
Σύμφωνα με τα Πρακτικά της Βουλής, μετά από
πρόταση νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή από το
βουλευτή και πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επι-

τροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού κ. Άριστο Χρυ-
σοστόμου, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του
ΔΗΚΟ, και από τα μέλη της Επιτροπής βουλευτές κ.
Σταύρο Ευαγόρου, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομά-

δας του ΑΚΕΛ-Νέες Δυνά-
μεις, και Μαρίνο Σιζόπου-
λος θεσπίστηκε προσωρινή
νομοθεσία με την οποία
προνοείται ειδική ρύθμιση
των φορολογικών υποχρεώ-
σεων των φυσικών και νομι-
κών προσώπων σε σχέση με
αδήλωτα εισοδήματα ή
κέρδη. Ο σχετικός νόμος
αναφέρεται ως ο περί Ρύθμι-
σης Φορολογικών Υποχρε-
ώσεων (Ειδικές Διατάξεις) Νόμος του 2004 (αρ. 215(Ι) του
2004).

Κατά τη συζήτηση της υπό αναφορά πρότασης νόμου ο
πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών
και Προϋπολογισμού κ. Άριστος Χρυσοστόμου, δήλωσε τα
ακόλουθα:

«Η αμνήστευση  αδήλωτων εισοδημάτων που βρίσκον-
ται κατατεθειμένα σε κρυφούς λογαριασμούς ή φυγαδεύ-
τηκαν εκτός Κύπρου ή έχουν μετατραπεί σε οποιοδήποτε
άλλο κεφαλαιουχικό στοιχείο δεν αποτελεί πράξη επι-
βράβευσης αλλά πράξη ανάγκης, για να τεθεί τέρμα σε
μια σοβαρής μορφής παρανομία, που κατάντησε μάστιγα
σε βάρος των νομοταγών πολιτών, σε βάρος του δημοσίου
και γενικότερα του κοινωνικού συνόλου.

Ενώ στους εργοδοτούμενους, προτού πληρωθούν, απο-
κόπτονται από τις απολαβές τους όλες οι υποχρεώσεις
τους, όπως οι κοινωνικές ασφαλίσεις, ο φόρος εισοδήματος
και άλλα, μερικοί ασυνείδητοι αυτοεργοδοτούμενοι ή και
επιχειρηματίες αποκρύβουν μέρος των εισοδημάτων τους,
φοροδιαφεύγουν και ταυτόχρονα μεγιστοποιούν και το
σοβαρό πρόβλημα της παραοικονομίας.

Η απόφαση για αμνήστευση αδήλωτων εισοδημάτων
ελήφθη με πολλή περίσκεψη, έχοντας υπόψη το μέγεθος
της  παρανομίας που επετελέσθη και που αποστέρησε το
κράτος από έσοδα πολλών εκατομμυρίων».

Ο κ. Μαρίνος Σιζόπουλος στη δική του παρέμβαση, με-
ταξύ άλλων, έθεσε ένα καίριο ερώτημα όσον αφορά αυτούς
«που για χρόνια ολόκληρα στην ουσία απέκρυπταν εισο-
δήματα, παρανομούσαν και λειτουργούσαν με έναν τρόπο
που απέβαινε σε βάρος της κυπριακής οικονομίας».  Ειδι-
κότερα ο κ. Σιζόπουλος δήλωσε τα ακόλουθα:

«Τίθεται ένα ερώτημα, και τέθηκε από την αρχή, εάν
αυτή η ειδική φορολογική αμνηστία ή ρύθμιση στο τέλος
της ημέρας ουσιαστικά έχει ως στόχο να επιβραβεύσει αυ-
τούς   που για χρόνια ολόκληρα στην ουσία απέκρυπταν
εισοδήματα, παρανομούσαν και τελικά λειτουργούσαν με
έναν τρόπο που απέβαινε σε βάρος της κυπριακής οικονο-
μίας.  Αυτό όντως είναι μια πτυχή του ζητήματος, όμως από
την άλλη πλευρά θα ήταν λάθος να χάσουμε το στόχο της
ανάκαμψης της κυπριακής οικονομίας στηριζόμενοι ακρι-
βώς πάνω σε αυτό το στοιχείο και μόνο.  Αν, λοιπόν, κατα-
νοήσουμε ότι μια κακή οικονομική κατάσταση και μια δυ-
σμενής εξέλιξη των οικονομικών της πατρίδας μας στο
τέλος θα συμπαρασύρει όλους σε αυτή τη φθορά και σε
αυτή την καταστροφή, νομίζω ότι αυτό  που προέχει είναι
ακριβώς η στήριξη της κυπριακής οικονομίας προς όφελος
του συνόλου.  Γι’ αυτό ακριβώς και υπήρξε η σκέψη και η
πρόταση γι’ αυτή την ειδική φορολογική ρύθμιση, η οποία
θα μπορούσε να αποτελέσει ένα θετικό βήμα».

Σε πρόσφατο δημοσίευμα της η εφημερίδα «ΠΟΛΙΤΗΣ»,
κάτω από τον τίτλο «Νομοθέτησε τη φοροδιαφυγή του»,
έγραψε τα ακόλουθα:

«Θέμα ηθικής τάξης και όχι μόνο φαίνεται να προκύπτει
για τον αναπληρωτή πρόεδρο της ΕΔΕΚ και επί σειρά ετών
βουλευτή του κόμματος Μαρίνο Σιζόπουλο. Με βάση 
στοιχεία που εξασφάλισε και δημοσιοποιεί ο «Π», ο κ. Σι-
ζόπουλος, ενώ πρωτοστάτησε για τη φορολογική αμνή-
στευση του 2004 ως μέλος της τότε επιτροπής Οικονομι-
κών, λίγους μήνες αργότερα ο ίδιος αξιοποίησε τις
πρόνοιες της νομοθεσίας για να διευθετήσει δικές του φο-
ρολογικές εκκρεμότητες προηγούμενων ετών.

Yπάλληλος
δημόσιος
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Του Γλαύκου Χατζηπέτρου,
ΓΓ της ΠΑΣΥΔΥ

Συνέχεια στη σελ. 3

«Οφείλουμε να σώσουμε τη χώρα από
την καταστροφή. Σε κάθε μεγάλη στιγμή
μιας χώρας υπάρχουν εκείνοι που αντέ-
χουν και εκείνοι που λιποψυχούν» δή-
λωσε ο Αντώνης Σαμαράς ενώπιον της

Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.   σελ. 11

Νέο σχέδιο για την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας του τομέα
του πολιτισμού και της δημιουρ-
γίας με στόχο την τόνωση της
απασχόλησης και της ανάπτυξης.

Η στροφή στις ψηφιακές τεχνολογίεςκαι οι νέες τάσεις στη
συμπεριφορά των καταναλωτών είναι μερικές από τις προ-
κλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο τομέας    σελ. 10

Έφυγε από τη ζωή η Στέλλα Κακογιάννη
Σουλιώτου, από τη Λεμεσό. Η αείμνηστη
Στέλλα Σουλιώτου υπήρξε μέρος της
ιστορίας της Κυπριακής Δημοκρατίας,
την οποία υπηρέτησε από ξεχωριστές
επάλξεις, προσφέροντας σημαντικές υπη-
ρεσίες. σελ. 12

Έφυγε από τη ζωή η Στέλλα Κακογιάννη-
Σουλιώτη

Στρατηγική για ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας

«Δεν μπορούμε πια να κάνουμε πίσω»
λέει ο Σαμαράς 

Πλήρης διαφάνεια για την αμνήστευση κεφαλαίων

ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ

Αγαπάς την Κύπρο;

ΑΠΟΔΕΙΞΗ...
Δείχνουμε 
ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ 
στη ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ



Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης
Η Ενδοτμηματική Εξέταση για τους

νέους Τεχνικούς στο Τμήμα Γεωλογικής
Επισκόπησης, δυνάμει της Σημείωσης
(4)(β) και της παραγράφου (6) των οικείων
Σχεδίων Υπηρεσίας γι’ ανέλιξή τους από την
Κλίμακα Α2 στην Κλίμακα Α5 ή από την
Κλίμακα Α5 στην Κλίμακα Α7, θα διεξαχθεί
τη Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2012 και ώρα
09:30-11:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριά-
σεων του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπη-
σης. 

Δηλώσεις συμμετοχής από μέρους των
ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν
στη Διευθύντρια του Τμήματος Γεωλογικής
Επισκόπησης (Λεύκωνος 1, 1ος όροφος,
1415 Λευκωσία) μέχρι τη Δευτέρα, 19 Νο-
εμβρίου 2012.

Στο Τμήμα Φυλακών
• Η Ενδοτμηματική Εξέταση στο Τμήμα

Φυλακών, δυνάμει του Κανονισμού 17 των
Περί Δημοσίας Υπηρεσίας (Γενικών) Κανο-
νισμών του 1991 έως 1994 για τη θέση Αρ-
χιδεσμοφύλακα και ικανοποίηση του όρου
4(β) των Σχεδίων Υπηρεσία της θέσης Δε-
σμοφύλακα του Τμήματος Φυλακών, θα
διεξαχθεί στις 5.12.2012 και ώρα 09:00 π.μ.
στο Τμήμα Φυλακών.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι δεν πέ-
τυχαν μέχρι σήμερα στην πιο πάνω ενδο-
τμηματική εξέταση και κατέχουν την μόνιμη
ή έκτακτη θέση Δεσμοφύλακα.

Αιτήσεις από μέρους των ενδιαφερομέ-
νων πρέπει να υποβληθούν στον Αναπλ. Δι-
ευθυντή Φυλακών μέχρι τις 26.11.2012.

Εξεταστέα Ύλη:
1. Ο Περί Φυλακών Νόμος του 1996

(Αριθμός 61(1) του 1996)
2. Ο Περί Φυλακών (Τροποποιητικός)

Νόμος του 1997 (Αριθμός 12(1) του 1997).
3. Οι Περί Φυλακών (Γενικοί) Κανονισμοί

του 1997 και 1998 (Κ.Δ.Π.
121/97, 74/94)

4. Οι Περί Υπηρεσίας Φυ-
λακών Κανονισμοί του 1999

5. Οι Περί Φυλακών (Τα-
μείο Ευημερίας Κρατουμέ-
νων) Κανονισμοί του 1994
Ι(Κ.Δ.Π. 251/94)

6. Οι Περί Φυλακών (Τρο-
ποποιητικοί) Κανονισμοί
του 2005 (Κ.Δ.Π. 307/2005)

7. Οι Περί Φυλακών (Τρο-
ποποιητικός) Νόμος του
2005 (Αριθμός Ν. 96(Ι)
2005), για τον Έλεγχο
Ούρων

8. Ο Περί Φυλακών (Τρο-
ποποιητικός) Νόμος του
2006 (Αριθμός Ν. 94(Ι) του
2006), για την Περιοδική
Φυλάκιση.

9. Ο Περί Φυλακών (Τρο-
ποποιητικός) Νόμος του
2008 (Αριθμός Ν.

116(Ι)/2008), για τον Κατ’ οίκον Περιορι-
σμό

10. Ο Περί Φυλακών (Τροποποιητικός)
Νόμος του 2009 (Αριθμός Ν. 37(Ι/2009),
για το Συμβούλιο Αποφυλάκισης.

• Η Ενδοτμηματική Εξέταση στο Τμήμα
Φυλακών, δυνάμει του Κανονισμού 17 των
Περί Δημοσίας Υπηρεσίας (Γενικών) Κανο-
νισμών του 1991 έως 1994 για τη θέση Λει-
τουργού Φυλακών, θα διεξαχθεί στις
5.12.2012 και ώρα 09:00 π.μ. στο Τμήμα Φυ-
λακών.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι δεν πέ-
τυχαν μέχρι σήμερα στην πιο πάνω ενδο-
τμηματική εξέταση και κατέχουν την θέση
Επιθεωρητή και όλοι οι Αρχιδεσμοφύλακες
που έχουν πετύχει τις εξετάσεις για προ-
αγωγή στη Θέση Επιθεωρητή.

Αιτήσεις από μέρους των ενδιαφερομέ-
νων πρέπει να υποβληθούν στον Αναπλ. Δι-
ευθυντή Φυλακών μέχρι τις 26.11.2012.

Εξεταστέα Ύλη:
1. Ο Περί Φυλακών Νόμος του 1996

(Αριθμός 61(1) του 1996)

2. Ο Περί Φυλακών (Τροποποιητικός)
Νόμος του 1997 (Αριθμός 12(1) του 1997).

3. Οι Περί Φυλακών (Γενικοί) Κανονισμοί
του 1997 και 1998 (Κ.Δ.Π. 121/97, 74/94)

4. Οι Περί Υπηρεσίας Φυλακών Κανονι-
σμοί του 1999

5. Οι Περί Φυλακών (Ταμείο Ευημερίας
Κρατουμένων) Κανονισμοί του 1994
Ι(Κ.Δ.Π. 251/94)

6. Οι Περί Φυλακών (Τροποποιητικοί)
Κανονισμοί του 2005 (Κ.Δ.Π. 307/2005)

7. Οι Περί Φυλακών (Τροποποιητικός)
Νόμος του 2005 (Αριθμός Ν. 96(Ι) 2005),
για τον Έλεγχο Ούρων

8. Ο Περί Φυλακών (Τροποποιητικός)
Νόμος του 2006 (Αριθμός Ν. 94(Ι) του
2006), για την Περιοδική Φυλάκιση.

9. Ο Περί Φυλακών (Τροποποιητικός)
Νόμος του 2008 (Αριθμός Ν. 116(Ι)/2008),
για τον Κατ’ οίκον Περιορισμό

10. Ο Περί Φυλακών (Τροποποιητικός)
Νόμος του 2009 (Αριθμός Ν. 37(Ι/2009),
για το Συμβούλιο Αποφυλάκισης. �

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
Ο Παναγιώτης Βασιλείου, Ειδικός Ψυχο-

λόγος (με δοκιμασία), Υπηρεσίες Ψυχικής
Υγείας, διορίζεται στη θέση Ειδικού Ψυχο-
λόγου (προηγουμένως καλούμενη Κλινικός
Ψυχολόγος) αναδρομικά από τις 15 Μαΐου
2009.

Ο Διονύσιος Ν. Μαυρονικόλας, ο οποίος
είχε διοριστεί από τις 15 Μαρτίου 2010 στη
θέση Γενικού Διευθυντή, Υπουργικό Συμ-
βούλιο και του οποίου ο πιο πάνω διορισμός
αργότερα ακυρώθηκε από το Ανώτατο Δι-
καστήριο, διορίζεται στην ίδια θέση ανα-
δρομικά από τις 15 Μαρτίου 2010.
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

Ο Ανδρέας Δημητρίου, Ανώτερος Τεχνι-
κός Γεωργικών Ερευνών, Ινστιτούτο Γεωρ-
γικών Ερευνών, προάγεται στη θέση Πρώ-
του Τεχνικού Γεωργικών Ερευνών, από τις
16 Οκτωβρίου 2012.

Η Γεωργία Ροτσάκη-Κρητιώτη, Λειτουρ-
γός Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παρα-
λήπτη, προάγεται στη θέση Λειτουργού
Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλή-
πτη Α΄, από τις 15 Οκτωβρίου 2012.

Οι πιο κάτω Επιμελητές, 1ης Τάξης,
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, προ-
άγονται στη θέση Ανώτερου Επιμελητή,
από τις 15 Οκτωβρίου 2012: Ειρήνη Κα-
κουρή, Χρυσόστομος Κωνσταντινίδης.

Ο Ιωάννης Φιλίππου, Επιμελητής, 1ης
Τάξης, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού,
προάγεται στη θέση Ανώτερου Επιμελητή,
από τις 15 Οκτωβρίου 2012.

Οι πιο κάτω Επιμελητές, Υπουργείο Παι-
δείας και Πολιτισμού, προάγονται στη θέση
Επιμελητή, 1ης Τάξης, από τις 15 Οκτω-

βρίου 2012: Άννα Παυλάκη, Κούλλα Δ. Μι-
χαήλ, Θέμις Κοκκίνου, Πόλα Κ. Ιωάννου.

O Γεώργιος Κωστή, Βοηθός Αρχιεπιστά-
της, Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπη-
ρεσιών, προάγεται στη θέση Αρχιεπιστάτη,
από τις 15 Οκτωβρίου 2012.

Ο Παύλος Γιαβρής, Μηχανολόγος, 1ης
Τάξης, Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών, προάγεται στη θέση Ανώτερου
Μηχανολόγου Μηχανικού, από τις 15
Οκτωβρίου 2012.

Η Κατίνα Κούλλουρου, Επιθεωρήτρια
Ακτινογράφος (Ακτινοθεραπείας), Ιατρικές
Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας,
προάγεται στη θέση Ανώτερης Επιθεωρή-
τριας Ακτινογράφου (Ακτινοθεραπείας),
από τις 15 Οκτωβρίου 2012.

Ο Χρίστος Ρ. Μιχαηλίδης, Εκτελεστικός
Μηχανικός, 1ης Τάξης, Τμήμα Ανάπτυξης
Υδάτων, προάγεται στη θέση Ανώτερου
Εκτελεστικού Μηχανικού, από την 1η Νο-
εμβρίου 2012.

Ο Φαίδρος Ρουσής, Ανώτερος Τεχνικός
Μηχανικός, Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων,
προάγεται στη θέση Πρώτου Τεχνικού Μη-
χανικού, από την 1η Νοεμβρίου 2012.

Ο Σάββας Μαρδαπήττας, Δεσμοφύλα-
κας, προάγεται στη θέση Αρχιδεσμοφύ-
λακα, από την 1η Νοεμβρίου 2012.

Ο Μιχαλάκης Ι. Στεφάνου, Δεσμοφύλα-
κας, προάγεται στη θέση Αρχιδεσμοφύ-
λακα, από την 1η Νοεμβρίου 2012.

Ο Ανδρέας Ευσταθίου, Δεσμοφύλακας,
προάγεται στη θέση Αρχιδεσμοφύλακα,
από την 1η Νοεμβρίου 2012.

Ο Γεώργιος Χρ. Σάββα, Δεσμοφύλακας,
προάγεται στη θέση Αρχιδεσμοφύλακα,

από την 1η Νοεμβρίου 2012.
Η Χλόη Βαρνάβα-Χατζηδημητρίου, Δε-

σμοφύλακας, προάγεται στη θέση Αρχιδε-
σμοφύλακα, από την 1η Νοεμβρίου 2012.

Ο Σωτήρης Χ. Δαλίτης, Δεσμοφύλακας,
προάγεται στη θέση Αρχιδεσμοφύλακα,
από την 1η Νοεμβρίου 2012.

Ο  Μάριος Δημητρίου, Δεσμοφύλακας,
προάγεται στη θέση Αρχιδεσμοφύλακα,
από την 1η Νοεμβρίου 2012.

Ο Ανδρέας Ευθυμίου, Δεσμοφύλακας,
προάγεται στη θέση Αρχιδεσμοφύλακα,
από την 1η Νοεμβρίου 2012.

Ο Δημητράκης Στυλιανού, Λειτουργός
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Α΄, Τελωνεία,
προάγεται στη θέση Ανώτερου Λειτουργού,
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, από την 1η
Νοεμβρίου 2012.
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

Η Ελένη Χατζηκυπριανού, Ιατρικός Λει-
τουργός, 1ης Τάξης (Ψυχιατρικής), παραι-
τήθηκε από τις 15 Οκτωβρίου 2012.
ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ

Ο Σωτήρης Καγιάς, Τελωνειακός Λει-
τουργός, αφυπηρέτησε από τις 12 Οκτω-
βρίου 2012.

Ο Γρηγόρης Πέτρου, Ανώτερος Λειτουρ-
γός Εσωτερικών Προσόδων, αφυπηρέτησε
από τις 17 Οκτωβρίου 2012.

Η Ιουλία Τοπάκη, Ανώτερος Φοροθέτης
Α΄, αφυπηρέτησε από τις 13 Οκτωβρίου
2012.

Η Ροζάννα-Αμφιτρίτη Κούτσιου, Ανώτε-
ρος Διοικητικός Λειτουργός, αφυπηρέτησε
από τις 17 Οκτωβρίου 2012.

Η Ευανθία Μάου, Πρώτος Γραμματειακός
Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις 16

Οκτωβρίου 2012.
Η Καλυψώ Α. Παπανικολάου, Ανώτερος

Γραμματειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε
από τις 12 Οκτωβρίου 2012.

Η Ελένη Κωνσταντίνου, Γραμματειακός
Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις 15
Οκτωβρίου 2012.

Η Τασούλλα Ρ. Ναζίρη, Γραμματειακός
Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις 15
Οκτωβρίου 2012.

Η Ελένη Λ. Καλημέρη, Γραμματειακός
Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις 18
Οκτωβρίου 2012.

Ο Γεώργιος Ν. Αντωνίου, Βοηθός Γρα-
φείου Α΄, αφυπηρέτησε από τις 18 Οκτω-
βρίου 2012.

Ο Μιχαλάκης Λιπέρης, Βοηθός Γραφείου,
αφυπηρέτησε από τις 18 Οκτωβρίου 2012.

Ο Αντωνάκης Χρ. Παναγιώτου, Ανώτερος
Τεχνικός Επιθεωρητής, Τμήμα Οδικών Με-
ταφορών, αφυπηρέτησε από τις 15 Οκτω-
βρίου 2012.

Η Ανδρούλα Ευθυμίου, Βοηθός Προϊστά-
μενη Νοσηλευτικός Λειτουργός, αφυπηρέ-
τησε από τις 14 Οκτωβρίου 2012.

Ο Νίκος Φ. Χριστοφόρου, Πρώτος Νο-
σηλευτικός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από
τις 14 Οκτωβρίου 2012.

Η Μαρία Γεωργίου, Νοσηλευτικός Λει-
τουργός,  αφυπηρέτησε από τις 21 Σεπτεμ-
βρίου 2012.

Ο Σταύρος Σταύρου, Ιατρικός Λειτουρ-
γός, 1ης Τάξης, αφυπηρέτησε από τις 14 Σε-
πτεμβρίου 2012.

Η Μαρούλα Νεάρχου-Φιλιππίδου, Ανώ-
τερος Οδοντιατρικός Λειτουργός, αφυπη-
ρέτησε από τις 15 Οκτωβρίου 2012. �
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Εάν ο κόραξ λευκανθεί και η χιών μαυρίσει
ίσως στο οικονομικό να βρούμε κάποια λύση!
Κόμματα, παρακόμματα κι όλες οι Συντεχνίες
με στόμφο αναφέρονται εις τις ατασθαλίες
αίτινες κατασπάραξαν τα οικονομικά μας
κι έκτοτε απωλέσαμε οι πάντες τα νερά μας,
και μείναμε από ρευστό στη γη τη μακαρία
χωρίς να διαφαίνεται για μάς πια σωτηρία!!
Και τώρα εναποθέτουμε τις όποιες μας ελπίδες
προτού καλύψουν το νησί μεγάλες καταιγίδες
στην Τρόϊκα πού, σίγουρα, θα μάς καταποντίσει
και δε θα βρούμε άνθρωπο για να μάς ... ανελκύσει!!!

Kωστάκης Π. Iωαννίδης

H ΣATIPA TOY K.Π.I.

ΚΑΤΑΠΟΝΤΙΣΜΟΣ

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
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Aπό την Eπίσημη Eφημερίδα

Ενδοτμηματικές Εξετάσεις



Aπόψεις και σχόλια
Η κρίσιμη ψηφοφορία 

Πλησιάζει η ώρα της κρισιμότερης μετα-
πολιτευτικά ψηφοφορίας στο ελληνικό Κοι-
νοβούλιο και εύλογο είναι να εντείνονται οι
προσπάθειες προκειμένου όχι μόνο να απο-

τραπεί το ενδε-
χόμενο ενός αρ-
νητικού αποτε-
λέσματος αλλά
και να διασφα-
λιστεί η υπερ-

ψήφιση των μέτρων με τη μεγαλύτερη δυ-
νατή πλειοψηφία.

Και φυσικά, οι προσπάθειες που εντείνον-
ται είναι αυτές που καταβάλλονται προς την
πλευρά της ΔΗΜΑΡ με την ελπίδα ότι,
ακόμη και την ύστατη στιγμή, θα βρεθεί η
φόρμουλα που θα επιτρέψει να διατηρηθεί
συμπαγής ο κυβερνητικός σχηματισμός και
να ξεπεραστεί με τον καλύτερο τρόπο το εμ-
πόδιο που μας χωρίζει από την εκταμίευση
των 31,5 δισ.

Μέχρι στιγμής οι αντιρρήσεις της
ΔΗΜΑΡ δεν έχουν καμφθεί, αλλά ταυτό-
χρονα δεν έχουν σιγήσει και οι φωνές εκεί-
νες που επιμένουν ότι η κυβερνητική ενό-
τητα θα πρέπει να διατηρηθεί, διότι αποτε-
λεί, εκτός των άλλων, και την καλύτερη
εγγύηση για την εφαρμογή των προβλεπό-
μενων από τη συμφωνία μέτρων.

