμφώνησαν πως η δημιουργία
θέσεων εργασίας και η ανάπτυξη είναι κο-
ρυφαίες προτεραιότητες για την παγκόσμια
οικονομία, ενώ σημείωσε ότι η ευρωπαϊκή
κρίση αποτελεί σοβαρή απειλή. «Όπως
συμφώνησαν όλοι οι ηγέτες εδώ, η ανά-
πτυξη και οι θέσεις εργασίας πρέπει να είναι
η κορυφαία προτεραιότητά μας», είπε ο Ομ-
πάμα κατά την ολοκλήρωση της συνόδου
των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της
G8 που φιλοξένησε στην προεδρική εξοχική
κατοικία στο Καμπ Ντέιβιντ του Μέριλαντ.

Ο Ομπάμα πρόσθεσε ότι οι ηγέτες της
Βρετανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της
Ιταλίας, της Ιαπωνίας, της Ρωσίας και του
Καναδά αναγνώρισαν τις οδυνηρές θυσίες
που κάνουν οι πολίτες στην Ελλάδα λόγω
των οικονομικών πιέσεων που υφίσταται η
χώρα. Αναγνωρίζοντας πως ακόμη απομέ-
νει «πολλή δουλειά να γίνει», ο Αμερικανός
πρόεδρος εξέφρασε την πεποίθηση ότι η ΕΕ
έχει τις δυνατότητες που απαιτούνται για
να ξεπεράσει «τις προκλήσεις». �

Der Spiegel: Η Μέρκελ πρότεινε 
δημοψήφισμα στην Ελλάδα

Όπως επισημαίνεται σε άρθρο του γερμανικού περιοδι-
κού «Der Spiegel» το οποίο τιτλοφορείται «Η Ευρωζώνη
απειλεί να πετάξει έξω την Ελλάδα», το ζήτημα του δημο-
ψηφίσματος είχε τεθεί στην διάρκεια της συνεδρίασης του
τελευταίου Eurogroup.

Σε εκείνη την συνεδρία  ο επικεφαλής Ζαν-Κλοντ Γιουν-
κέρ απευθυνόμενος στον τότε υπουργό Οικονομικών της
Ελλάδας Φίλιππο Σαχινίδη φέρεται ότι είπε πως «αν κά-
ναμε τώρα μια μυστική ψηφοφορία για την παραμονή της
Ελλάδας στην Ευρωζώνη, η συντριπτική πλειοψηφία θα
ήταν εναντίον της», ενώ πρόσθεσε ότι «οι εκλογές της 17ης
Ιουνίου είναι η τελευταία ευκαιρία», και υπογράμμισε ότι
εάν και τότε δεν καταστεί δυνατό να σχηματιστεί κυβέρ-

νηση η οποία θα υλοποιήσει τους όρους της ΕΕ, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ, «τότε, τέλος!».
Στη  συνάντηση αυτή ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Βόλφγκανγκ Σόιμπλε

έφερε στην συζήτηση και το θέμα ενός δημοψηφίσματος για την παραμονή της Ελλάδας
στην Ευρωζώνη, το οποίο θα μπορούσε να διεξαχθεί παράλληλα με τις εκλογές και μέσω του
οποίου οι Έλληνες θα έπρεπε με ένα «ναι» στο ευρώ να δεχτούν και το συμφωνηθέν πρό-
γραμμα λιτότητας. Αυτό το σχέδιο φέρεται να εισηγήθηκε στον Κάρολο Παπούλια, η Καγ-
κελάριος Άνγκελα Μέρκελ.

Όταν το θέμα δημοσιοποιήθηκε από το πρωθυπουργικό γραφείο, τα κόμματα αναθεμά-
τισαν το δημοψήφισμα - για να το διαψεύσει το βράδυ η Καγκελαρία. Ωστόσο κύκλοι της
Προεδρίας της Δημοκρατίας επέμειναν ότι η κυβερνητική ανακοίνωση που εξεδόθη απει-
κονίζει την πραγματικότητα.

Το θέμα προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις από το σύνολο των πολιτικών κομμάτων.  
«Ο Ελληνικός λαός δεν έχει ανάγκη από δημοψήφισμα για να αποδείξει την επιλογή του

στο ευρώ. Επιλογή, που υπερασπίζεται με αιματηρές θυσίες»,  δήλωσε ο Πρόεδρος της
Νέας Δημοκρατίας Αντώνης Σαμαράς.

Ο Πρόεδρος  του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι  «η Κα Μέρκελ έχει συνηθίσει να
απευθύνεται στην πολιτική ηγεσία της Ελλάδας σαν να πρόκειται για χώρα προτεκτοράτο».

Από το ΠΑΣΟΚ ανακοινώθηκε ότι  «η διενέργεια δημοψηφίσματος ανήκει στην απο-
κλειστική αρμοδιότητα της Κυβέρνησης και της Βουλής των Ελλήνων και όχι στην αρμο-
διότητα της ΕΕ ή κυβερνήσεων άλλων κρατών-μελών». �
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Ζαν-Μαρκ Ερό: Να σταλεί ισχυρό σήμα
υποστήριξης στον ελληνικό λαό 

Παραμονή της Ελλάδα εντός ευρώ, 
το βασικό σενάριο της UBS 

Η παραμονή της Ελλάδας εντός της Ευρωζώνης είναι το κεντρικό
σενάριο που διατυπώνει σε έκθεσή της η ελβετική τράπεζα UBS, η
οποία επισημαίνει ότι σε αυτή την περίπτωση θα χρειαστεί μία νέα
αναδιάρθρωση του δημοσίου χρέους. 

Όπως υποστηρίζουν οι αναλυτές της τράπεζας, σε έκθεση με ημε-
ρομηνία 18 Μαΐου, η «αναπόφευκτη», όπως εκτιμούν, αναδιάρθρωση
θα στοιχίσει περίπου 60 δισ. ευρώ στους Ευρωπαίους φορολογούμε-

νους, ενώ σε περίπτωση εξόδου της χώρας από το ευρώ ο λογαριασμός θα ανέβει στα 225
δισ. ευρώ. Στο ποσό των 225 δισ. ευρώ συμπεριλαμβάνονται και οι ζημίες που θα έγραφε η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι οποίες μάλιστα θα απορροφούσαν όλα τα κεφάλαια που
θα χρειαζόντουσαν για τις ανακεφαλαιοποιήσεις των κεντρικών τραπεζών της Ευρωζώνης.

Η UBS εξετάζει δύο σενάρια για την αναδιάρθρωση:
- Στο πρώτο, το «κούρεμα» 33% σε χρέη ύψους 181,9 δισ. ευρώ (όσα έχουν δανείσει οι Ευ-

ρωπαίοι στην Ελλάδα) θα έφερνε απώλειες 60,6 δισ. ευρώ ή το 0,50% του ΑΕΠ της Ευρω-
ζώνης και

- στο δεύτερο, το «κούρεμα» 50% θα έφερνε απώλειες 91 δισ. ευρώ ή το 0,70% του ΑΕΠ
της Ευρωζώνης.

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι στα ποσά που αναφέρονται στις εκτιμήσεις της UBS από
την παραμονή ή όχι της Ελλάδας στο ευρώ, δεν συμπεριλαμβάνονται οι επιπτώσεις, ιδίως
στο ενδεχόμενο ελληνικής ευρω-εξόδου, από περιστατικά μαζικής ανάληψης τραπεζικών
καταθέσεων (bank run). �

Σε συνέντευξή του στη «Λιμπερασιόν» ο Γάλλος πρωθυ-
πουργός Ζαν-Μαρκ Ερό τόνισε ότι, το άτυπο Ευρωπαϊκό
συμβούλιο, που συνέρχεται σήμερα «πρέπει να στείλει
ισχυρό σήμα υποστήριξης στον ελληνικό λαό , εξετάζοντας
ένα ευρύ φάσμα επιλογών, στις οποίες να συμπεριλαμβάνε-
ται ο προστατευτισμός, αλλά κι ο άμεσος δανεισμός της Ελ-
λάδας από την ΕΚΤ». 

