
Αδιαμφισβήτητα τα προβλήματα που αντιμετωπί-
ζει η κυπριακή οικονομία είναι κύρια και πρωταρ-
χικά απότοκο των ζημιών των κυπριακών τραπεζών

από το «κούρεμα» των ελληνικών κρατικών ομολόγων και
την υπερβολική έκθεσή τους στην ελληνική αγορά.

Μέχρι και αυτή τη στιγμή που γράφεται το παρόν κεί-
μενο είναι άγνωστο το ύψος των ζημιών που υπέστησαν οι
τράπεζες, που υπολογίζεται μέχρι τα 10 δις ευρώ. Αναμφί-
βολα υπάρχουν ευθύνες. Και ασφαλώς τις μεγαλύτερες ευ-
θύνες τις έχουν οι διοικήσεις και τα golden boys των τρα-
πεζών. Ευθύνες όμως έχει και η Εποπτική Αρχή και
ειδικότερα ο τότε Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Αθα-
νάσιος Ορφανίδης, αλλά και η Κυβέρνηση. Το δυστύχημα
είναι ότι τις όποιες ζημιές θα τις πληρώνουν για χρόνια οι

εργαζόμενοι.
Αξίζει να σημειωθεί ότι

μέχρι και τα τέλη του 2009
συγκριτικά είχαμε ίσως την
καλύτερη οικονομία στην
Ευρώπη. Εκείνη την περίοδο
η Κύπρος ήταν η μόνη χώρα
με θετικό πρόσημο ανάπτυ-
ξης, είχαμε ρυθμούς πλή-
ρους απασχόλησης, το δε
δημόσιο χρέος ως ποσοστό
του Ακαθάριστου Εθνικού
Προϊόντος ήταν της τάξης του 58,5%. Σημειώνεται περαι-
τέρω ότι στην ίδια περίοδο ο πληθωρισμός που ήταν η
αχίλλειος πτέρνα στης οικονομίας μας για πάρα πολλά
χρόνια, από το 5% και 6% έκλεισε στο 1,5%. 

Τα πιο πάνω οικονομικά δεδομένα άρχισαν να διαφορο-
ποιούνται μετά τις τζογαδόρικες επενδύσεις στα ελληνικά
κρατικά ομόλογα και τις άλλες ριψοκίνδυνες ενέργειες των
τραπεζιτών μας. Η συνέχεια είναι γνωστή. Μετά από αλ-
λεπάλληλες υποβαθμίσεις των τραπεζών, αλλά και της κυ-
πριακής οικονομίας βρεθήκαμε εκτός αγορών και αναπό-
φευκτα στα πλοκάμια της τρόικας. 

Για μεγάλη χρονική περίοδο πολιτικοί παράγοντες, οι-
κονομολόγοι και τραπεζικοί αξιωματούχοι, ενώ γνώριζαν
τα μεγάλα προβλήματα του τραπεζικού τομέα, απέκρυβαν

την πραγματικότητα και διαβεβαίωναν τους πάντες ότι οι
τραπεζικός τομέας της Κύπρου ήταν απόλυτα υγιής. Για του
λόγου το αληθές παραθέτουμε πιο κάτω απόσπασμα από
άρθρο του τέως υπουργού Οικονομικών κ. Χαρίλαου Σταυ-
ράκη στην εφημερίδα «Αλήθεια» ημερ. 7.3.2012:

«Η έκθεση των κυπριακών τραπεζών σε χρεόγραφα του
ελληνικού δημοσίου και σε δανεισμό στην ελληνική αγορά
έχει επιφέρει τεράστιες ζημιές πολλών δισεκατομμυρίων
ευρώ στην κυπριακή οικονομία. Σε μέγεθος οι ζημιές ξε-
περνούν το 20% του ΑΕΠ και είναι οι μεγαλύτερες από την
τουρκική εισβολή. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειές μας,
δεν έγινε κατορθωτό να αναδείξουμε την πραγματική διά-
σταση αυτού του μεγάλου προβλήματος. Πολλά πολιτικά
κόμματα επιμελώς αρνούνταν να ασχοληθούν με το θέμα
με το σκεπτικό ή και με την πρόφαση ότι κάτι τέτοιο θα
συνιστούσε επέμβαση στην ανεξαρτησία της Κεντρικής
Τράπεζας. Αντίθετα, υπήρχε καθημερινή ενασχόληση για
όλα τα άλλα θέματα της οικονομίας πολλά από τα οποία
ήταν πολύ μικρότερης σημασίας. Υπήρξε δυστυχώς ένας
μερικός αποπροσανατολισμός, ο οποίος εμπόδισε τη
σωστή αξιολόγηση και αντιμετώπιση του τεράστιου αυτού
προβλήματος».

Από τα πιο πάνω βγαίνει αβίαστα το συμπέρασμα ότι
ήταν γνωστό το πρόβλημα τόσο στην Κυβέρνηση, όσο και
στα πολιτικά κόμματα. Παρά ταύτα με την τακτική του
αποπροσανατολισμού Κυβέρνηση και Πολιτικά Κόμματα
κορόιδευαν τόσο την κυπριακή κοινωνία, όσο και τους
αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντί μέτρων για
στήριξη των τραπεζών, προχωρούσαν σε αντεργατικά
μέτρα για να σώσουν τάχα την οικονομία και να αποφύ-
γουμε τις περιπέτειες. Μάλιστα μετά το πακέτο μέτρων
«οικονομικής εξυγίανσης» που ψήφισε η Βουλή των Αντι-
προσώπων με τους Νόμους 112, 113, 114, 115, 116 και 117
του 2011 η Κυπριακή Δημοκρατία πήρε και τα εύσημα του
κ. Όλι Ρεν. Όμως δεν αποφύγαμε τις περαιτέρω υποβαθμί-
σεις που ήταν ένα από τα κύρια ζητούμενα, ώστε να μπο-
ρέσουμε να απευθυνθούμε στις διεθνείς αγορές για την κά-
λυψη των χρηματοδοτικών μας αναγκών, όπως και δεν
αποφύγαμε και το Μηχανισμό Στήριξης.

Yπάλληλος
δημόσιος
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Του Γλαύκου Χατζηπέτρου,
ΓΓ της ΠΑΣΥΔΥ

Συνέχεια στη σελ. 3

Έντονος προβληματισμός επικρατεί για
τις φορολογικές συμφωνίες με την Ελ-
βετία, όπως φάνηκε και από την κατα-
ψήφιση της σχετικής συνθήκης στη
γερμανική Άνω Βουλή λόγω του ότι

μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά για τους φοροφυγάδες.
σελ. 11

Στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων
για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, ο Ντέιβιντ Κάμερον ήλθε
σε απευθείας αντιπαράθεση με τον Ζοζέ
Μανουέλ Μπαρόζο.   σελ. 3

Την Κυριακή πλήθος κόσμου συνέρ-
ρευσε στην κοινότητα Άλωνας, η οποία
διοργάνωσε για τρίτη συνεχόμενη χρο-
νιά τη Γιορτή της Ζιβανίας. Η εκδή-
λωση εντάσσεται στο πλαίσιο του
Μήνα Ζιβανίας, που σκοπό έχει την

προώθηση του κυπριακού παραδοσιακού ποτού.  σελ. 12

Η  γιορτή της Ζιβανίας στην Άλωνα  

H Ελλάδα εκτός ευρωπαϊκής νομιμότητας 

Μπρος-πίσω οι συμφωνίες με την Ελβετία 

Η επικαιρότητα του ΜΑΘ

Σφαγιαστικά και πρόδηλα αντισυνταγματικά τα νέα μέτρα

ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ

Αγαπάς την Κύπρο;

ΑΠΟΔΕΙΞΗ...
Δείχνουμε 
ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ 
στη ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ



ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
Οι πιο κάτω, οι οποίοι είχαν διοριστεί με

δοκιμασία αναδρομικά από τις 15 Μαρτίου
2007 στη θέση Βοηθού Ασφαλιστικού Λει-
τουργού, και των οποίων ο πιο πάνω διορι-
σμός αργότερα ακυρώθηκε από το Ανώτατο
Δικαστήριο, διορίζονται στην ίδια θέση
αναδρομικά από τις 15 Μαρτίου 2007: Μα-
ριάννα Μαντοβάνη-Αλούπα, Ιωάννα Γιάγ-
κου, Μαρία Ζαχαριάδου, Θεογνωσία Κυ-
ριάκου, Αδάμος Μ. Ξιουρή, Γιαννούλα Πε-
λεκάνου, Νίκη Ποτονίδου, Χρυσοβαλάντη
Στεφανή, Ελένη Θεοδούλου-Χατζηκων-
σταντή, Αρτέμης Χρίστου.
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

Οι πιο κάτω, οι οποίοι είχαν προαχθεί από
την 1η Φεβρουαρίου 2008 στη θέση Ανώτε-
ρου Δασικού Λειτουργού, και των οποίων η
πιο πάνω προαγωγή ακυρώθηκε από το
Ανώτατο Δικαστήριο, προάγονται στην ίδια
θέση αναδρομικά από την 1η Φεβρουαρίου
2008: Ξενοφών Τσουδερός, Γεώργιος Α. Κυ-
ρατζή, Σάββας Βαλανίδης.

Η Μαρία Α. Ταρουνά, Ανώτερος Ασφαλι-
στικός Λειτουργός, προάγεται στη θέση
Πρώτου Ασφαλιστικού Λειτουργού, από τις
15 Νοεμβρίου 2012.

Η Γεωργία Παπαγεωργίου, Ανώτερος
Ασφαλιστικός Λειτουργός, προάγεται στη
θέση Πρώτου Ασφαλιστικού Λειτουργού,
από τις 15 Νοεμβρίου 2012.

Η Στέλλα Γ. Ηρακλείδου, Ασφαλιστικός
Λειτουργός, προάγεται στη θέση Ανώτερου

Ασφαλιστικού Λειτουργού, από την 1η Δε-
κεμβρίου 2012.

Η Ελένη Τζιωρτζή, Ασφαλιστικός Λει-
τουργός, προάγεται στη θέση Ανώτερου
Ασφαλιστικού Λειτουργού, από την 1η Δε-
κεμβρίου 2012.

Οι πιο κάτω Βοηθοί Ασφαλιστικοί Λει-
τουργοί, προάγονται στη θέση Ασφαλιστι-
κού Λειτορυγού, από τις 15 Νοεμβρίου
2012: Μαρία Γρ. Κλεάνθους, Παρασκευή
Φαρμακά, Έλενα Α. Χριστοδούλου, Σταυ-
ρούλα Πασιαρδή, Χριστίνα Δημοσθένους,
Μαρίνα Ν. Χαραλάμπους, Κυριακή Κω-
στρίκκη-Γερολέμου, Κατερίνα Παρπούνα,
Μαρία Έλληνα, Σταυρούλα Δημοσθένους,
Μαργαρίτα Μ. Τούμπα, Μαρία Αντρέου,
Παντελίτσα Ορφανίδου, Κυριακούλλα Α.
Τσιόλα, Μαρίτσα Π. Γερολέμου, Αθηνά Στυ-
λιανού, Κούλα Τσαγγαρίδου, Αντωνία Χρί-
στου, Λουκία Αβρααμίδου, Θεοδώρα Πρ.
Πέγκερου.

Η Μαρία Α. Κουρέα, Βοηθός Ασφαλιστι-
κός Λειτουργός, προάγεται στη θέση
Ασφαλιστικού Λειτουργού, από τις 15 Νο-
εμβρίου 2012.

Η Δήμητρα Ιωάννου, Βοηθός Ασφαλιστι-
κός Λειτουργός, προάγεται στη θέση
Ασφαλιστικού Λειτουργού, από τις 15 Νο-
εμβρίου 2012.

Ο Παναγιώτης Παναγιώτου, Ανώτερος
Εκπαιδευτικός, Κέντρο Παραγωγικότητας,
προάγεται στη θέση Προϊστάμενου Εκπαι-
δευτικού Επαγγελματικού Εργαστηρίου,

από τις 15 Νοεμβρίου 2012.
Ο Ορθόδοξος Ι. Ορθοδόξου, Εκπαιδευ-

τής, Κέντρο Παραγωγικότητας, προάγεται
στη θέση Ανώτερου Εκπαιδευτή, από τις 15
Νοεμβρίου 2012.

Οι πιο κάτω Ανώτεροι Γραμματειακοί Λει-
τουργοί, προάγονται στη θέση Πρώτου
Γραμματειακού Λειτουργού, από τις 25
Οκτωβρίου 2012: Αναστασία Χριστοφίδου,
Μαρία Οικονομίδου, Ιωακείμ Καρμέλλος,
Δώρος Γιάννακας, Ιωάννης Χρ. Βιολάρης,
Στέλιος Σάββα, Άννα Αγγελή, Χρυστάλλα
Χατζηβασιλείου, Ιωάννης Α. Δημητρίου,
Χαράλαμπος Τέρλας, Μάρω Χαμπουρίδου,
Αικατερίνη Κυθραιώτου, Πρόδρομος Προ-
δρόμου.

Οι πιο κάτω Βοηθοί Γραμματειακοί Λει-
τουργοί, προάγονται στη θέση Γραμματει-
ακού Λειτουργού, από τις 25 Οκτωβρίου
2012: Ιωάννα Σ. Βορκά, Δώρα Γρηγορίου,
Λουκία Ιωάννου, Παναγιώτα Κωνσταντί-
νου, Μαρία Νικολάου, Ελένη Χατζηιωάν-
νου, Ευρυδίκη Πέτσα, Σοφία Γαρπόζη,
Φανή Πενταλιώτου, Χρυστάλλα Γ. Αγα-
θαγγέλου, Σταυρούλα Γ. Παγδατή, Στέλλα
Ιορδάνου, Μαίρη Ζήνωνος-Μάνισον,
Μαρία Χριστοδουλίδου, Αναστασία Λάμ-
πρου, Ελένη Χατζησάββα, Δέσποινα Χρι-
στοδούλου, Αγλαΐα Καννάουρου, Αναστα-
σία Χατζησωτηρίου, Βιργινία Ν. Κωστέκο-
γλου, Μάρω Ιωάννου, Γεώργιος Χρ.
Ιεροδιακόνου, Κυριάκος Α. Κίκας, Ειρήνη Γ.
Αλεξάνδρου, Παναγιώτα Ανδρέου, Νάσω
Χρ. Σωκράτους, Έλλη Κώστα, Ελένη Α. Ια-
κώβου, Μαρία Στ. Χριστούδια, Ελευθερία
Τουμάζου, Θάλεια Παπαϊακώβου, Γεωργία
Γεωργίου, Μαρία Μαίμάρη-Πέτρου, Μαρία
Χρυσάνθου, Ρόδα Μαρτίδου, Γεώργιος Φι-
λίππου, Μαρία Μ. Παρέλλη, Χρίστος Μ.
Χριστοδούλου, Μαρία Κ. Λουκά, Χρίστος
Π. Φράγκου, Κλεονίκη Σ. Αναστασίου.

Οι πιο κάτω Βοηθοί Γραμματειακοί Λει-
τουργοί, προάγονται στη θέση Γραμματει-
ακού Λειτουργού, από τις 25 Οκτωβρίου
2012: Παναγιώτα Παλάοντα, Στέλλα Πασά-
Χειρίδου, Ελένη Βασιλειάδου, Ελπινίκη
Χριστοδούλου, Ανδρούλα Διονυσίου, Αν-
δρούλα Λαζάρου, Αρτεμισία Ν. Καπελίδου,
Φυλακτής Πολυκάρπου, Μαρία Λιβέρδου,
Μαρία Ιάσονος, Ελένη Πετρακίδου, Ιωάννα
Νικολαΐδου, Ελένη Ετεοκλέους, Χρυ-
στάλλα Α. Σάββα, Ελένη Κουρή, Κυριακή
Α. Αλεξάνδρου, Νικόλαος Παπαδόπουλος,
Αγάθη Ηλία, Χριστάκης Ιωαννίδης.

Οι πιο κάτω Βοηθοί Γραμματειακοί Λει-
τουργοί, προάγονται στη θέση Γραμματει-
ακού Λειτουργού, από τις 25 Οκτωβρίου
2012: Δανάη-Κλεοπάτρα Βράχα, Σταύρος
Α. Διαμαντής.

Οι πιο κάτω Βοηθοί Γραμματειακοί Λει-
τουργοί, προάγονται στη θέση Γραμματει-
ακού Λειτουργού, από τις 25 Οκτωβρίου
2012: Τζούλια Κ. Λυσανδρίδου, Μαίρη Πο-
λεμιδιώτου, Σωτήριος Κ. Κωνσταντίνου.

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Κενές Θέσεις Ιατρικού Λειτουργού, 1ης
Τάξης, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες
Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Γε-
νικής Χειρουργικής

Στο πλαίσιο της επανεξέτασης της πλή-
ρωσης θέσεων Ιατρικού Λειτουργού, 1ης
Τάξης, Ιατρικές Υπηρεσίς και Υπηρεσίες Δη-
μόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Γενικής
Χειρουργικής, που παραμένουν κενές
ύστερα από την απόφαση του Ανωτάτου Δι-
καστηρίου στην Προσφυγή αρ. 828/2008
και στις Αναθεωρητικές Εφέσεις 142/2011,
153/2011 και 158/2011, γίνονται δεκτές αι-
τήσεις για τρεις μόνιμες θέσεις Ιατρικού
Λειτουργού, 1ης Τάξης, Ιατρικές Υπηρεσίες
και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδι-
κότητα της Γενικής Χειρουργικής, με ου-
σιώδη χρόνο συνδρομής των απαιτουμένων
προσόντων την 12.2.2007. (Η θέση είναι
Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής). Ο μι-
σθός της θέσης Α11: £17372, 18075, 18778,
19481, 20184, 20887, 21590, 22293, 22996
και Α13: £22833, 23734, 24635, 25536,
26437, 27338, 28239.
Κενές θέσεις Λειτουργού Πολεοδομίας,
Τμήμα Πολεοδομίας και Οίκησης

Στο πλαίσιο της επανεξέτασης της πλή-
ρωσης δέκα θέσεων Λειτουργού Πολεοδο-
μίας, Τμήμα Πολεοδομίας και Οίκησης, που
παραμένουν κενές ύστερα από την από-
φαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην
Προσφυγή αρ. 324/2009, γίνονται δεκτές
αιτήσεις για δέκα μόνιμες θέσεις Λειτουρ-
γού Πολεοδομίας, Τμήμα Πολεοδομίας και
Οίκησης, με ουσιώδη χρόνο συνδρομής των
απαιτουμένων προσόντων την 21.5.2007.
(Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού). Ο μι-
σθός της θέσης είναι Α9: £13037, 13666,
14295,14924, 15553, 16182, 16811, 17440,
18069, Α11: £ 17372, 18075, 18778, 19481,
20184, 20887, 21590, 22293, 22996 και Α12:
£19283, 20184, 21085, 21986, 22887, 23788,
24689, 25590 (Συνδυασμένες Κλίμακες).

Αιτήσεις μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου.
Άτομα που ήταν υποψήφιοι στη διαδικα-

σία που ακυρώθηκε με την απόφαση του
Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Προσφυγή με
αρ. 324/2009 θα θεωρηθεί ότι έχουν υποβά-
λει αίτηση δυνάμει της παρούσας δημοσί-
ευσης και θα ληφθούν υπόψη μαζί με οποι-
εσδήποτε αιτήσεις που θα υποβληθούν σύμ-
φωνα με την παρούσα δημοσίευση. �

Ηενδοτμηματική εξέ-
ταση στο Τμήμα
Οδικών Μεταφο-

ρών, δυνάμει του Κανονι-
σμού 17 των περί Δημοσίας
Υπηρεσίας (Γενικών) Κανο-
νισμών του 1991 έως 1994
για τη θέση Ελεγκτή Μετα-
φορών και ικανοποίηση της
σημείωσης 2(β) του Σχεδίου
Υπηρεσίας της θέσης Ελεγ-
κτή Μεταφορών του Τμή-
ματος Οδικών Μεταφορών,
θα διεξαχθεί στις 23.1.2013
και ώρα 11.00π.μ. στα κεν-
τρικά γραφεία του Τμήμα-
τος Οδικών Μεταφορών
στη Λευκωσία.

Δικαίωμα συμμετοχής
έχουν όσοι δεν πέτυχαν
μέχρι σήμερα στην πιο
πάνω ενδοτμηματική εξέ-
ταση και κατέχουν μόνιμη

θέση Ελεγκτή Μεταφορών.
Αιτήσεις από μέρους των

ενδιαφερομένων θα πρέπει
να υποβληθούν στο Διευ-
θυντή του Τμήματος Οδι-
κών Μεταφορών μέχρι τις
16.1.2013.

Εξεταστέα ύλη:
1. Ο περί Ρυθμίσεως της

Τροχαίας Μεταφοράς
Νόμος του 1982.

2. Ο περί Ρυθμίσεως και
Ελέγχου της Λειτουργίας
Γραφείων Ενοικίασης Μη-
χανοκινήτων Δικύκλων και
Τρικύκλων Οχημάτων
Νόμος του 1991.

3. Ο περί της Πρόσβασης
στο Επάγγελμα του Οδικού
Μεταφορέα Νόμος του
2001.

4. Ο περί της Αρχικής Επι-
μόρφωσης και της Περιοδι-

κής Κατάρτισης των Οδη-
γών Ορισμένων Οδικών
Οχημάτων τα οποία χρησι-
μοποιούνται για τη Μετα-
φορά Εμπορευμάτων ή Επι-
βατών Νόμος του 2007.

5. O περί της Επαγγελμα-
τικής Άδειας Οδηγού
Νόμος του 2011.

6. Ο περί της Εκμίσθωσης
Οχημάτων Χωρίς Οδηγό
Νόμος του 2012.

7. Ο περί των Εποπτών
Οδικών Μεταφορών (Εξου-
σίες και Ευθύνες) Νόμος
του 2010.

8. Οποιοσδήποτε άλλος
νόμος ή Ευρωπαϊκός Κανο-
νισμός που αφορά τις οδι-
κές μεταφορές, στην έκταση
που ρυθμίζει τις μεταφορι-
κές δραστηριότητες για τον
οποίο ορίζεται ο Έφορος ή ο
Διευθυντής ως αρμόδια
αρχή για τους σκοπούς επι-
τήρησης της εφαρμογής
του.

9. Η πρόσφατη ετήσια έκ-
θεση του Τμήματος Οδικών
Μεταφορών.

10. Οποιοιδήποτε κανονι-
σμοί, διατάγματα και γνω-
στοποιήσει που εκδίδονται
δυνάμει τους όπως τροπο-
ποιούνται ή αντικαθίσταν-
ται. �

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ [ρετιρέ]

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων,
με σοφίτα, μεγάλη βεράντα, κεντρική θέρ-
μανση και τζάκι, ημιεπιπλωμένο.
Κοντά στο Δημοτικό Σχολείο Αγ. Βασι-
λείου στο Στρόβολο.
Για πληροφορίες επικοινωνήστε 
με το τηλέφωνο 99643564.
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Μέλλον λαμπρό θα έχουμε εάν συνεργαστείτε
κι αφήσετε τις ίντρικες κι αλληλοασπασθείτε
για να επέλθει ανάκαμψη στα οικονομικά μας
και μια καλύτερη ζωή σε μάς και τα παιδιά μας!
Αναζητήστε πάραυτα προσοδοφόρους λύσεις
κι όχι τις προτεινόμενες υφ’ άλλων εκποιήσεις,
ξεχάστε το αέριο που χρόνια θ’ απαιτήσει
και τα κενά ταμεία μας με Γιούρο θα γεμίσει!!
Όθεν, προτρέπω άπαντας και με... φιλοσοφία
όπως επαναφέρετε και τη σηροτροφία
απ’ την οποία θάχουμε πάρα πολύ μετάξι
και την οικονομία μας θα βάλουμε σε τάξη!!!

Kωστάκης Π. Iωαννίδης

H ΣATIPA TOY K.Π.I.

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

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 

Yπάλληλος
δημόσιος

ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΠΑΣΥΔΥ) 

ΔIOPIΣMOI / ΠPOAΓΩΓEΣ / ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ
Aπό την Eπίσημη Eφημερίδα

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
OIΚΟΠΕΔΟ

Πωλείται οικόπεδο στους
Αγίους Τριμιθιάς, εμβ. 525
τ.μ. με συντελεστή δομη-
σης 90%. Δεχτή και αν-
ταλλαγή. 

Πληροφορίες στο 
τηλ. 99669990

Τμήμα Οδικών Μεταφορών
Ενδοτμηματική Εξέταση



Aπόψεις και σχόλια
Ο νόμος του ισχυρού

Στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για
τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, ο Ντέιβιντ Κάμερον ήλθε σε απευθείας
αντιπαράθεση με τον Ζοζέ Μανουέλ Μπα-
ρόζο.

Ο βρετανός Πρωθυπουργός θύμισε ότι η
κυβέρνησή του είχε
παγώσει τις αποδοχές
των δημοσίων υπαλ-
λήλων και έχει περι-
κόψει συντάξεις. Και
ζήτησε να ληφθούν
αντίστοιχα μέτρα και

για τους υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης.

Πρότεινε λοιπόν τρία πράγματα:  Πρώτον
τη μείωση των αποδοχών τους κατά 10%.
Δεύτερον την αύξηση του ορίου συνταξιο-
δότησης για τους κάτω των 58 ετών από τα
63 στα 68 έτη - εξήγησε συγκεκριμένα ότι
«δεν μπορείτε να ζητάτε αύξηση των ορίων
συνταξιοδότησης σε ολόκληρη την Ευρώπη
και τα δικά σας να παραμένουν ίδια!».  Και
τρίτο τη μείωση των συντάξεων από το 70%
στο 60% του τελευταίου μισθού.

Ο Μπαρόζο έγινε έξαλλος και υπό το κα-
τευναστικό βλέμμα του Βαν Ρόμπαϊ αντέ-
τεινε στον Κάμερον ότι αυτά τα πράγματα
δεν γίνονται διότι «οι μονομερείς αλλαγές
στις συνθήκες εργασίας και συνταξιοδότη-
σης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης είναι παράνομες»!

Δεν θα πω αν ο Κάμερον έχει δίκιο και
ούτε με ενδιαφέρει. 

Αλλά να με συγχωρεί η χάρη του Μπα-
ρόζο: τρία χρόνια τώρα αυτά ακριβώς δεν
κάνουν οι υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης στην Ελλάδα; Δεν κόβουν μισθούς; Δεν
αυξάνουν όρια συνταξιοδότησης; Δεν περι-
κόπτουν συντάξεις;

Αλλά αν σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά δε-
δομένα είναι παράνομο να συμβεί στους ίδι-
ους γιατί είναι νόμιμο να το επιβάλλουν
στους άλλους;

Με άλλα λόγια, ο ίδιος ο πρόεδρος της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής παραδέχεται επισή-
μως ότι η Ελλάδα έχει τεθεί εκτός ευρωπαϊ-
κής νομιμότητας και ότι στην Ελλάδα οι
απεσταλμένοι του κάνουν ανεμπόδιστα ό,τι
τους κατέβει στο κεφάλι!.

