
ΠΑΡΟΛΟ που διανύουμε μόλις τον όγδοο μή-
να του 2010, η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας
απέρριψε την αίτηση υποψηφίου επειδή δεν
παρακάθησε/πέτυχε σε γραπτές εξετάσεις που
θα γίνουν τον Νοέμβριο του τρέχοντος έτους
(!), δηλαδή σε τρεις μήνες από
σήμερα.

Αυτό τουλάχιστον, αναγρά-
φεται στην απαντητική επιστολή
που έλαβε ο υποψήφιος, ο οποί-
ος είχε κάνει αίτηση για διορισμό
σε μόνιμη θέση καθηγητή γενι-
κών σπουδών στο Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστι-
τούτο. Συγκεκριμένα, στην επιστολή της ΕΔΥ ημε-
ρομηνίας 12 Αυγούστου 2010 σημειώνονται τα
εξής: «Η πλήρωση της θέσης για την οποία έχε-
τε υποβάλει αίτηση διέπεται από τις πρόνοιες των

περί αξιολόγησης υποψηφίων για διορισμό στη
δημόσια υπηρεσία νόμων του 1998 έως 2008.
Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 5(3) των
εν λόγω νόμων, αίτηση για τις θέσεις για τις οποί-
ες εφαρμόζονται οι νόμοι αυτοί και οι οποίες

δημοσιεύτηκαν μέσα στο 2010
μπορούσαν να υποβάλουν μόνο
όσοι είχαν επιτύχει στη σχετική
γραπτή εξέταση που είχε διεξα-
χθεί την 31.10.2010. Ενόψει των
πιο πάνω και δεδομένου ότι όπως
προκύπτει από τα ενώπιόν μας

στοιχεία δεν είχατε παρακαθήσει/ επιτύχει στην
εν λόγω γραπτή εξέταση, η αίτησή σας δεν μπο-
ρεί να ληφθεί υπόψη».

Η ΕΔΥ προφανώς αναφερόταν στις γραπτές
εξετάσεις που είχαν διεξαχθεί στις 31.10.2009,

αφού σε αυτές γινόταν αναφορά στην προκή-
ρυξη της συγκεκριμένης θέσης. Μόνο που ακό-
μα κι αν επρόκειτο για τυπογραφικό λάθος της
χρονολογίας, το σφάλμα της Επιτροπής παρα-
μένει. Κι αυτό γιατί ο εν λόγω υποψήφιος πα-
ρακάθησε στις κυβερνητικές εξετάσεις του
2009, τις πέρασε και μάλιστα, κατέθεσε το σχε-
τικό πιστοποιητικό επιτυχίας στην ΕΔΥ.

ΛΕΝΑ ΤΣΟΥΚΑΛΑ

ΜΙΑ, όντως, περίεργη ιστορία εξετάζουν από
χθες το απόγευμα οι αστυνομικοί των βρετα-
νικών Βάσεων. Ήταν γύρω στις 6.30 το από-
γευμα, όταν άγνωστος άντρας που επέβαινε
σε διπλοκάμπινο επισκέφθηκε το εξωκκλήσι
του Αγίου Γεωργίου Αγκώνας στο δρόμο Αυ-
γόρου-Ορμήδειας και τοποθέτησε μία εικόνα
του Αγίου Γεωργίου. Δύο γυναίκες που παρα-

κολούθησαν τη σκηνή μπήκαν σε υποψίες,
όταν είδαν την εικόνα. Αφού την περιεργά-
στηκαν για αρκετή ώρα, εξέφρασαν την άπο-
ψη ότι δυνατόν να πρόκειται για την ίδια εικό-
να που είχε κλαπεί πριν από δύο χρόνια. Πά-
ντως, οι υποψίες των δύο γυναικών προκάλε-
σαν την παρέμβαση της Αστυνομίας των Βά-
σεων, την οποία ειδοποίησαν κάτοικοι της

Ορμήδειας. Αστυνομικοί παρέλαβαν την ει-
κόνα για εξετάσεις προκειμένου να διαπι-
στωθεί κατά πόσον πρόκειται για ενέργεια
ενός πιστού που θέλησε να μεταφέρει μια ει-
κόνα σε μια εκκλησία ή κάποιου που θέλησε
να επανορθώσει για την κλοπή της εικόνας.
Για την ώρα πάντως επικρατεί μυστήριο... 