Αλλά είναι και για άλλους λόγους ανα-
γκαία η διατήρηση του σημερινού κυβερνη-
τικού συνασπισμού. Επανειλημμένα έχει
διαπιστωθεί και ρητά, άλλωστε, έχει τονιστεί
από τους εταίρους και δανειστές μας ότι η
συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων
κομμάτων στην κυβέρνηση αποτελεί στοι-
χείο φερεγγυότητας και ως εκ τούτου είναι
επιθυμητή, αν όχι και απαραίτητη. Και δεν
πρέπει να μας διαφεύγει ότι η βασική αιτία
που μας αντιμετωπίζουν θετικότερα από τον
Ιούνιο και μετά είναι αυτή ακριβώς η ιδιαι-
τερότητα της σημερινής κυβέρνησης.

Και αυτήν τη θετική αντιμετώπιση τη
χρειαζόμαστε και μετά την ψήφιση των μέ-
τρων, προκειμένου να διασφαλίσουμε και
όσα άλλα διεκδικούμε, με στόχο να μπούμε
σε αναπτυξιακή τροχιά και να δημιουργή-
σουμε τις προϋποθέσεις για την έξοδο από
την κρίση.

«ΕΘΝΟΣ»,
5.11.2012

• Αναμφίβολα η απόφαση αυτή θα σημα-
δέψει καθοριστικά την πορεία και το
μέλλον της χώρας.

�

Αυτά έλεγαν πριν ένα χρόνο...
Με συγκρατημένα σχόλια υποδέχθηκαν

οι αναλυτές τα εξαμηνιαία αποτελέσματα
των κυπριακών τραπεζών που ανακοινώθη-
καν χθες και προχθές και παρουσιάζουν ζη-
μιές λόγω της απομείωσης των ελληνικών

κρατικών ομολόγων. Χθες ανακοίνωσε τα
αποτελέσματά της και η Ελληνική με ζημίες,
πριν από τη φορολογία, 29,2 εκατομμυρίων
ευρώ, σε σύγκριση με κέρδη 16,7 εκατ. ευρώ
για την αντίστοιχη περίοδο του 2010. Η Ελ-
ληνική ανακοίνωσε ότι έχει στην κατοχή της
ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου ονομα-
στικής αξίας 110 εκατομμυρίων ευρώ, ταξι-
νομημένα στην κατηγορία «Διακρατούμενα
μέχρι τη Λήξη». 

Οι αναλυτές θεωρούν σημαντικό το γεγο-
νός ότι με την ανακοίνωση των αποτελε-

σμάτων και κυρίως με τη δημοσιοποίηση της
κατάστασης σε σχέση με τα ελληνικά ομό-
λογα σταματούν οι φήμες και η σεναριολο-
γία όσον αφορά το εύρος της έκθεσης των
κυπριακών τραπεζών αλλά και το ύψος της
ζημιάς την οποία θα επωμισθούν οι κυπρια-
κές τράπεζες μέσα από το σχέδιο στήριξης
της ελληνικής οικονομίας μέσω του ιδιωτι-
κού τομέα. 

Φαίνεται ότι το κόστος δεν είναι δυσβά-
στακτο είπε ο οικονομολόγος καθηγητής
Στέλιος Πλατής, ενώ ο γενικός διευθυντής
της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχά-
νων Μιχάλης Πήλικος ανέφερε ότι οι μικρές
σχετικά απώλειες των κυπριακών τραπεζών
αποδεικνύουν ότι αυτές ήταν καλά προετοι-
μασμένες, για ν’ αντιμετωπίσουν τις επι-
πτώσεις από την κατάσταση στην Ελλάδα. 

Ο γενικός διευθυντής της ΟΕΒ είπε στις
δικές του δηλώσεις ότι η κεφαλαιακή βάση
των κυπριακών τραπεζών αποδεικνύεται αρ-
κετά ισχυρή, ώστε ν’ αντέχει τους κλυδωνι-
σμούς που προκαλούν οι απομειώσεις των
ελληνικών ομολόγων. 

Ο κ. Πήλικος εξέφρασε πλήρη εμπιστο-
σύνη στο τραπεζικό σύστημα της Κύπρου
και σημείωσε ότι η κατάσταση αναμένεται
να εξομαλυνθεί σύντομα μέσω και των μέ-
τρων εξυγίανσης της κυπριακής οικονο-
μίας.

«η σημερινή»,
1.9.2011

• Αυτά έλεγαν τότε οι «καθηγητές» της οι-
κονομίας!! Άξιος ο μισθός τους.

�

Αδήλωτα εισοδήματα
Οι ψίθυροι και οι επώνυμες καταγγελίες

ότι βουλευτές βρίσκονται ανάμεσα σε όλους
όσοι είχαν εκμεταλλευθεί τον Νόμο περί Ει-
δικής Ρύθμισης Φορολογικών Υποχρεώ-
σεων του 2004, αμνηστεύοντας εισοδήματα

που δεν είχαν
φροντίσει προ-
ηγουμένως να δη-
λώσουν στον
φόρο εισοδήμα-
τος, προσωποποι-
ούνται στον ανα-

πληρωτή πρόεδρο του ΚΣ ΕΔΕΚ, Μαρίνο
Σιζόπουλο, ο οποίος ως βουλευτής και
μέλος της κοινοβουλευτικής επιτροπής Οι-
κονομικών ήταν εκ των εισηγητών τής εν
λόγω νομοθεσίας το 2003.

Σύμφωνα με φερόμενα αντίγραφα από βε-
βαιώσεις της Επιτροπής Διαχείρισης Δηλώ-
σεων Ειδικής Ρύθμισης Φορολογικών Υπο-
χρεώσεων, στις 27 Ιανουαρίου 2005, ένα
μήνα πριν να λήξει η πρώτη ανανέωση προ-
θεσμίας δηλώσεων κρυφών εισοδημάτων
(όπως προβλεπόταν στην τροποποίηση του
Νόμου, που ψηφίστηκε το 2005), ο Μαρίνος
Σιζόπουλος αμνήστευσε σε τέσσερις δόσεις
59.600 λίρες. Πρόσβαση στα τέσσερα αντί-
γραφα των κρυφών εισοδημάτων του κ. Σι-
ζόπουλου, ο «Π» απέκτησε χτες, ενώ σύμ-
φωνα με πληροφορίες, ο κ. Σιζόπουλος έχει
υποβάλει προς ειδική φορολογική διευθέ-
τηση πολλαπλάσιο αριθμό κρυφών κεφα-
λαίων. 

Τα τέσσερα αντίγραφα, στα οποία απέ-
κτησε πρόσβαση ο «Π», αναφέρονται σε «ει-
σοδήματα ή κέρδη» του κ. Σιζόπουλου «που
έχουν μετατραπεί σε οποιαδήποτε άλλη
μορφή, περιλαμβανομένης ακίνητης ή κινη-
τής περιουσίας ή τίτλων ή κεφαλαίων εντός
ή εκτός Κύπρου». Οι τέσσερις δόσεις των εν
λόγω εισοδημάτων του κ. Σιζόπουλου ανα-
λύονται σε 20.000, 18.000, 17.300 και 4.300
λίρες Κύπρου.

«ΠΟΛΙΤΗΣ»,
1.11.2012

• Αναμφίβολα υπάρχει θέμα ηθικής τάξης
και όχι μόνο. �
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Ο κ. Σιζόπουλος παραβίασε τον κανονι-
σμό της Βουλής ο οποίος προνοεί ότι βου-
λευτής με ίδιον συμφέρον σε υπό συζήτηση
νομοθεσία οφείλει να το δηλώσει και να αυ-
τοεξαιρεθεί από την ψήφισή του. Ο πρώην
βουλευτής της ΕΔΕΚ όχι μόνο απέφυγε να
ενημερώσει τους συναδέλφους του για τα
κρυμμένα εισοδήματά του, αλλά επιπλέον
πρωτοστάτησε στη σύνταξη και προώθηση
της νομοθεσίας ρύθμισης αδήλωτων εισο-
δημάτων». 

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της ΕΔΕΚ
Μαρίνος Σιζόπουλος απάντησε ως ακολού-
θως:

«Αυτοί που επιχειρούν να με πλήξουν με
αυτόν τον τρόπο, προβάλλοντας μια κα-
θόλα νόμιμη ενέργεια ως ιδιοτελή, συνει-
δητά παραβιάζουν τη νομοθεσία».  Και πρό-
σθεσε ότι «είναι γεγονός αναντίλεκτο ότι
από τη φορολογική αμνηστία ο μεγάλος
κερδισμένος ήταν η κυπριακή οικονομία».

Στη συνέχεια διερωτήθηκε  από πότε μια
νόμιμη διαδικασία είναι παράνομη και από
πότε τίθεται θέμα ηθικής τάξης, για πρό-
ταση η οποία αφορά το σύνολο του λαού.
Τέλος, έθεσε το ερώτημα εάν η πολιτεία θα
διερευνήσει ποιος διέρρευσε τα συγκεκρι-
μένα στοιχεία, κατά παράβαση της σχετικής
νομοθεσίας.

Από τα αναντίλεκτα γεγονότα προκύ-
πτουν τα ακόλουθα:

α. Όντως ο κ. Σιζόπουλος διαδραμάτισε
πρωταγωνιστικό ρόλο στη ψήφιση της νο-
μοθεσίας που προβλέπει για την ειδική ρύθ-
μιση φορολογικών υποχρεώσεων (βλ. Πρα-
κτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων – Η΄
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ – ΣΥΝΟΔΟΣ
Γ, Συνεδρίαση 1ης Ιουλίου, 2004).

β. Από την απάντηση που έδωσε ο κ. Σι-
ζόπουλος είναι φανερό πέρα για πέρα ότι
στον ουσιώδη χρόνο για τη λήψη απόφα-
σης σε σχέση με την  υπό αναφορά νομοθε-
σία είχε και ο ίδιος αδήλωτα εισοδήματα και
συνεπώς συγκαταλεγόταν μεταξύ εκείνων
που, όπως ο ίδιος χαρακτήριζε,Ε «για χρό-
νια ολόκληρα στην ουσία απέκρυπταν ει-
σοδήματα, παρανομούσαν και τελικά λει-
τουργούσαν με έναν τρόπο που απέβαινε σε
βάρος της κυπριακής οικονομίας». Συνα-
κόλουθα ο κ. Σιζόπουλος παραβίασε τον
κανονισμό της Βουλής ο οποίος προνοεί ότι
βουλευτής με ίδιον συμφέρον σε υπό συζή-
τηση νομοθεσία οφείλει να το δηλώσει και
να αυτοεξαιρεθεί από την ψήφισή του.

γ. Από τη φορολογική αμνηστία το κρά-
τος όχι μόνο δεν κέρδισε, αλλά αντίθετα
χάρισε στους διάφορους φοροφυγάδες ένα
ποσό που ξεπερνά το 1 δις λίρες.

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της ΕΔΕΚ
έθεσε και το ερώτημα εάν η πολιτεία θα διε-
ρευνήσει ποιος διέρρευσε τα συγκεκριμένα
στοιχεία, κατά παράβαση της σχετικής νο-
μοθεσίας, για να διασφαλίσει τη μελλον-
τική της αξιοπιστία, καθώς όπως ανέφερε,
είναι φανερό ότι η διαρροή έγινε από τον
φορολογικό του φάκελο και ως εκ τούτου
πρόκειται για άτομο ή άτομα που ανήκουν
στο προσωπικό του Τμήματος Εσωτερικών
Προσόδων και τον κύκλο των ατόμων που
χειρίζονται τον συγκεκριμένο φάκελο.
Κατά την ταπεινή μας άποψη εκείνο που θα
έπρεπε να απασχολεί τον κ. Σιζόπουλο είναι
η δική του συμπεριφορά και η δική του
αξιοπιστία.

Έχει λεχθεί, από πλευράς της ΕΔΕΚ,  ότι
η αξιοποίηση της νομοθεσίας περί φορολο-
γικής αμνήστευσης αποτελεί μία νόμιμη

πράξη που είχε δικαίωμα να ασκήσει ο κάθε
πολίτης ανεξαρτήτως της ιδιότητάς του.
Ατυχώς, για σκοπούς υπεράσπισης του κ.
Σιζόπουλου  σημειώθηκε, ακόμη,  ότι η συγ-
κεκριμένη απόφαση περί φορολογικής
αμνήστευσης έτυχε χρήσης από χιλιάδες
πολίτες και υπήρξε ιδιαιτέρως επωφελής για
την κυπριακή κοινωνία με την εισροή δεκά-
δων εκατομμυρίων λιρών στα ταμεία του
κράτους. Θα συμφωνήσουμε εν μέρει με τη
θέση αυτή.  Ασφαλώς πολλοί είναι οι επώ-
νυμοι που αξιοποίησαν τη νομοθεσία της
φοροκομπίνας, αλλά σίγουρα μεταξύ
αυτών δεν θα βρεθούν ούτε μισθοσυντήρη-
τοι ούτε και άνεργοι.

Δυστυχώς δεν εξετάστηκε η συνταγματι-
κότητα της υπό αναφορά νομοθεσίας και
κατά συνέπεια ισχύει  η αρχή του τεκμηρίου
της συνταγματικότητας του νόμου (βλ. The
Board for Registration of Architechts &
Civil Engineers v. Christodoulos Kyriakides
(1966) 3 CLR 640, 654-655, ΡΙΚ και άλλοι
v. Καραγιώργη & άλλων (1991) 3 Α.Α.Δ
159, 177 και Αντωνίου v. Δημοκρατίας
(1997) 3 Α.Α.Δ. 441, 445).  Πρέπει, όμως
να λεχθεί ότι παρόμοια πρόταση νόμου κρί-
θηκε από την Ολομέλεια του Ανωτάτου Δι-
καστηρίου ως αντίθετη και ασύμφωνη προς
τις διατάξεις των άρθρων 24 και 28 του Συν-
τάγματος.  Πρόκειται για πρόταση νόμου,
που ψηφίστηκε με τον τίτλο «ο περί Ρύθμι-
σης Φορολογικών Χρεών (Ειδικές Διατά-
ξεις) Νόμος του 2007 (βλ. Αναφορά αρ.
2/2007).  

Επειδή υπήρχαν αμφιβολίες όσον αφορά
τη συνταγματικότητα του υπό αναφορά
Νόμου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αφού
έλαβε τη συμβουλή του Γενικού Εισαγγε-
λέα της Δημοκρατίας, καταχώρησε την
Αναφορά αρ. 2/2007 στο Ανώτατο Δικα-
στήριο δυνάμει του Άρθρου 140 του Συν-
τάγματος.

Στις 27 Μαΐου του 2008 η Ολομέλεια του
Ανωτάτου Δικαστηρίου, γνωμάτευσε ως
ακολούθως:

«Οι πρόνοιες του επίδικου Νόμου, που
δεν παραπέμπουν στις δυνάμεις του φορο-
λογουμένου, δημιουργούν, χωρίς εξ αντι-
κειμένου εύλογο έρεισμα, αυθαίρετη διά-
κριση και προκαλούν δυσμενή μεταχείριση
των νομιμοφρόνων προσώπων που εκπλη-
ρώνουν τις υποχρεώσεις τους προς το δη-
μόσιο, έναντι και προς όφελος αυτών που
αρνούνται να αναλάβουν και να εκπληρώ-
σουν τις ίδιες υποχρεώσεις, τους οποίους
αντίθετα και ευνοούν.

Η ομόφωνη, επομένως, Γνωμάτευση του
Ανωτάτου Δικαστηρίου είναι πως ο υπό εξέ-
ταση νόμος ευρίσκεται σε αντίθεση και
είναι ασύμφωνος προς τις διατάξεις των
Άρθρων 24 και 28 του Συντάγματος.  Η
Γνωμάτευση μας αφορά ολόκληρο το Νόμο
εφόσον το περιεχόμενό του είναι ενιαίο και
άπτεται μόνο του ζητήματος που έχουμε συ-
ζητήσει».

Χαιρετίζουμε με ικανοποίηση την από-
φαση του Προέδρου του ΕΥΡΩΚΟ κ. Δη-
μήτρη Συλλούρη να εγγράψει το θέμα της
αμνήστευσης κεφαλαίων στην Επιτροπής
Θεσμών και Αξιών και ευελπιστούμε ότι εν
τέλει θα δοθούν στη δημοσιότητα πλήρη
στοιχεία όσων «αξιοποίησαν» τις ευεργετι-
κές πρόνοιες της προαναφερόμενης νομο-
θεσίας, Καταλήγοντας εγείρουμε το ερώ-
τημα κατά πόσο συνεχίστηκε η τακτική των
κρυφών και αδήλωτων εισοδημάτων και/ή
κατά πόσο οι «ευεργετηθέντες» στη συνέ-
χεια δήλωναν στις αρμόδιες αρχές τα πραγ-
ματικά τους εισοδήματα. �

Πλήρης διαφάνεια για την 
αμνήστευση κεφαλαίων
Συνέχεια από σελ. 1
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Υπήρξε ζωτικό κομμάτι της ιστο-
ρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας -
Ήταν η πρώτη γυναίκα δικηγόρος

της Κύπρου, η πρώτη γυναίκα Υπουργός
της Κυπριακής Δημοκρατίας και η πρώτη
και μοναδική γυναίκα Γενική Εισαγγελέας
της χώρας μας 

Η Στέλλα Σουλιώτη καταγόταν από οι-
κογένεια γνωστών νομικών, κλάδον τον
οποίον και η ίδια ακολούθησε και έτυχε τι-
μητικών τίτλων από αγγλικά πανεπιστήμια.
Ήταν ένα από τα τέσσερα παιδιά του σερ
Παναγιώτη και της Αγγελικής Κακογιάννη,
αδελφή του διεθνούς φήμης σκηνοθέτη Μι-
χάλη Κακογιάννη, του γνωστού δικηγόρου
Γώγου Κακογιάννη και της Γιαννούλας Κα-
κογιάννη Προέδρου του Ιδρύματος Μιχά-
λης Κακογιάννης στην Αθήνα. Η μοναδική
της κόρη Αλεξία γιατρός στο επάγγελμα, ζει
μόνιμα στο Λονδίνο.

Η Στέλλα Σουλιώτη προσέφερε υπηρε-
σίες στον τόπο της σε διάφορα επίπεδα.
Στη Δημόσια Υπηρεσία, ως εθελόντρια στο
Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και ως ιδιώτης δικη-
γόρος και άσκησε το επάγγελμα του δικη-
γόρου, ως η πρώτη γυναίκα δικηγόρος στην

Κύπρο.
Το 1938 φοίτησε στο Saint James Secreta-

rial College του Λονδίνου στον τομέα των
Γραμματειακών Σπουδών, εργάστηκε ως
γραμματέας στην τότε αποικιακή κυβέρ-
νηση σε ηλικία μόλις 18 ετών. Ήταν σύμ-
φωνα με την ίδια το πρώτο κορίτσι που ερ-
γαζόταν σε γραφείο στην Κύπρο ως γραμ-
ματέας. Στην συνέχεια εργάστηκε στο
Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών ως γραμ-
ματέας του Διευθυντή και υπεύθυνη του
προσωπικού. Όταν το 1943 για πρώτη φορά
άρχισε η στρατολόγηση και γυναικών στην
Κύπρο, εντάχθηκε στη Βασιλική Αεροπορία
Γυναικών. Το φθινόπωρο του 1946 αποχώ-
ρησε από την Αεροπορία με τον βαθμό του
Υπολοχαγού. Σπούδασε Νομικά στο Λον-
δίνο στo Gray’s Inn από το 1948. Απο-
κτώντας τον τίτλο του Barrister-at-Law
επέστρεψε στην Κύπρο το 1951, για να
ασκήσει τη δικηγορία στο γραφείο του πα-
τέρα της στη Λεμεσό.

Από τον Αύγουστο του 1960 μέχρι τον
Ιούλιο του 1970 υπηρέτησε στην πρώτη
μετά την ανεξαρτησία Κυβέρνηση ως
Υπουργός Δικαιοσύνης και για μερικά χρό-
νια ως Υπουργός Υγείας.

Μετά από δέκα χρόνια επιτυχούς Υπουρ-
γικής θητείας η Στέλλα Σουλιώτη έγινε η
πρώτη Επίτροπος Νομοθεσίας μια θέση που
υπηρέτησε με επιτυχία μέχρι το 1984, βά-
ζοντας γερά θεμέλια στον σημαντικό αυτό
θεσμό.

Ταυτόχρονα ήταν σύμβουλος του Προ-
έδρου της Δημοκρατίας στις ενδοκοινοτι-
κές συνομιλίες που άρχισαν τον Ιούνιο του
1968. Από το 1974 ασκεί καθήκοντα συν-
τονιστή της ξένης βοήθειας προς τους πρό-
σφυγες της Κύπρου και από το 1976 διετέ-
λεσε ως σύμβουλος του Προέδρου της Δη-
μοκρατίας στις ενδοκυπριακές συνομιλίες.

Σε ηλικία 64 ετών, ενώ ήταν έτοιμη να
αφυπηρετήσει, της προτάθηκε από τον τότε
Πρόεδρο της Δημοκρατίας Σπύρο Κυπρια-
νού η θέση του Γενικού Εισαγγελέα της Δη-
μοκρατίας. Από τη θέση της Γενικού Εισαγ-
γελέα υπηρέτησε μέχρι το 1988 ενώ από το
1987 μέχρι το 1991 υπηρέτησε και ως
Μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της
ΟΥΝΕΣΚΟ. 

Έχει γράψει μελέτες σε θέματα νομικής
φύσεως, κυρίως για τα ανθρώπινα δικαιώ-
ματα. Σημειώνεται ότι έχεις δωρίσει στην
Κυβέρνηση μέρος του άριστα οργανωμένου
αρχείου της ιστορικής σημασίας.

Η Στέλλα Σουλιώτη προσέφερε επίσης
και σε άλλους τομείς της κοινωνικής ζωής.
Ήταν Πρόεδρος Συνδέσμων και Οργανώ-
σεων και έτυχε πολλών τιμητικών διακρί-
σεων από Οργανισμούς του εξωτερικού. �

Έφυγε από τη ζωή η Στέλλα Σουλιώτη
Πρωτοπόρος για την εμπλοκή της γυναίκας στα κοινά
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Την αείμνηστη Στέλλα Σουλιωτη τίμησε η ΠΑΣΥΔΥ σε εκδήλωση της Επιτροπής Γυναι-
κών το 2003 με θέμα «Σ΄ αυτές που άνοιξαν το δρόμο» στην οποία τιμήθηκαν πρωτοπό-
ρες στον αγώνα για την ανέλιξη της γυναίκας στην Κύπρο ως την πρώτη γυναίκα
Υπουργό της Κύπρου.  

Αγαπητοί
Ο θυρεοειδής είναι ένας από τους σημαντικότερους αδένες του

ενδοκρινικού μας συστήματος.  Ανατομικά βρίσκεται στο τράχηλο
μπροστά από το λάρυγγα και αποτελείται από δύο τμήματα, δεξιό
και αριστερό, που ονομάζονται λοβοί, συνδεδεμένοι με ένα στενό
μέρος, τον ισθμό.  O θυρεοειδής αδένας παράγει τρεις βασικές ορ-
μόνες που χρησιμεύουν κυρίως για τη ρύθμιση του μεταβολισμού.

Οι όζοι του θυρεοειδούς είναι ένα συχνό πρόβλημα του ανθρώ-
πινου οργανισμού.  Ο θυρεοειδικός όζος είναι μια διόγκωση μέσα
στον φυσιολογικό αδένα.  Πρόκειται για ένα συνηθισμένο εύρημα
που αφορά σχεδόν το μισό του παγκόσμιου πληθυσμού.  Με την
αύξηση της ηλικίας αυξάνεται και η πιθανότητα να αναπτύξει κα-
νείς όζους στο θυρεοειδή. Αν και οι περισσότεροι όζοι είναι ακίν-
δυνοι και δεν προκαλούν συμπτώματα, ένα ποσοστό μέχρι και 15%
μπορεί να είναι κακοήθεις όζοι.

Τα τελευταία χρόνια, η διάγνωση και η αντιμετώπισή τους έχει
αλλάξει σημαντικά και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έχουν βελ-
τιωθεί πάρα πολύ τόσο οι εργαστηριακές όσο και οι απεικονιστι-
κές μέθοδοι που βοηθούν στην εντόπιση και τη διάγνωση τους.
Ενώ η συχνότητα των όζων παλαιότερα με την ψηλάφηση υπολο-
γιζόταν σε λιγότερο του 10% του πληθυσμού, σήμερα με το υπε-
ρηχογράφημα, η συχνότητά τους αγγίζει σχεδόν το 80%. Επιπλέον,
με τις νέες μεθόδους διαπιστώνονται περισσότεροι του ενός όζοι
στο 20%-48% των ασθενών που έχουν έναν ψηλαφητό όζο.  Οι όζοι
αντιμετωπίζονται τόσο χειρουργικά όσο και φαρμακευτικά.

Αυτό το ενδιαφέρον και σημαντικό θέμα πραγματεύεται η 4η
Ετήσια Επιστημονική Ημερίδα που πραγματοποιείται εις μνήμην
της Χριστίνας.  Αξιόλογοι Κύπριοι ομιλητές αναμένεται να δώσουν
στο κοινό εκείνες της πληροφορίες και απαντήσεις που ο καθένας
από εμάς χρειάζεται για να κατανοήσει ένα τόσο ενδιαφέρον θέμα.

