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ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ
Του Μάριου
Χριστοδούλου

Τι κερδίζει ο πολίτης από την επιτυχία της κυπριακής προεδρίας;
Κομισιόν ανακοίνωσε μέσω της DG SANCO (Γενική Διεύθυνση Υγείας και Καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), ότι θα παρουσιάσει τη Νέα
Πράξη για τα δικαιώματα των καταναλωτών τον Μάιο-Ιούνιο του 2012. Αν και εδώ μπαίνει ένα βασικό ερώτημα
κατά πόσον η «Νέα Πράξη» ως τίτλος είναι επικοινωνιακή τακτική, η ουσία είναι ένα άλλο θέμα που θα μας απασχολήσει σίγουρα στο μέλλον.
Η εκτίμησή μας είναι ότι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί και πρέπει να είναι καθοριστικός
προς αυτή την πορεία και γι’ αυτόν τον λόγο η ομάδα
της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς - Βόρειας Πράσινης Αριστεράς(GUE/NGL) προσπάθησε από την αρχή
να αναλάβει τη συγγραφή του νέου σχεδίου έκθεσης,
στοχεύοντας στο να τοποθετήσει, με καθαρά πολιτικούς
και κοινωνικούς όρους, τους στόχους της.
Υπάρχει ανάγκη για μια φιλόδοξη και ισχυρή έκθεση
που με αποφασιστικότητα θα πρωτοστατεί για την προστασία των πολιτών-καταναλωτών, κάτι που σήμερα δεν
υπάρχει.
Η θέση της GUE/NGL είναι ότι αν η ενέργεια αυτή δεν

Η

Αγανακτισμένοι,
Μικρούτσικος
και Θηβαίος
ΔΙΑΒΑΣΑ την απάντηση των
εκλεκτών τραγουδοποιών Θάνου Μικρούτσικου και Χρήστου
Θηβαίου, προς τους αγανακτισμένους, οι οποίοι με επιστολή
τους καλούσαν να μη συμμετέχουν σε γιορτές, χορούς και πανηγύρια της Κυβέρνησης για
την επέτειο της Ανεξαρτησίας.
Μεταξύ άλλων Μικρούτσικος
και Θηβαίος αναφέρουν στην
επιστολή τους ότι «είναι και κάποιοι που εκμεταλεύονται την
τραγωδία της 11ης Ιουλίου για
την προβολή των δικών τους
πολιτικών απόψεων και αυτό είναι βαρύτατο ολίσθημα που σπιλώνει τη μνήμη των θυμάτων
της τραγωδίας». Αυτή, σεβαστοί
μου καλλιτέχνες, είναι η μία
πλευρά του νομίσματος και θέση του κυβερνώντος κόμματος.
Υπάρχει και η άλλη πλευρά, η
αμόλυντη, που το ίδιο κόμμα
εθελοτυφλώντας στην παρουσία
της τη συμπεριλαμβάνει στο
ίδιο καζάνι! Ας πάρουμε τα
πράγματα από την αρχή. Αυτοί
οι «κάποιοι» εκμεταλεύονται
την ευκαιρία που τους έδωσε
απλόχερα η ίδια η Κυβέρνηση,
κάτι το οποίο θα έκαναν και οι
σημερινοί κυβερνώντες αν βρίσκονταν στην ανιπολίτευση.
Αυτή δυστυχώς είναι η πολιτική. Όσο αφορά τώρα τον απλό
λαό πέρα από τις επιπτώσεις τις
τραγωδίας, τις οποίες έχει επωμισθεί, έχει να αντιμετωπίσει
από πάνω τον εμπαιγμό και την
κοροϊδία και από τους μεν και
από τους δε. Σας πληροφορώ
λοιπόν πως δεν είναι λίγοι αυτοί. Είναι μερικές δεκάδες χιλιάδες περισσότεροι από αυτούς
που διαδηλώνουν στους δρόμους...
marios.christodoulou
@phileleftheros.com

η ιστορια της πολης μου

Δαυλός

Ευτυχισμένα πρόσωπα, φίλοι και συγγενείς στον Δαυλό, μέσα με τέλη της δεκαετίας του ’30. Είναι ο πατέρας Μιχαλάκης, η θεία Κλειώ,
η θεία Αντιγόνη με την Ντίνα, η Ολυμπού, η Μυριάνθη και ο Σωτήρης ο μικρός, η μητέρα
του Χατζηνού, η ξαδέλφη Εύα, ο παππούς Μωυσής, η μαμά Θεανώ και τα παιδιά, ο Μίκης,
η Ρίκα, η Λουκία, ο Ρένος, η Χλόη, η Ηρώ και οι ξαδέλφες Ελένη και Παναγιώτα. Φωτογραφία από την Ηρώ Χατζηχαμπή.

