
Οι πολύ αρνητικές συνέπειες των μέτρων λιτότητας
και της αποψίλωσης της δημόσιας υπηρεσίας για
τα δημόσια έσοδα θα συζητηθούν σήμερα σε κοινή

συνεδρία της ΠΑΣΥΔΥ και της Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών
Δημοσιοϋπαλληλικών Συνδικάτων (EPSU), η οποία θα
πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία. 

Η συνεδρία εντάσσεται στην εκστρατεία της EPSU για
φορολογική δικαιοσύνη με κύριο στόχο την πάταξη της

φοροδιαφυγής η οποία εκτιμάται ότι αποστερεί κάθε χρόνο
την Ευρωπαϊκή Κοινότητα από έσοδα ενός τρισεκατομμυ-
ρίου ευρώ. ΄Ερευνα που διενεργήθηκε από το Τμήμα Ερ-
γασιακών Ερευνών της EPSU έδειξε ότι οι περικοπές στο
προσωπικό των φορο-εισπρακτικών υπηρεσιών στις χώρες
μέλη της ΕΕ στα πλαίσια των μέτρων λιτότητας που επι-
βλήθηκαν, κατέγραψε τις πολύ αρνητικές συνέπειες των
μέτρων για τα έσοδα των κρατών μελών. 

΄Αμεσο αποτέλεσμα της συνεχούς απώλειας εσόδων
είναι η συντήρηση και δεύρυνση των ελλειμμάτων και του
δημόσιου χρέους των κρατών και η αδυναμία για αποκα-
τάσταση ισοζυγίου εσόδων-δαπανών με αναπόφευκτη συ-
νέπεια την ανάγκη για νέα μέτρα και νέες περικοπές. δα-
πανών. 

Κύριο αίτημα της Ευρωπαϊκής Συνδικαλιστικής πλευράς
είναι η προώθηση φορολογικής δικαιοσύνης με την εφαρ-
μογή του Φόρου Οικονομικών Συναλλαγών παράλληλα με
την υιοθέτηση προοδευτικού και αποτελεσματικού φορο-
λογικού συστήματος που θα καταργεί τους φορολογικούς

παραδείσους και τα συστήματα που καλλιεργούν και προ-
άγουν τη φοροδιαφυγή και την φορολογική ανισότητα. 

Πάγιο αίτημα της Συνδικαλιστικής Πλευράς είναι η στή-
ριξη των δημόσιων υπηρεσιών ώστε να συμβάλουν στην
πάταξη της φοροδιαφυγής η οποία από μόνη της μπορεί
να επιλύσει το πρόβλημα των δημοσιονομικών ελλειμμά-
των και να συμβάλει στην εδραίωση συνθηκών ανάπτυξης
στον Ευρωπαϊκό χώρο. 

Τονίζουν χαρακτηριστικά τα Ευρωπαϊκά Συνδικάτα ότι
είναι λανθασμένη η σημερινή πολιτική των Κυβερνήσεων
για συρρίκνωση των δημόσιων υπηρεσιών η οποία αναπό-
φευκτα οδηγεί σε αδυναμία για είσπραξη εσόδων. Τελικά
η πολιτική αυτή οδηγεί σε μεγαλύτερες απώλειες από τις
εξοικονομήσεις που οι κυβερνήσεις αναμένουν από τα
μέτρα που επιβάλλουν. 

Η εκστρατεία της ΕPSU στην οποία συμμετέχει και η
ΠΑΣΥΔΥ, θα διαρκέσει μέχρι τις Γενικές Ευρωπαϊκές
Εκλογές για την ανάδειξη του νέου Ευρωκοινοβουλίου με
κύριο αίτημα την ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών ώστε
να γίνουν αποτελεσματικότερες στην είσπραξη των φόρων
και των λοιπών κρατικών εσόδων και ιδιαίτερα στην πά-
ταξη της φοροδιαφυγής. Στα πλαίσια της εκστρατείας θα
ασκούνται πιέσεις στους Ευρωπαϊκούς Κοινοτικούς θε-
σμούς με τεκμηριωμένα στοιχεία που καταδεικνύουν την
ορθότητα των Συνδικαλιστικών θέσεων. 

Η εκστρατεία των Ευρωπαϊκών Συνδικαλιστικών Οργα-
νώσεων έχει διπλό στόχο,. Αφενός την έξοδο από τις δη-
μοσιονομικές δυσκολίες που ταλανίζουν τα κράτη και αφε-
τέρου την προαγωγή δημόσιων υπηρεσιών ποιότητας που
θα προσφέρουν στον πολίτη τις εξυπηρετήσεις που χρει-
άζεται και θα συμβάλουν και στην αύξηση της απασχόλη-
σης ιδιαίτερα των νέων, η οποία στις σημερινές συνθήκες
αποτελεί την κυριότερη πρόκληση για ολόκληρη την Ευ-
ρώπη. �
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Ελπίδα ότι η ελληνική οικονομία
ίσως αρχίσει να ανακάμπτει συν-
τομότερα από ό,τι προβλέπεται
εξέφρασε ο διοικητής της Τράπε-
ζας της Ελλάδος, Γιώργος Προβό-

πουλος. σελ. 11

Προτάσεις για την πλήρη οικο-
νομική ενοποίηση στη ζώνη του
ευρώ παρουσίασε η Κομισιόν, δί-
νοντας έναν οδικό χάρτη για την
πορεία της προς μία “βαθιά και
αυθεντική ένωση”. σελ. 10

Η Ρόζα Παβανέλλι, Πρόεδρος της
Ομοσπονδίας Δημοσιοϋπαλληλικών
Οργανώσεων της Ιταλίας εξελέγη Γε-
νικός Γραμματέας της Διεθνούς Ορ-
γάνωσης των Δημοσίων Υπηρεσιών
(PSI). σελ. 8

Η Ρόζα Παβανέλλι επικεφαλής της PSI 

Οδικός χάρτης της Ευρωζώνης

Από το 2014 η ανάκαμψη της Ελλάδας

Η επικαιρότητα του ΜΑΘ

Τα μέτρα λιτότητας μειώνουν τα δημόσια έσοδα 
και δεν συμβάλλουν σε πάταξη της φοροδιαφυγής 
Το θέμα σε κοινή συνεδρία σήμερα EPSU-ΠΑΣΥΔΥ 

ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ

Αγαπάς την Κύπρο;

ΑΠΟΔΕΙΞΗ...
Δείχνουμε 
ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ 
στη ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ



ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
Η Σοφία Α. Πηγασίου, Πρώτη Στενογρά-

φος, προάγεται στη θέση Ανώτερης Πρώ-
της Στενογράφου, από την 1η Νοεμβρίου
2012.

Η Δώρα Ζήνωνος-Παρτασίδου, η οποία
είχε προαχθεί από τις 15 Δεκεμβρίου 2010
στη θέση Ανώτερου Χημικού, Γενικό Χημείο
του Κράτους, και της οποίας η πιο πάνω
προαγωγή αργότερα ακυρώθηκε από το
Ανώτατο Δικαστήριο, προάγεται στην ίδια
θέση αναδρομικά από τις 15 Δεκεμβρίου
2010.

Ο Γεώργιος Παπαμιχαήλ, Ανώτερος Δι-
καστικός Επιδότης, προάγεται στη θέση
Πρώτου Δικαστικού Επιδότη, από τις 15
Νοεμβρίου 2012.

Ο Νίκος Ματαίου, ο οποίος είχε προαχθεί
από την 1η Νοεμβρίου 2010, στη θέση Ανώ-
τερου Μηχανικού Τεχνικών Υπηρεσιών,
Υπουργείο Άμυνας, και του οποίου η πιο
πάνω προαγωγή αργότερα ακυρώθηκε από
το Ανώτατο Δικαστήριο, προάγεται στην
ίδια θέση αναδρομικά από την 1η Νοεμ-
βρίου 2010.

Η Ρίτα Ανδρονίκου, Βοηθός Κτηματολο-
γικός Λειτουργός, προάγεται στη θέση
Βοηθού Κτηματολογικού Λειτουργού, ανα-
δρομικά από την 1η Οκτωβρίου 2009.

Οι πιο κάτω Ακόλουθοι, Εξωτερικές Υπη-
ρεσίες, προάγονται στη θέση Γραμματέα Β΄
ή Υποπρόξενου, από τις 15 Νοεμβρίου 2012:
Χριστίνα Αβάνη, Διονύσιος Διονυσίου, Αν-
δρέας Γ. Ηλιάδης, Γεώργιος Σαμουήλ, Μυ-
ριάνθη Σπαθή, Χάρης Χρυσοστόμου, Μελί-
βια Δημητρίου, Ανδρέας Χατζηθεμιστός.

Ο Γιώργος Γεωργίου, Ακόλουθος, Εξωτε-
ρικές Υπηρεσίες, προάγεται στη θέση Γραμ-
ματέα Β΄ ή Υποπρόξενου, από τις 15 Νοεμ-
βρίου 2012.

Η Μάρθα Χατζηευαγγέλου, Αρχιφοροθέ-
της, 1ης Τάξης, προάγεται στη θέση Ανώτε-
ρου Αρχιφοροθέτη, από τις 15 Νοεμβρίου
2012.

Η Ανδρονίκη Νεοκλέους-Μαραγκού,
Λειτουργός Εσωτερικών Προσόδων, προ-
άγεται στη θέση Λειτουργού Εσωτερικών
Προσόδων Α΄, από τις 15 Νοεμβρίου 2012.

Ο Γεώργιος Ζεϊτουντσιάν, ο οποίος είχε
προαχθεί από την 1η Φεβρουαρίου 2009
στη θέση Πρώτου Λειτουργού Στατιστικής,
και του οποίου η πιο πάνω προαγωγή αρ-
γότερα ακυρώθηκε από το Ανώτατο Δικα-

στήριο, προάγεται στην ίδια θέση αναδρο-
μικά από 1η Φεβρουαρίου 2009.

Οι πιο κάτω Αρχιτέκτονες, 1ης Τάξης,
Τμήμα Δημοσίων Έργων, προάγονται στη
θέση Ανώτερου Αρχιτέκτονα, από τις 15
Νοεμβρίου 2012: Μιχαήλ Παπαγεωργίου,
Κωστάκης Κοντεάτης.

Οι πιο κάτω Τεχνικοί Επιθεωρητές,
Τμήμα Δημοσίων Έργων, προάγονται στη
θέση Ανώτερου  Τεχνικού Επιθεωρητή, από
τις 15 Δεκεμβρίου 2012: Ελευθερία Σάββα-
Καλλή, Ευτυχία Μαλιετζή-Χριστοδούλου,
Αγάθη Χριστοδουλίδου-Λαζάρου.

Ο Νίκος Καφούρης, Τεχνικός Επιθεωρη-
τής, Τμήμα Δημοσίων Έργων, προάγεται
στη θέση Ανώτερου Τεχνικού Επιθεωρητή,
από τις 15 Δεκεμβρίου 2012.

Ο Ανδρέας Παπαξάνθος, Βοηθός Αρχιε-
πιστάτης, Τμήμα Δημοσίων Έργων, προ-
άγεται στη θέση Αρχιεπιστάτη, αναδρομικά
από τις 15 Ιανουαρίου 2012.

Ο Βασίλειος Γιαννηκουρίδης, Βοηθός Δι-
ευθυντής Κλινικής/Τμήματος (Καρδιολο-
γίας), προάγεται στη θέση Διευθυντή Κλι-
νικής/Τμήματος, στην ειδικότητα της Καρ-
διολογίας, αναδρομικά από την 1η
Φεβρουαρίου 2010.

Η Άννα Τορνάρη-Πέτσα, Βοηθός Διευ-
θυντής Κλινικής/Τμήματος (Παιδιατρικής),
προάγεται στη θέση Διευθυντή Κλινι-
κής/Τμήματος, στην ειδικότητα της Παι-
διατρικής, από τις 15 Νοεμβρίου 2012.

Η Παναγιώτα Μπάμπαλη-Μεταξά, Βοη-
θός Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος (Ακτι-
νολογίας), προάγεται στη θέση Διευθυντή
Κλινικής/Τμήματος, στην ειδικότητα της
Ακτινολογίας, από τις 15 Νοεμβρίου 2012.

Ο Γεώργιος Μ. Κοκκινόφτας, Βοηθός Δι-
ευθυντής Κλινικής/Τμήματος (Ορθοπεδι-
κής), προάγεται στη θέση Διευθυντή Κλινι-
κής/Τμήματος, στην ειδικότητα της Ορθο-
πεδικής, από τις 15 Νοεμβρίου 2012.

Ο Παναγιώτης Κ. Αβρααμίδης, Βοηθός
Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος (Καρδιο-
λογίας), προάγεται στη θέση Διευθυντή
Κλινικής/Τμήματος, στην ειδικότητα της
Καρδιολογίας, από την 1η Νοεμβρίου 2012.
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

Η Θέκλα Μ. Χρυσοστόμου, Τηλεφωνη-
τής, παραιτήθηκε από τις 10 Νοεμβρίου
2012.
ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ

Ο Παναγιώτης Γ. Καλημέρας, Ανώτερος
Λειτουργός Επιθεώρησης Προϊόντων, αφυ-
πηρέτησε από την 1η Νοεμβρίου 2012.

Ο Ζαχαρίας Μιχαήλ, Πρώτος Γεωργικός
Επιθεωρητής, αφυπηρέτησε από την 1η Νο-
εμβρίου 2012.

Ο Γιαννάκης Π. Χριστοδούλου, Ανώτερος
Γεωργικός Επιθεωρητής, αφυπηρέτησε από
τις 31 Οκτωβρίου 2012.

Ο Χριστόδουλος Ιωάννου, Γεωργικός
Επιστάτης, αφυπηρέτησε από την 1η Νοεμ-

βρίου 2012.
Η Μαρούλα Π. Μυτιληναίου, Ανώτερος

Κτηνοτροφικός Επιθεωρητής, αφυπηρέτησε
από τις 5 Νοεμβρίου 2012.

Ο Μιχαήλ Καραπίττας, Ανώτερος Κτη-
νιατρικός Επιθεωρητής, αφυπηρέτησε από
τις 31 Οκτωβρίου 2012.

Ο Χριστάκης Αττιπάς, Ανώτερος Συντη-
ρητής Δασών, αφυπηρέτησε από την 1η Νο-
εμβρίου 2012.

Ο Ανδρέας Μ. Πατσιά, Δασικός Λειτουρ-
γός, 1ης Τάξης, αφυπηρέτησε από τις 31
Οκτωβρίου 2012.

Ο Ανδρέας Χριστοδούλου, Τεχνικός Επι-
θεωρητής, Μεταλλεία, αφυπηρέτησε από
τις 31 Οκτωβρίου 2012.

Η Άννα Λ. Πόντου, Πρώτος Επιθεωρητής
Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφυπηρέτησε
από τις 12 Νοεμβρίου 2012.

Η Χρυσούλλα Α. Ορφανού, Πρώτος
Ασφαλιστικός Λειτουργός, αφυπηρέτησε
από την 1η Νοεμβρίου 2012.

Η Μυροφόρα Ν. Γεωργίου, Πρώτος
Ασφαλιστικός Λειτουργός, αφυπηρέτησε
από την 1η Νοεμβρίου 2012.

Η Μάρω Μ. Οδυσσέως, Πρώτος Ασφα-
λιστικός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από την
1η Νοεμβρίου 2012.

Η Ελένη Σεργίδου, Πρώτος Ασφαλιστι-
κός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από την 1η
Νοεμβρίου 2012.

Η Παρασκευή Λαγούδη, Ασφαλιστικός
Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις 9 Νοεμ-
βρίου 2012.

Ο Νίκος Μικάλλης, Μάγειρας, Υπηρεσίες
Κοινωνικής Ευημερίας, αφυπηρέτησε από
τις 14 Νοεμβρίου 2012.

Ο Ιάκωβος Ανδρέου, Προϊστάμενος Εκ-
παιδευτικού Επαγγελματικού Εργαστηρίου,
Κέντρο Παραγωγικότητας, αφυπηρέτησε
από την 1η Νοεμβρίου 2012.

Ο Κύπρος Παφίτης, Ανώτερος Λειτουρ-
γός Πολεοδομίας, αφυπηρέτησε από την 1η
Νοεμβρίου 2012.

Ο Παναγιώτης Γ. Χριστοδουλίδης, Κτη-
ματολογικός Λειτουργός, 1ης Τάξης, αφυ-

πηρέτησε από την 1η Νοεμβρίου 2012.
Ο Νίκος Αναστασιάδης, Κτηματολογικός

Λειτουργός, 1ης Τάξης,  αφυπηρέτησε από
τις 10 Οκτωβρίου 2012.

Ο Νικόλαος Στεφάνου, Κτηματολογικός
Λειτουργός, 1ης Τάξης, αφυπηρέτησε από
την 1η Νοεμβρίου 2012.

Η Παναγιώτα Καττιρτζή, Κτηματολογι-
κός Λειτουργός, 1ης Τάξης, αφυπηρέτησε
από τις 13 Νοεμβρίου 2012.

Η Γεωργία Γεωργίου, Κτηματολογικός
Λειτουργός, 1ης Τάξης, αφυπηρέτησε από
την 1η Νοεμβρίου 2012.

Η Κυπρούλα Αντωνιάδου, Κτηματολογι-
κός Λειτουργός, 2ης Τάξης, αφυπηρέτησε
από τις 31 Οκτωβρίου 2012.

Ο Κωστάκης Γεωργίου, Κτηματολογικός
Λειτουργός, 2ης Τάξης, αφυπηρέτησε από
τις 8 Νοεμβρίου 2012.

Η Παναγιώτα Κέντα, Ανώτερος Λειτουρ-
γός για τις Εισπράξεις Φόρων, αφυπηρέ-
τησε από τις 26 Οκτωβρίου 2012.

Ο Ιωάννης Α. Δημητρίου, Πρώτος Γραμ-
ματειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από
την 1η Νοεμβρίου 2012.

Η Μαρία Α. Χρυσοστόμου, Ανώτερος
Γραμματειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε
από τις 10 Νοεμβρίου 2012.

Η Ελενίτσα Α. Τσιάρτα, Ανώτερος Γραμ-
ματειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από
τις 13 Νοεμβρίου 2012.

Η Ελένη Σκλάβου (Νικολαΐδου), Γραμ-
ματειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από
τις 12 Νοεμβρίου 2012.

Η Ελένη Α. Ιακώβου, Γραμματειακός Λει-
τουργός, αφυπηρέτησε από τις 14 Νοεμ-
βρίου 2012.

Η Μαρία Λιβέρδου, Γραμματειακός Λει-
τουργός, αφυπηρέτησε από τις 31 Οκτω-
βρίου 2012.

Η Μαρία Μαϊμάρη-Πέτρου, Γραμματει-
ακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις 5
Νοεμβρίου 2012.

Η Κυριακή Α. Αλεξάνδρου, Γραμματει-
ακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις 31
Οκτωβρίου 2012. �
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Κάνεις εχθρούς πάρα πολλούς αγαπητή Χρυστάλλα
γιατί στον αέρα βγάζεις σκάνδαλα πολύ μεγάλα
που προκύπτουν, ως συνήθως, απ΄τη δράση επωνύμων
ευηπόληπτων, κατ’ άλλα, καθαρών τε και εντίμων!
Στις εκθέσεις τις οποίες κάθε χρόνο υποβάλλεις
τις βρομιές με ντοκουμέντα κάποιων κύκλων μάς προβάλλεις
και ματαίως περιμένεις πως ο πέλεκυς θα πέσει
κι όλους τους παρανομούντας δίκαια θα τούς βαρέσει!!
Όπως αντιλαμβάνεσαι Ελέγκτρια του Κράτους
οι μηχανισμοί δουλεύουν κατ’ ευχήν του παρακράτους,
συνεπώς, μην αναμένεις όσο και αν προσπαθήσεις
τους καθ’ ύλην αρμοδίους τελικώς πως θα τούς πέσεις!!!

Kωστάκης Π. Iωαννίδης

H ΣATIPA TOY K.Π.I.

ΠΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΡΙΑ

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

ENOIKIAZETAI
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 2
υπνοδ. στην Δασούπολη,
πλησίον Αρχηγείου
Αστυνομίας, πλήρως επι-
πλωμένο, με κ/θ, a/c,
χωρο στάθμευσης.

Πληροφορίες στο 
τηλ. 99616690

Γεωργικό τεμάχιο
προς πώληση 

Πωλείται γεωργικό τεμάχιο, δόμηση 10%,
έκταση  6.250τ.μ. στο χωριό Μαλούντα
πρός Αγροκηπιά  σε ύψωμα, πευκόφυτο .
Τιμή 50.000 ευρώ. 

Τηλ. 99669990

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Επιτροπεία της Εταιρείας έχει αποφασίσει την αύξηση του επιτοκίου στα Χαμηλό-

τοκα Στεγαστικά Δάνεια Κυμαινόμενου Επιτοκίου από 4,50% σε 5,00% με ισχύ από 1η
Νοεμβρίου 2012.

Η απόφαση λήφθηκε λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει τερματιστεί η δανειοδότηση των
χαμηλότοκων δανείων που είχαν δωθεί στην Εταιρεία από τη Συνεργατική Κεντρική
Τράπεζα κάτω από το Σχέδιο έκδοσης τριετών Ειδικών Κυβερνητικών Τίτλων για άντ-
ληση ρευστότητας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Παρακαλούνται τα μέλη που έχουν τύχει δανειοδότησης μέσω του πιο πάνω Σχεδίου,
όπως επικοινωνήσουν με το Τμήμα Δανείων της Εταιρείας για περαιτέρω διευκρινήσεις. 

Λευκωσία,  28 Νοεμβρίου 2012 
Από τη Διεύθυνση



Aπόψεις και σχόλια
Τις πταίει!

Στην οικονομική κατάρρευση του κρά-
τους δεν έχουν μερίδιο ευθύνης οι εργαζό-
μενοι. Ποτέ δεν πήρα τη μερίδα του λέον-
τος από την ανάπτυξη. Πάντα έπαιρνα ψί-
χουλα. Τη μερίδα του λέοντος έπαιρναν οι
ελάχιστοι της οικονομικής ελίτ.

Ποιος εργαζόμενος πήρε ή θα πάρει
1.000,000 ευρώ ετήσια σύνταξη; Ποιος πήρε
ή θα πάρει 3.000,000 ή 4.000,000 ευρώ ως

εφάπαξ αφυπη-
ρέτησης; Ο ερ-
γαζόμενος στην
Κύπρο και καλά
α μ ε ι β ό μ ε ν ο ς
έπαιρνε και
παίρνει 30 μέχρι
50 χιλιάδες ευρώ

ετήσια. Για να πάρει τον ετήσιο μισθό των
ελιτών χρειαζόταν να δουλέψει μια ζωή.
Αυτή ήταν η μεσαία τάξη που δεν υπάρχει
πια στην Κύπρο. Για την κατώτερη τάξη
είναι δεδομένο ότι ούτε σε δύο ζωές δεν θα
έπαιρνε τον ετήσιο μισθό της άρχουσας
τάξης. Όμως τον πλούτο τούτου του τόπου
είναι η μεσαία και η κατώτερη τάξη που τον
έφερναν. Και είναι ο πλούτος που σωρευ-
τικά αποθησαύριζαν οι πλουτοκράτες. Που
συγκριτικά είναι ελάχιστοι σε σύγκριση με
του πολλούς της μεσαίας και της κατώτε-
ρης τάξης.

