
Στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την περα-
σμένη βδομάδα στις Βρυξέλλες o Πρόεδρος του
Συμβουλίου Χέρμαν Βαν Ρομπέϊ και ο Πρόεδρος της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής Χοσέ Μανουέλ  Μπαρόζο, εξέ-
φρασαν την εκτίμησή τους και έδωσαν συγχαρητήρια στην
Κυπριακή Δημοκρατία για τα επιτεύγματα της στη διάρ-
κεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου που ολο-
κληρώνεται σε δυο  βδομάδες. Παρόμοια εκτίμηση για το
επιτελεσθέν έργο και συγχαρητήρια πήρε η πατρίδα μας
και από τον Πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου Μάρτιν

Σουλτς.
Η Κύπρος, με θητεία μόλις έξι χρόνων στους θεσμούς της

Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, ανέλαβε την προεδρία της Ευρω-
παϊκής Ένωσης κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες.  Η
Κυπριακή Προεδρία αναλήφθηκε μεσούσης της κρισιμότε-
ρης οικονομικής κρίσης της Ευρωζώνης και κάτω από τις
απειλές της Τουρκίας.  Η πρώτη εργάσιμη μέρα της προ-
εδρίας συνέπεσε με την άφιξη της Τρόικας στη Λευκωσία.
Πρόσθετα προβλήματα ήταν ασφαλώς το μικρό μέγεθος
της χώρας, η μικρού μεγέθους δημόσια υπηρεσία, καθώς
και το γεγονός ότι η Κύπρος γεωγραφικά βρίσκεται μακριά
από το ευρωπαϊκό κέντρο που λαμβάνει τις αποφάσεις.
Παρά ταύτα η Κυπριακή Δημοκρατία συμπληρώνει  με
επαίνους τη διαχείριση των Κοινοτικών θεμάτων, ορισμένα
από τα οποία έχουν οδηγηθεί σε επιτυχή κατάληξη, ενώ σε
άλλα  έχει καταγραφεί σημαντική πρόοδος.

Επισημαίνουμε ιδιαίτερα τη δήλωση του Αντιπροέδρου
της Κομισιόν Αντόνιο Ταγιάνι, που επεσήμανε ανάμεσα σ’
άλλα εγκωμιαστικά για την Κύπρο και τα ακόλουθα:

«Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι το μεγαλείο μιας χώρας
δεν προσδιορίζεται από τη γεωγραφική της έκταση αλλά
από τις ικανότητες των εκπροσώπων της χώρας αυτής και
πόσο μπορούν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων».

Η διαχείριση της πολύ απαιτητικής Προεδρίας  του Ευ-
ρωπαϊκού  Συμβουλίου δεν είναι ασφαλώς εύκολη. Απαιτεί

γνώση της πολυπλοκότητας των κοινοτικών κανόνων,
αποτελεσματικό συντονισμό των πολυάριθμων συζητή-
σεων στα διάφορα θεσμικά σώματα και αποδοτική και
στενή συνεργασία  με όλους τους εταίρους . Η διαφορετι-
κότητα των συμφερόντων και των στοχεύσεων  των κρα-
τών μελών απαιτεί επίσης ολόπλευρη πληροφόρηση, ετοι-
μότητα για διαβούλευση  και  προσεκτικούς και λεπτούς
χειρισμούς ώστε τα θέματα να οδηγηθούν  σε συναίνεση
και εφαρμογή κοινά αποδεκτής  γραμμής από τις χώρες
μέλη της Κοινότητας. 

Η Κυπριακή Δημοκρατία πέρασε μέσα από τη βάσανο
της Προεδρίας της ΕΕ με επιτυχία  και  τερματίζει την εξά-
μηνη θητεία της με την περηφάνια που προξενεί η έξωθεν
καλή μαρτυρία και αναγνώριση της όλης προσπάθειας. Για
την επιτυχή αυτή έκβαση της δοκιμασίας και της άσκησης
της Προεδρίας της ΕΕ οι μηχανισμοί του Κυπριακού κρά-
τους και τα πρόσωπα που τους λειτουργούσαν είχαν ασφα-
λώς και τη  συνδρομή των οργάνων της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής και των άλλων εταίρων. ΄Ομως η συνδρομή αυτή
ήταν επικουρική και η επιτυχής κατάληξη  τελικά απέδειξε
την ισότιμη συμμετοχή των Κυπριακών θεσμών και την
επάρκεια των δημόσιων λειτουργών που τους στελεχώ-
νουν. 
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Συνέχεια στη σελ. 3Το χρέος του ιταλικού δημοσίου έσπασε
νέο ρεκόρ: τον περασμένο Οκτώβριο
έφτασε τα 2,014 τρις ευρώ, το υψηλό-
τερο επίπεδο της ιστορίας. Το επιβεβαι-
ώνει με επίσημα στοιχεία της, η Τράπεζα
της Ιταλίας.   σελ. 11