Στείλτε κι εσείς τις δικές σας φωτογραφίες, στη διεύθυνση Διογένους 1, Έγκωμη, Τ.Κ. 1501
ή Τ.Θ. 21094 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση anastasia.siakalli@phileleftheros.com.
Τηλ. 22744170.
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΙΑΚΑΛΛΗ

Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑ
(υιός του Δημήτρη και της Ηλιάνας Μουστακά Μηλιώτη)
και

η ΣΤΑΛΩ ΒΑΓΙΑΝΟΥ
(θυγατέρα του Χριστάκη και της Παναγιώτας Βαγιανού)
σας προσκαλούν στο μυστήριο του γάμου τους που θα τελεστεί στον ιερό ναό Αγίας Φανερωμένης στη Λάρνακα , την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2011
και ώρα 6:30 μ.μ. και στη γαμήλια δεξίωση που θα ακολουθήσει
στο Palm Beach Hotel στη Λάρνακα.
Συγχαρητήρια : 8:30μ.μ-11:00μ.μ
Η παρούσα να θεωρηθεί και ως ιδιαίτερη πρόσκληση

Ευχαριστήριο γάμου
Ευχαριστούμε θερμά όσους παρευρέθηκαν στο γάμο μας,
απέστειλαν δώρα και τηλεγραφήματα και γενικά όσους με
οποιονδήποτε τρόπο συμμετείχαν στη χαρά μας.

ΓΙΑΝΝΟΣ - ΠΕΡΣΑ

Πρόσκληση γάμου
ΑΛΕΣΑΝΤΡΟ & ΕΛΕΝΑ
Σάββατο 1ην Οκτωβρίου 2011
Μυστήριο:
Η ώρα 5:00 μ.μ. στην Παναγία την Αγγελόκτιστη στο Κίτι Λάρνακας
Οι γονείς:
Τζιουσέπε & Φραντζέσκα Μάρμο (από Ιταλία)
Ανδρέας & Μαργαρίτα Ιωάννου (από Αμμόχωστο)
Συγχαρητήρια – Δεξίωση: Στο Ε-Hotel στα Περβόλια
(απέναντι από τον Φάρο Λάρνακας) 6.30 μ.μ. – 8.30 μ.μ.
Η παρούσα να θεωρηθεί ως ιδιαίτερη πρόσκληση

Οι Ειδικοί στις Μεταλλικές Περιφράξεις
Οικόπεδα
Σπίτια
Εργοστάσια
Μεγάλα κτήματα

ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣΤΟΜΙΕΣ

• Γήπεδα Futsal
• Γήπεδα Tennis
• Φωτοβολταικά

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Από το 1989 προσφέρουμε ποιότητα και χαμηλές τιμές
Ελευθερίας 11, Καταστήματα 5-6, 5380, Δερύνεια
Τηλ: 99 305 953, 99 450 162, Fax: 23 744 367,
email: vlastariltd@cytanet.com.cy