Το σύστημα ήταν έτσι δομημένο που
έπαιρνε τα δανειστικά επιτόκια των πολλών
και τα μετέφερε στο καταθετικό επιτόκιο
των λίγων. Των πολύ λίγων. Και τούτο επι-
τείνεται τώρα με την οικονομική κρίση. Οι
πολλοί δανειζόμενοι δεν μπορούν να πλη-
ρώσουν τις δόσεις τους και κινδυνεύουν να
χάσουν ακόμα και τη κατοικία που πλήρω-
σαν εις διπλούν ενώ οι καταθέτες παίρνουν
στο ακέραιο τους τόκους των καταθέσεων
τους και αυγατίζουν τα λεφτά τους διευρύ-
νοντας τη ψαλίδα των λίγων του πλούτου
με τους πολλούς που σήμερα φτωχαίνουν.

Όμως το καίριο ερώτημα είναι τις πταιει;
Η απάντηση είναι μονοσήμαντη. Φταίνε οι
εγκληματικές ενέργειες των διαχειριστών
των ιδιωτικών επιχειρήσεων που ονομάζον-
ται ΤΡΑΠΕΖΕΣ. Όταν η φούσκα των τρα-
πεζών και των διαχειριστών τραπεζιτών και
Golden Boys and Girls: ξεφούσκωσε για
τους γνωστούς λόγους οι μετοχές μηδενί-
στηκαν και αναδύθηκαν τα μεγάλα χρέη και
ζητούν ανακεφαλοποίηση που το πολιτικό
κατεστημένο τους την προσφέρει απλόχερα
για να τις σώσει.

Αγνοεί το πολιτικό κατεστημένο το στοι-
χειώδη κανόνα ότι η ΦΥΣΗ απεχθάνεται το
ΚΕΝΟ. Δεν επιτρέπει η φύση να υπάρξει
κενό. Θα καλυφθεί σε χρόνο dt από άλλα
υγιή τραπεζικά ιδρύματα. Ας αφεθούν να
κλείσουν οι Τράπεζες που οδήγησαν στην
κατάρρευση. Θα καλυφθεί το κενό αμέσως
από άλλες. Είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις
όπως και τόσες άλλες που έκλεισαν και κα-
θημερινά κλείνουν. Οι ιδιοκτήτες των
άλλων πτωχεύουν και πολλοί λόγω χρεών
χάνουν περιουσίες και πάνε φυλακή. Γιατί οι
τραπεζίτες είναι προστατευόμενο είδος από
το πολιτικό κατεστημένο. Γιατί τα «πάρτι»
των τραπεζών να τα πληρώσουν οι μισθο-
συντήρητοι εργαζόμενοι; Τις πταιει λοιπόν
για το εν εξελίξει έγκλημα; Γιατί μένουν στο
απυρόβλητο;

Ουράνιος Ιωαννίδης,
Πρώην Υπ. Παιδείας και Πολιτισμού.

• Ασφαλώς και φταίνε οι ….. μεγάλοι
Τραπεζίτες μας.

�

Η πέμπτη φάλαγγα της τρόικας στην
Αθήνα

Στρατιές ξένων που ειδικεύονται στο λόμ-
πινγκ προς τα κέντρα των πολιτικών απο-
φάσεων, εκπρόσωποι εταιρειών που ανα-

λαμβάνουν ερ-
γολαβικά την
α π ο δ ό μ η σ η
δ η μ ο σ ί ω ν
π ρ ο σ ώ π ω ν
κατά την 

αγγλοσαξονική πρακτική, ξένοι δημοσιο-
γράφοι που λειτουργούν σε διατεταγμένη
υπηρεσία μεγάλων πολυεθνικών και αντι-
πρόσωποι διεθνών οίκων που πιέζουν τις
τράπεζες να αγοράσουν κοψοχρονιά δάνεια
για να βγάλουν στο σφυρί επιχειρήσεις που
βρέθηκαν σε δυσχερή θέση εξαιτίας της
ύφεσης κατακλύζουν τους τελευταίους
μήνες την Αθήνα.

Στόχος της συγκεκριμένης εκστρατείας,
που οργανώνουν ξένα επιχειρηματικά συμ-
φέροντα, είναι να επηρεάσουν δραστικά τις
αποφάσεις στην Ελλάδα, να χειραγωγή-
σουν την ελληνική κυβέρνηση αλλά και το
πολιτικό σύστημα συνολικά, να συκοφαν-
τήσουν την εγχώρια επιχειρηματική τάξη
και σταδιακά να περάσουν τις μεγάλες ελ-
ληνικές επιχειρήσεις και τα φιλέτα της εγ-
χώριας οικονομικής δραστηριότητας σε

ξένα χέρια, έναντι εξευτελιστικού τιμήμα-
τος.

Αυτός ο άγριος οικονομικός πόλεμος, που
μεθοδεύεται με ανθελληνικό μένος και απί-
στευτο αγγλοσαξονικό θράσος προς τις ελ-
ληνικές Αρχές και την κοινή γνώμη της
χώρας, δεν είναι τυχαίο ότι αρχίζει να εκδη-
λώνεται αυτήν την ώρα, στην πιο κρίσιμη
καμπή για το μέλλον του τόπου, την ώρα
δηλαδή που η κυβέρνηση είναι στριμωγ-
μένη στη γωνία από τον διεθνή παράγοντα,
ενώ η εγχώρια επιχειρηματική κοινότητα
παραπαίει μέσα στην κρίση και η ελληνική
κοινωνία είναι τσακισμένη από τα άμεσα
προβλήματα επιβίωσης.

Η στρατηγική της επίθεσης είναι εμφα-
νής: Σε μια χώρα που θα βρίσκεται χειρο-
πόδαρα δεμένη με τη βιωσιμότητα του χρέ-
ους της, οι επιχειρήσεις της και η περιουσία
της θα απαξιωθούν σε πολύ χαμηλά επί-
πεδα.

Το ανθρώπινο δυναμικό της, με τις συνε-
χείς περικοπές μισθών και το φάσμα της
ανεργίας μπροστά, θα δουλεύει για ένα
κομμάτι ψωμί.

Η Ελλάδα παρέχει έτσι μια καταπληκτική
ευκαιρία για το ξένο επιθετικό κεφάλαιο να
αγοράσει «μπιρ παρά» τα πιο θεμελιώδη
κομμάτια της ελληνικής οικονομίας. Τις
τράπεζες, την τουριστική βιομηχανία της,
την ενέργεια, τις υποδομές της, τα καλά
ακίνητα και τις κατασκευές της.

Σε λίγα χρόνια, όταν η κρίση θα ξεπερα-
στεί σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο
και θα αρχίσει ο νέος κύκλος της οικονομι-
κής προόδου, ο παραγόμενος εθνικός πλού-
τος θα ανήκει σε ξένα χέρια και θα αβγατί-
ζει τις τσέπες ξένων μεγαλομετόχων, άλλων
οικονομιών.

Το παραγόμενο οικονομικό προϊόν θα
επανεπενδύεται σε ξένες οικονομίες, η Ελ-
λάδα θα παραμένει μια φτωχή χώρα, μια
απόλυτα εξαρτώμενη περιφερειακή αγορά,
μικρό γρανάζι ενός πολυεθνικού συστήμα-
τος, με ασήμαντη φωνή στα πολιτικά πράγ-
ματα της περιοχής της.

Όποιος δεν έχει στα χέρια του την οικο-
νομία, δεν μπορεί να ασκήσει και οποιαδή-
ποτε πολιτική, πανάρχαιο ιστορικό δί-
δαγμα...

«ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ»,
2.12.2012.

• Θέλουν να αγοράσουν «μπιρ παρά»...
την Ελλάδα

�

Έφοδος στα «μαύρα» εισοδήματα 

Είναι τρελοί αυτοί οι Έλληνες, θα αναφω-
νούσε ο Οβελίξ, αν μάθαινε όσα προτείνον-
ται για τη φορολόγηση του εφάπαξ και των

αποζημιώσεων.
Ενώ τις προ-
ηγούμενες εβδο-
μάδες δόθηκε
μάχη με την
τρόικα για να
αποτραπεί η πε-
ρικοπή τους,
ενώ προκλήθηκε
ακόμα και η

πρώτη μεγάλη κυβερνητική κρίση, κάποιοι
εγκέφαλοι εκεί στην Καραγεώργη Σερβίας
πήραν τη... χαντζάρα για να κατακρεουρ-
γήσουν εφάπαξ και αποζημίωση.

Μα, πού ζουν αυτοί; Δεν έχουν αντιλη-
φθεί τι έγινε το προηγούμενο διάστημα;
Είναι δυνατόν όταν οι άνεργοι ξεπερνούν το
25% του εργατικού δυναμικού, όταν η ανερ-
γία χτυπά την πόρτα του κάθε εργαζόμενου
και όταν οι μακροχρόνια άνεργοι πληθαί-
νουν, κάποιοι να θέλουν να στερήσουν πό-
ρους από εκείνους που θα βρεθούν στον
άνυδρο, κακοτράχαλο και επικίνδυνο τόπο
της ανεργίας;

Επιτέλους, ας τελειώνουμε μια και καλή
με το αίσχος της φοροδιαφυγής. Αντί να
φορολογούν τους ανέργους και όσους βγαί-
νουν στη σύνταξη, ας βάλουν όλες τις δυ-
νάμεις, τις γνώσεις και την αποφασιστικό-
τητά τους να φορολογήσουν όλους εκεί-
νους που δεν πληρώνουν τους φόρους που
τους αναλογούν.

Επιτέλους, πότε θα σταματήσει η μεγάλη
ντροπή να πληρώνουν φόρους άνθρωποι με
εισοδήματα κάτω από το όριο της φτώχειας
και να ξεφεύγουν εύποροι και πονηροί, που
μηχανεύονται κάθε τρόπο και μέσο για να
ξεγελάσουν τους ελεγκτικούς μηχανισμούς;

Μόνο με την έφοδο στα «μαύρα» εισοδή-
ματα είναι δυνατόν να αρχίσει να αποκαθί-
σταται η φορολογική δικαιοσύνη αλλά και
να υποβοηθηθούν η έξοδος από την κρίση
και το πέρασμα στην άλλη όχθη, στην ανά-
πτυξη.

Θανάσης Λυρτσογιάννης,
δημοσιογράφος.

• Η φοροδιαφυγή σε Ελλάδα και Κύπρο
είναι ακτύπητη.  

• Κάποιοι ανερυθρίαστα υποστηρίζουν
ότι είναι η άμυνα του πολίτη  κατά του
σπάταλου κράτους. �

Yπάλληλος
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επαρχιακού Τμήματος ΠΑΣΥΔΥ Λευκωσίας, όπως κάθε
χρόνο έτσι και φέτος διοργανώνει Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για τα παιδιά των μελών
το Σάββατο 22 Δεκεμβρίου 2012.

Λόγω των περιορισμών από τη χωρητικότητα του θεάτρου θα γίνουν δύο παραστά-
σεις. Η πρώτη θα αρχίσει η ώρα 9:45 πμ. και η δεύτερη η ώρα 12:00 πμ. στην Κεντρική
Σκηνή Θεάτρου ΘΟΚ, θα παρουσιασθεί το παιδικό έργο «Οικογένεια Νώε» των Ξένια
Καλογεροπούλου και Θωμά Μοσχόπουλου.

Πριν από την παρουσίαση του έργου ταχυδακτυλουργός θα διασκεδάσει τα παιδιά.
Την ίδια μέρα ο Άγιος Βασίλης θα μοιράσει πλούσια δώρα στα παιδιά που θα παρευ-

ρεθούν. Επίσης με το εισιτήριο εισόδου θα κληρωθούν πλούσια δώρα.
Εισιτήρια εισόδου προς €3.00 μπορούν τα μέλη να προμηθευτούν από τα μέλη του Δι-

οικητικού Συμβουλίου και από τον συν. Μιχάλη Γλυκερίου στο οίκημα της Οργάνωσης
μας, στον 3ον όροφο (Αρχείο) τηλέφωνο 22844458 & 22844300.
1. Τάκης Χαμπουρίδης, 99414162 2. Ιωάννης Όθωνος, 95540647
3. Δέσπω Λεχνού, 99521178, 22305031 4. Μάκης Πελεκάνος, 99453680
5. Σωτήρης Δημοσθένους, 99546474 6. Πηνελόπη Πέτσα, 99459353, 22402808
7. Ανδρέας Κανάρης, 99547880

Σημείωση: Δεν θα γίνονται κρατήσεις θέσεων.

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



Δυσμηνόρροια: Από ένα κατάστημα βο-
τάνων προμηθευτείτε 500 γρ. αποξηραμένες
ρίζες τσουκνίδας (Urtica urens). Όποτε υπο-
φέρετε από τα συμπτώματα της δυσμηνόρ-
ροιας, βάλτε τις να βράσουν σε 3 λίτρα νερό
μέχρι να μείνει μισό μόνο λίτρο αφεψήμα-
τος. Πιείτε από αυτό το τσάι 1 φλιτζάνι 3-4
φορές την ημέρα. Η τσουκνίδα, που περιέχει
πολλά μέταλλα και οξέα, επιδρά καθαρτικά
στο αίμα, ενώ ο χυμός της έχει, σε περί-
πτωση αιμορραγίας, έντονη αιμοστατική
δράση.

Εφίδρωση ποδιών: Πολύ πλούσιο σε τα-
νίνες, το τσάι παίζει έναν «αποξηραντικό»
ρόλο και μπορεί να είναι πολύ αποτελεσμα-
τικό, αν έχετε πρόβλημα έντονης εφίδρωσης
των ποδιών. Αρκεί να βράσετε 4 λίτρα νερό
με 2-3 φακελάκια τσάι, να το αφήσετε να

κρυώσει και να κάνετε μέσα σε αυτό ένα πο-
δόλουτρο για 20 περίπου λεπτά. Αν το πρό-
βλημά σας είναι πολύ έντονο, μπορείτε να
ακολουθείτε αυτή τη διαδικασία δύο φορές
την ημέρα. Το ίδρωμα των ποδιών επιδεινώ-
νεται, με όλα τα δυσάρεστα επακόλουθα.
Ένας εύκολος και φυσικός τρόπος για να το
αντιμετωπίσετε είναι το ποδόλουτρο με
αφέψημα θυμαριού. Bράστε 2 κουταλάκια
του γλυκού θυμάρι σε 1/2 λίτρο νερό για 10
λεπτά και μόλις το αφέψημα κρυώσει αρ-
κετά, κάντε με αυτό ένα ποδόλουτρο για
μισή ώρα. Aν επαναλαμβάνετε τη διαδικα-
σία αυτή καθημερινά για ένα διάστημα, η
κακοσμία θα εξαφανιστεί.

Εγκαύματα: Aν πάθατε ένα έγκαυμα πρώ-
του βαθμού και θέλετε να ανακουφιστείτε
άμεσα από το τσούξιμο και τον πόνο, χτυ-

πήστε το ασπράδι ενός αυγού σε σφιχτή μα-
ρέγκα και απλώστε το πάνω στο σημείο του
εγκαύματος. O πόνος και η ενόχληση θα
υποχωρήσουν αμέσως. Aν ακουμπήσατε
κατά λάθος μια καυτή επιφάνεια και πάθατε
έγκαυμα πρώτου βαθμού, ένα από τα πολλά
φυσικά υλικά που μπορούν να ανακουφί-
σουν τον πόνο και να εμποδίσουν τη δημι-
ουργία φουσκάλας είναι η πατάτα. Kόψτε
μια ωμή πατάτα στη μέση και περάστε
απαλά, μερικές φορές, τα κομμάτια πάνω
στο δέρμα. Aν το σημείο προσφέρεται, μπο-
ρείτε ακόμα να δέσετε μία ροδέλα ωμής πα-
τάτας πάνω στο έγκαυμα, με μια γάζα. Επί-
σης για τα εγκαύματα- αλλά και για το σύγ-
καμα των μωρών ετοιμάστε την παρακάτω
αλοιφή. Ρίξτε 1 φλυτζανάκι του καφέ λάδι
καλής ποιότητας σ' ένα τηγανάκι & όταν ζε-

σταθεί, προσθέστε ένα κομμάτι -σαν κα-
ρύδι- καθαρό κερί μέλισσας. Ανακατέψτε
μέχρι να λιώσει το κερί και αδειάστε το ομοι-
ογενές αυτό μίγμα σ' ένα καθαρό γυάλινο
βαζάκι. Στην κεραλοιφή μπορείτε να προ-
σθέσετε κοπανισμένο λιβάνι ή μαστίχα για
άρωμα. 

Εμετός: Αν μετά από μια στομαχική δηλη-
τηρίαση υποφέρετε από ναυτία και επανα-
λαμβανόμενους εμετούς, ένα αφέψημα από
μαραθόσπορο θα σας ανακουφίσει από τα
ενοχλητικά συμπτώματα. Για να το φτιάξετε,
θα πρέπει να χύσετε σε καυτό νερό πάνω
από 10 γρ. μαραθόσπορο και να αφήσετε το
έγχυμα για 15 λεπτά. Θα πρέπει να πίνετε
ένα φλιτζάνι κάθε 4 ώρες.

(Συνεχίζεται)

EPEYNA, ETOIMAZEI: Nάσω Κασoυλίδoυ

ΣΕΛIΔΑ ΤΗΣ ΓYΝΑIΚΑΣ
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Όσο παράξενο κι αν σου ακούγεται μερικές φορές τα
φτωχικά Χριστούγεννα έχουν και τα καλά τους.

Κοιτάζοντας πίσω αναπολείς Χριστούγεννα και Πρωτο-
χρονιά παλαιότερων ετών, όταν τα οικονομικά σου ήταν σε
πολύ καλύτερη κατάσταση και μπορούσες με ευκολία να
κάνεις ακριβά δώρα σε φίλους και γνωστούς, να διασκεδά-
σεις σε ακριβά μαγαζιά και να στολίσεις το σπίτι σου με τις
τελευταίες τάσεις της μόδας. Φέτος όμως τα δεδομένα άλ-
λαξαν και τα οικονομικά σου είναι τόσο στενά που δεν σου
επιτρέπουν καν να κάνεις δώρα στα παιδιά ή τα ανίψια σου.
Για πρώτη φορά αναγκάζεσαι να στολίσεις το χριστουγεν-
νιάτικο δέντρο σου με τα ίδια περσινά και «ξεπερασμένα»
στολίδια ενώ ούτε λόγος για ακριβά και πολυτελή ρεβεγιόν.

Κι όμως όσο παράξενο κι αν σου ακούγεται μερικές φορές
τα φτωχικά Χριστούγεννα έχουν και τα καλά τους.

Όσα μας διδάσκουν τα φτωχικά Χριστούγεννα 
1. Η ευτυχία βρίσκεται στα απλά και καθημερινά 
Σκέψου την ικανοποίηση που ένιωθες όταν ήσουν νήπιο

με απλά μικρά δωράκια. Μια σοκολάτα ή ένα χριστουγεν-
νιάτικο γλειφιτζούρι ήταν αρκετό για να σε κάνει να αλλά-
ξεις διάθεση στο λεπτό. Η μαγεία των Χριστουγέννων
κρυβόταν στα απλά καθημερινά πράγματα, την βόλτα
στους στολισμένους δρόμους, τα φωτάκια και το
απρόσμενο δώρο που όσο ασήμαντο κι αν ήταν έδινε
χαρά.

Φέτος - που αναγκάζεσαι να κάνεις περικοπές -
κάθε φορά που νιώθεις κατάθλιψη και κατσουφιάζεις
αναπολώντας τις καλές παλιές εποχές, σκέψου τι
πραγματικά έχει άξια στη ζωή. Αν το καλοσκεφτείς,
τα δώρα και η πολυτέλεια δεν κάνουν τη διαφορά. Ένα
καθαρό σπίτι που μυρίζει φρεσκάδα, η καλοψημένη και
με μεράκι γαλοπούλα που φτιάξεις με τα χεράκια σου,
ένα ψυγείο γεμάτο με τρόφιμα, όλα είναι πράγματα
που μπορούν να σου ανεβάσουν τη διάθεση τη δικιά
σου αλλά και όλης της οικογένειας στη στιγμή. Φτιάξε
την αγαπημένη σου σαλάτα, το λατρεμένο γλυκό του καλού
σου και μικρά μπισκοτάκια σε διάφορα σχέδια όπως αστε-
ράκια, καρδούλες και σπιτάκια για τα παιδιά ώστε το σπίτι
να μυρίσει Χριστούγεννα και να γεμίσει με χαρούμενη διά-
θεση και γέλια!

2. Η αγάπη εκφράζεται με πράξεις τρυφερές κι όχι με
δώρα

Από μικρό παιδί, από τη στιγμή που άρχισες να παρακο-
λουθείς τηλεόραση έγινες αιχμάλωτη του καταναλωτισμού.
Ο καταιγισμός των διαφημίσεων με τις καλύτερες κούκλες
και αρκουδάκια που θα σου χάριζαν την ευτυχία, σε έκαναν
να συνδυάσεις τις γιορτές με δώρα κι αγορές. Κι αυτό φυ-
σικά συνεχίστηκε και στην ενήλικη ζωή σου. Περιμένεις
εναγωνίως το δώρο που θα σου κάνει ο σύζυγός σου ή ο
καλός σου ενώ συνειδητά ή ασυνείδητα - έχεις συνδυάσει
την αγάπη με τα χρήματα γι΄αυτό κι έχεις μεγάλες προσ-
δοκίες.

Τα φετινά Χριστούγεννα που τα οικονομικά σου είναι
στενά, προσπάθησε να κάνεις κάτι διαφορετικό. Δείξε στον
αγαπημένο σου πόσο πολύ τον αγαπάς με ένα γλυκό φιλί
και θυμήσου να λες τακτικά στους γονείς σου πόσο πολύ
τους αγαπάς, κάνοντάς τους να πλέουν σε πελάγη ευτυχίας.
Με τον τρόπο αυτό δίνεις χαρά στους κοντινούς σου αν-
θρώπους και επιβραβεύεσαι με αγάπη.

Το ίδιο ισχύει και για τα παιδιά. Δίδαξε τους τι πραγμα-
τικά έχει σημασία στη ζωή και δείξε τους την αγάπη σου με
στοργή, αγκαλιές και ένα γλυκό φιλί.

3. Εκτιμάμε όσα έχουμε όταν ξέρουμε να τα αναγνωρί-
ζουμε

Τώρα που αναγκάζεσαι να κάνεις περικοπές νιώθεις κα-
τάθλιψη και κατσουφιάζεις αναπολώντας τις καλές παλιές
εποχές. Κι όμως αν το καλοσκεφτείς, τα λαμπερά και υπερ-
πολυτελή ρεβεγιόν δεν έχουν τόση σημασία όσο νόμιζες.

Ένα καθαρό σπίτι που μυρίζει φρεσκάδα, η καλοψημένη
και με μεράκι γαλοπούλα που θα έχεις φτιάξει, ένα ψυγείο
γεμάτο με τρόφιμα, όλα είναι πράγματα που πρέπει να σε
κάνουν να λες ευχαριστώ για όλα όσα σου έχει δώσει απλό-
χερα η ζωή. 