Η Επιτροπή προτού θέσει τον αιτητή σε
διαθεσιμότητα λόγω της εκκρεμούσης
ποινικής υπόθεσης εναντίον του, θα
έπρεπε να του δώσει το δικαίωμα ακρό-
ασης κάτι το οποίο παρέλειψε να πρά-
ξει.   σελ. 5

Εκστρατεία για να πειστούν τα παι-
διά ομογενών αλλά και όλα τα παι-
διά της Αυστραλίας να επιλέγουν το
μάθημα των Νέων Ελληνικών έχουν
ξεκινήσει εκπαιδευτικοί κύκλοι της
ομογένειας.   σελ. 12

Αυστραλία: Εκστρατεία για 
την ελληνική γλώσσα 

Παραβιάστηκε η αρχή 
της φυσικής δικαιοσύνης

Σε ιστορικό ρεκόρ το δημόσιο χρέος 
της Ιταλίας

Η επικαιρότητα του ΜΑΘ

Ο έπαινος ήλθε από την Ευρώπη

ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ

Αγαπάς την Κύπρο;

ΑΠΟΔΕΙΞΗ...
Δείχνουμε 
ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ 
στη ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ

Η ΠΑΣΥΔΥ εύχεται 
στα μέλη της και 

ολόκληρο τον Κυπριακό λαό 
Καλά Χριστούγεννα 

και ευοίωνες εξελίξεις 
στο Νέο Χρόνο

Λόγω των αργιών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς 
ο Δ.Υ. δεν θα εκδοθεί στις 26 Δεκεμβρίου και στις 2 Ιανουαρίου.

Η επόμενη μας έκδοση θα κυκλοφορήσει στις 9 Ιανουαρίου.



ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
O Λάζαρος Λαζάρου, Επιθεωρητής, Φυ-

λακές, προάγεται, στη θέση Επιθεωρητή,
από την 1η Νοεμβρίου 2005 μέχρι την ημε-
ρομηνία προαγωγής του στη μόνιμη θέση
Επιθεωρητή.

Ο Ανδρέας Η. Πελαβάς, ο οποίος είχε
προαχθεί αναδρομικά, πάνω σε υπεράριθμη
βάση, από την 1η Νοεμβρίου 2005 στη θέση
Επιθεωρητή, Φυλακές, και του οποίου η πιο
πάνω προαγωγή αργότερα ακυρώθηκε από
το Ανώτατο Δικαστήριο, προάγεται στην
ίδια θέση αναδρομικά, από την 1η Νοεμ-
βρίου 2005 μέχρι την ημερομηνία προαγω-
γής του στη μόνιμη θέση Επιθεωρητή, Φυ-
λακές.

Οι πιο κάτω, οι οποίοι είχαν προαχθεί από
τις 15 Δεκεμβρίου 2009 στη θέση Βοηθού
Γραφείου Α΄, Γραφείο Τύπου και Πληροφο-
ριών και των οποίων η πιο πάνω προαγωγή
αργότερα ακυρώθηκε από το Ανώτατο Δι-
καστήριο, προάγονται στην ίδια θέση ανα-
δρομικά από τις 15 Δεκεμβρίου 2009: Ευθυ-
μία Κωνσταντίνου, Κυριάκος Κτωρίδης.

Οι πιο κάτω Βοηθοί Αερολιμένα, Τμήμα
Πολιτικής Αεροπορίας, προάγονται στη
θέση Επιθεωρητή Αερολιμένα, από τις 15
Δεκεμβρίου 2012: Βάσος Π. Βασιλείου, Αν-
δρέας Νικηφόρου.

Ο Σωκράτης Ιωάννου, Βοηθός Αερολι-
μένα, προάγεται στη θέση Επιθεωρητή Αε-
ρολιμένα, Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας,

από τις 15 Δεκεμβρίου 2012.
ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ

Ο Ιωάννης Τούρβας, Ανώτερος Τεχνικός,
Τμήμα Δημοσίων Έργων, αφυπηρέτησε από
τις 19 Νοεμβρίου 2012.