εις βάρος των συνθηκών εργασίας και που εκμεταλλεύονται την ανάγκη του ανθρώπου για δουλειά, που
συνεπάγεται με την επιβίωσή του.
Από την άλλη, σε μεγάλο βαθμό πάλι χάριν αυτών των
εταιρειών, βλαβερά χημικά συστατικά κατακλύζουν τη
ζωή μας, την τροφή μας, τα είδη καθαρισμού, τα είδη
προσωπικής φροντίδας. Δυστυχώς υπάρχουν παντού
και το ερώτημα είναι πόσο επιβλαβή είναι λοιπόν; Πόσοι θάνατοι και αρρώστιες οφείλονται σε αυτά; Πότε θα
γνωρίζουν οι καταναλωτές τις επιπτώσεις από τη χρήση
τους και αφού είναι δηλητήρια, γιατί δεν απαγορεύονται;
Η υγεία, η ασφάλεια, οι συνθήκες εργασίας των καταναλωτών-πολιτών, η προστασία του παιδιού και γενικότερα των ευπαθών ομάδων σε αυτή τη Νέα Στρατηγική
πρέπει και είναι για την ομάδα μας επίσης στις πρώτες
μας προτεραιότητες. Προτεραιότητες που αναδεικνύουμε και ελπίζουμε ότι με τη συνεργασία και άλλων πιο
προοδευτικών δυνάμεων θα γίνουν πράξη.
* Ο Κυριάκος Τριανταφυλλίδης είναι ευρωβουλευτής με το ΑΚΕΛ
Αριστερά Νέες Δυνάμεις

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΗ

Το βρήκαμε, τελικά

Εγώ τον ξέρω

....το εξαφανισθέν από προχτές «Πίρι Ρέις»
κι όσο που είχα αρχίσει να ανησυχώ, με αποτέλεσμα να με τρώει το αριστερό μου... φρύδι: Ετοιμάζεται , λέει, να αρχίσει φλερτ με
την Αφροδίτη, αλλά φαίνεται ότι κανένας
δεν του έχει πει ότι: Στο τρυπάνι, που συνεχίζει ακάθεκτο να την τρυπά, κυματίζει η
αμερικανική σημαία, με ό,τι αυτό σημαίνεικαι σημαίνει πολλά- για να μεταχειριστώ μια
φράση που είναι πολύ...τρέντι αυτόν τον
καιρό!

...καλά τον Σόλωνα τον Κασίνη και, σίγουρα
καλύτερα από την νεοφώτιστην υπουργόν
Εμπορίου κυρίαν Πραξούλλαν. Άρα, νομιμοποιούμαι, νομίζω, να διαβεβαιώσω ότι μόνον...
μυθοπλάστης δεν είναι και ούτε ήταν ποτέ όλα
αυτά τα χρόνια που φώναζε μόνος του για τον
φυσικόν μας πλούτον. Εξ ου και απέκτησε τον
τίτλον του «ξεροκέφαλου». Ο οποίος μια και
του απονέμεται από τους Τούρκους, εξάπαντος αποτελεί τίτλον τιμής!

Με την ευκαιρία

Πρόσκληση γάμου

•
•
•
•

είναι ομαδική, θα αποτύχει, και προτείνει
κρύβουν κάτω από το χαλί.
Του Κυριάκου
μέσα από το σχέδιο έκθεσης η Επιτροπή να
Οι καταναλωτές δεν αποτελούν μια ομοιογεΤριανταφυλλίδη* νή ομάδα, οι παραστάσεις τους διαφοροποιπροχωρήσει στη σύνταξη Πράσινης Βίβλου,
έτσι ώστε να υπάρξει βάση για συζήτηση
ούνται ανάλογα με τη χώρα, την ηλικία, την
στα εθνικά Κοινοβούλια, στις κυβερνήσεις
κοινωνική τους τάξη.
και ιδιαίτερα με τους συνδέσμους καταναλωΔεν είναι ίσοι ως καταναλωτές/πολίτες γιατί
τών και τους καταναλωτές. Δίνεται μ’ αυτό
δεν έχουν τα ίδια μέσα, όπως επίσης ένα
τον τρόπο η ευκαιρία να γίνει ένας εποικοάλλο εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα είναι η
Οι βελτιώσεις
δομητικός διάλογος για τις ανάγκες των καανισότητα στις σχέσεις καταναλωτών και
στον δημόσιο
ταναλωτών με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση
επιχειρήσεων. Πρέπει να προβληματιστούν
τομέα και η
και ενδυνάμωσή τους.
αν μέσα στην Ευρώπη επιθυμούν αυτή την
Προφανώς και δεν πρέπει να έχουμε ψευανισότητα.
διεθνής αναδαισθήσεις για την τελική της έκβαση, καΌλοι θέλουμε δυνατές οικονομίες και όλοι
βάθμιση της
θώς η ευρωπαϊκή πραγματικότητα κάθε άλγνωρίζουμε τη σημαντική προσφορά που
χώρας μας
λο παρά ρόδινη είναι, χωρίς να σημαίνει αυμπορούν να επιτελέσουν οι μεγάλες εταιρείτό σε καμία περίπτωση ότι δεν θα δώσουμε
ες στην οικονομία ενός κράτους και της Ε.Ε
τη μάχη μας και χωρίς σε καμία περίπτωση
κατ’ επέκταση. Όμως, ούτε οι δυνατές οικονα μπορεί κανένας να προβλέψει με ασφάνομίες ούτε οι μεγάλες εταιρείες πρέπει να
λεια το αποτέλεσμα. Υπάρχουν θέματα αρλειτουργούν εις βάρος των
χής τα οποία θα αναδείξουμε και να επαναφέρουμε και καταναλωτών/πολιτών.
άλλα, που πεισματικά κάποιοι (...) προσπαθούν να
Από τη μια πολυεθνικές εταιρείες που μεγεθύνονται