4. Βάζουμε προτεραιότητες και σκεφτόμαστε διορατικά
Κάθε χρόνο τέτοιες εποχές υπάρχει μια γενικότερη φρε-

νίτιδα αγορών. Τρέχεις και ψάχνεις να πάρεις δώρα στους
συναδέλφους, στους φίλους, στους γνωστούς, στους γο-
νείς, σε θείους, θείες και φυσικά στον αγαπημένο σου.

Αν όμως το ξανασκεφτείς, για ποιο λόγο χρειάζεται να
αγοράσεις δώρα σε κάθε φίλο και γνωστό αν πραγματικά
δεν είσαι σε θέση να το κάνεις; Προφανώς οι δικοί σου άν-
θρωποι γνωρίζουν την οικονομική σου κατάσταση και ίσως
να έχουν κι αυτοί πληγεί από την κρίση και σίγουρα δεν θα
σε παρεξηγήσουν. Μια όμορφη χειροποίητη καρτούλα ή ένα

δεντράκι φτιαγμένο από περιοδικό είναι μια κίνηση τρυ-
φερή και γιορτινή. Οπότε αρκέσου σε αυτά ή άλλα δωρά-
κια μικρά και κράτα τα χρήματα για να πληρώσεις τρέ-
χοντες λογαριασμούς.

Όσο για τον καλό σου, ακόμη κι αν θέλεις να του πάρεις
το ακριβό παλτό που από καιρό έχει βάλει στο μάτι, κάνε
συμφωνία και υποσχέσου πως το δώρο του – που εννοείται
θα παραμείνει έκπληξη - θα το πάρει μερικές ημέρες αργό-
τερα, όταν θα έχουν αρχίσει οι εκπτώσεις ενώ για την ώρα
θα αρκεστεί σε ένα κουτάκι με σοκολατάκια σε σχήμα καρ-
δούλας και μια νύχτα πάθους. Μήπως τελικά η εκδοχή αυτή
του δώρου όντως τον ικανοποιεί ακόμη περισσότερο;

5. Η ολιγαρκία είναι αρετή 
Και δεν είναι μόνο οι ενήλικες αλλά και τα παιδιά. Σύμ-

φωνα με πρόσφατη έρευνα, οι ελκυστικές για τα παιδιά δια-
φημίσεις στην τηλεόραση ασκούν πίεση στους γονείς να
αγοράσουν περισσότερα απ΄ όσα πραγματικά η τσέπη τους
αντέχει, σε μια εποχή όπου οι περισσότεροι αντιμετωπίζουν
οικονομικά προβλήματα. Από την πλευρά σου ξέρεις πως
ένα ακριβό δώρο για τα παιδιά, τα ανίψια σου ή τα βα-
φτιστήρια σου θα ήταν κάτι που σε βγάζε εκτός προϋπο-
λογισμού, ωστόσο δεν μπορείς ή μάλλον δε θέλεις να τους
χαλάσεις χατίρι.Κι όμως αυτή η τακτική βλάπτει τα αγαπη-
μένα σου αγγελούδια κι είναι καιρός αυτή η τρέλα να στα-
ματήσει. 

Σίγουρα είναι όμορφο να κάνεις θυσίες για να χαρίσεις
το χαμόγελο στα παιδιά αλλά πρέπει να μάθουν να αρ-
κούνται στα λίγα και να νιώθουν ευτυχία με όσα μπορείς
και είσαι σε θέση να τους δώσεις. Αν για παράδειγμα ένα

12χρονο κορίτσι - ακόμη κι αν είναι η μονάκριβη κορούλα
σου - ζητήσει από τον Αι Βασίλη ή κι από εσένα προσωπικά
έναν υπολογιστή, δε σημαίνει πως οφείλεις να βρεις τον
τρόπο να ικανοποιήσεις την επιθυμία της με κάθε τίμημα.
Το να αφήνεις τα παιδιά έξω από την πραγματικότητα,
ακόμη κι αν νιώθεις πως τα προστατεύεις από την στενα-
χώρια και τα προβλήματα, στην πραγματικότητα τους
κάνει κακό. Τα παιδιά πρέπει να μάθουν πως τα χρήματα
δεν έρχονται εξ ουρανού σαν το Μάννα αλλά βγαίνουν με
εργασία και με κόπο των γονιών και μας επιτρέπουν να
ζούμε, να πληρώνουμε το ενοίκιο, τον ρουχισμό και το φα-
γητό γι΄αυτό και οφείλουμε να τα σπαταλάμε με σύνεση.
Όταν ένα παιδί κατανοήσει και μπει μέσα στις δυσκολίες,
όχι μόνο θα μετριάσει τις προσδοκίες του αλλά θα έχει απο-
κομίσει ποικίλα οφέλη. Θα μάθει να σέβεται τον κόπο των
γονιών, να μη θεωρεί τίποτα δεδομένο και να εκτιμά τους
ανθρώπους βάσει ποιοτικών χαρακτηριστικών και όχι με
γνώμονα το χρήμα.

6. Σκεφτόμαστε τις ανάγκες των άλλων
Αρκετές φορές δίχως να το καταλαβαίνουμε φέρνουμε σε

δύσκολη θέση γνωστούς και φίλους αγοράζοντας
τους κάτι ακριβό. Αν μάλιστα τα πρόσωπα αυτά τυ-
χαίνει να αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες,
τότε το πιθανότερο είναι να νιώσουν άσχημα κι ενο-
χικά γνωρίζοντας πως δεν μπορούν να ανταποδώ-
σουν. Από την άλλη, τις περισσότερες φορές ξο-
δεύουμε χρήματα αγοράζοντας δώρα δίχως χρησι-
μότητα που οι άλλοι ποτέ δε θα σκέφτονταν να
πάρουν.

Διακοσμητικά και χριστουγεννιάτικα στολίδια σί-
γουρα είναι πολύ όμορφα αλλά δεν πρόκειται να
χρησιμεύσουν και πολύ. Σε αυτούς τους χαλεπούς
λοιπόν καιρούς, αν πραγματικά θέλεις να κάνεις
δώρα σε φίλους και συγγενείς επέλεξε κάτι που θα
τους φαινόταν πραγματικά χρήσιμο και προπαντός

δε θα πήγαινε χαμένο. Ένα ζευγάρι κάλτσες, παντόφλες, πι-
τζάμες, ρούχα με ή δίχως χριστουγεννιάτικες πινελιές, σί-
γουρα είναι ένα δώρο χρήσιμο αυτούς τους καιρούς.

Στην ίδια κατεύθυνση κι από τη στιγμή που εσύ φέτος
αναγκάζεσαι να προβείς σε περικοπές, απαγόρευσε σε φί-
λους και γνωστούς να φέρουν δώρα και σε περίπτωση που
το κάνουν για να μη δυσαρεστήσουν τα παιδιά δώσε οδη-
γίες για φθηνές παραγγελίες. Σοκολάτες και γλυκίσματα θα
χαροποιήσουν σίγουρα τα παιδιά ενώ είδη ρουχισμού θα σε
βγάλουν από μελλοντικά έξοδα.

Σε κάθε περίπτωση, να θυμάσαι πως είναι προτιμότερο
να δείχνουμε την αγάπη μας και την ευγνωμοσύνη μας με
κάτι απλό και φθηνό παρά με ένα δώρο υπερπαραγωγή,
όταν ο παραλήπτης αντιμετωπίζει δυσκολίες.

7. Και το σημαντικότερο: Βρίσκουμε το πραγματικό
νόημα των Χριστουγέννων 

Το πραγματικό νόημα των Χριστουγέννων δεν είναι η αν-
ταλλαγή δώρων και ο ακριβός στολισμός του σπιτιού μας,
ούτε και η διοργάνωση ενός ρεβεγιόν «υπερπαραγωγή».
Απλότητα, χαλαρή διάθεση, διασκέδαση μαζί με τους
αγαπημένους μας και προπαντός αγάπη είναι όλα όσα
συνθέτουν την μαγεία των γιορτών.

Ο κόσμος δε θα τελειώσει αν φέτος δεν καταφέρεις να
πάρεις την καινούρια τηλεόραση που ήθελες, ούτε αν το
παιδί σου δεν πάρει για δώρο φορητό υπολογιστή. Όμορ-
φες οικογενειακές στιγμές και ανταλλαγή μικροδώρων
φτιαγμένων ή αγορασμένων με αγάπη είναι πολύ πιο ση-
μαντικά. �

ΕΘΝΟΣ

Φτωχικά Χριστούγεννα: Έχουν και τα καλά τους 

Τα ματζούνια της γιαγιάς: ένα αφιέρωμα στα γιατροσόφια 
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Ηεπιλογή του ευρύτερου δημόσιου
τομέα να θυματοποιηθεί και να πλη-
ρώσει - εκτός από αναίτια και - απο-

κλειστικά το κόστος της δημοσιονομικής
κρίσης, δυνάμει των νέων κυοφορούμενων
μέτρων, μνημονιακής προελεύσεως, απορ-
ρίπτεται πρόδηλα και εξόφθαλμα από τη
βάσανο της συνταγματικής τάξης, υπό το
φως του Άρθρου 24.1 του Συντάγματος,
που προνοεί ότι «Έκαστος υποχρεούται να
συνεισφέρη εις τα δημόσια βάρη αναλόγως
των δυνάμεων αυτού» από το οποίο αυτο-
φυώς απορρέει ότι η συνεισφορά στα δημό-
σια βάρη και στη συμμετοχή της δημοσιο-
νομικής θυσίας είναι καθολική και
πάνδημη, στα πλαίσια της φορολογικής
δικαιοσύνης (Κυπριακή Δημοκρατία v. Αν-
τρέα Κ. Χ’’ Ιωάννου κ.α.
(1994) 3 Α.Α.Δ 401, ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΟΣ ΣΚΟΥΤΑΡΗΣ v.
Κυπριακής Δημοκρατίας
(1990) 3Ε Α.Α.Δ. 3767, η
οποία παρέπεμψε στην υπό-
θεση Angele Mazmanian ν.
Δημοκρατίας (1989) 3(Ε)
Α.Α.Δ. 3361).

Συναφώς, το Άρθρο 31 του
Ισπανικού Συντάγματος ορίζει
ότι:

«Todos contribuirán al soste-
nimiento de los gastos públi-
cos de acuerdo con su capa-
cidad económica mediante un sistema
tributario justo inspirado en los principios
de igualdad y progresividad que, en
ningún caso, tendrá alcance confiscato-
rio».
Η μετάφρασή του δίδεται στις Προτάσεις

ημ. 8.5.2008 της Γενικής Εισαγγελέως JU-
LIANE KOKOTT στις Συνεκδικαζόμενες
υποθέσεις C 428/06, C 429/06, C 430/06, C
431/06, C 432/06, C 433/06 και C 434/06,
Unión General de Trabajadores de la Rioja
UGT-RIOJA κατά Juntas Generales del Ter-
ritorio Histórico de Vizcaya κ.λπ. [αίτηση
του Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco (Ισπανία) για την έκδοση προδικα-
στικής αποφάσεως]:

«Άρθρο 31 – 1.  Όλοι θα συνεισφέρουν
στα δημόσια βάρη σύμφωνα με τις οικο-
νομικές τους δυνατότητες, μέσω ενός δί-
καιου φορολογικού συστήματος που θα
διαπνέεται από τις αρχές της ισότητας και
της προοδευτικότητας και που σε καμία
περίπτωση δεν θα έχει τον χαρακτήρα δη-
μεύσεως».
Στη σκέψη 88 των πιο πάνω Προτάσεων

αναφέρονται τα πιο κάτω:
«Ουσιαστική διαπλαστική αυτονομία ση-
μαίνει ότι ο τοπικός νομοθέτης μπορεί να
αποφασίζει ελεύθερα για τη διαμόρφωση
των φορολογικών διατάξεων. Πλήρης,
πάντως, ελευθερία του νομοθέτη δεν υφί-
σταται σε καμία δημοκρατική τάξη κρά-
τους δικαίου. Αντιθέτως, ο νομοθέτης
δεσμεύεται πάντοτε από κανόνες συν-
ταγματικού δικαίου, ιδίως δε από τον σε-
βασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και
των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Το κοι-
νοτικό δίκαιο, επίσης, θέτει όρια στην
εσωτερική νομοθετική δράση»
Επίσης, το εδάφιο α΄ του Άρθρου 53 του

Ιταλικού Συντάγματος προνοεί ότι:

«Tutti sono tenuti a concorrere alle spese
pubbliche in ragione della loro capacità
contributive».
Ήτοι, «[ό]λοι οι πολίτες υποχρεούνται να

χρηματοδοτούν τις δημόσιες δαπάνες ανά-
λογα με τις οικονομικές δυνατότητές τους»
(Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα Ruiz-
Jarabo Colomer της 28ης  Ιουνίου 2005,
Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti Srl
κατά Giuseppe Calafiori Αίτηση για την έκ-
δοση προδικαστικής αποφάσεως: Corte
d`appello di Milano – Ιταλία,  Υπόθεση C-
451/03 υποσημείωση 35).

Ομοίως, κατ’ άρθρο 4 παρ. 5 του Ελλα-
δικού Συντάγματος, που προσομοιάζει με
το άρθρο 24.1 του Κυπριακού Συντάγματος,
«οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς
διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με
τις δυνάμεις τους», εκ του οποίου απορρέει
η καθολικότητα της επιβάρυνσης, στα
πλαίσια της αρχής της ισότητας ενώπιον
των δημοσίων βαρών.

Ειδικότερη έκφανση της
φορολογικής ισότητας
είναι η δίκαιη κατανομή
του φορολογικού βάρους
(Θ. Φορτσάκη, Φορολογικό
Δίκαιο, 2008, σελ. 104-107,
Κ. Φινοκαλιώτη, Φορολο-
γικό Δίκαιο, 2005, σελ. 137),
απαγορεύοντας κάθε διά-
κριση, ευνοϊκή ή δυσμενή,
για πρόσωπα ή κατηγορίες
πολιτών (Κόρσος Δ. Δημο-
σιονομικόν Δίκαιον, τ. Β΄,
1981, σελ. 77, Φινοκαλιώτης
Κ. Φορολογικό Δίκαιο, σελ.

135-136) και η η επιβολή του φόρου δεν
μπορεί να γίνεται κατά παράβαση συν-
ταγματικά και υπερνομοθετικά κατοχυ-
ρωμένων δικαιωμάτων και αρχών (Ι. Ανα-
στόπουλου - Θ. Φορτσάκη, Φορολογικό
δίκαιο σελ.137, Χατζητζανή ΕγχΓενΑρχ Φο-
ρολογικού δικαίου, σελ. 85 επ.).

Όπως λέχθηκε στην απόφαση 2/1997 της
Ολομέλειας του Αρείου Πάγου (ΝΟΜΙΚΟ
ΒΗΜΑ 1998, ΤΟΜΟΣ 46, ΣΕΛ. 20, Διοικη-
τική Δίκη 1998, σελ. 1006, Εφημερίδα Ελ-
λήνων Νομικών 1999, σελ. 391, Ελληνική
Δικαιοσύνη 1997, σελ. 536):

«IV. Με τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 5
του Συντάγματος, που ορίζει ότι «οι Έλ-
ληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς δια-
κρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις
δυνάμεις τους», θεσπίζεται υποχρέωση
των Ελλήνων να συνεισφέρουν μεν χωρίς
εξαιρέσεις ή διακρίσεις, πλην όμως ανά-
λογα με τις δυνάμεις τους, ώστε οι οικο-
νομικώς ισχυρότεροι να συνεισφέρουν
αναλογικά περισσότερα από τους ασθε-
νέστερους. Φόρο αποτελεί η χρηματική
εισφορά πολιτών προς το Κράτος, που
έχει ως κύριο σκοπό την κάλυψη γενικώς
των δημόσιων δαπανών».
Επίσης, στην απόφαση 977/2001 του

Εφετείου Αθηνών (Επιθεώρηση Εμπορικού
Δικαίου 2001, σελ. 483, Δελτίο Φορολογι-
κής Νομοθεσίας 2002, σελ. 13, Δελτίο Επι-
χειρήσεων και Εταιρειών 2001, σελ. 1038)
σημειώθηκαν χαρακτηριστικά τα πιο κάτω:

«Εξάλλου, η διαφορετική ρύθμιση δικαιο-
λογείται από λόγους δημοσίου συμφέ-
ροντος, που είναι η πάταξη της φοροδια-
φυγής και η ορθολογιστική κατανομή
των οικονομικών βαρών στους πολίτες,
η οποία συνιστά θεμελιώδη σκοπό της
κρατικής εξουσίας, αφού μεγάλο ποσο-
στό των εισπραττομένων φόρων διατί-

θενται για την κάλυψη άμεσων και γενι-
κών αναγκών και μάλιστα επειγούσης
φύσεως, άνευ των οποίων θα ήταν αδύ-
νατη η συνέχιση συστηματικής και συνε-
χούς κοινωνικής πολιτικής υπό την
μορφή των ανταποδοτικών παροχών (βλ.
Δαγτόγλου Συνταγματικό Δίκαιο (ατο-
μικό δικαίωμα Β) έκδ. 1991, σελ. 1058,
ΑΠ 11/1994 Δ/νη 35, 741, ΣτΕ 3178/1997
Δ/νη 40.466). Περαιτέρω, με το άρθρο 4
παρ. 5 του Συντάγματος κατοχυρώνεται
η αρχή της φορολογικής ισότητας, αφού
οι έλληνες πολίτες πρέπει να συνεισφέ-
ρουν στα δημόσια βάρη χωρίς διακρίσεις,
ανάλογα με τις δυνάμεις τους. Ετσι, δεν
επιτρέπονται φορολογικές απαλλαγές ή
εξαιρέσεις αντιθέτως, που είναι άσχετες
με την αρχή της φορολογικής δικαιοσύ-
νης ή την άσκηση οικονομικής πολιτι-
κής (βλ. Δαγτόγλου ό.π. σελ. 1098)»
Περαιτέρω, ένα από τα κύρια σημεία της

απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου
της Επικρατείας στην υπόθεση 2113/1963
είναι ότι τη φορολογική επιβάρυνση δεν
πρέπει να επωμίζεται μία συγκεκριμένη
κατηγορία πολιτών αλλά πρέπει να βαρύ-
νει όλους του Έλληνες (Ιωάννου Δ. Σαρμά
Η Συνταγματική και Διοικητική νομολο-
γία του ΣτΕ 1990 σελ.440-449).

Σημειώνεται μάλιστα ότι «η φορολογία
αποτελεί το σημαντικότερο μέσο που δια-
θέτει το κράτος για την αντιμετώπιση του
κοινωνικού και οικονομικού προβλήματος
της ανισοκατανομής του πλούτου» (Βουλή
των Ελλήνων, Β΄ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗ-
ΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΝΟ-
ΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ-
ΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ,
ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ
«Έκτακτη οικονομική ενίσχυση κοινωνικής
αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής
ευθύνης των μεγάλων επιχειρήσεων και της
μεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες δια-
τάξεις». 

Συναφώς, πρόκειται για επιλεκτική, μο-
νομερή και διαρκή επιβάρυνση
της κατηγορίας των υπαλλή-
λων του ευρύτερου δημόσιου
τομέα έναντι άλλων ομάδων
πολιτών που φοροδιαφεύγουν
ή εισφοροδιαφεύγουν, ως εύ-
κολος και γρήγορος τρόπος
ισορρόπησης-ισοσκέλισης
των οικονομικών δεδομένων, η
οποία δημιουργεί άνιση μετα-
χείριση  των διοικουμένων, που
δεν είναι συμβατή με την αρχή
της αναλογικότητας (Ιδέ
Ελεγκτικό Συνέδριο Ολομέ-
λεια, Πρακτικά της 3ης Ειδι-
κής Συνεδρίασης, ημ.
30.10.2012, Γνώμη του Γενι-
κού Επιτρόπου της Επικρα-
τείας).

Περαιτέρω, δεν γίνεται συνεκτίμηση των
λοιπών οικονομικών επιβαρύνσεων, που
έχουν στο μεταξύ επιβληθεί, που μπορεί να
πλήξει το επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης
μεγάλης κατηγορίας των υποκείμενων στη
μείωση προσώπων αλλά και ούτε αιτιολο-
γείται, ούτε τεκμηριώνεται, με την 
παράθεση συγκεκριμένων στοιχείων, η προ-
σφορότητα και αναγκαιότητα των θεσπιζο-
μένων περιορισμών για την επίτευξη του
σκοπού αυτού, υπό την έννοια της εξάντ-
λησης κάθε άλλου διαθέσιμου μέτρου,
ούτως ώστε να αποτραπεί η επιβάρυνση,

για πολλοστή φορά, της ίδιας κατηγορίας
πολιτών) (Ιδέ Ελεγκτικό Συνέδριο Ολομέ-
λεια, Πρακτικά της 4ης Ειδικής Συνεδρία-
σης, ημ. 31.10.2012).

Επίσης, το κράτος οφείλει να απέχει από
τη διαφορετική μεταχείριση ομάδας προ-
σώπων που βρίσκεται σε ανάλογη κατά-
σταση με τον υπόλοιπο πληθυσμό (Από-
φαση της ημ. 4-9-2002, Υπόθεση
Wessels-Bergervoet κατά Ολλανδίας) και
συγκεκριμένη κατηγορία ή ομάδα ατόμων
δεν θα πρέπει να τυγχάνει διαφορετικής με-
ταχείρισης από άλλους, εφόσον η επέμβαση
στα δικαιώματα της κατηγορίας ή της ομά-
δας στο σύνολο της δεν μπορεί να δικαιο-
λογηθεί με βάση την ΕΣΔΑ (Andrejeva
κατά Λετονίας Απόφ. 18.2.2009 Προσφυγή
No 55707/00, (ΕΔΚΑ 2009/163), Zdanoka
κατά Λετονίας [GC], αρ. 58278/00, § 112,
ECHR 2006-IV) αλλά και δεν θα πρέπει να
δημιουργείται υπερβολική επιβάρυνση σε
βάρος συγκεκριμένης κατηγορίας, ώστε
να επιτυγχάνεται η χρυσή τομή (Sporrong
& Lonroth vs. Sverige, 23.9.1982, σκέψεις
69 έως 74, Wieczorec κατά Πολωνίας, σκέ-
ψεις 57 έως 60).

Επιπρόσθετα, διάκριση σημαίνει διαφο-
ρετική μεταχείριση προσώπων σε παρό-
μοιες καταστάσεις χωρίς αντικειμενική και
εύλογη δικαιολογία. "Χωρίς αντικειμενική
και εύλογη δικαιολογία" σημαίνει ότι ο εν
λόγω διαχωρισμός δεν επιδιώκει "νόμιμο
σκοπό" ή ότι δεν υφίσταται "εύλογη σχέση
αναλογικότητας μεταξύ των χρησιμοποι-
ούμενων μέσων και του επιδιωκόμενου
σκοπού" (Andrejeva κατά Λετονίας Απόφ.
18.2.2009 Προσφυγή No 55707/00, (ΕΔΚΑ
2009/163), D.H. και λοιποί κατά της Τσε-
χικής Δημοκρατίας [GC], αρ. 57325/00, §§
175 και  196,  ECHR 2007-... όπου και πα-
ραπομπές). 