ΠΑΜΠΟΣ ΒΑΣΙΛΑΣ 

ΤΙΣ οφειλές της κατασκευαστικής εταιρείας
Froiber, που βρίσκεται υπό εκκαθάριση, καλού-
νται να πληρώσουν οι αγοραστές διαμερισμά-
των σε 17 πολυκατοικίες. Παρά το γεγονός ότι οι
αγοραστές ήταν τυπικοί στις υποχρεώσεις τους,
εξοφλώντας μέχρι σεντ τις δικές τους οφειλές,
τώρα θα πρέπει να πληρώσουν τράπεζες και Φό-
ρο Εισοδήματος από περίπου €10.000 ο καθέ-
νας για να ξεπληρώσουν τις οφειλές της Froiber
και να μπορέσουν να αποκτήσουν τίτλους ιδιο-

κτησίας. 
Μία από τις
τράπεζες μά-
λιστα κάλεσε
τους αγορα-
στές πολυκα-
τοικίας της
Froiber να κα-
τ α β ά λ ο υ ν
από €8.000
για να μπο-
ρέσουν να
εξασφαλί-
σουν τίτλους

ιδιοκτησίας. Οι ιδιοκτήτες αντιπρότειναν την
καταβολή €5.000 αλλά η πρόταση τους απορ-
ρίφθηκε. Οι αγοραστές αποτάθηκαν και σε βου-
λευτές ζητώντας τη βοήθεια τους, αλλά η συμ-
βουλή που τους έδωσαν ήταν «αγοράστε τον μπε-
λά»... Από την άλλη ο Φόρος Εισοδήματος, ζή-
τησε από τους αγοραστές από περίπου €2.500
για οφειλές της κατασκευάστριας, αλλά στη συ-
νέχεια και έπειτα από διαβουλεύσεις το ζητού-
μενο ποσόν περιορίστηκε  περίπου στα €1.000. 
Σε όλη αυτή την ιστορία στην οποία βρέθηκαν
μπλεγμένοι ανυποψίαστοι πολίτες, είναι ενδια-
φέρον το ότι η Froiber δεν είναι εγγεγραμμένη
στο αρμόδιο Συμβούλιο και ως εκ τούτου δεν εί-
χε άδεια για να κτίσει -όχι 17, αλλά ούτε μια- πο-
λυκατοικία.   

Φέσι από κατασκευαστική
Τράπεζες και Φόρος κυνηγούν τους αγοραστές διαμερισμάτων για τα χρέη

απαραδεκτο >>3

• Η Froiber έκτισε 
χωρίς άδεια 17 
πολυκατοικίες 

• Ζητούν από τον 
κόσμο να πληρώσει
«τα σπασμένα»

• Παζάρια με Φόρο
και τραπεζικοί όροι
για το φέσι

Το παραδοσιακό πάτημα των σταφυλιών που δίνει το μούστο, αποτε-
λεί το πιο προσφιλές σημείο διασκέδασης, ιδιαίτερα για τους ξένους

επισκέπτες της Γιορτής του Κρασιού στη Λεμεσό. Λίγοι μπορούν να αντισταθούν στο μεθυστικό κάλεσμα της φημισμένης παραδοσιακής γιορτής, που έλκει
και φέτος οικογένειες, παρέες, ντόπιους και ξένους, σε ένα ατέλειωτο γλέντι. >>17

Εβίβα Λεμεσός, η πόλη του γλεντιού 

«Απέτυχε» σε εξετάσεις που δεν έγιναν ακόμα

Μυστήριο με κλεμμένη εικόνα σε εξωκκλήσι 
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βλέπουν όλοι
τις τρικλοποδιές
Εντατικοποίηση συνομιλιών, έγγραφα, παρα-
σκήνιο και μεθοδεύσεις αποτελούν τα χαρα-
κτηριστικά του σκηνικού στο Κυπριακό.

•Χριστόφιας: Απαντούμε στα σενάρια,
δεν πανικοβαλλόμαστε 

•Αναστασιάδης: Αναμένονται τουρκι-
κές κινήσεις τον Νοέμβριο

•Ομήρου: Βαδίζουμε σε χειρότερη έκ-
δοση από Μπούργκενστοκ 

>>5

Κόμματα από νωρίς 
στην προεκλογική
ΑΡΧΙΖΟΥΝ νωρίς τα προεκλογικά τύμπανα. Ενό-
ψει δύο εκλογικών αναμετρήσεων που θα διε-
ξαχθούν το 2011, βουλευτικές και τοπικής αυ-
τοδιοίκησης, τα κόμματα θα αρχίσουν από το
φθινόπωρο την προετοιμασία τους. >>6