Δεν ξέρω τι αντέτεινε ο Σαμαράς στον
Μπαρόζο. Δεν ξέρω αν πήρε καν τον λόγο.
Άλλωστε, αν καταλαβαίνω σωστά, η νέα ευ-
ρωπαϊκή πολιτική της Ελλάδας είναι «τοίχο,
τοίχο, μη μας πετύχει καμιά αδέσποτη». 

Αλλά θα ήθελα πολύ να τον έχει ρωτήσει
πώς θεωρεί νόμιμο να επιβάλλουν σε μια
χώρα κάτι που θεωρούν παράνομο για έναν
οργανισμό. Αν και φοβούμαι ότι απάντηση
δεν θα έπαιρνε. 

Προ ημερών, σε μια συνεδρίαση των επι-
τρόπων, η Δαμανάκη ρώτησε τον Όλι Ρεν με
ποια νομιμοποίηση ένας τμηματάρχης της
Κομισιόν διαπραγματεύεται στην Ελλάδα το
ωράριο ή τις εργασιακές σχέσεις της χώρας.
Απάντηση επί της ουσίας δεν πήρε. Ούτε
από τον Ρεν ούτε από τον Μπαρόζο. Ο
λόγος είναι απλός. Η επιβολή τους είναι μια
απόλυτη αυθαιρεσία που στηρίζεται απλώς
στον νόμο του ισχυρού. Και (προς το παρόν
τουλάχιστον…) ντρέπονται ακόμη και οι
ίδιοι να το ομολογήσουν!..

Γιάννης Πρετεντέρης,
δημοσιογράφος.

• Ανάλογα ερωτήματα τέθηκαν και από
πλευράς ΠΑΣΥΔΥ τόσο προς την
τρόικα, όσο και προς τη Κυβέρνηση.  Όχι
μόνο δεν πήραμε απάντηση, αλλά αντί-
θετα μας βομβάρδιζαν με επιχειρήματα
για τη αναγκαιότητα και… σοφία των
μέτρων κατά της δημοσιοϋπαλληλικής
τάξης.

�

Η ώρα της εξυγίανσης

Η δήλωση του Γερμανού υφυπουργού Γι-
όαχιμ Φούχτελ για την παραγωγικότητα
των εργαζομένων στους δήμους κυριάρχησε
στην επικαιρότητα την προηγούμενη εβδο-
μάδα. Αντιθέτως ελάχιστα σχολιάστηκε μια
άλλη δήλωση Γερμανού πολιτικού, του προ-

έδρου των Σοσιαλ-
δημοκρατών Ζίγκ-
μαρ Γκάμπριελ, να
πληρώσουν οι Έλλη-
νες πλούσιοι. Και,
όμως, στα πολιτικά
μας πράγματα αυτό
θα είναι το πραγμα-

τικό διακύβευμα των επόμενων μηνών.
Εντάξει, με τα σημερινά δεδομένα ακού-

γεται κάπως ειρωνικό. Μέχρι στιγμής την
κρίση την πληρώνουν δυσανάλογα σκληρά
οι άνεργοι, οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι.
Το να μιλά κανείς για τους πλούσιους και
για δικαιότερη κατανομή των βαρών, όσο
και αν είναι ή θα έπρεπε να είναι αυτονόητο,
μοιάζει σαν να ρίχνει στάχτη στα μάτια
όσων υποφέρουν.

Κι όμως, οι αποφάσεις που λαμβάνονται
σήμερα θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό αν
θα μπουν οι βάσεις για μια πραγματική ανα-
συγκρότηση της οικονομίας ή αν θα οδηγη-
θούμε στη νεκρανάσταση του ίδιου άρρω-
στου μοντέλου που ευθύνεται για το σημε-
ρινό παραγωγικό αδιέξοδο.

Το πρώτο ζήτημα, που ήδη μπαίνει, αφορά
τις ιδιωτικοποιήσεις. Είναι σαφές ότι εξαι-
τίας της ύφεσης οι τιμές της δημόσιας περι-
ουσίας είναι δραματικά υποτιμημένες. Έτσι
είναι πολύ σοβαρός ο κίνδυνος κερδοσκοπι-
κών ιδιωτικοποιήσεων. Αγοράζω κάτι φτη-
νά, για να το πουλήσω σε λίγα χρόνια ακρι-
βότερα και να αποκομίσω την υπεραξία.
Αυτό θα είναι έγκλημα. Είναι κατά συνέπεια
ανάγκη οι ιδιωτικοποιήσεις να συνδεθούν με
συγκεκριμένα επιχειρηματικά σχέδια και δε-
σμεύσεις για επενδύσεις και θέσεις εργασίας.
Αλλά, βέβαια, και με ρήτρες για όσους εν-
δεχομένως επιδιώκουν το εύκολο κέρδος.

Το δεύτερο και ακόμα πιο σοβαρό ζήτημα
αφορά την ανακεφαλαιοποίηση των τραπε-
ζών. Μέχρι στιγμής αυτό που έχει κυριαρχή-
σει στην ειδησεογραφία αφορά την τύχη
των σημερινών μετόχων και το αν θα διατη-
ρήσουν το μάνατζμεντ καταθέτοντας το
10% του απαιτούμενου κεφαλαίου ή αν όλες
οι σοβαρές αποφάσεις θα περάσουν στον

επίτροπο που θα διορίσει το Ταμείο Χρημα-
τοπιστωτικής Σταθερότητας.

Το πραγματικό ζητούμενο, ωστόσο, είναι
οι όροι με τους οποίους θα γίνει η δανει-
οδότηση της οικονομίας και των επιχειρή-
σεων. Η κατάσταση γνωστή: πάρα πολλές
επιχειρήσεις είναι υπερχρεωμένες, ουσια-
στικά αδυνατούν να εκπληρώσουν τις υπο-
χρεώσεις τους και κινδυνεύουν να καταρ-
ρεύσουν, αν δεν στηριχθούν. Και πάλι ο 
στόχος δεν μπορεί παρά να είναι να προ-
στατευτούν οι θέσεις εργασίας και το παρα-
γωγικό δυναμικό. Με την εξυγίανση, όμως,
των επιχειρήσεων, όχι με τη διατήρηση ενός
εξωπραγματικού δανεισμού που μεγαλώνει
αντί να λύνει τα προβλήματα και απλώς τα
μεταθέτει για το μέλλον. Κι αυτό συνεπάγε-
ται συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Κατ’ αρχάς ένα ρεαλιστικό πλάνο βιωσι-
μότητας. Δεν έχει κανένα νόημα να συντη-
ρούνται στη ζωή θνησιγενείς επιχειρήσεις.
Σε όσες μπορούν να τα καταφέρουν, έχει
ασφαλώς νόημα να γίνει αναδιάρθρωση των
χρεών τους. Όχι, όμως, με χαριστικούς
όρους: θέλουμε να σωθούν οι επιχειρήσεις,
όχι οι μέτοχοι. Και αυτό συνεπάγεται σαφείς
και συγκεκριμένους κανόνες που θα ισχύ-
σουν για όλους.

Δεν θα είναι εύκολο. Όχι μόνο γιατί δια-
κυβεύονται συμφέροντα, αλλά και γιατί
πρόκειται για μια πολύ δύσκολη άσκηση. Οι
σωστές αποφάσεις μπορεί να εξυγιάνουν
έναν κλάδο. Οι λάθος αποφάσεις μπορεί να
οδηγήσουν σε αναίτια λουκέτα ή σε ανακύ-
κλωση του προβλήματος.

Η άσκηση έχει γίνει ξανά και ξανά σε πολ-
λές χώρες στον κόσμο, αλλού με επιτυχία,
αλλού όχι. Κι έχει καθορίσει σε μεγάλο
βαθμό την αναπτυξιακή τους πορεία. Είναι
γι’ αυτό ιδιαίτερα σημαντικό να κάνουμε και
στην Ελλάδα αυτήν τη συζήτηση. Με δια-
φάνεια και όχι πίσω από κλειστές πόρτες.
Αλλά και με ρεαλισμό, όχι με συνθήματα.

Παντελής Καψής,
δημοσιογράφος.

• Λογικές προσεγγίσεις. �
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Στην περίοδο του αποπροσανατολισμού
της κοινής γνώμης που ομολογουμένως
ήταν ιδιαίτερα μεγάλη συνεχίστηκε η φο-
ροδιαφυγή και ψηφίστηκε ο περί Ειδικού 
Διακανονισμού Φορολογικών Οφειλών
(Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 2011,
που πρόδηλα είναι αντισυνταγματικός και
με τον οποίο χαρίστηκαν δεκάδες εκατομ-
μύρια ευρώ σε διάφορους μεγαλόσχημους.
Περαιτέρω ανείσπρακτες έμειναν και οι τε-
ράστιες οφειλές προς το Κράτος στις οποίες
επανειλημμένα είχε αναφερθεί η Γενική
Ελέγκτρια. Και επειδή χάθηκαν οι μάχες με
τους φοροφυγάδες και τους διάφορους με-
γαλόσχημους κλήθηκαν και πάλιν οι εργα-
ζόμενοι του δημοσίου να καλύψουν τις
απαιτήσεις της Τρόικας.   

Με αυτά τα δεδομένα και κάτω από το
βάρος της κατάρρευσης του τραπεζικού
τομέα μέσα σε λίγα 24ωρα Κυβέρνηση και
Τρόικα κατέληξαν σε καταρχήν συμφωνία
σε όλα σχεδόν τα θέματα. Με τις συμφωνίες
που έγιναν, μεταξύ άλλων, επηρεάζεται το
Επαγγελματικό Σχέδιο Σύνταξης του Ευρύ-
τερου Δημόσιου Τομέα και το εφάπαξ, ενώ
έγιναν και περαιτέρω αποκοπές από τους
μισθούς των εργαζομένων στον ευρύτερο
δημόσιο τομέα. Επισημαίνεται ότι τα συγ-
κεκριμένα μέτρα είναι ετεροβαρή και έκ-
δηλα παράνομα.

Κατανοούμε πλήρως ότι προβάλλει
πράγματι επιτακτικά το δημόσιο συμφέρον
και υφίσταται ανάγκη για την αντιμετώπιση
της τρέχουσας κρίσης. Η κρίση, όμως δεν
είναι απλά και μόνο δημοσιονομική. Είναι,

δυστυχώς, κρίση ευρύτερα οικονομική, με
βαρύτατες ήδη επιπτώσεις στο σύνολο της
οικονομικής δραστηριότητας. Κατά συνέ-
πεια η αδήριτη ανάγκη αντιμετώπισης της
κρίσης δεν δικαιολογεί εν λευκώ και εκ προ-
οιμίου οποιοδήποτε μέτρο, με οποιοδήποτε
κόστος. Η επιλογή των μέτρων θα έπρεπε
να γίνει με σεβασμό στη συνταγματική επι-
ταγή του άρθρου 24 του Συντάγματος που
ορίζει ότι «έκαστος υποχρεούται να συνει-
σφέρει στα δημόσια βάρη ανάλογα με τις
δυνάμεις του».  Αυτή ήταν και η μόνη προ-
ϋπόθεση που είχαμε θέσει ως Οργάνωση, η
οποία δυστυχώς δεν εισακούστηκε και δεν
υιοθετήθηκε.

Παρενθετικά αναφέρουμε ότι για τα προ-
ηγούμενα μέτρα που είχαν ως αποτέλεσμα
τη συρρίκνωση των μισθών των εργαζομέ-
νων στο δημόσιο έχουν ήδη καταχωριστεί
προσφυγές κατά των πράξεων αυτών στο
Ανώτατο Δικαστήριο.  Το ίδιο θα γίνει και
με τη δημοσίευση των νέων μέτρων. Από τη
διαδοχική επιβολή μέτρων κατά των εργα-
ζομένων στο δημόσιο προκύπτει σωρευτική
επιβάρυνση η οποία είναι εξόφθαλμα δυσα-
νάλογη σε βάρος της συγκεκριμένης κατη-
γορίας μισθωτών.  Είναι προφανές ότι ήδη η
δημοσιοϋπαλληλική τάξη  έχει  υποστεί σο-
βαρότατες οικονομικές απώλειες που επη-
ρεάζουν το προγραμματισμό της ζωής των
μελών της. Σύμφωνα με το άρθρο 52 του
περί Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δι-
καίου Νόμου του 1999, οι κάθε είδους πε-
ριορισμοί που επιβάλλονται στα δικαιώ-
ματα οφείλουν να σέβονται την αρχή της
αναλογικότητας.

Όσον αφορά στο συνταξιοδοτικό θα πρέ-

πει να σημειωθεί ότι έχουν ήδη καταχωρι-
στεί στο Ανώτατο Δικαστήριο προσφυγές
κατά των διοικητικών πράξεων και/ή απο-
φάσεων με τις οποίες έγιναν αποκοπές σύμ-
φωνα με τις πρόνοιες του περί Συνταξιοδο-
τικών Ωφελημάτων των Κρατικών Υπαλλή-
λων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου
Δημόσιου  Τομέα και των Αρχών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμο-
γής) Νόμου του 2011.

Αναντίλεκτα οι προτεινόμενες ρυθμίσεις
για το συνταξιοδοτικό είναι αντισυνταγμα-
τικές. Το άρθρο 23 του Συντάγματος προ-
στατεύει το δικαίωμα ιδιοκτησίας. Οι πρό-
νοιες του Συντάγματος είναι ρητές και ξε-
κάθαρες. Απολύτως απαραίτητοι όροι,
δεσμεύσεις ή περιορισμοί στο δικαίωμα της
ιδιοκτησίας μπορούν να επιβληθούν μόνο
διά νόμου για τους συγκεκριμένους λόγους
που αναφέρονται στο άρθρο 23.3 του Συν-
τάγματος, δηλαδή τη δημόσια ασφάλεια ή
τη δημόσια υγεία ή τα δημόσια ήθη ή την
πολεοδομία ή την ανάπτυξη και χρησιμο-
ποίηση οποιασδήποτε περιουσίας για προ-
αγωγή της δημόσιας ωφέλειας ή των δι-
καιωμάτων τρίτων. Να σημειωθεί ότι η προ-
στασία που παρέχει το άρθρο 23 του
Συντάγματος είναι υπέρτερη αυτής που πα-
ρέχει το άρθρο 1 του Πρώτου Πρωτοκόλ-
λου της ΕΣΔΑ.

Το ΕΔΑΔ αλλά και το Ανώτατο Δικαστή-
ριο της Κύπρου έχουν αποφασίσει ότι υπό
ορισμένες προϋποθέσεις τα μισθοδοτικά
και συνταξιοδοτικά δικαιώματα των υπαλ-
λήλων  αποτελούν περιουσιακά δικαιώματα
τα οποία απολαμβάνουν της προστασίας

που παρέχει το άρθρο 23 του Συντάγματος
και το άρθρο 1 του Πρώτου Πρωτοκόλλου
της ΕΣΔΑ. Κατά συνέπεια και οι νέες ρυθ-
μίσεις θα προσβληθούν στο Ανώτατο Δικα-
στήριο.

Μετά από πρόταση της Επιτροπής για με-
ταρρύθμιση του Κανονισμού υπηρεσιακής
κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, σε γνωμάτευση της η Νομική
Υπηρεσία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης αναφέρει τα ακόλουθα:

«Η αρχή των κεκτημένων δικαιωμάτων
είναι μια γενική αρχή του δικαίου της Ένω-
σης και συνδέεται στενά με το θεμελιώδες
δικαίωμα της ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση
που έχουν ήδη προκύψει δικαιώματα ή πα-
ροχές από νομικές διατάξεις, η αναδρομική
κατάργηση τους αντίκειται στην παραπάνω
γενική αρχή δικαίου. Τα θεσμικά όργανα
της Ένωσης έχουν σεβαστεί τα κεκτημένα
δικαιώματα του προσωπικού που έχει προσ-
ληφθεί από άλλους σχετικούς οργανισμούς
οι οποίοι σε προηγούμενο χρόνο είχαν πα-
ραχωρήσει στο προσωπικό αυτό, είτε μέσα
από καταστατικές διατάξεις είτε κατόπιν
σύμβασης, ορισμένα δικαιώματα και παρο-
χές. 

Κατά τη μεταρρύθμιση του ΚΥΚ του
2004, ο νομοθέτης επιβεβαίωσε ρητώς το
σεβασμό του στα κεκτημένα δικαιώματα: «..
τηρουμένων των κεκτημένων δικαιωμάτων
των υπαλλήλων δυνάμει του κοινοτικού συ-
στήματος πριν από την έναρξη ισχύος των εν
λόγω τροποποιήσεων του κανονισμού υπη-
ρεσιακής κατάστασης, και λαμβάνοντας
υπόψη τις θεμιτές προσδοκίες τους.» �

Σφαγιαστικά και πρόδηλα αντισυνταγματικά τα νέα μέτρα
Συνέχεια από σελ. 1



Γρίπη: Oι φαρμακευτικές ιδιότητες του
τζίντζερ (πιπερόριζα) -που εδώ και αιώνες
αντιμετωπιζόταν ως πανάκεια στην
Aνατολή- σήμερα πια αναγνωρίζονται και
από τη Δύση. Aν γυρίσατε στο σπίτι σας και
νιώθετε τα προεόρτια της γρίπης να σας
τριγυρίζουν, ιδιαίτερα μάλιστα αν έχετε
κομμάρες και μυϊκούς πόνους, κάντε, πριν
πέσετε για ύπνο, ένα 15λεπτο καυτό ποδό-
λουτρο με 1-2 ρίζες φρέσκου τζίντζερ ή 2-3
κουταλάκια τζίντζερ σε σκόνη.

Στην περίπτωση που η γρίπη σας έχει κα-
θηλώσει, θυμηθείτε να πίνετε φυσικούς χυ-
μούς πορτοκαλιού και να τρώτε την παλιά,
καλή, ζεστή κοτόσουπα της γιαγιάς: κοτό-
πουλο χωρίς πέτσα, ξάφρισμα, ξαναβράσιμο
με πατάτες, κρεμμύδι, σέλινο, καρότο, μαϊν-
τανό και ραπανάκια. Μπορείτε επίσης να
πολτοποιήσετε το μίγμα. 

Δυσφορία: Αν έχετε κάπου φυτέψει δεν-
τρολίβανο, αξίζει να ξέρετε ότι, για όσο
διαρκεί η ανθοφορία του, έχετε στον κήπο ή
στο μπαλκόνι σας ένα πολύτιμο φάρμακο
για τις μέρες που υποφέρετε από βάρος, δυ-
σφορία, διάρροια και εμετούς που αποδί-
δονται σε κόπωση του συκωτιού και της
χολής, αλλά και για τις μέρες που το παρα-
κάνατε με το φαγητό και το αλκοόλ. Kόβετε
50 γρ. ανθισμένου φυτού, το ρίχνετε σε 1
λίτρο βραστό νερό και το αφήνετε να μείνει
για 10 λεπτά. Θα πίνετε ένα φλιτζάνι έγ-

χυμα έπειτα από κάθε γεύμα για όσες μέρες
νιώθετε ενόχληση. Για τον υπόλοιπο χρόνο,
μπορείτε να αποξηράνετε μια ποσότητα αν-
θισμένου δεντρολίβανου και να χρησιμο-
ποιείτε κάθε φορά 30 γρ. για 1 λίτρο νερό.

Διάρροια: Όποια και αν είναι η αιτία της
διάρροιας (μικροβιακή ή ιογενής) που σας
ταλαιπωρεί, υπάρχει ένας τρόπος να τη
σταματήσετε αμέσως. Φάτε ένα κουταλάκι
ωμό ελληνικό καφέ πάνω στον οποίο έχετε
στάξει 2-3 σταγόνες φρέσκο λεμόνι. Tα αλ-
καλοειδή συστατικά του καφέ, σε συνδυα-
σμό με τις αντιδιαρροϊκές ιδιότητες του λε-
μονιού, θα έχουν άμεσο αποτέλεσμα.

(Συνεχίζεται)

EPEYNA, ETOIMAZEI: Nάσω Κασoυλίδoυ

ΣΕΛIΔΑ ΤΗΣ ΓYΝΑIΚΑΣ
Yπάλληλος
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Ναι, τα πράγματα είναι σκούρα...
Κάτι μπορούμε να κάνουμε όμως
για να τα δούμε λίγο πιο αισιόδοξα!

Και μπορεί οι γυναίκες να έχουμε αποδείξει
άπειρες φορές τη δύναμη της ψυχής μας και
να προοδεύουμε στην πολιτική και στον
χώρο της οικονομίας αλλά δυστυχώς η οι-
κονομική κρίση μας έχει λυγίσει σε μεγα-
λύτερο βαθμό από ότι τους άντρες. Με τη
βοήθεια της ψυχολόγου Νίκης Ζαρκάδα,
μπορούμε να πάρουμε κάποιες συμβουλές
ώστε να βοηθήσουμε την ψυχολογία μας
και τα νεύρα μας με όσα συμβαίνουν γύρω
μας αλλά πρωτίστως στον εαυτό μας.

Η οικονομική κρίση δεν κάνει διακρίσεις
επηρεάζοντας την ψυχολογία όλων μας.
Άνδρες, γυναίκες και παιδιά βλέπουν την
καθημερινότητά τους να αλλάζει και το
μέλλον τους μοιάζει να είναι αβέβαιο, αν
όχι απειλητικό. Η κρίση φέρνει στα διάβα
της άγχος, φοβίες, καταθλιπτική διάθεση,
απαισιόδοξη σκέψη. Κάποιοι πιστεύουν
πως η κρίση επιδρά περισσότερο αρνητικά
στους άνδρες και κάποιοι άλλοι στις γυ-
ναίκες. Όπως και να’ χει η αλήθεια είναι
πως η οικονομική κρίση έχει συνδεθεί και
στα δύο φύλα με αγχώδεις διαταραχές, νευ-
ρώσεις, κατάθλιψη, μειωμένη σεξουαλική
επιθυμία, εξάρτηση από αλκοόλ. 

Για τον άνδρα που κοινωνικά θεωρείται
ο «κουβαλητής» είναι δύσκολο να δεχτεί

πως δεν τα καταφέρνει, πως δεν είναι αρ-
κετός. Επιπλέον, ο άνδρας πιο δύσκολα
μιλά για τα συναισθήματά του, μοιράζεται
τη δυσκολία του, καθώς την ταυτίζει με
αδυναμία. Έτσι, λοιπόν, είναι πιθανό να
κλείνεται στον εαυτό του και να απομονώ-
νεται. 

Από την άλλη, οι γυναίκες φαίνεται να
πλήττονται περισσότερο συναισθηματικά
από τους άνδρες. Η πολυπλοκότητα των
ρόλων στους οποίους καλούνται να αντα-
πεξέλθουν δημιουργεί όπως φαίνεται όχι
μόνο σωματική αλλά και ψυχική κούραση.
Όταν χρειάζεται να είναι καλή μητέρα,
καλή σύντροφος, καλή σύζυγος, καλή
επαγγελματίας φαίνεται να είναι πιο δύ-
σκολο να διαχειριστείς το άγχος σου, να
βρεις λίγο χρόνο προκειμένου έρθεις σε
επαφή με τον εαυτό σου. Μελέτες σε διε-
θνές επίπεδο κάνουν λόγο για αυξημένα
ποσοστά κατάθλιψης στο γυναικείο πλη-
θυσμό σε σχέση με τον ανδρικό.  

Εξάλλου, παραδοσιακά η κατάθλιψη θε-
ωρείτο «γυναικεία» πάθηση. Ακόμα, ποσο-
στά σε χώρες που έχουν περάσει περιόδους
οικονομικής κρίσης αναφέρουν μεγαλύ-
τερα ποσοστά ανεργίας σε γυναίκες, ίσως
γιατί «κοστίζουν» πιο ακριβά (επίδομα μη-
τρότητας, άδειες τοκετού, λοχείας). Επι-
πλέον, η γυναίκα λειτουργεί περισσότερο
συναισθηματικά και τείνει να βιώνει περισ-
σότερο δραματικά μια δύσκολη κατά-
σταση. 

H ψυχολόγος Nίκη Ζαρκάδα συμβου-
λεύει!

Δυστυχώς δεν υπάρχουν μαγικά tips για
το πώς να βγούμε αλώβητοι συναισθημα-
τικά από μια τέτοια δύσκολη κατάσταση.
Υπάρχουν όμως μερικά πράγματα που μπο-
ρούν να μας βοηθήσουν και να αποτελέ-
σουν πυξίδα στο χάους που ζούμε. Φυσικά,
όταν μιλάμε για ανθρώπους που έχουν
χάσει τη δουλειά τους, που δυσκολεύονται
να ανταποκριθούν σε βασικές βιοποριστι-
κές ανάγκες και βρίσκονται σε συνθήκες
οικονομικής εξαθλίωσης τα παρακάτω δεν
μπορούν να βοηθήσουν. 

• Αρνηθείτε να σας μεταδίδουν τον πα-
νικό! Αποφύγετε την καταστροφολογία. Η
συνεχόμενη έκθεση σε ανθρώπους, συζη-
τήσεις και καταστάσεις που μιλούν για τα
νέα μέτρα, τους κινδύνους, την κατα-
στροφή που έρχεται, δημιουργούν φόβο
και άγχος για την επικείμενη απειλή. 

• Πολλοί, άνθρωποι νιώθουν δυστυχι-
σμένοι επειδή δεν μπορούν να καλύψουν
πλέον πολλές από τις ανάγκες τους. Ποιες
ανάγκες όμως; Μήπως αν κοιτάξουμε βα-
θύτερα δούμε πως πολλές από τις ανάγκες
που έχουμε δεν είναι και τόσο αναγκαίες
τελικά; Μήπως είναι πλασματικές και μά-
θαμε να πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητες
για την ευτυχία μας;

• Αξιολογήστε λοιπόν περισσότερο ου-
σιαστικά τις δικές σας ανάγκες και επανα-
προσδιορίστε το δικό σας σύστημα αξιών. 

• Ακούγεται ίσως κοινότυπο, αλλά είναι
ευεργετικό…βρείτε άλλους τρόπους δια-
σκέδασης. Και για να προλάβω μερικούς
από εσάς που θα σκεφτείτε ότι χρειάζονται
λεφτά που δεν έχουμε, υπάρχουν πολλά
που δεν απαιτούν χρήματα αλλά ένα εσω-
τερικό κίνητρο να προχωρήσει κανείς, να
πάει παρακάτω. Βόλτες με φίλους, συγκεν-
τρώσεις με φίλους στο σπίτι, επιτραπέζια,
μαγειρική με τους/τις κολλητές, διάβασμα,
μουσική, εθελοντισμός, επαφή με τη φύση
είναι μόνο μερικές ανέξοδες ιδέες. 