«Πρέπει», συνεχίζει ο Γάλλος πρωθυπουργός, «όλα τα θέ-
ματα να περιληφθούν στις διαβουλεύσεις αυτές: τα χρη-

ματο-πιστωτικά, ο τραπεζικός τομέας, η ανάπτυξη, ο προστατευτισμός. Πρέπει να στεί-
λουμε ένα ισχυρό μήνυμα στον ελληνικό λαό και σε όλους τους Ευρωπαίους».

Στο ερώτημα, εάν θα συμπεριληφθεί στη διαβούλευση  ο δυνητικός δανεισμός από την
ΕΚΤ προς τα μέλη της ευρωζώνης, ο κ. Ερό δήλωσε: «Κανένα θέμα δεν αποτελεί για εμάς
ταμπού. Επομένως, κι αυτό θα γίνει αντικείμενο της διαβούλευσης μας. Η ιδέα, είναι να
χαράξουμε τον δρόμο της εξόδου από την κρίση, αλλά χωρίς να πνίξουμε τους λαούς μας».

Συγχρόνως, ο πρωθυπουργός της Γαλλίας εισηγείται να διατεθούν κεφάλαια από τα
διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ» υπέρ «αναπτυξιακού χαρακτήρα έργων» στην Ελλάδα.

«Η αβεβαιότητα, σήμερα, ωθεί την Ελλάδα στην εκδήλωση πανικού στον τομέα των
τραπεζών, αλλά και προς μια πολιτική αστάθεια. Εμείς, πρέπει να βρούμε τον τρόπο, ώστε
η Ελλάδα να επιστρέψει στην ανάπτυξη», τόνισε τέλος ο πρωθυπουργός κ. Ζαν-Μαρκ
Ερό. �

Β. Σόιμπλε:  Κατανοώ το θυμό 
του ελληνικού λαού

Τρεμόντι: Η Ελλάδα δεν πρέπει 
να βγει από το ευρώ

«Η Ελλάδα δεν πρέπει να βγει από το ευρώ, πρέπει να ανα-
θεωρηθούν οι συνθήκες», δήλωσε ο πρώην υπουργός Οικο-
νομικών της κυβέρνησης Μπερλουσκόνι, Τζούλιο Τρεμόντι
και κάλεσε τη γερμανική κυβέρνηση να κάνει ότι είχαν κάνει
και οι άλλες χώρες για τη Γερμανία μετά τον Β΄Παγκόσμιο
Πόλεμο και συγκεκριμένα το 1953 με τη συμφωνία αναδιάρ-
θρωσης του κρατικού χρέους της.

«Η αντίθεσή μου στην έξοδο της Ελλάδας από το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα, οφείλεται
τόσο σε πολιτικούς, όσο και σε οικονομικούς λόγους» τόνισε.

«Το ερώτημα, βέβαια, το πρόβλημα προς επίλυση που πρέπει να τεθεί, είναι ποιος θα
πληρώσει το χρέος αυτό; Τι θα συμβεί στη συνέχεια; Ποια μπορεί να είναι η τυχόν στάση
που θα ακολουθήσουν άλλες χώρες; Ουδείς το γνωρίζει με βεβαιότητα», συμπλήρωσε και
κατέληξε:

«Το 1953, η Ελλάδα, μαζί με όλες τις άλλες χώρες, υπέγραψε τη συνθήκη αναδιάρθρω-
σης του γερμανικού χρέους. Τι άλλαξε από τότε; Ο καγκελάριος Κόνραντ Αντενάουερ,
έλεγε ότι πρώτα έρχεται η Ευρώπη και ύστερα η Γερμανία. Πρώτα η Ένωση και ύστερα το
κράτος έθνος. Αυτή η λογική, ίσως, θα μπορούσε να εφαρμοσθεί σήμερα, με χρήσιμο
τρόπο και για την Ελλάδα». �

Η συμμετοχή στο ευρώ συνδέεται με πλεονεκτήματα αλλά
και προϋποθέσεις, κι αυτό όλοι οι Έλληνες πολιτικοί θα πρέ-
πει να πουν στους ψηφοφόρους, λέει στην «Καθημερινή της
Κυριακής» ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, κ. Β.
Σόιμπλε.

Παράλληλα, χαρακτηρίζει «φαντασιοπληξία» την εντύ-
πωση ότι κάποιος μπορεί να λαμβάνει τη βοήθεια χωρίς να

πληροί οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις.
Ο κ. Σόιμπλε δηλώνει ότι κατανοεί το θυμό του ελληνικού λαού για τις θυσίες που απαι-

τούνται, σημειώνει ότι η αλληλεγγύη είναι ταυτόσημη με τη σταθερότητα και υπογραμμί-
ζει: «Οι Έλληνες ψηφοφόροι δεν θα ψηφίσουν απλώς υπέρ ενός κόμματος τον ερχόμενο
μήνα. Θα αποφασίσουν σχετικά με τα υπαρξιακά ερωτήματα και είναι σημαντικό να επι-
λέξουν γνωρίζοντας όλα τα δεδομένα».

Απαντώντας δε σε ερώτηση σχετικά με το πόσο χρόνο έχει ακόμη η Ελλάδα, δηλώνει:
«Η Ελλάδα διαθέτει αρκετά χρήματα μέχρι το μέσο του χρόνου ώστε να μην χρειάζεται τις
αγορές, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι όσο γρηγορότερα μπορέσει να έχει μια λειτουργούσα κυ-
βέρνηση, τόσο το καλύτερο. Η σημερινή κατάσταση προκαλεί ανασφάλεια στους ανθρώ-
πους και ακριβώς αυτό είναι που δεν πρέπει να κάνει η πολιτική».  �



ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ KAI EΠIΣTHMH
Yπάλληλος

δημόσιος

Οδύσσειες ξεριζωμένων
Τους μεγάλους εκτοπισμούς και τις υποχρεωτικές

ανταλλαγές πληθυσμών στον 20ό αιώνα πραγματεύε-
ται η διεθνής έκθεση «Δύο φορές ξένος»  που θα φι-
λοξενήσει από τις 28 Μαΐου το Λεβέντειο Δημοτικό
Μουσείο Λευκωσίας.

Μέσα από τη χρήση πολυμέσων, η έκθεση παρου-
σιάζει τα τραυματικά γεγονότα που έζησαν εκατομ-
μύρια άνθρωποι όταν αναγκάστηκαν να εγκαταλεί-
ψουν τις πατρογονικές τους εστίες. Αναψηλαφώντας
την εκρίζωση τόσων εκατομμυρίων ανθρώπων, εκθέ-
τει την κοινή τους εμπειρία για τις χαμένες πατρίδες. 

Η έκθεση είναι διαθέσιμη σε δύο γλώσσες, τα ελλη-
νικά και τα αγγλικά. Η Λευκωσία είναι η δεύτερη
στάση της, αφού μέχρι πριν από λίγες μέρες παρου-

σιαζόταν στο Πανεπιστήμιο ΙstanbulΒilgi της Κωνσταντινούπολης. Στην Κύπρο θα φιλο-
ξενηθεί μέχρι τον Σεπτέμβριο και ακολούθως θα μεταφερθεί στην Αθήνα, στο Μουσείο
Μπενάκη. 

Τα εγκαίνια θα τελεστούν στις 28 Μαΐου στην παρουσία του πρέσβη της Ελλάδας Βα-
σίλη Παπαϊωάννου και του δημάρχου Λευκωσίας Κωνσταντίνου Γιωρκάτζη. �

Ο σκηνοθέτης Εμίρ Κουστουρίτσα παρέλαβε το ανώτατο παρά-
σημο της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας από τον Πατριάρχη Σερ-
βίας Ειρηναίο για την «ανιδιοτελή του φροντίδα και την εκπροσώ-
πηση του σερβικού λαού και της χριστιανικής ορθόδοξης πίστης
στον κόσμο».