Επίσης, όπως υπάρχει ισότητα των πολι-
τών ενώπιον του νόμου ομοίως και θα πρέ-
πει να υπάρχει ισότητα του νόμου έναντι
των πολιτών (από εκατοντάδες υποθέσεις

- απόφαση 1785/2011 του
Αρείου Πάγου, B1` Πολιτικό
Τμήμα, απόφαση 133/2011
του Αρείου Πάγου, B1` Πο-
λιτικό Τμήμα, ΣτΕ
1513/2009, ΣτΕ 71/2009,
Αρμενόπουλος 2009, Τόμος
63, Σελ. 930, απόφαση Ελεγ-
κτικού Συνεδρίου Τμήμα ΙΙΙ,
2189/2009, ΣτΕ(Ολ)
3654/2008, Επιθεώρηση Δι-
καίου Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων 2009/29, απόφαση
Ολομέλειας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου 1454/2008, Επι-
θεώρηση Δημόσιου Δικαίου
και Διοικητικού Δικαίου
2008, Τόμος 52, σελ. 978,ΣτΕ
3428/2006, απόφαση Ολο-

μέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
1509/2005, απόφαση Ολομέλειας του Ελεγ-
κτικού Συνεδρίου 650/1999, Επιθεώρηση Δι-
καίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων 2000/368).

Μάλιστα, με τη ΣτΕ 245/1980 (Δ΄
Τμήμα) κρίθηκε, ορθά, ότι νομοθετική ρύθ-
μιση ενέχουσα παραδοχή από τη νομοθε-
τική εξουσία της αδυναμίας του Κράτους
Δικαίου, αντίκειται στις αρχές και στους κα-
νόνες που επιβάλλει για τη λειτουργία του
Κράτους το Σύνταγμα και ως εκ τούτου
είναι αντισυνταγματική. �

Tου Δημοσθένη Στεφανίδη
Δικηγόρου

Αντισυνταγματικό το μνημόνιο ως προς τη συνεισφορά εκάστου 
στα δημόσια βάρη (24.1 του Συντάγματος)

Όπως υπάρχει 
ισότητα των πολι-
τών ενώπιον του
νόμου ομοίως 
και θα πρέπει να
υπάρχει ισότητα
του νόμου έναντι
των πολιτών

Νομοθετική ρύθ-
μιση ενέχουσα 
παραδοχή αδυνα-
μίας του Κράτους
Δικαίου, αντίκει-
ται στις αρχές που
επιβάλλει για τη
λειτουργία του
Κράτους το Σύν-
ταγμα.



ΗΕυρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε
Απόφαση για εκσυγχρονισμό και
βελτίωση του πανευρωπαϊκού προ-

γράμματος εξεύρεσης εργασίας γνωστού
ως EURES.

Στόχος της βελτίωσης του προγράμμα-
τος είναι η προώθηση αυξημένης κινητικό-
τητας των εργαζομένων στα κράτη μέλη
της κοινότητας και η προετοιμασία του
εδάφους για τη λειτουργία πραγματικής
Πανευρωπαϊκής αγοράς εργασίας. Με την
αναμόρφωση του προγράμματος διευκολύ-
νεται  η πραγματοποίηση επαφών μεταξύ
των  αναζητούντων εργασία και των εργο-
δοτών οι οποίοι επίσης αναζητούν για
πρόσληψη πρόσωπα που διαθέτουν εξειδι-
κευμένη κατάρτιση. Με τις βελτιώσεις που
αποφασίσθηκαν το πρόγραμμα επικεντρώ-
νεται σε τομείς και επαγγέλματα στα οποία
παρατηρούνται ελλείψεις και προωθούνται
στοχευμένα  σχέδια κινητικότητας ιδιαίτε-
ρα για τους νέους.

Ο Επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων Laszlo Andor δήλωσε σε
σχέση με την απόφαση της Επιτροπής  ότι
με τη βελτίωση της κινητικότητας των ανα-
ζητούντων εργασία στις χώρες μέλη μπορεί
να αποτελέσει μέρος της λύσης στη σημε-
ρινή ανεργία η οποία βρίσκεται σε απαρά-
δεκτα ψηλά επίπεδα. Το βελτιωμένο δίκτυο
του EURES αποσκοπεί να προσφέρει  βοή-
θεια σε άτομα που είναι πρόθυμα να μετα-
κινηθούν σε άλλη χώρα ώστε να εντοπί-
σουν τις προσφερόμενες  κατάλληλες  κε-
νές  θέσεις και ταυτόχρονα να βοηθήσει
τους εργοδότες  να βρίσκούν πρόσωπα με
την απαιτούμενη εξειδίκευση και κατάρτι-
ση. Ο  Επίτροπος κάλεσε όλες τις χώρες
μέλη της Κοινότητας να είναι έτοιμες για
να  εφαρμόσουν τις  νέες βελτιώσεις στο
πρόγραμμα. 

Παρά τα υψηλά επίπεδα ανεργίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία οι  άνεργοι
ξεπερνούν  τα 25 εκατομμύρια, εξακολου-
θούν να υπάρχουν ελλείψεις και να δυσχε-
ραίνεται  η πρόσληψη εξειδικευμένων ερ-
γαζομένων. Είναι δε γεγονός  ότι ο αριθμός
των κενών θέσεων αυξάνεται από  τα μέσα
του 2009 ιδιαίερα σε τομείς υψηλής ανά-
πτυξης όπως στις τεχνολογίες πληροφό-
ρησης και επικοινωνίας όπως και στην
πράσινη οικονομία. 

Το πρόγραμμα EURES είναι δίκτυο εξεύ-
ρεσης εργασίας 31 Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών
στα κράτη μέλη της ΕΕ, στα μέλη της Ζώ-
νης Ελευθέρου Εμπορίου Νορβηγία, Ισ-
λανδία και  Λιχτενσταϊν και στην  Ελβετία.
Με τη νέα απόφαση της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής διευκολύνεται  το πρόγραμμα ώστε
να ανταποκρίνεται άμεσα σε εξειδικευμέ-
νες οικονομικές ανάγκες. Με τις βελτιώσεις
που αποφασίστηκαν επιταχύνεται  η  δια-

σύνδεση των αναζητούν-
των απασχόληση με εκεί-
νους που την  προσφέ-
ρουν με κενές θέσεις.
Προσφέρεται επίσης
στους εργοδότες βελτιω-
μένη πρόσβαση σε υπο-
ψήφιους μεταξύ των
οποίων μπορούν να εξεύ-
ρουν τις ειδικεύσεις που
χρειάζονται για την  ανά-
πτυξη των επιχειρήσεων
τους. 

Οι βελτιώσεις  του
προγράμματος επικεντρώνονται κυρίως
στους νέους οι οποίοι είναι περισσότερο
έτοιμοι να μετακινούνται και να καλύπτουν
θέσεις εργασίας που συνδυάζουν εργασία
και ευκαιρίες μάθησης στα πλαίσια συστη-
μάτων  μαθητείας. Ο ιστοχώρος του προ-
γράμματος EURES θα αναθεωρηθεί με τη
δημιουργία εργαλείων και πρόσβασης  φι-
λικών για τους χρήστες του διαδικτύου
ώστε να εξασφαλίζουν πληροφόρηση για
την  αγορά εργασίας και τις διαθέσιμες
εξειδικευμένες θέσεις. 

Με τις βελτιώσεις που αποφάσισε η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή διευρύνεται ο   αριθμός
των εταίρων που προσφέρουν υπηρεσίες
κινητικότητας μέσω του προγράμματος
EURES και προωθείται η συνεργασία μετα-
ξύ των δημόσιων και των ιδιωτικών υπηρε-
σιών εξεύρεσης εργασίας ώστε να καλύ-
πτεται ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό των
διαθέσιμων κενών θέσεων . Επί του παρόν-
τος το πρόγραμμα καλύπτει ποσοστό με-
ταξύ 30 και 40 τοις εκατό των διαθέσιμων
κενών θέσεων. 

Η Απόφαση θα τεθεί σε εφαρμογή από
την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη
μέλη από την 1η Ιανουαρίου 2014 Μέχρι
τότε όλες οι χώρες που  συμμετέχουν στο
πρόγραμμα  θα καθορίσουν εξειδικευμένες
υπηρεσίες που θα οργανώσουν τις αλλα-
γές, θα συνεργαστούν με νέους εταίρους
και θα αναπτύξουν τις αναγκαίες στοχευ-
μένες  υπηρεσίες. 

Η ελεύθερη διακίνηση των εργαζομένων
επιτρέπει στους πολίτες της ΕΕ να αναζη-
τούν εργασία και να εργάζονται σε άλλη
χώρα μέλος χωρίς να χρειάζονται άδεια
άσκησης επαγγέλματος  και να απολαμβά-
νουν την ίδια  μεταχείριση με τους υπη-
κόους της χώρας που τους φιλοξενεί στα
θέματα πρόσβασης στην εργασία, στις συν-
θήκες εργασίας και κοινωνικών ωφελημά-
των. 

Επί του παρόντος οι πολίτες της ΕΕ οι
οποίοι διαμένουν  σε άλλη χώρα από  τη
χώρα της εθνικότητας τους αποτελούν
μόνο το 3.1% του εργατικού δυναμικού της
ΕΕ. Ο αριθμός τους αυξήθηκε κατά σχεδόν

60% από το 2005, κυρίως
μετά τη διεύρυνση της
ΕΕ το 2004 και το 2007.
Συνολικά υπολογίζεται
ότι η διακίνηση μετά τη
διεύρυνση συνέβαλε
στην αύξηση του ΑΕΠ
των 15  κρατών μελών
πριν από τη διεύρυνση
κατά 1% την περίοδο
2004-2009 Όμως η οικο-
νομική κρίση οδήγησε σε
μειωμένη διακίνηση με-
ταξύ των κρατών μελών

κατά το ένα τρίτο την περίοδο 2009-11 σε
σύγκριση με την περίοδο 2006-2008. 

Ο Ιστοχώρος της EURES (EURES job
mobility portal) που περιλαμβάνει  θέσεις
διαθέσιμες για εργασία είναι ήδη μοναδι-
κός στο είδος του  στην ΕΕ και προσφέρε-
ται δωρεάν ενώ προσφέρει επίσης και πλη-
ροφορίες για το βιοτικό επίπεδο και τις
συνθήκες εργασίας σε όλες τις συμμετέ-
χουσες χώρες σε 25 γλώσσες. Τον ιστοχώ-
ρο επισκέπτονται 4 εκατομμύρια άτομα το
μήνα και πραγματοποιούνται 150 000 επα-
φές μεταξύ αναζητούντων εργασία και ερ-
γοδοτών και περίπου 50 000 τοποθετήσεις
το χρόνο. Ο ιστοχώρος   περιλαμβάνει πε-
ρίπου 750 000 βιογραφικά σημειώματα το
μήνα. Επιπλέον το ημερολόγιο του προ-
γράμματος (EURES events Calendar)   πε-
ριλαμβάνει εκατοντάδες γεγονότα που
πραγματοποιούνται στην Ευρώπη. 

To EURES προσφέρει πληροφόρηση,
συμβουλές και βοήθεια για τοποθετήσεις
σε εργασία  και για  προσλήψεις. Πιο συγ-
κεκριμένα προσφέρει πληροφορίες για κε-
νές θέσεις, αναζήτηση θέσεων, συνθήκες
εργασίας και διαβίωσης σε διάφορες χώρες
όπως και εξυπηρέτηση από 850 συμβού-
λους του προγράμματος οι οποίοι διαθέ-
τουν εξειδικευμένη κατάρτιση για προσφο-
ρά πληροφόρησης σε θέματα ελεύθερης
διακίνησης εργαζομένων και αναζητούν-
των εργασία όπως και για εργοδότες. Όλες
αυτές οι υπηρεσίες προσφέρονται δωρεάν
σε όλα τα πρόσωπα που τις δικαιούνται
βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ. Το Πρό-

γραμμα προσφέρει πρόσβαση σε περισσό-
τερες  από 1.3 εκατομμύρια κενές θέσεις και
το επισκέπτονται  4 εκατομμύρια άτομα το
μήνα. Περιλαμβάνει 900000 βιογραφικά
σημειώματα και είναι εγγεγραμμένοι σ’
αυτό 29000 εργοδότες. Εκτιμάται ότι το
EURES καλύπτει το 30 – 40% των κενών
θέσεων στην Ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. 

Αναφέρονται χαρακτηριστικές περιπτώ-
σεις εξυπηρέτησης  από το πρόγραμμα. 

Ζευγάρι Ελλήνων πολιτών (δεν αναφέ-
ρεται όνομα) μέσω του προγράμματος εξα-
σφάλισε μόνιμη απασχόληση και διαμονή
στη Νορβηγία. 

Ο  Ολλανδός Wouter van Druten εξα-
σφάλισε εργασία της επιλογής του στη
Βουλγαρία. 

Ιταλός ο οποίος για δυο χρόνια παρέμε-
νε άνεργος με τη βοήθεια Συμβούλου του
EURES δυο βδομάδες μετά την επικοινω-
νία μαζί του βρήκε μόνιμη εργασία ως αρ-
τοποιός στη Γερμανία. Ζητούσα δουλειά,
λέει, σε ολόκληρη την Ιταλία και βρήκα
δουλειά σε δυο βδομάδες μέσω του προ-
γράμματος.

Το Πρόγραμμα βοήθησε Σουηδούς να
εξεύρουν δουλειά σε νέο ξενοδοχείο στο
Τροντχαϊμ της Νορβηγίας. 

Μέσω του EURES 30 άνεργοι Ιρλανδοί
υδραυλικοί εξασφάλισαν εργασία πλήρους
απασχόλησης στη Νορβηγία  που ικανο-
ποιεί πλήρως και τις δυο πλευρές. 

Ο Ισπανός Fernandes Miguel σε μια μόνο
επίσκεψη του σε σύμβουλο του EURES την
ημέρα  της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Απα-
σχόλησης στο Λουξεμβούργο εξασφάλισε
δουλειά στην εταιρεία Adecco.

Η Αγγλίδα Karina Stephenson μετά την
αποφοίτηση της  βρήκε την πρώτη της
δουλειά στη Μαδρίτη  μέσω της Βρεττανι-
κής Υπηρεσίας  αλλά ήταν  το Πρόγραμμα
EURES που τη βοήθησε να βρει  κατάλλη-
λη διαμονή  στην Ισπανική πρωτεύουσα. 

Η Lenka Lorenkova από τη Τσεχία ανα-
ζητούσε  Ευρωπαϊκή περιπέτεια και το πρό-
γραμμα της βρήκε πολύ αμειπτική και εν-
διαφέρουσα απασχόληση στη Νορβηγία
στη  βιομηχανία αυτοκινήτου. �
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Βελτιώσεις στο πρόγραμμα EURES για απασχόληση στην Ευρώπη  



ΗΣτατιστική Υπηρεσία ανακοίνωσε
τα αποτελέσματα της ετήσιας έρευ-
νας ‘Χρήση Τεχνολογιών Πληρο-

φορικής και Επικοινωνιών στα Νοικοκυριά
2012’. Η συλλογή των στοιχείων έγινε με
προσωπικές συνεντεύξεις και η κάλυψη
ήταν παγκύπρια. Η περίοδος αναφοράς της
έρευνας ήταν το πρώτο τρίμηνο του 2012.
Η έρευνα κάλυψε 1.806 νοικοκυριά και
3.916 άτομα ηλικίας 16 – 74 ετών.

Τα κυριότερα αποτελέσματα της έρευνας
είναι τα ακόλουθα:

α) Το ποσοστό των νοικοκυριών που δια-
θέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή κατά το
2012 έφτασε στο 70% σε σχέση με το 63,9%
το 2011. Παρατηρήθηκε μείωση στο ποσο-
στό των νοικοκυριών που διαθέτουν υπο-
λογιστή γραφείου (28,8% το 2012 σε σχέση
με 33,6% το 2011) και ταυτόχρονη αύξηση
στο ποσοστό των νοικοκυριών που διαθέ-

τουν φορητό υπολογιστή (62,4% το 2012
σε σχέση με 55,5% το 2011).

β) Το 90,6% των νοικοκυριών με εξαρτώ-
μενα παιδιά διαθέτουν ηλεκτρονικό υπο-
λογιστή, ενώ στα νοικοκυριά όπου δεν
υπάρχει εξαρτώμενο παιδί, το ποσοστό
είναι μόνο 59,2%.

γ) Κατά το 2012 συνεχίστηκε η αύξηση
της πρόσβασης στο διαδίκτυο από τα νοι-
κοκυριά όπου έφτασε το 61,8% σε σχέση με
57,4% το 2011. Ταυτόχρονα, αύξηση παρα-
τηρήθηκε και στο ποσοστό των ατόμων
που χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο, από
56,9% το 2011 σε 60,7% το 2012.

δ) Η ευρυζωνική σύνδεση αποτελεί
πλέον τον κυριότερο τρόπο πρόσβασης
στο διαδίκτυο αφού χρησιμοποιείται σχε-
δόν από όλα τα νοικοκυριά (97,9%). Το
16,2% των νοικοκυριών έχουν πρόσβαση
στο διαδίκτυο μέσω κινητής σύνδεσης

(μέσω κινητού τηλεφώνου/ κάρτας/ USB).
ε) Πιο συχνοί χρήστες του διαδικτύου

είναι τα άτομα ηλικίας 16 – 24 ετών (89,2%)
και οι μαθητές/φοιτητές (96,0%). Το ποσο-
στό αυτό μειώνεται σημαντικά με την αύ-
ξηση της ηλικίας καθώς μόλις 16,4% των
ατόμων ηλικίας 65 – 74 χρησιμοποιούν το
διαδίκτυο. Οι άντρες χρησιμοποιούν το
διαδίκτυο πιο συχνά από τις γυναίκες με
ποσοστό 61,1% και 54,8% αντίστοιχα.

στ) Οι πιο δημοφιλείς δραστηριότητες
στο διαδίκτυο είναι η αναζήτηση πληρο-
φοριών για αγαθά ή υπηρεσίες και η απο-
στολή/ λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων
(90,6% και 75,6% επί των ατόμων που χρη-
σιμοποιούν το διαδίκτυο αντίστοιχα).

ζ) Σημαντικό είναι επίσης το ποσοστό

των ατόμων που συμμετέχουν σε κοινω-
νικά δίκτυα όπως facebook, twitter κ.λπ
(61,2% των ατόμων που χρησιμοποιούν το
διαδίκτυο).

η) Αγορές μέσω διαδικτύου πραγματο-
ποίησαν το 17,2% των ατόμων ηλικίας 16 –
74 κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012.
Πρώτο στις προτιμήσεις τους είναι οι διευ-
θετήσεις σχετικά με διακοπές (εισιτήρια,
ξενοδοχεία, ενοικίαση αυτοκινήτου κλπ.)
με ποσοστό 52,0%.

Αναλυτικά αποτελέσματα της έρευνας
είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο της Στατι-
στικής Υπηρεσίας (http://www.
cystat.gov.cy) στο Στατιστικό Θέμα ‘Επι-
στήμη και Τεχνολογία /Κοινωνία της Πλη-
ροφορίας’. �
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Αυξημένη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής 
από τα Κυπριακά Νοικοκυριά το 2012

Οι Πολιτιστικές Υπη-
ρεσίες του Υπουρ-
γείου Παιδείας και

Πολιτισμού και ο Σύνδεσμος
Ελλήνων Φιλολόγων Κύπρου
«Στασίνος» σας προσκαλούν
στην Πανηγυρική Εκδήλωση
για τα Πενηντάχρονα του
Συνδέσμου, την Πέμπτη, 13
Δεκεμβρίου 2012, ώρα 7.00 μ.μ. στην Αί-
θουσα Εκδηλώσεων Σόλωνα Τριανταφυλ-
λίδη στα Κεντρικά Γραφεία της Τράπεζας
Κύπρου (Δίπλα από την Εκκλησία της
Αγίας Παρασκευής).

Χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο Μακα-
ριότατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυ-
σόστομος, ο Υπουργός Παιδείας και Πολι-
τισμού Δρ Γιώργος Δημοσθένους και ο
Πρέσβης της Ελλάδος Βασίλης Παπαϊωάν-
νου.

Εισαγωγική ομιλία θα γίνει
από τον Πρόεδρο του Συνδέ-
σμου Ελλήνων Φιλολόγων
Κύπρου «Στασίνος» Δρα
Κωνσταντίνο Γιάλουκα και
θα ακολουθήσει η απονομή
της τιμητικής διάκρισης
«Ονήσιλος» στο «Στασίνο»
από τον Υπουργό Παιδείας

και Πολιτισμού και επίδοση Τιμητικών Δι-
πλωμάτων σε εκπαιδευτικές, πνευματικές
και επιστημονικές προσωπικότητες, μέλη
και υποστηρικτές του έργου του «Στασί-
νου».

Ο Καθηγητής Γλωσσολογίας και πρώην
Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών Γε-
ώργιος Μπαμπινιώτης θα μιλήσει με θέμα!
«Το ‘λογισμικό’ της γλώσσας: Από τη λέξη
στο κείμενο». �

Εκδήλωση για τα Πενηντάχρονα
του Συνδέσμου Φιλολόγων Στασίνος

Οινοποιείο

Κτήμα Χριστούδια

Τυχικός Οίνος Κύπρου 

Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι το Οινοποιείο Κτήμα Χριστούδια Λτδ
στο Κάτω Δρυ σας προσφέρει την ευκαιρία να γιορτάσετε τα Χριστού-
γεννα και την Πρωτοχρονιά με τους φίλους, συνεργάτες και την εται-
ρεία σας σε ένα πανέμορφο και ζεστό χώρο εντός του Οινοποιείου.

Ο χώρος προσφέρεται και για πάρτι αφυπηρετήσεων συναδέλφων σας
καθώς και για βαφτίσεις και άλλες εκδηλώσεις.

Φιλική εξυπηρέτηση, λογικότατες τιμές, ευχάριστο και ζεστό περιβάλλον
με άφθονο Τυχικό Οίνο!!!

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι για όλο τον μήνα Δεκέμβριο στο χώρο
του Οινοποιείου θα λειτουργεί παζαράκι με Οινοδημιουργίες και πρω-
τότυπες ιδέες για δώρα. Κοπιάστε να σας κεράσουμε με αυθεντικά γνή-
σια προϊόντα.!!

Δωρεάν ξενάγηση και γευστολόγηση οίνων στις εγκαταστάσεις του Οι-
νοποιείου.

Πληροφορίες και κρατήσεις 

στα τηλέφωνα  99813075, 99034828

Ηλεκ. Ταχυδρ. ktima.christoudia@hotmail.com

Διεύθυνση:

Δρόμος Κάτω Δρυ – Μονής Αγίου Μηνά

Τ.Θ. 6

7714 Κάτω Δρυς, Λάρνακα
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ΗΡόζα Παβανέλλι, Πρόεδρος της
Ομοσπονδίας Δημοσιοϋπαλληλικών
Οργανώσεων της Ιταλίας (Federa-

zione Lavoratori i Funzione Publica FP –
CGIL) εξελέγη Γενικός Γραμματέας της Διε-
θνούς Οργάνωσης των Δημοσίων Υπηρε-
σιών (Public Services International) στην
οποία κατείχε τη θέση Αντιπροέδρου για
την περιφέρεια Ευρώπης. Η εκλογή έγινε
στο 29ο Παγκόσμιο Συνέδριο της PSI που
πραγματοποιήθηκε στο Ντέρμπαν της Νο-
τίου Αφρικής στις 27 – 30 Νοεμβρίου. 