• Σε τόσο δύσκολες συνθήκες και πράγ-
ματι με πολύ βίαιο τρόπο όλοι καλούμαστε
να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής μας. Έχει
νόημα όμως να μην παραιτηθούμε αλλά να
αναζητήσει ο καθένας τρόπους που θα τον
βοηθήσουν να προσαρμοστεί με τον πιο
ομαλό τρόπο στα νέα δεδομένα. Βρες λοι-
πόν το δικό σου αντιστάθμισμα και κάντο
μέρος της ζωής σου. 

• Περάστε καλά με όλα όσα έχετε και όχι
με όλα όσα θα θέλατε να έχετε!

Tips για διαχείριση τους stress 
• Θέστε ρεαλιστικούς στόχους
• Βρείτε ευχάριστες δραστηριότητες 
• Τεχνικές χαλάρωσης
• Ημερολόγιο προγραμματισμού – μας

δίνει την αίσθηση ότι ασκούμε έλεγχο στη
ζωή μας. 

• Άσκηση
• Αποκτήστε καθημερινές συνήθειες -

δημιουργούν αίσθηση ασφάλειας
• Ξεκινήστε ημερολόγιο καταγραφής

σκέψεων – συναισθημάτων.
• Σωστή διατροφή
• Αναζητήστε στήριξη
• Βάλτε το γέλιο στη ζωή σας
Και τέλος μία προσωπική συμβουλή:

Φροντίστε για τον χώρο που ζείτε να είναι
χαλαρωτικός και να έχει όμορφες παρα-
στάσεις! Βοηθάει! �

Γυναίκες και οικονομική κρίση: 
Tips για να βγούμε - όσο γίνεται - αλώβητες από αυτή την κατάσταση!

Τα ματζούνια της γιαγιάς: 
ένα αφιέρωμα στα γιατροσόφια 

Ας θυμηθούμε μερικά θαυματουργά
γιατροσόφια, αλφαβητικά.
Χρησιμοποιήστε τα αρωματικά φυτά, τα
βότανα, τα φρούτα και τα λαχανικά με
προσοχή. 
Εκμεταλλευτείτε τα φυσικά συστατικά
τους με μέτρο. Θυμηθείτε ότι κάποια
από αυτά δεν πρέπει να δίνονται σε παι-
διά ή σε εγκυμονούσες, ούτε πρέπει να
τα χρησιμοποιείτε αν υποφέρετε από
μακροχρόνιες ασθένειες ή αν λαμβάνετε
φάρμακα για συγκεκριμένες παθήσεις. 
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συμ-
βουλεύεστε τον προσωπικό σας Ιατρό. 



Η απόφαση
Με την προσφυγή του ο αιτητής ζητά δή-

λωση ή/και απόφαση του δικαστηρίου ότι η
συνεχιζόμενη παράλειψη των καθ΄ ων η αί-
τηση, να τον προάξουν ή να εγκρίνουν, αν-
τίστοιχα, την προαγωγή του στη θέση Υπα-
στυνόμου, στην Αστυνομία Κύπρου, από
την 9.3.2010 ή από οποιαδήποτε άλλη ημε-
ρομηνία ο αιτητής δικαιούται να προαχθεί,
με βάση τη σχετική πρωτοβάθμια και δευ-
τεροβάθμια νομοθεσία, είναι άκυρη και
στερημένη νομίμου αποτελέσματος, και
οτιδήποτε παραληφθέν οφείλει να διενερ-
γηθεί.

Με την προσφυγή προσβάλλεται κατ΄
ισχυρισμό συνεχιζόμενη παράλειψη οφει-
λόμενης ενέργειας και όχι συγκεκριμένη
απορριπτική απόφαση. 

Ο αιτητής υπηρετεί στην Αστυνομία Κύ-
πρου σε θέση εξειδικευμένου προσωπικού
από την 9.3.2004 και συγκεκριμένα σε θέση
Κυβερνήτη Τρίτης Τάξης. Είναι η θέση του
ότι κατά πάντα ουσιώδη χρόνο ήταν κάτο-
χος πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου
ή άλλου ισοδύναμου προσόντος και επο-
μένως, σύμφωνα με τον Κανονισμό 4(1) (β)
των περί Αστυνομίας (Προαγωγές Εξειδι-
κευμένων Μελών) Κανονισμών του 2006
(Κ.Δ.Π. 191/2006), δικαιούτο προαγωγής
στη θέση Υπαστυνόμου κατά τη συμπλή-
ρωση εξαετούς υπηρεσίας, δηλαδή στις
9.3.2010, δεδομένου ότι πληρούσε όλες τις
προϋποθέσεις του προαναφερόμενου Κα-
νονισμού.

Στην ένσταση των καθ΄ ων η αίτηση γί-
νεται παραδεκτό ότι ο αιτητής προσλή-
φθηκε στην Αστυνομία ως Εξειδικευμένος
Λοχίας στις 9.3.2004 και από τις 30.11.2009
υπηρετούσε στην Λ. & Ν.Α. Λάρνακας
(Ναυτικός Σταθμός) και είναι κάτοχος δι-
πλώματος Πλοιάρχου της Ακαδημίας Εμ-
πορικού Ναυτικού, Ασπρόπυργου Ελλά-
δας. Οι καθ΄ ων η αίτηση ισχυρίζονται στην
ένσταση τους ότι ο αιτητής δεν είναι κάτο-
χος πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου
ή άλλου ισοδύναμου προσόντος σύμφωνα
με τον προαναφερόμενο Κανονισμό και
επομένως ότι δεν δικαιούται σε προαγωγή
στη θέση Υπαστυνόμου, με τη συμπλή-
ρωση εξαετούς υπηρεσίας στο βαθμό του
Λοχία. Σύμφωνα με τον Κανονισμό ο αιτη-

τής θα πρέπει να συμπληρώσει επταετή
υπηρεσία στο βαθμό του Λοχία για να δι-
καιούται σε προαγωγή. 

Περαιτέρω στην ένσταση γίνεται ανα-
φορά σε πιστοποιητικό του ΚΥ.ΣΑ.Τ.Σ.
σύμφωνα με το οποίο το δίπλωμα του αι-
τητή αναγνωρίζεται μεν ως ισότιμο και 
αντίστοιχο προς πτυχίο Ανώτατης Εκπαί-
δευσης Τεχνολογικού Τομέα, στον
κλάδο/ειδίκευση Πλοιάρχου, δεν αναγνω-
ρίζεται όμως ως δίπλωμα πανεπιστημιακού
επιπέδου, όπως ορίζει ο Κανονισμός. 

Με απασχόλησε καταρχήν το ζήτημα ότι
με την προσφυγή δεν προσβάλλεται συγ-
κεκριμένη απορριπτική απόφαση των καθ΄
ων η αίτηση αλλά προσβάλλεται κατ΄ ισχυ-
ρισμό συνεχιζόμενη παράλειψη των καθ΄
ων η αίτηση να προάξουν (ο πρώτος καθ΄
ου η αίτηση) και/ή να εγκρίνουν την προ-
αγωγή του αιτητή (ο δεύτερος καθ΄ ου η αί-
τηση), στη θέση Υπαστυνόμου. 

Ο Κανονισμός 3 των προαναφερόμενων
Κανονισμών προνοεί ότι προαγωγές στους
βαθμούς της συνδυασμένης θέσης Αστυ-
φύλακα, Λοχία, Υπαστυνόμου, Ανώτερου
Υπαστυνόμου και Αστυνόμου Β΄ των εξει-
δικευμένων μελών στης Αστυνομίας, διε-
νεργούνται από τον Αρχηγό μετά από έγ-
κριση του Υπουργού, εφόσον πληρούνται
οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στους
κανονισμούς. 

Στον Κανονισμό 4(1) (β) προνοείται ότι
για προαγωγή στο βαθμό του Υπαστυνό-
μου, κάποιος θα πρέπει να έχει συμπληρώ-
σει εξαετή υπηρεσία στο βαθμό του Λοχία,
όμως Λοχίας ο οποίος δεν είναι κάτοχος
πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου ή
άλλου ισοδύναμου προσόντος ή κάτοχος
επαγγελματικής άδειας χειριστή, ηλεκτρο-
λόγου, μηχανικού ή ηλεκτρονικού πτητι-
κών μέσων, αλλά είναι κάτοχος διπλώμα-
τος σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με
τριετή ή τετραετή μεταλυκειακό τίτλο
σπουδών, αντί της προαναφερόμενης εξα-
ετούς υπηρεσίας, θα πρέπει να συμπληρώ-
σει επταετή υπηρεσία στο βαθμό του
Λοχία. Επιπρόσθετα θα πρέπει κατά τη
διάρκεια της διετίας που προηγείται της
συμπλήρωσης εξαετούς ή επταετούς, ανά-
λογα με την περίπτωση, υπηρεσίας στο
βαθμό του Λοχία να μην του έχει επιβληθεί
ποινή μεγαλύτερη από αυστηρή επίπληξη
για πειθαρχικό αδίκημα σύμφωνα με τους
περί Αστυνομίας (Πειθαρχικούς) Κανονι-
σμούς. 

Ενόψει των όσων αναγράφονται στους
Κανονισμούς 3 και 4(1) (β) των προανα-
φερθέντων Κανονισμών θεωρώ ότι αν ο αι-
τητής πληροί τις προϋποθέσεις του Κανο-
νισμού 4(1) (β) τότε δικαιούται σε
προαγωγή στη θέση Υπαστυνόμου και ο
Αρχηγός οφείλει να διενεργήσει την προ-
αγωγή, στο χρόνο που αυτή πρέπει να
γίνει, μετά από έγκριση του Υπουργού. Κα-

ταλήγω, επομένως, στο συμπέρασμα ότι ο
αιτητής μπορεί να προσβάλει την κατ΄
ισχυρισμό συνεχιζόμενη παράλειψη των
καθ΄ ων η αίτηση να τον προάξουν, από τις
9.3.2010. 

Το μοναδικό ζήτημα που εγείρεται στην
παρούσα υπόθεση είναι το κατά πόσον ο
αιτητής πληρούσε τις προϋποθέσεις του
Κανονισμού 4(1) (β) για να προαχθεί στη
θέση Υπαστυνόμου στα έξι χρόνια από την
πρόσληψη του στην Αστυνομία, δηλαδή
την 9.3.2010, ή αν θα έπρεπε να αναμένει
τη συμπλήρωση επτά ετών, δηλαδή μέχρι
την 9.3.2011. Δεν τέθηκε οποιοδήποτε
θέμα πειθαρχικής ποινής που επιβλήθηκε
στον αιτητή και επομένως το μόνο θέμα
που είναι επίδικο είναι το κατά πόσον ο αι-
τητής ήταν, κατά τον ουσιώδη χρόνο, κά-
τοχος πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτ-
λου ή άλλου ισοδύναμου προσόντος. 

Το ΚΥ.ΣΑ.Τ.Σ. που είναι το αρμόδιο όρ-
γανο στην Κυπριακή Δημοκρατία για ζητή-
ματα αναγνώρισης τίτλου σπουδών, με επι-
στολή του ημερ. 27.4.2009 προς τον αιτητή,
του έγραψε ότι: «Ο τίτλος σπουδών σας
«δίπλωμα», ο οποίος έχει απονεμηθεί από
την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού,
Ασπρόπυργου της Ελλάδας, αναγνωρίζε-
ται ως τίτλος ισότιμος και αντίστοιχος προς
Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνολογι-
κού Τομέα στον κλάδο/ειδίκευση Πλοιάρ-
χων».

Επίσης ο αιτητής είναι κάτοχος πιστο-
ποιητικού αναγνώρισης ισοτιμίας και αντι-
στοιχίας τίτλου σπουδών, του ΚΥ.ΣΑ.Τ.Σ.,
με αριθμό μητρώου 6015 και ημερ. 9.6.2010,
με το οποίο αναγνωρίζεται ο τίτλος σπου-
δών του ως τίτλος ισότιμος και αντίστοιχος
προς πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης Τε-
χνολογικού Τομέα στον κλάδο/ειδίκευση
Πλοιάρχων, όπως ορίζεται από τους σχετι-
κούς Κανονισμούς. Οι σχετικοί Κανονισμοί
(οι περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών
Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και
Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Κανονι-
σμοί του 1999, Κ.Δ.Π. 172/99) προνοούν,
στον Κανονισμό 3, για αναγνώριση ισοτι-
μίας, και για αναγνώριση ισοτιμίας και αν-
τιστοιχίας, υπό προϋποθέσεις που καθορί-
ζονται. Στον Κανονισμό 4(1) (β) προνοείται
ότι, Πτυχίο σημαίνει τον πρώτο καταλη-
κτικό τίτλο πανεπιστημιακού επιπέδου, ο
οποίος χορηγείται μετά από επιτυχή ολο-
κλήρωση προγράμματος σπουδών που
προσφέρεται από ιδρύματα, όπως αυτά κα-
θορίζονται στον Κανονισμό 3(1). 

Εξέτασα με προσοχή όλα τα ενώπιον μου
στοιχεία και κατέληξα στο συμπέρασμα ότι,
σύμφωνα με την προαναφερόμενη επι-
στολή και το προαναφερόμενο πιστοποι-
ητικό του ΚΥ.ΣΑ.Τ.Σ., το δίπλωμα του αι-
τητή, έχει αναγνωριστεί ως τίτλος ισότιμος
και αντίστοιχος προς Πτυχίο Ανώτατης Εκ-

παίδευσης Τεχνολογικού Τομέα. Ο όρος
«Πτυχίο» σύμφωνα με τον Κανονισμό 4 της
Κ.Δ.Π. 172/99 σημαίνει «καταληκτικόν
τίτλο πανεπιστημιακού επιπέδου». Επομέ-
νως, κατά την εκτίμηση μου, το δίπλωμα
του αιτητή είναι ισότιμο και αντίστοιχο του
πρώτου καταληκτικού τίτλου πανεπιστη-
μιακού επιπέδου. Επίσης στο λεξικό της
Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπι-
νίωτη, ο όρος «ανώτατη εκπαίδευση» ή
«βαθμίδα εκπαίδευσης» ερμηνεύεται ότι
αντιστοιχεί στο επίπεδο του πανεπιστημίου
ή του πολυτεχνείου. 

Τα προαναφερόμενα είναι αρκετά, κατά
την εκτίμηση μου, για να θεωρηθεί ο αιτη-
τής ως κάτοχος καταληκτικού τίτλου πα-
νεπιστημιακού επιπέδου, και επομένως ως
κάτοχος πανεπιστημιακού διπλώματος ή
τίτλου ή άλλου ισοδύναμου προσόντος
σύμφωνα με τον Κανονισμό 4(1) (β) της
Κ.Δ.Π. 191/2006. Άρα ο αιτητής ήταν δι-
καιούμενος σε προαγωγή, στη θέση του
Υπαστυνόμου, με τη συμπλήρωση εξαετούς
υπηρεσίας στο βαθμό του Λοχία, δηλαδή
από τις 9.3.2010. 

Στην Υπόθεση αρ. 1310/2009, Παναγή ν.
Δημοκρατίας, ημερ. 12.7.2011, ο αδελφός
Δικαστής Κραμβής εξέτασε ζήτημα παρό-
μοιο με αυτό που εγείρεται στην παρούσα
προσφυγή με τη διαφορά ότι σ΄ εκείνη την
υπόθεση ο αιτητής ήταν απόφοιτος της
Ανώτερης Δημόσιας Σχολής Εμπορικού
Ναυτικού στην Πρέβεζα, ενώ στην πα-
ρούσα υπόθεση ο αιτητής αποφοίτησε από
την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού στον
Ασπρόπυργο. Υιοθετώ τα όσα αναφέρον-
ται από τον αδελφό Δικαστή στην υπόθεση
εκείνη στην οποία γίνεται πλήρης ανάλυση
του ζητήματος που εγείρεται και στην πα-
ρούσα προσφυγή. Στην υπόθεση εκείνη η
προσφυγή πέτυχε, με αποτέλεσμα την ακύ-
ρωση της προσβληθείσας απορριπτικής
απόφασης. Στην υπόθεση εκείνη υπήρχε αί-
τημα του αιτητή για προαγωγή ημερ.
9.4.2009 και απόρριψη του αιτήματος του,
αρχικής ημερομηνίας 6.7.2009, η οποία επι-
βεβαιώθηκε με νέα απόφαση ημερ.
10.9.2009.

Για τους λόγους που προσπάθησα να
εξηγήσω θεωρώ ότι ο αιτητής απέδειξε συ-
νεχιζόμενη παράλειψη, των καθ΄ ων η αί-
τηση, να τον προάξουν από τις 9.3.2010,
όπως όφειλαν. Σημειώνω ότι ο αιτητής
προάχθηκε σε Υπαστυνόμο στις 30.9.2011,
όπως αναγράφεται στον προσωπικό του
φάκελο ο οποίος κατατέθηκε ενώπιον μου
ως Τεκμήριο 1.

Κατά συνέπεια η προσφυγή επιτυγχάνει
και εκδίδεται απόφαση ως η παράγραφος
Α του αιτητικού της προσφυγής. Επιπρό-
σθετα υπέρ του αιτητή επιδικάζονται έξοδα
ανερχόμενα σε €1.200.-, πλέον Φ.Π.Α., αν
υπάρχει. �

Yπάλληλος
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Υπόθεση αρ. 681/2010

Ανδρέας Αρμοστή 
ν. 

Δημοκρατίας
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Eτοιμάζει Γλαύκος Xατζηπέτρου

ΟΠάμπος Γ.Γεωργιάδης, αφυπηρετήσας δημόσιος
υπάλληλος έχει ήδη εκδώσει και άλλα του έργα όλα
στη Κυπριακή διάλεκτο «Πάφος πριν πενήντα χρό-

νια» 1996, «Αμμόχωστος μου» 1997, «Καρτσικλατίσματα»
2005 και τα «Σάτιρα Διαχρονική – Μαθητική» 2001.

Το νεώτερο έργο του είναι βαθειά φιλοσοφημένο και
αποτελεί το επιστέγασμα των μακρόχρονων εμπειριών του,

εξιστορεί τα δύσκολα παιδικά του χρόνια, την βαθειά του
αγάπη και σέβας προς τους γονιούς και δασκάλους του, τον
βαθύτατο πόνο για τους ανθρώπους της προσφυγιάς, την
αγάπη του για την Αμμόχωστο και γενικά στην προσήλωσή
του στις παράδοσης του λαού μας.

Απολαμβάνει κανείς την Κυπριακή διάλεκτο που ο Πάμ-
πος Π. Γεωργιάδης χρησιμοποιεί σε όλα του τα ποιήματα

με μεγάλη δεξιοτεχνία.  Του ευ-
χόμαστε καλή υγεία και την
ευχή να συνεχίζει να γράφει για
να μας τέρπει και προβληματί-
ζει. �

Αντώνης Πρωτοπαπάς

Νέα Έκδοση Ποιητικών συλλογών του Πάμπου Π. Γεωργιάδη 
σε Κυπριακή διάλεκτο με τίτλο «Τα Τσιαττίσματα του Γκαράζ»



Μη δίνετε πληροφορίες
για προσωπικά στοιχεία

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων πληρο-
φορούν το κοινό ότι ουδεμία σχέση έχουν με άτομα
τα οποία, επικαλούμενοι ότι εργάζονται στις Υπη-

ρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, επικοινωνούν μέσω κινη-
τών τηλεφώνων με το κοινό ζητώντας πληροφορίες σχετι-
κά με προσωπικά στοιχεία.

Οι Υπηρεσίες προτρέπουν το κοινό σε τέτοιες περιπτώ-
σεις να μη δίδουν καμία πληροφορία και να καταγγέλλουν
το γεγονός στην Αστυνομία. �

Yπάλληλος
δημόσιοςΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  20126

Της Μάγδας Τσολάκη, 
Νευρολόγος-ψυχίατρος, καθηγήτρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης και πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νόσου Alzh-
eimer.

Ανάμεσα στα δέκα πιο σημαντικά ιατρικά θέματα
στα γηρατειά το πρώτο είναι η άνοια. Ο ασθενής με
άνοια δεν έχει σωματική υγεία (πάσχει ο εγκέφα-

λος), δεν έχει νοητική υγεία (επηρεάζονται οι ανώτερες
νοητικές λειτουργίες), δεν έχει κοινωνική υγεία (απομο-
νώνεται διότι δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των συ-
νανθρώπων του) και, τέλος, δεν έχει συναισθηματική
υγεία, διότι το συναίσθημά του γίνεται συνήθως επίπεδο,
χωρίς διακυμάνσεις ή είναι καταθλιπτικό και σπάνια έχει
ευφορία.

Μελέτες τονίζουν ότι δεν πρέπει να καθυστερεί να τεθεί
η διάγνωση περισσότερο από έναν χρόνο από την έναρξη
των συμπτωμάτων.

Είναι πολύ σημαντικό οι ηλικιωμένοι ασθενείς που πα-
ρουσιάζουν κάποιες ήπιες διαταραχές είτε στις νοητικές
τους λειτουργίες (μνήμη, λόγος, προσανατολισμός, προ-
σοχή, συγκέντρωση, λύση προβλημάτων) είτε στη διάθε-
σή τους και στην κοινωνική τους ζωή να πηγαίνουν εγκαί-
ρως στον γιατρό τους μαζί με τον περιθάλποντά τους. Ο
γιατρός τους έπειτα από δομημένη συνέντευξη και σε συ-
νεργασία με εκπαιδευμένο ψυχολόγο μπορεί να μετρήσει
τις ανωτέρω διαταραχές, να δώσει συγκεκριμένες εργα-
στηριακές εξετάσεις και στη συνέχεια να θέσει τη διάγνω-
ση όταν ακόμη ξεκινούν τα προβλήματα.
Μπορεί να είναι αναστρέψιμη...

Υπάρχουν αρκετοί ασθενείς οι οποίοι έχουν κατάθλιψη,
ιδιαίτερα στις ημέρες μας, και οι οποίοι αν ακολουθήσουν
την κατάλληλη θεραπεία θα γίνουν καλά. Μπορεί όμως η
κατάθλιψη να είναι το πρώτο σύμπτωμα της άνοιας.

Πολλοί ασθενείς με ήπια προβλήματα στη μνήμη τους
έχουν αυξημένη ομοκυστεΐνη, χαμηλή Β12 ή χαμηλό φολι-
κό οξύ. Παίρνοντας εγκαίρως την ανάλογη φαρμακευτική
αγωγή γίνονται φυσιολογικοί. Σε αρκετούς ασθενείς βρί-
σκουμε προβλήματα στον θυρεοειδή, υποθυρεοειδισμό ή
υπερθυρεοειδισμό, που επίσης διορθώνονται. Τέλος, υπάρ-
χουν και σήμερα συνάνθρωποί μας που έχουν αρχόμενη
άνοια και πάσχουν από σύφιλη, η οποία, όπως όλοι γνωρί-
ζουμε σήμερα, θεραπεύεται. Αν ο ασθενής μας πάσχει από
όλες τις ανωτέρω διαταραχές και επισκεφθεί εγκαίρως τον

γιατρό του, υπάρχουν πολλές ελπίδες να επιστρέψει σε φυ-
σιολογική κατάσταση.
Τα Κέντρα Ημέρας

Αλλά και αν  ο ασθενής μας δεν έχει τίποτε από τα ανω-
τέρω και είναι σε προστάδιο της άνοιας (ήπια νοητική δια-
ταραχή) συμμετέχοντας στες πολλαπλές και ποικίλες δρα-
στηριότητες που έχουν στόχο τη βελτίωση των νοητικών
λειτουργιών,  καθυστερεί τη μετάπτωση στην άνοια. 
Εγκαιρη φαρμακευτική αγωγή

Υπάρχει βεβαίως ελπίδα και για εκείνους που έχουν τα
πρώτα συμπτώματα της άνοιας να βελτιωθούν αλλά και
στη συνέχεια να παραμείνουν σε καλά επίπεδα παίρνοντας
αναστολείς χολινεστερασών. Το 50% των ασθενών παρου-
σιάζουν βελτίωση, κυρίως των νοητικών λειτουργιών τους,
τους επόμενους έξι μήνες,  το 25% παραμένουν σταθεροί
για περίπου έναν χρόνο, ενώ οι υπόλοιποι χειροτερεύουν,
αλλά υπάρχει μελέτη που αποδεικνύει ότι χειροτερεύουν
λιγότερο από ό,τι θα χειροτέρευαν αν δεν έπαιρναν ανα-
στολέα χολινεστερασών.

Η τελευταία διαφοροποίηση στην αγωγή της άνοιας τύ-
που Alzheimer είναι η χορήγηση του διαδερμικού αυτο-
κόλλητου ριβαστιγμίνης. Το διαδερμικό αυτοκόλλητο μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους ασθενείς με άνοια της
νόσου Alzheimer σε οποιοδήποτε στάδιο και της νόσου
Parkinson και επιπροσθέτως σε εκείνους που έχουν ανεπι-
θύμητες ενέργειες από άλλα φάρμακα ή δεν είναι αισθητό
το θεραπευτικό τους αποτέλεσμα. Παράλληλα το μεγαλύ-
τερο όφελος που προσφέρει η καινοτόμος αυτή μορφή χο-
ρήγησης εντοπίζεται στην ταχύτητα επίτευξης της μέγι-
στης θεραπευτικής δόσης για το σύνολο σχεδόν των ασθε-
νών, εύκολα, με εξαιρετική ανοχή και ασφάλεια. �

(Από το ΒΗΜΑ)

Αλτσχάιμερ: Πολύτιμη η έγκαιρη διάγνωση
Η νόσος Αλτσχάιμερ «πληγώνει» όλο και περισσότερες οικογένειες, αυτό όμως δεν είναι λόγος για ολιγωρία. 
Μια έγκαιρη διάγνωση μπορεί είτε να θεραπεύσει είτε αποτελεσματικά να αντιμετωπίσει

Οκαθένας θα πρέπει να ένιωσε άσχημα την περα-
σμένη Κυριακή όταν αναγγέλθηκε ότι κάποιος από
τους ανθρώπους που έτρεξαν 10.000 μέτρα στο

πλαίσιο του Μαραθωνίου της Αθήνας, μετά τον τερματι-
σμό, αισθάνθηκε αδιαθεσία και τελικά έχασε τη μάχη για τη
ζωή. «Το Βήμα» απευθύνθηκε στο ΕΚΚΑΝ (Ειδικό Κέντρο
Καρδιάς Αθλητών και Νέων), που διατηρεί μάλιστα και ει-
δική σελίδα στο Διαδίκτυο με πολλές σχετικές πληροφο-
ρίες (www.ekkan.med.uoa.gr/) για να έχει μια πιο έγκυρη
πληροφόρηση σχετικά με τα πιθανά αίτια ενός τέτοιου γε-
γονότος.