Ο Πατριάρχης Ειρηναίος απένειμε το παράσημο του Αγίου
Σάββα (α΄βαθμού) σε τελετή που διοργανώθηκε στην πόλη Τρέμ-
πινιε, στο νοτιανατολικό τμήμα της Βοσνίας–Ερζεγοβίνης, κατά
την πρώτη του επίσκεψη στη χώρα.

«Είναι μία απόδειξη ότι πέρασα τη ζωή μου δουλεύοντας για την
προστασία της ταυτότητας και τη διαφύλαξη της παράδοσής μας κι αυτό που είναι πιο ση-
μαντικό στην περίπτωσή μου, του πολιτισμού μας και με υποχρεώνει να παραμείνω σε αυτή
την πορεία» υπογράμμισε ο διάσημος σκηνοθέτης μετά την τελετή. �

Ο Ορχάν Παμούκ κέρδισε 
το βραβείο Sonning 2012

Ο Τούρκος συγγραφέας Ορχάν Παμούκ ανακηρύχθηκε νικη-
τής του Βραβείου Sonning 2012, του μεγαλύτερου πολιτιστικού
βραβείου της Δανίας, το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπα-
θλο 135.000 ευρώ. Το βραβείο απονέμεται κάθε δύο χρόνια από
το Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης για να τιμηθεί ένα «αξιέπαινο
έργο που ωφελεί τον ευρωπαϊκό πολιτισμό».

Η κύρια συμβολή του Παμούκ ήταν «η αμφισβήτηση των πο-
λιτισμικών ορίων και η αποσαφήνιση εκ μέρους του των πολ-
λών δυνατοτήτων που υπάρχουν στο ξεπέρασμα αυτών των
ορίων». Η τελετή απονομής του βραβείου θα πραγματοποιηθεί

στις 26 Οκτωβρίου στο Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης.
Ο 59χρονος Παμούκ κέρδισε το 2006 το Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας.
Το Βραβείο Sonning ιδρύθηκε από τον Δανό συγγραφέα Καρλ Γιόχαν Σόνινγκ (1879-

1937). �

SOS για τη Γη από τις Ακαδημίες 
15 χωρών

Οι επιστημονικές Ακαδημίες 15 χωρών απηύθυναν
κοινό κάλεσμα στους ηγέτες των ισχυρών κρατών να
αναλάβουν συντονισμένη δράση για τα σοβαρά προ-
βλήματα του πλανήτη, ιδίως σε σχέση με το περιβάλλον.

Η πρόσκληση- καμπανάκι έγινε ενόψει της συνόδου
κορυφής των οκτώ μεγαλύτερων οικονομιών (G8) στις
ΗΠΑ, αλλά και άλλων σημαντικών συνόδων που θα
ακολουθήσουν αργότερα, όπως του G20 και του
«Ρίο+20».

Οι κορυφαίοι επιστήμονες από τις ΗΠΑ, την Κίνα, την Ινδία, τη Βρετανία, τη Βραζιλία,
τον Καναδά, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ινδονησία, την Ιταλία, την Ιαπωνία, το Μεξικό,
τη Ν.Αφρική, το Μαρόκο και τη Ρωσία, ζητούν από τις μεγαλύτερες βιομηχανικά ανε-
πτυγμένες χώρες να δώσουν μεγαλύτερη σημασία στις επιταγές και τις προειδοποιήσεις της
επιστήμης και της τεχνολογίας, με δεδομένο ότι ο παγκόσμιος πληθυσμός θα φθάσει τα 9
δισεκατομμύρια το 2030 από τα 7 που είναι σήμερα, γεγονός που θα αυξήσει κι άλλο τις
πιέσεις πάνω στη Γη και στην ανθρωπότητα.�

Γονιδιακή θεραπεία για τη γήρανση!
Γονιδιακή θεραπεία ενάντια στη γήρανση δοκιμά-

στηκε για πρώτη φορά σε ποντίκια. Ειδικοί από το
Εθνικό Κέντρο για τον Καρκίνο της Ισπανίας (CNIO)
έδειξαν, όπως αναφέρουν στην επιθεώρηση «EMBO
Molecular Medicine», ότι το προσδόκιμο ζωής των πον-
τικών μπορεί να επιμηκυνθεί με την εφαρμογή της γο-
νιδιακής θεραπείας η οποία φάνηκε μάλιστα ότι ήταν
τόσο αποτελεσματική όσο και ασφαλής. 

Οι επιστήμονες του CNIO σε συνεργασία με συναδέλφους τους από το Αυτόνομο Πα-
νεπιστήμιο της Βαρκελώνης εφήρμοσαν τη γονιδιακή θεραπεία σε ενήλικα ποντίκια (ηλι-
κίας ενός έτους) καθώς και σε ηλικιωμένα ποντίκια (ηλικίας δύο ετών) και η θεραπεία απε-
δείχθη άκρως… αναζωογονητική. 

Συγκεκριμένα τα ζώα ηλικίας ενός έτους έζησαν 24% περισσότερο κατά μέσο όρο μετά
την εφαρμογή της γονιδιακής θεραπείας, ενώ όσα ήταν ηλικίας δύο ετών έζησαν κατά 13%
κατά μέσο όρο. Παράλληλα η γονιδιακή παρέμβαση προσέφερε σημαντική βελτίωση στην
υγεία των ποντικών καθυστερώντας την εμφάνιση ασθενειών του γήρατος.

Παρότι, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, η μελέτη αυτή δεν αναμένεται να οδηγήσει σε
αντιγηραντικές θεραπείες για τον άνθρωπο, αφού απαιτούνται πολύ περισσότερες έρευνες
ώστε να αποδειχθεί η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της μεθόδου, αναμένεται να
ανοίξει νέους δρόμους για την αντιμετώπιση ασθενειών της γήρανσης όπως τα καρδιαγ-
γειακά νοσήματα ή η ινσουλινοαντίσταση που οδηγεί σε διαβήτη. �

Περισσότερα χρόνια με πολύ καφέ
Ο πολύς καφές συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο θανάτου.

Σε αυτό το μάλλον απρόσμενο συμπέρασμα κατέληξε μία νέα
αμερικανική επιστημονική έρευνα, σύμφωνα με την οποία η
κατανάλωση τεσσάρων ή πέντε καφέδων καθημερινά συν-
δέεται με μειωμένο κίνδυνο θανάτου, εφόσον ο καφές δεν συ-
νοδεύεται με τσιγάρο.

Οι ερευνητές του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου των
ΗΠΑ, που δημοσίευσαν τη σχετική μελέτη στο έγκριτο ιατρικό περιοδικό «New England
Journal of Medicine», συσχέτισαν την κατανάλωση καφέ με την κατάσταση της υγείας
άνω των 400.000 ατόμων ηλικίας 50 έως 71 ετών για περίοδο σχεδόν 14 ετών. Όσο πε-
ρισσότερο καφέ έπιναν οι συμμετέχοντες, τόσο λιγότερο πιθανό ήταν να πεθάνουν στη
διάρκεια της μελέτης.

Η μελέτη δεν αποδεικνύει ότι ο καφές είναι αυτός στον οποίο οφείλεται η μείωση της πι-
θανότητας θανάτου, όμως διαπιστώνει ότι -για κάποιο λόγο- υπάρχει σαφώς σχέση ανά-
μεσα στην ποσότητα του καφέ που πίνει κανείς και στο πότε θα πεθάνει. Πρόκειται για την
μεγαλύτερη μελέτη που έχει γίνει μέχρι σήμερα πάνω σε ένα γευστικό, αλλά επίμαχο ρό-
φημα, το οποίο στο παρελθόν έχει συνδεθεί με διάφορα προβλήματα υγείας.