Για την επιστημονική επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου 
Ιδρύματος ΧΡΙΣΤΙΝΑ Α. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Δρ. Νίκος Κατωδρύτης
Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος 



Αναρωτιέμαι, πόσο πειστικοί μπορεί
να είμαστε, όταν επιχειρούμε ν’
ακουμπήσουμε το φαινόμενο της

φοροδιαφυγής, θεωρώντας ότι τ’ όλο εγ-
χείρημα, αφορά όλους τους άλλους, εκτός
από εμάς τους ίδιους. Το θέμα, είναι σχε-
τικά απλό. Σε χώρες, με υγιή δημόσια οικο-
νομικά, οι πολίτες, αντιλαμβάνονται εξίσου
καλά την έννοια της ατομικής και της συλ-
λογικής φορολογικής ευθύνης. Έτσι έχουν
μάθει να σκέφτονται από μικρά παιδιά.
Έτσι τους έχουν μάθει. Είναι μέρος, της παι-
δείας τους. Έχει γίνει, κομμάτι της κουλ-
τούρας τους.

Κατά την ταπεινή μου προσωπική
άποψη, ουδέποτε πρόκειται να καταπολε-
μήσουμε, ουσιαστικά και ριζικά, το πρό-
βλημα της φοροδιαφυγής, αν η στρατηγική
μας σ’ αυτόν τον νευραλγικό τομέα, παρα-
μείνει μονοδιάστατη. Απαιτείται, λοιπόν,
μια πολυεπίπεδη προσέγγιση, αν θέλουμε,
πράγματι, να λύσουμε το πρόβλημα, αντί
να το λιβανίζουμε, επειδή, προφανώς, αυτό
μας υπαγορεύει το προσωπικό μας συμφέ-
ρον. Αν κανείς από εμάς, δεν έβαζε το 
προσωπικό του συμφέρον, πάνω απ’ το
συλλογικό συμφέρον, δε θα υπήρχε φορο-
διαφυγή. Βεβαίως, θα μου πείτε, και θα
΄χετε απόλυτο δίκαιο, ότι αν, γενικότερα,
το ατομικό συμφέρον δεν υπερίσχυε του
συλλογικού, ο κόσμος μας, δε θα ΄χε τα
χάλια και την εικόνα διάλυσης που παρου-
σιάζει σήμερα. 

Αγαπητές φίλες και φίλοι, αγαπητοί συμ-
πολίτες.  

Έστω και τώρα, σ’ αυτήν την κρίσιμη
καμπή της ιστορίας μας, που όλοι αισθανό-
μαστε ότι η οικονομία μας βρίσκεται στο
χείλος του γκρεμού, ας σταθούμε στο ύψος
των περιστάσεων, επιδιώκοντας, ως πολί-
τες αυτού του ήδη πονεμένου τόπου, μια
εθνική στρατηγική καταπολέμησης της φο-
ροδιαφυγής, που θα λαμβάνει υπόψη, την
ύπαρξη τριών διακριτών επιπέδων - δικλί-
δων ασφαλείας, για τη θωράκιση του δη-
μοσιονομικού και κατ’ επέκταση του εθνι-
κού οικονομικού μας ιστού. Στο πρώτο
επίπεδο, βρίσκεται ο φορολογικός αυτοέ-
λεγχος, που πρέπει όλοι να κάνουμε σε
σχέση με τις δικές μας -προσωπικές- φορο-
λογικές υποχρεώσεις. Εγώ, πληρώνω τους
φόρους που μου αναλογούν; Στο δεύτερο
επίπεδο, βρίσκεται, αυτό που εγώ ονομάζω,
κοινωνική φορολογική επαγρύπνηση, μια
βαρυσήμαντη έννοια, που κρύβει μέσα της,
ένα μηχανισμό συστηματικής ενεργοποί-
ησης των αντανακλαστικών μιας κοινω-
νίας, που ΄χει εκπαιδευτεί για να επιβρα-
βεύει όσους συμμορφώνονται με τις
φορολογικές τους υποχρεώσεις και να στη-
λιτεύει όσους φοροδιαφεύγουν. Εγώ, πλη-
ρώνω τους φόρους που μου αναλογούν.
Συνεπώς, απαιτώ, απ’ όλους τους υπόλοι-
πους, να πράττουν το ίδιο. Στο τρίτο επί-
πεδο, βρίσκεται ο μηχανισμός παρέμβασης
του φορολογικού ελεγκτικού μηχανισμού
του Κράτους, ο οποίος πρέπει να ενεργο-
ποιείται για να επαναφέρει το σύστημα σε
κατάσταση ισορροπίας, όταν κι εφόσον πα-
ρουσιάζονται στρεβλώσεις. Ποια είναι η
συμπεριφορά του κράτους, έναντι αυτών
που πληρώνουν κι αυτών που δεν πληρώ-
νουν τους φόρους τους; Φορολογικός αυ-
τοέλεγχος, λοιπόν, κοινωνική φορολογική
επαγρύπνηση, επιβράβευση όσων συνει-
σφέρουν στα δημόσια βάρη και παραδειγ-

ματική τιμωρία σ’ όσους φοροδιαφεύγουν. 
Πολύ φοβάμαι, όμως, ότι εδώ που φτά-

σαμε, με το παγκόσμιο οικονομικό σύ-
στημα να καταρρέει, δε μας παίρνει, πλέον,
ο χρόνος. Μπροστά σε μια τέτοια συγκυ-
ρία, πρέπει να κάνουμε την υπέρβαση.
Απαιτείται, να έχουμε όραμα.  Επιβάλλεται,
ν’ αλλάξουμε νοοτροπία και να καλλιεργή-
σουμε μια νέα φορολογική κουλτούρα στον
τόπο μας. 

Δεν είναι όραμα η πάταξη της φοροδια-
φυγής. Όραμα είναι η ανάπτυξη της φορο-
λογικής συνείδησης. Όραμα είναι να πεί-
σουμε τον κάθε πολίτη, ν’ αναλάβει την
δική του προσωπική φορολογική ευθύνη, η
οποία αποτελεί μέρος της συλλογικής φο-
ρολογικής ευθύνης. Όραμα δεν είναι να πε-
ριορίσουμε τους φοροφυγάδες, όραμα είναι
ν’ αυξήσουμε τους φορολογικά ευσυνείδη-
τους πολίτες. Όραμα είναι ο καθένας απ’
εμάς, να κάνει το σωστό, να κάνει αυτό που
πρέπει. 

Πρέπει, όλοι, ν’ αντιληφθούμε, ότι χρει-
αζόμαστε, άμεσα, περισσότερα έσοδα, για
ν’ ανατρέψουμε την κατάσταση. Και για να
το πετύχουμε αυτό, ένας, μόνο, τρόπος
υπάρχει: να βάλουμε, όλοι, μηδενός εξαι-
ρουμένου, το χέρι στην τσέπη, συνεισφέ-
ροντας στα δημόσια βάρη αναλόγως των
δυνάμεων μας, σύμφωνα και με το Άρθρο
24 του Συντάγματος. Κι όσοι γελούν, αυτή
τη στιγμή, πίσω απ’ την πλάτη μας, επειδή
κατορθώνουν να φοροδιαφεύγουν, πλουτί-
ζοντας αδικαιολόγητα εις βάρος των υπο-
λοίπων, ας έχουν κατά νου, τα λόγια του
Αριστοτέλη, ότι, «σε μια κοινωνία όπου
όλοι πεινούν, ούτε οι πλούσιοι δε μπορούν
να χαρούν τα πλούτη τους».  

Είμαστε, άραγε, μια κοινωνία, που πεινά;
Προς το παρόν όχι. Πολύ σύντομα, όμως,
ίσως. Στο παρόν στάδιο, είμαστε μια κοι-
νωνία, πολύ διαφορετική απ’ αυτή που
ήμαστε, πριν από 3 χρόνια. Με την ανεργία
να ΄χει χτυπήσει κόκκινο, με το τραπεζικό
σύστημα ν’ αναζητεί τρόπους ανάκτησης
της κουτσουρεμένης κεφαλαιακής του
επάρκειας, με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
να κλείνουν η μία πίσω απ’ την άλλη και τα
εισοδήματα των μισθωτών να συρρικνώ-
νονται, νομίζω, μπορούμε να συμφωνή-
σουμε όλοι, στο ότι αυτό, ακριβώς, συμβαί-
νει. Τι περιμένουμε, λοιπόν; Τι άλλο πρέπει
να γίνει, για ν’ αλλάξουμε νοοτροπία και
συμπεριφορά;

Πιστεύω ότι ως κοινωνία έχουμε την
υποχρέωση και συνεπώς πρέπει να μά-
θουμε τον κόσμο να πληρώνει φόρους και
όχι απλώς να τον καλούμε να πληρώνει
φόρους. Μαθαίνω, σημαίνει αποκτώ γνώση
κι αναλαμβάνω δράση με συνείδηση για το
τι κάνω. 

Θα πρέπει, κάποτε, να φτάσουμε στο ση-
μείο όπου ο πολίτης, θα μπορεί, αβίαστα,
να χρησιμοποιεί τη λέξη φόρος, ως συνώ-
νυμη της λέξης συνεισφορά. Για να επι-
τευχθεί κάτι τέτοιο, οφείλουμε να καλλιερ-
γήσουμε το έδαφος με τέτοιο τρόπο, έτσι
ώστε, να ευδοκιμήσει στον τόπο μας, ένα
κοινωνικά ωφέλιμο φορολογικό σκέπτε-
σθαι, που θα προάγει τη φορολογική συ-
νείδηση, θα στηλιτεύει τη συμπεριφορά
του φοροφυγά και θα καλλιεργεί στον
απλό πολίτη, μια κουλτούρα η οποία θα ευ-
νοεί το έργο της διασφάλισης των δημο-
σίων εσόδων. Ως πολίτες, είμαστε υποχρε-
ωμένοι να προστατεύουμε τα δημόσια
έσοδα και να διαφυλάττουμε το δημόσιο
πλούτο. Θα πρέπει, όλοι, να αντιληφθούμε,
ότι το έργο της διασφάλισης των δημο-
σίων εσόδων και γενικά η διαφύλαξη της
δημόσιας περιουσίας, δεν είναι υπόθεση
του ενός, αλλά υπόθεση όλων μας.

Λέγεται - από τους ειδικούς - ότι η όραση
ενός παιδιού αρχίζει να διαμορφώνεται λί-
γους μήνες μετά τη γέννησή του και συνε-
χίζει να διαμορφώνεται, το πολύ, μέχρι και
το έβδομο έτος τη ηλικίας του.  Αναρωτιέ-
μαι. Μήπως συμβαίνει το ίδιο και με τη δια-
μόρφωση της φορολογικής συνείδησης; Αν
αυτό ισχύει, τότε, πόσο πειστικός μπορεί
να είναι κάποιος, κάθε φορά που προσπα-
θεί να κάνει αναφορά στην άμεση ανάγκη
που υπάρχει για δημιουργία φορολογικής
συνείδησης; Το βέβαιο είναι ότι πολύ πιο
εύκολα μπορεί να γαλουχηθεί ένα μικρό
παιδί, με την ιδέα ότι πρέπει να γίνει ένας
φορολογικά ευσυνείδητος άνθρωπος, παρά
ένας φοροφυγάς. Κατ’ αναλογία, πολύ πιο
εύκολα μπορεί κάποιος να αποφύγει τη
χρήση ναρκωτικών παρά να σταματήσει τη
χρήση ναρκωτικών. Συνεπώς, κατά την τα-
πεινή μου προσωπική άποψη, αν θέλουμε
σε κάποιο στάδιο, ως κοινωνία, να περη-
φανευόμαστε ότι έχουμε την οποιαδήποτε
στρατηγική για τη διαμόρφωση φορολογι-
κής συνείδησης,  θα πρέπει, αυτή η στρα-
τηγική, να έχει ως αφετηρία της τα παιδιά
που συμβολίζουν το μέλλον. 

Αν, το σήμερα χαρακτηρίζεται από ένα
ψηλό επίπεδο φοροδιαφυγής, γιατί το
αύριο να μη χαρακτηρίζεται από ένα ψηλό
επίπεδο φορολογικής ευσυνειδησίας; Ποιοι
είναι, όμως, αυτοί που αύριο θα είναι οι φο-
ρολογικά ευσυνείδητοι; Θα τολμήσω να
πω: σίγουρα όχι, οι σημερινοί φοροφυγά-
δες. Επιβάλλεται, λοιπόν, να επενδύσουμε
στους νέους ανθρώπους από πολύ νωρίς.
Πρέπει να βοηθήσουμε τα παιδιά μας ν’ αν-
τιληφθούν την αξία της εθελούσιας φορο-
λογικής συμμόρφωσης πριν αυτά γίνουν
κλέφτες, καθώς, σε καμία περίπτωση, δεν
πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός ότι η
φοροδιαφυγή αποτελεί σοβαρότατη μορφή
κλοπής. Θέλω να πιστεύω ότι κανείς δε θα
ήθελε το παιδί του να γίνει φοροφυγάς, δη-
λαδή κλέφτης. Σ’ αυτά τα πλαίσια σκέψης,
ας καταστεί αυτό το άρθρο ως ο θεμέλιος
λίθος ενός πρωτότυπου οικοδομήματος,
στην πρόσοψη του οποίου, θα αναγράφε-
ται, μ’ ανεξίτηλο χρώμα και με κεφαλαία
γράμματα, το σλόγκαν: “ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ-
ΤΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ”. Αυτό το οι-
κοδόμημα, όμως, αγαπητές φίλες και φίλοι,
αγαπητοί συμπολίτες, ίσως αργήσει να
ολοκληρωθεί κι εμείς δεν έχουμε χρόνο. Το
ποτήρι των ευκαιριών έχει σχεδόν στραγ-
γίξει. Απομένουν, μόνο, λίγες σταγόνες ευ-
καιρίας. Το μέλλον των παιδιών μας κρέμε-
ται, στην κυριολεξία, από μια λεπτή
κλωστή. Από στιγμή σε στιγμή, τα πάντα
μπορεί να χαθούν και ο μόνο ο Θεός ξέρει
τι θα γίνει στο επόμενο επεισόδιο... Μπο-
ρούμε να κάνουμε κάτι τώρα; Θα σας
κάνω μια εισήγηση. Ανέκαθεν, με προβλη-
μάτιζε η φράση “με ή χωρίς απόδειξη”. Δυ-
στυχώς, ο προβληματισμός αυτός, απο-
δείχθηκε ότι ήταν καθόλα βάσιμος. 

“Με ή χωρίς απόδειξη;” 
Αυτό το καταραμένο ερώτημα, βεβαίως,

σε συνδυασμό με πολλά άλλα, οδήγησαν
την Ελλάδα στο χάος, διαλύοντας, αρχι-
κώς, τον εθνικό δημοσιονομικό ιστό της,
και βυθίζοντας, τελικώς, τη χώρα, σε
διαρκή συστηματική ύφεση, μια πικρή
πραγματικότητα, τα πλοκάμια της οποίας,
έχουν ακουμπήξει, την πλέον οδυνηρή συ-
νέπεια, που αφορά στην απώλεια μέρους
της κυριαρχίας της. 

Πού οδήγησε, λοιπόν, μια φορολογική
κουλτούρα, βασισμένη στη φράση “με ή
χωρίς απόδειξη”; Οδήγησε σε μια κατά-
σταση, όπου, οι μοναδικοί κερδισμένοι, σή-
μερα, είναι οι φοροφυγάδες και οι μονίμως
χαμένοι, όσοι ανήκουν στις επόμενες γε-
νιές, καθώς, το μέλλον τους, έχει, πλέον,
υποθηκευτεί, σε τρίτους. Και το χειρότερο
απ’ όλα, είναι, ότι αυτοί οι τρίτοι, δεν απο-
φασίζουν με γνώμονα το εθνικό συμφέρον,
αλλά με βάση τις ορέξεις και τις βουλές
των στυγνών κι αμείλικτων αγορών. 

Εύχομαι, τουλάχιστον, εμείς εδώ, ως πο-
λίτες της μικρής μεν, αλλά περήφανης Κύ-
πρου μας, να μην επιτρέψουμε, ποτέ, να
επικρατήσει, στη χώρα μας, μια παρόμοια
φορολογική νοοτροπία, γιατί, τότε, θα εί-
μαστε άξιοι της τύχης μας. Ας δανειστούμε
το “Αγαπάς την Ελλάδα, Απόδειξη” κι ας
το μετατρέψουμε, σε “Αγαπάς την Κύπρο,
Απόδειξη”. Εμείς, όμως, να το κάνουμε
πράξη. Να μη μείνουμε στα λόγια. Να μην
αφήσουμε την κατάσταση να ξεφύγει. Να
ενεργήσουμε πριν να είναι αργά. Να δεί-
ξουμε κόκκινη κάρτα στη φοροδιαφυγή!

Αναρωτιέμαι, πράγματι, αν κάποιος δι-
καιούται, ενώ φοροδιαφεύγει, να θεωρεί
τον ευατό του, πολίτη αυτής της χώρας.
Προσωπικά, θεωρώ, ότι όσοι φοροδιαφεύ-
γουν, δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από
κάποιον ξένο εισβολέα, που λεηλατεί τη
δημόσια περιουσία εν καιρώ ειρήνης. Οι
πολίτες που αγαπούν τον τόπο τους, οι πο-
λίτες που νοιάζονται για τα παιδιά και τα
εγγόνια τους, ούτε λεηλατούν τον πλούτο
των επόμενων γενεών, ούτε κι ανέχονται τη
φοροδιαφυγή των υπολοίπων. Οι φορολο-
γικά ευσυνείδητοι πολίτες, επιδεικνύουν
μηδενική ανοχή στη φοροδιαφυγή. Την
απεχθάνονται και την πολεμούν, με κάθε
μέσο, ενισχύοντας, έτσι, το φορολογικό
ελεγκτικό μηχανισμό του κράτους. Αν δεν
το χωνέψουμε αυτό, αν δεν το κατανοή-
σουμε, αν δεν αλλάξουμε μυαλά, αν δεν ξυ-
πνήσουμε, δεν πρόκειται κι ούτε θα δούμε,
ποτέ, άσπρη μέρα. Για όσο χρονικό διά-
στημα θα παριστάνουμε τους τυφλούς, θα
κωφεύομε ή θα κρατούμε το στόμα μας
κλειστό, για τόσο κι άλλο τόσο, θα στε-
ρούμε απ΄τα παιδιά μας το δικαίωμα να
περπατούν με το κεφάλι ψηλά, να είναι πε-
ρήφανα και να ζουν, όχι σε μια οποιαδή-
ποτε Κύπρο, αλλά, στην Κύπρο που τους
αξίζει. �
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Του Μενέλαου Π. Γεωργιάδη,
Πτυχ. Διοίκησης Επιχειρήσεων,
ΜΒΑ 
Συνθέτης-Συγγραφέας

Δείχνουμε Κόκκινη Κάρτα στη Φοροδιαφυγή!

Κάθε Τετάρτη από τις 13.00-15.00 προσφέρεται μπουφέ με 
Μεσογειακές γεύσεις στην ειδική τιμή €10.00 το άτομο 
(με προκράτηση). Κανονική τιμή €15.00 (χωρίς κράτηση).  

Τηλ: 22 255540       Αχαιών 1, Λευκωσία 1101
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Στις αρχές του 19ου αιώνα η Ελλά-
δα ήταν μια φτωχή και παραμελημέ-
νη επαρχία της Οθωμανικής αυτο-

κρατορίας. Δύο αιώνες μετά και αφού με-
σολάβησαν πολλά, ανάμεσά τους η
Μικρασιατική καταστροφή και η ήττα από
την Τουρκία, η ναζιστική κατοχή και ένας
εμφύλιος πόλεμος -συμφορές τις οποίες
δεν γνώρισαν οι γείτονες-, η Ελλάδα έχει
αφήσει πίσω της οικονομικά την άλλοτε
κραταιά αυτοκρατορία. Παρά την κρίση, με
πάνω από 25.000 δολάρια κατά κεφαλήν, οι
Ελληνες είναι κατά πολύ πλουσιότεροι από
τους Τούρκους που βρίσκονται κοντά στα
14.000 δολάρια. Προφανώς κάτι έχουμε κά-
νει σωστά.

Τι όμως; Το γιατί κάποια έθνη προ-
οδεύουν και κάποια άλλα μένουν στάσιμα
ή υποχωρούν απασχολεί για πολλά χρόνια
οικονομολόγους, ιστορικούς και κοινωνιο-
λόγους, χωρίς να έχει απαντηθεί ικανοποι-
ητικά. Κι ένα σχετικά νέο βιβλίο* από έναν
Τούρκο και έναν Αμερικανό ακαδημαϊκό,
τους Ντ. Ατσέμογλου και Τζ. Ρόμπινσον,
επιχειρεί να δώσει απαντήσεις. Δεν είναι
γραμμένο για την Ελλάδα. Θα μπορούσε,
όμως, να εξηγήσει πολύ καλά πού τα κατα-
φέραμε, αλλά κυρίως γιατί βρισκόμαστε
σήμερα σε αδιέξοδο.

Η βασική καινοτομία του βιβλίου είναι η
θέση ότι πίσω από τη φτώχεια ή τον πλού-
το των κρατών δεν βρίσκεται η γεωγραφία
ή το κλίμα αλλά πολιτικοί παράγοντες. Και
ότι τον καθοριστικό ρόλο τον παίζουν οι
θεσμοί και το πόσο ελέγχονται από τις ελίτ
ή είναι ανοικτοί στη συμμετοχή των πολι-
τών. Προϋπόθεση για τη λειτουργία των
θεσμών, βέβαια, είναι η ύπαρξη ισχυρής και
αποτελεσματικής κεντρικής εξουσίας ικα-
νής να κατοχυρώνει ένα κράτος δικαίου.

Στην Ελλάδα, με το ξεκίνημα σχεδόν της
Επανάστασης, έγινε προσπάθεια να συγ-
κροτηθεί ένα κράτος στα ευρωπαϊκά πρό-
τυπα - προσπάθεια που αποτελούσε τερά-

στιο άλμα για τα δεδομένα της εποχής.
Υπήρξαν πολλά εμπόδια και συχνά πισω-
γυρίσματα που εκδηλώθηκαν με δραματι-
κό τρόπο από τα πρώτα χρόνια της ανε-
ξαρτησίας με τη δολοφονία του Καποδί-
στρια.

Το 1981, ωστόσο, πιστέψαμε ότι η πορεία
αυτή ολοκληρώθηκε με την ένταξη της Ελ-
λάδας στην Ευρωπαϊκή Ενωση - την τότε
ΕΟΚ. Αναγνωριστήκαμε επιτέλους σαν μια
ισότιμη Ευρωπαϊκή Δημοκρατία. Ή μήπως
όχι;

Τις τελευταίες δεκαετίες είμαστε μάρτυ-
ρες της αντίθετης πορείας. Αντί να βελτιώ-
νεται η αποτελεσματικότητα του κράτους,
αυξάνονται τα κρούσματα της διαφθοράς
και εμφανίζονται φαινόμενα διάλυσης και
ακραίας αναποτελεσματικότητας.

Αδυνατούμε να μαζέψουμε τους φόρους
και δεν μπορούμε να ελέγξουμε την αυθαί-
ρετη δόμηση. Ολόκληροι τομείς του κρά-
τους, όπως οι στρατιωτικές προμήθειες και
η Υγεία, γίνονται έρμαια συμφερόντων. Η
επιχειρηματικότητα και η καθημερινότητα
του πολίτη βραχυκυκλώνονται στη γρα-
φειοκρατία. Επικρατεί αίσθηση γενικευμέ-
νης ανομίας και ακόμα και αυτή η στοιχει-
ώδης λειτουργία, απαραίτητη για κάθε πο-
λιτισμένη συνύπαρξη, η απονομή δηλαδή
της δικαιοσύνης, έχει καταστεί προβλημα-
τική.

Δεν πρόκειται, βέβαια, για νέα φαινόμε-
να. Στις δεκαετίες του '50 και του '60 ωστό-
σο, όταν τα περιθώρια ανάπτυξης της χώ-
ρας ήταν μεγάλα μετά τις καταστροφές της
Kατοχής και του Eμφυλίου, οι ανεπάρκειες
αυτές δεν ήταν καθοριστικές.

Οπως σημειώνουν χαρακτηριστικά οι
συγγραφείς, για ένα πρώτο αναπτυξιακό
άλμα η ύπαρξη και μόνο ισχυρής κεντρικής
εξουσίας είναι αρκετή. Και αναφέρουν χα-
ρακτηριστικά τις εντυπωσιακές επιδόσεις
της Σοβιετικής Ενωσης επί Στάλιν, όταν οι
αγρότες, από έναν αγροτικό τομέα που
χρησιμοποιούσε τεχνολογία του Μεσαί-
ωνα, μεταφέρθηκαν στη βιομηχανία, με
αποτέλεσμα εκρηκτικούς ρυθμούς αύξησης
της παραγωγικότητας. Πρόκειται, όμως,
για μια ανάπτυξη με ημερομηνία λήξης.