Ο δρομέας αυτός, όπως έγινε γνωστό, είχε προηγούμενο
καρδιολογικό ιστορικό στεφανιαίας νόσου. Σίγουρα θα του
είχε συστηθεί να μην τρέξει σε έναν αγώνα όπως αυτός,
αλλά αγνόησε τη σύσταση. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα μεμο-
νωμένο περιστατικό ή γενικότερα πρέπει να αρχίσουμε να
αμφισβητούμε το θέμα «σωματική άσκηση»;
Υπάρχουν «καλά» και «κακά» αθλήματα;

Κατά τον γιατρό Αρη Αναστασάκη, επιστημονικό υπεύ-
θυνο της Μονάδας Κληρονομικών Παθήσεων στην Α'
Καρδιολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, «η
άσκηση μέχρις ενός ορισμένου ορίου βελτιώνει την υγεία.
Μόνο που το όριο το προσδιορίζει και το αντίστοιχο άθλη-
μα. Η ήπια άσκηση ωφελεί σε ένα γυμναστήριο, σε ερασι-

τεχνικό επίπεδο ή σε επίπεδο ανταγωνιστικού αθλητισμού
με κανόνες και πλαίσια. Εκτός όμως από το ότι η άσκηση
για πρωταθλητισμό μπορεί να ξεπεράσει τα σωματικά όρια,
υπάρχουν και αθλήματα που μπορεί να χαρακτηριστούν ως
"τοξικά". Ενα από αυτά είναι και ο μαραθώνιος. Διότι από
μερίδα επιστημόνων θεωρείται ότι ξεπερνά τις δυνατότητες
του ανθρώπινου υλικού».

Κάποια σωματικά δεδομένα, καθώς μεταβάλλονται με
την άσκηση, δίνουν μια καμπύλη που δείχνει σωματική
βελτίωση. Σε αθλητές μεγάλων αποστάσεων όμως, καθώς
αυτοί βάζουν όλο και μεγαλύτερες ποσότητες προπόνη-
σης, η καμπύλη αλλάζει μορφή, υποδεικνύοντας ότι εδώ
έχουμε πλέον σωματική φθορά αντί για βελτίωση. Παρα-
τηρήθηκε μάλιστα ότι οι μαραθωνοδρόμοι ανεβάζουν τα
μυοκαρδιακά ένζυμα. Αυτά όμως ανεβαίνουν και στην πε-
ρίπτωση του εμφράγματος και αποτελούν ένδειξη νέκρω-
σης μικρών τμημάτων του μυοκαρδίου.

Οπως λέει ο κ. Αναστασάκης, «με την ήπια άσκηση έχου-
με μεταβολές στην καρδιά που χαρακτηρίζονται ως κα-
λοήθεις προσαρμογές. Ως εκεί όμως. Διότι αν συνεχίσουμε
και φθάσουμε στις λεγόμενες κακοήθεις μετατροπές κιν-
δυνεύουμε. Σήμερα οι καρδιολόγοι τείνουν να αναιρέσουν
την πεποίθηση ότι "όλα τα αθλήματα κάνουν καλό"».
Ελεγχος πάνω απ' όλα!

Σε έρευνα του ΕΚΚΑΝ για τους αιφνιδίους θανάτους
των νέων από το 1998 ως το 2006, παρατηρήθηκαν τα εξής:
Από τους 350 θανάτους το 70% οφειλόταν σε καρδιαγγει-
ακά νοσήματα κληρονομικού τύπου. Το πρόβλημα με τα
νοσήματα στις ηλικίες κάτω των 35 ετών είναι ότι δεν
έχουν προειδοποιητική φάση και η πρώτη εκδήλωσή τους
είναι δυστυχώς και η τελευταία, διότι ο ασθενής δεν επιζεί.
Ετσι σήμερα θεωρείται απαραίτητος ο προαγωνιστικός
έλεγχος, δηλαδή η εξέταση από γιατρό πριν από την έναρ-
ξη της άθλησης. Παράλληλα γίνεται προσπάθεια για τον
εντοπισμό ομάδων υψηλού κινδύνου στον πληθυσμό. Πρέ-
πει δηλαδή όταν εντοπίζονται ασθενείς με κληρονομικά
καρδιακά νοσήματα να προειδοποιούνται τα μέλη της οι-
κογένειας. Δημιουργούνται έτσι και τα λεγόμενα Δίκτυα
Στοχευμένης Πρόληψης για πληρέστερη προληπτική ανί-
χνευση μελλοντικών δυσάρεστων περιστατικών. Με τέ-
τοιες μεθόδους στην Ιταλία κατάφεραν και έριξαν τα περι-
στατικά αυτά από το 10% στο 2%. �

ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ

Γιατί να χαθεί μια ζωή;

ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

115 εκατομμύρια υπολογίζεται ότι θα
είναι παγκοσμίως οι ασθενείς με Αλ-
τσχάιμερ ως το 2050

Η αθλήτρια Σάν-
τσα Καρίνα πέ-
φτει εξαντλημέ-
νη στο έδαφος
πέρυσι στη Βα-
λένθια της Ισπα-
νίας, αφού πρώ-
τα κέρδισε την
τρίτη θέση στον
τοπικό μαραθώ-
νιο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Κίνηση Υπεράσπισης Παγκυπρίου Γυμνασίου

σας προσκαλεί στην Εσπερίδα που οργανώνει με θέμα

«Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον 
του Παγκυπρίου Γυμνασίου»
την Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2012
από τις 6.15 μ.μ. έως τις 8.15 μ.μ.

Αίθουσα τελετών του Παγκυπρίου Γυμνασίου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Α. Χαιρετισμοί
Β. Εισηγήσεις από τους:

Γιώργο Χατζηκωστή, πρώην Γυμνασιάρχη του Παγ-
κυπρίου Γυμνασίου
Σόλωνα Χαραλάμπους, Γυμνασιάρχη του Παγκυπρί-
ου Γυμνασίου
Παναγιώτη Περσιάνη, πρώην Αν. Καθηγητή του Πα-
νεπιστημίου Κύπρου

Γ. Συζήτηση με συντονιστή τον:
Νίκο Παναγιώτου, πρώην Διευθυντή Πολιτιστικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

Δ. Δεξίωση

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22377326
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Στο χαιρετισμό του στη 14η Σύνοδο
της Βουλής των Γερόντων που συ-
νήλθε στις 17 Νοεμβρίου ο Πρό-

εδρος της Βουλής σημείωσε με ιδιαίτερη
ικανοποίηση ότι μέσα από την πολύχρονη
πορεία της Βουλής των Γερόντων και της
πείρας που αποκτήθηκε, αποδεικνύεται έμ-
πρακτα πως ο στόχος που η ίδια έθεσε από
την αρχή της λειτουργίας της να καταστεί
το βήμα και η έπαλξη του αγώνα, που έχει
ως στόχο την αναβάθμιση του βιοτικού επι-
πέδου και των συνθηκών ζωής των ανθρώ-
πων της τρίτης ηλικίας, από κάθε άποψη,
επιτυγχάνεται και αυτό είναι ακόμη πιο ση-
μαντικό στις μέρες μας, που η οικονομική
κρίση αποτελεί μέρος της καθημερινότητας
όλων μας.

Η 14η Σύνοδος ασχολήθηκε με το θέμα
«Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργού Γήρανσης και
Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών 2012», με
ιδιαίτερη αναφορά στα θέματα υγείας και
κοινωνικής πρόνοιας.

Όπως και προηγούμενα και φέτος τις ερ-
γασίες της Βουλής των Γερόντων παρακο-
λούθησε και εκπρόσωπος της Κυπριακής
Παιδοβουλής, που απηύθυνε και χαιρετι-
σμό, γεγονός που αποδεικνύει στην πράξη
την αγάπη και το ενδιαφέρον των νεότε-
ρων για τους γηραιότερους συμπολίτες
μας. Αντίστοιχη κίνηση γίνεται και στο
πλαίσιο της Συνόδου της Κυπριακής Παι-
δοβουλής. Διοργανώθηκε επίσης τον πε-
ρασμένο Απρίλιο η 1η Κοινή Σύνοδος της
Βουλής των Γερόντων και της Κυπριακής
Παιδοβουλής. Η εκδήλωση εντάχθηκε στο
πλαίσιο του «Ευρωπαϊκού Έτους Ενεργού
Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γε-
νεών», με στόχο να δοθεί ένα βήμα και το
έναυσμα στον διαγενεαλογικό διάλογο και
να ενισχυθεί η αλληλεγγύη μεταξύ των γε-
νεών κάτω από το σύνθημα: «Δώσε μου τη
γνώση σου, να σου δώσω τη δύναμή μου».

Οι εξελίξεις αυτές χαρακτηρίζονται ως
ελπιδοφόρες ενδείξεις ότι οι νεότεροι και
οι μεγαλύτεροι σε ηλικία συμπολίτες μας
μπορούν να συνεργαστούν για το κοινό

καλό, και αυτό μας κάνει να ελπίζουμε ότι
σε πολλούς τομείς δράσης δεν χωρούν ηλι-
κιακά στεγανά γι’ αυτό και υπάρχει χώρος
ώστε όλοι οι πολίτες να μπορούν να έχουν
ενεργότερο λόγο και ρόλο στην προσπά-
θεια αυτή. Ας θυμηθούμε ότι μια τέτοια ση-
μαδιακή ημέρα οι νέοι μας πρωτοστάτησαν
στην εξέγερση του Πολυτεχνείου ανοίγον-
τας τον δρόμο για τη δημοκρατία στην Ελ-
λάδα. Με αφορμή την πραγματιοποίηση
της Συνόδου της Βουλής των Γερόντων,
στην επέτειο του Πολυτεχνείου η Σύνοδος
τίμησε και απότισε φόρο τιμής στους νε-
κρούς και τους αγωνιστές που, αψηφώντας
τα τανκς της Χούντας, όρθωσαν το ανά-
στημα τους και διεκδίκησαν «ψωμί-παι-
δεία-ελευθερία».

Τονίστηκε ότι κάθε Σύνοδος της Βουλής
των Γερόντων αποτελεί ευκαιρία και
αφορμή για την ανάδειξη ιδιαίτερων πτυ-
χών της ζωής των ηλικιωμένων μας, μέσα
από τις δικές τους προσωπικές μαρτυρίες
και τα δικά τους βιώματα, ενώ ταυτόχρονα
υποδεικνύει στην πολιτεία το καθήκον της
να προσφέρει στους ηλικιωμένους μας τέ-
τοιες συνθήκες που να τους εξασφαλίζουν
μια ενεργό γήρανση, μέσα από το τρίπτυχο
απασχόληση, συμμετοχή στην κοινωνία και
ανεξάρτητη διαβίωση, μέσα σε καλές συν-
θήκες υγείας.

Η επιλογή του φετινού θέματος για συ-
ζήτηση και ανταλλαγή απόψεων είναι στο-
χευμένη, αφού η παγκόσμια οικονομική
κρίση έχει επιπτώσεις, κυρίως στις πιο ευά-
λωτες ομάδες του πληθυσμού, και είναι γι’
αυτό τον λόγο που η μεγαλύτερη εμπλοκή
και η αλληλεγγύη μπορούν να δώσουν
απαντήσεις σε πολλά από τα προβλήματα
που είναι απότοκα της οικονομικής κρίσης.
Παράλληλα όμως, η οικονομική κρίση μπο-
ρεί να αποτελέσει την πρόσκληση και την
πρόκληση για όλους μας, για να συμβά-
λουμε στη δημιουργία μιας κοινωνίας πιο
ανθρώπινης, που δεν βασίζεται μόνο σε οι-
κονομικούς δείκτες και αριθμούς, αλλά σε
«άδηλους» και μη ικανοποιητικά αξιοποι-

ημένους πόρους. Άλλωστε η Κύπρος, μέσα
από την ιστορία της απέδειξε ότι η αλλη-
λεγγύη και η ανθρωπιά αποτελούν αξίες με
υψηλή προστιθέμενη αξία.

Ο Πρόεδρος του Σώματος ανάφερε ότι η
Βουλή των Αντιπροσώπων αφουγκράζεται
τα προβλήματα των ηλικιωμένων με πολ-
λές ευκαιρίες και γι’ αυτό γνωρίζει πολύ
καλά ότι αυτά δεν είναι μόνο οικονομικά.
Οι ηλικιωμένοι μας, είπε, αντιμετωπίζουν
και προβλήματα περιθωριοποίησης μέσα
στην κοινωνία. Απάντηση στην κοινωνική
αυτή απομόνωση μπορεί να δώσει η ενερ-
γός γήρανση και αλληλεγγύη. Μέσα από
την ενεργό γήρανση διασφαλίζεται η καλή
υγεία, η ανεξαρτησία, η ικανοποίηση για
την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, η
καλύτερη ποιότητα ζωής, η μεγαλύτερη
συμμετοχή και πολλά άλλα. Οι πιο πάνω
στόχοι δεν είναι απραγματοποίητοι και η
υλοποίηση τους θα μπορούσε να δώσει
ώθηση και στην κοινωνική ανάπτυξη.

Προς την κατεύθυνση αυτή η Βουλή των
Αντιπροσώπων είναι έτοιμη να συνδράμει
υπερψηφίζοντας κάθε νομοθεσία που συμ-
βάλλει στην απάμβλυνση των οποιωνδή-
ποτε προβλημάτων της τρίτης ηλικίας και
στην εξασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέ-
δου διαβίωσης γι’ αυτούς, με τη συμβολή
στη δημιουργία μιας κουλτούρας αναγνώ-
ρισης, σεβασμού και συμμετοχικότητας
στην κοινωνία των πολιτών.

Ταυτόχρονα όμως, δεν πρέπει να παρα-
γνωρίζονται και γι’ αυτό χαιρετίζονται οι
προσπάθειες που γίνονται, τόσο από πλευ-
ράς του Υπουργείου Εργασίας και Κοινω-
νικών Ασφαλίσεων όσο και από πλευράς
των Υπουργείων Υγείας και Οικονομικών,
του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβου-
λίου Εθελοντισμού καθώς και πολλών
άλλων φορέων, για την υιοθέτηση πολιτι-
κών και δράσεων που στοχεύουν στην ικα-
νοποίηση των πάγιων αιτημάτων της Βου-
λής των Γερόντων.

Ο Πρόεδρος της Βουλής συμπέρανε ότι
υπάρχει αισθητή βελτίωση στον βαθμό

υλοποίησης των αποφάσεων και εισηγή-
σεων που τίθενται στο πλαίσιο των εργα-
σιών της Βουλής των Γερόντων, παρά την
οικονομική κρίση, γεγονός που επισφραγί-
ζει την αναγκαιότητα ύπαρξης και ενίσχυ-
σης του θεσμού αυτού.

Στη Σύνοδο συζητήθηκαν οι εκθέσεις
που ετοίμασαν οι δύο επιτροπές της Βου-
λής των Γερόντων, που τονίζουν την
ανάγκη συντονισμού και συλλογικής προ-
σπάθειας, προκειμένου να εξασφαλιστεί
για τους ηλικιωμένους μας μια αξιοπρεπής
και ενεργός γήρανση, που να συνοδεύεται
από την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών,
ώστε οι πρεσβύτεροι συμπολίτες μας να αι-
σθάνονται ότι είναι ενεργοί πολίτες, στα
λόγια και στα έργα. Οι εκθέσεις αυτές είναι
πλήρως εναρμονισμένες μέσα στο πνεύμα
ανάλογων ρυθμίσεων που προωθεί η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση, αφού η φετινή Σύνοδος
εντάσσεται στο πλαίσιο του «Ευρωπαϊκού
Έτους Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγ-
γύης».

Ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου στο χαι-
ρετισμό του εξέφρασε την πεποίθηση οτι η
συζήτηση στη Σύνοδο θα είναι ιδιαίτερα
δημιουργική, επωφελής και παραγωγική.
Είναι σημαντικό είπε σε μια δημοκρατική
και ευνομούμενη πολιτεία να ακούγεται και
να λαμβάνεται υπόψη η φωνή των άμεσα
επηρεαζόμενων και οι αποφάσεις που τους
αφορούν και τους επηρεάζουν να μην λαμ-
βάνονται ερήμην τους, αλλά να δίνεται το
βήμα σε όλες τις ομάδες των πολιτών να
αναπτύσσουν τον δικό τους προβληματι-
σμό. Και προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα
να τους διασφαλίζεται λόγος και ρόλος
στις κοινωνικές εξελίξεις.

Στην προσπάθεια αυτή διαβεβαίωσε ότι
η Βουλή πρώτα απ’ όλα θα  ακούσει με κα-
τανόηση και ακολούθως θα συνδράμει
στην κοινή αυτή προσπάθεια με κάθε δυ-
νατό μέσο. Τόσο ο ίδιος προσωπικά όσο και
τα υπόλοιπα μέλη της Βουλής των Αντι-
προσώπων είπε είμαστε στο πλευρό σας και
αρωγοί στο έργο και τις διεκδικήσεις σας. �

Το θέμα της ενεργού γήρανσης και αλληλεγγύης
στη 14η Σύνοδο της Βουλής των Γερόντων

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα «Αρχάγγε-
λος» της Ιεράς Μονής Κύκκου διορ-
γανώνει την Ημερίδα: «Βασίλης Μι-

χαηλίδης: 95 χρόνια από τον θάνατό του»
που θα διεξαχθεί στην αίθουσα τελετών
Ιεράς Μονής Κύκκου στον Αρχάγγελο στις
8 Δεκεμβρίου και ώρα 9.30 π.μ.

Στην Ημερίδα θα συμμετάσχουν οι εξής
πανεπιστημιακοί και άλλοι ειδικοί μελετη-
τές του έργου του Βασίλη Μιχαηλίδη:

Γεωργία Λαδογιάννη – Ο Βασίλης Μι-
χαηλίδης και το κυπριακό θέατρο.

Κωστής Κοκκινόφτας – Ο κυπριακός
τύπος για τον θάνατο του Βασίλη Μιχαηλίδη
και η μαρτυρία του Γιάγκου Ηλιάδη για τον
ποιητή.

Γεώργιος Μύαρης – Η ποίηση του Βασίλη
Μιχαηλίδη στην εκπαίδευση της Κύπρου.

Αλέξανδρος Μπαζούκης  – Ένας νέος
εθνικός βάρδος; Όψεις της προβολής και της
πρόσληψης της ποίησης του Βασίλη Μιχαη-
λίδη σε ελλαδικά έντυπα στη δεκαετία του
1950.

Γεώργιος Κεχαγιόγλου – Ο ποιητής Βα-
σίλης Μιχαηλίδης μέσα στο ευρύτερο πλαί-
σιο της νεοελληνικής λογοτεχνίας: γραμμα-
τολογικά και εκδοτικά ζητούμενα.

Kυριάκος Ιωάννου – Οι έμμετρες διαφη-
μίσεις του Βασίλη Μιχαηλίδη: Σχόλια, διορ-
θώσεις και πιθανές προσθαφαιρέσεις.

Στέλιος Ηρακλέους – Η χρήση των τουρ-

κικών λέξεων στην 9η Ιουλίου του Βασίλη
Μιχαηλίδη

Λευτέρης Παπαλεοντίου – Το κυπριακό
ιδίωμα ως ποιητική γλώσσα του Βασίλη Μι-
χαηλίδη.

Την εκδήλωση θα επενδύσει μουσικά ο
Λάρκος Λάρκου με μελοποιημένους στί-
χους του Βασίλη Μιχαηλίδη.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του
Πανιερώτατου Μητροπολίτη Κύκκου και
Προέδρου Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρου. �

Βασίλης Μιχαηλίδης: 
95 χρόνια από τον θάνατό του ΗΥπηρεσία Επαγγελματικού Προ-

σανατολισμού αποτελεί μια συνερ-
γασία του Οργανισμού Νεολαίας

Κύπρου με το Υπουργείο Παιδείας & Πολι-
τισμού και προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ.

Προσφέρει:
* Πληροφορίες για σπουδές, στην Κύπρο

και το εξωτερικό.
* Καθοδήγηση για τις επιλογές μαθημά-

των σε άτομα που φοιτούν σε σχολεία
Μέσης Εκπαίδευσης.

* Βοήθεια για την συμπλήρωση των αιτή-

σεων για πρόσβαση στα δημόσια πανεπι-
στήμια της Κύπρου και της Ελλάδας.

* Βοήθεια σε θέματα που σχετίζονται με
τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επι-
λογές των νέων μέχρι και 35 ετών.

* Δωρέαν τεστ Επαγγελματικού Προσα-
νατολισμού.

Όλες οι συναντήσεις πραγματοποιούνται
στα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων κατά τις
απογευματινές ώρες, κατόπιν διευθέτησης
ραντεβού.

www.youthboard.org.cy

Υπηρεσία Επαγγελματικού Προσανατολισμού
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Τιμήθηκαν μέλη του Νοσηλευτικού στο Γ.Ν.Λ.
που αφυπηρέτησαν πρόσφατα

Σε σεμνή εκδήλωση που οργανώ-
θηκε στο χώρο του Γενικού Νοσοκο-
μείου Λευκωσίας η διοίκηση και το

προσωπικό τίμησαν συναδέλφους που αφυ-
πηρέτησαν πρόσφατα.

Συγκεκριμένα τιμήθηκαν η Μαρία Ζορπί-
δου, η οποία από τις 18 Μαΐου εκτελούσε
καθήκοντα Νοσηλευτικής Διευθύντριας, η
Ανθούλλα Χαραλαμπίδου Προϊστάμενη
Νοσηλευτικός Λειτουργός και η Χαρίκλεια
Μιχαήλ Βοηθός Προϊστάμενη Νοσηλευτι-
κός Λειτουργός, όπως και η Βασούλλα Σω-
φρονίου Προϊστάμενη Νοσηλευτικός Λει-
τουργός και η Χρυστάλλα Κωνσταντίνου
Βοηθός Προϊστάμενη Νοσηλευτικού Λει-
τουργού.

Σε χαιρετισμό της προς τις τιμώμενες η
Άντρη Λεπτού Προϊστάμενη Νοσηλευτικός
Λειτουργός είπε: 

«Κα Ζορπίδου ξεκίνησες δειλά-δειλά την
εκπαίδευση σου στη Νοσηλευτική Σχολή
Νοσηλευτών και Μαιών Κύπρου, με μια
ομάδα γνωστή σαν PTS 11 το 1969.

Με την εισβολή των Τούρκων έχασες στο
σπίτι σου, αλλά ποτέ το θάρρος σου. Συνέ-
χισες να εργάζεσαι ακούραστα, σταδιακά
και επάξια ανέβηκες στην πιο ψηλή βαθμίδα
του επαγγέλματος μας από την οποία και
αφυπηρετάς.

Εργάστηκες πολύ σκληρά στο Ογκολο-
γικό Τμήμα και φέρεις την αγάπη και εκτί-
μηση όλων, τόσο του Ιατρικού όσο και του
Νοσηλευτικού προσωπικού του τμήματος.
Διοίκησες με ένα δικό σου χαρακτηριστικό

τρόπο, πάντοτε ήσουν προσιτή σε όλους,
πάντα με χαμόγελο και χαριτολογώντας
έλεγες αυτό που θα έπρεπε να πεις. Παράλ-
ληλα είναι γνωστό ότι έπαιξες ενεργό ρόλο
στη μετακόμιση του Γενικού Νοσοκομείου
Λευκωσίας το 2006.

Προσπαθούσες να είσαι πάντα δίκαιη με
όλους.

Θα σε χαρακτήριζα δυναμική, δημιουρ-
γική, αισιόδοξη, ακούραστη...

Ποτέ η παρουσία σου δεν περνούσε απα-
ρατήρητη, ήσουν η ψυχή της παρέας».

Ανάφερε η Άντρη Λεπτού για την Αν-
θούλλα Χαραλαμπίδου ότι άρχισε την εκ-
παίδευση της στη Νοσηλευτική Σχολή Νο-
σηλευτών και Μαιών Κύπρου το 1971 με
μια ομάδα γνωστή σαν PTS 12 και απευθυ-
νόμενη στην τιμώμενη είπε: «Κα Χαραλαμ-
πίδου με ζήλο βοήθησες στη δημιουργία της
Εντατικής Μονάδας του Χειρουργικού
Τμήματος. Πάντοτε τελειομανής, μεθοδική,
ευσυνείδητη καιμε προγραμματισμό. Προ-
ήχθης στη θέση της Προϊστάμενης Νοση-
λευτικής Λειτουργού από την οποία και
αφυπηρετάς.

Περάσαμε δύσκολο το φετινό καλοκαίρι
λόγω του μεγάλου αριθμού αφυπηρετή-
σεων. Όμως έδωσες τον καλύτερο σου
εαυτό και κατορθώσαμε να αντεπεξέλθουμε
επάξια. Δεν θα ξεχάσω το πόσο προσεκτική
είσαι σε όλες τις κινήσεις και πράξεις».

Και πρόσθεσε: Επίσης δεν μπορώ να μην
αναφέρω την μεγάλη προσφορά της Μι-
χαήλ. Μετά τις σπουδές της στην Γερμανία

εργάστηκε πολλά χρόνια στην Αιμοκά-
θαρση και τα τελευταία χρόνια στο Χει-
ρουργικό Β΄ καθώς επίσης και στη Νοση-
λευτική Διοίκηση.

Κα Μιχαήλ σε χαρακτηρίζει η απέραντη
ψυχική καλοσύνη σου και προθυμία, η
επαγγελματική ακεραιότητα, το ήθος και η
Δικαιοσύνη. Πάντοτε είσαι πρόθυμη να
βοηθήσεις και να εξυπηρετήσεις τους πάν-
τες ασθενείς συγγενείς, επισκέπτες και συ-
ναδέλφους».

Από όλους σας μάθαμε πολλά και σας ευ-
χαριστούμε πολύ για την Συνεργασία. Εύ-
χομαι να είχαμε πιο πολύ χρόνο μαζί σας.

Λυπούμαστε που φεύγετε νωρίς από την
υπηρεσία, γιατί έχετε τόσα πολλά να προ-
σφέρετε ακόμα, όμως σας αξίζει να έχετε
ελεύθερο χρόνο για να τον αφιερώσετε
στην οικογένειά σας.

Θα χαιρόμαστε ιδιαίτερα να σας βλέ-

πουμε όταν μπορείτε και σας αγαπάμε πολύ.
Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους εσάς καλή
αφυπηρέτηση, πάνω απ’ όλα Υγεία σε εσάς
και στην οικογένειά σας, Χαρά και Ευτυχία.
Καλή συνέχεια με ότι κι αν ασχοληθείτε στο
μέλλον.

Ευχαριστούμε όλους για την προσφορά
σας στο χώρο της Νοσηλευτικής.

Η ομιλήτρια ευχαρίστησε εκ μέρους της
Νοσηλευτικής Διοίκησης, όλους όσους συ-
νέβαλαν στην εκδήλωση και όλους που την
τίμησαν με την παρουσία τους.