Θερμό φθινόπωρο 
για ευρώ - οικονομίες 
Αντιμέτωποι με μια σειρά μακροοικονομικών
και ρυθμιστικών προκλήσεων για τις οικονο-
μίες των χωρών τους αναμένεται να βρεθούν
οι Ευρωπαίοι ηγέτες με την ολοκλήρωση των
καλοκαιρινών διακοπών.  >>10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μοιραίο σφάλμα ΕΔΥ
στοίχισε σε υποψήφιο 
τη διεκδίκηση θέσης
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Εξορμούν για φάσσες,
αλλά κτυπούν περδίκια
Αυξάνονται οι καταγγελίες για λαθροκυνήγι.
Ανησυχεί η Υπηρεσία Θήρας. >>32

Πάει για πρόεδρος 
και ο τρίτος Μπους
Δύο Μπους δεν ήταν αρκετοί στην ιστορία των
ΗΠΑ, και ήρθε η ώρα για τον τρίτο. Τουλάχιστον
αυτό φαίνεται ότι σκέφτεται ο μικρός αδερφός
του Τζορτζ Μπους, Τζεμπ, που φέρεται να βά-
ζει πλώρη για τον Λευκό Οίκο στις προεδρικές
εκλογές του 2012. >>12

Στην Ιερά Σύνοδο 
το νέο καταστατικό 
Στις 13 Σεπτεμβρίου και ύστερα από πολύμη-
νη επεξεργασία από επιτροπή της Ιεράς Συνό-
δου κατατίθεται προς έγκριση το νέο Κατα-
στατικό της Εκκλησίας της Κύπρου. >>3

>> ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ-ΣΕΛΙΔΑ 15

>> ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ-ΣΕΛΙΔΑ 21

Η ζωή εν τάφω των
μεταλλωρύχων στη Χιλή 
Σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει η γεώτρηση
για τη διάνοιξη ενός πηγαδιού που θα φθάσει
σε βάθος 700 μέτρων για τη διάσωση των 33
μεταλλωρύχων που έχουν παγιδευτεί. Την ίδια
ώρα, η χαρά έδωσε τη θέση της σε οργή για τις
συνθήκες εργασίας. >>9
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Δύο στα δύο για την Ελλά-
δα στο Μουντομπάσκετ,

με την «επίσημη
αγαπημένη»
των Ελλήνων
να νικά, μετά
την Κίνα (89-

81) και το Πουέρ-
το Ρίκο (83-80).

Πρεμιέρα των φιλοξενούμενων αποδείχτηκαν οι τρεις από
τους πέντε αγώνες, με τους οποίους άνοιξε η αυλαία του
72ου παγκύπριου πρωταθλήματος. Σ’ ένα «γεμάτο» παι-
γνίδι, η Ανόρθωση, τυπικά φιλοξενούμενη, αφού η Αλκή
χρησιμοποιεί ως έδρα της το «Αντώνης Παπαδόπου-
λος», πήρε μια νίκη (3-2) γεμάτη άγχος. Το Σάββατο
ΑΕΛ και Παραλίμνι άνοιξαν το χορό, καθώς νίκησαν
Ολυμπιακό και Πέγεια αντίστοιχα με το ίδιο σκορ
(2-0). Την πιο ευρεία νίκη της πρεμιέρας πέτυχε
ο Απόλλωνας, στο άδειο από φιλάθλους Τσί-

ρειο (λόγω τιμωρίας των γηπεδούχων), επί της
Δόξας με 4-0. Στο πέμπτο παιγνίδι της πρεμιέ-
ρας, η Αχνα νίκησε στο Δασάκι με 2-1 την Πάφο. 

Δύο στα δύο 
η Ελλάδα

Η 1η αγωνιστική ολοκληρώ-
νεται σήμερα, με τους «αιώνι-
ους» να μπαίνουν κι αυτοί στο
χορό. Ο ΑΠΟΕΛ στο «βουβό»
ΓΣΠ, λόγω της τιμωρίας των γα-
λαζοκίτρινων, θα υποδεχτεί
(7μ.μ.) τον Ερμή, ενώ η Ομόνοια

εκστρατεύει στη Λάρνακα όπου
την περιμένει (επίσης στις

7μ.μ.) η φιλόδοξη ΑΕΚ.

Μπαίνουν 
στον χορό 
οι «αιώνιοι»

Τρία «διπλά» και δύο «άσοι» στην πρεμιέρα

«Ροπαλιά» του «γηραιού»
στον Ολυμπιακό 
(2-1-) στην πρεμιέρα της
Σούπερ Λίγκα. 
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