Η Σουζάνα Παπανεοφύτου, Πρώτος Κτη-
νιατρικός Επιθεωρητής, αφυπηρέτησε από
τις 24 Νοεμβρίου 2012.

Η Γκλόρια Βασιλείου, Τελωνειακός Λει-
τουργός, αφυπηρέτησε από τις 19 Νοεμ-
βρίου 2012.

Η Θεοφανώ Κ. Λουκά, Πρώτος Γραμμα-
τειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις
19 Νοεμβρίου 2012.

H Ελένη Α. Γεωργιάδου, Γραμματειακός
Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις 16 Νο-
εμβρίου 2012.

Η Παναγιώτα Πολυβίου, Γραμματειακός
Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις 20 Νο-
εμβρίου 2012.

Η Κυριακή Νικολάου, Τυπογράφος, 1ης
Τάξης, αφυπηρέτησε από τις 21 Νοεμβρίου
2012.

Η Ανδριανή Κοκκονή-Ηλιάδου, Λειτουρ-
γός Γενικού Λογιστηρίου Α΄, αφυπηρέτησε
από τις 26 Νοεμβρίου 2012.

Ο Ηλίας Σ. Μιχαηλίδης, Τεχνικός Επιθε-
ωρητής, Τμήμα Δημοσίων Έργων, αφυπη-
ρέτησε από τις 23 Νοεμβρίου 2012.

Η Μαρίνα Μ. Λεωνίδου, Προϊστάμενη
Νοσηλευτικός Λειτουργός, αφυπηρέτησε
από τις 26 Νοεμβρίου 2012.

Η Σταυρούλα Α. Παναγιώτου, Ανώτερη
Νοσηλευτικός Λειτουργός, αφυπηρέτησε
από τις 20 Νοεμβρίου 2012.

Η Τιμοθέα Α. Αντωνίου, Νοσοκόμος,
αφυπηρέτησε από τις 17 Νοεμβρίου 2012.

Η Φροσούλλα Χριστοφή, Νοσοκόμος,
αφυπηρέτησε από τις 17 Νοεμβρίου 2012.

Ο Ανδρέας Γ. Ιωαννίδης, Πρακτικός Νο-
σοκόμος, αφυπηρέτησε από τις 21 Νοεμ-
βρίου 2012. 

Ο Ευθύμιος Χ. Ευθυμίου, Βοηθός Διευ-
θυντής Κλινικής/Τμήματος (Πρώτων Βοη-
θειών), αφυπηρέτησε από τις 29 Νοεμβρίου
2012.

Ο Ρηγίνος Θεοδοσίου, Πρώτος Δικαστι-
κός Επιδότης, αφυπηρέτησε από την 1η Δε-
κεμβρίου 2012.

Ο Ηρακλής Νικολαΐδης, Ανώτερος Δικα-
στικός Επιδότης, αφυπηρέτησε από την 1η
Δεκεμβρίου 2012.

Ο Κυριάκος Α. Γεωργίου, Ανώτερος Κτη-
νιατρικός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από
την 1η Δεκεμβρίου 2012.

Ο Χριστάκης Φωτιάδης, Κτηνίατρος,

αφυπηρέτησε από την 1η Δεκεμβρίου 2012.
Η Ελλάδα Αντωνίου, Κτηνιατρικός Βοη-

θός, αφυπηρέτησε από τις 30 Νοεμβρίου
2012.

Ο Θεοφάνης Χατζηχριστοδούλου, Αρχι-
δεσμοφύλακας, αφυπηρέτησε από τις 30
Νοεμβρίου 2012.

Ο Μάριος Γ. Χρυσάνθου, Δεσμοφύλακας,
αφυπηρέτησε από την 1η Δεκεμβρίου 2012.

Η Άννα Ευσταθίου, Ανώτερος Ασφαλι-
στικός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από την
1η Δεκεμβρίου 2012.

Ο Στέλιος Πολυβίου, Αρχιεπιστάτης Χω-
ριτικών Οδών, Υπουργείο Εσωτερικών, αφυ-
πηρέτησε από την 1η Δεκεμβρίου 2012.

Ο Κώστας Τσιουτής, Θηροφύλακας, αφυ-
πηρέτησε από τις 30 Νοεμβρίου 2012.

Ο Θέμης Μιχαηλίδης, Ανώτερος Λει-
τουργός Πολεοδομίας, αφυπηρέτησε από
τις 3 Δεκεμβρίου 2012.