Όπως είπε ο επικεφαλής της έρευνας, ««εδώ και καιρό έχουν υπάρξει ανησυχίες πως ο
καφές μπορεί να συνιστά μία ριψοκίνδυνη συνήθεια, όμως τα νέα ευρήματα παρέχουν 
κάποια καθησύχαση ότι δεν αποτελεί παράγοντα κινδύνου για κάποια μελλοντική πά-
θηση». �

«Ο αιώνας της Θεσσαλονίκης»
Η ιστορική διαδρομή της Θεσσαλονίκης στη διάρ-

κεια του 20ού αιώνα, το χθες και το σήμερα της πόλης
αποτελούν το φετινό αφιέρωμα της 9ης Διεθνούς Έκ-
θεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης, η οποία θα διεξαχθεί
από τις 24 έως τις 27 Μαΐου. 

Το αφιέρωμα διοργανώνεται με την ευκαιρία της
επετείου των 100 χρόνων από την απελευθέρωση και
ενσωμάτωση της πόλης στον εθνικό κορμό της Ελλά-
δας. 

Στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο παρουσιάζεται
ένα «πάνθεον» προσώπων και γεγονότων που καθό-
ρισαν την ταυτότητα της Θεσσαλονίκης. Εκτίθενται
βιβλία για τη Θεσσαλονίκη, αντικείμενα, ιστοριογρα-
φικά τεκμήρια και σπάνιες εκδόσεις, ενώ παράλληλα
οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολου-

θήσουν αφιερωματικά ντοκιμαντέρ και οπτικοακουστικό υλικό καθώς και τρεις εικαστικές
εκθέσεις («Θεσσαλονίκη 1912-2012: μεγάλα γεγονότα στον καθρέφτη του Τύπου», «Εν-
θύμιον - από τη ζωή της Εβραϊκής Κοινότητας - Θεσσαλονίκη 1897-1917», «Εκθεση τεκ-
μηρίων από τους Βαλκανικούς Πολέμους»). �

Τα Βραβεία Ορφέας 2012 
στο Λος Άντζελες

Ο αγώνας ενάντια στην ελληνική κρίση, μέσα από τον κι-
νηματογραφικό φακό, είναι το θέμα του 6ου Φεστιβάλ Ελ-
ληνικού Κινηματογράφου στο Λος Άντζελες, από τις 31
Μαΐου έως τις 3 Ιουνίου. 

Στόχος των διοργανωτών, όπως αναφέρει η ελληνική υπη-
ρεσία της Φωνής της Αμερικής, είναι να προβάλλουν ται-
νίες της νέας γενιάς κινηματογραφιστών, οι οποίοι αντλούν
εμπνεύσεις για την έκφραση της καλλιτεχνικής τους δημι-

ουργίας, μέσα από την σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. 
Από το 2007, όταν ιδρύθηκε, μέχρι σήμερα το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου

στο Λος Άντζελες αναγνωρίζει τις πιο αξιόλογες προσφορές Ελλήνων και ελληνικής κα-
ταγωγής δημιουργών της Έβδομης Τέχνης. 

Οι διακρίσεις που απονέμονται έχουν γίνει ευρύτερα γνωστές ως Βραβεία Ορφέας. Οι νι-
κητές του φετινού διαγωνισμού θα προέλθουν από 22 παραγωγές, που έχουν ήδη προκρι-
θεί. Οι επιλογές θα γίνουν από επιτροπή, που απαρτίζεται από εξαίρετες προσωπικότητες
του Χόλιγουντ. �

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ  201212

Βράβευση Κουστουρίτσα 
από τη Σερβική Εκκλησία
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ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕYΘΕΡO ΣΑΣ ΧΡOΝΟ

SUDOKU
Πώς παίζεται το SUDOKU
Οι κανόνες του παιχνιδιού είναι απλοί: Τα κενά συμπληρώνονται με αριθμούς από το 1
έως το 9. Κάθε οριζόντια γραμμή, κάθε κάθετη γραμμή και κάθε τετράγωνο 3x3 θα πρέπει
να περιέχουν μια μόνο φορά κάθε αριθμό από το 1 έως το 9. 
Πώς να ξεκινήσετε
Mην αρχίσετε το παζλ μαντεύοντας και τοποθετώντας τυχαίους αριθμούς. Oι υποθέσεις
μπορούν να καταστρέψουν το παζλ και η επίλυση του να πάρει ώρες ολόκληρες!
Tοποθετήστε ένα αριθμό μόνο όταν είστε σίγουροι ότι έχετε εντοπίσει την σωστή θέση
που μπορεί να μπει. Ξεκινήστε με σύγκριση των τετραγώνων που έχουν τα περισσότερα
στοιχεία, εκεί οι επιλογές σας είναι πολύ λιγότερες.

Σταυρόλεξο
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Είναι ορισμένα κάστρα μας.
2. Αυτός που δηλώνει ή περιέχει
άρνηση.
3. Καρποφορεί το καλοκαίρι.
4. Ο ταχύτερος, μετά τον Αχιλλέα,
ομηρικός ήρωας – Ασιατική έρη-
μος.
5. Αρχαίο επιφώνημα νικητών –
Σύνδεσμος.
6. Συντομογραφία γνωστού ανα-
ψυκτικού – Περίφημο ξένο λυρικό
θέατρο.
7. Ελληνίδα τραγουδίστρια – Ο
αρχηγέτης της δυναστείας των
Ισαύρων.
8. Πόλη της η Αμφίκλεια – Σύμφωνα από τα … σύμφωνα.
9. Αχώριστο μόριο ελληνικών λέξεων – Τα δέρματα που προέρχονται από ζώα (αρχ).
10. Η τελευταία ποσότητα κρασιού στο βαρέλι – «Μακάριος …»: Βυζαντινός ύμνος.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Ζαν Πολ … : από τις σημαντικότερες μορφές της Γαλλικής Επανάστασης – Το ψευδώνυμο
του Αλ. Υψηλάντη στην αλληλογραφία των Φιλικών.
2. Ρήμα που εκφράζει περαιτέρω ανάπτυξη.
3. Χρησιμοποιείται και στη σαπωνοποιία – Τάσος … : Κερκυραίος διαιτητής.
4. Κατάσταση βαριά τραυματισμένου.
5. Δηλώνει συνέχεια (αντιστρ.) – Οροπέδιο της Κρήτης.
6. Φλεγμονή ενός οργάνου μας (καθ.) – Από τα δέκα τα … μισά.
7. Γυναικείο υποκοριστικό – Μεγάλο κλαδί.
8. Μεγαλόσωμο ψάρι (αντίστρ.) – Εταιρικά αρχικά – Εισάγει υπόθεση.
9. Ημικρατικός Οργανισμός – Εύκολα κόβεται.
10. Ακολουθείται από ρήμα – Η επίσημη ονομασία της Βιρμανίας.

Oι λύσεις στη σελίδα 14
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ΜΕΤΡΙΟ ΔΥΣΚΟΛΟ

KY¶PIAKH ¢HMOKPATIA
————

KPATIKO §AXEIO
A ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÎÏ‹ÚˆÛË˜ ·Ú. 15/2012 ÙÔ˘ KÚ·ÙÈÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘

Ô˘ ¤ÁÈÓÂ ÛÙÈ˜ 16 ª·˝Ô˘ 2012

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  6513
2. A fi €40 5 Ï·¯ÓÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ  7878

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  592
2. A fi €10 50 Ï·¯ÓÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ  296
3. A fi €10 50 Ï·¯ÓÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ  933

™E ¢YO æHºIA
————

1. A fi €4 500 Ï·¯ÓÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ  10
2. A fi €4 500 Ï·¯ÓÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ  03