Αυτό ακριβώς μοιάζει να συμβαίνει στην

Ελλάδα σήμερα. Επειτα από μια περίοδο
τεχνητής ευημερίας, δηλαδή ευημερίας με
δανεικά, βρισκόμαστε στην ανάγκη να
προχωρήσουμε σε έναν βαθύ μετασχηματι-
σμό του παραγωγικού μας μοντέλου.

Ανακαλύπτουμε, όμως, ότι οι αλλαγές
αυτές δεν μπορούν να προχωρήσουν γιατί
υπάρχουν ισχυρά κατεστημένα συμφέρον-
τα που τις εμποδίζουν. Το ιδιαίτερό μας χα-
ρακτηριστικό ίσως είναι ότι τα συμφέρον-
τα αυτά δεν περιορίζονται σε μια οικονομι-
κή ολιγαρχία αλλά επεκτείνονται σε
μεγάλα τμήματα του πληθυσμού κι έχουν
και συντεχνιακό χαρακτήρα.

Τύποις είμαστε μια ανοικτή ευρωπαϊκή
δημοκρατία. Στην πράξη είμαστε ένα
άθροισμα συμφερόντων όπου κάθε νέα
προσπάθεια οικονομικής επιτυχίας και κοι-
νωνικής ανόδου αντιμετωπίζει τεράστια
προβλήματα. Και με αυτήν την έννοια οι
θεσμοί παραμένουν κλειστοί στους απλούς

πολίτες.
Τα παραδείγματα, άπειρα. Οταν ένας

νέος επιχειρηματίας προσπάθησε να μπει
στην αγορά με μια νέα μπίρα βρέθηκε απο-
κλεισμένος από το σύστημα διανομής.
Χρειάστηκε 20 και πλέον χρόνια, άπειρο
πείσμα και πολλά εκατομμύρια χαμένα για
να επιβιώσει.

Οταν ένας εφοπλιστής επιχείρησε να αλ-
λάξει το τουριστικό υπόδειγμα με μια ολο-
κληρωμένη μονάδα γύρω από ένα γήπεδο
γκολφ, χρειάστηκε επίσης 20 χρόνια, άπει-
ρο πείσμα και πολλά χαμένα εκατομμύρια
για να ολοκληρώσει απλώς την επένδυσή
του.

Μια μεγάλη ξένη εταιρεία που θα θελή-
σει να έρθει στην Ελλάδα για μια παραγω-
γική επένδυση και στον βαθμό που δεν θα
έχει κάποιο τεράστιο τεχνολογικό πλεονέ-
κτημα και δεν θα προσαρμοστεί ?συνήθως
με έναν ντόπιο συνέταιρο... στην ελληνική
γραφειοκρατία, το πιθανότερο είναι να τα
εγκαταλείψει πριν καν ανοίξει.

Επιπροσθέτως, μια διεθνοποιημένη δι-
κηγορική εταιρεία θα βρει απέναντί της τη
μαχόμενη δικηγορία, μια εταιρεία ταξί τον
μαχόμενο Λυμπερόπουλο, ένα φαρμακείο-
επιχείρηση τον μαχόμενο Λουράντο, ένα
ιδιωτικό πανεπιστήμιο τους μαχόμενους
καθηγητές, ακόμα και ένα κομμωτήριο,
όπως είδαμε από τη λίστα των κλειστών
επαγγελμάτων, θα έχει να αντιμετωπίσει
τους μαχόμενους κομμωτές.

Το γιατί όλα αυτά αντιστρατεύονται την
ανάπτυξη είναι γνωστό στους οικονομολό-
γους. Το πλεονέκτημα του καπιταλισμού
είναι αυτό που ο Σουμπέτερ ονόμασε δημι-
ουργική καταστροφή. Το ότι είναι ανοικτός
δηλαδή στον ανταγωνισμό, στις νέες τε-
χνολογίες και σε νέους τρόπους παραγω-
γής που μοιραία υποκαθιστούν τους υπάρ-
χοντες.

Στην Ελλάδα η έννοια της ελεύθερης οι-
κονομίας περιορίζεται στις πιστωτικές κάρ-
τες, στην κατανάλωση και στις εισαγωγές.
Ε, αυτό δεν φτάνει, ας το πάρουμε απόφα-
ση! �

«Γιατί τα έθνη αποτυγχάνουν», 
Ντ. Ατσέμογλου, Τζ. Ρόμπινσον

Γιατί τα κάναμε θάλασσα...
Του Παντελή Καψή,
από το Αθηναϊκό ΕΘΝΟΣ

Την ερχόμενη Τρίτη η εκδήλωση καλωσορίσματος συνταξιούχων 2010-2011

ΗΟργάνωσή μας, μέσα στα πλαίσια
των προσπαθειών της για περαιτέ-
ρω σύσφιγξη των σχέσεων των με-

λών της, μετά και από σχετική πρωτοβου-
λία και εισήγηση του Κλάδου Συνταξιούχων
διοργανώνει εκδήλωση καλωσορίσματος
συναδέλφων που αφυπηρέτησαν το 2010
και το 2011.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την
Τρίτη 13 Νοεμβρίου στις 8μ.μ., στο Οίκημα
της Οργάνωσής μας στη Λευκωσία (Αίθου-
σα GRAND HALL) και περιλαμβάνει εισα-
γωγικές ομιλίες από το Γ.Γ. της Οργάνωσης
Γλαύκο Χατζηπέτρου και τον Πρόεδρο του
Κλάδου Συνταξιούχων, Νίκο Παναγιώτου.
Θα ακολουθήσει δείπνο πλαισιωμένο με

καλλιτεχνικό πρόγραμμα.
Πρόσκληση για συμμετοχή στην εκδήλω-

ση έχει ήδη σταλεί στους συναδέλφους που
αφυπηρέτησαν το 2010 και 2011 και τους

ζητήθηκε να συμπληρώσουν σχετικό έντυ-
πο και να το αποστείλουν στα Γραφεία της
Οργάνωσής για την καλύτερη διοργάνωση
της εκδήλωσης. �

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ

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

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

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

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

3. Επαρχία Πάφου - 
Υποκατάστημα Εταιρείας, Νεόφυτου Νικολαίδη 31

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

Από την Επιτροπεία



Στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής
κατά την συζήτηση του θέματος
Αξιογράφων επικρίθηκαν οι παρά-

λογα υψηλές απολαβές των ηγετικών στε-
λεχών των Τραπεζών Κύπρου και Λαϊκής,
όπως και τα μπόνους που παραχωρήθησαν
στους ιδίους. Τα ποσά αυτά αντιπροσω-
πεύουν πολλά εκατομμύρια και επιβαρύ-
νουν ακόμα πιο πολύ τις Τράπεζες αυτές
που αντιμετωπίζουν σήμερα σοβαρή οικο-
νομική κρίση λόγω λανθασμένων και αλό-
γιστων πολιτικών τους. Τα γεγονότα αυτά
προκάλεσαν μεγάλη αίσθηση και αγανά-
κτηση ανάμεσα στον κόσμο που καλείται
να περικόψει μισθούς και συντάξεις για να
περισωθούν οι ίδιες. Οι μισθοί και τα μπό-
νους που έχουν παραχωρηθεί σε στελέχη
των εν λόγω Τραπεζών φτάνουν μερικά
εκατομμύρια και είναι τόσο εξωφρενικά
που ανάγκασαν τον ίδιο τον Γενικό Εισαγ-
γελέα να δηλώσει πως “αυτοί οι μισθοί
είναι παράλογοι για τα Κυπριακά δεδο-
μένα”. Εύλογα διερωτάται κανείς βάσει
ποιάς λογικής δόθηκαν και επιπρόσθετα
μπόνους που λογικά παραχωρούνται σε
εκείνους τους εργαζόμενους για τις εξαιρε-
τικές τους επιδόσεις και στην συμβολή

τους για την αύξηση των κερδών ενός ορ-
γανισμού. Στο λεξικό Μπαμπινιώτη δίδεται
η πιο κάτω εξήγηση στον ορισμό μπόνους:-
“Δώρο. Πρόσθετη αμοιβή σε εργαζόμενο
για τον επαγγελματικό του ζήλο, τις εξαι-
ρετικές του επιδόσεις και γενικά τη σημαν-
τική συμβολή του στην παραγωγικότητα
και την αύξηση των κερδών υπηρεσίας, ορ-
γανισμού, επιχείρησης κλπ.”

Στην πράξη τα στελέχη αυτά έχουν επι-
βραβευθεί για τις ενέργειες τους που τελικά
οδήγησαν τις Τράπεζες που υπηρετούσαν
σε χρεωκοπία και επιφόρτωσαν τον λαό μ’
ένα επιπρόσθετο χρέος πολλών εκατομμυ-
ρίων. Εγείρεται συνεπώς ένα τεράστιο
ηθικό θέμα για τους ίδιους που εισέπραξαν
τα μπόνους “για τις εξαίρετες υπηρεσίες
τους για την αυξηση των κερδών των Τρα-
πεζών”.

Κάτι παρόμοιο παρουσιάστηκε τελευ-
ταία στην Αγγλία με την Τράπεζα Loyds
που αντιμετωπίζει μεγάλα οικονομικά προ-
βλήματα. Κατά την εφημερίδα “The Tele-
graph” (20/2/2012) η Loyds Bank απεφα-
σισε να διεκδικήσει την επιστροφή των
μπόνους από τους δέκα ανώτερους τραπε-
ζίτες της. Ο Τραπεζικός αυτός όμιλος πα-
ραγματοποίησε ζημιές ύψους £3.2 δισ. μετά
την χορήγηση των εν λόγω μπόνους.

Ήδη και στην Κύπρο έχουν εγερθεί πολ-
λές φωνές διαμαρτυρίας γιατί να καταβλη-
θούν οποιαδήποτε μπόνους στα εν λόγω
πρόσωπα σε περίοδο που οι Τράπεζες αυτές

υπέστησαν τεράστιες ζημιές λόγω της αλό-
γιστης πολιτικής τους.

Ηδη ηγέτες των Συντεχνιών ΠΑΣΥΔΥ
και ΕΤΥΚ απαίτησαν δημοσίως από τον
Υπουργό Οικονομικών Βάσο Σιαρλή,
πρώην διευθυντικό στέλεχος της Τράπεζας
Κύπρου, που κατ’ αυτούς φέρει μέρος της
ευθύνης για την καταστροφή του τραπεζι-
κού συστήματος στην Κύπρο, να επιστρέ-
ψει το μπόνους που έλαβε. Το ίδιο βεβαίως

ισχύει και για τους άλλους τραπεζίτες που
εισέπραξαν μπόνους στην ίδια περίοδο.

Ταυτόχρονα ο Κυπριακός λαός έχει κάθε
δικαίωμα να διεκδικήσει την άμεση επι-
στροφή των μπόνους που δόθηκαν από
αυτές τις Τράπεζες και οι ίδιοι οφείλουν να
το πράξουν ως ελάχιστη χειρονομία ανα-
γνώρισης των δικών τους ευθυνών και ότι
έχουν επίγνωση της τραγικής οικονομικής
κατάστασης που διέρχεται ο τόπος. �

Yπάλληλος
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Αφιερώματα για το δήμαρχο της Λε-
μεσού Χριστόδουλο Σώζο που
έπεσε στο Μπιζάνι μαχόμενος στους

Βαλκανικούς πολέμους του 1912 και για
τον πολιτικό, αγωνιστή και λογοτέχνη της
Πάφου Χριστόδουλο Γαλατόπουλο  περι-
λαμβάνει το τεύχος του καλοκαιριού της
τριμηνιαίας Επιθεώρησης Κυπριακού Βι-
βλίου «Κυπριακή Βιβλιοφιλία», που επιμε-
λείται ο Δρ Ανδρέας Σοφοκλέους. Ο ίδιος
καλύπτει  με δική του συνεισφορά  το   με-
γαλύτερο μέρος των περιεχομένων του πε-
ριοδικού με δημοσιεύματα από δικές του
κυρίως έρευνες. 

Συστηματικός μελετητής πολλών πτυ-
χών της Κυπριακής κουλτούρας και ακάμα-
τος ερευνητής πηγών και αρχείων ο Αν-
δρέας Σοφοκλέους έχει εμπλουτίσει την
Κυπριακή βιβλιογραφία με πολυεπίπεδο και
πολύμορφο υλικό. Πρωτογενής και πολύ-
τιμη είναι  η εργασία του για τον Κυπριακό
τύπο. Η θητεία του στο Γραφείο Τύπου και
Πληροφοριών - από το οποίο αφυπηρέ-
τησε πρόωρα από τη θέση του Διευθυντή
για να συνεχίσει την  ενεργή του προσφορά
στον άλλο τομέα του ενδιαφέροντος του
την  παιδεία - του πρόσφερε ευκαιρίες για
άμεση επαφή με πηγές και αρχείο για τους
πρωτοπόρους του κλάδου και για την εν
γένει την πορεία του Κυπριακού τύπου στα
χρόνια της ενηλικίωσης και της ανόδου
του. Αποτέλεσμα από την  πολύχρονη με-
λέτη  του Ανδρέα Σοφοκλέους και της
έρευνας του  σε άλλα  αρχεία  είναι η πολύ-

τιμη προσφορά στο σημερινό μελετητή του
Κυπριακού τύπου και όχι μόνο . ολοκλη-
ρωμένης βάσης για την εν  γένει ανάπτυξη
του και για τους διαχρονικούς συντελεστές
του.  

Με την έκδοση της τριμηνιαίας «Κυπρια-
κής Βιβλιοφιλίας» συνεχίζεται η κατα-
γραφή  ευρημάτων έρευνας και μελετών
για προσωπικότητες των γραμμάτων και
της τέχνης που σημάδεψαν ιδιαίερες στιγ-
μές της Κυπριακής πολιτικής  και λογοτε-

χνικής ιστορίας.  
Από  το Καλοκαιρινό τεύχος της «Κυ-

πριακής Βιβλιοφιλίας καθιερώνονται δυο
πολύ ενδιαφέρουσες στήλες. Η μια αφιε-
ρώνεται σε συνεντεύξεις με Κύπριους συγ-
γραφείς και λογοτέχνες με την ευκαιρία κά-
ποιου γεγονότος με το οποίο συνδέονται
όπως είναι  η κυκλοφορία νέου έργου τους.
Η συνέντευξη καλύπτει το σύνολο του
έργου τους. 

Με τον τίτλο «Μνήμες και Μαρτυρίες»
εγκαινιάστηκε και η νέα στήλη στην οποία
δίδεται η ευκαιρία σε ζώντες δημοσιογρά-
φους ή συγγραφείς  να δώσουν μνήμες και
εκτιμήσεις  τους για ανθρώπους της τέχνης
που γνώρισαν και οι οποίοι  δεν βρίσκονται
τώρα στη ζωή. Στην πρώτη εμφάνιση της
νέας στήλης οι μνήμες αφορούν το δημο-
σιογράφο και ποιητή Λευτέρη Γιαννίδη και
τον επίσης ποιητή και βραβευθέντα Παν-
τελή Μηχανικό. Και οι δυο ήσαν δημόσιοι
υπάλληλοι, ο πρώτος υπηρέτησε στο Γρα-
φείο Τύπου και Πληροφοριών και ο δεύτε-
ρος στο Τελωνείο. 

Μιλά και για τους δυο ο Πρίαμος Λοϊζί-
δης  συνάδελφος του Λευτέρη  Γιαννίδη
στο ΓΤΠ και  στενός φίλος του Παντελή
Μηχανικού. Καταγράφονται  θύμησες από
την καθημερινότητα των δυο ανθρώπων
της δουλειάς και της τέχνης, οι  ανησυχίες
τους, οι επιδιώξεις τους οι ανθρώπινες
στιγμές τους όπως τις έζησε ο συνάδελφος
και φίλος τους.

Μια απλή αναφορά στα περιεχόμενα της

πολύ προσεγμένης έκδοσης της «Κυπρια-
κής Βιβλιοφιλίας» πείθει για την πλούσια
προσφορά της. Στο  αφιέρωμα στο Χριστό-
δουλο Σώζο δημοσιεύονται αναφορές στον
τύπο της εποχής για τη θυσία του και ποι-
ήματα που του αφιέρωσε ο ποιητής Ιωάν-
νης  Περδίος. Το αφιέρωμα για τον πολι-
τικό, αγωνιστή και λογοτέχνη Χριστό-
δουλο Γαλατόπουλο περιλαμβάνει
αναφορές στο έργο του από  μελετητές του
και παρουσιάζει  το βιβλίο που μόλις κυ-
κλοφόρησε για το ανέκδοτο ημερολόγιο
του με τίτλο «Στις φλόγες του Κυβερνείου». 

Άλλα περιεχόμενα είναι συνέντευξη του
Ανδρέα Σοφοκλέους με τον καθηγητή Κυ-
ριάκο Μαρκίδη,  καταξιωμένο Κύπριο επι-
στήμονα και συγγραφέα που ζει στην Αμε-
ρική, εκτίμηση του Ανδρέα Σοφοκλέους
για το βετεράνο συνδικαλιστή  και σημαν-
τικό συγγραφέα Ανδρέα Φάντη που έφυγε
πρόσφατα, άρθρο για τη δημοσιογραφική
προσφορά του Πέτρου Στυλιανού με επι-
μέλεια του Ανδρέα Σοφοκλέους, βιβλιοκρι-
τικές για νέες εκδόσεις και κατάλογος εκ-
δόσεων όπως και βιβλιογαφικό δελτίο με
ελληνικές και τουρκικές εκδόσεις. 

Στον υπεύθυνο της «Κυπριακής Βιβλιο-
φιλίας» και τους συνεργάτες τους ευχόμα-
στε συνέχιση της ανοδικής του πορείας.
Πρόκειται για πολύ χρήσιμη έκδοση που τη
χρειαζόμαστε. �

(Η «Κυπριακή Βιβλιοφιλία» εκδίδεται από
την Εταιρεία ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  - Εκ-
δόσεις, Τηλ. 99568665,  Φαξ 22330218).

Σύντομη αναφορά στην «Κυπριακή Βιβλιοφιλία»

Bonus και Τράπεζες
Tου Δρα Aντώνη Πρωτοπαπά

Το Τοπικό Γραφείο Εργασίας Περιοχής
Σολέας το οποίο βρισκόταν στην Κα-
κοπετριά, Οδός Αγίου Γεωργίου 16,

είναι προσωρινά κλειστό λόγω τεχνικών ερ-
γασιών που θα πρέπει να γίνουν στο κτή-
ριο. Οι εργασίες του εν λόγω Γραφείου
έχουν μεταφερθεί στην Ευρύχου, στο κτή-
ριο του Συμβουλίου Βελτιώσεως Ευρύχους,

Οδός Γρίβα Διγενή 11, και είναι ανοικτό για
το κοινό κάθε Τετάρτη τις ακόλουθες ώρες:

• Εξυπηρέτηση ανέργων από 8 π.μ. – 1μ.μ.
• Εξυπηρέτηση εργαζόμενων που αναζη-

τούν καλύτερη εργασία 8 π.μ. - 1 μ.μ. και 
3 μ.μ. - 5 μ.μ.

Τηλ. 22463702 - Φαξ. 22922260

Μεταφέρθηκε το Τοπικό Γραφείο 
Εργασίας Περιοχής Σολέας
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Με εκπροσώπηση 1326 μελών η
Ειδική Γενική Συνέλευση των μελών
της Συνεργατικής Οικοδομικής Εται-

ρείας Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου η οποία
πραγματοποιήθηκε στις 16 Οκτωβρίου ενέ-
κρινε ομόφωνα τη συγχώνευση της Εταιρείας
με το Συνεργατικό Ταμιευτήριο Δημοσίων
Υπαλλήλων Λευκωσίας, η οποία είχε ήδη
εγκριθεί επίσης από τα μέλη του ΣΤΑΔΥΛ σε
συνέλευση που προηγήθηκε, στις 15 Οκτω-
βρίου.

Της συνεδρίας προηδρευσε ο Πρόεδρος της
Επιτροπής  της ΣΟΕΔΥΚ Στράτης Ματθαίου ο
οποίος αφού ολοκληρώθηκαν τα διαδικαστικά
ανάφερε τα πιο κάτω: 

“Μετά την εκλογή της νέας Επιτροπείας τον
περσινό χρόνο, κύριο μέλημα μας ήταν να
προχωρήσει η ενοποίηση των δύο ιδρυμάτων
που σκοπό είχε να εξυπηρετήσουν τα ίδια
μέλη. Είμαστε περήφανοι που τα καταφέραμε
και σήμερα η πρόταση αυτή είναι ενώπιον σας
για έγκριση. 

Γι αυτό θεωρούμε ότι η σημερινή μέρα είναι
ιστορική για την Εταιρεία μας γιατί μια προ-
σπάθεια τόσων χρόνων καταφέρνει να γίνει
πραγματικότητα. Σήμερα σ αυτή τη δύσκολη
εποχή, επιβάλλεται περισσότερο από ποτέ η
ύπαρξη ισχυρών χρηματοοικονομικών οργα-
νισμών με κεφαλαιουχική επάρκεια που να
πληροί τους απαραίτητους δείκτες και με ικα-
νοποιητική ρευστότητα όπως καθορίζεται στις
εποπτικές οδηγίες».

Ακολούθως ο Πρόεδρος Ματθαίου εξέ-
φρασε τις ευχαριστίες του προσωπικά στον
Πρόεδρο του ΣΤΑΔΥΛ Ανδρέα Ζαχαρίου, στο
Γραμματέα – Διευθυντή Κώστα Γιασεμίδη και
σε όλα τα μέλη της Επιτροπείας για την θετική
προσέγγιση τους και κυρίως τη βούληση τους
να επιτευχθεί ο στόχος. 

Επίσης ευχαρίστησε τα μέλη της Επιτρο-
πείας της Εταιρείας, τη Διευθύντρια και το
Προσωπικό που εργάστηκε για το σκοπό
αυτό.

Τέλος ευχαρίστησε την Υπηρεσία Εποπτείας
και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών και
ιδιαίτερα τον Γιαννάκη Ιωάννου για τη καθο-
ριστική του συμβολή για την επιτυχή κατά-
ληξη.

Συνεχίζοντας ο Ματθαίου ανάφερε τα πιο
κάτω:

“Μετά από εξαντλητικές συζητήσεις με τον
Πρόεδρο και τον Γραμματέα του ΣΤΑΔΥΛ
καταλήξαμε σε προσυμφωνία που υπογρά-
φτηκε ομόφωνα από όλα τα μέλη και των δύο
Επιτροπών και ακολούθως καταλήξαμε σε
Συμφωνία που σήμερα τίθεται ενώπιον των
μελών. Η Συμφωνία εγκρίθηκε ομόφωνα και
από τις δύο Επιτροπές και χθες δηλαδή στις 15
Οκτωβρίου 2012 εγκρίθηκε ομόφωνα στην
Ειδική Γενική Συνέλευση που συγκάλεσε το
ΣΤΑΔΥΛ για το σκοπό αυτό. Τους ευχαρι-
στούμε για την εμπιστοσύνη που μας επέδει-
ξαν.

Τα οφέλη τόσο για τα μέλη, όσο και για την
ίδια την Εταιρεία είναι σημαντικά.

Τα μέλη θα τυγχάνουν αναβαθμισμένης εξυ-
πηρέτησης και πιο ουσιαστικής στήριξης, ιδι-
αίτερα στις πολύ δύσκολες συνθήκες της οικο-
νομικής κρίσης που βιώνουμε. Η Εταιρεία θα
ενδυναμωθεί, θα επεκταθούν οι δραστηριότη-
τες της, θα ενισχύσει την κεφαλαιακή της
βάση και θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα
της. 

Έχουν συζητηθεί με λεπτομέρεια όλα τα
θέματα (αποταμιεύσεις, ασφάλειες ζωής,
δάνεια) με αποφάσεις πάντοτε προς το συμ-
φέρον των μελών.

Θα υπάρχει μια αποταμίευση, μια ασφάλεια,
θα υπάρχει δυνατότητα σύπτυξης δανείων, να
χρησιμοποιηθούν αποταμιεύσεις έναντι εξό-
φλησης δανείων κ.άλλα. Θα υπάρχει έτοιμο
κλιμάκιο από την επόμενη μέρα της συγχώ-
νευσης δηλαδή από την 1η Ιανουαρίου 2013
για να βοηθά τα μέλη μας στην πιο αποτελε-
σματική διαχείριση των λογαριασμών του. 

Η Εταιρεία ενισχυμένη από τη συγχώνευση
θα μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά τα μέλη
της ιδιαίτερα όμως αυτούς που θα έχουν
ανάγκη. Με την οικονομική κρίση, με τις απο-
κοπές, θα χρειαστεί να μειώσουμε δόσεις, να
επιμηκύνουμε δάνεια και να σταθούμε δίπλα
στα μέλη μας δίπλα στους εργαζομένους».