Υπέρ της Παβανέλλι ψήφισε και η αντι-
προσωπεία της ΠΑΣΥΔΥ η οποία συμμε-
τείχε στο Συνέδριο. Η PSI εκπροσωπεί 20
εκατομμύρια δημοσίους υπαλλήλους σε 150
χώρες. Η νέα επικεφαλής της Οργάνωσης
δήλωσε ότι το όραμα της είναι να δώσει στη
Διεθνή των Δημοσίων Υπηρεσιών νέα

δράση και δύναμη να στηρίζει τη δικαιο-
σύνη, την αλληλεγγύη, την ισότητα για ένα
πιο δίκαιο και διατηρήσιμο κόσμο. 

Πρόσθεσε πως χάρις στην αλληλεγγύη
των αντιπροσώπων και των οργανώσεων

μελών της Οργάνωσης σε ολόκληρο τον
κόσμο μπορούμε από κοινού να την αλλά-
ξουμε και να εργαστούμε για να προωθή-
σουμε το πρόγραμμα δράσης της τους επό-
μενους μήνες. 

Τώρα είναι η ώρα να εργαστούμε για να
οργανώσουμε τον αγώνα για να προασπί-
σουμε τις δημόσιες υπηρεσίες και τα δι-
καιώματα των μελών μας όπως και το δι-
καίωμα όλων των πολιτών για μια δικαιό-
τερη και διατηρήσιμη κοινωνία. Μαζί
μπορούμε να το πετύχουμε. 

Η Παβανέλλι ανακοίνωσε επίσης δέ-
σμευση της να αναβαθμίσει το ρόλο των
γυναικών στις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις
τονίζοντας ότι οι γυναίκες αποτελούν τα
δυο τρίτα των μελών της Διεθνούς Οργά-
νωσης. Θα αγωνισθώ, είπε, για να οδηγήσω
περισσότερες γυναίκες σε ηγετικές θέσεις

στις οργανώσεις μας και περισσότερες γυ-
ναίκες στη δράση της PSI. 

Η Ρόζα Παβανέλλι γεννήθηκε το 1955
στη Μπρέτσια της Ιταλίας. Είναι κάτοχος
πτυχίου στη βιολογία από το Κρατικό Πα-
νεπιστήμιο του Μιλάνου. Άρχισε τη συνδι-
καλιστική της δραστηριότητα το 1978 όταν
εργαζόταν στο Υπουργείο Εργασίας στην
πόλη της. Το 1986 έγινε μέλος της Γραμμα-
τείας της Ομοσπονδίας Δημοσίων Υπαλλή-
λων Ιταλίας με ευθύνη για τον τομέα των
δήμων και στη συνέχεια ανάλαβε τον τομέα
της φροντίδας υγείας Εξελέγη στη θέση Γε-
νικού Γραμματέα της Ομοσπονδίας για την
περιφέρεια Λομβαρδίας, το 2002 εξελέγη
στην εθνική γραμματεία και το 2005 ανά-
λαβε τον Ευρωπαϊκό και Διεθνή τομέα. �

Η Ρόζα Παβανέλλι επικεφαλής της PSI 

Νέες Δημιουργίες!
Όμορφα, ξεχωριστά χειροποίητα δώρα για τα Χριστούγεννα!
Καρφίτσες με λευκαρίτικο και υφαντό ύφασμα, χάντρες και λουλουδάκια αρμονικά 

δεμένα!
Μικρές κουρελλούδες, τσαντάκια, χαρτοφύλακες με υφαντά καλύμματα βασισμένα 

σε σχέδια της Κυπροαρχαϊκής εποχής.
Μουσική από την Κωνσταντινούπολη ντύνει τη γιορτινή ατμόσφαιρα, γλυκιά και 

ναζιάρικη.
Μελωδίες λάφτας και λύρας από τα δάκτυλα της Γεωργίας Μεσαρίτου και της Χριστίνας

Ιωνά, το Σάββατο από τις 11.00-12.00 και την Κυριακή το απόγευμα.

Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2012 από 9.00 μέχρι 21.00
Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2012 από 10.00 μέχρι 20.00

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

Εργαστήρι υφαντικής 
της Τζούλιας Αστραίου-Χριστοφόρου 

Η Σημασία και η Αναγκαιότητα του Εσωτερικού Ελέγχου

ΟΕσωτερικός Έλεγχος είναι μια
ανεξάρτητη και αντικειμενική, δια-
σφαλιστική και συμβουλευτική

δραστηριότητα σχεδιασμένη να προσθέτει
αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες ενός
οργανισμού. Γενικότερα, ο εσωτερικός
έλεγχος βοηθά ένα οργανισμό να επιτύχει
τους στόχους του, αξιολογώντας με μια συ-
στηματική και μεθοδική προσέγγιση τις
διαδικασίες διαχείρισης των κινδύνων, του
συστήματος εσωτερικού ελέγχου και της
διακυβέρνησης του οργανισμού διατυπώ-
νοντας προτάσεις για τη βελτίωση της
αποτελεσματικότητας τους. 

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι σή-
μερα οι οργανισμοί, τόσο στον ιδιωτικό
όσο και στο δημόσιο τομέα, λειτουργούν σε
ένα περιβάλλον το οποίο εμπεριέχει κινδύ-
νους κάθε μορφής που η διεύθυνση ενός
οργανισμού καλείται να αντιμετωπίσει, να
περιορίσει και να ασφαλίσει, η ύπαρξη εσω-
τερικού ελέγχου καθίσταται απαραίτητη
και αναγκαία. Η Υπηρεσία Εσωτερικού
Ελέγχου της Δημοκρατίας ως κεντρική
αρχή για τη διενέργεια εσωτερικού ελέγχου
στις κρατικές υπηρεσίες, έχει διενεργήσει
τα τελευταία χρόνια σε διάφορα Υπουρ-
γεία/Τμήματα/Υπηρεσίες της Δημόσιας
Υπηρεσίας ελέγχους που έχουν καταλήξει
σε σειρά εποικοδομητικών συστάσεων
προς τις αρμόδιες Διευθύνσεις για την

εφαρμογή των κατάλληλων διαδικασιών
όσον αφορά τα συστήματα διαχείρισης και
ελέγχου και έχει εφαρμόσει με επιτυχία αρ-
κετές καινοτομίες στη διενέργεια των ελεγ-
κτικών της δραστηριοτήτων. Αντιθέτως
στις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης τα συ-
στήματα διαχείρισης και ελέγχου παρου-
σιάζουν αρκετές ελλείψεις, κενά και αδυ-
ναμίες λόγω της έλλειψης εσωτερικού
ελέγχου. Τα προβλήματα, ελλείψεις και
αδυναμίες στα συστήματα διαχείρισης και
ελέγχου των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης εντοπίζουν και διαπιστώνουν τόσο η
Πολιτεία, όσο και η Ελεγκτική Υπηρεσία.
Όσον αφορά τους ημικρατικούς οργανι-
σμούς παρόλο που αρκετοί από αυτούς δια-
θέτουν εσωτερικό έλεγχο εν τούτοις εντο-
πίζεται μέσα από τις παρατηρήσεις της
Ελεγκτικής Υπηρεσίας ότι τα συστήματα
διαχείρισης και ελέγχου τους χρήζουν πε-
ραιτέρω βελτίωσης και ενδυνάμωσης. 

Μέσα στα πλαίσια των προσπαθειών για
εκσυγχρονισμό της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης, η Επιτροπή για τη Μεταρρύθμιση της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης υπό την προεδρία
του Υπουργού Εσωτερικών με τη συμμε-
τοχή εκπροσώπων της Ένωσης Δήμων Κύ-
πρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου και
των Κοινοβουλευτικών Κομμάτων αποφά-
σισε τον Νοέμβριο του 2011 ομόφωνα
όπως η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της
Δημοκρατίας αναλάβει τον εσωτερικό
έλεγχο στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Σκοπός της ανάληψης των πιο πάνω κα-
θηκόντων από την Υπηρεσία Εσωτερικού
Ελέγχου της Δημοκρατίας είναι να αξιο-
ποιηθεί σε όλο το εύρος της η τεχνογνω-

σία της Υπηρεσίας ούτως ώστε να δημι-
ουργηθούν πιο σύγχρονες, πιο αποτελε-
σματικές, πιο διαφανείς και πιο αξιοκρατι-
κές διαδικασίες σε όλα τα επίπεδα της Το-
πικής Αυτοδιοίκησης. Επίσης λόγω της
κατάλληλης υποδομής, της εμπειρογνωμο-
σύνης, του υψηλού επιπέδου επαγγελματι-
σμού και της αξιοπιστίας της Υπηρεσίας θα
δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακας και θα
επιτευχθεί μέσα από την εναλλαγή του
προσωπικού, η μεταφορά τεχνογνωσίας,
εμπειριών και πρακτικών από τη Δημόσια
Υπηρεσία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η
Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Δημο-
κρατίας διαθέτει επίσης εξειδικευμένες
γνώσεις και εμπειρίες στην αξιολόγηση
των δικλίδων ασφαλείας των μηχανογρα-
φικών συστημάτων οι οποίες θα μπορούν
να αξιοποιηθούν προς όφελος της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης καθώς οι εν λόγω ελέγχοι
συμπληρώνουν και ενδυναμώνουν περαι-
τέρω το ελεγκτικό έργο, προσθέτοντας πα-
ράλληλα αξία και βελτιώνοντας τα συστή-
ματα των ελεγχόμενων οργανισμών.

Η ενσωμάτωση του Τομέα Εσωτερικού
Ελέγχου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην
Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Δημο-
κρατίας και η ετοιμότητα της Υπηρεσίας
στο να αναλάβει τα εν λόγω καθήκοντα θα
οδηγήσει στη δημιουργία μιας ενιαίας Υπη-
ρεσίας προσφέροντας παράλληλα προ-
οπτικές ανάπτυξης, κατάρτισης και διοίκη-
σης όλου του προσωπικού. Η ύπαρξη μιας
ενιαίας μεθοδολογίας και στρατηγικής
ελέγχου η οποία θα εφαρμόζεται σε όλο το
εύρος των δραστηριοτήτων της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, θα διασφαλίζει οπωσδή-

ποτε πέραν των οικονομιών κλίμακας που
θα δημιουργηθούν και μια ομοιόμορφη,
ενιαία και αμεσότερη λήψη και εφαρμογή
των κατάλληλων διορθωτικών μέτρων.
Επιπρόσθετα, η αξιολόγηση αδυναμιών
που θα εντοπίζονται σε διάφορες Τοπικές
Αρχές σε ένα κεντρικό επίπεδο, θα βοηθά
σημαντικά την οριζόντια αξιολόγηση και
άμεση λήψη κατάλληλων ασφαλιστικών δι-
κλίδων.

Οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες που
περνά σήμερα ο τόπος μας, καθιστούν την
Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Δημο-
κρατίας ένα υπερ-πολύτιμο εργαλείο στα
χέρια κάθε ελεγχόμενου οργανισμού αλλά
και της Δημόσιας Υπηρεσίας στο σύνολο
της. Μέσω της ανεξάρτητης, αντικειμενι-
κής και συμβουλευτικής δραστηριότητας
που παρέχει, ενδυναμώνει τα συστήματα
ελέγχου και βελτιώνει τη διαχείριση κινδύ-
νων και διακυβέρνησης των ελεγχόμενων
οργανισμών, προκειμένου να επιτύχουν
τους στόχους τους με οικονομικότητα,
αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα.
Επομένως η άμεση και πλήρης εφαρμογή
του εσωτερικού ελέγχου στις Αρχές Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης κρίνεται απαραίτητη
και αναγκαία αφού θα προσθέσει αξία και
θα συμβάλει στη δημιουργία μιας σύγχρο-
νης και αποτελεσματικής Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης με περισσότερη διαφάνεια και
αξιοκρατική διαχείριση. Αναμένεται επίσης
να συμβάλει στη βελτίωση της ορθής δια-
χείρισης των κονδυλίων, στην προώθηση
της χρηστής διοίκησης και στη δημιουργία
μηχανισμών για καλύτερη εξυπηρέτηση
του πολίτη. �

Του Ανδρέα Μ. Λαμπριανού,
Εφόρου Εσωτερικού Ελέγχου
της Δημοκρατίας
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε τον δεύτερο ετήσιο κύκλο
της Διαδικασίας Μακροοικονομικών Ανισορροπιών (ΔΜΑ) 2013,
με τη δημοσίευση της έκθεσης του μηχανισμού επαγρύπνησης
(ΕΜΕ). Σύμφωνα με την έκθεση, απαιτούνται εμπεριστατωμένες
επισκοπήσεις των εξελίξεων όσον αφορά τη συσσώρευση και την
αποδόμηση των μακροοικονομικών ανισορροπιών σε 14 κράτη

μέλη της ΕΕ: Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Δανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω
Χώρες, Κύπρο, Μάλτα, Ουγγαρία, Σλοβενία, Σουηδία και Φινλανδία.

Στην ΕΜΕ η ανάλυση βασίζεται σε έναν πίνακα αποτελεσμάτων που περιλαμβάνει έν-
τεκα μακροοικονομικούς δείκτες εστιαζόμενους στις εξελίξεις όσον αφορά την ανταγωνι-
στικότητα, τον δανεισμό, τις τιμές των περιουσιακών στοιχείων, τις προσαρμογές και τις
διασυνδέσεις με τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον πίνακα απο-
τελεσμάτων ως σημείο εκκίνησης, η Επιτροπή αξιολογεί τη μακροοικονομική κατάσταση,
αντλώντας στοιχεία από πρόσθετες πληροφορίες και δείκτες και λαμβάνοντας δεόντως
υπόψη τις ειδικές συνθήκες κάθε χώρας. Στην ΕΜΕ, η Επιτροπή εντοπίζει κράτη μέλη στα
οποία η μακροοικονομική κατάσταση χρειάζεται περαιτέρω εξέταση, με εμπεριστατωμένη
επισκόπηση, χωρίς να προδικάζονται τα αποτελέσματα. 

Οι χώρες που υπόκεινται σε εποπτεία, στο πλαίσιο προγραμμάτων οικονομικής προ-
σαρμογής που χρηματοδοτούνται από επίσημες πηγές, δεν αξιολογούνται στην ΕΜΕ. Οι
εν λόγω χώρες είναι η Ιρλανδία, η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ρουμανία. 

Με την προσέγγιση αυτή αποφεύγεται η επικάλυψη των διαδικασιών και των υποχρεώ-
σεων υποβολής εκθέσεων, πράγμα το οποίο συνάδει με τα προβλεπόμενα στην πρόταση
της Επιτροπής, τη λεγόμενη «δέσμη δύο μέτρων», που εστιάζεται στους μηχανισμούς επο-
πτείας στη ζώνη του ευρώ. 

Η Ισπανία εξετάζεται στην ΕΜΕ, εφόσον η επίσημη χρηματοδότηση που παρέχεται προ-
ορίζεται ειδικά για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Εξετάζονται επίσης η Κύπρος
και η Ουγγαρία, αφού δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις για χορήγηση
χρηματοδοτικής συνδρομής. �

ΝEΑ ΑΠO ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚH EΝΩΣΗ
Yπάλληλος

δημόσιος
Έρευνα / Eπιμέλεια:

Kυριάκος Aνδρέου, Mόνιμος Γραμματέας A΄
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Τραπεζική Ένωση: 
οι τράπεζες υπό στενή επιτήρηση

Η ώρα να σπάσει ο ομφάλιος λώρος που δένει τη δανει-
οληπτική φερεγγυότητα των κρατών σε εκείνη των τραπεζών
τους έχει σημάνει στην Ευρώπη της κρίσης, της εντεινόμενης
λιτότητας και των αλλεπάλληλων πακέτων διάσωσης των πι-
στωτικών ιδρυμάτων. Για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται ενι-
αία αρχή εποπτείας των τραπεζών, επαρκή κεφάλαια αντιμε-
τώπισης των προβλημάτων των τραπεζών και αξιόπιστη εγ-

γύηση των αποταμιεύσεων των καταθετών. 
Το ΕΚ συμφωνεί, φυσικά, με όλα αυτά, όμως προσθέτει μια κρίσιμη παράμετρο: τον δη-

μοκρατικό έλεγχο και τη διαφάνεια της όλης διαδικασίας δημιουργίας της Τραπεζικής ένω-
σης που συνιστούν οι καινοτομίες αυτές.

Έτσι στο ΕΚ υπάρχουν σήμερα σε εξέλιξη δύο νομοθετικές πρωτοβουλίες. Η πρώτη, που
προωθείται με τη διαδικασία της διαβούλευσης, αφορά την ανάληψη της εποπτείας των
τραπεζών από την ΕΚΤ, στο ρόλο του ενιαίου επόπτη. Με την ίδια διαδικασία προωθείται
το σύστημα εγγύησης των καταθέσεων και εισηγήτρια είναι η Βελγίδα ευρωβουλευτής του
ΕΛΚ, Marianne Thyssen.

Η δημιουργία κοινού ταμείου στήριξης των τραπεζών είναι απαραίτητη, τονίζουν οι ει-
δικοί του χώρου, ώστε να μη σηκώνει κάθε κράτος μέλος χωριστά το βάρος διάσωσης των
τραπεζών του, κάτι που αποδεδειγμένα προκαλεί νευρικότητα και, ενίοτε, πανικό στις αγο-
ρές.

“Η Ευρώπη άντλησε τα συμπεράσματα που έπρεπε να αντλήσει από την οικονομική
κρίση και ένα από αυτά είναι ότι είναι αναγκαία η ενιαία επιτήρηση των τραπεζών. Με την
ενιαία εποπτεία θα αποτρέψουμε την επανεμφάνιση προβλημάτων στις τράπεζες κι έτσι
αποκαθιστούμε την εμπιστοσύνη, ενισχύουμε τον χρηματοπιστωτικό τομέα και προστα-
τεύουμε τους καταθέτες και την οικονομία”, σημειώνει σε δήλωσή της η κ. Thyssen.

Υπό τη διαδικασία της συναπόφασης και με εισηγητή τον Γερμανό Πράσινο Sven Gie-
gold, προχωρεί η διαδικασία οριστικοποίησης της σχέσης μεταξύ της ευρωπαϊκής αρχής
Τραπεζικής Εποπτείας (ΕΒΑ), των εθνικών εποπτικών αρχών και της ΕΚΤ, στο ρόλο του
κεντρικού επιβλέποντος.

“Ο ενιαίος φορέας τραπεζικής εποπτείας θα είναι υποχρεωτικός για τις 17 χώρες της ζώ-
νης ευρώ, αλλά στόχος μας είναι να τον κάνουμε όσο το δυνατόν ελκυστικότερο και για
άλλες χώρες της ΕΕ και να βεβαιωθούμε ότι δεν θα καταλήξει κομπάρσος στην μελλοντική
Τραπεζική Ένωση της ΕΕ”, σημειώνει με τη σειρά το ο κ. Giegold. �

Οδικός χάρτης της Κομισιόν 
για πλήρη ενοποίηση της Ευρωζώνης

Τις προτάσεις της για την πλήρη οικονο-
μική ενοποίηση στη ζώνη του ευρώ παρου-
σίασε η Κομισιόν, δίνοντας έναν οδικό
χάρτη για την πορεία προς μία «βαθιά και
αυθεντική» οικονομική ένωση στο τέλος
της οποίας προβλέπεται και η έκδοση κοι-
νού χρέους -δηλαδή, ευρωομολόγα. 

Οι «17», εξήγησε ο πρόεδρος της Κομι-
σιόν Ζοζέ Μπαρόζο, πρέπει εκ των πραγμά-
των να κινηθούν με μεγαλύτερη ταχύτητα
προς την ενοποίηση από ό,τι η ΕΕ συνολικά.

Κεντρικός άξονας του «οδικού χάρτη»,
όπως και στις κοινές προτάσεις των κοινο-
τικών οργάνων (Ρομπάι, Κομισιόν, ΕΚΤ, και
Eurogroup), είναι η ανάγκη της πολύ στε-
νότερης κοινής οικονομικής εποπτείας στον
ορίζοντα των «17».

Οι προτάσεις του προέδρου της Κομισιόν
κινούνται σε τρία χρονικά πλαίσια: Οι με-
ταρρυθμίσεις που προτείνονται χωρίζονται
σε όσες μπορούν να προχωρήσουν άμεσα,
μέσα στους επόμενους 6-18 μήνες, σε όσες

μπορούν να υλοποιηθούν σε διάστημα με-
ταξύ 18 μηνών και πέντε χρόνων και σε
όσες μπορούν να γίνουν πραγματικότητα
από το 2018 και μετά.

Στο τέλος της διαδικασίας, ο οδικός χάρ-
της της Κομισιόν βλέπει και την έκδοση
χρέους. Πολλές από τις βραχυπρόθεσμες
αλλαγές έχουν ήδη πέσει στο τραπέζι της
συζήτησης ή βρίσκονται επίσης στο στάδιο
της κατάρτισης τους -όπως η λεγόμενη τρα-
πεζική ένωση.

Οι προτάσεις της Κομισιόν έχουν ουσια-
στικά αρκετό κοινό έδαφος με το σχέδιο
προτάσεων του προέδρου της ΕΕ Χερμάν
βαν Ρομπάι. Στις μακροπρόθεσμες προτά-
σεις του όμως, ο Μπαρόζο προχωρά σε ορι-
σμένες πιο ριζοσπαστικές προτάσεις (ανά-
μεσα στις οποίες η προαναφερθείσα κοινή
έκδοση χρέους).

Κατά την παρουσίαση των προτάσεών
του, ο Μπαρόζο απέρριψε τις αναφορές ότι
παρουσιάζει ένα σχέδιο που με κάποιο
τρόπο «ανταγωνίζεται» τις προτάσεις του
προέδρου της ΕΕ ή το υπό κατάρτιση κοινό
πλάισιο των «4» (Ρομπάι, Μπαρόζο,
Ντράγκι της ΕΚΤ και Γιούνκερ του Euro-
group). 

Αντιθέτως, η δημοσίευση του οδικού
χάρτη, υποστήριξε, σχετίζεται με τον θε-
σμικό ρόλο της Κομισιόν και την νομοθε-
τική πρωτοβουλία που διατηρεί σε κοινο-
τικό επίπεδο. �

Έκθεση του μηχανισμού 
επαγρύπνησης

Συμφωνία για νέους κανόνες 
στους οργανισμούς αξιολόγησης

Η Κυπριακή Προεδρία, μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατέληξε σε
πολιτική συμφωνία σχετικά με τα κείμενα του Κανο-
νισμού και της Οδηγίας για τους οργανισμούς αξιο-
λόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Η συμφωνία, η
οποία επιτεύχθηκε στις 27 Νοεμβρίου, εισάγει πρό-
σθετους κανόνες που οι οργανισμοί αξιολόγησης πι-
στοληπτικής ικανότητας πρέπει να ακολουθήσουν

σχετικά με τις αξιολογήσεις δημόσιου χρέους.
Τα συμφωνηθέντα σχέδια Κανονισμού και Οδηγίας εξασφαλίζουν ότι τα χρηματοπι-

στωτικά ιδρύματα δε βασίζονται τυφλά στις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας για
τις επενδύσεις τους, ενώ, ταυτόχρονα, περιορίζουν περαιτέρω τις συγκρούσεις των συμ-
φερόντων με μεγαλύτερη ποικιλομορφία και αυστηρότερη ανεξαρτησία των οργανισμών
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.