™ H M E I ø ™ H
———————

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

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

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

¢IEY£YNTH™ §AXEIøN

¶ÔÛfi
T˘¯ÂÚfi˜
AÚÈıÌfi˜

§·¯Ófi˜ ¶ÔÛfi
T˘¯ÂÚfi˜
AÚÈıÌfi˜

§·¯Ófi˜

€

1Ô˜ 50.000 49091

2Ô˜ 1.000 53092

3Ô˜ 400 42024

4Ô˜ 400 24029

5Ô˜ 400 19084

6Ô˜ 200 54086

7Ô˜ 200 55109

8Ô˜ 200 33532

9Ô˜ 200 26722

10Ô˜ 200 54526

11Ô˜ 200 37948

12Ô˜ 200 31608

13Ô˜ 200 21542

14Ô˜ 200 51954

€

15Ô˜ 200 14304

16Ô˜ 100 52249

17Ô˜ 100 31556

18Ô˜ 100 58223

19Ô˜ 100 58186

20fi˜ 100 19384

21Ô˜ 100 10043

22Ô˜ 100 14422

23Ô˜ 100 56177

24Ô˜ 100 50546

25Ô˜ 100 22883

26Ô˜ 100 35192

27Ô˜ 100 43878

Αφιέρωμα στους Βετεράνους της Ορχήστρας 

ΗΣυμφωνική Ορ-
χήστρα Κύ-
πρου δίνει δύο

συναυλίες με σολίστ τον
διάσημο πιανίστα Κυ-
πριανό Κατσαρή και μα-
έστρο τον καλλιτεχνικό
διευθυντή της ορχή-
στρας Άλκη Μπαλτα. Οι
συναυλίες είναι αφιερω-
μένες στους βετεράνους
μουσικούς της Κρατι-
κής/Συμφωνικής Ορχή-
στρας Κύπρου. Η Ορχή-
στρα τιμά τους ανθρώ-
πους που για πολλά
χρόνια υπηρέτησαν με
αγάπη και αφοσίωση
την κλασική μουσική
στον τόπο μας, αρχικά
ως μέλη διαφόρων
άλλων ορχηστρών και
στη συνέχεια της Κρατι-
κής/Συμφωνικής  Ορχή-
στρας Κύπρου.

Το πρόγραμμα περι-
λαμβάνει τα έργα Πα-
βάνα για μια νεκρή ιν-
φάντα καθώς και το
Κοντσέρτο για Πιάνο σε
Σολ μείζονα του Ραβέλ,
E. Chabrier: Habanera, M.
Glinka: Kamarinskaya -
Φαντασία για Ορχήστρα
πάνω σε δύο Ρώσικα λαϊκά
τραγούδια, τον Τελετουρ-
γικό Χορό της Φωτιάς του
M. de Falla και τη Δωδεκα-
νησιακή Σουίτα του Γ. Κων-
σταντινίδη.

Δύο βραδινές συναυλίες
οι οποίες πραγματοποιούν-

ται σε συνεργασία με το
Ίδρυμα Τάκης & Λούκη Νέ-
μιτσας, θα δοθούν την Τε-
τάρτη 23 Μαΐου 2012 στο
Μαρκίδειο Θέατρο Πάφου
και την Πέμπτη 24 Μαΐου
2012 στο Δημοτικό Θέατρο
Στροβόλου, Λευκωσία.  Οι
παραστάσεις αρχίζουν στις
8:30 το βράδυ. Εισιτήρια
προπωλούνται στο ταμείο

του Μαρκίδειου Θεάτρου 2
ώρες πριν την παράσταση
και στο ταμείο του Δημοτι-
κού Θεάτρου Στροβόλου
από την Δευτέρα 21 Μαΐου,
προς €12 και €7 (νέοι 18- 26
ετών και συνταξιούχοι). Δω-
ρεάν είσοδος σε παιδιά και
μαθητές κάτω των 18 ετών.
Πληροφορίες στο 22463144
και www.cyso.org.cy. �

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ

Η Συνεργατική Οικοδομική Εταιρεία Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου Λτδ ανακοινώνει
την αύξηση του επιτοκίου στα ειδικά χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια κυμαινόμενου επι-
τοκίου από 4,00% σε 4,50% με ισχύ από την 1η Μαΐου 2012.

Λευκωσία, 4 Μαΐου 2012
Από την Επιτροπεία
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Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ. 13

                       

 ����μ���                
 
                 

 

H��	�
��	��    

      ����������            
 

����  ���  ��	�
���  �	 μ���
�   

�	  �	 ����	���. 
 

����� 	��   

 

�	 �	� �������	� ��� LCCI  

 

������	μ��  

�	 �	� �������	�  

���  ECDL �	  ICT Europe 
 

��	�����
�����  
 

������	μ�� �	 �	� �������	� ��� 
����
�����  ������� 	� �����μ��   

�	  ��� LCCI of London 
 
 

( � � � � � �  � � 	 
 � � � � � �  �  μ � � � μ � � � �   

2 5  � � � � 	 � 
 �  2 0 1 2 )  
 

�� ��
�����
�� ���
���
��� μ��
���� �� 

��	��������� ��� ��� ����  

22 658082 /  97 655366 

                           (��
�!� "
!��� ���) 

Στο Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών
Θεμάτων της ΕΕ (ECOFIN) που πραγματοποιήθηκε
στις Βρυξέλλες στις 15 Μαΐου ολοκληρώθηκε η συ-

ζήτηση για τις νομοθετικές προτάσεις αναθεώρησης των
κανόνων για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις των τραπεζών
(Capital Requirements Directive- CRD IV), θέμα που είχε
απασχολήσει και την προηγούμενη Σύνοδο του ECOFIN
στις 2 Μαΐου. O Κανονισμός και η Οδηγία η οποία συζητη-
θηκε αφορά στην ενδυνάμωση του ρυθμιστικού πλαισίου
των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, περιλαμβανομένων
ελάχιστων απαιτούμενων κεφαλαιακών απαιτήσεων, την
αδειοδότηση και τη λειτουργία των εν λόγω ιδρυμάτων
βάσει κανόνων που πηγάζουν από τις απαιτήσεις που κα-
θορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής της
Βασιλείας, γνωστές ως «Βασιλεία ΙΙΙ». Η συζήτηση για το
συγκεκριμένο θέμα θα συνεχίσει στο Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο.

Άλλα θέματα που απασχόλησαν το Συμβούλιο Υπουργών
είναι η διαπραγματευτική εντολή για συμφωνίες με τρίτες
χώρες της Ευρώπης όπως η Ανδόρα, το Μονακό, το Λι-
χτενστάιν, η Ελβετία και το Σαν Μαρίνο σχετικά με τη αν-
ταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τις αποταμιεύσεις φο-
ρολογικών κατοίκων των χωρών μελών της Ε.Ε., η Έκθεση
του 2012 για τη γήρανση του πληθυσμού, καθώς και το ζή-
τημα της ταχείας χρηματοδότησης για τις κλιματολογικές
αλλαγές.

Στο πλαίσιο των εργασιών του Συμβουλίου παρουσιά-
στηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το προσχέδιο του
Προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2013. Βάσει των κανονι-
σμών λειτουργίας του Συμβουλίου, του συγκεκριμένου θέ-
ματος προήδρευσε ο Υπουργός Οικονομικών της Κύπρου
ως ο επερχόμενος προεδρεύων Υπουργός που θα αναλάβει
το χειρισμό του φακέλου αυτού. �

Στις 10 Μαίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
αποδέχτηκε και ενέγραψε το αίτημα
των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων στα

πλαίσια του θεσμού  των Πρωτοβουλιών
των Ευρωπαίων Πολιτών, «Το νερό είναι
ανθρώπινο δικαίωμα». Και στο αίτημα δό-
θηκε ιστοχώρος http://ec.europa.eu.citi-
zens-initiative/public/initiatives/ongoing/
details.2012/000003. 

Μετά την εξέλιξη αυτή μπορεί να αρχίσει
η συλλογή υπογραφών, παρόλο που η συλ-
λογή  online θα πρέπει να αναμένει την  πι-
στοποίηση του ιστοχώρου των διοργανω-
τών. Υπενθυμίζουμε ότι η Ομοσπονδία Ευ-
ρωπαϊκών Δημοσιοϋπαλληλικών
Συνδικάτων  EPSU είναι πρωτοστάτης στην
εκστρατεία αυτή ενώ συνεχίζει να προσχω-
ρούν συνεχώς νέες οργανώσεις στην εκ-
στρατεία των συνδικάτων που  στοχεύει στη
συλλογή ενός εκατομμυρίου υπογραφών
από τα κράτη μέλη ώστε το θέμα να υιοθε-
τηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να

τεθεί στα Ηνωμένα ΄Εθνη με αίτημα  το
νερό και η υγεία αποτελούν  ανθρώπινο δι-
καίωμα και όχι αντικείμενο εμπορίας.  