Ο Πρόεδρος Ματθαίου προτού αναγνώσει
τις επικεφαλίδες της Συμφωνίας ανάφερε ότι
στα πλαίσια της συγχώνευσης έχει συμφωνη-
θεί όπως η ΣΟΕΔΥΚ μετονομασθεί σε ΣΟΤΑ-
ΔΥΚ ώστε το όνομα να καλύπτει πλήρως τις
δραστηριότητες της Εταιρείας που είναι ταυ-
τόχρονα και οικοδομικές εργασίες και εργα-
σίες ταμιευτηρίου. 

Στη συνέχεια ανάφερε:
«Αγαπητά μέλη και προσκεκλημένοι, 
Στις 25 Ιουλίου 1951, μια ομάδα πρωτοπό-

ρων δημοσίων υπαλλήλων ίδρυσαν τη δική
τους συνεργατική εταιρεία με πρωταρχικό
στόχο και σκοπό την επίλυση του στεγαστι-

κού προβλήματος των μελών. 
Φωτεινό παράδειγμα τους το Συνεργατικό

Κίνημα που είχε ήδη γεννηθεί στη Κύπρο
όπως και σε άλλες χώρες και ήδη είχε διαδοθεί
και εφαρμοστεί με επιτυχία.

Πυξίδα τους οι αρχές και οι αξίες του συνερ-
γατισμού γι αυτό και η Εταιρεία αγκαλιάστηκε
από τον απλό άνθρωπο. Ήταν η σανίδα σωτη-
ρίας του για την απόκτηση ιδιόκτητης κατοι-
κίας.

Η Εταιρεία μας συνενωμένη και ενδυναμω-
μένη ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία. Στα-
θερά προσανατολισμένη στους ανθρωποκεν-
τρικούς της στόχους και εναρμονισμένη
πλήρως με τις ανάγκες της σύγχρονης οικο-
νομικής και κοινωνικής πραγματικότητας, έχει
τη βούληση και διαθέτει τα μέσα να αναβαθ-
μίζει συνεχώς τις υπηρεσίες που προσφέρει
στα μέλη της και στην κοινωνία. Αυτό το
στόχο υπηρετεί με συνέπεια πατώντας στα
γερά θεμέλια της εξηντάχρονης και πλέον
ιστορίας της».

Τέλος ο Ματθαίου ανάφερε ότι πριν από
αρκετά χρόνια η ΠΑΣΥΔΥ ίδρυσε αυτά τα δύο
ιδρύματα για να βοηθήσει τους Δημοσίους
Υπαλλήλους. 

Τώρα είναι ανάγκη τόνισε να ενοποιηθούν
σε ένα ισχυρό ίδρυμα που να βοηθά ουσια-
στικά τους Δημοσίους Υπαλλήλους.

Ο Πρόεδρος Ματθαίου έθεσε το θέμα της
συγχώνευσης προς έγκριση από τη Συνέλευση
των Μελών.  

Τα παρευρεθέντα μέλη ομόφωνα αποφάσι-
σαν τη συγχώνευση της Εταιρείας ως αποδε-
χόμενης με το Συνεργατικό Ταμιευτήριο
Δημοσίων Υπαλλήλων Λτδ ως μεταφέρουσας
και εξουσιοδότησαν τη Γραμματέα – Διευθύν-
τρια, τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Επιτρο-
πείας να υπογράψουν προς το σκοπό αυτό τη

σχετική έγγραφη συμφωνία για τη μεταφορά
όλων ανεξαιρέτως των στοιχείων του ενεργη-
τικού και του παθητικού της εταιρείας αυτής.

Η έγγραφη συμφωνία για τη μεταφορά θα
υποβληθεί στο Έφορο Υπηρεσίας Εποπτείας
και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών για
την προβλεπόμενη από τη νομοθεσία
εγγραφή.

Ο Πρόεδρος Στράτης Ματθαίου ευχαρί-
στησε όλους όσους παρευρέθηκαν στην

Ειδική Γενική Συνέλευση και κήρυξε τη λήξη
των εργασιών της.

ΣΤΑΔΥΛ
Στην ομιλία του στην Ειδική Γενική Συνέ-

λευση του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Δημο-
σίων Υπαλλήλων Λευκωσίας για το σκοπό της
Συνέλευσης μίλησε ο Πρόεδρος της Επιτρο-
πείας Ανδρέας Ζαχαρίου ο οποίος προτού δια-
βάσει και θέσει προς έγκριση τη συμφωνία
συγχώνευσης ανάφερε ότι προσπάθειες για
συγχώνευση των δύο εταιρειών έγιναν και στο
παρελθόν λόγω του ότι εξυπηρετούν αμφό-
τερα τους Δημόσιους Υπαλλήλους. Συγκεκρι-
μένα το 1993 έγιναν επαφές με παρότρυνση
του τότε Εφόρου Συνεργατικής Ανάπτυξης
Ερωτόκριτου Χλωρακιώτη.

Για το σκοπό αυτό έγινε μια σύσκεψη των
Επιτροπειών η οποία έμελλε να είναι η μονα-
δική γιατί, δυστυχώς, η τότε Επιτροπεία της
Οικοδομικής χωρίς να αναφέρει οποιοδήποτε
λόγο αρνήθηκε να έλθει για περαιτέρω δια-
βούλευση.

Όπως είναι γνωστό προσθεσε, μετά την
ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και την τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας
η πολιτική του Εφόρου της Υπηρεσίας Επο-
πτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εται-
ρειών ήταν και είναι η μείωση, δια της συγχώ-

νευσης, των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυ-
μάτων για σκοπούς αναδιοργάνωσης και
καλύτερης οικονομικής διαχείρισης.

Σαν αποτέλεσμα των συγχωνεύσεων που
έλαβαν χώραν μέχρι σήμερα ο αριθμός των
Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων μει-
ώθηκε από τα 300 περίπου στα 98 με στόχο να
μειωθεί στα 50.

Κατά τις διάφορες συναντήσεις που έγιναν
με τον Έφορο Συνεργατικής Ανάπτυξης τίθετο
σχεδόν πάντοτε το θέμα της συγχώνευσης
των δύο εταιρειών και από πλευράς ΣΤΑΔΥΛ
εκδηλώνετο θετική ανταπόκριση και ετοιμό-
τητα για διαβούλευση.

Τούτο έγινε κατορθωτό με την εκλογή της
νέας Επιτροπείας της Οικοδομικής το 2011
που ήταν θετική σε ενδεχόμενη συγχώνευση
με το Ταμιευτήριο και έθεσε το θέμα και γρα-
πτώς τόσο στον Έφορο Συνεργατικής Ανά-
πτυξης όσο και σε μας.

Ακολούθησε σύσκεψη αντιπροσωπειών των
Επιτροπειών των δύο εταιρειών στην οποία
παρευρέθηκε και ο Έφορος Συνεργατικής
Ανάπτυξης και κατόπιν συζήτησης καταλή-
ξαμε σε μια προσυμφωνία η οποία εγκρίθηκε
ομόφωνα από τις ολομέλειες των Επιτρο-
πειών.

Η προσυμφωνία προνοούσε τον καταρτισμό
υπεπιτροπής από τους Προέδρους και Γραμ-
ματείς των δύο ιδρυμάτων η οποία ύστερα από
διαβουλεύσεις κατέληξε στον καταρτισμό της
τελικής συμφωνίας η οποία εγκρίθηκε ομό-
φωνα από τις ολομέλειες των Επιτροπειών και
η οποία θα τεθεί ενώπιον της σημερινής συνέ-
λευσης για τελική έγκριση.

Ο Ανδρέας Ζαχαρίου εξήρε την άριστη
συνεργασία και κατανόηση του Προέδρου της
Οικοδομικής Στράτη Ματθαίου και τη σημαν-
τική βοήθεια των Γραμματέων των δύο ιδρυ-
μάτων Μαίρης Πασχαλίδου και Κώστα Γιασε-
μίδη κατά τις διαβουλεύσεις και επί όλων των
θεμάτων που συζητούνταν.

Ο Έφορος Συνεργατικής Ανάπτυξης Κων-
σταντίνος Λύρας και ο Ανώτερος Λειτουργός
της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης
Συνεργατικών Εταιρειών Γιαννάκης Ιωάννου
συνέβαλαν σημαντικά για την επίτευξη της
τελικής συμφωνίας.

Βασικοί και ουσιαστικοί παράγοντες όπως
πριν και τώρα για τη συγχώνευση των δύο
εταιρειών είναι ότι περίπου το 50% των μελών
του ΣΤΑΔΥΛ είναι κοινά μέλη με την Οικοδο-
μική και θα έχουν να αποκομίσουν αρκετά
οφέλη όπως εξάλλου και τα υπόλοιπα μέλη. 

Με τη συγχώνευση θα αποφευχθεί ο αχρεί-
αστος και ασύμφορος ανταγωνισμός μεταξύ
των δύο εταιρειών. Θα δημιουργηθεί ένα άρτια
οργανωμένο συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα
παγκύπριας εμβέλειας το οποίο θα κατατάσ-
σεται μεταξύ των 10 μεγαλύτερων συνεργατι-

κών πιστωτικών ιδρυμάτων της Κύπρου, θα
είναι σε θέση να πληροί όλους τους κανόνες
και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να
παρέχει όλες τις υπηρεσίες που θα χρειάζεται
το μέλος ή/και συνεργάτης σε ένα ανθρώπινο
περιβάλλον με τις ιδέες και τη φιλοσοφία του
Συνεργατισμού και να λειτουργεί σε ένα
κατ΄εξοχή υγειές οικονομικό πλαίσιο για ενί-
σχυση της ανταγωνιστικότητας του ενώ ταυ-
τόχρονα θα μπορεί να διατηρήσει την επικερ-
δότητα του και κατ΄επέκταση τη βιωσιμότητα
του στις δύσκολες εποχές που δοκιμάζεται ο
τόπος μας.

Το ύψος του κέρδους δεν είναι αυτοσκοπός.
Ενόσω το ίδρυμα ικανοποιεί τους δείκτες που
απαιτούνται από τα αρμόδια όργανα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης οποιοδήποτε περιπλέον
κέρδος θα διατίθεται προς όφελος των μελών
με διαφόρους τρόπους μέσα στα πλαίσια της
νομιμότητας εφόσον η επιστροφή με τη
μέθοδο του μερίσματος δεν μπορεί να εφαρ-
μοστεί στην περίπτωση των Συνεργατικών
Πιστωτικών Ιδρυμάτων.

Βασικός άξονας επιτυχίας του όλου εγχει-

ρήματος θα είναι μια πετυχημένη και ευέλικτη
δομή και σωστή στελέχωση του ιδρύματος
από το υφιστάμενο, και αν χρειαστεί, νέο προ-
σωπικό σε εξειδικευμένες θέσεις.

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας λόγω
του μεγάλου μεγέθους της νέας εταιρείας που
θα προκύψει από τη συγχώνευση είναι ο καθο-
ρισμός στόχων και ο σχεδιασμός στρατηγικού
προγραμματισμού προς επίτευξη των στόχων
αυτών.

Ο Ανδρέας Ζαχαρίου τόνισε:
Αγαπητά μέλη η οικονομική κρίση που

μαστίζει την Κύπρο επηρεάζει αρνητικά και σε
μεγάλο βαθμό τις απολαβές των δημοσίων
υπαλλήλων και των συνταξιούχων και
κατ΄επέκταση των μελών μας.

Με αυτό το δεδομένο εξυπακούεται πως
αρκετά από τα μέλη μας δεν θα μπορούν να
καλύψουν πλήρως τις δόσεις των δανείων
τους στις δύο υφιστάμενες εταιρείες εφόσον
το υπόλοιπο του μισθού τους σε πολλές περι-
πτώσεις δεν θα αρκεί ίσως να καλύψει τα

έξοδα διαβίωσης τους.
Η στήριξη των μελών αυτών δεν είναι μόνο

αναγκαία αλλά και επιβεβλημένη δηλαδή είναι
μονόδρομος. Η στήριξη σ΄ένα τέτοιο μεγάλο
αριθμό επηρεαζομένων μελών θα είναι εφικτή
μόνο μέσα από ένα δυνατό και οικονομικά
υγειές ίδρυμα, που θα προκύψει από τη συγ-
χώνευση των δύο εταιρειών, εφαρμόζοντας
νόμιμους τρόπους  και διαδικασίες και η επι-
τυχία θα είναι δεδομένη.

Είμαι βέβαιος ότι ο Πρόεδρος της νέας εται-
ρείας Στράτης Ματθαίου έχει την ικανότητα,
την υπευθυνότητα και τη διάθεση και μαζί με
τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπείας και του
έμπειρου προσωπικού των δύο εταιρειών να
διαχειριστούν σωστά τη λειτουργία της νέας
εταιρείας στις συνθήκες τις οικονομικής κρί-
σης που επικρατούν προς όφελος όλων των
μελών και του Συνεργατικού Κινήματος
γενικά. �

ΣΟΕΔΥΚ - ΣΤΑΔΥΛ στην πορεία συγχώνευσης

Yπάλληλος
δημόσιος

H επικαιρότητα του ΜΑΘ

Ομόφωνη έγκριση της συγχώνευσης των Συνεργατικών μας Ιδρυμάτων από την Ειδική Γενική Συνέλευση των μελών της ΣΟΕΔΥΚ που
έγινε στην Αιθουσα Συνεδρίων της Οργάνωσης μας “Μιχαλάκης Καραολής” στις 16 Οκτωβρίου. Oμόφωνη ήταν η έγκριση και στη Γενική
Συνέλευση του ΣΤΑΔΥΛ στις 15 Οκτωβρίου.



Νέο σχέδιο δράσης για την προστασία των καταναλωτών
από τα τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο, τη δίωξη της ανεύ-
θυνης διαφήμισης και την εξάλειψη των “στημένων” αγώ-
νων που σχετίζονται με στοιχήματα. 

Όλο και περισσότερα άτομα παίζουν τυχερά παιχνίδια στο
διαδίκτυο. Το 2011, σχεδόν 7 εκατομμύρια Ευρωπαίοι έπαι-
ξαν τυχερά παιχνίδια, όπως το πόκερ, στο διαδίκτυο και

στοιχημάτισαν ηλεκτρονικά σε καζίνο, αθλητικούς αγώνες και λότο, δημιουργώντας κέρδη
ύψους 9,3 δισεκατομμυρίων ευρώ για τις εταιρείες διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών. Το
ποσό αυτό αναμένεται να φθάσει τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2015.

Πολλές χώρες της ΕΕ έχουν θεσπίσει κανόνες για την προστασία των παικτών, αλλά οι
κανόνες αυτοί διαφέρουν από χώρα σε χώρα: 

– η Γερμανία και η Ολλανδία απαγόρευσαν ορισμένα είδη διαδικτυακών παιχνιδιών με
στοιχήματα,

– στη Φινλανδία, την Πορτογαλία και τη Σουηδία τα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια
έχουν τεθεί υπό τη διαχείριση ενός μεμονωμένου φορέα,

– η Δανία, η Εσθονία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία απαιτούν την έκδοση άδειας για
τα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια, ώστε αυτά να μπορούν να παρέχονται από περισσότε-
ρες από μία εταιρείες.

Το σχέδιο δράσης της ΕΕ αποβλέπει στην απάλειψη της νομικής αβεβαιότητας και στην
ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών. Αυτό θα σημαίνει μεγαλύ-
τερη προστασία για τους Ευρωπαίους και θα βοηθήσει τις αρχές να αντιμετωπίσουν το
πρόβλημα των μη υποκείμενων σε ρυθμίσεις ιστότοπων που συχνά δημιουργούνται σε χώ-
ρες εκτός ΕΕ.

Οι πρωτοβουλίες του σχεδίου δράσης θα αρχίσουν να υλοποιούνται από το 2013. �

ΝEΑ ΑΠO ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚH EΝΩΣΗ
Yπάλληλος

δημόσιος
Έρευνα / Eπιμέλεια:

Kυριάκος Aνδρέου, Mόνιμος Γραμματέας A΄
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«Καταχρηστική» η διατήρηση 
και χρήση δεδομένων στην ΕΕ

Καταχρηστικός χαρακτηρίστηκε από ευρωβουλευτές
τεσσάρων πολιτικών ομάδων του Ευρωκοινοβουλίου ο
τρόπος με τον οποίο εφαρμόζεται ευρωπαϊκή οδηγία
που ισχύει από το 2006 για την διατήρηση δεδομένων
επικοινωνιών όλων των Ευρωπαίων πολιτών έως και 24
μήνες.

Η κριτική που απευθύνθηκε στην αρμόδια Επίτροπο,
Σεσίλια Μάλστρομ, αφορά στην Οδηγία 2006/24/ΕΚ
για την διατήρηση δεδομένων. 

Με βάση αυτή την Οδηγία, επισήμαναν οι ευρωβουλευτές, οι εταιρείες παροχής υπηρε-
σιών στο διαδίκτυο, είναι υποχρεωμένες να παρακρατούν και ν’ αποθηκεύουν την κάθε τη-
λεφωνική συνδιάλεξη, την κάθε στιγμή που βρίσκεται κάποιος στο Ίντερνετ και το κάθε
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για χρονικό διάστημα από 6 έως και 24 μήνες.

Παράλληλα, είναι υποχρεωμένες να καταγράφουν ποιος καλεί ποιον, ποιες ιστοσελίδες
επισκέπτονται οι χρήστες καθώς και την προέλευση και τον προορισμό των ηλεκτρονικών
μηνυμάτων που ανταλλάσσονται μεταξύ των χρηστών του Ίντερνετ.

Απαντώντας, η Σουηδέζα επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων σημείωσε ότι η καταγραφή
και αποθήκευση των δεδομένων είναι απαραίτητη «για να προστατευθεί ο κόσμος» προ-
σθέτοντας ότι οι αστυνομικές και άλλες υπηρεσίες ασφαλείας των κρατών μελών έχουν
«κατ’ επανάληψη τονίσει την ανάγκη να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα αυτά», συμπλη-
ρώνοντας ότι φυλάσσονται υπό αυστηρούς όρους και μόνο για περιορισμένο χρονικό διά-
στημα.

Υπό την πίεση των ευρωβουλευτών ότι θα πρέπει τώρα να αναμορφωθεί η Οδηγία για τη
συγκέντρωση των ηλεκτρονικών προσωπικών δεδομένων των Ευρωπαίων πολιτών, η κ.
Μάλστρομ δέχθηκε ότι υπάρχουν ορισμένα σημεία, στα οποία η οδηγία επιδέχεται βελτιώ-
σεων, αναφερόμενη στην ανάγκη να εξετασθούν:

– η μείωση και εναρμόνιση του διαστήματος αποθήκευσης
– η αποσαφήνιση του ποια δεδομένα παρακρατούνται και αποθηκεύονται
– η θέσπιση κοινών ελάχιστων κριτηρίων για την πρόσβαση στα στοιχεία και τη χρήση

τους
– η ενίσχυση της προστασίας των αποθηκευμένων δεδομένων
– η βελτίωση των τρόπων αποζημίωσης των παρόχων για το κόστος της αποθήκευσης. �

Εξαλείφοντας το χάσμα αμοιβών 
μεταξύ ανδρών και γυναικών

Η εξάλειψη του χάσματος αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων, η οποία
αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη
2020», συνιστά προϋπόθεση μιας βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς
ανάπτυξης. Αυτό ήταν το κύριο μήνυμα που αναδείχθηκε κατά τις
διήμερες εργασίες του συνεδρίου της Κυπριακής Προεδρίας για την
Εξάλειψη του Χάσματος Αμοιβών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών. 

Το συνέδριο διοργανώθηκε από το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων
και πραγματοποιήθηκε στις 29- 30 Οκτωβρίου 2012 στη Λεμεσό.

Κατά τις εργασίες του Συνεδρίου, αντηλλάγησαν πρακτικές και μέτρα που μπορούν να
εφαρμοστούν από διάφορους φορείς, όπως κράτη, επιχειρήσεις, οργανισμούς, κοινωνι-
κούς εταίρους, προκειμένου να εξαλειφθεί το χάσμα αμοιβών. Παρά τις μακροχρόνιες προ-
σπάθειες σε νομικό και όχι μόνο επίπεδο, ο μέσος όρος του χάσματος αμοιβών στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση εκτιμάται ότι ανέρχεται σήμερα στο 16,5%.

Οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν επί των βέλτιστων πρακτικών γύρω
από το θέμα, ανταλλάσοντας εμπειρίες κρατών μελών, οργανισμών, αλλά και της συνερ-
γασίας μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Η συζήτηση οργανώθηκε γύρω από τέσσερεις
ενότητες που είχαν ως θέματα:

– Τον επαγγελματικό διαχωρισμό,
– Τα συστήματα αξιολόγησης των επαγγελμάτων και της μισθοδοσίας,
– Την επιβολή κυρώσεων, και
– Τη σχέση μεταξύ κοινωνικού διαλόγου και ίσης αμοιβής.
Οι σύνεδροι έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία αντιμετώπισης του προβλήματος

μέσα από την προώθηση του κοινωνικού διαλόγου και της τριμερούς συνεργασίας, ενώ
υπογραμμίστηκε ότι η αρχή της ίσης αμοιβής, αποτελεί βιώσιμο στόχο που μπορεί να συμ-
βάλει στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. 

Στο συνέδριο συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, οι αρμόδιοι υπουργοί της Κύπρου, του Βελγίου
και της Ρουμανίας, υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από τα 27 κράτη μέλη, εκπρόσωποι της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Διεθνούς Οργάνωσης Ερ-
γασίας, του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων, και εκπρόσωποι εργο-
δοτικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Το Συνέδριο εντάσσεται επίσης, στο έργο «Δράσεις για μείωση του χάσματος αμοιβών
μεταξύ ανδρών και γυναικών», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημο-
κρατία και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. �

Τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο Μια στρατηγική για τη δημιουργία
Νέο σχέδιο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

του τομέα του πολιτισμού και της δημιουργίας με στόχο την
τόνωση της απασχόλησης και της ανάπτυξης. Η στροφή
στις ψηφιακές τεχνολογίες, η παγκοσμιοποίηση και οι νέες
τάσεις στη συμπεριφορά των καταναλωτών είναι μερικές
από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο τομέας.

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της δημιουργίας έχουν π.χ. δυσκο-
λία να προσελκύσουν τις επενδύσεις που χρειάζονται για τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών,
οι οποίες αποτελούν το κλειδί για τη μείωση του κόστους παραγωγής και την πρόσβαση σε
νέες αγορές.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μια σειρά μέτρων στήριξης σε ευρωπαϊκό και εθνικό
επίπεδο, στα οποία περιλαμβάνονται η προώθηση της ανάπτυξης δεξιοτήτων και η διευκό-
λυνση των επενδύσεων.

Στη σημερινή φάση οικονομικής κρίσης που βιώνει η Ευρώπη, η βοήθεια αυτή είναι ιδι-
αίτερα σημαντική. Έως και 8,5 εκατομμύρια άτομα απασχολούνται στον τομέα της δημι-
ουργίας, ο οποίος περιλαμβάνει την αρχιτεκτονική, την καλλιτεχνική χειροτεχνία, την πο-
λιτιστική κληρονομιά, το σχέδιο, τα φεστιβάλ, τη μόδα, τον κινηματογράφο, τη μουσική, τις
τέχνες του θεάματος και τις εικαστικές τέχνες, τις βιβλιοθήκες, τις εκδόσεις, το ραδιόφωνο
και την τηλεόραση. 

Ο τομέας αυτός αποδίδει έως και το 4,5% του ΑΕΠ της ΕΕ και συμβάλλει ουσιαστικά σε
άλλους τομείς στους οποίους η δημιουργικότητα και ο σχεδιασμός προάγουν την καινοτο-
μία.

Σε επίπεδο ΕΕ, η Επιτροπή προτείνει να χρησιμοποιηθούν με στρατηγικό τρόπο τα 1,8
δισ. που προορίζονται για το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» (2014-2020), καθώς και
άλλα διαθέσιμα κονδύλια. �

«Ευρωπαϊκό έτος
πολιτών» κηρύσσει το
2013 η Ευρωπαϊκή
Ένωση. Υπόσχεται
μάλιστα καλύτερη
ενημέρωση πάνω σε
θέματα ατομικών και

κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών, ιδιαίτερα μάλιστα
των νέων.

Μεγάλο μέρος της ενημερωτικής πρωτοβουλίας για τα
δικαιώματα στην ΕΕ αναλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο. Η Αντιγόνη Παπαδοπούλου, ευρωβουλευτής και ει-
σηγήτρια του Ευρωκοινοβουλίου για το θέμα, επισημαίνει
ότι σύμφωνα με έρευνες του «ευρωβαρομέτρου» ελάχιστοι
πολίτες γνωρίζουν τα δικαιώματά τους, για παράδειγμα το
δικαίωμα για ελεύθερη εγκατάσταση και εξεύρεση εργασίας
σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Μήπως αυτή η άγνοια δείχνει ότι
κανείς δεν φρόντισε να τους ενημερώσει- ή ακόμα χειρό-

τερα, ότι πολλοί δεν βλέπουν ιδιαίτερο όφελος από τη συμ-
μετοχή στην ΕΕ;

«Και οι ίδιοι οι πολίτες αγνοούν αυτά τα δικαιώματα,
γιατί δεν έγινε μια σωστή, διαχρονική ενημέρωση. Kαι επί-
σης φαίνεται ότι πολλοί πολίτες έχουν στρέψει την πλάτη
στην Ε.Ε. Αν και πρόσφατη έρευνα του ευρωβαρομέτρου
έχει δείξει ότι αντίθετα με την οικονομική κρίση και τις αλυ-
σιδωτές οικονομικές επιπτώσεις, την υψηλή ανεργία ιδιαί-
τερα στους νέους, παρά τις μεγάλες ανομοιομορφίες 
ανάμεσα στον Βορρά και στον Νότο, ο κόσμος άρχισε να
διεκδικεί μία καλύτερη Ευρώπη», λέει η Αντιγόνη Παπαδο-
πούλου.