Το αναμνηστικό δώρο στη Μαρία Ζορπί-
δου έδωσε ο Γενικός Διευθυντής Υπουρ-
γείου Υγείας Αντώνης Μαυρονικόλας, στην
Ανθούλα Χαραλαμπίδου ο Διευθυντής Νο-
σηλευτικών Υπηρεσιών Ανδρέας Ξενοφών-
τος και στη Χαρίκλεια Μιχαήλ η Προϊστά-
μενη Νοσηλευτικός Λειτουργός του Γενι-
κού Νοσοκομείου Λευκωσίας. �

Ένα σημαντικό μέρος της Σύμβασης που υλοποι-
ήθηκε στα πλαίσια Έργου συγχρηματοδοτούμενου
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο αποτέλεσε η

ανάπτυξη ενός νέου Στρατηγικού Σχεδιασμού και Σχεδίων
Δράσης του ΤΔΔΠ, συμπεριλαμβανομένης της ΚΑΔΔ, για
την περίοδο 2012- 2015. Το εν λόγω στάδιο της Μελέτης
υπήρξε καθοριστικό για τον επαναπροσδιορισμό της ταυ-
τότητας και της αποστολής του Τμήματος, ενώ παράλληλα
οι αποφάσεις για τις στρατηγικές επιλογές του Τμήματος
επηρέασαν αλυσιδωτά το περιεχόμενο των προτάσεων του
Συμβούλου αναφορικά με την υιοθέτηση νέας οργανωτικής
δομής και λειτουργικού μοντέλου για το Τμήμα.

Ο όρος «Στρατηγικός Σχεδιασμός» αναφέρεται στη χά-
ραξη ενιαίας γραμμής επιχειρησιακού προσανατολισμού και
στη διαμόρφωση πλαισίου λήψης αποφάσεων μακροχρό-
νιου χαρακτήρα, με στόχο την αποτελεσματική και αποδο-
τική εκπλήρωση της αποστολής του Τμήματος. Ειδικότερα,
σε Παραδοτέο του Συμβούλου με τίτλο «Στρατηγικός Σχε-
διασμός – Αναλυτικά Σχέδια Δράσης», αφού λήφθηκαν
υπόψη τα συμπεράσματα από το διαγνωστικό στάδιο της
Μελέτης, και με την εφαρμογή μεθόδων όπως είναι η ανά-
λυση χάσματος μεταξύ υφιστάμενης και επιθυμητής κατά-
στασης, διατυπώθηκαν εισηγήσεις αναφορικά με τις στρα-
τηγικές επιλογές του Τμήματος.

Συγκεκριμένα, η επιθυμητή κατάσταση στόχου του ΤΔΔΠ

οριοθετήθηκε λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, βέλτι-
στες πρακτικές χωρών της ΕΕ, διεθνείς τάσεις στους τομείς
της διαχείρισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού
της Δημόσιας Διοίκησης, της διοικητικής μεταρρύθμισης και
της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης καθώς και τις ιδιαιτερό-
τητες της κυπριακής δημόσιας διοίκησης και του ευρύτερου
πολιτικο-οικονομικο-κοινωνικού περιβάλλοντος εντός του
οποίου λειτουργεί. Μετά από την ανάλυση χάσματος, κα-
θορίστηκαν εκ νέου η αποστολή, το όραμα, οι αξίες και οι
δεσμεύσεις του ΤΔΔΠ και συνακόλουθα οι στρατηγικοί
στόχοι, οι οποίοι αφορούν τόσο το ΤΔΔΠ εσωτερικά όσο
και τη Δημόσια Υπηρεσία στο σύνολό της, καθώς και τα αν-
τίστοιχα Σχέδια Δράσης για την ορθολογική, αποτελεσμα-

τική και συστηματική υλοποίησή τους. Οι στόχοι καθορί-
στηκαν ως ακολούθως:

- Βελτίωση της Λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης με
βασικούς άξονες την αποτελεσματικότητα, την ευελιξία, την
απόδοση και τη διαφάνεια

- Ενίσχυση της πολιτο-κεντρικής προσέγγισης στην πα-
ροχή υπηρεσιών της Δημόσιας Υπηρεσίας

- Βελτίωση της διαχείρισης, διοίκησης και ανάπτυξης Αν-
θρώπινου Δυναμικού

- Εξορθολογισμός οργάνωσης και βελτίωση των λειτουρ-
γιών του ΤΔΔΠ

- Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού ΤΔΔΠ
- Ενίσχυση των πληροφοριακών συστημάτων και μεθο-

δολογικών εργαλείων τα οποία θα βοηθήσουν το Τμήμα στο
έργο του

Για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων, προσδιορίστηκαν
συνολικά 51 Έργα, τα οποία αποτελούνται από επιμέρους
δράσεις, και τα οποία ιεραρχήθηκαν, ως προς τη σημασία
και την αμεσότητα υλοποίησής τους, σε συνεργασία με τη
Διευθυντική Ομάδα του ΤΔΔΠ, στα πλαίσια Εργαστηρίου
που διεξήχθη στα γραφεία του ΤΔΔΠ. Τα κριτήρια βάσει
των οποίων έγινε η προτεραιοποίηση ήταν κυρίως οι διαθέ-
σιμοι πόροι (πιστώσεις και ανθρώπινο δυναμικό), οι χρονι-
κοί περιορισμοί, η ετοιμότητα του ΤΔΔΠ για υλοποίηση των
δράσεων αλλά και η ισχύουσα οικονομική κατάσταση. �

Αναδιοργάνωση και βελτίωση της διοικητικής ικανότητας 
των Τμημάτων Δημόσιας Διοίκηση και Προσωπικού και Εργασίας
Στρατηγικός Σχεδιασμός – Αναλυτικά Σχέδια Δράσης
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Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Απλοποίηση Διαδικασιών

Στο πλαίσιο των αλλαγών που έχουν
επέλθει στη σημερινή κατάσταση
πραγμάτων λόγω της δημοσιονομι-

κής κατάστασης, η ανάγκη για λειτουργία
μιας δημόσιας υπηρεσίας, απαλλαγμένης
από γραφειοκρατία και πολύπλοκες και
χρονοβόρες διαδικασίες, έχει καταστεί επι-
τακτική. Οι συνθήκες σήμερα επιβάλλουν
την επικέντρωση στην ποιότητα των προ-
σφερόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες
και τις επιχειρήσεις, μεγαλύτερη διαφάνεια
στον τρόπο δράσης της διοίκησης, περισ-
σότερη αποκέντρωση και αυξημένη χρήση
των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλε-
πικοινωνιών.

Η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρ-
νησης στη δημόσια διοίκηση, καθώς και η
αλληλένδετη απλοποίηση των διαδικασιών
του δημοσίου, ειδικά στην παρούσα χρο-
νική συγκυρία, αποτελούν εργαλεία με τα
οποία μπορεί να ενισχυθεί η λειτουργία της
κρατικής μηχανής, να μειωθεί το διοικητικό
κόστος και, στα πλαίσια της ευρύτερης προ-
σπάθειας διοικητικής μεταρρύθμισης, να
αυξηθεί η παραγωγικότητα και να βελτιω-
θεί η ποιότητα των υπηρεσιών προς τους
πολίτες.

Στο πλαίσιο αυτό, το Τμήμα Δημόσιας Δι-
οίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ) υλοποιεί

το Έργο «Αναδιοργάνωση και βελτίωση της
διοικητικής ικανότητας των Τμημάτων Δη-
μόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (Υπουρ-
γείο Οικονομικών) και Εργασίας (Υπουρ-
γείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων)», το οποίο συγχρηματοδοτείται από
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Μέσω του
Έργου αυτού, υλοποιούνται συμβάσεις οι
οποίες περιλαμβάνουν Μελέτες αναδιορ-
γάνωσης κυβερνητικών Τμημάτων (Τμή-
ματα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού
και Εργασίας), Μελέτη Σύγκρισης Επιδό-
σεων (Benchmarking), Απλούστευσης Δια-
δικασιών, Εκσυγχρονισμού / Κωδικοποί-
ησης Θεσμικού Πλαισίου και Προετοιμα-
σίας για εφαρμογή ISO, (Τμήματα
Πολεοδομίας και Οικήσεως, Κτηματολο-
γίου και Χωρομετρίας και Επαρχιακές Διοι-
κήσεις (σ΄ ό,τι αφορά στην άδεια οικοδο-
μής)), Μελέτη Αξιολόγησης Λειτουργίας
Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ),
περιλαμβανομένης και της Προετοιμασίας
για εφαρμογή ISO και Πρόσθετες Δράσεις
Αναδιοργάνωσης των εμπλεκόμενων Τμη-
μάτων, στις οποίες περιλαμβάνεται και η
λειτουργία Κέντρου Τηλε-εξυπηρέτησης
του Πολίτη (Contact Centre). 

Οι δράσεις που προωθούνται στο πλαίσιο
του εν λόγω Έργου, στοχεύουν στην ουσια-
στική και θεσμική βελτίωση της λειτουργίας
της δημόσιας διοίκησης και ειδικότερα
στην:  

Εφαρμογή ενός πιο αποτελεσματικού
τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των δη-
μόσιων Υπηρεσιών, με στόχο την επίτευξη

μεγαλύτερης παραγωγικότητας του προσω-
πικού, την αναβάθμιση της ποιότητας στην
παροχή των δημόσιων υπηρεσιών και τον
ουσιαστικό περιορισμό της γραφειοκρατίας.
Η οργάνωση αυτή έχει ως βάση, τη δημι-
ουργία ενός μοντέλου διοικητικής οργάνω-
σης, το οποίο να στοχεύει στον ανασχεδια-
σμό των διαδικασιών, ώστε να υπάρχει
ομαλή ροή εργασιών, χωρίς καθυστερήσεις.
Με την επικέντρωση στην απλούστευση
και ανασχεδιασμό των διαδικασιών, ο πο-
λίτης θα εξυπηρετείται πιο γρήγορα και
χωρίς να υπόκειται σε αχρείαστη ταλαι-
πωρία. 

Ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρ-
νησης, ώστε να καταστεί δυνατή η προ-
σφορά πληροφόρησης και υπηρεσιών, τόσο
από ένα κυβερνητικό Τμήμα στο άλλο, όσο
και από τα κυβερνητικά Τμήματα προς τους
πολίτες και τις επιχειρήσεις. 

Σύμφωνα με ορισμό της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση είναι
«η προώθηση της εκτεταμένης χρήσης των
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινω-
νίας στη δημόσια διοίκηση, σε συνδυασμό
με οργανωτικές αλλαγές και νέες δεξιότη-
τες, με σκοπό τη βελτίωση της εξυπηρέτη-
σης του κοινού, την ενδυνάμωση της δημο-
κρατίας και την υποστήριξη των δημόσιων
πολιτικών». Με βάση τον πιο πάνω ορισμό,
καθίσταται σαφές ότι η Ηλεκτρονική Δια-
κυβέρνηση αφορά τόσο στη χρήση τεχνο-
λογίας/ πληροφορικής, ως εργαλείο για την
επίτευξη της βελτιωμένης παροχής υπηρε-
σιών στο κοινό, όσο και στο λειτουργικό

ανασχεδιασμό των δομών και διαδικα-
σιών, καθώς και στην αναμόρφωση του
‘back office’, περιλαμβανομένης της αποτε-
λεσματικής διαχείρισης της αλλαγής και της
κατάλληλης εκπαίδευσης του ανθρώπινου
δυναμικού, με σκοπό τη διαμόρφωση της
απαραίτητης πολιτο-κεντρικής κουλτούρας.
Κατά συνέπεια, απλοποίηση διαδικασιών
και ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι αλλη-
λένδετα. 

Η εισαγωγή πληροφοριακών συστημά-
των, αποσπασματικά, στις δημόσιες Υπηρε-
σίες δεν είναι επαρκής για την καταπολέ-
μηση της γραφειοκρατίας. Η σωστή μηχα-
νοργάνωση των Υπηρεσιών του δημόσιου
τομέα προϋποθέτει τον ανασχεδιασμό των
διαδικασιών, μέσω του οποίου θα αποκο-
πούν αχρείαστα και χρονοβόρα βήματα,
ώστε ο πολίτης, αξιοποιώντας το πληρο-
φοριακό σύστημα, να διευκολύνεται στις
συναλλαγές του με το κράτος. 

Στο πλαίσιο αυτό, η προώθηση της ηλε-
κτρονικής διακυβέρνησης και η απλοποί-
ηση διαδικασιών που προωθούνται μέσω
του υπό αναφορά Έργου, είναι καίριας ση-
μασίας και μπορούν να οδηγήσουν σε ση-
μαντική βελτίωση του τρόπου λειτουργίας
της κρατικής μηχανής. Οι πολίτες, επιχειρή-
σεις και οργανισμοί θα έχουν τη δυνατό-
τητα να διενεργούν όλες τις συναλλαγές
τους με τη δημόσια υπηρεσία πιο εύκολα,
πιο γρήγορα και με χαμηλότερο κόστος,
στα πλαίσια ενός πιο παραγωγικού και απο-
τελεσματικού κράτους.  �

Εκδήλωση για τον Κυριάκο Μάτση στο Υπουργείο Γεωργίας

Τον ήρωα Σταυραετό του Πενταδακτύλου Κυριάκο
Μάτση τίμησαν στις 19 Νοεμβρίου επέτειο της ηρωϊ-
κής θυσίας του οι συνάδελφοι στο Υπουργείο Γεωρ-

γίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.
Για την αξιοθαύμαστη φυσιογνωμία του ήρωα, τα πολλά

του χαρίσματα και τις αρετές του που αποτελούν παρά-
δειγμα προς μίμηση μίλησε μπροστά στην προτομή του
στον περίβολο του Υπουργείου ο Υπουργός Σοφοκλής Αλε-
τράρης.

Τόνισε ο Υπουργός:
Μαζευτήκαμε σήμερα εδώ, όπως κάθε χρόνο, μπροστά

στην προτομή αυτή, της σεπτής μορφής του ήρωα γεωπό-
νου, για να αποτίνουμε τον ελάχιστο φόρο τιμής στον ιδε-
ολόγο, τον οραματιστή, τον ποιητή, τον αγωνιστή, στο άξιο
παλικάρι, που με το ηρωικό του τέλος και τη θυσία του στις
19 Νοεμβρίου του 1958 πέρασε για πάντα στο πάνθεο των
αθανάτων της πατρίδας μας.

Ο Κυριάκος Μάτσης είναι χωρίς αμφιβολία μια από τις
πιο αξιοθαύμαστες φυσιογνωμίες του απελευθερωτικού μας
αγώνα. Γιος αγροτών, από το Παλαιχώρι, γεννήθηκε τον Ια-
νουάριο του 1926 και γνώριζε πολύ καλά τις κοινωνικές
συνθήκες που βρισκόταν ο κυπριακός λαός, ιδίως της υπαί-
θρου, την εποχή εκείνη.

Μεγαλώνοντας στα χρόνια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου,
κατά τη διάρκεια του οποίου ο κυπριακός λαός έδωσε σύσ-
σωμος το «παρών» του για την προάσπιση της ελευθερίας
των λαών και την αποτροπή της επικράτησης του φασι-
σμού, με την ελπίδα οι υποσχέσεις των Άγγλων για απε-
λευθέρωση από τον αποικιοκρατικό ζυγό και ένωση με την
Ελλάδα να γίνουν πραγματικότητα, βίωσε και αυτός όπως
και όλος ο λαός του νησιού μας την απογοήτευση, αφού οι
ελπίδες αυτές διαψεύσθηκαν με τη λήξη του πολέμου.

Ο Κυριάκος Μάτσης, αφού τελείωσε το δημοτικό σχο-
λείο στο Παλαιχώρι και το Ελληνικό Γυμνάσιο Αμμοχώ-
στου, φεύγει με υποτροφία της Κυπριακής Αγροτικής Εται-
ρείας στις 12 Οκτωβρίου του 1946 για την Ελλάδα για να
σπουδάσει στη Γεωπονική Σχολή της Θεσσαλονίκης. Μετά
την αποφοίτηση του το 1952 επιστρέφει αμέσως στην
Κύπρο και εργάζεται ως γεωπόνος σε αγρόκτημα στην Αμ-
μόχωστο. Όντας βαθιά ευαισθητοποιημένος για τους αν-
θρώπους του μόχθου, όργωνε τα γύρω χωριά δίνοντας συμ-
βουλές και διαλέξεις στους γεωργούς για να τους μεταδώ-
σει τις επιστημονικές του γνώσεις ώστε με την εφαρμογή
τους να δουν καλύτερες μέρες. Γράφει σε φίλο του το 1958:
«Να γιατί δεν νοιάζομαι αν τη γη αυτή την ζουν Τούρκοι ή

Έλληνες, ή Εβραίοι…..Εκείνο που έχει αξία είναι να την
ζουν αυτοί που την ποτίζουν με τον ιδρώτα τους και να περ-
πατούν πάνω της ελεύθεροι, διαφεντευτές της, κυρίαρχοι
της. Να αναπνέουν περήφανοι τον αέρα της, που ’ναι αέρας
δροσιάς, ομορφιάς, λεβεντοσύνης».

Με την έναρξη του αγώνα εντάχθηκε από τους πρώτους
στην ΕΟΚΑ με τη «φλόγα της αυτοθυσίας και τη δίψα να
επιτελέσει έργο μεγάλο». Το αγρόκτημα όπου εργαζόταν
γίνεται κέντρο αγώνα. Με το όχημα της δουλειάς του με-
ταφέρει οπλισμό, βόμβες και πυρομαχικά. Η αυτοθυσία
ήταν ταυτόσημη με την αγωνιστική του ύπαρξη. Σύντομα
ανέλαβε την ζωτικής σημασίας θέση του αρχηγού συνδέ-
σμων της ΕΟΚΑ. Στις 9 Ιανουαρίου του 1956 συλλαμβάνε-
ται από τους Άγγλους και οδηγείται στα κρατητήρια της
Ομορφίτας για ανάκριση. Γνωρίζουν ότι είναι σημαντικό
στέλεχος της Οργάνωσης. Με την παρρησία που τον διέ-
κρινε, δεν το αρνιέται. Οι διαβόητοι ανακριτές Ρόμπινσον,
Μακκάουαν και Χάρρις τον ανακρίνουν, αλλά ο Μάτσης
τους μιλά για τις παραδόσεις των Ελλήνων, για τη μοίρα
της πονεμένης Ρωμιοσύνης, για το χρέος να αγωνιστεί κα-
νείς για την ελευθερία. Μα δεν μένει μέχρις εκεί. Στην πο-
ρεία της ανάκρισης αντιστρέφει τους ρόλους και υποβάλλει
στους ανακριτές του θαρραλέα ερωτήματα, όπως γιατί βρί-
σκονται σε έναν τόπο που δεν τους θέλουν. Οι στυγνοί ανα-
κριτές δεν περιμένουν τέτοια πρόκληση. Γι’ αυτό θα τον
απομονώσουν και θα υποστεί φρικτά βασανιστήρια. Στην
Ομορφίτα δέχεται την επίσκεψη του τότε κυβερνήτη της
Κύπρου, του Στρατάρχη Χάρτιγκ, ο οποίος επιχειρεί να τον
εξαγοράσει για να γίνει προδότης, με το μυθικό για την
εποχή ποσό του μισού εκατομμυρίου λιρών. Ο Κυριάκος

Μάτσης σηκώνεται οργισμένος και δίνοντας ένα μάθημα
αγωνιστικής αρετής στους βασανιστές του, απαντά ότι ο
αγώνας της ΕΟΚΑ δεν γίνεται για το χρήμα, αλλά για την
αρετή.

Στις 13 Σεπτεμβρίου 1956 ο Μάτσης καταφέρνει να δρα-
πετεύσει από τα κρατητήρια Κοκκινοτριμιθιάς και διορίζε-
ται τομεάρχης της επαρχίας Κερύνειας όπου ανέπτυξε
πλουσιότατη και πολύπλευρη δράση με αποτέλεσμα να επι-
κηρυχθεί για το ποσό των πέντε χιλιάδων λιρών. Η ζωή στα
κρησφύγετα για τον Κυριάκο δεν αποτέλεσε εμπόδιο για
τις πνευματικές του αναζητήσεις. Με τους συναγωνιστές
του είχε το κουράγιο και τη δύναμη να μιλά και να συζητά
για ποίηση και φιλοσοφία. Υποστήριζε έντονα πως η καλυ-
τέρευση του κόσμου θα επέλθει μέσα από την καλυτέρευση
του εαυτού του καθενός.

Περικυκλωμένος στο κρησφύγετο του βροντοφώναξε
στις 19 του Νοέμβρη του 1958: «Δεν παραδίδομαι. Αν θα
βγω, θα βγω πυροβολώντας». Δεν είχε άλλη εκλογή παρά
να πεθάνει. Δεν είχε αφήσει στην ψυχή του κανένα ηθικό
περιθώριο για εκλογή. Ήταν έτοιμος για τον θάνατο. Τον
είχε προβλέψει στα γράμματα του, τον είχε αναλύσει στους
φιλοσοφικούς στοχασμούς του, τον είχε με σιγουριά κατα-
γράψει στο ημερολόγιο του, τον είχε τραγουδήσει.

Ευτυχείς όσοι είχαν την τύχη να ζήσουν από κοντά τον
Κυριάκο Μάτση. Έναν άνθρωπο ξεχωριστό, που με την πλη-
θωρική του μορφή, την ακαταμάχητη αγωνιστικότητα, τον
αδαμάντινο χαρακτήρα, την εξυπνάδα, τις απαράμιλλες
αρετές, μα και την απλότητα του, κατάφερε να αφήσει ανε-
ξίτηλη τη σφραγίδα του στη νεότερη ιστορία του τόπου
μας. �

Της Πατρίνας Ταραμίδου 
Λειτουργού Δημόσιας Διοίκησης
και Προσωπικού Α΄



Η ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο
άναψε το πράσινο φως για το «Ευρωπαϊκό έτος πολιτών,
2013», εγκρίνοντας την έκθεση που υπέβαλε η εισηγήτρια
του θέματος, Ευρωβουλευτής, Αντιγόνη Παπαδοπούλου.

Η κα Παπαδοπούλου, μιλώντας στη συνεδρία της ολομέ-
λειας στο Στρασβούργο, ανέφερε πως οι πολίτες στην ΕΕ,
αισθάνονται απογοητευμένοι για τη συνεχιζόμενη οικονο-

μική κρίση, την αυξανόμενη ανεργία και την έλλειψη αποτελεσματικών λύσεων. 20 χρόνια
μετά την υιοθέτηση της Ευρωπαϊκής ιθαγένειας από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ οι ευρω-
παίοι πολίτες δεν γνωρίζουν τα δικαιώματα που τους παρέχονται από τις Ευρωπαϊκές συν-
θήκες και αντιμετωπίζουν σωρεία εμποδίων πέραν από την ελλιπή πληροφόρηση και τα
γλωσσικά προβλήματα που τους αποτρέπουν από την πλήρη απόλαυση της ευρωπαϊκής
ιθαγένειας εντός και εκτός της ΕΕ. 

Στο πλαίσιο του «Ευρωπαϊκού έτους πολιτών, 2013», οι Βρυξέλλες και το κάθε κράτος
μέλος ξεχωριστά, θα αναλάβουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για ενημέρωση των ευρω-
παίων πολιτών για τα δικαιώματά τους που απορρέουν από το Ευρωπαϊκό δίκαιο και το
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Πιο συγκεκριμένα, θα ενημερωθούν για το δικαίωμα
τους στην ελεύθερη διακίνηση και διαμονή σε ολόκληρη την επικράτεια της ΕΕ, το δι-
καίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις ευρωπαϊκές και δημοτικές εκλογές, την προστα-
σία που μπορούν να απολαμβάνουν από τις διπλωματικές ή προξενικές αρχές οποιουδή-
ποτε κράτους μέλους όταν βρίσκονται σε μια τρίτη χώρα, την δυνατότητα αναφοράς στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και στα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Μέσα από συγκεκριμένες δράσεις θα επιδιωχθεί η ανάδειξη κεκτημένων ήδη δικαιωμά-
των όπως είναι αυτά της ελεύθερης κυκλοφορίας αγαθών και υπηρεσιών, της προστασίας
των καταναλωτών, της ενίσχυσης της δημόσιας υγείας, της ισότητας των ευκαιριών, της
ίσης μεταχείρισης, της πρόσβασης στην απασχόληση και την κοινωνική προστασία, τα
οποία βέβαια ενώ είναι αυτονόητα , δεν εφαρμόζονται πλήρως και ομοιόμορφα παντού. 

Ταυτόχρονα, ο Ευρωπαίος πολίτης θα ενημερωθεί για το νέο δικαίωμα της «Πρωτο-
βουλίας Ευρωπαίων Πολιτών» που προβλέπεται από τη Συνθήκη της Λισαβόνας και την
ανάγκη ενίσχυσης της ενεργούς συμμετοχής του στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. �

ΝEΑ ΑΠO ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚH EΝΩΣΗ
Yπάλληλος

δημόσιος
Έρευνα / Eπιμέλεια:

Kυριάκος Aνδρέου, Mόνιμος Γραμματέας A΄
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Ο πρόεδρος του ΕΚ επικρίνει 
την “ασυνέπεια” κρατών-μελών

Αν το Συμβούλιο της ΕΕ δεν καλύψει το έλλειμμα των 9 δις
ευρώ που υπάρχει στον κοινοτικό προϋπολογισμό του 2012
δεν μπορούμε να αποφασίσουμε για τον προϋπολογισμό του
2013, δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Μάρτιν Σουλτς.

Την ασυνέπεια ορισμένων κρατών-μελών της ΕΕ τα οποία
αρνούνται τώρα να εγκρίνουν την καταβολή κονδυλίων

ύψους 9 δισεκ. ευρώ που υπολείπονται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για το 2012 επέκρινε με δηλώσεις του ενώπιον της Ολομέλειας ο πρόεδρος του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου, Μάρτιν Σουλτς.

Τονίζοντας ότι μετά την αδυναμία εξεύρεσης συμφωνίας μεταξύ του Συμβουλίου της ΕΕ
και Ευρωκοινοβουλίου θα πρέπει τώρα η Επιτροπή να καταθέσει νέο σχέδιο προϋπολογι-
σμού, ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου καταφέρθηκε εναντίον του Συμβουλίου αναφέ-
ροντας χαρακτηριστικά ότι “μας ζητούν τώρα να ψηφίσουμε έναν ελλειμματικό προϋπο-
λογισμό”.

Αν δεν ισοσκελίσουμε τον κοινοτικό προϋπολογισμό του 2012, δεν μπορούμε να συζη-
τήσουμε σοβαρά και ν’ αποφασίσουμε για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για το 2013, επισήμανε.

Εξέφρασε, πάντως, την ελπίδα ότι στην επόμενη σύνοδο της Ολομέλειας του Ευρωκοι-
νοβουλίου, τον Δεκέμβριο στο Στρασβούργο, θα υπάρξει συμφωνία στην Επιτροπή Συν-
διαλλαγής για την διαμόρφωση ενός προϋπολογισμού κοινής αποδοχής μεταξύ Συμβου-
λίου και Ευρωκοινοβουλίου διότι όπως υπογράμμισε το 2013 θα βρεθούμε ενώπιον δισε-
πίλυτων προβλημάτων.