Στην εκστρατεία  προσχώρησε πρόσφατα
ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος για τη δημόσια
διαχείριση του νερού Aqua Public Europea
και η Anne le Strat, Πρόεδρος της Υδατο-
προμήθειας  του Παρισιού  Eau de Paris και
της Aqua Publica Europea  δήλωσε: Εκτός
από τις καταστροφικές συνέπειες στην
υγεία η έλλειψη νερού παρακωλύει και την
οικονομική, την κοινωνική και τη δημοκρα-
τική ανάπτυξη. Η άνιση πρόσβαση στην
υδατοπρομήθεια είναι  μια από τις μεγαλύ-
τερες αδικίες σε βάρος των  απόρων, των
κοινωνικά μη προνομιούχων και ιδιαίτερα
των γυναικών.  Το νερό που είναι ουσιώ-
δους σημασίας για όλα τα οικοσυστήματα,
πρέπει να αποτελεί κοινό αγαθό και κοινω-
νική υπηρεσία στους πολίτες κάτω από δι-
οίκηση δημόσιου συμφέροντος. Γι αυτό
καλώ τους Ευρωπαίους πολίτες να δραστη-

ριοποιηθούν ώστε το δικαίωμα στο νερό να
γίνει  πραγματικότητα για όλους»

H Christiane Franck  γενική διευθύντρια
της Vivaqua, της Δημόσιας  Εταιρείας Υδά-
των των Βρυξελλών προσθέτει σχετικά με
τη σημασία της προστασίας  του νερού ως
δημόσιου αγαθού: «Το νερό είναι φυσικός
πόρος κρίσιμης σημασίας και δεν πρέπει να
αποτελεί αποκλειστικό  προνόμιο των ολί-
γων. Μόνο η διαχείριση των υδάτινων
πόρων από το δημόσιο  μπορεί να διασφα-
λίσει πρόσβαση στο νερό για όλους ως προ-
ϊόν της καλύτερης   υπηρεσίας της καλύτε-
ρης ποιότητας και της καλύτερης τιμής. Με
την Aqua Public Europea, το Σύνδεσμο που
απαρτίζεται από τους κυριότερους συντε-
λεστές του Ευρωπαϊκού τομέα υδάτων, συμ-
μετέχω στην εκστρατεία  που θα διασφαλί-
σει  ότι το νερό θα αντιμετωπίζεται  ως
κοινό αγαθό που θα παραμένει  στη διαχεί-
ριση του δημόσιου τομέα». 

Μια άλλη οργάνωση που προσχώρησε

στην  εκστρατεία είναι η Social Platform η
συμμαχία των Ευρωπαϊκών ομοσπονδιών
και δικτύων μη κυβερνητικών οργανώσεων
(ΜΚΟ) με δραστηριότητα στον κοινωνικό
τομέα.  Η Οργάνωση αυτή και τα μέλη είναι
δεσμευμένοι  στην  προαγωγή των αρχών
της ισονομίας, της αλληλεγγύης της κα-
τάργησης των διακρίσεων και της προ-
ώθηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων στην Ευρώπη.  

Η εκστρατεία των συνδικαλιστικών και
κοινωνικών οργανώσεων στοχεύει στη δια-
φοροποίηση της θέσης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής που θεωρεί το νερό αντικείμενο
επιχειρηματικής εκμετάλλευσης της αγοράς
στη βάση του ανταγωνισμού. Ο στόχος
είναι το νερό να αντιμετωπίζεται ως προ-
σφορά δημόσιας υπηρεσίας και απώτερος
στόχος είναι το νερό και η  υγεία σε παγκό-
σμια κλίμακα να κατοχυρώνονται ως δημό-
σιο αγαθό όχι μόνο για το παρόν  αλλά και
για το μέλλον. �

Κανονισμούς για τις τράπεζες συζήτησε το ECOFIN

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδέχτηκε
την Πρωτοβουλία των Πολιτών για το νερό
Συνεχή αναβάθμιση της εκστρατείας Συνδικαλιστικών - Κοινωνικών οργανώσεων   

Πωλείται διαμέρισμα
ρετιρέ σε μικρή πολυκα-
τοικία στο Παραλίμνι, πε-
ριοχή Κάππαρη, 2 υπνο-
δωματίων. Πλήρως επι-
πλωμένο με ηλεκτρικά
είδη και συστήματα κλι-
ματισμού σε όλα τα δωμά-
τια, και με βεράντα 40τ.μ.
με πέργολα. Όλος ο εξο-
πλισμός είναι καινούριος
και στεγασμένος χώρος
στάθμευσης.
Τηλ.: 99610633

Κρουαζιέρα του Κλάδου Συνταξιούχων
Ο Κλάδος Συνταξιούχων ΠΑΣΥΔΥ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ειδοποιήσει

τα μέλη, τους φίλους και τις οικογένειές τους ότι διοργανώνει 5ήμερη κρουαζιέρα από
τις 9 μέχρι τις 14/9/2012 με τη συνεργασία του ΣΑΛΑΜΙΣ ΤΟΥΡΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ στα
ελληνικά νησιά Ρόδος (μετά τη Ρόδο θα διανυχτερεύσουμε στον Πειραιά) - Σύρος -
Τήνος (με προαιρετική εκδρομή) και Σύμη. Οι τιμές θα είναι επιχορηγημένες και θα κυ-
μαίνονται από €450 - €600 συν €69 λιμενικοί φόροι. Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν
μέρος θα πρέπει να προκαταβάλουν το 20% της τιμής στα κατά πόλεις γραφεία της ΣΑ-
ΛΑΜΙΣ ΤΟΥΡΣ (παγκύπριο τηλέφ. 77778500 και στη Λευκωσία τηλ. 22458484) και να
εξοφλήσουν ολόκληρο το ποσό 7 (επτά) μέρες πριν την αναχώρηση για την κρουαζιέρα.

Στο γραφείο του Κλάδου Συνταξιούχων που βρίσκεται στο 2ο όροφο του οικήματος
της ΠΑΣΥΔΥ στη Λευκωσία, καθώς και στο αρχείο της ΠΑΣΥΔΥ στον 3ο όροφο (τηλ.
22844300) θα υπάρχουν αναλυτικά προγράμματα των διαφόρων προορισμών και τιμές
για κάθε καμπίνα.

Για τη Λευκωσία θα υπάρχει λεωφορείο προς και από το λιμάνι Λεμεσού.



Yπάλληλος
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H AΘΛHTIKH ΣEΛIΔA MAΣ
Γράφει και επιμελείται ο Kυριάκoς Κτωρίδης
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Έπεσε και η αυλαία του Κυπέλλου,
αφού προηγουμένως είχαμε και τη
λήξη του πρωταθλήματος. Για την

ιστορία, πρωταθλήτρια Κύπρου ανακηρύχ-
θηκε η ΑΕΛ που κατέκτησε τον τίτλο μετά
από 44 χρόνια. Κυπελλούχος για δεύτερη
συνεχόμενη κατάκτηση η Ομόνοια, όπως
φυσικά και του Νεόφυτου Λάρκου.

Ο τεχνικός του “τριφυλλιού” έγινε ο
πρώτος Κύπριος προπονητής που έκανε
αυτό το ρεκόρ μετά τον Πάμπο Αβρααμίδη
το 1969. Ιστορία έγραψε και ο Ανδρέας
Αβραάμ, που έδωσε το παρόν του σε τρεις
σερί τελικούς (με Απόλλωνα και Ομόνοια)
και το κατέκτησε για τρίτη σερί φορά.