Οι νέοι κανόνες στοχεύουν επίσης στην αύξηση του ανταγωνισμού, στην μετατροπή των
οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας ως περισσότερο υπόλογων σε ό,τι
αφορά τις αξιολογήσεις που παρέχουν και στην καλύτερη ρύθμιση σχετικά με την έκδοση
των αξιολογήσεων δημόσιου χρέους.

Η πολιτική συμφωνία, η οποία επιτεύχθηκε μετά από εντατικές διαπραγματεύσεις, υπό
την ηγεσία της Κυπριακής Προεδρίας, επιβεβαιώνει το γεγονός ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά
όργανα είναι σε θέση να συνεργάζονται μεταξύ τους για την ανάπτυξη νέων κανόνων για
την ενίσχυση της σταθερότητας των χρηματοπιστωτικών αγορών. 

Την ικανοποίησή τους για τη συμφωνία, εξέφρασαν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τονί-
ζοντας τον ισορροπημένο χαρακτήρα της καθώς και το γεγονός ότι λαμβάνει υπόψη τους
στόχους των θεσμικών οργάνων που συμμετέχουν στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων.

Τα συμφωνηθέντα σχέδια Κανονισμού και Οδηγίας χρειάζονται την επίσημη επιβεβαί-
ωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. �

Σχέδιο χαρτογράφησης
της πορείας προς την πλήρη
οικονομική, νομισματική,
δημοσιονομική και πολιτική
ολοκλήρωση.

Από τότε που ξέσπασε η
κρίση του ευρώ, η ΕΕ λαμβά-

νει μέτρα για την ενίσχυση των οικονομικών και νομισμα-
τικών σχέσεων μεταξύ των κρατών μελών της. Ο στενότε-
ρος συντονισμός μπορεί να βοηθήσει τις κυβερνήσεις να
προσαρμόζουν τα μέτρα που λαμβάνουν στις κυριότερες
οικονομικές προκλήσεις της ΕΕ, καθώς και να στηρίζει τις
προσπάθειες για τόνωση της ανάπτυξης και της απασχό-
λησης.

Οι προσπάθειες αυτές περιλαμβάνουν δέσμη έξι κανονι-
σμών της ΕΕ για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των
προϋπολογισμών και του δημόσιου χρέους των κρατών με-
λών. Άλλα μέτρα στοχεύουν στην ενίσχυση της παρακο-
λούθησης των χωρών της ευρωζώνης που αντιμετωπίζουν
υπερβολικά δημοσιονομικά ελλείμματα. Τον Οκτώβριο του
2012 οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν να συνεχίσουν αυτές
τις προσπάθειες και ζήτησαν την υποβολή προτάσεων με
στόχο τη δημιουργία μιας τραπεζικής, δημοσιονομικής, οι-
κονομικής και πολιτικής ένωσης. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τώρα έτοιμο λεπτομερές
σχέδιο στο οποίο καθορίζονται τα μέτρα για την επίτευξη
αυτών των στόχων. Τους επόμενους 18 μήνες η ΕΕ πρέπει:

- να υλοποιήσει τις μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη εγκρι-

θεί (ή πρόκειται να εγκριθούν) για βελτίωση της οικονομι-
κής και δημοσιονομικής διακυβέρνησης

- να θεσπίσει κοινούς κανόνες παρέμβασης όταν οι τρά-
πεζες αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, παράλληλα
με τις προτάσεις για τραπεζική εποπτεία στην ΕΕ

- να εγκρίνει τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το διάστημα
2014-20 στη συνέχεια, θα πρέπει να δημιουργηθεί ξεχωρι-
στός προϋπολογισμός για να βοηθηθούν οι χώρες της ΕΕ
να ολοκληρώσουν τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις.

Τα επόμενα 5 χρόνια, η ΕΕ θα προβεί σε περαιτέρω συν-
τονισμό των πολιτικών φορολογίας και απασχόλησης. Θα
καταρτιστεί κοινός προϋπολογισμός για τις χώρες της ευ-
ρωζώνης που θα βοηθά εκείνες τις χώρες που υφίστανται
οικονομικές πιέσεις. �

Σχέδιο στρατηγικής για μια στενότερη ένωση



Yπάλληλος
δημόσιος

Από το 2014 θα ξεκινήσει η ανάκαμψη της
οικονομίας, λέει η Τράπεζα της Ελλάδος

Την ανάγκη εκπόνησης εθνικής στρατη-
γικής, η οποία θα είναι ευρύτερη του Μνη-
μονίου, προτάσσει ο διοικητής της Τράπε-
ζας της Ελλάδος, Γιώργος Προβόπουλος,
ως απαραίτητη προϋπόθεση για την έξοδο
της χώρας από την κρίση, εκτιμώντας ότι
παρά την πρόοδο που έχει συντελεστεί αβε-
βαιότητες και κίνδυνοι εξακολουθούν να
υπάρχουν.

Ωστόσο εκφράζεται η ελπίδα ότι η ελλη-
νική οικονομία ίσως αρχίσει να ανακάμπτει
συντομότερα από ό,τι προβλέπεται σήμερα
εάν η χώρα εφαρμόσει άμεσα τις συμφωνη-
θείσες μεταρρυθμίσεις.

«Ένα νέο ξεκίνημα είναι τώρα δυνατό»,
αναφέρει η κεντρική τράπεζα, προσθέτον-
τας ότι η συμφωνία για την ελάφρυνση του
χρέους της χώρας κατά 40 δισ. ευρώ περί-
που, «δημιουργεί βάσιμες προσδοκίες ότι η
ελληνική οικονομία θα μπορούσε να ανα-
κάμψει ίσως και συντομότερα από ό,τι προ-
βλέπεται σήμερα».

Στην Ενδιάμεση Έκθεση της ΤτΕ για τη
νομισματική πολιτική, που κατέθεσε τη
Δευτέρα στη Βουλή, προβλέπεται ότι το
ΑΕΠ της χώρας θα υποχωρήσει το 2013
κατά 4% - 4,5% ενώ η οικονομία θα επα-
νέλθει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης από
το 2014.

Η σωρευτική μείωση του ΑΕΠ φθάνει το

24% στην περίοδο 2008-2013.
Η ανεργία εκτιμάται ότι θα αυξηθεί από

το 23,5% το 2102 στο 26% το 2013 και το
2014.

Το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συ-
ναλλαγών θα περιοριστεί το 2012 στο 4,5%
του ΑΕΠ και το 2013 στο 4,7%. 

Η ύφεση αυτή χαρακτηρίζεται πρωτοφα-
νής σε καιρό ειρήνης και όπως επισημαίνε-
ται, έχει σημαντικές επιπτώσεις όχι μόνο
στα εισοδήματα αλλά και στο παραγωγικό
δυναμικό και την κοινωνική συνοχή. Επι-
προσθέτως, η βαθιά και παρατεταμένη
ύφεση εμποδίζει τη δημοσιονομική προ-
σαρμογή.

Η ΤτΕ αναγνωρίζει ότι η ανάκαμψη της
οικονομίας και η επιστροφή στην ανάπτυξη
αποτελούν εθνική προτεραιότητα, θέτοντας
δύο προϋποθέσεις προς αυτή την κατεύ-
θυνση:

Πρώτον, να αρθεί η αβεβαιότητα για τη
θέση της Ελλάδος στη ζώνη του ευρώ. Όσο
το ζήτημα αυτό παραμένει ανοικτό και ανα-
παράγεται, η απειλή θα συνεχίσει να υφί-
σταται, υπονομεύοντας τις προσπάθειες για
συντεταγμένη έξοδο από την κρίση. 

Η απόφαση του Eurogroup της 26ης-
27ης Νοεμβρίου και οι ισχυρές διαβεβαι-
ώσεις των εταίρων για την παραμονή της
χώρας στη ζώνη του ευρώ είναι ένα ουσια-
στικό βήμα. Για να ανακτηθεί όμως πλήρως
η εμπιστοσύνη, απαιτείται συνεχής και εν-
τονότερη προσπάθεια που θα καλύψει το
χαμένο έδαφος.

Δεύτερον, να ολοκληρωθεί ένα εθνικό
σχέδιο για τη μετάβαση σε ένα νέο αναπτυ-
ξιακό πρότυπο καθώς τα Μνημόνια αποτε-
λούν απλώς την πυξίδα των αλλαγών εξα-
σφαλίζοντας τη συνέχιση της χρηματοδό-
τησης. �

Ραντεβού στις 13 Δεκεμβρίου για εκταμίευση
και επαναγορά δίνει το Eurogroup

Στην επόμενη συνάντηση του Eurogroup,
στις 13 Δεκεμβρίου, παρέπεμψαν οι υπουρ-
γοί Οικονομικών της Ευρωζώνης την συζή-
τηση για τα θέματα που αφορούν την Ελ-
λάδα, την εκταμίευση της δόσης και την
εκτίμηση του προγράμματος επαναγοράς
ομολόγων.

Ο επικεφαλής του Eurogroup Ζαν-Κλοντ
Γιούνκερ, επισήμανε ότι οι υπουργοί ενημε-
ρώθηκαν από τον Γιάννη Στουρνάρα για το
ελληνικό πρόγραμμα προσαρμογής.

Ο Γιούνκερ δεν θέλησε πάντως να σχο-
λιάσει, όπως και ο επίτροπος Όλι Ρεν, το
πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων που άρ-
χισε τη Δευτέρα και βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η εκτίμηση της πορείας του προγράμμα-
τος και οι λεπτομέρειες της εκταμίευσης της
δόσης των 34,4 δισ. ευρώ για την Ελλάδα
θα συζητηθούν στις 13 Δεκεμβρίου, επισή-
μανε ο κ. Γιούνκερ.

Τόσο ο κ. Γιούνκερ όσο και ο Όλι Ρεν
αστειεύτηκαν με την μικρή διάρκεια της συ-
νεδρίασης, μετά τα δύο απανωτά και ολο-
νύχτια θρίλερ των συνεδριάσεων του Euro-
group που αφορούσαν το ελληνικό ζήτημα.

Η επαναγορά των ομολόγων θεωρείται
κρίσιμη για να αποκατασταθεί η βιωσιμό-
τητα του ελληνικού χρέους ενώ η επιτυχής
έκβαση της θα ανοίξει και το δρόμο για την

εκταμίευση της νέας δόσης από τα δάνεια
διάσωσης της τρόικας.

Την εκτίμηση ότι δεν θα υπάρξουν δυ-
σκολίες στην υλοποίηση του προγράμματος
και ότι θα επιτύχει τους προσδοκώμενους
στόχους, εξέφρασε από τις Βρυξέλλες ο
υπουργός οικονομικών της Γαλλίας, Πιέρ
Μοσκοβισί.

Κληθείς να σχολιάσει δηλώσεις της Γερ-
μανίδας καγκελαρίου με τις οποίες άφηνε
«ανοιχτό παράθυρο» για ενδεχόμενη δια-
γραφή του ελληνικού χρέους στο μέλλον, ο
Π. Μοσκοβισί δήλωσε ότι ο Γερμανός ομό-
λογός του τον διαβεβαίωσε ότι η ευρωζώνη
θα κάνει τα πάντα για να διασφαλίσει τη
βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους και ότι
δεν υπάρχει καμία αντίφαση, ούτε νέο στοι-
χείο στις δηλώσεις της Α. Μέρκελ, σε σχέση
με τα όσα αποφάσισε το Eurogroup για την
Ελλάδα στις 26 Νοεμβρίου.

Οι ελπίδες ότι η επαναγορά θα προσελ-
κύσει αρκετό ενδιαφέρον από τους επενδυ-
τές ώστε να επιτευχθεί ο στόχος για μείωση
του χρέους κατά 20 δις ευρώ (περίπου 11%
του ΑΕΠ) αυξήθηκαν, καθώς η ελληνική
κυβέρνηση προσφέρεται να επαναγοράσει
τα ομόλογα σε τιμές ανώτερες της αγοράς.
Η είδηση αυτή οδήγησε σε ράλι τα ελληνικά
ομόλογα.

Η επαναγορά των ομολόγων θα πραγμα-
τοποιηθεί με τη μέθοδο της ολλανδικής δη-
μοπρασίας (Dutch auction), η οποία δίνει τη
δυνατότητα στην Ελλάδα να αξιολογήσει
τη ζήτηση πριν ορίσει την τελική τιμή για
την συναλλαγή και δημιουργεί συνθήκες
ανταγωνισμού ανάμεσα στους επενδυτές
προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυ-
νατή τιμή. �
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Αμετακίνητο το Ισραήλ 
παρά τη διεθνή κατακραυγή 

Πούτιν και Ερντογάν 
δεν τα βρήκαν για τη Συρία

Εμφανής κατέστη η απόσταση που χωρίζει τον
Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Ταγίπ Ερντογάν στο
ζήτημα της Συρίας κατά την κοινή συνέντευξη
Τύπου που παραχώρησαν τη Δευτέρα στην Κων-
σταντινούπολη μετά το πέρας της συνεδρίασης
του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας των δύο
χωρών όπου και υπεγράφη σειρά διμερών συμ-
φωνιών.

Μόσχα και Άγκυρα βρίσκονται σε αντίπαλες
πλευρές στο ζήτημα της Συρίας, με το Κρεμλίνο

να αποτελεί βασικό σύμμαχο του Μπασάρ αλ-Άσαντ και την κυβέρνηση του Ταγίπ Ερν-
τογάν να στηρίζει τους αντάρτες που μάχονται για την ανατροπή του καθεστώτος.

Σημείο τριβής στις διμερείς σχέσεις αποτέλεσε και η κίνηση της Τουρκίας να αναχαιτί-
σει τον Οκτώβριο αεροσκάφος που κατευθυνόταν στη Συρία, το οποίο κατήγγειλε πως
μετέφερε ρωσικής κατασκευής αμυντικό εξοπλισμό-ισχυρισμό που απέρριψαν αμφότερες
η Μόσχα και η Δαμασκός.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έκανε λόγο στη συνέντευξη Τύπου για σύμφωνη γνώμη της Ρωσίας
και της Τουρκίας στο θέμα του μέλλοντος της Στυρίας, αλλά για διχογνωμία για τη μέθοδο
με την οποία θα οδηγηθεί η χώρα στο μέλλον αυτό, ενώ τόνισε πως η τουρκική πλευρά
«παρουσίασε νέες ιδέες» τις οποίες η Μόσχα θα εξετάσει. 

Σχετικά με το τουρκικό αίτημα για την εγκατάσταση ΝΑΤΟϊκών πυραύλων Patriot στη
μεθόριο με τη Συρία, ο Πούτιν αφού ανέφερε ότι οι «πύραυλοι αυτοί δεν είναι και το κα-
λύτερο σύστημα, καθώς είναι παλιάς γενιάς», τόνισε πως η Ρωσία κατανοεί την ανησυχία
της Τουρκίας για την κατάσταση στα σύνορα, αλλά είναι λάθος να γίνουν πρόσθετες κι-
νήσεις που θα κλιμακώσουν την ένταση.

«Δεν υπερασπιζόμαστε το καθεστώς της Συρίας, ούτε και είμαστε δικηγόρος του. Αυτό
που μας ανησυχεί είναι το μέλλον της Συρίας και δεν πρέπει να επαναληφθούν τα λάθη του
παρελθόντος. Είδαμε πώς κάποιες χώρες αξιοποίησαν τις ομάδες των αντιφρονούντων
στη Λιβύη. Προτού προβούμε σε κάποια βήματα, θα πρέπει να υπολογίζουμε τα αποτελέ-
σματά τους» είπε ο Πούτιν.

Από την πλευρά του ο Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε ότι στις συνομιλίες εξετάστηκαν τα θέ-
ματα της Μέσης Ανατολής με κυρίαρχη τη συριακή κρίση, και τόνισε πως «κοινός στόχους
των δύο χωρών είναι να κυριαρχήσει η ελεύθερη βούληση του λαού της Συρίας και να οι-
κοδομηθεί η ειρήνη και σταθερότητα».

Της συνάντησης Πούτιν-Ερντογάν προηγήθηκαν συνομιλίες των υπουργών Εξωτερι-
κών των δύο χωρών, Αχμέτ Νταβούτογλου και Σεργκέι Λαβρόφ. �

Αψηφώντας τις διεθνείς πιέσεις, η ισραη-
λινή κυβέρνηση διαμηνύει ότι δεν υπανα-
χωρεί από το σχέδιο επέκτασης των εβραϊ-
κών οικισμών που πρακτικά κόβει στα δύο
την κατεχόμενη Δυτική Όχθη και συνιστά
απειλή για τη βιωσιμότητα ανεξάρτητου
παλαιστινιακού κράτους.

«Το Ισραήλ θα συνεχίσει να υπερασπίζε-
ται τα ζωτικά του συμφέροντα, ακόμη και
απέναντι στη διεθνή πίεση. Δεν θα αλλάξει
η απόφαση που έχει ληφθεί» δήλωσε το
απόγευμα της Δευτέρας αξιωματούχος του
γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού
Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Τα ισραηλινά σχέδια ανακοινώθηκαν την
επομένη της μεγάλης διπλωματικής νίκης
των Παλαιστινίων στην ψηφοφορία-ορό-
σημο που έλαβε χώρα στη Γενική Συνέ-
λευση του ΟΗΕ, η οποία έδωσε ντε φάκτο
αναγνώριση στην Παλαιστίνη παρά τις ισ-
ραηλινές και αμερικανικές αντιρρήσεις.

Σχέδια επέκτασης των παράνομων εβραϊ-
κών οικισμών σε εδάφη που κατέλαβε το Ισ-
ραήλ στον πόλεμο ου 1967 εγείρουν παγίως
διεθνώς καταδίκη. Ωστόσο, αυτή τη φορά
τα σχέδια «αγγίζουν» τη ζώνη  που συνδέει

την κατεχόμενη και προσαρτημένη Ανατο-
λική Ιερουσαλήμ με τον εβραϊκό οικισμό
Μααλέ Αντουμίν στη Δυτική Όχθη.

Τα σχέδια ανέγερσης οικισμών στη συγ-
κεκριμένη ζώνη κατακεραυνώνονται από
τους Παλαιστίνιους, καθώς πρακτικά μπο-
ρεί να διχοτομήσουν τη Δυτική Όχθη και να
εμποδίσουν την πρόσβαση στην Ιερουσα-
λήμ, θέτοντας σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα
ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις καταδικά-
ζουν εν χορώ τις ισραηλινές ανακοινώσεις.
Η Γαλλία, η Βρετανία και η Σουηδία κάλε-
σαν τους Ισραηλινούς πρέσβεις στη χώρα
τους, μεταφέροντας μήνυμα προς την κυ-
βέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου να
ανακαλέσει τα σχέδια ανέγερσης 3.000 κα-
τοικίων στη Δυτική Όχθη και την Ανατο-
λική Ιερουσαλήμ.

Το Φόρεϊν Όφις τονίζει ότι η ανέγερση οι-
κισμών στη ζώνη Ε1 συνιστά απειλή για τη
λύση των δύο κρατών και θέτει εν αμφι-
βόλω τη διακηρυγμένη δέσμευση του Ισ-
ραήλ για την επίτευξη ειρήνης με τους Πα-
λαιστινίους. Η Βρετανία προειδοποιεί με
«ισχυρή αντίδραση» εάν τα σχέδια προχω-
ρήσουν σε φάση υλοποίησης.

Σκληρή καταδίκη και από τον Γάλλο πρό-
εδρος Φρανσουά Ολάντ, ο οποίος δήλωσε
πως τα ισραηλινά σχέδια αντιβαίνουν στην
ειρήνευση.  Ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας
του ΟΗΕ Μπαν Γκι-μουν προειδοποιεί ότι
τα ισραηλινά σχέδια θα αποτελέσουν «ένα
σχεδόν τελειωτικό χτύπημα» στις ελπίδες
ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή. �



ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ KAI EΠIΣTHMH
Yπάλληλος

δημόσιος

Ελληνικό χρώμα στην Αιώνια Πόλη
Η έκθεση «Εllenico Plurale. Συλλογή Σωτήρη Φέ-

λιου», στο εμβληματικό «Complesso del Vittoriano»
στη Ρώμη, από τους σημαντικότερους εκθεσιακούς
χώρους της «Αιώνιας Πόλης», προσείλκυσε κάποι-
ους σπουδαίους φίλους της Ελλάδας, οι οποίοι,
εκτός του ότι δηλώνουν πρόθυμοι να βοηθήσουν τη
χώρα που έχουν μελετήσει και αγαπήσει, βλέπουν
τη σύγχρονη ελληνική τέχνη με μεγαλύτερη εμπι-

στοσύνη από τους εγχώριους ιθύνοντες.
Ο καθηγητής Μάριο Βίτι, ο νεοελληνιστής και μελετητής της ιστορίας της νεοελληνι-

κής λογοτεχνίας, εξέλαβε την έκθεση (πράγματι πλούσια και εμπνευσμένη) στην καρδιά
της Ρώμης αλλά και στην καρδιά της κρίσης ως «μια ελληνική ρεβάνς».

Από την άλλη, κατά τη γνώμη του, «το να παρουσιάζεται στη Ρώμη, και σε έναν τέτοιο
χώρο με τόσο πρεστίζ, αυτό το σύνολο έργων δείχνει εμπιστοσύνη προς την Ελλάδα μέσα
στις πιο δυσμενείς συνθήκες».

Στο ίδιο πνεύμα κι ένας άλλος πιστός φίλος, ο καθηγητής Αρχαιολογίας Λουί Γκοντάρ,
από τους μεγαλύτερους μελετητές της προέλευσης της γραφής, με πολύχρονες έρευνες
στην Ελλάδα, πιστεύει ότι «ο ιταλικός κόσμος, κι όχι μόνο, πρέπει να καταλάβει ότι δεν
υπάρχει μόνο η κλασική Ελλάδα αλλά και η σημερινή».

Ο ίδιος, σύμβουλος της προεδρίας της Ιταλίας αλλά και μέλος της επιστημονικής επι-
τροπής του Vittoriano, δήλωσε έτοιμος να παράσχει κάθε βοήθεια που θα του ζητηθεί.

Η κοσμοσυρροή στα εγκαίνια, μεταξύ άλλων και το μεγάλο όνομα της ιταλικής πολιτι-
στικής σκηνής, ο ιστορικός τέχνης και πρώην υπουργός Πολιτισμού Βιτόριο Σγκάρμπι, το
πετυχημένο στήσιμο των 88 έργων, 25 καλλιτεχνών, από τον Τζουλιάνο Σεραφίνι, ο ίδιος
ο χώρος που φιλοξενεί και αναδρομική του Ιταλού ρεαλιστή Ρενάτο Γκουτούζο και θα
ακολουθήσει έκθεση Πικάσο, Μπρακ και Λεζέ, δεν μπορούσαν παρά να δημιουργήσουν ευ-
φορία στους Έλληνες καλλιτέχνες. �

«Τραγούδια της Ξενιτιάς» στη Μελβούρνη 
Με μια ανοιχτή συναυλία για το κοινό όπου ερμηνεύτηκαν

«Τραγούδια της Ξενιτιάς» ολοκληρώθηκαν οι εορταστικές εκ-
δηλώσεις των εγκαινίων της έκθεσης, που παρουσιάζεται στο
Ελληνικό Μουσείο της Μελβούρνης, με την ευκαιρία της συμ-
πλήρωσης 60 χρόνων από την υπογραφή της Μεταναστευτι-
κής Συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Αυστραλίας.