Στην αδυναμία εξεύρεσης συμφωνίας, μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωκοινοβουλίου ανα-
φέρθηκε και ο προεδρεύων του Συμβουλίου Ανδρέας Μαυρογιάννης, ο οποίος υποστή-
ριξε ότι αν δεν βρεθεί μία συμφωνία μέχρι το τέλος του έτους, θα διακυβευτεί η συνολική
αξιοπιστία των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Οι ευρωπαίοι πολίτες δεν θα καταλάβουν το γιατί δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε μία
συμφωνία, είπε ο κ. Μαυρογιάννης, αποφεύγοντας ωστόσο να επεξηγήσει το γιατί ορι-
σμένα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της ΕΕ αρνούνται σήμερα να σεβαστούν τις δεσμεύσεις
που είχαν αναλάβει με την κοινή δήλωση Συμβουλίου-Ευρωκοινοβουλίου, για την κάλυψη
των κονδυλίων που υπολείπονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2012. �

Αλλάζει ο προϋπολογισμός, 
αλλάζει η Ευρώπη

Σ’ ολόκληρη την Ευρώπη οι οικογένειες ιεραρχούν
τις δαπάνες τους θέτοντας προτεραιότητες, αποφεύ-
γοντας τις δαπάνες πολυτελείας και επενδύοντας σε
ό,τι έχει πραγματική αξία για το μέλλον. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει και αυτή το ίδιο. Οι δη-
μοσιονομικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
επενδύουν σήμερα σε δράσεις οικονομικής ανάπτυξης
για το μέλλον. Οι φορολογούμενοι θα αποκομίσουν
περισσότερα οφέλη ξοδεύοντας τα ίδια χρήματα. Θα

είναι ένας πραγματικά ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, ένας προϋπολογισμός ο οποίος θα
αποτελεί παράγοντα ενοποίησης.

Μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού θα διατεθεί για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και
την οικονομική ανάπτυξη. Με το νέο χρηματοδοτικό μέσο για τη διασύνδεση των δικτύων
της Ευρώπης θα εξυπηρετούνται οι ανάγκες στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών
και της τεχνολογίας των πληροφοριών.

Σημαντικά νέα κονδύλια θα διατεθούν για την εκπαίδευση και την επαγγελματική κα-
τάρτιση καθώς και την έρευνα και την καινοτομία, ώστε να δημιουργηθούν θέσεις απα-
σχόλησης και να αναπτυχθούν οι ιδέες του μέλλοντος. Τα ποσά που προορίζονται για τις
λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές θα διατεθούν για θέσεις εργασίας και οικονομική ανά-
πτυξη, πράγμα που θα έχει θετικά αποτελέσματα σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

Πολλές από τις σημερινές προκλήσεις δεν γνωρίζουν εθνικά σύνορα. Όμως, το κόστος
είναι μικρότερο όταν η Ευρώπη ενεργεί με συντονισμένη πολιτική από ό,τι όταν τα 27
κράτη μέλη της ενεργούν χωριστά. 

Κάθε ευρώ θα προστατεύει το περιβάλλον, θα ενισχύει την ενεργειακή απόδοση, τον
αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής και τη συνοχή, επιδιώκοντας ταυτόχρονα την επί-
τευξη κοινωνικών στόχων και δίνοντας νέα ώθηση σε πολλούς τομείς.

Ο νέος προϋπολογισμός θα ενισχύσει επίσης τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων
της Ευρώπης και θα εξασφαλίσει νέα κονδύλια για την αντιμετώπιση σοβαρών εγκλημά-
των, καθώς και της τρομοκρατίας και της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο. 

Οι φορολογούμενοι πρέπει να είναι σε θέση να βλέπουν πώς δαπανώνται τα χρήματά
τους. Ο νέος προϋπολογισμός πρέπει να είναι απλούστερος, διαφανέστερος και δικαιότε-
ρος. �

«Ευρωπαϊκό έτος πολιτών: 2013»
με πράσινο φως της Ευρωβουλής

Συμβιβαστική πρόταση 
 για την τραπεζική ενοποίηση

Συμβιβαστική πρόταση με στόχο την άρση του αδιεξόδου
στις διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο Υπουργών Ecofin για
την τραπεζική ενοποίηση και ειδικότερα το ρόλο που θα παί-
ζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), υπέβαλε η κυ-
πριακή προεδρία.

Οι διαπραγματεύσεις που γίνονται με βάση την πρόταση
της Κομισιόν για την σύσταση ενός ενιαίου μηχανισμού εποπτείας των ευρωπαϊκών τρα-
πεζών υπό την αιγίδα της ΕΚΤ δεν προχωρούν, εξαιτίας των διαφωνιών κυρίως από την
πλευρά του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας, της Ολλανδίας και του Λουξεμβούργου,
καθώς και άλλων χωρών που δεν μετέχουν στο ευρώ (Σουηδία, Δανία, Πολωνία).

Οι βασικές ενστάσεις των παραπάνω χωρών έχουν να κάνουν με το ρόλο της ΕΚΤ. Για
παράδειγμα το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θέλει να δοθούν οι αρμοδιότητες εποπτείας στην
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, γιατί δεν μετέχει στο ευρώ και ανησυχεί ότι μια τέτοια εξέ-
λιξη θα έθετε σε κίνδυνο το ηγετικό ρόλο του City του Λονδίνου στον τραπεζικό τομέα.

Η Γερμανία από την πλευρά της αντιδρά για διαφορετικούς λόγους, πιστεύει ότι η ΕΚΤ
δεν μπορεί να αναλάβει την εποπτεία χιλιάδων τραπεζών της ΕΕ γιατί τεχνικά είναι πολύ
δύσκολο και επιπλέον θα αδυνατίσει σημαντικά ο ρόλος των εθνικών εποπτικών αρχών.

Η συμβιβαστική πρόταση της κυπριακής προεδρίας, επιδιώκει να καθησυχάσει τις χώ-
ρες που δεν μετέχουν στο ευρώ, μέσω της χαλάρωσης της δέσμευσης στην εφαρμογή των
αποφάσεων της ΕΚΤ. Έτσι μια χώρα εκτός Ευρωζώνης θα μπορεί να αρνηθεί να εφαρμό-
σει μια εντολή της ΕΚΤ χωρίς νομικές επιπτώσεις. Το μόνο που θα μπορούσε να υποστεί
είναι η ΕΚΤ να χαλαρώσει ή να αναστείλει τη συμμετοχή της χώρας αυτής στη διαδικασία
της τραπεζικής ενοποίησης. Θα μπορεί επίσης η εν λόγω χώρα να αποχωρήσει μόνη της.

Σύμφωνα με την πρόταση της κυπριακής προεδρίας, τα παραπάνω θα μπορούν να γίνουν
μέσω της σύστασης ενός μηχανισμού που θα αφορά τις χώρες εκτός Ευρωζώνης, που επι-
θυμούν να συμμετάσχουν στην τραπεζική ενοποίηση.

Η πρόταση της κυπριακής προεδρίας προβλέπει ταυτόχρονα την ενίσχυση των αρμο-
διοτήτων των εθνικών αρχών εποπτείας του τραπεζικού τομέα, ωστόσο η ΕΚΤ θα εξακο-
λουθήσει να έχει την γενική εποπτεία. Την αύξηση των αρμοδιοτήτων των εθνικών αρχών
εποπτείας ζητούσε η Γερμανία. �

Οι χώρες της ΕΕ θα κλη-
θούν να εφαρμόσουν πλή-
ρως του ενεργειακούς κανό-
νες της ΕΕ, με στόχο την
αποτελεσματικότερη λει-
τουργία της αγοράς προς
όφελος των καταναλωτών.

Οι χώρες της ΕΕ συμφώνησαν κοινούς κανόνες για μια
πιο ανταγωνιστική αγορά ενέργειας, που θα παρέχει στους
καταναλωτές και στις επιχειρήσεις ασφαλείς και βιώσιμες
προμήθειες ενέργειας σε δίκαιες τιμές.

Οι κανόνες αυτοί είναι καθοριστικής σημασίας για την
αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων, όπως η κλιμα-

τική αλλαγή, η υπερβολική εξάρτηση από τις εισαγωγές και
η πρόσβαση σε προσιτή ενέργεια για όλους.

Μέχρι σήμερα έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος. Οι κατα-
ναλωτές έχουν περισσότερες επιλογές, οι τιμές χονδρικής
βρίσκονται υπό έλεγχο και έχει εξασφαλιστεί η κάλυψη των
ενεργειακών αναγκών μας.

Σε άλλους τομείς, όμως, οι χώρες υστερούν. Για να επι-
ταχύνει τη διαδικασία, η Επιτροπή θα καταβάλει περισσό-
τερες προσπάθειες για να βοηθήσει τους καταναλωτές να
επωφεληθούν πλήρως από μια ανταγωνιστική αγορά. Με
τα μέτρα για τη βελτίωση της λειτουργίας της ενεργειακής
αγοράς:

• διασφαλίζεται ότι όλες οι χώρες θα εφαρμόζουν σω-

στά τους κανόνες. Ορισμένες χώρες δεν τους εφαρμόζουν
ακόμη, κυρίως τους κανόνες για τη διασύνδεση των αγο-
ρών φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας 

• εξασφαλίζεται ότι οι καταναλωτές γνωρίζουν όλα τα
δικαιώματά τους, όπως το δικαίωμα να αλλάζουν προμη-
θευτή χωρίς κανένα κόστος ύστερα από προειδοποίηση
τριών εβδομάδων. Εάν όλοι οι καταναλωτές επέλεγαν τις
οικονομικότερες προσφορές, θα μπορούσαν να εξοικονο-
μηθούν συνολικά 13 δισ. ευρώ ετησίως

• προωθείται η χρήση έξυπνων μετρητών, που καθι-
στούν δυνατό για τους καταναλωτές να παρακολουθούν
την κατανάλωσή τους σε πραγματικό χρόνο και να διαχει-
ρίζονται καλύτερα τους λογαριασμούς τους �

Φθηνότερη ενέργεια για τους καταναλωτές



Yπάλληλος
δημόσιος

Μπρος-πίσω οι συμφωνίες με την Ελβετία 
για τη φορολόγηση των καταθέσεων

Έντονος προβληματισμός επικρατεί για τις φορολο-
γικές συμφωνίες με την Ελβετία, όπως φάνηκε και από
την καταψήφιση της σχετικής συνθήκης στη γερμανική
Άνω Βουλή λόγω του ότι μπορεί να λειτουργήσει ευερ-
γετικά για τους φοροφυγάδες.

Μόλις πριν από λίγες ημέρες ο έλληνας υπουργός Οι-
κονομικών Γιάννης Στουρνάρας σε έγγραφό του, σχο-
λιάζοντας την υπό διαπραγμάτευση συμφωνία φορολό-
γησης των ελληνικών καταθέσεων στην Ελβετία,  που

γίνεται με ρυθμούς χελώνας, ανέφερε ανάμεσα σε άλλα ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα
προσεκτικοί και ότι η μη αποκάλυψη των δικαιούχων των λογαριασμών με αντάλλαγμα την
απόδοση του φόρου είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει να προκαλεί προβληματισμό. 

Σε διαπραγματεύσεις με τους Ελβετούς βρίσκεται και η Ιταλία, που φαίνεται να προ-
χωρά με πιο γρήγορους ρυθμούς απ’ ότι η Ελλάδα για την υπογραφή φορολογικής συμ-
φωνίας, ενώ οι αδήλωτες αυστριακές και βρετανικές καταθέσεις σε ελβετικές τράπεζες θα
αρχίσουν να φορολογούνται από την 1η Ιανουαρίου 2013, αρκεί βέβαια οι καταθέτες να μη
μεταφέρουν τα κεφάλαιά τους προς δημοφιλείς καταθετικούς προορισμούς, όπως το
Χονγκ Κονγκ και η Σιγκαπούρη. Κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα πιθανό, καθώς οι σχετικές
διακρατικές συμφωνίες με την Ελβετία τούς δίνουν χρονικό περιθώριο πέντε μηνών, από
τον Ιανουάριο έως και τον Μάιο του 2013, για να αποφασίσουν αν θα παρέχουν σε φορο-
λογικές Αρχές τα στοιχεία τους, αν θα πληρώσουν αναδρομικό φόρο διατηρώντας την
ανωνυμία τους ή αν θα σηκώσουν τα χρήματά τους από τις ελβετικές τράπεζες. �

Γιούνκερ: «Να μην προγραμματίζουμε
περικοπές σε βάρος των φτωχών»

Στη διάκριση μεταξύ χωρών που συνεισφέρουν και χωρών
που απλά γίνονται δέκτες της συνεισφοράς απέδωσε ο Ζαν-
Κλοντ Γιούνκερ το ναυάγιο στη Σύνοδο Κορυφής για τον
προϋπολογισμό της περιόδου 2014-2020. Μιλώντας στη
Deutsche Welle, o επικεφαλής του Eurogroup τάχθηκε κατά
των περικοπών σε βάρος των φτωχών.

«Υποστηρίζω κατηγορηματικά ότι όλοι είναι αποδέκτες.
Ολοι ωφελούμαστε από τη συμμετοχή μας στην ΕΕ. Θεωρώ

λοιπόν ότι αυτή η τεχνητή διάκριση δεν ανταποκρίνεται στα ζητούμενα του 21ου αιώνα»
είπε.

Ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου δεν θεωρεί επιλήψιμο το γεγονός ότι κάθε χώρα
φέρνει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τις δικές της θέσεις και με βάση αυτές προ-
σπαθεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα. 

Για το λόγο αυτόν δεν ρισκάρει μια πρόγνωση για την επόμενη σύνοδο. «Είναι υπόθεση
του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Χέρμαν βαν Ρόμπαϊ να κρίνει πότε πρέπει να
συνεδριάσουμε. Δεν πιστεύω ότι αυτό θα γίνει εντός μερικών εβδομάδων. Το βλέπω στα
τέλη Ιανουαρίου με αρχές Φεβρουαρίου» επισημαίνει.

Ο ίδιος αντιμετωπίζει με επιφυλάξεις τις περικοπές στον προϋπολογισμό που ζητούν οι
«μεγάλοι» της ΕΕ. 

«Είμαι της άποψης ότι δεν είναι καλό να προγραμματίζουμε περικοπές σε βάρος των
φτωχών του κόσμου. Βέβαια, αυτό είναι εύκολο γιατί οι φτωχοί δεν βρίσκονται στο τρα-
πέζι των διαπραγματεύσεων. Τα 24 χιλιάδες παιδιά που πεθαίνουν κάθε μέρα από την πείνα
δεν κάθονται στο τραπέζι μας. Και για αυτόν τον λόγο διαφωνώ με τις περικοπές αυτές».�
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Δυνατή η φωνή για την απόσχιση 
το αποτέλεσμα των εκλογών στην Καταλονία

Αναμένουμε στήριξη από τη Ρωσία, 
δήλωσε ο Σέρβος πρόεδρος Τ. Νίκολιτς

Η Σερβία αναμένει στήριξη από τη Ρωσία, τόνισε ο Σέρβος
πρόεδρος Τόμισλαβ Νίκολιτς, λαμβάνοντας τα διαπιστευτήρια
του νέου Ρώσου πρέσβη στο Βελιγράδι Αλεξάντρ Τσεπούριν.

«Η ηγεσία της Σερβίας εκτιμά τη ρωσική στήριξη σε ό,τι
αφορά το σεβασμό του διεθνούς δικαίου στο Κόσοβο και τα
Μετόχια και την προστασία της εδαφικής ακεραιότητας και κυ-
ριαρχίας» σημείωσε ο κ. Νίκολιτς, σύμφωνα με τον ραδιοτηλε-

οπτικό σταθμό Β92 του Βελιγραδίου. Πρόσθεσε, δε, ότι πρόκειται για μία «ευαίσθητη
στιγμή» για τη Σερβία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με τη λήψη σοβαρών αποφάσεων και
αναμένει στήριξη από τη Ρωσία.

Ο Σέρβος πρόεδρος υπογράμμισε ακόμη η παραδοσιακή φιλία, οι ιστορικοί και πνευ-
ματικοί δεσμοί μεταξύ του σερβικού και του ρωσικού λαού θα πρέπει να συμβάλλει σε μία
πιο δυναμική και σταθερή ανάπτυξη των σχέσεων των δύο χωρών.

Ο κ. Νίκολιτς ανέφερε ακόμη ότι η Σερβία είναι αποφασισμένη να εφαρμόσει όλες τις
συμφωνίες που έχει συνάψει με τη Ρωσία, οι οποίες και, όπως τόνισε, θα είναι επωφελείς
τόσο για τους Ρώσους όσο και για τους Σέρβους πολίτες.

Παρότρυνε, δε, τον νέο πρέσβη της Ρωσίας στο Βελιγράδι να αναλάβει ενεργότερη
δράση για την προώθηση των ρωσικών επενδύσεων στη Σερβία καθώς, όπως είπε, η ενί-
σχυση της οικονομικής συνεργασίας αποτελεί «κλειδί» σε στιγμές κρίσης.

Από την πλευρά του, ο κ. Τσεπούριν αναφέρθηκε στη μακραίωνη φιλία και τις εξαιρετι-
κές σχέσεις μεταξύ όχι μόνο των ηγεσιών αλλά και των λαών των δύο χωρών και πρό-
σθεσε: «Αυτό αποτελεί το θελέμιο λίθο της προόδου μας. Το παρελθόν καθορίζει σε μεγάλο
βαθμό το μέλλον μας και είναι δουλειά μας να κάνουμε το μέλλον όσο το δυνατόν καλύ-
τερο για τους πολίτες των χωρών μας».

Σύμφωνα με τον Ρώσο πρέσβη, πολιτική βούληση τόσο της Σερβίας όσο και της χώρας
του είναι η εγκαθίδρυση ενός νέου επιπέδου στις σχέσεις των δύο χωρών. �

Σαφή πρωτιά χωρίς να κατακτήσει την αυτοδυναμία
πήρε στις πρόωρες περιφερειακές εκλογές στην Κατα-
λονία το κόμμα του κυβερνήτη Αρτούρ Μας. Η δεύτερη
θέση σε ένα επίσης αυτονομιστικό κόμμα αναμένεται να
δυναμώσει ακόμη περισσότερο το αίτημα για μεγαλύ-
τερα περιθώρια ελιγμών από τη Μαδρίτη ακόμη και για
πλήρη ανεξαρτησία.

Τα exit poll από την καταλανική τηλεόραση δείχνουν ότι το «Σύγκλιση και Ενότητα»
(CiU) του Μας θα κερδίσει 54-57 από τις 135 έδρες του σώματος έναντι των 62 που είχε
στην προηγούμενη βουλευτική περίοδο.

Η Ρεπουμπλικανική Αριστερά (ERC) έρχεται δεύτερη με 20-23 έδρες, κατά τις εκτιμή-
σεις, και είναι πιθανό ότι θα γίνει εταίρος του CiU σε μια κυβέρνηση συνασπισμού.

Και τα δύο κόμματα επιθυμούν τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος για την απόσχιση από την
Ισπανία—ήταν άλλωστε κεντρική υπόσχεση του Μας. Παραταύτα το ισπανικό Σύνταγμα
το απαγορεύει.

Τα μικρότερα κόμματα, όπως το Λαϊκό Κόμμα και το Σοσιαλιστικό Κόμμα, αντιτίθενται
στην απόσχιση. Να σημειωθεί πάντως ότι παρότι κυριαρχούν σε εθνικό επίε3πδο στην Κα-
ταλονία είναι μάλλον αδύναμα,

Η οικονομική κρίση που έφερε στα όρια της χρεοκοπίας την τοπική κυβέρνηση και το
αυξανόμενο αίσθημα οργής των Καταλανών έναντι της κεντρικής κυβέρνησης στη Μα-
δρίτη έχουν δυναμώσει τις φωνές υπέρ της ανεξαρτησίας της περιφέρειας.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο ένα εκατομμύριο κατέβηκαν στους δρόμους σε μια ογκωδέ-
στατη διαδήλωση για μια εθνική επέτειο που διανθίστηκε από συνθήματα υπέρ της ανε-
ξαρτησίας, «της νέας χώρας της ΕΕ». Αν η Καταλονία γινόταν ένα ανεξάρτητο κράτος τότε
θα ήταν το έβδομο πλουσιότερο από την άποψη του κατά κεφαλήν εισοδήματος σε όλη την
ΕΕ. �

«Ακολουθούμε τα βήματα των προγόνων μας»
τονίζει ο Ταγίπ Ερντογάν

Σύνοδος για το κλίμα στο Κατάρ, πολλοί
όμως δυσπιστούν με τον οικοδεσπότη

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις έμειναν έκπληκτες
όταν το Κατάρ, η χώρα με τις υψηλότερες κατά κεφαλήν
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, επελέγη να φιλοξε-
νήσει το νέο γύρο διεθνών διαπραγματεύσεων κατά της
κλιματικής αλλαγής. Δεν είναι όμως το θέμα του οικοδε-
σπότη που περιορίζει την αισιοδοξία...

Η Σύνοδος της Ντόχα, στο πλαίσιο της Συνθήκης-
Πλαισίου του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή, είναι η συνέχεια της περυσινής συνόδου
στη Νότιο Αφρική, στην οποία οι πλούσιες και οι αναπτυσσόμενες χώρες κατέληξαν σε
μια συμβιβαστική συμφωνία που ονομάστηκε Πλατφόρμα τoυ Ντέρμπαν:

Οι ανεπτυγμένες χώρες συμφώνησαν να επεκτείνουν το λεγόμενο Πρωτόκολλο του
Κιότο, μια δεσμευτική συμφωνία που λήγει φέτος, καθώς και να χρηματοδοτήσουν μέτρα
για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας θέρμανσης στις αναπτυσσόμενες χώρες. Από την
πλευρά τους, οι αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες χώρες δέχτηκαν να συμμετάσχουν στη
νέα διεθνή συμφωνία που θα πρέπει να έχει συμφωνηθεί έως το 2015.

Σύμφωνα με έκθεση της WWF το Κατάρ είναι η χώρα με το μεγαλύτερο οικολογικό
αποτύπωμα. Είναι μάλιστα ενδεικτικό ότι για τους πολίτες της αραβικής χώρας, το πετρέ-
λαιο είναι πάμφθηνο και το ηλεκτρικό ρεύμα δωρεάν.

Εγώ προσωπικά δεν θα επέλεγα το Κατάρ» σχολίασε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ραούλ
Εστράδα, ένας από τους αρχιτέκτονες του Πρωτοκόλλου του Κιότο το 1997.

Πιο γλαφυρό ήταν το σχόλιο της ομάδας πίεσης Avaaz, σύμφωνα με την οποία «το να
επιλέγει κανείς έναν από τους ηγέτες του OPEC ως επικεφαλής των συνομιλιών για το
κλίμα είναι σαν να ζητάς από τον Δράκουλα να επιβλέπει μια τράπεζα αίματος».  Η αλή-
θεια είναι πάντως ότι το Κατάρ έχει υπογράψει το Πρωτόκολλο του Κιότο. �

Η Τουρκία πρέπει να ακολουθήσει τα βήματα των προ-
γόνων της είπε ο πρωθυπουργός Ταγίπ Ερντογάν κατά τη
διάρκεια των εγκαινίων αεροδρομίου στην Κιουτάχεια, σε
μια ομιλία με αναφορές στο οθωμανικό παρελθόν επικρι-
τική όμως για το γνωστό σίριαλ για τον Σουλεϊμάν.

«Κινούμαστε με το μυαλό των μαρτύρων του Τουμλού
Μπουνάρ, κινούμαστε με το πνεύμα της Οθωμανικής αυτο-

κρατορίας» είπε ο Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με τη «Hurriyet».
Η αναφορά του Ερντογάν ήταν στην ομώνυμη μάχη, μια από τις τελευταίες πριν την

κατάρρευση του μικρασιατικού μετώπου και την Καταστροφή που ακολούθησε. Η νικη-
φόρα για τους Τούρκους μάχη έγινε στην περιοχή νότια της Κιουτάχειας στα τέλη του Αυ-
γούστου του 1922.

Παράλληλα επέκρινε την αντιπολίτευση η οποία ρωτά τι κάνει η Τουρκία στη Γάζα, τη
Συρία και το Σουδάν: «Δείχνουμε ενδιαφέρον για ο,τιδήποτε και οποιοδήποτε χώρο σχε-
τίζεται με τους προγόνους μας».

«Πρέπει να πάμε όπου πήγαν οι πρόγονοί μας», επισήμανε ακόμη και πρόσθεσε ότι δεν
πρέπει να θεωρούμε παθητικότητα τη γραμμή του Κεμάλ Ατατούρκ για «ειρήνη στην πα-
τρίδα, ειρήνη στον κόσμο».

«Δεν επιθυμούμε τη γη καμιάς χώρας», τόνισε ακόμη λέγοντας ότι η Τουρκία θέλει στα-
θερότητα στο εσωτερικό και στην περιοχή. Ωστόσο η Τουρκία θα πάρει τα κατάλληλα
μέτρα και δεν θα μείνει σιωπηλή αν απειληθεί, διαβεβαίωσε.

Ο Ερντογάν επέκρινε το γνωστό σίριαλ για τον σουλτάνο Σουλεϊμάν το οποίο έχει γίνει
αντικείμενο σχολιασμού και καταγγελιών στο τουρκικό ΕΣΡ, μεταξύ άλλων, για την πα-
ρουσίαση της προσωπικής ζωής του ηγεμόνα. �



ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ KAI EΠIΣTHMH
Yπάλληλος

δημόσιος

Για 3η χρονιά η γιορτή της Ζιβανίας
στην Άλωνα 

Την Κυριακή πλήθος κόσμου συνέρρευσε  στην κοινό-
τητα Άλωνας, η οποία διοργάνωσε για τρίτη συνεχόμενη
χρονιά τη Γιορτή της Ζιβανίας. Η εκδήλωση εντάσσεται
στο πλαίσιο του Μήνα Ζιβανίας, που σκοπό έχει την προ-
ώθηση του κυπριακού παραδοσιακού ποτού.

Εκατοντάδες λάτρεις των προϊόντων του κυπριακού
αμπελιού, κατέκλυσαν την κοινότητα Άλωνας για να πα-
ρακολουθήσουν τη διαδικασία παραγωγής της παραδο-

σιακής ζιβανίας και της παρασκευής εδεσμάτων από σταφυλοχυμό. 
Ο Κοινοτάρχης Άλωνας Αντρέας Διονυσίου στο χαιρετισμό του, μεταξύ άλλων, τόνισε

τα ακόλουθα:
«Ένας βασικός μας στόχος είναι να δώσουμε στους κατοίκους  της ΄Αλωνας τα κίνητρα

που απαιτούνται για να μην εγκαταλειφθεί η αμπελοκαλλιέργεια η οποία μετρά αιώνες
στο χωριό μας. Αδιάψευστη μαρτυρία αυτού  του γεγονότος  τα πιθάρια στα σώσπιτα και
τα παλιά σπίτια, η ύπαρξη εγκαταλειμμένων ληνών με τις  ημερομηνίες που αναγράφον-
ται στα απομεινάρια αυτά των παλιών καλών εποχών της καλλιέργειας της αμπέλου που
εξακολουθεί να  καλύπτει  τις κακοτράχαλες πλαγιές των βουνών μας. 