...μπορεί να μην το έχετε πληροφορηθεί , αλλά εγώ τι κάνω εδώ; Μπρίκια κολλάω; Σας ενημερώνω, λοιπόν, ότι: -Το σαπιοκάραβο «Πίρι
Ρέις» πήρε το όνομά του από τον δαιμόνιον
ναύαρχον Πίρι Ρέις, ο οποίος έμεινε γνωστός
στην... ένδοξον τουρκικήν ιστορίαν με την
φράσιν του «Μάλτα γιοκ» που σημαίνει «εκάμαμεν την θάλασσαν άνω-κάτω, αλλά Μάλταν δεν ηύραμεν».

Να σας πληροφορήσω
...επίσης ότι: Ο κύριος Πίρι Ρέις δεν τα εκατάφερε να εντοπίσει την Μάλταν τότε, επειδή όταν την έψαχνε στον ναυτικόν χάρτην
που είχε μπροστά του, μια ...μούγια έκατσεν ακριβώς πάνω στην Μάλταν, κάτι που
παρεμπόδισε τον ναύαρχον να την εντοπίσει !

πρώτη φορά θα εγγραφούν στους εκλογικούς
καταλόγους, να το πράξουν αμέσως. Αν μη
τι άλλο, για να ξέρουμεν επακριβώς το... κότα αυτών που δεν θα ψηφίσουν!

Ανεμένετο ψες

...να συζητηθεί στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το θέμα των τουρκικών
απειλών κατά της Κύπρου. Στην συζήτησιν θα
παρίσταται και η βαρόνη Άστον (κάτι σαν ΥΠΕΞ
της ΕΕ είναι ο τίτλος της), η οποία και θα τοποθετηθεί. Αλλά, τι να πει κι αυτή η δόλια που
Δηλαδή, για να
μόνον η...φάτσα της τα λέει όλα, ακόμα κι αν
...αντιλαβούκι εγώ: Υπάρχει περίπτωση έστω δεν είσαι φυσιογνώστης, γνωστής ούσης της
και μια στις χίλιες να μην έχουμεν ακόμα προ- πολιτικής της ΕΕ έναντι του... βαρ-όνου του
ειδοποιήσει προληπτικά όλους τους κολοσ- Βοσπόρου;
σούς που ασχολούνται με γεωτρήσεις για πετρέλαιο και φυσικόν αέριον, ότι έτσι και συμ- Ειδικοί διεθνούς
βληθούν με την Τουρκία, θα πρέπει να ξέρουν ...κύρους, λέει, σε θέματα κοιτασμάτων οι
ότι οποιαδήποτε έρευνα στην κυπριακήν ΑΟΖ, οποίοι παρακολουθούν τις τουρκικές δηλώθα είναι παράνομη και ότι παραβιάζει την Σύμ- σεις και απειλές, απορούν επειδή: Δεν μποβασιν για το Δίκαιον της Θάλασσας; Διάβα- ρεί να υπάρξει οριοθέτηση της υφαλοκρηπίσα χτες ένα σχετικό ρεπορτάζ που άφηνε να δας με ένα ψευδοκράτος, αφού ένα τέτοιο έγδιαφανεί η ... αβελτηρία μας . Και δεν πιστεύω γραφο δεν μπορεί να καταχωρηθεί στην ειδικήν υπηρεσίαν του ΟΗΕ και, άρα, δεν έχει
στα ματογυάλια μου!
ισχύν. Εξ άλλου, υποστηρίζουν, το ερευνητιΗ υπηρεσία
κό σκάφος για τέτοιες δουλειές απαιτεί ειδι...εκλογών υπενθυμίζει με σχετικήν ανακοί- κόν εξοπλισμό, τον οποίον το «Πίρι Ρέις» δεν
νωσίν της ότι η τελευταία ημέρα εγγραφής διαθέτει, αφού μόνον για...γρι-γρι ψάρεμα είστους καταλόγους για τις δημοτικές και κοι- ναι ικανόν ! Προφανώς, οι ειδικοί δεν έχουν
νοτικές εκλογές του Δεκέμβρη, είναι η 3η υπ’ όψιν τους την παροιμίαν «Νους του ΤούρΟκτωβρίου. Προτρέπω τους νέους που για κου, χωράφιν μαζέριν»...