Το ήθελε και το πήρε...
Μπορεί να αγχώθηκε, μπορεί να μην

πραγματοποίησε την καλύτερη εμφάνιση,
όμως το πήρε!  Η Ομόνοια είναι και πάλι
Κυπελλούχος, κάνοντας back to back στο
θεσμό του Κυπέλλου, προσθέτοντας το 14ο
τρόπαιο στη συλλογή της. Οι πράσινοι επι-
κράτησαν με σκορ 1-0 της ΑΕΛ στο μεγάλο
τελικό του ΓΣΠ, χάρη στο τέρμα του Αντρέ
Άλβες στο 17΄ λεπτό, μετά από ασίστ του
Σπούγκι.

Η Ομόνοια έδωσε συνέχεια στους τίτ-
λους, καθώς είναι το τέταρτο τρόπαιο τα τε-
λευταία τρία χρόνια (δύο Κύπελλα, ένα
Πρωτάθλημα και ένα Σούπερ Καπ). Αυτό
δείχνει ότι στην ομάδα έχουν μπολιαστεί με
τη νοοτροπία τροπαιούχου, στοιχείο που
έλειψε αρκετά την προηγούμενη δεκαετία.

“Τρελή” ατμόσφαιρα από 19.000 κόσμο
Στα πράσινα και στα κίτρινα ντύθηκε το

ΓΣΠ από 19.000 φίλους (εισιτήρια 18.407)
των δύο ομάδων. Αυτοί της Ομόνοιας κατέ-
κλυσαν κάθε γωνιά και διάδρομο της βό-
ρειας και της ανατολικής κερκίδας, ενώ
αυτοί της ΑΕΛ το κάτω διάζωμα της δυτι-
κής και της νότιας.

Η Θύρα 3 σήκωσε ένα μεγάλο κίτρινο
πανό, στο οποίο υπήρχε το έμβλημα της
ΑΕΛ, ενώ έριξαν και δεκάδες γαλάζια μπα-
λόνια. Από την αλλη, η θύρα 9 σχημάτισε
με τεράστιες λωρίδες το τριφύλλι, ενώ στην
Ανατολική σχηματίστηκε το πράσινο και το
άσπρο με χιλιάδες χαρτόνια.

Η Ομόνοια στον 3ο προκριματικό
Η κατάκτηση του Τσάμπιονς Λιγκ απο

την Τσέλσι είχε (θετικό) αντίκτυπο στην...
Κύπρο και πιο συγκεκριμένα βόλεψε αφάν-
ταστα την Ομόνοια που θα αρχίσει πλέον
της υποχρεώσεις της στο Γιουρόπα Λιγκ,
όχι από τον 2ον αλλά τον 3ο προκριματικό
γύρο. Κι αυτά γιατί, η νέα πρωταθλήτρια
Ευρώπης ‘έδιωξε’ από το Τσάμπιονς Λιγκ
την τέταρτη στην Αγγλία Τότεναμ και την
υποχρεώνει πλέον να παίζει στο Γιουρόπα
Λιγκ. Από την πλευρά τους, οι ‘πετεινοί’ θα
παρηγορηθούν, αφού έχουν εξασφαλίσει
θέση στους ομίλους του Γιουρόπα Λιγκ.
Αυτό σημαίνει ότι κενώθηκαν δυο θέσεις
στον 3ον και 2ον προκριματικό γύρο, με
αποτέλεσμα, οι μεν Κυπελλούχοι των
χωρών που βρίσκοντο στην 16η και 17η
θέση (Ελβετία και Ισραήλ) να αρχίσουν από

τον 4ον προκριματικό γύρο του Γιουρόπα
Λιγκ, οι δε Κυπελλούχοι των χωρών που
είναι στην 19η και 20η θέση (Αυστρία, Κύ-
προς) να ‘προαχθούν’ στον 3ο γύρο.

Έτσι η Ομόνοια ευνοήθηκε αφάνταστα
από την εξέλιξη της διαδικασίας των πέ-
ναλτι στο Μόναχο. Να υπενθυμίσουμε
ωστόσο ότι ελάχιστες είναι οι πιθανότητες
για τους πράσινους να τοποθετηθούν στους
δυνατούς στον 3ο γύρο.

Η Ομόνοια ως Κυπελλούχος θα κερδίσει
αρκετό χρόνο σε θέματα προετοιμασίας για
τη νέα σεζόν κι αυτό είναι ισως το πιο ση-
μαντικό για τον Νεόφυτο Λάρκου και τους
παίκτες του.

Να θυμίσουμε ότι η ΑΕΛ (με συντελεστή

5.099) θα τοποθετηθεί στους ‘αδύνατους’
του 3ου γύρου στο Τσάμπιονς Λιγκ, ενω σ’
ότι αφορά στο Γιουρόπα Λιγκ, ο μεν
ΑΠΟΕΛ (33.599) θα συγκαταλέγεται ανά-
μεσα στους ‘Ισχυρούς’ μέχρι και τον 4ον
προκριματικό γύρο και η Ανόρθωση
(17.099) τουλάχιστον μέχρι τον 3ον προ-
κριματικό γύρο.

Αν η Ανόρθωση προκριθεί στον 4ο γύρο,
θα τοποθετηθεί στην κατηγορία των ‘ισχυ-
ρών’. Αν ο ΑΠΟΕΛ και η Ανόρθωση παρου-
σιαστούν ένα βήμα πριν τους ομίλους του
Γιουρόπα Λιγκ, η Κύπρος θα έχει δύο ομά-
δες στην κατηγορία των ισχυρών.

Κι αυτό βέβαια δεν έχει συμβεί ποτέ στο
παρελθόν. Να θυμίσουμε και τις ημερομη-
νίες των αγώνων. Η πρωταθλήτρια ομάδα
της ΑΕΛ θα τοποθετηθεί στον 2ον προκρι-
ματικό γυρο και στους ‘ισχυρούς’ και ο
πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στις 17 ή 18
Ιουλίου και ο επαναληπτικός στις 24 ή 25
Ιουλίου.

Ο ΑΠΟΕΛ και η Ανόρθωση θα τοποθε-
τηθούν στον 2ον προκριματικό γυρο και
στους ‘Ισχυρούς’ και αρχίζουν τους αγώνες
τους στις 19 Ιουλίου και ο επαναληπτικός
στις 26 Ιουλίου.

Η Κυπελλούχος Ομόνοια θα κάνει αρχή
στον 3ον προκριματικό γύρο και στους
‘αδύνατους’ και ο πρώτος αγώνας θα διε-
ξαχθεί στις 2 Αυγούστου και ο επαναληπτι-
κός στις 9 Αυγούστου.

Έτσι βλέπουμε πόσο χρόνο κερδίζει η
Ομόνοια για καλύτερη προετοιμασία από
τις άλλες ομάδες μας.

Ο ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΑΕΛ

Η ομάδα της ΑΕΛ που κατάφερε να κερ-
δίσει τον τίτλο μετα από 44 χρόνια έχει
βαριά κληρονομιά. Η εκπληκτική πορεία
του ΑΠΟΕΛ στο Τσάμπιονς Λιγκ που
έφθασε στις οκτώ καλύτερες ομάδες της
Ευρώπης τον φορτώνουν με πολλές ευθύ-

νες και το ερώτημα που προβάλλει είναι αν
θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτή-
σεις της πιο σκληρής κορυφαίας Ευρωπαϊ-
κής Διοργάνωσης; Θα πρέπει η Λεμεσιανή
ομάδα να δουλέψει πολύ σκληρά, από τη
Διοίκηση μέχρι τους παίκτες.

Έχει σαν φωτεινά παραδείγματα τις πο-
ρείες του ΑΠΟΕΛ και της Ανόρθωσης και
πάνω σε αυτά θα προσπαθήσει να κτίσει για
να προχωρησει όσον το δυνατό περισσό-
τερο.