Είναι σ’ αυτά τα πλαίσια που αρχίσαμε την εμπορική παραγωγή ποιοτικού λευκού και
κόκκινου κρασιού και αλλά και  του απαράμιλλου Κυπριακού ποτού της ζιβανίας. Με τη
συλλογική αυτή μέθοδο προσφέρεται δυνατότητα σε  Αλωνεύτες που  αδυνατούν να οι-
νοποιήσουν μόνοι τα σταφύλια τους να διευκολύνονται να το κάμουν σε συλλογική βάση». 

Ομιλίες απηύθυναν επίσης   η Εκπρόσωπος του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού Αν-
τιγόνη Καποδίστρια και  ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Νίκος Αναστασιά-
δης, υπό την αιγίδα του οποίου τελούσε η όλη εκδήλωση. �

Συνέδριο στη Λεμεσό από το Τάγμα 
των Ιπποτών της Μάλτας

Συνέδριο για την «προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς στη Μεσόγειο», πραγματοποιήθηκε στις 22 και 23 Νοεμ-
βρίου, στη Λεμεσό, το οποίο διοργανώθηκε από το Τάγμα των Ιππο-
τών της Μάλτας με τη συμμετοχή του Υπουργείου Εξωτερικών, της
ΟΥΝΕΣΚΟ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Το συνέδριο είχε τεθεί υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας
του Συμβουλίου της ΕΕ. Σε ομιλία της κατά την τελετή λήξης του

Συνεδρίου του Τάγματος η Υπουργός Εξωτερικών Ερατώ Κοζάκου Μαρκουλλή έκανε έκ-
κληση στη διεθνή κοινότητα και τους ξένους σύνεδρους να συμβάλουν στις προσπάθειες
διάσωσης της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς στα κατεχόμενα.

Βασικές ενότητες του Συνεδρίου ήταν η επίδραση των φυσικών καταστροφών και διε-
νέξεων στην πολιτιστική κληρονομιά, οι νέες προοπτικές για την πολιτιστική κληρονομιά
υπό το φώς της Αραβικής Άνοιξης, τα ειδικά ζητήματα της θρησκευτικής κληρονομιάς και
η ευθύνη των βασικών θεσμικών οργάνων για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς,
στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης.

Σε ομιλία της κατά την τελετή λήξης του Συνεδρίου του Τάγματος η Υπουργός Εξωτε-
ρικών Ερατώ Κοζάκου Μαρκουλλή,   έκανε έκκληση στη διεθνή κοινότητα και τους ξέ-
νους σύνεδρους να συμβάλουν στις προσπάθειες διάσωσης της πολιτιστικής και θρη-
σκευτικής κληρονομιάς στα κατεχόμενα.

«Εκατοντάδες εκκλησίες βρίσκονται σήμερα σε άθλια πραγματικά κατάσταση, κάποιες
έχουν μετατραπεί παράνομα σε τζαμιά και κάποιες άλλες έχουν κατεδαφιστεί, ενώ ση-
μαντικοί αρχαιολογικοί χώροι έχουν αφεθεί στη φθορά του χρόνου», είπε η Υπουργός Εξω-
τερικών.

Από την πλευρά του, ο Μέγας Καγκελάριος του Τάγματος των Ιπποτών της Μάλτας
Jean-Pierre Mazery ευχαρίστησε την Κυπριακή Δημοκρατία και ιδιαίτερα την Υπουργό
Εξωτερικών που αποδέχθηκε την πραγματοποιήσει του Συνεδρίου στο νησί και πρόσθεσε
πως το πρόβλημα της Κύπρου είναι γνωστό και ξεπερνά τα σύνορα της. �

H ταινία «Io sono Li» κέρδισε 
το ευρωπαϊκό βραβείο LUX

Στην ταινία «Io sono Li» απονεμήθηκε το φετινό κινημα-
τογραφικό βραβείο Lux του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Την
ταινία σκηνοθέτησε ο Ιταλός Andrea Segre και είναι συμ-
παραγωγή της Ιταλίας και της Γαλλίας.

Το βραβείο απονέμεται ετησίως μετά από ψηφοφορία με-
ταξύ των ευρωβουλευτών

Το βραβείο απονεμήθηκε την περασμένη Τετάρτη στο Ευ-
ρωκοινοβούλιο στο Στρασβούργο από τον Πρόεδρο του ΕΚ Μάρτιν Σιουλτς, ο οποίος σε
σύντομη δήλωση ανέφερε ότι τα βραβεία Lux αποτελούν φόρο τιμής στη δημιουργικό-
τητα.

Ο Αndrea Segre αφιέρωσε το βραβείο σε όλες τις μητέρες μετανάστριες, καθώς η ταινία,
που βασίζεται σε πραγματική ιστορία, αναφέρεται σε μια Κινέζα μετανάστρια που βρέθηκε
στην Ευρώπη για να εργαστεί ώστε ο γιος της να έχει ένα καλύτερο μέλλον.

Η ταινία του Σέγκρε αφηγείται την ιστορία της Κινέζας μετανάστριας  Σουν Λι, που δου-
λεύει σʼ ένα εργοστάσιο υφασμάτων στα περίχωρα της Ρώμης. Προσπαθεί να αποκτήσει
νόμιμα χαρτιά, ώστε να φέρει τον οχτάχρονο γιο της στην Ιταλία. Οι περιστάσεις θα τη φέ-
ρουν στην Κιότζα, μια μικρή πόλη-νησί στη λιμνοθάλασσα της Βενετίας, όπου θα δουλέ-
ψει ως μπαργούμαν σε μια παμπ.

Ο Μπέπι, ένας Σλάβος ψαράς, που οι φίλοι του τον φωνάζουν «ο Ποιητής», είναι θαμώ-
νας του μαγαζιού και η συνάντησή τους θα είναι μια ποιητική "απόδραση", ένας διάλογος
ανάμεσα σε κουλτούρες που είναι διαφορετικές, αλλά όχι και τόσο μακριά η μία από την
άλλη. Ωστόσο, η φιλία ανάμεσα στη Σουν Λι και στον Μπέπι αναστατώνει τόσο την κινε-
ζική όσο και την τοπική κοινωνία, που φαίνεται να φοβάται αυτή τη "συνάντηση".

Οι ταινίες μεταφράστηκαν σε 20 γλώσσες και προβλήθηκαν και στις 27 χώρες μέλη. Το
κινηματογραφικό βραβείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει σαν στόχο να προβάλει τον
ευρωπαϊκό κινηματογράφο και να προωθήσει το διάλογο για τις αξίες και τα πιστεύω της
Ευρώπης και τα κοινωνικά ζητήματα που την απασχολούν.  �

Αρμενίζοντας στην Ανατολή 
του Δυτικού Πολιτισμού

Το βράδυ της Τρίτης 20 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε
στην αίθουσα τελετών της Τράπεζας Κύπρου στη Λευκωσία,
η παρουσίαση του βιβλίου του Ματθαίου Οικονομίδη «Αρ-
μενίζοντας στην ανατολή του δυτικού πολιτισμού».

Στο ύφος και το περιεχόμενο του βιβλίου ενδιέτριψε ο
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου
Λευκωσίας Νίκος Περιστιάνης. Αποσπάσματα ανέγνωσαν
οι ηθοποιοί Κάτια Δανδουλάκη, Φίλιππος Σοφιανός και
Ηλέκτρα Φωτιάδου. Το συντονισμό ανέλαβαν οι δημοσιο-
γράφοι Μιχάλης Παυλίδης και Γωγώ Αλεξανδρινού.

Ο συγγραφέας κατέθεσε στο έργο του τη λαμπρή κι ακτι-
νοβόλο εποχή της κλασικής Ελλάδας, η οποία διέγραψε την

τροχιά της με ανεπανάληπτες επιδόσεις στο χώρο του πνεύματος και της τέχνης. Με την
ιδέα της ελευθερίας να αναδεικνύεται από το σύνολο ενός ανυπότακτου λαού, ως ηρωικό
σύμβολο κι άθλημα αυθυπέρβασης στο Μαραθώνα, στις Θερμοπύλες και τη Σαλαμίνα.
Και τη φιλοσοφία ραγδαία να αναπτύσσεται, κινούμενη προς διάφορες ακατάληπτες κα-
τευθύνσεις επισημαίνοντας ανεξερεύνητες περιοχές με ακραίο κορύφωμά της, τα γιγαντι-
αία κι ανεπανάληπτα πνεύματα του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη.

Στο σύγγραμμα, από τον Εκδοτικό Οργανισμό Λιβάνη ΑΒΕ, ο συγγραφέας παραθέτει το
μεγαλείο της Αναγέννησης, ως απότοκο της κλασικής ελληνικής αρχαιότητας, συμφιλιω-
μένης πια με το χριστιανισμό ο οποίος πρόσφερε όχι μόνο τις ύψιστες ηθικές αρχές αλλά
και τις μέγιστες ομορφιές, τα υπέρτατα αισθητικά αγαθά. Οι βόρειοι λαοί συνέβαλαν με το
ακμαίο τους αίμα. Η νεανική φαντασία τους μέσα στα άγρια δάση και τους ομιχλώδεις μα-
γικούς δρυμούς είχε ασκηθεί στα πιο αλλόκοτα οράματα. �

ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  201212

Τεστ αίματος «δείχνει» 
προσδόκιμο ζωής και θάνατο

Ένα τεστ αίματος, που αναλύει το DNA, μπορεί να καθο-
ρίσει το ρυθμό γήρανσης και συνεπώς το προσδόκιμο ζωής
και τον κατά προσέγγιση χρόνο του θανάτου ενός οργανι-
σμού, όπως υποστηρίζουν Βρετανοί ερευνητές που έκαναν τη
σχετική μελέτη σε άγρια πουλιά. Είναι η πρώτη φορά που ένα
τέτοιου είδους τεστ δοκιμάστηκε με επιτυχία σε ζώα εκτός

εργαστηρίου.
Οι ερευνητές του πανεπιστημίου «East Anglia» που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο

περιοδικό μοριακής οικολογίας «Molecular Ecology», μέτρησαν το μέσο μήκος των τελο-
μερών που βρίσκονται στην άκρη των χρωμοσωμάτων και μικραίνουν σταδιακά όσες πε-
ρισσότερες φορές διαιρούνται τα κύτταρα.

Τα τελομερή  προστατεύουν τα γονίδια των χρωμοσωμάτων και εμποδίζουν να κύτταρα
να πολλαπλασιάζονται ανεξέλεγκτα, δηλαδή να γίνουν καρκινικά. Όμως ενώ προφυλάσ-
σουν τον οργανισμό, από την άλλη έχουν ως συνέπεια τη γήρανση, επειδή όταν φθάνουν
σε ένα κρίσιμο μικρό μέγεθος, αναγκάζουν τα κύτταρα να σταματούν να λειτουργούν.  Όσο
τα γερασμένα κύτταρα αυξάνονται σε ένα οργανισμό, τόσο αυτός γερνάει συνολικά.

Έτσι, τα τελομερή αποτελούν ένα είδος βιολογικού «ρολογιού» που παρέχει μια εκτί-
μηση για τη βιολογική ηλικία κάποιου ζώου (και του ανθρώπου), σε αντιδιαστολή με τη
χρονολογική ηλικία.  Γι’ αυτό, εδώ και καιρό, τα τελομερή έχουν προταθεί από επιστήμο-
νες ως ένας τρόπος για να υπολογιστεί πόσο γρήγορα γερνάει ένας οργανισμός και πόσος
χρόνος ζωής του απομένει, μέχρι να  πεθάνει από καθαρά φυσικά αίτια. �

Βρέθηκε πλανήτης με κλίμα 
κατάλληλο για ζωή  

Μια αγγλογερμανική ομάδα αστρονόμων ισχυρίζεται ότι ανα-
κάλυψε ένα νέο πλανήτη που βρίσκεται σε τροχιά γύρω από
έναν «κοντινό» ήλιο, ακριβώς στη σωστή απόσταση, όπου το
κλίμα ίσως να είναι κατάλληλο για τη διατήρηση ζωής.

Η ομάδα ανακάλυψε ουσιαστικά τρεις νέους πλανήτες, οι
οποίοι βρίσκονται σε τροχιά γύρω από το αστέρι, περίπου 44

έτη φωτός μακριά, αλλά μόνο ένας εξ αυτών έχει τη σωστή θερμοκρασία ώστε να υπάρχει
νερό σε υγρή μορφή.

«Το αστέρι HD 40307 είναι ένα ήσυχο παλιό αστέρι, οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος
για τον οποίο ένας τέτοιος πλανήτης δεν θα μπορούσε να διαθέτει κλίμα παρόμοιο με αυτό
της Γης» δήλωσε ο Γκιλιέμ Άνγλα-Εκούντε του Πανεπιστημίου Γκέτινγκεν της Γερμανίας,
ο οποίος ηγήθηκε της έρευνας σε συνεργασία με τον Μίκο Τουόμι του Πανεπιστημίου
Χέρτφορντσαϊρ της Βρετανίας.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο Ρόιτερς, ο πλανήτης έχει μάζα τουλάχιστον επτά φορές
αυτή της Γης, αλλά η απόστασή του από τον ήλιο είναι περίπου η ίδια με αυτή του πλανήτη
μας, κάτι που σημαίνει ότι δέχεται σχεδόν την ίδια ηλιακή ενέργεια με τη Γη.

Περισσότεροι από 800 πλανήτες έχουν ανακαλυφθεί εκτός του ηλιακού μας συστήματος
από τις αρχές του 1990, αλλά μόνο λίγοι από αυτούς υπάγονται στην «κατοικήσιμη ζώνη».
Ακόμα λιγότεροι εξ αυτών είναι πλανήτες που περιστρέφονται, όπως κάνει ο συγκεκριμέ-
νος, ώστε να δημιουργούνται συνθήκες ημέρας και νύχτας, κάτι που αυξάνει τις πιθανό-
τητες το περιβάλλον του να είναι παρόμοιο με αυτό του πλανήτη μας. �



Yπάλληλος
δημόσιος

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕYΘΕΡO ΣΑΣ ΧΡOΝΟ

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

Σταυρόλεξο
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Ο αρχηγός στρατεύματος, που
διεξάγει νικηφόρους πολέμους.
2. Αντίφαση μεταξύ λόγων και
πράξεων.
3. Αγορές ευκαιριών – Τα πάντα
…: φράση του Ηράκλειτου.
4. Γιορταστική άρνηση – Στο πο-
δόσφαιρο τιμωρείται με απο-
βολή.
5. Τύπος πρόθεσης – Αθηναίος
γλύπτης της αρχαιότητας.
6. Γιορτάζει στις 6 Δεκεμβρίου  –
Πολωνικό πρακτορείο ειδήσεων.
7. Μέρος του τίτλου τραγουδιού
της Παπαρίζου – Είδος παντό-
φλας.
8. Η κρυσταλλοποιημένη δροσιά – Το μισό από το … μισό – Συντομογραφία του  Ερυ-
θρού Σταυρού.
9. Ντον … : Από τους καλύτερους κόμικς του Ντίσνεϊ – Πορτ - … : πόλη της Αιγύπτου.
10. Έντονη και με σταθερό ρυθμό μουσική – Το χαϊδευτικό του Ίβαντσιτς του ΠΑΟ.
11. Εισάγει υπόθεση - … Μπίαρντ: χρυσή ολυμπιονίκης της Αθήνας στα 200 μέτρα ελεύ-
θερο.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί έτσι η σειρά «Καλημέρα Ζωή».
2. «Μ’ έκαψες … μου»: τραγούδι του Μάρκου Βαμβακάρη – Πρόθεση (αρχ.).
3. Σερβίρεται και σαν γαρνιτούρα – Φυτό που καλλιεργείται για τους μικρούς και εδώδι-
μους σπόρους του.
4. Δηλώνει επιμερισμό – Αρχή της … φοβέρας – Συνδρομητικό κανάλι.
5. Πόλη της Ιταλίας (γεν.).
6. Χαρακτηρισμός τόνων στη συμπεριφορά – Εργατική κατάκτηση.
7. Αγάπησε σφοδρά την Ηρώ – Υπέρτατο ο Θεός.
8. Συντετμημένος τύπος του «άγιος» - Μυθικός βασιλιάς της Αίγινας.
9. Κατά τη μυθολογία ο Κάτω Κόσμος – Ήρωας του Τρωϊκού Πολέμου (αιτ.).
10. Δεν είναι πολλοί – Υπάρχουν και τέτοια πάρτι.
11. Μεταφορικά η επίδραση που ασκείται από δυσάρεστο γεγονός – Πόλη της Βοσνίας.

Oι λύσεις στη σελίδα 14
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ΜΕΤΡΙΟ ΔΥΣΚΟΛΟ

KY¶PIAKH ¢HMOKPATIA
————

KPATIKO §AXEIO
A ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÎÏ‹ÚˆÛË˜ ·Ú. 39/2012 ÙÔ˘ KÚ·ÙÈÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘

Ô˘ ¤ÁÈÓÂ ÛÙÈ˜ 21 ¡ÔÂÌ‚Ú›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  5411
2. A fi €40 5 Ï·¯ÓÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ  4595

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  370
2. A fi €10 50 Ï·¯ÓÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ  403
3. A fi €10 50 Ï·¯ÓÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ  125

™E ¢YO æHºIA
————

1. A fi €4 500 Ï·¯ÓÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ  64
2. A fi €4 500 Ï·¯ÓÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ  68

*  TZAK¶OT:

E¶EI¢H TO §AXEIO ME API£MO 34750 ¶EPI§AMBANETAI META•Y TøN A¢IA£ETøN §AXEIøN, TO ¶O™O TøN €50.000 ª º ƒ -
  ™ ¡  ¶ ª ¡   μ¢ ª ¢  § ƒø™  ª  ƒ. 40/12 ¶ À £  ° ¡  ™ ™ 28 ¡ ªμƒ OY 2012, O¶OY O ¶PøTO™ TYXEPO™

£A KEP¢I™EI €100.000.

™ H M E I ø ™ H
———————

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

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

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

¢IEY£YNTH™ §AXEIøN

¶ÔÛfi
T˘¯ÂÚfi˜
AÚÈıÌfi˜

§·¯Ófi˜ ¶ÔÛfi
T˘¯ÂÚfi˜
AÚÈıÌfi˜

§·¯Ófi˜

€

1Ô˜ 50.000 34750

¶ *

2Ô˜ 1.000 50969

3Ô˜ 400 23217

4Ô˜ 400 33424

5Ô˜ 400 55754

6Ô˜ 200 56732

7Ô˜ 200 14630

8Ô˜ 200 34289

9Ô˜ 200 30859

10Ô˜ 200 13806

11Ô˜ 200 10336

12Ô˜ 200 10296

13Ô˜ 200 48865

€

14Ô˜ 200 37898

15Ô˜ 200 55024

16Ô˜ 100 58346

17Ô˜ 100 12147

18Ô˜ 100 59313

19Ô˜ 100 25932

20fi˜ 100 20090

21Ô˜ 100 32378

22Ô˜ 100 34245

23Ô˜ 100 52868

24Ô˜ 100 37438

25Ô˜ 100 36040

26Ô˜ 100 27327

27Ô˜ 100 50726

Διοργανώθηκε πριν λίγες μέρες στην
πόλη του Ζήνωνα ο “16ος Διεθνής
Γύρος Λάρνακας” από το Σωματείο

Δρομέων Κύπρου Περικλής Δημητρίου,
αγώνας ο οποίος ήταν αφιερωμένος σε παι-
διά με ειδικές ανάγκες. 

Συνδιοργανωτές ήταν ο Δήμος Λάρνα-
κας, η Κοινοτική Αστυνόμευση Κιτίου, ο
σύνδεσμος καταπολέμησης ναρκωτικών
Λάρνακας, και το ίδρυμα ατόμων με ειδικές
ανάγκες Άγιος Λάζαρος. 

Ο αγώνας ήταν υπό την αιγίδα του
Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού Γιώρ-
γου Δημοσθένους και του προέδρου του
ΚΟΑ Πάμπου Στυλιανού, ο οποίος και πα-

ρευρέθηκε στην εκδήλωση. Παρόντες επί-
σης ο Δήμαρχος Λάρνακας Αντρέας Λου-
ρουτζιάτης και ο πρόεδρος του Δημοκρατι-
κού Συναγερμού και υποψήφιος πρόεδρος
Νίκος Αναστασιάδης. 

Συμμετείχαν 500 και πλέον  αθλητές και
αθλήτριες από ολόκληρη την Κύπρο στον
μεγαλύτερο αγώνα του είδους του Παγκυ-
πρίως! 

Τον αγώνα υποστήριξαν μεταξύ άλλων ο
ΚΟΑ, ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου και
το Τμήμα Περιβάλλοντος. 

Το φετινό σύνθημα του αγώνα ήταν
«ΤΡΕΧΩ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ». �

Μαζική συμμετοχή σε μαραθώνιο
του Περικλή Δημητρίου στη Λάρνακα
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Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ. 13

Παράβαση Νομοθεσίας από εταιρεία

Το Τμήμα Δασών του
Υπουργείου Γεωργίας,
Φυσικών Πόρων και Πε-

ριβάλλοντος πληροφορεί το
κοινό ότι από την Τρίτη, 4 Δε-
κεμβρίου μέχρι και την Τε-
τάρτη, 19 Δεκεμβρίου θα πω-
λούνται στο κοινό χριστου-
γεννιάτικα δέντρα στα
ακόλουθα κέντρα πώλησης:

• Δασικός Σταθμός Αθα-
λάσσας

• Δασικός Σταθμός Λάρνα-
κας (Φανερωμένης 60)

• Δασικό Φυτώριο Φασουρίου
• Δασικό Γραφείο Γεροσκήπου
• Δασικός Σταθμός Γιαλιάς
• Δασικός Σταθμός Πλατανιών
Η πώληση των χριστουγεννιάτικων δέν-

τρων από τα κέντρα πώλησης θα γίνεται
μόνο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
(Δευτέρα - Παρασκευή 8.00 -14.00).

Διευκρινίζεται ότι τα δέντρα που θα δια-
τεθούν προέρχονται από αραιώσεις δασικών
φυτειών στο πλαίσιο δασοκομικών χειρι-
σμών που γίνονται με σκοπό τη βελτίωση
των συνθηκών ανάπτυξης και μείωση του
ανταγωνισμού στις δασικές φυτείες.

Σημειώνεται ότι το Τμήμα Δασών δεν
είναι ο μοναδικός προμηθευτής χριστουγεν-
νιάτικων δέντρων. Οι κάτοχοι ιδιωτικών
δασών μπορούν επίσης να πωλήσουν χρι-

στουγεννιάτικα δέντρα
από τα κτήματά τους.

Υπενθυμίζεται ότι η υλο-
τομία, η κατοχή και η μετα-
φορά χριστουγεννιάτικων
δέντρων χωρίς τη σχετική
άδεια του Τμήματος
Δασών αποτελεί, σύμφωνα
με τον «Περί Δασών Νόμο
του 2012», αδίκημα που τι-
μωρείται με πρόστιμο
μέχρι €5.000 ή φυλάκιση
μέχρι ένα χρόνο ή και τις
δύο ποινές μαζί.

Προτρέπονται οι ενδιαφερόμενοι να εξα-
σφαλίζουν εκ των προτέρων τις αναγκαίες
άδειες υλοτομίας και μεταφοράς και να τις
παρουσιάζουν όταν τους ζητηθούν από Λει-
τουργούς του Τμήματος Δασών για έλεγχο.
Παράλληλα, πριν μεταφέρουν τα δέντρα
από τους τόπους υλοτομίας, θα πρέπει να
μεριμνούν για το σφράγισμα τους στο κάτω
μέρος (εγκάρσια τομή) με σφραγίδα του
Τμήματος Δασών απευθυνόμενοι στον πλη-
σιέστερο Δασικό Σταθμό.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακα-
λούνται οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνον-
ται στους Περιφερειακούς Δασικούς Λει-
τουργούς: Πάφου στον Σταυρό της Ψώκας
τηλ. 26991860, Τροόδους στα Πλατάνια
τηλ. 22608514 και Λευκωσίας στην Αθα-
λάσσα τηλ. 22403739. �

Πώληση χριστουγεννιάτικων δέντρων

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών πληροφορεί το κατανα-
λωτικό κοινό ότι, σύμφωνα με πληρο-

φορίες που έχουν κοινοποιηθεί μέσω του
ευρωπαϊκού δικτύου ταχείας ανταλλαγής
πληροφοριών (RAPEX), έχουν κυκλοφο-
ρήσει στην κοινοτική αγορά τα πιο κάτω
ηλεκτρολογικά και μηχανολογικά προ-
ϊόντα, τα οποία εμπερικλείουν ουσιαστι-
κούς και σοβαρούς κινδύνους ασφάλειας:
Περιγραφή προϊόντων:
• Κατηγορία: Ηλεκτρικές συσκευές

Προϊόν: Προσαρμογέας
Εμπορική επωνυμία: Ultra Max
Τύπος/Αριθμός μοντέλου: ADPUMX-
WOR11
Batch number/Barcode: 5036446807908
Κοινοποιούσα χώρα: Ηνωμένο Βασίλειο
Κίνδυνος: Ηλεκτροπληξία

• Κατηγορία: Φωτιστικά
Προϊόν: Επαναφορτιζόμενος φακός (φα-
νάρι)
Εμπορική επωνυμία: Bright
Τύπος/Αριθμός μοντέλου: LED-905
Batch number/Barcode: 6939020402058

Χώρα προέλευσης: Κίνα
Κοινοποιούσα χώρα: Λιθουανία
Κίνδυνος: Ηλεκτροπληξία

• Κατηγορία: Φωτιστικά
Προϊόν: Λαμπτήρας LED
Εμπορική επωνυμία: LED Energie
Τύπος/Αριθμός μοντέλου: 936724
Batch number/Barcode: 6 430035 360390
Χώρα προέλευσης: Κίνα
Κοινοποιούσα χώρα: Φινλανδία
Κίνδυνος: Ηλεκτροπληξία
Χαρακτηριστικά: DR-3W-GU10, 240V,
50/60Hz

• Κατηγορία: Φωτιστικά
Προϊόν: Λαμπτήρας LED
Εμπορική επωνυμία: LED Energie
Τύπος/Αριθμός μοντέλου: 936726
Batch number/Barcode: 6 430035 360406
Χώρα προέλευσης: Κίνα
Κοινοποιούσα χώρα: Φινλανδία
Κίνδυνος: Ηλεκτροπληξία
Χαρακτηριστικά: DR-3W-GU10, 240V,
50/60Hz

• Κατηγορία: Ηλεκτρικές συσκευές
Προϊόν: Αντιστροφέας (Power inverter)

Εμπορική επωνυμία: Bison
Τύπος/Αριθμός μοντέλου: WETE 150W
Χώρα προέλευσης: Κίνα
Κοινοποιούσα χώρα: Φινλανδία
Κίνδυνος: Ηλεκτροπληξία
Χαρακτηριστικά: Είσοδος: 12V DC
Έξοδος: 230V AC

• Κατηγορία: Ηλεκτρικές συσκευές
Προϊόν: Φορτιστής
Εμπορική επωνυμία: Power
Τύπος/Αριθμός μοντέλου: YH-8100 2 
IN 1
Χώρα προέλευσης: Κίνα
Κοινοποιούσα χώρα: Δανία
Κίνδυνος: Ηλεκτροπληξία

• Κατηγορία: Συσκευές Αερίου
Προϊόν: Ψησταριά υγραερίου
Τύπος/Αριθμός μοντέλου: HSQ-B214S,
HSQ-B215S, HSQ-B216S
Χώρα προέλευσης: Κίνα
Κοινοποιούσα χώρα: Δανία
Κίνδυνος: Εγκαύματα και φωτιά

• Κατηγορία: Συσκευές Αερίου
Προϊόν: Ψησταριά υγραερίου
Εμπορική επωνυμία: Bearsafe

Τύπος/Αριθμός μοντέλου: HSQ-B214S,
HSQ-B215S, HSQ-B216S
Χώρα προέλευσης: Κίνα
Κοινοποιούσα χώρα: Δανία
Κίνδυνος: Εγκαύματα και φωτιά
Προτρέπονται οι καταναλωτές που έχουν

στην κατοχή τους τα πιο πάνω προϊόντα να
μην τα χρησιμοποιούν.