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ειδοποιούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι
ότι εγώ η εταιρεία Σωκράτης Ν. Χαραλαμπίδης & Υιοι Λτδ, Αρ. Εγγρ. Ετ. ΟΗΕ
37542 από Κούκλια προτίθεμαι να υποβάλω αίτηση προς την Αρχή Αδειών
για χορήγηση άδειας Μεταφορέα «Β»
για ένα φορτηγό όχημα τύπου ενιαία
μικτού βάρους 15.000, 15.000, 18.000
για εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησής μου ως έμποροι φθαρτών.
Το όχημα θα το χρησιμοποιώ για να μεταφέρω από το Συσκευαστήριό μου
στα Κούκλια προς φρουταρίες ανά την
Κύπρο φρούτα, λαχανικά, πατάτες
κ.λπ. Η μεταφορά θα γίνεται χωρίς κόμιστρο.
Οποιεσδήποτε ενστάσεις πρέπει να
υποβληθούν γραπτώς εντός 20 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης ανακοίνωσης με τα
σχετικά δικαιολογητικά στα Επαρχιακά
Γραφεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών.

Κάθε Τετάρτη

Ζητάτε εργασία;
Βρήτε όλες τις προσφερόμενες
θέσεις της εβδομάδας
ΕΚΔΡΟΜΕΙΣ
Θα θέλατε να βρείτε τα
σκουπίδια των άλλων στα
αγαπημένα σας θέρετρα;
√ ºÈÏÂÏÂ‡ıÂÚÔ˜

Πρόσκληση γάμου

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
"EUPA, Validation of formal, Non-Formal and Informal Learning, The case study of PAs ":
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ»
Το έργο EUPA: Kύριος σκοπός του EUPA είναι η ανάπτυξη ενός μοντέλου για την αναγνώριση και επικύρωση των προσόντων του τομέα των γραμματέων και προσωπικών βοηθών με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα. Το EUPA συμπεριλαμβάνει διάφορα στάδια και αναπτύσσει ένα πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για προσωπικές βοηθούς και ιδιαιτέρες
γραμματείς. Το έργο έχει επίσης αναπτύξει ένα εργαλείο για την αξιολόγηση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων
των προσωπικών βοηθών.
Σε ποιους απευθύνεται: Απόφοιτους γυμνασίου/ λυκείου που ενδιαφέρονται να εργοδοτηθούν σε αυτό τον τομέα, δεν
έχουν καθόλου εργασιακή πείρα και δεν έχουν παρακολουθήσει κανένα πρόγραμμα σε συναφή θέματα.
Τελευταία ημερομηνία για υποβολή αιτήσεων: Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές καθημερινά, μέχρι και τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2011. Θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας.
Περισσότερες Πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες μπορούν να επικοινωνήσουν στo τηλέφωνο 77777252, Υπεύθυνος Επικοινωνίας: κος Φάνης Αριτζής.
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση
(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