Χιλιάδες ομογενείς παρακολούθησαν τη δωρεάν συναυλία και αποθέωσαν τη Μαρία
Φαραντούρη, τον Γιάννη Κότσιρα και άλλους καλλιτέχνες που παρουσίασαν ένα εντυπω-
σιακό πρόγραμμα.

Η ιστορία της ελληνικής μεταπολεμικής μετανάστευσης αναβίωσε στο Ελληνικό Μου-
σείο Μελβούρνης χάρη στον πολιτειακό υπουργό Πολυπολιτισμικών Υποθέσεων της Βι-
κτώριας, Νικόλαο Κότσιρα και της κυβέρνησης Μπέιλιου, που διέθεσε 300.000 δολάρια
για τη χρηματοδότηση της Έκθεσης και άλλων εκδηλώσεων, με την ευκαιρία της συμπλή-
ρωσης 60 χρόνων από την υπογραφή της συμφωνίας Αυστραλίας-Ελλάδας, που διευκό-
λυνε τη μετανάστευση χιλιάδων Ελλήνων στην Αυστραλία. �

Στο Μεξικό έκθεση κυπριακών γραμματοσήμων
Έκθεση κυπριακών γραμματοσήμων φιλοξένησε πρό-

σφατα το Μεξικό με την ευκαιρία της κυπριακής Προ-
εδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην
έδρα των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών του Μεξικού.

Η έκθεση, με θέμα «Η ιστορία της Κύπρου μέσα από τα
γραμματόσημα», διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του πρέ-
σβη της Δημοκρατίας στο Μεξικό, Βασίλη Φιλίππου, με

τη συνεργασία των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών του Μεξικού και της Κύπρου.
Σε χαιρετισμό του ο Διευθυντής των Μεξικανικών Ταχυδρομείων, Πάμπλο Ρέγιες Προ-

υνέντα, αναφέρθηκε στην πολιτιστική και ιστορική αξία των γραμματοσήμων. Ειδικότερα
για τα κυπριακά γραμματόσημα ανέφερε ότι είναι περιζήτητα και αποτελούν πολύτιμο συλ-
λεκτικό είδος για τους φιλοτελιστές παγκοσμίως.

Ο πρέσβης κ. Φιλίππου στο χαιρετισμό του αναφέρθηκε στην ιστορία της Κύπρου μέσα
από τα γραμματόσημα και υπογράμμισε ότι οι Ταχυδρομικές Υπηρεσίες επιτελούν μια απο-
στολή την οποία χαρακτηριστικά αποκάλεσε «πολιτιστική διπλωματία». �

Η ζωή της Μελίνας θα γίνει ταινία
Σε μια εκδήλωσε με τίτλο «Γεννήθηκα Ελληνίδα», που θα

γίνει στο Σίδνεϊ, θα τιμηθεί η μνήμη της Μελίνας Μερκού-
ρης.

Ο Δρ. ‘Αντριου Χόρτον από την κινηματογραφική Σχολή
του πανεπιστημίου της Οκλαχόμα θα μιλήσει για τη ζωή και
την επιρροή της Μελίνας και θα παρουσιάσει άγνωστο
υλικό. Ο ίδιος γράφει και σενάριο για τη ζωή της με στόχο να

γίνει κινηματογραφική ταινία. Η εκδήλωση θα γίνει την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου στην Λέσχη
της Ελληνικής Κοινότητας Σίδνεϊ.

Ο Δρ. Χόρτον είναι διεθνούς φήμης βραβευμένος σεναριογράφος και συγγραφέας 23
βιβλίων για τον κινηματογράφο και τις πολιτιστικές μελέτες. Στις ταινίες του περιλαμβά-
νεται η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Μπραντ Πιτ, «The Dark Side of the Sun» και το
πολυβραβευμένο «Something in Between», Γιουγκοσλαβία. Έχει δώσει σεμινάρια σενα-
ριογραφίας σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Νορβηγίας, της Γερμανίας, της
Αγγλίας, της Δημοκρατίας της Τσεχίας, της Ελλάδας, της Νέας Ζηλανδίας, της Ελβετίας
και σ’ όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Δρ Χόρτον έζησε και εργάστηκε στην Ελλάδα για πάνω από οκτώ έτη στη δεκαετία
του ’60 και συνδέθηκε προσωπικά με τη Μελίνα και τον σκηνοθέτη σύζυγό της Ζιλ Ντα-
σέν. Φαίνεται πως και ο ίδιος είχε επιρροή στη Μελίνα ως άτομο, ως ηθοποιό, ως ακτιβί-
στρια κατά της χούντας, και, τέλος, ως Υπουργός Πολιτισμού.

Η ομιλία του θα συνοδεύεται και από αποσπάσματα από μερικές από τις πιο διάσημες
ταινίες της Μελίνας, όπως, «Στέλλα», «Ποτέ την Κυριακή», «Τοπ Καπί» και «A Dream of
Passion».

Ο Δρ. Χόρτον αυτή τη στιγμή εργάζεται πάνω σε ένα σενάριο βασισμένο στη ζωή της
Μελίνας Μερκούρης με τίτλο «Γεννήθηκα Ελληνίδα!» «Ίσως όλοι συμφωνήσουμε ότι η
Ελλάδα σήμερα χρειάζεται μια άλλη Μελίνα για να τη βοηθήσει, να κάνει τη διαφορά σε
δύσκολους καιρούς»! δήλωσε ο ίδιος. �
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Επιτυχία νεαρής Κυπρίας 
με απονομή βραβείου

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 7ο Διεθνές Φε-
στιβάλ Κινηματογράφου Κύπρου, με πληθώρα συμμετοχών
από διάφορες χώρες. 

Ανεξάρτητες ταινίες 17 πρωτοεμφανιζόμενων σκηνοθετών
διεκδίκησαν το μεγάλο βραβείο, τη «Χρυσή Αφροδίτη». Με το
σκηνοθετικό τους ντεμπούτο, δημιουργοί από την Ινδία, την
Κύπρο, την Ελλάδα, την Ιαπωνία, την Ισπανία, το Ισραήλ, τη

Γερμανία, τη Βουλγαρία, την Μπανγκλαντές, το Χονγκ Κονγκ, τις ΗΠΑ και την Κίνα πα-
ρουσίασαν στο κοινό τού Φεστιβάλ για πρώτη φορά τις δημιουργίες τους.

Η δραματική ταινία του Ισραηλινού Άμι Ντροζντ «H δικιά μου Αυστραλία» σάρωσε με
τον αριθμό-ρεκόρ των έξι βραβείων στην τελετή της απονομής, πριν λίγες μέρες, στο Θέ-
ατρο «Παλλάς» στη Λευκωσία.

Σημαντική τιμή για την Κύπρο είναι η βράβευση της 22χρονης Γεωργίας Νικολάου από
την Αραδίππου, η οποία εξασφάλισε το βραβείο καλύτερης φωτογραφίας σε ελληνική ται-
νία μικρού μήκους, με τίτλο «Dent de Lion». �

Φαβορί για τα Όσκαρ η ταινία 
για τον Μπιν Λάντεν

Φαβορί για τα Όσκαρ θεωρείται η πολυαναμενόμενη ταινία
του Χόλιγουντ για την εξόντωση του Οσάμα Μπιν Λάντεν,
όπως προκύπτει από τις πρώτες κριτικές της που δόθηκαν στη
δημοσιότητα. Την ταινία με τίτλο «Zero Dark Thirty» σκηνοθε-
τεί η Κάθριν Μπίγκελοου, η μοναδική βραβευμένη με Όσκαρ

γυναίκα σκηνοθέτης. 
Η Μπίγκελοου είχε κερδίσει το χρυσό αγαλματίδιο της αμερικανικής Ακαδημίας Κινη-

ματογράφου για την ταινία της του 2008 «The Hurt Locker», που διαδραματίζεται στο
Ιράκ.

Οι συντελεστές της ταινίας αρνούνται ότι ζήτησαν απόρρητες πληροφορίες για να τις
αξιοποιήσουν ως πηγές, παραδέχονται όμως ότι πήραν συνέντευξη από έναν αξιωματούχο
της CIA κι από άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται στην 10ετή και πλέον καταδίωξη του
πρώην ηγέτη της αλ Κάιντα. 

«Βασίστηκε αποκλειστικά σε μαρτυρίες επομένως ήταν πραγματικά πολύ ζωντανή...»,
δήλωσε η Μπίγκελοου σε συνέντευξή της στο ABC News. �

Εμβόλιο για προστασία εφ’ όρου ζωής
Ένα νέο πειραματικό εμβόλιο υπόσχεται για το μέλλον τα-

χύτατη και μακρόχρονη, ίσως και εφ’ όρου ζωής, προστασία
των ανθρώπων κατά των διαφόρων στελεχών του ιού της γρί-
πης. 

Προς το παρόν, οι γερμανοί ερευνητές που το αναπτύσ-
σουν, έκαναν επιτυχείς δοκιμές σε πειραματόζωα και μένει να
αποδειχτεί ότι το εμβόλιο είναι εξίσου αποτελεσματικό και

στους ανθρώπους σε βάθος χρόνου.
Είναι το πρώτο εμβόλιο αυτού του είδους που δοκιμάζεται κατά μιας μολυσματικής

νόσου, ενώ ήδη έχουν προηγηθεί δοκιμές για παρόμοιου τύπου αντικαρκινικά εμβόλια.
Αν όντως αποδειχτεί η αποτελεσματικότητα του νέου είδους εμβολίου, τότε οι φαρμα-

κευτικές εταιρίες θα χρειάζονται μόνο μερικές εβδομάδες μετά την αποκωδικοποίηση του
γενετικού κώδικα του ιού, αντί για έξι μήνες όπως σήμερα, προκειμένου να παράγουν νέες
παρτίδες ολοκληρωμένων εμβολίων. 

Κάτι τέτοιο θα είναι πολύ σημαντικό για την άμεση και μαζική καταπολέμηση της γρί-
πης, ιδίως σε περίπτωση επιδημίας ή πανδημίας, όταν εμφανίζονται επικίνδυνες νέες με-
ταλλάξεις του ιού. �

Αποκωδικοποίησαν το DNA του καρπουζιού
Διεθνής ομάδα ερευνητών κατάφερε να αποκωδικοποιήσει

το γονιδίωμα του καρπουζιού. Η εξέλιξη είναι ιδιαίτερα ση-
μαντική αφού σύμφωνα με τους ειδικούς ανοίγει ο δρόμος
για την ανάπτυξη νέων ποικιλιών με πιο ζουμερά, πιο θρε-
πτικά, πιο γλυκά αλλά και πιο ανθεκτικά στις ασθένειες καρ-
πούζια.

Την προσπάθεια της αποκωδικοποίησης έκανε ομάδα 60
επιστημόνων από τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Κίνα. Οι ερευνητές μελέτησαν και συνέ-
κριναν το γονιδίωμα 20 ειδών καρπουζιών και διαπίστωσαν ότι πολλά γονίδια που συν-
δέονται με την ανθεκτικότητα στις ασθένειες στα καρπούζια χάθηκαν κατά την διαδικα-
σία της «εξημέρωσης» του φρούτου. Όπως σημειώνουν οι ερευνητές το καρπούζι έχει
23.440 γονίδια, περίπου όσα και ο άνθρωπος. Δημιούργησαν μάλιστα ένα χάρτη γονιδια-
κών παραλλαγών του καρπουζιού πρώτης γενεάς. 

Έχοντας πλέον ολοκληρωμένο το γονιδίωμα του καρπουζιού οι ειδικοί πιστεύουν ότι
μπορούν να δημιουργήσουν νέες διασταυρώσεις που θα οδηγήσουν τελικά σε καρπούζια
που θα έχουν φυσικούς αμυντικούς μηχανισμούς απέναντι στις ασθένειες ενώ ταυτόχρονα
θα είναι πιο εύγευστα και θρεπτικά. �



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. Αρχαία πόλη της Βιθυνίας –
Γραφικό χωριό της Θήρας.
2. Αφόρετα … ρούχα – Ορίστε …
Εφτανησίων.
3. Το μικρό ροκέ στο σκάκι – Μι-
νωική πόλη στο νομό Ηρακλείου.
4. Πόλη του Ισραήλ – Μια μου-
σική νότα – Πρώτα στο αλφά-
βητο.
5. … Βαντίμ: διάσημος σκηνοθέ-
της – Γυναικείο όνομα.
6. Γράμματα του … νότου – ….
Τζεβίζωφ: υπήρξε ποδοσφαιρι-
στής της ΟΜΟΝΟΙΑΣ – Τσου Εν
…: Κινέζος ηγέτης.
7. Ζόρι, καταναγκασμός – Τροπικός δείκτης – Συσκευή για την εκτόξευση υγρού, κυρίως
εντομοκτόνου, υπό μορφή πυκνών σταγονιδίων. 
8. Ήρεμος, ατάραχος.
9. Ευχαρίστηση, τέρψη – Γερμανός λόγιος και ελληνιστής.
10. Η τήβεννος των Ρωμαίων – Γνώριμο, γνωστό.
11. Άφεγγα – Εκφράζει παρακίνηση.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Εκλεκτά του λαού.
2. … Άντριτς: νομπελίστας Γιουγκοσλάβος συγγραφέας – Ειδικός Σύνδεσμος – Ισπανός …
ευγενής.
3. Λίγα … βάρη – Μέσα στο … βάζο – Υπαίθρια η λαϊκή.
4. Γαβγίσματα, αλυχτήματα – Πάπια – επιστήμονα.
5. Τζακ … : Βρετανός πολιτικός – Και η  ελληνορωμαϊκή αναφέρεται.
6. Σκακιστική απειλή – Θεμέλιο, έρεισμα – Εταιρικά αρχικά.
7. ….  Στέγκερ: Σλοβένος ποιητής  – Ινδή σκηνοθέτρια.
8. Μουσικό μας συγκρότημα – Εντελώς ως επάνω (επίρρ.).
9. Γαλλική πόλη – Παλιότερα (επίρρ.).
10. Ψευδώνυμο του μεταμφιεσμένου σε γυναίκα Αχιλλέα – Ομηρικός … Άδης – Λουλού-
δια … σταυρολέξων.
11. Εταιρικά αρχικά – Γιον … : ηθοποιός – Προστακτική μιας προσευχής.

Oι λύσεις στη σελίδα 14
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ΜΕΤΡΙΟ ΔΥΣΚΟΛΟ

KY¶PIAKH ¢HMOKPATIA
————

KPATIKO §AXEIO
A ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÎÏ‹ÚˆÛË˜ ·Ú. 40/2012 ÙÔ˘ KÚ·ÙÈÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘

Ô˘ ¤ÁÈÓÂ ÛÙÈ˜ 28 ¡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  6097
2. A fi €40 5 Ï·¯ÓÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ  5920

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  815
2. A fi €10 50 Ï·¯ÓÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ  541
3. A fi €10 50 Ï·¯ÓÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ  199

™E ¢YO æHºIA
————

1. A fi €4 500 Ï·¯ÓÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ  41
2. A fi €4 500 Ï·¯ÓÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ  04

™ 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˜ 100.000 44550

2Ô˜ 1.000 17292

3Ô˜ 400 56434

4Ô˜ 400 32636

5Ô˜ 400 24695

6Ô˜ 200 35961

7Ô˜ 200 18124

8Ô˜ 200 12411

9Ô˜ 200 32192

10Ô˜ 200 31241

11Ô˜ 200 27507

12Ô˜ 200 25753

13Ô˜ 200 14566

14Ô˜ 200 49443

€

15Ô˜ 200 18325

16Ô˜ 100 17817

17Ô˜ 100 53233

18Ô˜ 100 45143

19Ô˜ 100 32640

20fi˜ 100 12462

21Ô˜ 100 14688

22Ô˜ 100 43901

23Ô˜ 100 59613

24Ô˜ 100 45306

25Ô˜ 100 38402

26Ô˜ 100 16621

27Ô˜ 100 11903

ΗΔύναμη Πολιτικής Άμυνας ανακοι-
νώνει ότι μετά από Απόφαση του
Υπουργικού Συμβουλίου, σύμφωνα

με τους περί Πολιτικής Άμυνας (Γενικούς)
Κανονισμούς του 1997 και σχετική Γνωστο-
ποίηση του Υπουργού Εσωτερικών, έχουν
κληθεί για εγγραφή και κατάταξη για υπη-
ρεσία δύο χρόνων στη Δύναμη όλοι οι άν-
τρες πολίτες της Δημοκρατίας που γεννή-
θηκαν το 1955 και το 1956 και διαμένουν
στις εδαφικές περιοχές της Δημοκρατίας.

Η εγγραφή και κατάταξη των υπόχρεων
θα γίνεται στα Γραφεία των Περιφερειακών
Διευθύνσεων Πολιτικής Άμυνας (ΠΕΔΠΑ)
κατά επαρχία, στους κατά τόπους Σταθμούς
Πολιτικής Άμυνας ή στα Γραφεία των Κοι-
νοτικών Συμβουλίων, ανάλογα με τον τόπο
διαμονής τους. Η εγγραφή θα γίνεται από
τη Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου μέχρι και την Πα-
ρασκευή, 30 Νοεμβρίου κατά τις ακόλουθες
ώρες:

Για τις επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας,
Πάφου και Αμμοχώστου:

Για τις περιοχές των πόλεων: Από τις 8:00
π.μ. μέχρι τις 2:00 μ.μ. και από τις 5:30 μ.μ.
μέχρι τις 7:30 μ.μ στα Γραφεία των Περιφε-
ρειακών Διευθύνσεων Πολιτικής Άμυνας
(ΠΕΔΠΑ) κατά επαρχία.

Για τις περιοχές της υπαίθρου: Από τις 6:30
μ.μ. μέχρι τις 8:30 μ.μ. στα Γραφεία των Πε-
ριφερειακών Διευθύνσεων Πολιτικής Άμυ-
νας (ΠΕΔΠΑ) κατά επαρχία, στους κατά τό-
πους Σταθμούς ή στα Γραφεία των Κοινοτι-
κών Συμβουλίων, ανάλογα με τον τόπο
διαμονής.

Για την επαρχία Λεμεσού:
Για τις περιοχές της πόλης: Από τις 8:00

π.μ. μέχρι τις 2:00 μ.μ., και από τις 5:30 μ.μ.
μέχρι τις 7:30 μ.μ. στα Γραφεία της Περιφε-
ρειακής Διευθύνσης Πολιτικής Άμυνας Λε-
μεσού (ΠΕΔΠΑ Λεμεσού).

Για τις περιοχές της υπαίθρου: Από τις 8:00
π.μ. μέχρι τις 2:00 μ.μ. στα Γραφεία των Κοι-
νοτικών Συμβουλίων και από τις 5:30 μ.μ.
μέχρι τις 7:30 μ.μ. στα Γραφεία της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πολιτικής Άμυνας Λε-
μεσού.

Όλοι όσοι θα προσέρχονται για εγγραφή
και κατάταξη θα πρέπει να φέρουν μαζί τους
το Δελτίο Πολιτικής Ταυτότητας.

Από την υποχρέωση υπηρεσίας στη Δύ-
ναμη εξαιρούνται:

• Τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, τα
μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων, οι δι-

καστές, τα μέλη της Επιτροπής Δημόσιας
Υπηρεσίας, τα μέλη της Επιτροπής Εκπαι-
δευτικής Υπηρεσίας, οι Γενικοί Διευθυντές
στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο Γενικός Διευ-
θυντής της Βουλής των Αντιπροσώπων, οι
Διευθυντές ή Προϊστάμενοι κυβερνητικών
τμημάτων ή άλλων κρατικών Υπηρεσιών, οι
Διευθυντές των οργανισμών δημόσιου δι-
καίου και τα μέλη του Κεντρικού Συμβου-
λίου και των Επαρχιακών Συμβουλίων.

• Οι κληρικοί.
• Όσοι υπηρετούν σε μόνιμη βάση στη Δύ-

ναμη Πολιτικής Άμυνας, στον Κυπριακό
Στρατό, στην Εθνική Φρουρά, στην Αστυ-
νομία, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία ή στις
Φυλακές.

• Όσοι εκτελούν τη θητεία τους στην
Εθνική Φρουρά, όσοι εκτέλεσαν τη θητεία
τους στην Εθνική Φρουρά και ανήκουν σε
κλάσεις της Εθνικής Φρουράς που δεν έχουν
απολυθεί από την εφεδρεία της και όσοι
λόγω ειδικών προσόντων είναι κατά οποι-
οδήποτε τρόπο ενταγμένοι στην εφεδρεία ή
σε άλλες μονάδες της Εθνικής φρουράς,
εκτός από τα πρόσωπα στα οποία γίνεται ει-
δική αναφορά στην περί Εθνικής Φρουράς
νομοθεσία ή στα οποία, δυνάμει της περί
Εθνικής Φρουράς νομοθεσίας. Έχει χορηγη-
θεί εξαίρεση ή αναστολή από την υποχρέ-
ωση υπηρεσίας στην Εθνική Φρουρά.

• Τα πρόσωπα τα οποία υπηρετούν σε
υπηρεσία η οποία κηρύχθηκε Ουσιώδης
Υπηρεσία με βάση τις διατάξεις του άρθρου
6 του Νόμου και τα οποία ορίζονται για την
εφαρμογή του σχεδίου πολιτικής άμυνας της
εν λόγω Υπηρεσίας στα οποία έχουν ανατε-
θεί ευθύνες και υποχρεώσεις, σύμφωνα με
τους παρόντες Κανονισμούς, για την αντι-
μετώπιση των επιπτώσεων εχθρικών ενερ-
γειών.