Όποιος χρειάζεται πληροφορίες ή διευ-
κρινίσεις για τα δικαιώματα του κατανα-
λωτή, που αφορούν στα συγκεκριμένα προ-
ϊόντα, μπορεί να επικοινωνεί με την Υπηρε-
σία Ανταγωνισμού και Προστασίας
Καταναλωτή στο τηλέφωνο 1429 (γραμμή
καταναλωτή).

Παρακαλείται επίσης οποιοσδήποτε γνω-
ρίζει σημείο πώλησης τέτοιας συσκευής 
ή χρειάζεται επιπρόσθετες πληροφορίες ή
διευκρινίσεις να επικοινωνεί με το Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών στα
τηλέφωνα 22800523 και 22800522 ή 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
director@ems.mcw.gov.cy ή στο τηλεομοι-
ότυπο 22348202. �

Γνωστοποιήσεις συστήματος RAPEX – εβδομάδα 43 (22/10/2012-28/10/2012)
Επικίνδυνος ηλεκτρολογικός και μηχανολογικός εξοπλισμός

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ

Ειδοποιούνται τα μέλη της Συνεργατικής Οικοδομικής Εταιρείας Δημοσίων Υπαλ-
λήλων Κύπρου Λτδ ότι το μέρισμα για τα οικονομικά έτη 2010 & 2011 θα παρα-
χωρείται από τις 17 Οκτωβρίου 2012 μέχρι και τις 16 Ιανουαρίου 2013. Για εί-

σπραξη του, τα μέλη πρέπει έγκαιρα να αποτείνονται στα κατά τόπους γραφεία της
Εταιρείας.
1. Επαρχία Λευκωσίας -

Κεντρικά Γραφεία, στη Λεωφόρο Δημοσθένη Σεβέρη 34
Υποκατάστημα ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ, στη Βυζαντίου 8, Έγκωμη
Υποκατάστημα ΠΛΑΤΥ, στη Λεωφόρο Κυρηνείας 132, Πλατύ Αγλαντζιάς 
Υποκατάστημα στο ισόγειο του ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Υποκατάστημα στο ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

2. Επαρχία Λάρνακας - 
Υποκατάστημα Εταιρείας, στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού 64

3. Επαρχία Πάφου -
Υποκατάστημα Εταιρείας, Νεόφυτου Νικολαίδη 31

Τα μέλη της Επαρχίας Λεμεσού παρακαλούνται όπως επικοινωνούν τηλεφωνικώς με
το Λογιστήριο της Εταιρείας στα Κεντρικά Γραφεία στη Λευκωσία, τηλ. 22-662861.
Από την Επιτροπεία

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του το
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας προ-
ώθησε την ποινική δίωξη της εται-

ρείας POP LIFE ELECTRIC SHOPS LIMI-
TED για παράβαση των διατάξεων της περί
Χημικών Ουσιών Νομοθεσίας.

Ως αποτέλεσμα, το Επαρχιακό Δικαστή-
ριο Λευκωσίας καταδίκασε τον Νοέμβριο
του 2012 την πιο πάνω εταιρεία σε πρόστιμο
ύψους €11.500 γιατί διέθετε στην αγορά

προς πώληση στο ευρύ κοινό, παιδικά παι-
χνίδια που περιείχαν τοξικές για την αναπα-
ραγωγή χημικές ουσίες (φθαλικούς εστέ-
ρες). Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονι-
σμό 1907/2006 (REACH), τα παιχνίδια και
τα αντικείμενα παιδικής φροντίδας που δια-
τίθενται στην αγορά, δεν επιτρέπεται να πε-
ριέχουν συγκεκριμένες φθαλικές ενώσεις σε
συγκεντρώσεις μεγαλύτερες του 0,1% κατά
βάρος του πλαστικοποιημένου υλικού. �
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ΗΑνόρθωση θύμισε τον παλιό καλό εαυτό της. Η
‘Κυρία’ αήττητη και με εννιά σερί νίκες, θυμίζει την
περίοδο 1999-00, όταν είχε ακριβώς τους ίδιους

βαθμούς και με ένα σερί αήττητης πορείας 20 αγώνων (1η-
20η) πήρε τον τίτλο.

Χωρίς να εντυπωσιάσει και χωρίς να παίξει το ποδό-
σφαιρο που μπορεί και ξέρει, η Ανόρθωση κατάφερε να
πάρει την ουσία σε ένα ακόμη παιχνίδι. Αξιοποίησε στον
απόλυτο βαθμό τις ευκαιρίες που της δόθηκαν, εκμεταλ-
λεύτηκε όλα τα λάθη του αντιπάλου της και πήρε μια σπου-
δαία βαθμολογικής σημασίας νίκη μέσα στο ΓΣΖ από την
σκληροτράχηλη και φιλόδοξη αναγεννημένη ΑΕΚ με 3-2.
Μια νίκη που της δίνει τη δυνατότητα να διατηρηθεί μόνη
και πρώτη στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με 31
βαθμούς, αφήνοντας πίσω την ΑΕΚ Λάρνακας με 25 βαθ-
μούς.

H AEK γνώρισε τη δεύτερη της φετινή ήττα, έκανε μια
καλή εμφάνιση, όμως προδόθηκε και πάλι, όπως και με την
ήττα με την ΑΕΛ, από τα αμυντικά της λάθη.

Η ήττα δεν αποτελεί επακριβώς οπισθοχώρηση, διότι η
ομάδα της Λάρνακας παραμένει στην πρώτη τετράδα και
ούτως ή άλλως, θα έχει την ευκαιρία στη συνέχεια να κα-
λύψει το χαμένο έδαφος αφού τα ντέρμπι των... άλλων συ-
νεχίζονται, όμως την απέτρεψε να κάνει το βήμα παρα-
πάνω.

Το ΑΠΟΕΛ είναι... εδώ! Το
φώναξε και το βρόντηξε παλ-
ληκαρίσια, αφού μέσα στο
Τσίρειο ‘δάμασε’ τους πρωτα-
θλητές με 1-3 και ξανάπιασε
την 2η θέση του βαθμολογι-
κού πίνακα με 28 βαθμούς,
τρεις πίσω από την Ανόρ-
θωση. Ήταν η πιο γλυκιά νίκη
για τους γαλαζοκίτρινους της
Λευκωσίας που ήλθε στην κα-
τάλληλη στιγμή μετά την
ήττα που δέχθηκαν από την
ΑΕΚ στο ΓΣΠ με 2-1,

Αντίθετα τα αισθήματα για
την ΑΕΛ, που ήθελε πάρα πολύ τη νίκη για να μειώσει τη
διαφορά από τους τρεις πρωτοπόρους και να εκμεταλλευ-
τεί και την ήττα της ΑΕΚ. Τώρα είναι στην 4η θέση με 22
βαθμούς και εννέα ολόκληρους βαθμούς πίσω από την
Ανόρθωση, έξι από το ΑΠΟΕΛ και τρεις από την ΑΕΚ.

Μετά από πέντε συνεχόμενες νίκες στραβοπάτησε ο
Απόλλωνας. Η ισοπαλία στο ΓΣΠ με αντίπαλο τον Ολυμ-
πιακό και το 1-1, θα λέγαμε ότι είναι οδυνηρό για τους Λε-
μεσιανούς, αφού με νίκη θα μείωναν αισθητά την διαφορά
τους από τους πρωτοπόρους. Τώρα εξακολουθούν να είναι
στην 5η θέση με 20 βαθμούς και θα αναμένουν νέο στρα-
βοπάτημα των πρωτοπόρων στα μεταξύ τους ντέρμπι.

Επανήλθε στις νίκες η Ομόνοια που επικράτησε στο ΓΣΠ
της ΑΕΠ Πάφου με 4-2, έφτασε
τους 16 βαθμούς και περιμένει
πλέον τυχόν απώλειες στη συ-
νέχεια στις ομάδες που προπο-
ρεύονται για να μειώσει την με-
ταξύ τους διαφορά. Στόχος
φυσικά των πρασίνων τώρα
είναι η τετράδα.

Την τρίτη συνεχόμενη νίκη
πέτυχε η Δόξα Κατωκοπιάς που
επικράτησε 2-0 στην έδρα της
Αγίας Νάπας. Η προσφυγική
ομάδα με την νέα επιτυχία της
έβαλε γερά θεμέλια για παρα-
μονή της στην Α΄ Κατηγορία,
αφού με τους 13 βαθμούς που
μάζεψε, αύξησε την διαφορά
από τις ομάδες που βρίσκονται
στην επικίνδυνη ζώνη του υπο-
βιβασμού.

Αντίθετα τα αισθήματα για την Αγία Νάπα που στο κα-
θοριστικό ραντεβού της χρονιάς δεν κατάφερε να πάρει
κάτι από το παιχνίδι, ωστόσο από την στιγμή που είναι
κοντά σε άλλες ομάδες που νοιώθουν και αυτές το άγχος
του υποβιβασμού, έχει το δικαίωμα να ελπίζει σε καλύτερη
συνέχεια, κάνοντας αρχή με το παιχνίδι της επόμενης αγω-
νιστικής με την Αλκή στη Λάρνακα.

Νέα Σαλαμίνα και Αλκή έμειναν στην ισοπαλία 1-1 στο
‘Αμμόχωστος’ και στα χαμηλά στρώματα της βαθμολογίας.
Από ένα ημίχρονο είχαν οι δύο ομάδες που έφτασαν στους
6 βαθμούς.

Έτσι θα χρειαστεί αρκετή προσπάθεια στη συνέχεια για
να αποφύγουν τις περιπέτειες, την ίδια ώρα που η από-
σταση από τις ομάδες που βρίσκονται πιο χαμηλά στο βαθ-
μολογικό πίνακα είναι της... τάξεως του ενός και δύο βαθ-
μούς. Φτάνουμε στο τέλος του Α΄ γύρου και ο Εθνικός
ακόμη να καταφέρει να πάρει νίκη στο πρωτάθλημα.

Αυτή τη φορά στην έδρα του δεν κατάφερε να λυγίσει
την Ένωση Παραλιμνίου και έμεινε στην λευκή ισοπαλία 0-
0. Ένα αποτέλεσμα που ικανοποιεί περισσότερο τους φιλο-
ξενούμενους που έφτασαν τώρα στους 13 βαθμούς και στην
7η θέση, ενώ ο Εθνικός έμεινε στους 5 βαθμούς και στην
12η θέση του βαθμολογικού πίνακα.
Στατιστικά – 11η αγωνιστική

– Σε 11 αγωνιστικές η Ανόρθωση πέτυχε 10 νίκες και
έφερε μια ισοπαλία. Με 31 βαθμούς κάνει μια διαφορά έξι
βαθμών, εικόνα που παρατηρείται για 19η φορά στα τελευ-
ταία 22 χρόνια μετά την 11η αγωνιστική. Σε σύνολο 20
αγώνων στο ΓΣΖ με αντίπαλο την ΑΕΚ, η ‘Κυρία’ μετρά
εννιά νίκες, εννιά ισοπαλίες και δύο ήττες.

– Δεύτερη ήττα για την ΑΕΚ μέσα στην έδρα της, όμως
με 25 βαθμούς ισοφαρίζει το ομαδικό ρεκόρ της, ενώ τα έξι
τέρματα ΚΑΤΑ, αποτελούν ρεκόρ 18ετίας.

– Νίκη για την Ομόνοια με 4-2 επί της ΑΕΠ Πάφου, με
τους πράσινους να παραμένουν αήττητοι σε αναμετρήσεις
με την Παφιακή ομάδα, μετρώντας πέντε νίκες και τρεις
ισοπαλίες. Τα 16 τέρματα ΥΠΕΡ δεν αποτελούν ρεκόρ (16-
13). Όμως, αρνητική είναι η συγκομιδή των 16 βαθμών.

– Η Ένωση Παραλιμνίου διατηρεί ανέπαφη την εστία της
για 3η συνεχόμενη αγωνιστική, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ
που είχε κάνει από την 15η αγωνιστική του πρωταθλήμα-
τος 2011-12. Το ρεκόρ αυτό το ισοφαρίζει μετά από 28 αγώ-
νες.

– Αήττητος ο Απόλλωνας για 6η συνεχή αγωνιστική,
όμως η ισοπαλία με τον Ολυμπιακό, του στέρησε το δι-
καίωμα να ισοφαρίσει το ρεκόρ έξι συνεχόμενων νικών που
είχε κάνει την περίοδο 2009-10.

– Σε αυτή την διαδρομή ο Εθνικός Άχνας είναι η μονα-
δική ομάδα που δεν γεύτηκε ακόμη τη χαρά της νίκης.

– Η Αγία Νάπα είναι η ομάδα με τις περισσότερες ήττες
9 στο σύνολο. Επίσης η ομάδα της Αγίας Νάπας δέχθηκε
την 6η συνεχόμενη ήττα στο πρωτάθλημα.

– Ο Σάσα Γιοβάνοβιτς είναι ο προπονητής που θα δια-
δεχθεί τον Οράσιο Γκονσάλβες στον πάγκο της Πάφου. Η
διοίκηση της Παφιακής ομάδας έδωσε τα χέρια με τον Σερ-
βοκύπριο προπονητή, ο οποίος επιστρέφει στον πάγκο της
ομάδας.
Σε πελάγη ευτυχίας η ‘Κυρία’

Σε πελάγη ευτυχίας πλέον άπαντες στην Ανόρθωση. Και
πως να μην είναι όλοι χαρούμενοι αφού βλέπουν την ομάδα
τους να οδεύει από επιτυχία σε επιτυχία.

Αυτή η νίκη όμως μέσα στο ΓΣΖ επί της ΑΕΚ ήταν η πιο
σπουδαία και πιο σημαντική μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα.
Η ‘Κυρία’ κατάφερε να αρχίσει με ιδανικό τρόπο την σειρά
από τα τρία ντέρμπι ‘φωτιά’ και όχι μόνο παρέμεινε στην
κορυφή αλλά αύξησe τη διαφορά στους έξι βαθμούς από
την ΑΕΚ και παρέμεινε στους τρεις βαθμούς διαφορά από
το ΑΠΟΕΛ που κέρδισε εκτός έδρας την ΑΕΛ με 1-3. Έτσι
βλέπουμε την Ανόρθωση να αυξάνει τη διαφορά της από
τα δύο ‘φαβορί’ για τον τίτλο, ΑΕΛ και Ομόνοια και τώρα
έχει για αντιμέτωπο το ΑΠΟΕΛ, στους τρεις βαθμούς και
ΑΕΚ στους έξι.

Η Ανόρθωση άνοιξε το σκορ με την ΑΕΚ στο 11’ με τον
Ρέζεκ, ισοφάρισε η ΑΕΚ στο 30΄με τον Μάτσι και προηγή-
θηκε στο 39΄ με τον Πάλιτς. Η ‘Κυρία’ δεν τα έβαλε κάτω
και ισοφάρισε στο 43΄ με τον Ίλιτς και στο 77΄ ο Κάλβο πέ-
τυχε το τελικό 2-3 σε έντονους πανηγυρισμούς των φίλων
της Ανόρθωσης.
Το ΑΠΟΕΛ είναι... εδώ!

Ένα εκπληκτικό ΑΠΟΕΛ με ουσία στο σκοράρισμα αλλά
έχοντας και αρκετά ψυχικά αποθέματα κατάφερε και πήρε
σπουδαία νίκη απέναντι στην ΑΕΛ την οποία κέρδισε με 3-

1. Οι ‘γαλαζοκίτρινοι’ της Λευκωσίας πήραν νωρίς προβά-
δισμα στο σκορ με τον Πίντο, στην συνέχεια ισοφαρίστη-
καν και από κει και πέρα κατάφεραν να πετύχουν άλλα δύο
τέρματα και πήραν μια δίκαιη νίκη.

Το ΑΠΟΕΛ λοιπόν πέρασε με τον καλύτερο τρόπο από
το Τσίρειο Στάδιο και συνεχίζει το κυνηγητό της πρώτης
θέσης.

Η ΑΕΛ ισοφάρισε στο 14΄ με ατομική προσπάθεια του
Ντεντέ, ο ΑΠΟΕΛ έκανε το 1-2 με πέναλτι που κτύπησε
στο 23΄ ο Μαντούκα και το τελικό 1-3 ο Χαραλαμπίδης.
Ο Ολυμπιακός σταμάτησε το σερί του

Από ένα βαθμό μοιράστηκαν Ολυμπιακός και Απόλλω-
νας στο τελικό 1-1, με τις δύο ομάδες να δημιουργούν και
να χάνουν ευκαιρίες για να σημειώσουν και άλλα τέρματα.
Το τελικό αποτέλεσμα κρίνεται δίκαιο, παρόλο που ο Απόλ-
λωνας στο β΄ ημίχρονο έχασε περισσότερες ευκαιρίες από
τους γηπεδούχους. Για τους φιλοξενουμένους σταμάτησε
ένα σερί πέντε συνεχών νικών, φτάνοντας στους 20 βαθ-
μούς, ενώ για τον Ολυμπιακό αυτή ήταν η δεύτερη συνε-
χής ισοπαλία και πλέον βρίσκεται στους 10 βαθμούς. Ο
Απόλλωνας άνοιξε το σκορ με κεφαλιά του Γκαρσία στο 7΄
και ο Ολυμπιακός απάντησε με κοντινό πλασέ του Ενρίκε.
Κέρδισε η Ομόνοια – αγχώθηκε στο... τέλος

Η επιστροφή στις νίκες ήταν το πρώτο και βασικό ζη-
τούμενο στο παιχνίδι με την Πάφο και η Ομόνοια το πέ-
τυχε, έστω και με τον αγχώδη τρόπο που ήρθε. Η εικόνα
του αγώνα και η εξέλιξη του σκορ μέχρι το 77΄ δεν προκα-
θόριζε το τι θα ακολουθήσει. Οι πράσινοι είχαν τον από-
λυτο έλεγχο, πέτυχαν τρία γκολ και έχασαν άλλες πολλές
ευκαιρίες για περισσότερα τέρματα. Η συνέχεια μετά το 77΄
ήταν διαφορετική. Η Ομόνοια χαλάρωσε, έκανε αμυντικά
λάθη και η Πάφος την τιμώρησε με δύο γκολ και το σκορ
έγινε 3-2. Ξύπνησαν από το ‘λήθαργο’ οι πράσινοι και στο
89΄ διαμόρφωσαν το τελικό 4-2.
Ακόμα πιο ψηλά η Δόξα

Πραγματοποιώντας άλλη
μια μεγάλη εμφάνιση ο Ρι-
κάρτο Φερνάντες οδήγησε
τη Δόξα Κατωκοπιάς σε
σπουδαία εκτός έδρας νίκη
επί της Αγίας Νάπας με 2-0
και πλέον μπορεί να βλέπει
ακόμα πιο ψηλά αφού δημι-
ούργησε σημαντική από-
σταση από τις ομάδες που
βρίσκονται στη ζώνη του
υποβιβασμού.

Η Δόξα με τον Λούκα
Χ’’Λούκα, έφτασε στην
Τρίτη σερί νίκη της και βρί-
σκεται στην 8η θέση του
βαθμολογικού πίνακα. Η Αγία Νάπα έμεινε καθηλωμένη
στην 13η θέση με 4 βαθμούς και ο επόμενος αγώνας της με
την Αλκή είναι καθοριστικός για την συνέχεια του πρωτα-
θλήματος. �

Βγήκε το ζευγάρι τίτλου. Ανόρθωση - ΑΠΟΕΛ
Η ‘Κυρία’ κέρδισε την ΑΕΚ και ο ‘Θρύλος’ την ΑΕΛ

Ο Α.Σ.Κ. σας προσκαλεί να τιμήσετε με την 
παρουσία σας τη Χριστουγεννιάτικη Ψυχαγωγική

Εκδήλωση του που θα γίνει, 

την Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2012
Στο Hilton Park στη Λευκωσία

16:00-19:00.

Ψυχαγωγικό Πρόγραμμα, Διεξαγωγή Τόμπολας
και κλήρωση πλούσιων δώρων

ΤΙΜΗ ΕΙΣΟΔΟΥ: 12,00 €

Για προκρατήσεις Θέσεων Τηλέφωνο: 22428285.

Η παρουσία σας θα μας δώσει μεγάλη χαρά και στήριξη.

Το εκπλη-
κτικό με τον
Γιαν Ρέζεκ
είναι ότι πέ-
τυχε οκτώ
τέρματα
φέτος, όλα
με σουτ.
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μοιράζει εκατομμύρια

βοηθά τον τόπο μας

Tο Kρατικό Λαχείο

Αποτελέσματα κλήρωσης στη σελ. 13

60
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Tι είπαν... Tι έγραψαν
Η  απόφαση του Eurogroup και του
ΔΝΤ είναι σημαντική διότι κρατά την
Ελλάδα στο ευρώ.
Γιάννης Στουρνάρας,
Υπουργός Οικονομικών 
της Ελλάδας.

Αν διαγραφεί το χρέος της Ελλάδας,
τότε και άλλες χώρες ενδέχεται να
υποβάλουν παρόμοιο αίτημα.
Άνγκελα Μέρκελ,
Καγκελάριος της Γερμανίας.

Η Ελλάδα είναι και πάλι στο δρόμο για

ένα βιώσιμο χρέος. 

Κριστίν Λαγκάρντ,

Επικεφαλής του ΔΝT.

Η συμφωνία για την Ελλάδα θα μει-
ώσει την αβεβαιότητα και θα ενισχύσει
την εμπιστοσύνη στην Ευρώπη.
Μάριο Ντράγκι,
Επικεφαλής της ΕΚΤ.

H κατάσταση στη χώρα μας σε ένα με-
γάλο μέρος εξαρτάται από το τι συμ-
βαίνει στις οικονομίες της ΕΕ
Ντμίτρι Μεντβέντεφ,
Πρωθυπουργός της Ρωσίας.

Η Βουλγαρία είναι υπόδειγμα δημοσιο-

νομικής πειθαρχίας.

Μπόικο Μπορίσοφ,

Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας.

Η Τουρκία πρέπει να ακολουθήσει τα

βήματα των προγόνων  της.

Ταγίπ Ερντογάν,

Πρωθυπουργός της Τουρκίας

Η ηγεσία της Σερβίας εκτιμά τη ρωσική
στήριξη σε ό,τι  αφορά το σεβασμό του
διεθνούς  δικαίου στο Κόσοβο και τα
Μετόχια.
Τόμισλαβ  Νίκολιτς,
Πρόεδρος της Σερβίας.

ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  201216

Περικοπές πλήττουν το προσωπικό της ΕΕ
Διαμαρτυρία στην καρδιά των Βρυξελλών 

Την περασμένη Τετάρτη τα
μέλη του προσωπικού  της Ευ-
ρωπαϊκής ΄Ενωσης στις Βρυ-

ξέλλες κήρυξαν στάση εργασίας και
συγκεντρώθηκαν έξω από τα κεν-
τρικά γραφεία της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής και του Ευρωπαϊκού  Συμ-
βουλίου στη συνοικία Σιουμάν στην
καρδιά των Βρυξελλών για να  δια-
μαρτυρηθούν  για τις  περικοπές  που
τους επιβλήθηκαν. 

΄Ολες οι συνδικαλιστικές οργανώ-
σεις του προσωπικού των θεσμών της
Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης αποφάσισαν
την απεργία ως συνέχεια της επιτυ-
χημένης απεργιακής δράσης που
διοργανώθηκε στις 16 Νοεμβρίου. Η
΄Ενωση Ευρωπαϊκών Δημοσιοϋπαλ-
ληλικών Συνδικάτων  EPSU υποστη-
ρίζει πλήρως το προσωπικό των θε-
σμών της Ευρωπαϊκής  ΄Ενωσης και
τη δική τους συνδικαλιστική Οργά-
νωση (Ομοσπονδιακή Συνδικαλιστική ΄Ενωση (Union Syn-
dicale Federale USF που είναι συνδεδεμένη με την EPSU)
στις απεργιακές κινητοποιήσεις στις οποίες συμμετείχαν
όλες οι συνδικαλιστικές τους οργανώσεις. 

Υπενθυμίζεται ότι εκτός από τη
δραστική υποβάθμιση των συνθηκών
απασχόλησης στους Θεσμούς της ΕΕ
που ξεπερνούν κατά πολύ τις σχετικές
προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής, τα μέτρα που επιβλήθηκαν  υπο-
νομεύουν και την ικανότητα των Κοι-
νοτικών Θεσμών να εκπληρώνουν
τις υποχρεώσεις τους τόσο προς το
ίδιο το προσωπικό τους όσο και γενι-
κότερα προς  τους Ευρωπαίους  πολί-
τες.  

Οι περικοπές θέσεων στους Θε-
σμούς της ΕΕ δημιουργούν τις πολύ
εμφανείς αδυναμίες και τους  κινδύ-
νους που έχουν ήδη επιφέρει τα μέτρα
λιτότητας που έχουν επιβληθεί στις
περισσότερες χώρες μέλη της ΕΕ  με
άμεση συνέπεια τα πλήγματα για την
ικανότητα των δημόσιων υπηρεσιών
να εξυπηρετούν επαρκώς  τους πολί-
τες. . 

Η ΄Ενωση των Ευρωπαϊκών Δημοσιοϋπαλληλικών Συν-
δικάτων καλεί τους Θεσμούς της ΕΕ να συνεχίσουν να ανα-
ζητούν λογικές λύσεις  στα προβλήματα με την πλήρη εμ-
πλοκή των εργαζομένων  τους. �
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