ΑΠΟΕΛ - Ομόνοια - Ανόρθωση
Το ΑΠΟΕΛ, η Ομόνοια και η Ανόρθωση

έχουν μεγάλη πείρα στην Ευρώπη. Αγωνί-
στηκαν στις δυο ευρωπαϊκές διοργανώσεις,
με τους γαλαζοκίτρινους να φτάνουν μέχρι
τις οκτώ καλύτερες ομάδες της Ευρώπης
και την Ανόρθωση να αγωνίζεται στους ομί-
λους του Τσάμπιονς Λιγκ. Δύο τεράστιες
επιτυχίες για το Κυπριακό ποδόσφαιρο που
καλείται η ΑΕΛ να συνεχίσει.

Η Ομόνοια γνωρίζει τα ευρωπαϊκά μονο-
πάτια αφού ήταν παρούσα κάθε χρόνο έστω
και αν αποκλειόταν γρήγορα. Κάτι που
θέλει να αποφύγει φέτος και να φτάσει όσο
πιο μακρύτερα μπορεί.

Το ΑΠΟΕΛ και η Ανόρθωση που άνοιξαν
τον δρόμο των χρυσοφόρων ομίλων του
Τσάμπιονς Λιγκ θα προσπαθήσουν να
μπουν στους ομίλους του Γιουρόπα Λιγκ,
που θα τους αποφέρουν αρκετά χρήματα.
Έχουν την πείρα. Χρειάζεται όμως να ενι-
σχυθούν με έμψυχο υλικό.

Το ΑΠΟΕΛ έχει τις οικονομικές δυνατό-
τητες και μπορεί. Οι άλλες όμως τρεις ομά-
δες θα δυσκολευτούν.  Μπορούν όμως συν-
τονισμένα και με σωστές επιλογές να βρουν
πόρους για να είναι εντάξει με τα κριτήρια
ΟΥΕΦΑ και να πάρουν και παίκτες.

Το Κυπριακό ποδόσφαιρο έχει μέλλον και
είναι έτοιμο να κάνει βήματα μπροστά και
όχι... πίσω! �

Έπεσε η αυλαία της αγωνιστικής περιόδου...
Το ενδιαφέρον τώρα στην... Ευρώπη!

Το Υπουργείο Υγείας πληροφορεί το
κοινό ότι από τις 14 Μαΐου μέχρι τις
25 Μαΐου διεξάγει έρευνα για τον υπο-

λογισμό του βαθμού κάλυψης εμβολιασμού
του παιδικού πληθυσμού της Κύπρου. Η
έρευνα καλύπτει παιδιά ηλικίας 17-24 μηνών
που διαμένουν στις ελεύθερες περιοχές της
χώρας. Η έρευνα αυτή γίνεται κάθε τρία
χρόνια σύμφωνα με σύσταση και σχετικό
πρωτόκολλο της Παγκόσμιας Οργάνωσης

Υγείας.
Η συλλογή των στοιχείων της έρευνας, τα

οποία είναι εμπιστευτικά, γίνεται από τους
Λειτουργούς του Κλάδου Επισκεπτών/Επι-
σκεπτριών Υγείας του Υπουργείου Υγείας οι
οποίοι πραγματοποιούν επισκέψεις στα σπί-
τια των περιοχών που έχουν επιλεγεί από τη
Στατιστική Υπηρεσία με την ενδεικνυόμενη
μεθοδολογία ώστε η δειγματοληψία να είναι
αντιπροσωπευτική και να καλύπτει τον παι-

δικό πληθυσμό σε παγκύπρια βάση, τόσο
των αστικών όσο και των αγροτικών περιο-
χών.

Οι Επισκέπτες/τριες Υγείας κατά τη διάρ-
κεια διεξαγωγής της έρευνας έχουν συνο-
δευτική επιστολή του Υπουργείου Υγείας.

Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής είναι
απαραίτητα για την αξιολόγηση του Προ-
γράμματος Εμβολιασμού στην Κύπρο, που
καλύπτει τους εμβολιασμούς που γίνονται

τόσο από τις κρατικές Υπηρεσίες όσο και
από τους παιδιάτρους του ιδιωτικού τομέα.

Η έρευνα αποσκοπεί στην περαιτέρω βελ-
τίωση της δημόσιας υγείας και γι’ αυτό τον
λόγο η συνεργασία όλων των γονέων/κηδε-
μόνων που τα παιδιά τους συμπεριλαμβά-
νονται στο δείγμα της έρευνας θεωρείται
απαραίτητη. �

Διεξαγωγή έρευνας για τους εμβολιασμούς των παιδιών στην Κύπρο
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μοιράζει εκατομμύρια

βοηθά τον τόπο μας

Tο Kρατικό Λαχείο

Αποτελέσματα κλήρωσης στη σελ. 13
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Tι είπαν... Tι έγραψαν
Η καλύτερη τιμωρία των βουλευτών
που παρανομούν είναι ο δημόσιος
εξευτελισμός τους με τη δημοσιοποί-
ηση των ονομάτων τους.
Πέτρος Κληρίδης,
Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας.

Ποιο άραγε αόρατο χέρι κρατούσε τις
Τράπεζες μας μακριά από τα Κυπριακά
ομόλογα και τις οδηγούσε στα Ελλη-
νικά;
Λοΐζος Χατζηκωστής,
Πρόεδρος της ΕΤΥΚ.

Οι Έλληνες πληρώνουν, χωρίς να
φταίνε, παλιά λάθη πολιτικών τους.
Άνγκελα Μέρκελ,

Καγκελάριος της Γερμανίας.

Το παρόν και το μέλλον μας απειλείται.
Δεν θα τα βάλουμε κάτω, αρκεί να  πα-
ραμείνουμε στην Ευρώπη.
Αντώνης Σαμαράς,
Πρόεδρος της ΝΔ.

Αρνήθηκαν να υιοθετήσουν τις προτά-
σεις μας και μας έθεσαν το δίλημμα,
Μνημόνιο ή εκλογές.
Αλέξης Τσίπρας,
Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Η χώρα οδεύει δυστυχώς ξανά σε
εκλογές επειδή κάποιοι έθεσαν εν
ψυχρώ το στιγμιαίο κομματικό τους
συμφέρον.
Ευάγγελος Βενιζέλος,
Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Στον ελληνικό λαό τίθεται το ψευτοδί-

λημμα Κεντροδεξιά ή Κεντροαριστερά.

Αλέκα Παπαρήγα,

Γ.Γ. του Κ.Κ.Ε.

Ενδεχόμενη έξοδος της Ελλάδας από
το ευρώ θα ήταν εξαιρετικά δαπανηρή
και σκληρή εξέλιξη και όχι μόνο για την
Ελλάδα.
Κριστίν Λαγκάρντ,
Επικεφαλής του ΔΝΤ.
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Στα πλαίσια της Εβδομάδας Προστασίας Δασών (4 –
11 Μαΐου 2012) μεταξύ των άλλων εκδηλώσεων,
πραγματοποιήθηκε και εθελοντική αιμοδοσία του

προσωπικού του Τμήματος Δασών την Παρασκευή 11
Μαΐου 2012 στην Τράπεζα Αίματος του Κέντρου Υγείας Έγ-
κωμης. Αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε και στην Τράπεζα Αί-
ματος του Νοσοκομείου Λεμεσού καθώς και στους δασικούς
σταθμούς Σταυρού της Ψώκας και Γιαλιάς. 

Οι δασικοί υπάλληλοι, με τη συχνή συμμετοχή τους σε τέ-

τοιες εκδηλώσεις, αποδεικνύουν για άλλη μια φορά ότι
εκτός από το ύψιστο καθήκον της προστασίας των δασών
μας, καλύπτουν και σημαντικές ανάγκες συνανθρώπων μας
για αίμα.

Στις φωτογραφίες: στιγμιότυπο από την εκδήλωση στο
Κέντρο Υγείας Έγκωμης όπου παρέστη ο Πρώτος Συντηρη-
τής Δασών Χαράλαμπος Αλεξάνδρου, εκ μέρους της Διεύ-
θυνσης του Τμήματος Δασών. �

Αιμοδοσία Προσωπικού Τμήματος Δασών
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