Διευκρινίζεται ότι όλοι όσοι ανήκουν στις
πιο πάνω ομάδες οφείλουν να προσέλθουν
κανονικά για εγγραφή προσκομίζοντας τα
απαραίτητα δικαιολογητικά και ακολούθως
θα παραχωρηθεί εξαίρεση από την υποχρέ-
ωση υπηρεσίας στη Δύναμη σε όσους πλη-
ρούν τα κριτήρια. Για περισσότερες πληρο-
φορίες οι υπόχρεοι μπορούν να επικοινω-
νούν με τα πιο κάτω τηλέφωνα:

ΠΕΔΠΑ Λευκωσίας: 22403470
ΠΕΔΠΑ Λεμεσού: 25811024
ΠΕΔΠΑ Λάρνακας: 24802034
ΠΕΔΠΑ Πάφου: 26818470
ΠΕΔΠΑ Αμμοχώστου: 23815151 �

Κλήση για κατάταξη στην Πολιτική Άμυνα
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Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ. 13

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών πλη-
ροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι, σύμφωνα με
πληροφορίες που έχουν κοινοποιηθεί μέσω του ευ-

ρωπαϊκού δικτύου ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών
(RAPEX), έχουν κυκλοφορήσει στην κοινοτική αγορά τα
πιο κάτω ηλεκτρολογικά προϊόντα, τα οποία εμπερικλείουν
ουσιαστικούς και σοβαρούς κινδύνους ασφάλειας: 

1. Κατηγορία: Φωτιστικά
Προϊόν: Φωτιστικό νύκτας
Εμπορική επωνυμία: Qiaolian
Τύπος/Αριθμός μοντέλου: 205
Batch number/Barcode: 

6 947551 990173 
Χώρα προέλευσης: Κίνα
Κοινοποιούσα χώρα: Ουγγα-

ρία
Κίνδυνος: Ηλεκτροπληξία

2. Κατηγορία: Φωτιστικά
Προϊόν: Επιτραπέζιο φωτι-

στικό 
Εμπορική επωνυμία: Boa Li-

ghts
Τύπος/Αριθμός μοντέλου:

NFED-065010-IP20 (LED dri-
ver)

Batch number/Barcode:
7331121254243

Χώρα προέλευσης: Κίνα
Κοινοποιούσα χώρα: Σουηδία
Κίνδυνος: Ηλεκτροπληξία

3. Κατηγορία: Ηλεκτρικές συσκευές
Προϊόν: Φορτιστής φορη-

τού υπολογιστή 
Εμπορική επωνυμία: Fonta-

stic
Τύπος/Αριθμός μοντέλου:

NU40-8120300-13 (K70103)
DP-LGS

Σειριακός αριθμός: 0912 
EAN:4 024559 218262 
Χώρα προέλευσης: Ταϊβάν
Κοινοποιούσα χώρα: Φινλανδία
Κίνδυνος: Ηλεκτροπληξία
Χαρακτηριστικά:  Είσοδος: AC 100-240V, 50/60Hz, 1.0A  
Έξοδος: 12V-24V

4. Κατηγορία: Ηλεκτρικές συσκευές
Προϊόν: Δοκιμαστικό κατσαβίδι ηλεκτρολόγου

(Voltage tester)
Εμπορική επωνυμία: StarkTools
Τύπος/Αριθμός μοντέλου: 7781
Barcode: 4895136977816
Χώρα προέλευσης: Κίνα
Κοινοποιούσα χώρα: Ουγγαρία
Κίνδυνος: Ηλεκτροπληξία

5. Κατηγορία: Φωτιστικά
Προϊόν: Χριστουγεννιάτικο φωτιστικό τύπου αλυσίδας
Εμπορική επωνυμία: Realm
Τύπος/Αριθμός

μοντέλου: XY-
LED-100L-230V

Batch num-
ber/Barcode: 8
101312 311005

Χώρα προέλευ-
σης: Κίνα

Κοινοποιούσα χώρα: Ουγγαρία
Κίνδυνος: Ηλεκτροπληξία

6. Κατηγορία: Ηλεκτρικές συσκευές
Προϊόν: Σύνολο επέκτασης εύ-

καμπτου καλωδίου 
Εμπορική επωνυμία: Acuma
Τύπος/Αριθμός μοντέλου:

113005
Batch number/Barcode:

7394363350319

Χώρα προέλευσης: Κίνα
Κοινοποιούσα χώρα: Λιθουανία
Κίνδυνος: Ηλεκτροπληξία

7. Κατηγορία: Φωτιστικά
Προϊόν: Χριστουγεννιάτικο φωτι-

στικό τύπου αλυσίδας
Εμπορική επωνυμία: Royal
Τύπος/Αριθμός μοντέλου: MD.0508
Batch number/Barcode: 6 924524

300122
Χώρα προέλευσης: Κίνα
Κοινοποιούσα χώρα: Ουγγαρία
Κίνδυνος: Ηλεκτροπληξία και φωτιά
Χαρακτηριστικά: 105 λαμπιόνια 

Προτρέπονται οι καταναλωτές που έχουν στην κατοχή
τους τα πιο πάνω προϊόντα να μην τα χρησιμοποιούν.

Όποιος χρειάζεται πληροφορίες ή διευκρινίσεις για τα δι-
καιώματα του καταναλωτή, που αφορούν στα συγκεκρι-
μένα προϊόντα, μπορεί να επικοινωνεί με την Υπηρεσία Αν-
ταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτή στο τηλέφωνο
1429 (γραμμή καταναλωτή).

Παρακαλείται επίσης οποιοσδήποτε γνωρίζει σημείο πώ-
λησης τέτοιας συσκευής ή χρειάζεται επιπρόσθετες πληρο-
φορίες ή διευκρινίσεις να επικοινωνεί με το Τμήμα Ηλε-
κτρομηχανολογικών Υπηρεσιών στα τηλέφωνα 22800523
και 22800522  ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: director@
ems.mcw.gov.cy ή στο τηλεομοιότυπο 22348202. �

Γνωστοποιήσεις συστήματος RAPEX. Επικίνδυνος Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ

Ειδοποιούνται τα μέλη της Συνεργατικής Οικοδομικής Εταιρείας Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου Λτδ ότι το μέ-
ρισμα για τα οικονομικά έτη 2010 & 2011 θα παραχωρείται από τις 17 Οκτωβρίου 2012 μέχρι και τις 16 Ιανουα-
ρίου 2013. Για είσπραξη 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

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 Παγκυ-
πρίου 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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Ηαντεπίθεση του ΑΠΟΕΛ για την κατάκτηση του
τίτλου ξεκίνησε από τη Λεμεσό όπου κέρδισε την
ΑΕΛ με 3-1, στη συνέχεια πέρασε ανώδυνα από την

Πάφο, όπου νίκησε την τοπική ομάδα με 2-0 και εκμεταλ-
λευόμενος την ισοπαλία 1-1 της πρωτοπόρου με την ΑΕΛ,
μείωσε τη μεταξύ τους διαφορά στον ένα βαθμό.

Και τώρα... Ενώπιος – Ενωπίω στο μεγάλο ντέρμπι στο
ΓΣΠ, με τον ΑΠΟΕΛ να φιλοξενεί την Ανόρθωση στο
ντέρμπι κορυφής.

Ένα παιχνίδι στο οποίο η «Κυρία» ήθελε πολύ να πάει
έχοντας το τρίποντο με την ΑΕΛ και τη διαφορά των τριών
βαθμών από το ΑΠΟΕΛ και φυσικά καλύτερη ψυχολογία.
Το στραβοπάτημα της βέβαια δεν μπορεί να θεωρηθεί απο-
τυχία, ειδικά μετά την εκτός έδρας νίκη πάνω στην ΑΕΚ,
όμως την προβληματίζουν οι δύο απώλειες που θα έχει στο
ντέμπι. Συγκεκριμένα ο Αλέξα, που συμπλήρωσε 6 κίτρινες
κάρτες και ο Σιέλης που αποβλήθηκε στον αγώνα με την
ΑΕΛ. Ακόμη υπάρχει και ο τραυματισμός του γάλλου τερ-
ματοφύλακα Βαλβέρδε που αποχώρησε στο ημίχρονο.

Οι ‘γαλαζοκίτρινοι’ της Λευκωσίας θα αγωνιστούν στο
ΓΣΠ με ότι καλύτερο έχουν στην ομάδα τους και με δωδέ-

κατο παίκτη τους
οπαδούς τους φιλο-
δοξούν να σπάσουν
το αήττητο της
Ανόρθωσης και να
σ κ α ρ φ α λ ώ σ ο υ ν
μόνοι για πρώτη
φορά στην κορυφή
του βαθμολογικού
πίνακα.

Το ισόπαλο απο-
τέλεσμα για την
ΑΕΛ στο ‘Αντώνης
Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς ’

κάθε άλλο παρά άσχημο είναι, παρόλο που έχει πλέον στα
πόδια της τον Απόλλωνα, ενώ η ΑΕΚ άνοιξε την ‘ψαλίδα’,
στην τρίτη θέση. Είναι ακόμη ζωντανή στο κυνήγι της
4άδας και με ένα καλό φρεσκάρισμα τον Ιανουάριο θα πα-
λέψει για τον τίτλο και για μια θέση στην Ευρώπη. Υπάρ-
χουν ακόμα πολλά παιχνίδια στη συνέχεια που αρκετά από
αυτά ίσως είναι... απρόβλεπτα!

Ο Απόλλωνας επέστρεψε στις επιτυχίες και μάλιστα
‘έπιασε’ την ΑΕΛ στην 4η θέση με 23 βαθμούς. Ο μεγάλος
νικητής όμως της 12ης αγωνιστικής ήταν η ΑΕΚ Λάρνακας
που απέδρασε από το Παραλίμνι κερδίζοντας την τοπική
ομάδα της Ένωσης με 2-1 και μείωσε τη διαφορά από την
Ανόρθωση στους τέσσερις βαθμούς, επιστρέφοντας έτσι
στις επιτυχίες μετά την ήττα που γνώρισε εντός έδρας από
την Ανόρθωση στο ΓΣΖ.

Πιο εύκολα από ότι αναμενόταν ο Απόλλωνας στο Τσί-
ρειο κέρδισε την Νέα Σαλαμίνα με 3-1 και έβαλε μπροστά
τώρα για καλά την είσοδό του στην τετράδα.

Οι Κυανόλευκοι της Λεμεσού έφτασαν στην έβδομη τους
νίκη στο πρωτάθλημα μετά από πολύ καλή εμφάνιση, ιδι-
αίτερα στο δεύτερο ημίχρονο.

Την επόμενη αγωνιστική ο Απόλλωνας αγωνίζεται εκτός
έδρας με την Αγία Νάπα.

Ήταν σοκ για την ‘Αθάνατη’ που δέχθηκε την πιο οδυ-
νηρή ήττα της στο πρωτάθλημα (ήταν η όγδοη σε 12 αγώ-
νες) από την Αγία Νάπα με 2-0 και μάλιστα εντός έδρας με
αποτέλεσμα να παραμείνει στην 13η θέση με 6 βαθμούς,
ενώ αντίθετα οι Αγιαναπίτες πέρασαν στην 10η θέση με 10
βαθμούς.

Μετά το τέλος του αγώνα ο προπονητής της Αλκής Κώ-

στας Καϊάφας υπέβαλε την παραίτηση του στην Διοίκηση
της Αλκής. 

Ακόμα μια αγωνιστική συμπληρώθηκε και ο Εθνικός
Άχνας αγνοεί την γλυκιά νίκη, αφού δεν κατάφερε ούτε και
στην 12η αγωνιστική να κερδίσει και έφερε ισοπαλία 1-1
στο ‘Αμμόχωστος’ με την Δόξα Κατωκοπιάς. Με τον ένα
βαθμό που πήρε η Δόξα πέρασε στην 10η θέση με 14 βαθ-
μούς και μετρά τρεις συνεχόμενες νίκες και δύο ισοπαλίες
με τον Λούκα Χ¨Λούκα. Αντίθετα ο Εθνικός παρέμεινε
στην 12η θέση με έξι βαθμούς, όσους έχει η Σαλαμίνα (11η)
και Αλκή (13η).

Ζωντανή στη διεκδίκηση μιας θέσης στην πρώτη τετράδα
έμεινε η Ομόνοια, που πέτυχε για πρώτη φορά δεύτερη σερί
νίκη (αν είναι δυνατό) στο πρωτάθλημα σε βάρος του
Ολυμπιακού με 2-0. Πρωταγωνιστής του ντέρμπι της Λευ-
κωσίας ήταν ο Φρέντι, ο οποίος πέτυχε και τα δύο τέρματα
των πρασίνων που μείωσαν σε τέσσερις βαθμούς τη δια-
φορά από την ΑΕΛ και τον Απόλλωνα.
Δίκαιη μοιρασιά...

Δύναμη, πάθος, σκληρά μαρκαρίσματα, ένα τσουβάλι
κάρτες, δύο κόκκινες, τραυματισμοί και δύο γκολ. Αυτή
είναι εν συντομία η εικόνα του ντέρμπι της Ανόρθωσης και
της ΑΕΛ, το οποίο τέλειωσε χωρίς νικητή. Σε τελική ανά-
λυση δίκαιη μοιρασιά στο ‘Αντώνης Παπαδόπουλος’ το 
(1-1). Οι δύο ομάδες πήραν ότι έδωσαν, παρόλο που τόσο
οι κυανόλευκοι όσο και οι γαλαζοκίτρινοι θα μπορούσαν
να έφευγαν νικητές, αν εκμεταλλεύονταν στο έπακρον τα
καλά διαστήματα που είχαν στο παιχνίδι.

Η ισοπαλία δεν άφησε καμιά από τις δύο ομάδες ικανο-
ποιημένες αφού από την δική της πλευρά, η ‘Κυρία’ ήθελε
να πάει στο ντέρμπι με το +3 με τον ΑΠΟΕΛ, ενώ από την
άλλη η ομάδα της Λεμεσού ήθελε να μειώσει στους έξι βαθ-
μούς τη διαφορά από την κορυφή. 

Καλύτερη η Ανόρθωση στο πρώτο μέρος, είχε περισσό-
τερες επιθέσεις και έφτασε στο 1-0 με εκτέλεση φάουλ του
Ρέζεκ στο 36΄.

Στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΛ βελτιώθηκε, πίεσε και κα-
τάφερε να ισοφαρίσει με τον Ντεντέ στο 69΄.
Ο ΑΠΟΕΛ πήρε την... ουσία

Ο ΑΠΟΕΛ δεν έφτασε σε πολύ ψηλά επίπεδα απόδοσης,
όμως οι γαλαζοκίτρινοι της Λευκωσίας κατάφεραν να πά-
ρουν την ουσία, δηλαδή τους τρεις βαθμούς της νίκης κόν-
τρα στην Α.Ε. Πάφο μέσα στο Παφιακό (0-1) και κατά επέ-
κταση, να μειώσει την απόσταση από την Ανόρθωση και
την κορυφή μόλις στον ένα βαθμό.

Η ομάδα της Λευκωσίας βρίσκεται πλέον σε απόσταση
αναπνοής από την ‘Κυρία’ την οποία υποδέχεται το ερχό-
μενο Σάββατο στο ΓΣΠ, σ’ ένα παιχνίδι – ντέρμπι που θα
κρίνει και τον πρωταθλητή χειμώνα.

Η Πάφος με την επιστροφή του Σάσα Γιοβάνοβιτς στον
πάγκο, πάλεψε, μόχθησε και ουσιαστικά δεν εκμεταλλεύ-
τηκε την μέτρια εμφάνιση του αντιπάλου της, ιδιαίτερα στο
β΄ ημίχρονο και έτσι πρόσθεσε την πέμπτη σερί ήττα στο
ενεργητικό της, που την κρατά κολλημένη στον πυθμένα
του βαθμολογικού πίνακα.

Ο ΑΠΟΕΛ άνοιξε το σκορ με πέναλτι στο 38΄ με τον
Μαντούκα και το 0-2 ήλθε στο 93΄ με σουτ του Μπενασούρ.
ΑΕΚ από... ατσάλι

Η ΑΕΚ πήγε στο Παραλίμνι με στόχο να επιστρέψει πάση
θυσία στις επιτυχίες, μετά την ήττα από την Ανόρθωση. Γι’
αυτό και το νικητήριο γκολ του Μάτσι στο 84΄, με το οποίο

απέδρασαν οι κιτρινοπράσινοι από το ‘Τάσος Μάρκου’ (με
2-1) πανηγυρίστηκε έξαλλα. Η ομάδα της Λάρνακας είναι
στην 3η θέση, τέσσερις βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο
Ανόρθωση. Όσο για το Παραλίμνι, στο δεύτερο ημίχρονο
έπαιζε στα ίσα με την αντίπαλό του και έχασε το βαθμολο-
γικό όφελος στο πάρα έξι. Ήταν η πρώτη ήττα για την
Ένωση μετά από τρία παιχνίδια.

Ο προπονητής του Παραλιμνίου Τον Κάανεν βρέθηκε για
πρώτη φορά αντίπαλος με την προηγούμενη κυπριακή
ομάδα που κοούτσαρε την ΑΕΚ και με την οποία έζησε με-
γάλες στιγμές σε πρωτάθλημα και Γιουρόπα Λιγκ. Οι φίλοι
των κιτρινόμαυρων δεν ξέχασαν όσα πρόσφερε ο Ολλανδός
τεχνικός στην ομάδα τους και τον αποθέωσαν. Αυτός με
την σειρά του, ανταπέδωσε το χειροκρότημα.
Κτύπησε εκεί που έπρεπε

Κτυπώντας σε δύο καίρια σημεία τα οποία αποδείχθηκαν
καταλυτικά στην εξέλιξη του αγώνα, ο Απόλλωνας κατά-
φερε και πήρε τη νίκη με 3-1 επί της Νέας Σαλαμίνας. Τα
σημεία αυτά ήταν με τη λήξη του πρώτου μέρους (Παπου-
λής με πέναλτι) και το 46 λεπτό (Ντάντι). Το 3-0 σημείωσε
στο 61΄ ο Μαρκόφσκι. Η Νέα Σαλαμίνα απλώς μείωσε στο
90+1 με τον Όπερ.

Ο επόμενος αντίπαλος της Νέας Σαλαμίνας στο ‘Αμμό-
χωστος’ είναι η Ομόνοια.
Συμβιβασμός για Δόξα και Εθνικός

Σε ένα παιχνίδι με πολλές φάσεις, μεγάλη αγωνία και δύο
ωραία γκολ, Δόξα και Εθνικός συμβιβάστηκαν στην ισο-
παλία 1-1, σε ένα αγώνα που έγινε στο ‘Αμμόχωστος’. Δί-
καιο το αποτέλεσμα, με τη Δόξα να συνεχίζει την πολύ καλή
της πορεία φέτος και τον Εθνικό Άχνας να εξακολουθεί να
μην μπορεί να πετύχει ακόμα νίκη. Οι γηπεδούχοι άνοιξαν
το σκορ στο 15΄ με τον Φοφανά και ισοφάρισε ο Εθνικός
στο 39΄ με τον Παϊσάο.
Άνασα για Αγία Νάπα το τρίποντο

Πολύ σκληρή για να πεθάνει αποδείχτηκε η νεοφώτιστη
Αγία Νάπα.  Αν και πολλοί την είχαν συμπεριλάβει μέσα
στο τρίο των ομάδων που θα υποβιβάζονταν, η ομάδα του
Νίκου Νικολάου με την μεγάλη νίκη απέναντι στην Αλκή
με 2-0 στο ΓΣΖ αναπτέρωσε τις ελπίδες της, κάνοντας άλμα
τριών θέσεων.

Την ίδια ώρα μεγάλωσε περισσότερο ο προβληματισμός
για την Αλκή, που ξεκίνησε το πρωτάθλημα με... κρυφά
όνειρα τετράδας, ωστόσο θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια
για να αποφύγει τον υποβιβασμό. Το 0-1 έγινε στο 45΄ με
πέναλτι από τον Κολοκούδια και το 0-2 με κοντινό πλασέ
του Μπαρμπούδη. �

Ενώπιος - ενωπίω στο ντέρμπι του ΓΣΠ
ΑΠΟΕΛ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ

Οι άνθρωποι που χάρισαν τη νίκη στην ΑΕΚ. Ντα Σίλβα
και Μάτσι ήταν οι σκόρερ του μεγάλου διπλού στο Πα-
ραλίμνι.

Άλμα στη 10η
θέση πραγματο-
ποίησε η Αγία
Νάπα μετά την εν-
τυπωσιακή νίκη
της επί της Αλκής.

Σκαλοπάτι στον πίνακα των σκόρερ έκανε ο Γκουστάβο
Μαντούκα, ο οποίος έφθασε τα έξι τέρματα. Ο Βραζι-
λιάνος πέτυχε τα πέντε από το σημείο του πέναλτι.

Γιαν Ρέζεκ, ο άνθρωπος που σκόραρε στα εννέα από τα
δώδεκα φετινά παιχνίδια της Ανόρθωσης.
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Tι είπαν... Tι έγραψαν
Με τη συμφωνία στο Eurogroup δια-
λύσαμε το νέφος της χρεοκοπίας.
Γιάννης Στουρνάρας,
Υπουργός Οικονομικών 
της Ελλάδας.

Η ευρωζώνη θα κάνει τα πάντα για να
διασφαλίσει τη βιωσιμότητα του ελλη-
νικού χρέους.
Πιέρ  Μοσκοβισί,
Υπουργός Οικονομικών 
της Γαλλίας.

Η ελληνική κυβέρνηση καταβάλλει για
πρώτη φορά πραγματικές προσπά-
θειες.
Άνγκελα Μέρκελ,
Καγκελάριος της Γερμανίας.

Είναι πολύ περίπλοκη η επίτευξη του
στόχου φέτος για μείωση του δημόσιου
ελλείμματος, που έχει οριστεί στο 6,3%
του ΑΕΠ.
Μαριάνο Ραχόι,
Πρωθυπουργός της Ισπανίας.

Κακό για την παγκόσμια οικονομία η

αύξηση των φόρων στις ΗΠΑ.

Μπαράκ Ομπάμα,

Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Δεν υπερασπιζόμαστε το καθεστώς της
Συρίας.  Αυτό που μας ανησυχεί είναι
το μέλλον της Συρίας.
Βλαντιμίρ Πούτιν,
Πρωθυπουργός της Ρωσίας.

Δεν υπάρχει οποιαδήποτε δύναμη στον
κόσμο που θα με υποχρεώσει να συμ-
βιβαστώ για την ασφάλεια του Ισραήλ. 
Βενιαμίν Νετανιάχου,
Πρωθυπουργός του Ισραήλ.

Οι Παλαιστίνιοι έχουν τώρα κράτος.

Μαχμούντ Αμπάς

Πρόεδρος της Παλαιστινιακής

Αρχής. 
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Την Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012, με την  ευκαιρία
της κυπριακής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επι-

τυχία, στην έδρα των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών του Μεξι-
κού, έκθεση κυπριακών γραμματοσήμων με θέμα «Η

ιστορία της Κύπρου μέσα
από τα γραμματόσημα».
Η έκθεση διοργανώθηκε
με πρωτοβουλία του
Πρέσβη της Δημοκρα-

τίας στο Μεξικό, κυρίου Βασίλη Φιλίππου και με  τη συ-
νεργασία των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών του Μεξικού και
της Κύπρου.

Σε χαιρετισμό του ο Διευθυντής των Μεξικανικών Τα-
χυδρομείων κος Pablo S. Reyes Pruneda, αναφέρθηκε στην
πολιτιστική και ιστορική αξία των γραμματοσήμων. Ειδι-
κότερα για τα κυπριακά γραμματόσημα ανάφερε ότι είναι
περιζήτητα και αποτελούν πολύτιμο συλλεκτικό είδος για
τους φιλοτελιστές παγκοσμίως. 

Ο Πρέσβη  κος Βασίλης Φιλίππου, στο δικό του χαιρετι-
σμό,  αναφέρθηκε στην ιστορία της Κύπρου μέσα από τα
γραμματόσημα και υπογράμμισε ότι οι Ταχυδρομικές Υπη-
ρεσίες επιτελούν μια αποστολή την οποία χαρακτηριστικά
αποκάλεσε «πολιτιστική διπλωματία». 

Κατά τη διάρκεια της έκθεση έγινε παρουσίαση του
γραμματοσήμου και του αναμνηστικού φύλλου γραμμα-
τοσήμου που εκδόθηκα με την ευκαιρία της κυπριακής
προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν Ακαδημαϊκοί, μέλη της

Φιλοτελικής Οργάνωσης του Μεξικού,  καθώς και μέλη Δι-
πλωματικών Αποστολών στο Μεξικό, στους οποίους πα-
ραχωρήθηκαν ειδικές κάρτες με το αναμνηστικό φύλλο
γραμματοσήμου της κυπριακής προεδρίας του Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. �

Έκθεση Κυπριακών Γραμματοσήμων στο Μεξικό
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