Αφορμή για το ευρωπαϊκό έτος πολιτών είναι η συμπλή-
ρωση είκοσι ετών από τη θέσπιση της «ευρωπαϊκής ιθαγέ-
νειας». Όλα δείχνουν όμως ότι οι σχετικές εκδηλώσεις δεν
θα περιοριστούν σε επετειολογίες, αλλά αποτελούν μία ορ-
γανωμένη προσπάθεια για να έρθουν τα ευρωπαϊκά όργανα
πιο κοντά στον πολίτη σε μία κρίσιμη συγκυρία- είκοσι μή-

νες πριν από τις επόμενες ευρωεκλογές και εν μέσω μίας οι-
κονομικής κρίσης, η οποία φαίνεται να απομακρύνει τον
κόσμο από την πολιτική.

Σε περίοδο κρίσης, διαμορφώνονται δύο αντίπαλα στρα-
τόπεδα: αυτοί που πιστεύουν ότι η ίδια η Ευρώπη είναι συ-
νυπεύθυνη για την επιδείνωση της κρίσης μέσω της λιτό-
τητας, και εκείνοι που αντιτείνουν ότι οι συνέπειες θα ήταν
πολύ χειρότερες, εάν οι χώρες της κρίσης δεν έβρισκαν στή-
ριξη- έστω και έναντι σημαντικού αντιτίμου- από τους Ευ-
ρωπαίους εταίρους. 

Μία απάντηση από την Αντιγόνη Παπαδοπούλου: «Τέ-
τοιες συζητήσεις γίνονται καθημερινά σε όλες τις χώρες και
εδώ στο Κοινοβούλιο. Η δική μου άποψη είναι ότι δυστυ-
χώς η τρόικα εφάρμοσε την ίδια συνταγή σε διαφορετικές
χώρες και απέτυχε. Δεν μπορεί μόνο με μονόπλευρη πολι-
τική λιτότητας να λύσεις προβλήματα. Η Ελλάδα χρειάζε-
ται στήριξη και ανάπτυξη». �

«Ευρωπαϊκό έτος πολιτών» το 2013



Yπάλληλος
δημόσιος

Κρέμερ: «Τρίτο πακέτο και…
δεν θα είναι το τελευταίο»

Πληθαίνουν οι ενδείξεις που θέλουν τις χώρες της
ευρωζώνης να προσφεύγουν σε ένα τρίτο πακέτο δα-
νειακής βοήθειας προς την Ελλάδα προκειμένου να
καλυφθεί το χρηματοδοτικό κενό που συνεπάγεται η
επιμήκυνση του προγράμματος προσαρμογής. Αυτό
που μέχρι πριν από λίγες ημέρες φαινόταν αδιανόητο
στο Βερολίνο, φαίνεται τώρα ότι είναι η επικρατέ-
στερη επιλογή.

Ένα νέο κούρεμα του ελληνικού χρέους έχει απο-
κλειστεί, ενώ όλα δείχνουν ότι οι διεθνείς δανειστές δεν θα ρισκάρουν ενδεχόμενη έξοδο
της Ελλάδας από την ευρωζώνη. Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει ο Γιοργκ Κρέμερ, επι-
κεφαλής οικονομολόγος της «Commerzbank». 

Σε συνέντευξή του στην Deutsche Welle ο κ. Κρέμερ διευκρίνισε: «Κανονικά δεν θα
έπρεπε η ΕΕ και το ΔΝΤ να εγκρίνουν την εκταμίευση χρημάτων προς την Ελλάδα, καθώς
η τελευταία δεν εκπληρώνει τους όρους που της έχουν τεθεί. Ωστόσο, οι διεθνείς δανει-
στές δεν θέλουν να ρισκάρουν μια ανοιχτή χρεοκοπία της Ελλάδας. Αυτό σημαίνει ότι η
επικρατέστερη εκδοχή είναι αυτή ενός τρίτου πακέτου στήριξης της Ελλάδας και πιστεύω
ότι αυτό δεν θα είναι το τελευταίο».

«Χωρίς ένα νέο πακέτο βοήθειας προς την Αθήνα η κυβέρνηση θα έπρεπε να εξηγήσει
στους ψηφοφόρους πώς και γιατί χάθηκαν τα χρήματα από τα προηγούμενα δάνεια».

Είναι σαφές, λέει ο γερμανός οικονομολόγος, ότι οι δανειστές θέλουν να αποκλείσουν
οποιοδήποτε ρίσκο στην ελληνική υπόθεση. Ένας από τους παράγοντες που συνηγορούν
υπέρ της έγκρισης ενός νέους πακέτου είναι οι εκλογές στη Γερμανία. Και όπως λέει ο
Γιοργκ Κρέμερ: «Η γερμανική στάση χαλάρωσε το προηγούμενο διάστημα έναντι της Ελ-
λάδας. Σε έναν χρόνο έχουμε εκλογές στη Γερμανία και χωρίς ένα νέο πακέτο βοήθειας
προς την Αθήνα, η κυβέρνηση θα έπρεπε να εξηγήσει στους ψηφοφόρους πώς και γιατί χά-
θηκαν τα χρήματα από τα προηγούμενα δάνεια. Και επειδή ακριβώς αυτό θέλει να απο-
φύγει το Βερολίνο προτιμά τη λύση ενός τρίτου πακέτου». �

«Δεν μπορούμε πια να κάνουμε πίσω»
λέει ο Σαμαράς 

«Οφείλουμε να σώσουμε τη χώρα από την καταστροφή.
Σε κάθε μεγάλη στιγμή μιας χώρας υπάρχουν εκείνοι που
αντέχουν και εκείνοι που λιποψυχούν» δήλωσε ο Αντώνης
Σαμαράς ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας που συγκλήθηκε την Κυριακή εν όψει της κρί-
σιμης ψηφοφορίας επί των οδυνηρών μέτρων και ενώ δοκι-
μάζεται η συνοχή του κυβερνητικού συνασπισμού. «Η ψή-
φιση των μέτρων πρέπει να γίνει άμεσα για να πάρουμε την

επόμενη δόση» τόνισε ο πρωθυπουργός μιλώντας για επιτέλεση εθνικού καθήκοντος. 
«Δεν μπορούμε πια να κάνουμε πίσω» δήλωσε ο κ. Σαμαράς και απηύθυνε έκκληση στα

κόμματα της συγκυβέρνησης να στηρίξουν τα μέτρα. Δεσμεύτηκε ότι δεν πρόκειται περι-
κοπούν εκ νέου μισθοί και συντάξεις· ανέφερε ότι «παλεύει για ένα ποσό μεγαλύτερο της
δόσης των 31,5 δισ. ευρώ», ότι οι αδικίες θα αποκατασταθούν «όταν βγούμε από τα ελ-
λείμματα» και ότι θα καταβάλλουν λιγότερους φόρους τα εισοδήματα μέχρι τις 25.000
ευρώ.

«Υπάρχει αγωνία για τον τόπο μας και το μέλλον των παιδιών μας», τόνισε ο κ. Σαμα-
ράς σημειώνοντας πως «σε τέτοιες ώρες καλούμαστε ως βουλευτές της εθνικής αντιπρο-
σωπείας να υπηρετήσουμε τα ύψιστα συμφέροντα του έθνους». Και συμπλήρωσε πως μετά
τις κρίσιμες ψηφοφορίες «θα βγούμε πιο δυνατοί ως παράταξη και ως κυβέρνηση».

Αναφερόμενος στους κυβερνητικούς εταίρους, ο κ. Σαμαράς δήλωσε πως «παρά τις με-
γάλες διαφορές μας στο παρελθόν και παρά τις τριβές που υπάρχουν πότε-πότε ανάμεσά
μας, παλεύουν και εκείνοι για να γίνει η μεγάλη ανατροπή και να αρχίσει η αναγέννηση
αυτού του τόπου».

«Ψηφίζοντας τις επόμενες ημέρες αφήνουμε πίσω το παρελθόν και όσους προσπαθούν
να κρατήσουν τη χώρα πίσω και να τη σύρουν ακόμη πιο πίσω» ήταν το μήνυμα που
έστειλε ο πρωθυπουργός.

Και υπογράμμισε ότι «τις επόμενες ημέρες θα αποδείξουμε όλοι μαζί και το τονίζω το
όλοι μαζί την ενότητα, το πείσμα μας και την πίστη μας στη νίκη». �
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AΠΟ ΤΗΝ EΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ KΟΣΜΟ

Μέρκελ: Χώρες με χρέος 80-90% 
του ΑΕΠ δεν είναι ανεξάρτητες

Ιταλία: Υπάρχει κίνδυνος η οικονομία
να μπει σε ένα «φαύλο κύκλο»

Ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Ιτα-
λίας Ινιάτσιο Βίσκο προειδοποίησε ότι η ιταλική
οικονομία διατρέχει τον κίνδυνο ενός φαύλου κύ-
κλου ασθενικής ανάπτυξης και έλλειψης εμπιστο-
σύνης, καθώς η ύφεση στην Ιταλία βαθαίνει και η
ανεργία έφθασε στο υψηλότερο επίπεδο των τε-
λευταίων 13 ετών, αναφέρει δημοσίευμα της εφη-
μερίδας «Financial Times». 

Μιλώντας σε τραπεζικό συνέδριο που έγινε στη Ρώμη, ο Βίσκο επαίνεσε τις διαρθρωτι-
κές μεταρρυθμίσεις που προώθησε η κυβέρνηση του Μάριο Μόντι, σημειώνοντας ότι αυτές
«σταμάτησαν την απώλεια» της εμπιστοσύνης των αγορών στην Ιταλία. Προειδοποίησε,
ωστόσο, ότι θα είναι δύσκολη η εποχή που έρχεται, καθώς οι μεταρρυθμίσεις έχουν θετική
επίδραση μόνο μεσοπρόθεσμα, ενώ η κυβέρνηση σχεδιάζει και νέα μέτρα λιτότητας για να
μπορέσει να χρηματοδοτήσει το δημόσιο χρέος ύψους 2 τρισ. ευρώ ή 126% του ΑΕΠ, το
δεύτερο μεγαλύτερο στην Ευρωζώνη μετά της Ελλάδας. 

Η ιταλική οικονομία εισήλθε και πάλι σε ύφεση στο δεύτερο εξάμηνο του 2011 και η κυ-
βέρνηση προβλέπει ότι θα συρρικνωθεί εφέτος κατά 2,4% και κατά 0,2% το 2013. Η ανερ-
γία αυξήθηκε τον Σεπτέμβριο στο 10,8% - το υψηλότερο επίπεδο από το 1999 - από 10,6%
τον Αύγουστο και περισσότερο από το 35% των νέων Ιταλών είναι άνεργοι. �

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το εάν θεωρεί επιτυ-
χημένη την πολιτική της λιτότητας που εφαρμόζεται σε
χώρες όπως η Ελλάδα και η Πορτογαλία, η κυρία Μέρκελ
αρνήθηκε ότι πρόκειται για πολιτική αποκλειστικά λιτότη-
τας και σταθεροποίηση.

«Με ένα χρέος που υπερβαίνει, ας πούμε, το 80% ή 90%
του ΑΕΠ, γίνεται όλο και πιο δύσκολο να διατηρήσεις την
ανεξαρτησία σου» εξήγησε η Γερμανίδα καγκελάριος, Άνγ-

κελα Μέρκελ, μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρωθυπουργό της Ιρλανδίας, Έντα Κένι,
στο Βερολίνο, υπερασπιζόμενη την πολιτική που εφαρμόζεται στην Ευρώπη για την αντι-
μετώπιση της κρίσης.

Με τα λόγια αυτά, έστειλε ένα σαφές μήνυμα στις υπερχρεωμένες χώρες της ευρωζώνης
-και, φυσικά, στην Ελλάδα- για το «ποιος είναι το αφεντικό».

Υποστήριξε δε ότι, όπως και στην περίπτωση της Ιρλανδίας, η δημοσιονομική σταθερο-
ποίηση αποτελεί μόνο τη μία πλευρά, ενώ οι άλλες πλευρές αφορούν διαρθρωτικές με-
ταρρυθμίσεις, μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας και ενίσχυση της δυνατότητας να
βρουν εργασία οι νέοι.

Σημείωσε επίσης ότι «αυτό το μείγμα μέτρων για ανάπτυξη, διαρθρωτικές μεταρρυθμί-
σεις και για σταθεροποίηση των προϋπολογισμών είναι σωστό και απαραίτητο, ώστε να
οδηγήσει σε ανάπτυξη και από την ανάπτυξη σε περισσότερες θέσεις εργασίας». �

Διχασμό στην Ευρώπη βλέπει 
ο Μάρτιν Σουλτς

Συνεχίζουν να «ανθούν» 
οι φορολογικοί παράδεισοι

Η δικαστική αυστηρότητα και η αυξανόμενη πολιτική
πίεση δεν πέτυχαν να αποθαρρύνουν εταιρικούς επενδυτές
από την αναζήτηση ευκαιριών σε ευρωπαϊκούς φορολογικούς
παραδείσους.

Ολοένα και περισσότεροι λογιστές, τράπεζες και σύμβου-
λοι επιχειρήσεων υπογράφουν πολυετή συμβόλαια ενοικία-

σης γραφείων σε Λουξεμβούργο ή τα νησιά της Μάγχης, στην προσπάθειά τους να εξυ-
πηρετήσουν πελάτες, οι οποίοι αναζητούν νόμιμες μεθόδους φορολογικής ελάφρυνσης. 

«Η βιομηχανία της φοροαποφυγής βρίσκεται σε ακμή. H οικονομική ύφεση δεν επηρε-
άζει καθόλου αυτή τη μορφή τραπεζικών συναλλαγών», λέει ο φορολογικός σύμβουλος Ρί-
τσαρντ Μέρφι.

Πάνω από το 7% των γραφείων στο Σίτι του Λονδίνου παραμένουν χωρίς ενοικιαστές,
ενώ το ποσοστό αυτό στο Λουξεμβούργο δεν ξεπερνά το 3,5%.  Ανάλογη εικόνα παρου-
σιάζουν και ορισμένα νησιά της Καραϊβικής, όπως τα Μπαρμπάντος και τα Κέιμαν.

Οι νήσοι Τζέρσι και Γκέρνζι στη Μάγχη προσφέρουν σε εταιρίες, που εγκαθίστανται σε
αυτά, μηδενικούς φορολογικούς συντελεστές, ενώ το Λουξεμβούργο απολαμβάνει ιδιαί-
τερα χαμηλού ΦΠΑ, αποφεύγοντας παράλληλα να φορολογεί τους τόκους που εξασφα-
λίζουν οι εταιρίες αυτές από την είσπραξη δανείων τους στη Βρετανία. Το 2009, και οι τρεις
χώρες υπέγραψαν διεθνή δέσμευση με στόχο τη συμμόρφωσή τους με τις διεθνείς φορο-
λογικές πρακτικές.

Οι πρόσφατες αποκαλύψεις που συνδέουν τις τρεις αυτές περιοχές με στρατηγικές φο-
ροαποφυγής από μεγάλες εταιρίες, όπως η Amazon Βρετανίας, αλλά και προσωπικότητες
του θεάματος στην Αγγλία, αύξησαν σημαντικά τις πολιτικές πιέσεις και καλλιέργησαν αρ-
νητική εικόνα για τα κράτη αυτά. παρότι οι συναλλαγές αυτές είναι καθόλα νομότυπες. �

Η Ευρώπη βιώνει ταραχώδη χρόνια και η Ευρωπαϊκή
Ένωση (ΕΕ) δεν είναι σίγουρο πράγμα για πάντα, τόνισε ο
πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μάρτιν Σουλτς
σε εκδήλωση κατά τη διάρκεια επίσκεψής τους στο Βου-
κουρέστι.

Μιλώντας στη Ρουμανική Εθνική Σχολή Πολιτικών και
Διοικητικών Επιστημών (SNSPA), η οποία τον ανακήρυξε
επίτιμο διδάκτορά της, υπογράμμισε πως η Ευρώπη από με-

γάλο αριθμό κρατών δεν θεωρείται πλέον λύση, αλλά πρόβλημα, το οποίο έχει αρνητική
επίδραση και απειλεί τα θεσμικά σχέδια.

«Στην Ευρώπη έχουμε καταλάβει ότι από μόνοι μας είμαστε χαμένοι, αλλά ενωμένοι εί-
μαστε δυνατοί» είχε τονίσει νωρίτερα  στο ρουμανικό Κοινοβούλιο. 

«Πρέπει να υπερασπιστούμε την ιδέα της Ευρώπης. Οι χώρες και οι πολίτες μαζί, τα
κράτη και τα έθνη πέρα από σύνορα σε κοινούς θεσμούς μπορούν να επιλύσουν τα προ-
βλήματά τους με ευκολότερο τρόπο απ’ ότι αν είναι μόνοι τους» ανέφερε στην SNSPA ο
πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου υπογραμμίζοντας ότι το μοναδικό πρότυπο που αξίζει να
ακολουθηθεί είναι η ΕΕ, ακόμη κι αν δεν είναι «σε τέλεια φόρμα» αυτή στιγμή.

«Οι Ευρωπαίοι πολίτες βιώνουν ταραχώδη χρόνια. Η ΕΕ δεν είναι σίγουρο πράγμα για
πάντα, καθώς το να είσαι η μόνη εναλλακτική είναι λάθος. Όλα έχουν εναλλακτική, υπάρ-
χει εναλλακτική στην ευρωπαϊκή ενοποίηση, στην ευρωπαϊκή συνεργασία και αυτή είναι
η επανεθνικοποίηση. Εκείνοι που λένε στους νέους ανθρώπους ότι η Ευρώπη είναι ένα σί-
γουρο πράγμα για πάντα δεν λένε την αλήθεια» είπε ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου.

Ο κ. Σουλτς συμπλήρωσε ότι προς το παρόν η Ευρώπη έχει χωριστεί και το χάσμα μεταξύ
πλούσιων και φτωχών και μεταξύ πλούσιων και φτωχών χωρών βαθαίνει. �
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Έφυγε από τη ζωή η 
Στέλλα Κακογιάννη- Σουλιώτη

Έφυγε από τη ζωή η Στέλλα Κακογιάννη Σουλιώτου, από τη
Λεμεσό. Η αείμνηστη Στέλλα Σουλιώτου υπήρξε μέρος της
ιστορίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, την οποία υπηρέτησε
από ξεχωριστές επάλξεις, προσφέροντας σημαντικές υπηρε-
σίες. 

Η Στέλλα Σουλιώτη, ένα από τα τέσσερα παιδιά του σερ Πα-
ναγιώτη Κακογιάννη, γεννήθηκε το 1920. Το 1938 φοίτησε στο
Saint James Secretarial College του Λονδίνου στον τομέα των
Γραμματειακών Σπουδών και εργάστηκε ως γραμματέας στην
τότε αποικιακή κυβέρνηση. Όταν το 1943 για πρώτη φορά άρ-
χισε η στρατολόγηση και γυναικών στην Κύπρο, εντάχθηκε

στη Βασιλική Αεροπορία Γυναικών. Το φθινόπωρο του 1946 αποχώρησε από την Αερο-
πορία με τον βαθμό του Υπολοχαγού. Σπούδασε Νομικά στο Λονδίνο στo Gray’s Inn από
το 1948. Αποκτώντας τον τίτλο του Barrister-at-Law επέστρεψε στην Κύπρο το 1951, για
να ασκήσει τη δικηγορία στο γραφείο του πατέρα της στη Λεμεσό. 

Υπηρέτησε ως Υπουργός Δικαιοσύνης και μετά τα γεγονότα του 1963 ταυτόχρονα και
ως Υπουργός Υγείας μέχρι το 1970. Μετά από δέκα χρόνια γίνεται η πρώτη Επίτροπος Νο-
μοθεσίας. Το 1968 μέχρι το 1974 και από το 1975 με την επανέναρξη δηλαδή των διακοι-
νοτικών συνομιλιών μετά την τουρκική εισβολή υπηρετεί εκ νέου ως σύμβουλος του Προ-
έδρου της Δημοκρατίας για το Κυπριακό, προετοιμάζοντας τις θέσεις μας και
υποβάλλοντας εισηγήσεις και γνωμοδοτήσεις για διάφορες πτυχές του Κυπριακού.  Τέλος
υπηρέτησε ως Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας από το 1984 μέχρι  το 1988. �

Ένα βιβλίο για το Λέανδρο Σίταρο
Ένα βιβλίο για τον Λέανδρο Σίταρο παρουσιάστηκε σε εκ-

δήλωση, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Τράπεζας Κύπρου
στην Αγία Παρασκευή. Το βιβλίο «Λέανδρος Σίταρος – Έργο
Ζωής» είναι γραμμένο από την κα Γεωργία Σίταρου, σύζυγο
του Λέανδρου Σίταρου.

Το βιβλίο, το οποίο θα διατεθεί δωρεάν σε σχολεία, Πανε-
πιστήμια και Πρεσβείες αποτελείται από δύο μέρη. 

Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται η ζωή και το έργο του Λέανδρου Σίταρου μέσα από φω-
τογραφίες, άρθρα, κείμενα, προγράμματα συναυλιών και επιστολές ενώ το δεύτερο μέρος
περιλαμβάνει όλο το συνθετικό του έργο ταξινομημένο σύμφωνα με το περιεχόμενο (θρη-
σκευτικά, Χριστουγεννιάτικα, πατριωτικά, κανόνες, κοινωνικά, φυσιολατρικά, ύμνοι, παι-
δικά, χορωδιακές διασκευές βυζαντινών ύμνων, δημοτικών τραγουδιών ή τραγουδιών
άλλων συνθετών κ.ά.). 

Η έκδοση τελειώνει με δύο συνθέσεις τις οποίες ο Λέανδρος Σίταρος σύνθεσε κατόπιν
ανάθεσης για τη μνήμη του Μακάριου Γ’: «Ωδή στο Ένα» και «Νησί του Αγώνα σου». �

Ο Ορχάν Παμούκ τιμήθηκε από τη Γαλλία
Ο τιμημένος το 2006 με βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας

Τούρκος συγγραφέας Ορχάν Παμούκ παρέλαβε πριν λίγες
μέρες την ύψιστη διάκριση της Γαλλικής Δημοκρατίας: το με-
τάλλιο της Λεγεώνας της Τιμής. Η υπουργός Πολιτισμού
Ορελί Φιλιπετί επαίνεσε την «ελευθερία του ύφους του» και
τον αγώνα του «κατά πάσας μισαλλοδοξίας».

Ο 60χρονος Παμούκ είναι ένας από τους λιγοστούς Τούρ-
κους διανοουμένους που τόλμησε να μιλήσει δημοσίως, το 2005, περί γενοκτονίας των
Αρμενίων. Δεν είναι λίγες οι φορές που έχει διωχθεί δικαστικά στη χώρα του, ή έχει δεχθεί
απειλές για τη ζωή του από ακραία στοιχεία αφού μετανάστευσε στις ΗΠΑ το 2007.

Ο Τούρκος μυθιστοριογράφος έχει επικρίνει συχνά την τουρκική κυβέρνηση για την πο-
λιτική της απέναντι στην κουρδική μειονότητα.

Ο διάσημος συγγραφέας, είχε τιμηθεί πρόσφατα με το βραβείο Ζόνινγκ, μία από τις ση-
μαντικότερες πνευματικές διακρίσεις στη Δανία, με το οποίο τιμάται ένα επίτευγμα υπέρ
του ευρωπαϊκού πολιτισμού. �

Τζόζεφ Στίγκλιτς: 
«Το τίμημα της ανισότητας»

Στο νέο του βιβλίο, ο νομπελίστας J.E. Stiglitz αναλύει την κατα-
στροφική επίδραση της ανισότητας στη λειτουργία του δημοκρα-
τικού πολιτεύματος, της δικαιοσύνης, αλλά και της ίδιας της οικο-
νομίας, και εξετάζει πώς συγκεκριμένες νομισματικές και
δημοσιονομικές πολιτικές, μαζί με την παγκοσμιοποίηση, συνέβα-
λαν στη διόγκωσή της.

Η ανισότητα των εισοδημάτων στον δυτικό κόσμο έχει γιγαντω-
θεί. Το 1% του πληθυσμού απολάμβανε το 65% της αύξησης των
εισοδημάτων. Το ΑΕΠ των χωρών αυξανόταν, την ίδια ώρα που οι

περισσότεροι άνθρωποι έβλεπαν τα εισοδήματά τους σταθερά ή να μειώνονται. Μια τέτοια
ανισότητα, όμως, δεν είναι προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη.

Με τη χαρακτηριστική του ικανότητα εμβάθυνσης ο συγγραφέας διαγιγνώσκει το πρό-
βλημα με σαφήνεια, ενώ προσφέρει ένα πραγματοποιήσιμο όραμα για ένα πιο πλούσιο και
ταυτόχρονα πιο δίκαιο μέλλον.

Ο Joseph E. Stiglitz, καθηγητής οικονομικών στο πανεπιστήμιο Κολούμπια, γεννήθηκε
το 1943 στις ΗΠΑ. Έχοντας διατελέσει αντιπρόεδρος και επικεφαλής οικονομολόγος της
Παγκόσμιας Τράπεζας, το 2001 τιμήθηκε με το Βραβείο Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών.

Είναι παγκοσμίως γνωστός για τις απόψεις του οι οποίες επικρίνουν σφοδρά την έως
τώρα διαχείριση της παγκοσμιοποίησης, και στρέφονται εναντίον των υποστηρικτών της
σχολής της πλήρους απελευθέρωσης της οικονομίας (τους οποίους αποκαλεί “φονταμεν-
ταλιστές της ελεύθερης αγοράς”) και εναντίον διεθνών οργανισμών όπως το Δ.Ν.Τ., η
Παγκόσμια Τράπεζα κ.ά. �

Αφιέρωμα Μιχάλη Κακογιάννη στο Πεκίνο
Στο πλαίσιο της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης και της επετείου των 40 χρόνων
διπλωματικών σχέσεων Ελλάδας-Κίνας, η Πρεσβεία της Κύπρου στο
Πεκίνο διοργάνωσε από κοινού με την Πρεσβεία της Ελλάδας και
την Ακαδημία Δράματος της Κίνας, εκδήλωση-αφιέρωμα στο έργο
του μεγάλου Κύπριου σκηνοθέτη Μιχάλη Κακογιάννη.

Όπως αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση, στην εκδήλωση που
ήταν ανοικτή για το κοινό, προβλήθηκαν γνωστές και βραβευμένες
ταινίες του Κύπριου σκηνοθέτη, ενώ οι φοιτητές της Ακαδημίας
Δράματος είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σεμινάρια για

τη ζωή και το έργο του τα οποία παρέθεσε εκπρόσωπος του Ιδρύματος Κακογιάννη.
Στην έναρξη της εκδήλωσης, στην οποία παρέστησαν εκπρόσωποι της διπλωματικής,

ακαδημαϊκής και καλλιτεχνικής κοινότητας του Πεκίνου, απηύθυναν χαιρετισμό η Πρέ-
σβειρα στο Πεκίνο Ιωάννα Μαλλιώτη και ο Πρέσβης της Ελλάδας Θεόδωρος Γεωργακέ-
λος. �

Η ζωή της Amy στο θεατρικό σανίδι
Ένα θεατρικό έργο βασισμένο στη ζωή και τη μουσική της

Amy Winehouse, που έφυγε από τη ζωή τον Ιούλιο του 2011
από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε ηλικία 27 ετών, ανα-
μένεται να ανέβει στο Βασιλικό Θέατρο της Κοπεγχάγης στις
αρχές του 2013.

Το έργο θα περιλαμβάνει τραγούδια από τα δύο στούντιο
άλμπουμ της βρετανίδας τραγουδίστριας «Frank» και «Back
To Black».Την εκλιπούσα τραγουδίστρια θα ενσαρκώσει η
29χρονη ηθοποιός Johanne Louise Schmidt.

Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι «η παράσταση θα εστιά-
ζει στη μεγάλη πίεση που δέχτηκε η νεαρή σούπερ σταρ από το κοινό, όταν άρχισαν τα
προβλήματά της» και θα βασίζεται σε υλικό από συνεντεύξεις, ευχαριστήριους λόγους, συ-
ναυλίες, άρθρα του Τύπου, γράμματα και τραγούδια της Amy Winehouse.

Εκπρόσωπος των Winehouse δήλωσε ότι η οικογένεια δεν έχει καμία ανάμειξη στην πα-
ραγωγή του θεατρικού έργου, που θα κάνει πρεμιέρα στις 30 Ιανουαρίου 2013. �
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Η κατανάλωση ψαριού «ασπίδα» 
ενάντια στα εγκεφαλικά

Τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου μειώνει σημαντικά η
κατανάλωση ψαριού τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα,
όπως είδαν βρετανοί επιστήμονες.

Οι ειδικοί του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ προχώρησαν σε
μετα-ανάλυση προηγούμενων μελετών στην οποία είχαν συμ-
μετάσχει συνολικά 800.000 άτομα από 15 χώρες. Διαπίστωσαν
λοιπόν ότι η λήψη συμπληρωμάτων ω-3 λιπαρών οξέων δεν συ-
νέβαλε στον περιορισμό του κινδύνου εμφάνισης εγκεφαλικών. 

Αντίθετα, όπως είδαν, η συχνή κατανάλωση λιπαρών ψαριών (π.χ. σολομός, σαρδέλα,
σκουμπρί κ.ά.) περιόριζε σε σημαντικό βαθμό την πιθανότητα εγκεφαλικού επεισοδίου.
Συγκεκριμένα, όσοι εθελοντές έτρωγαν ψάρι δύο φορές την εβδομάδα αντιμετώπιζαν κατά
6% μικρότερο κίνδυνο, ενώ στην περίπτωση εκείνων που κατανάλωναν πέντε ή περισσό-
τερες μερίδες ο κίνδυνος μειωνόταν κατά 12%. 

Οι ερευνητές μελέτησαν ακόμη τα επίπεδα ω-3 λιπαρών οξέων στο αίμα των συμμετε-
χόντων και δεν παρατήρησαν κάποια σημαντική αλλαγή ως προς τον κίνδυνο εγκεφαλι-
κού ανάμεσα σε όσους είχαν υψηλά ή χαμηλά επίπεδα. 

Όπως αναφέρουν με δημοσίευσή τους στην επιθεώρηση «British Medical Journal», τα ευ-
ρήματα αυτά δείχνουν ότι στη σάρκα του ψαριού ενδεχομένως να κρύβονται και άλλα πο-
λύτιμα στοιχεία που σε συνδυασμό με τα ω-3 λιπαρά οξέα χαρίζουν προστασία στον ορ-
γανισμό. �

Ερευνητές υποστηρίζουν ότι 
η σοκολάτα σώζει ζωές

Ήδη σε παλαιότερες μελέτες είχε αποδειχθεί ότι η σοκολάτα
μπορεί να συμβάλλει στην μείωση της καρδιαγγειακής πίεσης.
Τώρα όμως οι ερευνητές του Ινστιτούτου Καρολίνσκα της Στοκ-
χόλμης παρουσίασαν τα αποτελέσματα μιας μακρόχρονης έρευ-
νας, που δείχνουν την αδιαμφισβήτητη σχέση μεταξύ κατανά-
λωσης σοκολάτας και εγκεφαλικών επεισοδίων. Η έρευνα
δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό «Journal of the

American College of Cardiology».
Το 1997 οι επιστήμονες μελέτησαν τις διατροφικές συνήθειες 33.000 γυναικών από τη

Σουηδία, ηλικίας 49 μέχρι 83 ετών. Οι γυναίκες, που συμμετείχαν στην έρευνα, καλούνταν
να αναφέρουν πόσο συχνά συνήθιζαν να τρώνε σοκολάτα. Μέσα στα επόμενα 10 χρόνια
οι ερευνητές κατέγραψαν συνολικά 1.600 εγκεφαλικά επεισόδια ανάμεσα στο δείγμα των
εξεταζόμενων γυναικών.

Αφού εξέτασαν όλους τους πιθανούς παράγοντες κινδύνου, που μπορεί να συνδέονται
με εγκεφαλικά επεισόδια, διαπίστωσαν ότι οι γυναίκες που κατανάλωναν τις μικρότερες
ποσότητες σοκολάτας είχαν υποστεί τα περισσότερα επεισόδια. Αντίθετα, οι γυναίκες που
έτρωγαν 66 γραμμάρια σοκολάτας την εβδομάδα, σπάνια σχετίζονταν με εγκεφαλικά επει-
σόδια.

Τώρα οι ερευνητές αναμένουν παρόμοια αποτελέσματα από την αντίστοιχη μελέτη που
πρόκειται να πραγματοποιήσουν σε άντρες. �
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ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕYΘΕΡO ΣΑΣ ΧΡOΝΟ

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

Σταυρόλεξο
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Η υποχωρητικότητα.
2. Όπερα του Μπελίνι – Γειτνιάζει με
την Κακοπετριά.
3. Το όνομα της ηθοποιού Τόμπσον –
Η ελονοσία.
4. Θέτω σε κίνδυνο – Γνωστή για τα
κρασιά της.
5. Ανήκει στην οικογένεια των Αι-
λουροειδών – Χαρακτηριστικό του
πεισματάρη.
6. Ελέγχουν και καθοδηγούν – Παρα-
γωγικό επίθημα που δηλώνει ιδιό-
τητα.
7. Τύρρανος των Συρακουσών – Δεν
έχει κατιόντες.
8. Δεν πρόκειται για δύσκολες αποστολές.
9. Οριστικό άρθρο – Λωρίδα εδάφους με κατάλληλο υπόστρωμα και σήμανση (πληθ.) –
Μόριο που επιτείνει την εναντίωση.
10. Δυσκόλευε τον Δημοσθένη - … Ντούλια: γνωστός ηθοποιός – Η μονωδία.
11. Ωδή – Σύνδεσμος – Θεότητα στην Ιρλανδική μυθολογία.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Η ικανότητα της παραγωγής έργου – Για τους Αιγύπτιους ο θεός ήλιος.
2. Ελληνικά βουνά – Δηλώνει εξαίρεση.
3. Καθόλου νωθρά.
4. Ιερή συλλαβή για την ινδουιστική θρησκεία – Της εκκλησίας «Μέγας» (καθ.).
5. Ανάθημα – Ασιάτες κι αυτοί.
6. Είδος μουσικής σύνθεσης – Νησί του Αργοσαρωνικού.
7. Σημαντικός νομοθέτης της αρχαιότητας – Ζαν Ζακ …: σκηνοθέτης.
8. Αρχή παραμυθιού – Σύστημα οροσειρών στην Ευρώπη.
9. Τίτλος ημιτελούς διαλόγου του Πλάτωνα (με άρθρο) – Έχει υπόσταση.
10. Μέτρο χωρητικότητας δημητριακών – Σειρά ρομποτικών οχημάτων.
11. … Τομέ: νησί στον Ατλαντικό Ωκεανό – Συνδέει δύο όχθες.

Oι λύσεις στη σελίδα 14
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ΜΕΤΡΙΟ ΔΥΣΚΟΛΟ

KY¶PIAKH ¢HMOKPATIA
————

KPATIKO §AXEIO
A ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÎÏ‹ÚˆÛË˜ ·Ú. 36/2012 ÙÔ˘ KÚ·ÙÈÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘

Ô˘ ¤ÁÈÓÂ ÛÙÈ˜ 31 ÎÙˆ‚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  0362
2. A fi €40 5 Ï·¯ÓÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ  0705

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  224
2. A fi €10 50 Ï·¯ÓÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ  601
3. A fi €10 50 Ï·¯ÓÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ  892

™E ¢YO æHºIA
————

1. A fi €4 500 Ï·¯ÓÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ  13
2. A fi €4 500 Ï·¯ÓÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ  25

*  TZAK¶OT:

E¶EI¢H TO §AXEIO ME API£MO 37951 ¶EPI§AMBANETAI META•Y TøN A¢IA£ETøN §AXEIøN, TO ¶O™O TøN €50.000 ª º ƒ -
  ™ ¡  ¶ ª ¡   μ¢ ª ¢  § ƒø™  ª  ƒ. 37/12 ¶ À £  ° ¡  ™ ™ 7 ¡ ªμƒ OY 2012, O¶OY O ¶PøTO™ TYXEPO™

£A KEP¢I™EI €100.000.

™ H M E I ø ™ H
———————

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

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

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

¢IEY£YNTH™ §AXEIøN

¶ÔÛfi
T˘¯ÂÚfi˜
AÚÈıÌfi˜

§·¯Ófi˜ ¶ÔÛfi
T˘¯ÂÚfi˜
AÚÈıÌfi˜

§·¯Ófi˜

€

1Ô˜ 50.000 37951

¶ *

2Ô˜ 1.000 48115

3Ô˜ 400 41069

4Ô˜ 400 17994

5Ô˜ 400 59764

6Ô˜ 200 22346

7Ô˜ 200 37586

8Ô˜ 200 46887

9Ô˜ 200 47162

10Ô˜ 200 33062

11Ô˜ 200 39560

12Ô˜ 200 23864

13Ô˜ 200 38634

€

14Ô˜ 200 32736

15Ô˜ 200 37657

16Ô˜ 100 26408

17Ô˜ 100 41178

18Ô˜ 100 10278

19Ô˜ 100 33132

20fi˜ 100 41573

21Ô˜ 100 44810

22Ô˜ 100 36783

23Ô˜ 100 23268

24Ô˜ 100 32824

25Ô˜ 100 14037

26Ô˜ 100 41728

27Ô˜ 100 17053

Ο7ος Μαραθώνιος Λεμεσού ΓΣΟ
θα πραγματοποιηθεί στις 24 Μαρ-
τίου 2013, ημέρα Κυριακή. Διοργα-

νωτές του Μαραθωνίου είναι από κοινού ο
Δήμος Λεμεσού, το Εμπορικό και Βιομηχα-
νικό Επιμελητήριο Λεμεσού, η Εταιρεία
Τουριστικής Ανάπτυξης Λεμεσού και ο
ΓΣΟ. 

Οι τελευταίες τρεις διοργανώσεις του
Μαραθωνίου που είχαν το χαρακτήρα διε-
θνούς διοργάνωσης, ενέταξαν την Λεμεσό
επάξια στο χάρτη των Διεθνών Μαραθω-
νίων. Τα οφέλη για τη Λεμεσό και την
Κύπρο ήταν πολλαπλά, τόσο στον τομέα
της προβολής της Κύπρου όσο και στον
τομέα της ανάπτυξης αθλητικού πνεύματος
στον τόπο μας, ιδιαίτερα ανάμεσα στη νεο-
λαία. 

Η επιτυχία του 6ου Μαραθωνίου Λεμε-
σού ξεπέρασε κάθε προσδοκία των διοργα-
νωτών, αφού είχε πάνω από 2000 συμμετο-
χές από περισσότερες από 40 χώρες. Η Λε-
μεσός προσδοκεί σε μια ακόμα πιο μεγάλη
διοργάνωση για το 2013. 

Οι επιλογές για συμμετοχή καλύπτουν
όλες τις ηλικίες και όλες τις αντοχές. Προ-
σφέρονται οι εξής δρόμοι/αγωνίσματα: Μα-
ραθώνιος, Μισός Μαραθώνιος, Δρόμος
Υγείας 10Χλμ, Εταιρικός/Ομαδικός Δρόμος
5Χλμ και Παιδικός/Μαθητικός Δρόμος
1Χλμ. 

Ως ο επίσημος Μαραθώνιος της Κύπρου,

ο Μαραθώνιος Λεμεσού είναι διαπιστευμέ-
νος στην IAAF και την AIMS (Διεθνείς
Ομοσπονδίες), και αποτελεί επίσης το Παγ-
κύπριο Πρωτάθλημα Μαραθωνίου. 

Η συμμετοχή στον Μαραθώνιο Λεμεσού
είναι μια ευχάριστη πρόκληση για μικρούς
και μεγάλους, αρχάριους και έμπειρους
δρομείς λόγω της επίπεδης πορείας. Η εκ-
πληκτική θέα της θάλασσας κατά μήκος της
πορείας αποτελεί ένα μοναδικό χαρακτηρι-
στικό του Μαραθωνίου Λεμεσού, κάτι που
τον κάνει ιδιαίτερα δημοφιλή για τους ξέ-
νους δρομείς.

Το κοινό καλείται να συμμετέχει ενεργά
και να ζήσει από κοντά τα ανεπανάληπτα
συναισθήματα που προσφέρει η συμμετοχή
αλλά και η εθελοντική υποστήριξη στην
διοργάνωση του Μαραθωνίου. 

Με μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα του
Μαραθωνίου μπορεί κανείς να εξερευνήσει
όλες τις συναρπαστικές πληροφορίες και
λεπτομέρειες για το Μαραθώνιο της Λεμε-
σού, ενώ οι χρήστες του Facebook καλούν-
ται να γίνουν fan της σελίδας του Μαρα-
θωνίου Λεμεσού (Cyprus Marathon), όπου
και μπορούν να ενημερώνονται για το Μα-
ραθώνιο και να συμμετέχουν στις συζητή-
σεις και τους διαγωνισμούς!

Για περισσότερες πληροφορίες και εγ-
γραφές στον 7ο Μαραθώνιο Λεμεσού επι-
σκεφτείτε την ιστοσελίδα www.limassol-
marathon.com. �

Η Λεμεσός ανακοινώνει τον 
7ο Διεθνή Μαραθώνιο Λεμεσού ΓΣΟ
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Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ. 13

Με αισθήματα βαθειάς θλίψης πλη-
ροφορηθήκαμε τον θάνατο του
ομότιμου καθηγητή Κοινωνικής

Εργασίας στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούρ-
γου Δρα Γιάννη Τρισελιώτη στις 29 Σεπτεμ-
βρίου.  Η δημόσια κηδεία του έγινε στις 13
Οκτωβρίου στον Καθεδρικό Ναό του Εδιμ-
βούργου στην οποία παραβρέθηκαν πολλοί
συνάδελφοι, ακαδημαϊκοί, φίλοι, συγγενείς,
η πολυαγαπημένη του σύζυγος Βίβιαν, τα
παιδιά του Άννα και Παύλος. 

Ο καθηγητής Τρισελιώτης γεννήθηκε στο
ορεινό χωριό Καλοπαναγιώτης στη Κύπρο.
Μετά τις αρχικές σπουδές του στην Παιδα-
γωγική Ακαδημία υπηρέτησε ευδόκιμα στις
Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας.  Στη συ-
νέχεια εγκαταστάθηκε στο Εδιμβούργο και
ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές και μεταπτυ-
χιακές του σπουδές στην Κοινωνική Εργα-
σία.  Ακολούθησε ακαδημαϊκή σταδιοδρο-
μία στο τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του
Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου.  Για σειρά
πολλών ετών υπηρέτησε ως διευθυντής του

Τμήματος.  Το ήθος, η εργατικότητα, η
πλούσια συγγραφική του δραστηριότητα, οι
διεθνούς εμβέλειας και αναγνώρισης έρευ-
νες τον καθιέρωσαν ως ένα διακεκριμένο
επιστήμονα, ερευνητή, μάχιμο Κοινωνικό
Λειτουργό και ακαδημαϊκό δάσκαλο.  Συμ-
μετείχε στο Ηνωμένο Βασίλειο σε διάφορες
επιτροπές και ομάδες εργασίας τόσο για την
προώθηση της Κοινωνικής Εργασίας όσο
και για τη διαμόρφωση Κοινωνικής Πολιτι-
κής στον τομέα της Κοινωνικής Πρόνοιας.
Επανειλημμένα κλήθηκε ως εμπειρογνώμο-
νας να καταθέσει στο Κοινοβούλιο για θέ-
ματα του επιστημονικού του ενδιαφέροντος,
ιδιαίτερα δε στο αντικείμενο της Παιδικής
Προστασίας. 

Για την εξαίρετη και πρωτοποριακή συμ-
βολή του στην Κοινωνική Έρευνα τιμήθηκε
με ειδική διάκριση από τη Βασίλισσα Ελισά-
βετ με τον τίτλο του Αξιωματούχου της Βρε-
τανικής Αυτοκρατορίας (ΟΒΕ).  Για πολλά
χρόνια πήρε επίσης μέρος ως σύμβουλος σε
διάφορα προγράμματα των Ηνωμένων

Εθνών, με αποστολές σε διάφορες χώρες του
κόσμου.

Παρά την πολύπλευρη και πολυδιάστατη
σταδιοδρομία του σε διεθνές επίπεδο, ο Τρι-
σελιώτης παρακολουθούσε με ιδιαίτερο εν-
διαφέρον τις εξελίξεις στην Κοινωνική Ερ-
γασία τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελ-
λάδα. Για πολλά χρόνια ανέπτυξε
ερευνητική δραστηριότητα και συνεργασία
με το επιστημονικό προσωπικό του Ιδρύμα-
τος Παιδικής Προστασίας Αττικής «ΜΗ-
ΤΕΡΑ» και συνέβαλε καθοριστικά στην επι-
μόρφωση των Κοινωνικών Λειτουργών του
Ιδρύματος.

Ήταν πάντα πρόθυμος να συμβάλει αφι-
λοκερδώς με εισηγήσεις σε συνέδρια, να
συμβουλεύσει και να μοιραστεί τις γνώσεις
και την εμπειρία του με όλους τους συνα-
δέλφους.  Είχε πάντα ένα καλό λόγο ενθάρ-
ρυνσης, αναγνώρισης και υποστήριξης για
τις επιδόσεις και τις προσπάθειες του καθε-
νός μας.  Τα τελευταία τρία χρόνια είχαμε τη
μεγάλη χαρά να συνεργαστούμε μαζί του.

Συμμετείχε ως ακαδημαϊκός εμπειρογνώμο-
νας στη Συμβουλευτική Επιτροπή του Προ-
γράμματος Κοινωνικής Εργασίας στο Ευρω-
παϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.  Παρά την
προχωρημένη ηλικία του, επισκεπτόταν την
Κύπρο και συνέβαλλε καθοριστικά με ειση-
γήσεις και προτάσεις στις συζητήσεις της
Γνωμοδοτικής Επιτροπής, σχετικά με τη
βελτίωση του προγράμματος σπουδών. 

Άνθρωπος χαμηλών τόνων, σεμνός, μειλί-
χιος στην επικοινωνία του, διέθετε οξυδέρ-
κεια, παρατηρητικότητα, ηγετικές ικανότη-
τες και μια πηγαία ευγένεια.  

Για όλα αυτά, αγαπημένε μας Δάσκαλε,
Συνάδελφε και Φίλε Γιάννη, θα μας λείψεις.  

Αιωνία σου η μνήμη. �

Δρ Πέτρος Σταθόπουλος και το Εκπαιδευ-
τικό Προσωπικό Κοινωνικής Εργασίας
στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Εις Μνήμην στον Δρα Γιάννη Τρισελιώτη

Τα μέτρα λιτότητας πλήττουν και υπαλλήλους
των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στη συνεδρία του στις 22 και 23 Νοεμβρίου
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα αποφασίσει για
τον Κοινοτικό Προϋπολογισμό στα πλαίσια

του Πολυετούς Οικονομικού Πλαισίου 2014-2020.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει περικοπές ενός
δισεκατομμυρίου ευρώ από τον προϋπολογισμό ενώ
κράτη μέλη έχουν καταθέσει ακραίες προτάσεις που
προνοούν περικοπές μέχρι και 15 δις. 

Εν όψει αυτής της αρνητικής προοπτικής οι Συν-
δικαλιστικές Οργανώσεις των υπαλλήλων των θε-
σμικών οργάνων της ΕΕ αποφάσισαν να κατέλθουν
σε απεργία στις 8 και 16 Νοεμβρίου. Η Ευρωπαϊκή
Ομοσπονδία Δημοσιοϋπαλληλικών Συνδικάτων
EPSU υποστηρίζει πλήρως τους υπαλλήλους των
οργάνων της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και τη συνδικα-
λιστική τους Οργάνωση (Union Syndicale Federale USF)
και την απόφαση τους για συνδικαλιστική δράση στις 8 και
16 Νοεμβρίου. 

Πέρα από τη κάθετη υποβάθμιση των συνθηκών εργα-
σίας στα θεσμικ΄όργανα της ΕΕ η υιοθέτηση των προτά-
σεων για αυξημένες περικοπές στον κοινοτικό προϋπολο-
γισμό πέραν των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα
υποσκάψει και την ικανότητα των θεσμικών οργάνων να

ανταποκρίνονται πλήρως στις υποχρεώσεις τους τόσο προς
το ίδιο το προσωπικό όσο και προς τους Ευρωπαίους πολί-
τες. 

Οι μειώσεις στο προσωπικό της ΕΕ προάγουν και στις
λειτουργίες της ΕΕ τους γνωστούς κινδύνους από τα μέτρα
λιτότητας που πλήττουν ήδη τις δημόσιες υπηρεσίες στις
περισσότερες χώρες μέλη της ΕΕ. 

Τα μέτρα αποτελούν αυξημένη απειλή για δίκαιη, επαρκή

και αποτελεσματική πολιτική της ΕΕ και των διοι-
κητικών της υπηρεσιών στο σύνολο τους. Στη ση-
μερινή κρίση η εξάρθρωση των λειτουργιών των
θεσμικών οργάνων της ΕΕ ως αποτέλεσμα ελλι-
πούς χρηματοδότησης τους είναι ιδιαίτερα λανθα-
σμένη. Είναι πέραν τούτου πρόδηλο ότι μερικοί το-
μείς πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως οι
τομείς της απασχόλησης και των κοινωνικών υπο-
θέσεων επηρεάζονται δυσανάλογα δυσμενώς από
τις περικοπές σε αντιπαραβολή για παράδειγμα με
τους τομείς οικονομικών και δημοσιονομικών υπο-
θέσεων. Το γεγονός αυτό αποτελεί πρόσθετη έν-
δειξη ότι οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις στην κοι-
νωνική Ευρώπη δεν αποτελούν προτεραιότητα για
τα θεσμικά της όργανα. 

Υπενθυμίζουμε ότι οι κινητοποιήσεις των υπαλλήλων της
ΕΕ στις 8 και 16 Νοεμβρίου εντάσσονται και στην πρώτη
πανευρωπαϊκή πανεργατική κινητοποίηση της 14ης Νοεμ-
βρίου. 

Η EPSU καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να αναζητή-
σουν λογικές λύσεις στα οικονομικά πράγματα σε συνερ-
γασία και πλήρη εμπλοκή και των εργοδοτούμενων τους. �

Ενημερωτική ημερίδα που ενδιαφέρει καταναλωτές

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή
Κύπρου διοργανώνει την Τετάρτη  21
Νοεμβρίου στις 4 μ.μ. ενημερωτική

ημερίδα με θέμα «Είσαι καταναλωτής: Έχεις
δικαιώματα». Στην ημερίδα θα γίνει παρου-
σίαση του Κέντρου ΕΚΚ Κύπρου από τη Δι-
ευθύντριά του ΄Ελενα Παπαχριστοφόρου

και παρουσίαση της νομοθεσίας για την
εξώδικη διευθέτηση καταναλωτικών απαι-
τήσεων από τη Διευθύντρια της Υπηρεσίας
Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλω-
τών  Φρόσω Χατζηλουκά. 

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύ-
πρου είναι μέλος του Δικτύου Ευρωπαϊκών

Κέντρων Καταναλωτή και συγχρηματοδο-
τείται από  την ΕΕ και την Κυπριακή Δημο-
κρατία. Το ΕΚΚ Κύπρου δίδει πληροφό-
ρηση και συμβουλές στους  καταναλωτές
για τις διασυνοριακές τους συναλλαγές και
διασφαλίζει επίσης τα δικαιώματα των κα-
ταναλωτών και βοηθάει στην εύρεση συμ-

βιβαστικής εξωδικαστικής  λύσης σε περί-
πτωση ή διαφοράς μεταξύ καταναλωτή και
εμπόρου. 

Η ενημερωτική ημερίδα της 21ης Νοεμ-
βρίου θα γίνει στη Δημοτική Πινακοθήκη
Λακατάμιας και θα τελεί υπό την αιγίδα του
Δημάρχου Λακατάμιας Λουκά Ιατρού. �
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ΑΠΟΕΛ, Ανόρθωση και ΑΕΚ συνέχι-
σαν την ανοδική τους πορεία προς
τον τίτλο, παίρνοντας σαν καλο-

κουρδισμένο ρολόι και την 8η αγωνιστική,
χωρίς βαθμολογικές απώλειες και εξακο-
λουθούν να μοιράζονται για τρίτη συνεχό-
μενη αγωνιστική το ‘ρετιρέ’ του βαθμολογι-
κού πίνακα με 22 βαθμούς.

Συγκεκριμένα, ο ΑΠΟΕΛ μέσα στο ΓΣΠ
κέρδισε την Αγία Νάπα με 4-1 και είναι στην
πρώτη θέση με διαφορά τερμάτων από την
Ανόρθωση και ΑΕΚ. 

Η ‘Κυρία’ πέρασε ανώδυνα το Βαρωσιώ-
τικο ντέρμπι στο ‘Αντώνης Παπαδόπουλος’,
αφού νίκησε την συμπολίτισσά της Νέα Σα-
λαμίνα με 1-0.

Εντυπωσιακή για άλλη μια αγωνιστική η
ΑΕΚ Λάρνακας, πέρασε σαν ‘σίφουνας’ από
το Παφιακό, κερδίζοντας την τοπική ομάδα
της Πάφου με 0-3, που είχε και την πρώτη
ήττα της στα εντός έδρας παιχνίδια της.

Πολύτιμους βαθμούς άφησε στο Τσίρειο η
ΑΕΛ που δεν κατάφερε να δαμάσει τον
Εθνικό Άχνας και υποχρεώθηκε στην ισο-
παλία 1-1. Αυτό το αποτέλεσμα την άφησε
έξι ολόκληρους βαθμούς πίσω από τους
πρωτοπόρους και την καθήλωσε στην 4η
θέση με 16 βαθμούς.

Δεύτερη συνεχόμενη νίκη για τον Απόλ-
λωνα, αυτή την φορά κέρδισε εκτός έδρας
την Αλκή στη Λάρνακα με 1-3 και έβαλε
πλώρη για να διεκδικήσει την είσοδο της
στην 4τράδα.

Μετά την οδυνηρή εκτός έδρας ισοπαλία
της Ομόνοιας με την Δόξα Κατωκοπιάς 
(1-1) στο ‘Αμμόχωστος’, το τρένο του πρω-
ταθλήματος απομακρύνεται νωρίς και δεν
θυμόμαστε τα τελευταία 20 χρόνια αν ξανά-
γινε ποτέ κάτι τέτοιο στην πλούσια ιστορία
του τριφυλλιού.

Στόχος τώρα των πρασίνων είναι η κατά-
κτηση της 4ης θέσης του βαθμολογικού πί-
νακα, για μια θέση στην Ευρώπη κυρίως για
οικονομικούς λόγους. Η Ομόνοια έμεινε 12
ολόκληρους βαθμούς πίσω από τους τρεις
πρωτοπόρους και καθηλωμένη στην 6η
θέση με 10 βαθμούς.

Σπουδαία βαθμολογική εκτός έδρας νίκη
πέτυχε ο Ολυμπιακός, αφού μέσα στο
‘Τάσος Μάρκου’ κέρδισε την Ένωση Παρα-
λιμνίου με 1-2 και ανέβηκε στην 7η θέση του
βαθμολογικού πίνακα με 8 βαθμούς. Να θυ-
μίσουμε ότι από την ομάδα του Τακτακαλά
έχουν αφαιρεθεί και τρεις βαθμοί.

Τι ξεχωρίζει την 8η αγωνιστική – στατι-
στική
3 για τίτλο, 4 για τετράδα, 7 για παρα-
μονή

Συνεχίζουν σφιχταγκαλιασμένοι οι τρεις
πρωτοπόροι, ΑΠΟΕΛ, Ανόρθωση και ΑΕΚ
την ανοδική τους πορεία προς τον τίτλο και
μάλιστα αήττητοι.

Έτσι όλα δείχνουν ότι οι πιο πάνω ομάδες

θα διεκδικήσουν τον τίτλο του πρωταθλητή,
αφού άφησαν πολύ πίσω άλλους φιλόδο-
ξους διεκδικητές, όπως είναι η ΑΕΛ και η
Ομόνοια. Ιδιαίτερα τους πράσινους (-12
βαθμούς), ενώ οι Λεμεσιανοί έχουν ακόμα
ελπίδες να μειώσουν την διαφορά που μέχρι
στιγμής είναι στο (-6).

Όπως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία
μέχρι και την 8η αγωνιστική, βλέπουμε τρεις
ομάδες να διεκδικούν τον τίτλο, ΑΠΟΕΛ,
Ανόρθωση και ΑΕΚ με 22 βαθμούς ενώ θα
γίνει πραγματική ‘μάχη’ από άλλες τέσσερις
ομάδες, ΑΕΛ, Απόλλωνα, Ομόνοια και
Ολυμπιακό για μια θέση στην τετράδα.

Από κει και κάτω ακολουθούν άλλες επτά
ομάδες που θα δώσουν τη δική τους ‘μάχη’
για να αποφύγουν την διαβάθμιση αφού όλα

τα ενδεχόμενα είναι ανοικτά στη βαθμολο-
γία και οι βαθμοί που τους χωρίζουν είναι...
προς το παρόν μηδαμινή.

Συγκεκριμένα η Ένωση είναι με 6 βαθ-
μούς, Πάφος και Σαλαμίνα, είναι στους 5
βαθμούς και μετά τέσσερις ομάδες, Εθνικός,
Δόξα Αλκή και Αγία Νάπα έχουν από 4 βαθ-
μούς.
Ανόρθωση των ρεκόρ

Αήττητη στην τελευταία 20ετία η Ανόρ-
θωση στο ‘Αντώνης Παπαδόπουλος’, κόντρα
στην Σαλαμίνα. Ήταν η 16η νίκη για την
‘Κυρία’, ενώ τρία ματς έληξαν ισόπαλα. Μετά
την 8η αγωνιστική η ομάδα του Ρόνι Λέβι
κάνει τρία ρεκόρ. Το πρώτο είναι ρεκόρ τερ-
μάτων ΥΠΕΡ, 11ετίας (19-18). Ρεκόρ τερ-
μάτων ΚΑΤΑ 15 χρόνων (3-4). Και τρίτο
κάνει ρεκόρ συγκομιδής βαθμών  13 χρόνων
(22-20).
ΑΕΚ: Ιστορική πορεία

Σε σύνολο 9 αγώνων ως φιλοξενούμενη
με την Πάφο, η ΑΕΚ μετρά 3 νίκες, 4 ισοπα-
λίες και 2 ήττες. Η ομάδα του Μπεν Σιμόν
με τη νίκη επί της Πάφου, δημιούργησε νέο
ομαδικό ρεκόρ βαθμών (22-18), με ρεκόρ
ανέπαφης εστίας (720 λεπτά) καθώς και το
ρεκόρ τερμάτων ΚΑΤΑ (0-7).
Απόλλων: 8η νίκη στο ΓΣΖ

Σε σύνολο 14 αγώνων στο ΓΣΖ, ο Απόλ-
λωνας έχει 8 νίκες, 1 ισοπαλία και 5 ήττες,
με αντίπαλο την Αλκή Λάρνακας.

Ομόνοια: Αρνητικό 22ετίας
Οι 12 βαθμοί μετά την 8η αγωνιστική για

την Ομόνοια αποτελούν αρνητικό ρεκόρ
(12-11) των τελευταίων 22 χρόνων (1991-
92). Η ισοπαλία ήταν η πρώτη στην ιστορία
της Ομόνοιας ως φιλοξενούμενη σε αγώνα
με τη Δόξα Κατωκοπιάς. Συγκεκριμένα σε
σύνολο 9 αγώνων στην ιστορία των δύο
ομάδων η Ομόνοια μετρά 7 νίκες, μία ισο-
παλία και μία ήττα. Την ήττα οι πράσινοι την
γνώρισαν την περίοδο 2007-08 με 1-0, με
γκολ του σημερινού ‘πράσινου’ επιθετικού
Φρέντι.
Ισοδυναμία η ΑΕΛ

Σε σύνολο 20 αγώνων ως γηπεδούχος με
τον Εθνικό Άχνας, η ομάδα της ΑΕΛ μετρά
7 νίκες, 7 ισοπαλίες και 6 ήττες.
‘Καθάρισε’ από το πρώτο ημίχρονο

Πιο εύκολα από ότι αναμενόταν ο
ΑΠΟΕΛ πέρασε το εμπόδιο της Αγίας
Νάπας, αφού την κέρδισε με 4-1. Η ομάδα
του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ήταν πολύ καλή στο
πρώτο ημίχρονο και κατάφερε να πάρει από
νωρίς το προβάδισμα, κάτι που έκανε πιο εύ-
κολο το έργο της ενόψει της συνέχειας. Ο
Ατόρνο στο 8΄, στο 25΄ και 33΄ έκανε χατ-
τρικ και το ΑΠΟΕΛ άρχισε να περνά μια
ήσυχη... βραδιά.

Ο Παραγουανός ήταν ο άνθρωπος που
κέρδισε το πέναλτι στο τελευταίο λεπτό του
πρώτου ημιχρόνου, το οποίο αξιοποίησε ο
Μαντουκα. Η Αγία Νάπα προσπάθησε,
όμως έχασε προανωτέρου αντιπάλου. Οι φι-
λοξενούμενοι μείωσαν το σκόρ στο 90΄ με
σουτ του Λάζιτ.
Νέο τρίποντο για την ‘Κυρία’

Η Ανόρθωση επικράτησε της Νέας Σαλα-
μίνας με 1-0, με εύστοχο κτύπημα πέναλτι
του Ζουλιάνο Σπαντάσιο στο 64΄. Ήταν ένα
παιχνίδι που έλειψαν οι μεγάλες φάσεις και
οι συγκινήσεις. Η Ανόρθωση πήρε την έκτη
σερί της νίκη στο πρωτάθλημα και συνεχίζει
την ανοδική της πορεία για διεκδίκηση του
πρωταθλήματος.
Συνεχίζει το βιολί της η ΑΕΚ

Η ΑΕΚ δεν καταλαβαίνει τίποτα και προ-
χωρά ακάθεκτη παρασύροντας στο διάβα
της όποιο αντίπαλο βρει μπροστά της.
‘Θύμα’ της αυτή τη φορά η ΑΕΠ Πάφου, την
οποία φιλοδώρησε με τρία τέρματα, ενώ πα-

ράλληλα διατήρησε την εστία της ανέπαφη
και έτσι ο Χαίμοφ κατέγραψε νέο ρεκόρ. Η
αποστολή της ΑΕΚ στην Πάφο δεν ήταν κα-
θόλου εύκολη. Η ΑΕΠ δυσκόλεψε την ΑΕΚ,
ιδιαίτερα με τις τρεις καλές ευκαιρίες στο
πρώτο μέρος, όπου πλησίασε το γκολ. Όμως
η ομάδα της Λάρνακας κατάφερε να προ-
ηγηθεί στο 74΄ με τον Πιντάδο και να σφρα-
γίσει τη νίκη στο φινάλε. Στο 86΄ Ντάεμεν
το 0-2 και Πιντάδο το 0-3 στο 90΄.
Την ‘πάτησε’ χωρίς να... βγάλει άχνα

Δύο πολύτιμους βαθμούς ‘πέταξε’ η ΑΕΛ
κόντρα στον κακό της δαίμονα, τον Εθνικό.
Μέσα στο Τσίρειο έφερε ισοπαλία 1-1 και
πλέον 6 βαθμούς μακριά από την κορυφή.
Έτσι ο αγώνας με την ΑΕΚ την ερχόμενη
αγωνιστική στη Λάρνακα αποκτά σημασία
τελικού, αφού οι ‘γαλαζοκίτρινοι’ της Λεμε-
σού θα πρέπει να κερδίσουν για να μειώσουν
την απόσταση τους από την ομάδα της Λάρ-
νακας και να εκμεταλευτούν τυχόν στραβο-
πατήματα άλλων ομάδων (ΑΠΟΕΛ, Ανόρ-
θωση). Η ΑΕΛ άνοιξε το σκορ στο 45΄ με
σουτ του Τζούνιορ και ισοφάρισε ο Εθνικός
στο 62΄ με τον Παϊσάο.
Ο Απόλλωνας πλησίασε την τετράδα

Η αντεπίθεση του Απόλλωνα συνεχίζεται.
Η ομάδα του Νικόδημου Παπαβασιλείου
πέτυχε την Τρίτη της διαδοχική νίκη επι-
κρατώντας της Αλκής στη Λάρνακα με 1-3.
Μια νίκη που φέρνει τη Λεμεσιανή ομάδα σε
κοντινή απόσταση από την 4η θέση, καθώς
πλέον η διαφορά μειώθηκε στους τρεις βαθ-
μούς. Ο Απόλλωνας άνοιξε το σκορ στο 21΄
με τον Παρλόφ και ο Σέτι στο 37΄ πέτυχε το
0-2. Στο 82΄ η Αλκή μείωσε σε 1-2 με τον
Κόντε και στο 90΄ ο Γκαρσία έκαμε το τελικό
1-3.
Πρόωρο τέλος η υπόθεση τίτλου για την
Ομόνοια

Πρόωρο τέλος η υπόθεση τίτλου για την
Ομόνοια που ακόμη προσπαθεί να καταλά-
βει πως πέταξε δύο βαθμούς στα... σκουπί-
δια και πλέον κοιτάζει από μακριά τους
πρωτοπόρους με το 1-2 από την κορυφή.

Αυτή η Ομόνοια δεν πείθει κανένα. Με
παρόμοιες εμφανίσει όπως έκανε στο ‘Αμ-
μόχωστος’ με την Δόξα (1-1), δεν θα κατα-
φέρει να πλασαριστεί στην πρώτη τετράδα
του πρωταθλήματος. Από την άλλη η προ-
σφυγική ομάδα πήρε σχεδόν άριστα στον
μεσοαμυντικό της μηχανισμό, παρόλο που
από το 70΄ έπαιζε με δέκα παίκτες λόγω
αποβολής του Σατσέτι.

Ήταν η πιο άσχημη βραδιά για τους φί-
λους της Ομόνοιας εδώ και πολλές.... δε-
καετίες.

Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ με πέ-
ναλτι στο 68΄ με τον Άλβες και η Δόξα
απάντησε στο 90΄ με τον Φερνάντες.

Στον πάγκο της Δόξας Κατωκοπιάς έκα-
τσε για πρώτη φορά ο Λούκας Χατζηλούκας
μετά την παραίτηση του Μάριου Κωνσταν-
τίνου, που έφυγε μετά τον αποκλεισμό της
ομάδας του στο Κύπελλο από την Αναγέν-
νηση Δερύνειας.
Θηρίο ο Ολυμπιακός

Την πρώτη του νίκη μακριά από το ΓΣΠ
πανηγύρισε ο Ολυμπιακός. Η ομάδα του
Ρένου Δημητριάδη επικράτησε με 1-2 της
Ένωσης μέσα στο ‘Τάσος Μάρκου’ και έκανε
σημαντικότατο βήμα προς την επίτευξη του
στόχου της παραμονής και γιατί όχι και για
την... τετράδα. Δεύτερη σερί εντός έδρας
ήττα για τους ‘Βυσσινί’ οι οποίοι μετρούν
μόλις μια νίκη σε πέντε παιχνίδια που έδω-
σαν στο Παραλίμνι και μοιραία έμειναν
στους 6 βαθμούς και την 8η θέση.

Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ μόλις
στο 3΄ με τον Ενρίκε και ο Πιέρο Σωτηρίου
στο 25’ έκανε το 0-2. Η Ένωση μείωσε λίγο
πριν το τέλος του ημιχρόνου με τον Για-
κούμπου με κοντινό πλασέ στο 40΄. �

Συνεχίζουν ακάθεκτοι προς τον τίτλο ΑΠΟΕΛ, Ανόρθωση και ΑΕΚ

Τα δυο τέρματα που πέτυχε ο Πιντάδο
(κέντρο) βοήθησαν την ΑΕΚ να φύγει νι-
κήτρια από το Παφιακό.
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μοιράζει εκατομμύρια

βοηθά τον τόπο μας

Tο Kρατικό Λαχείο

Αποτελέσματα κλήρωσης στη σελ. 13
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Tι είπαν... Tι έγραψαν
Αποχαιρετούμε το ευρώ, αν δεν ψηφι-
στούν τα μέτρα και δεν περάσει η συμ-
φωνία.
Αντώνης Σαμαράς,
Πρωθυπουργός της Ελλάδας.

Η ευρωπαϊκή κρίση χρέους θα κρατή-

σει τουλάχιστον πέντε χρόνια.

Άνγκελα Μέρκελ,

Καγκελάριος της Γερμανίας.

Η κυβέρνηση θα ασκήσει βέτο σε οποι-
οδήποτε συμφωνία για τον προϋπολο-
γισμό της ΕΕ.
Ντέιβιντ Κάμερον,

Πρωθυπουργός της Βρετανίας.

ΗΠΑ και Ιαπωνία πρέπει να μοιρα-
στούν την ευθύνη με την Ευρώπη.
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε,
Υπουργός Οικονομικών 
της Γερμανίας.

Oι ΗΠΑ θα παραμείνουν σταθερές
στην κυριαρχία και την εδαφική ακε-
ραιότητα του Κοσόβου.
Χίλαρι Κλίντον,
ΥΠΕΞ των ΗΠΑ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χάσει την
Τουρκία, αν δεν της χορηγήσει άδεια
ένταξης μέχρι το 2023.
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν,
Πρωθυπουργός της Τουρκίας.

Οι διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν
στο Ιράν για να αποτρέψουν τη χώρα
αυτή να συνεχίσει το επίμαχο πυρηνικό
της πρόγραμμα αποφέρουν καρπούς.
Σιμόν Πέρες,
Πρόεδρος του Ισραήλ.

Θα αποτρέψουμε την εισροή στις
χώρες της ΕΕ πολιτών που μας ζητούν
άσυλο.
Σούζανα Γκρούμπεσιτς,
Αντιπρόεδρος της Σερβίας.
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Πανευρωπαϊκή καμπάνια κατά της φοροδιαφυγής
εγκαινιάζει σήμερα στις Βρυξέλλες η EPSU

Μια νέα πανευρωπαϊκή καμπάνια για πάταξη της
φοροδιαφυγής στην οποία πρωτοστατούν τα Ευ-
ρωπαϊκά Δημοσιοϋπαλληλικά Συνδικάτα ανακοι-

νώνεται σήμερα στις Βρυξέλλες με την ευ-
καιρία της συνεδρίας της Εκτελεστικής
Επιτροπής της Ένωσης Ευρωπαϊκών Δημο-
σιοϋπαλληλικών Συνδικάτων EPSU. H καμ-
πάνια εντάσσεται στις δράσεις της Ευρωπαϊ-
κής Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας για δίκαιη φορολογία σε
συνδυασμό με το αίτημα για φορολόγηση των χρηματοπι-
στωτικών συναλλαγών στη βάση κοινών Ευρωπαϊκών
αρχών για εφαρμογή προοδευτικού και αποδοτικού φορο-
λογικού συστήματος, κοινού εταιρικού φόρου και κατάργη-
σης των φορολογικών παραδείσων. Η δίκαιη φορολογία
προωθείται από τη Συνδικαλιστική πλευρά ως κεντρικό αί-
τημα και ως η υπαλλακτική λύση στα μέτρα λιτότητας που
επιβάλλονται στην Ευρώπη. 

Σύμφωνα με σχετικές εκτιμήσεις η ετήσια απώλεια δημό-
σιων προσόδων στην Ευρώπη λόγω ης φορολογικής απά-
της και της φοροδιαφυγής ανέρχεται σε ένα τρισεκατομμύ-
ριο ευρώ, ποσό το οποίο αν εισπραχθεί από τις κυβερνήσεις
με την πάταξη της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής θα
υπερκαλύπτει τα δημοσιονομικά ελλείμματα των κρατών
και την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους ενώ προάγει και
τη δίκαιη φορολόγηση και ικανοποιεί τους νομοταγείς πο-
λίτες οι οποίοι επιβαρύνονται με το κόστος που προκύπτει
στα δημόσια οικονομικά από τη φοροδιαφυγή και την φο-
ροαποφυγή. Με την αποκατάσταση δίκαιου φορολογικού

συστήματος αποκαθίσταται και η εμπιστοσύνη των πολιτών
στην ικανότητα των κυβερνήσεων να εφαρμόζουν προ-
οδευτική και αποδοτική είσπραξη των φόρων για αποτελε-

σματική χρηματοδότηση των δημόσιων υπη-
ρεσιών. 

Η Συνδικαλιστική πλευρά εμμένει στο αί-
τημα για πραγματοποίηση των απαραίτητων
επενδύσεων στις υπηρεσίες είσπραξης των

φόρων η οποία εχει ως αποτέλεσμα 
• Την υπερκάλυψη της σχετικής δαπάνης
• Την απευθείας πάταξη της φοροδιαφυγής
• Το κλείσιμο παραθύρων και ευκαιριών που διευκολύ-

νουν τη φοροαποφυγή
Δυστυχώς σήμερα αντί οι κυβερνήσεις να ενισχύουν τις

υπηρεσίες είσπραξης φόρων προωθούν περικοπές στο προ-
σωπικό τους και τούτο είναι μέγα λάθος και εντελώς λαν-
θασμένη τακτική η οποία οδηγεί σε απώλεια εσόδων κατά
πολύ μεγαλύτερη από τις εξοικονομήσεις που πραγματο-
ποιούνται με τη μείωση του προσωπικού. 

Η καμπάνια της EPSU θα διαρκέσει μέχρι τις Ευρωεκλο-
γές του 2014 με πάγιο αίτημα την ενίσχυση των εθνικών δι-
κτύων φορολογικής δικαιοσύνης και αξιοποίηση της εμπει-
ρίας του προσωπικού των φοροεισπρακτικών υπηρεσιών,
τον εντοπισμό και τη δημοσιοποίηση των μεγάλων φορο-
φυγάδων (εταιρειών και ιδιωτών) και την άσκηση πίεσης
στα θεσμικά όργανα της ΕΕ για εφαρμογή αποτελεσματι-
κών φοροεισπρακτικών μεθόδων στην Ευρώπη. �
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