Ο Σάββας Μαρκαντώνης, Ανώτερος Τε-
χνικός Επιθεωρητής, Τμήμα Πολεοδομίας
και Οίκησης, αφυπηρέτησε από τις 30 Νο-
εμβρίου 2012. �

Ηενδοτμηματική εξέταση στο
Τμήμα Οδικών Μεταφορών, δυνάμει
του Κανονισμού 17 των περί Δημο-

σίας Υπηρεσίας (Γενικών) Κανονισμών του
1991 έως 2012 για τη θέση Τεχνικού και ικα-
νοποίηση της σημείωσης 3(γ) του Σχεδίου
Υπηρεσίας της θέσης Τεχνικού του Τμήμα-
τος Οδικών Μεταφορών, θα διεξαχθεί στις
4.2.2013 και ώρα 11:00 π.μ. στα κεντρικά
γραφεία του Τμήματος Οδικών Μεταφο-
ρών στη Λευκωσία.

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

Αιτήσεις από μέρους των ενδιαφερομέ-
νων θα πρέπει να υποβληθούν στο Διευ-
θυντή του Τμήματος Οδικών Μεταφορών
μέχρι τις 28.1.2013.

Εξεταστέα ύλη:
Α. 1. Ο περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων

(Εκπαίδευσης Οδηγών) Νόμος του 1968.
2. Ο περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων και

Τροχαίας Κινήσεως Νόμος του 1972.
3. Ο περί Οδικής Ασφάλειας Νόμος του

1986.
4. Ο περί Εμπόρων Μηχανοκίνητων Οχη-

μάτων (Επίδειξη και Δοκιμή) Νόμος του
2000.

5. Ο περί Άδειας Οδήγησης Νόμος του
2001.

6. Ο περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυ-
νων Εμπορευμάτων Νόμος του 2004.

7. Ο περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων
Νόμος του 2005.

8. Ο περί  Μηχανοκίνητων Οχημάτων
(Τεχνικός Έλεγχος και Κέντρα Τεχνικού
Ελέγχου) Νόμος του 2007.

9.  Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων
(Ασφάλιση Ευθύνης Έναντι Τρίτου) Νόμος
του 2000.

10. Οποιοσδήποτε άλλος νόμος ή Ευρω-
παϊκός Κανονισμός που αφορά τις οδικές
μεταφορές, στην έκταση που καλύπτει τε-
χνικά θέματα για τον οποίο ορίζεται ο Έφο-
ρος ή ο Διευθυντής ως αρμόδια αρχή για
τους σκοπούς επιτήρησης της εφαρμογής
του.

11. Οποιοιδήποτε κανονισμοί, διατάγ-
ματα και γνωστοποιήσεις που εκδίδονται

δυνάμει τους όπως τροπο-
ποιούνται ή αντικαθίσταν-
ται.

Β. 1. Γενικές γνώσεις για
την τεχνολογία και την μη-
χανική των αυτοκινήτων.

2. Αναγνώριση των δια-
φόρων εξαρτημάτων και συ-
στημάτων του αυτοκινήτου
και βασικές γνώσεις για τον
σκοπό και το έργο των εν
λόγω εξαρτημάτων και συ-
στημάτων.

3. Αντίληψη της επικινδυ-
νότητας που συνεπάγεται
τυχόν φθορά σε βασικά συ-
στήματα όπως πέδηση, σύ-
στημα διεύθυνσης κ.λ.π.

4. Αντιρυπαντική τεχνο-
λογία και συνέπειες στο πε-
ριβάλλον από το αυτοκί-
νητο.

Γ. Η πρόσφατη ετήσια έκ-
θεση του Τμήματος Οδικών
Μεταφορών. �
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Λαέ της Κύπρου σέ υμνώ για την υπομονή σου
για τις παραχωρήσεις σου και για την αντοχή σου
που δέχεσαι πισώπλατα οδυνηρά χαστούκια
από αυτούς που έκαψαν και... ξύλα και παλλούκια!
Λαέ της Κύπρου σέ υμνώ για τον εγκλωβισμό σου
σ΄ένα αισχρό μνημόνιο πούναι... για το καλό σου
αυτό που σού σερβίρανε εντέχνως και δολίως
να ζεις εις τη μιζέρια τώρα και ισοβίως!!
Λαέ της Κύπρου σε υμνώ που ακόμα αναπνέεις
παρ’ ότι καυσαέριο της Τρόικας εισπνέεις
απόσεισε πριν είν’ αργά όλους τους σταυρωτές σου
προτού εξασθενήσουνε οι όποιες αντοχές σου!!!

Kωστάκης Π. Iωαννίδης

H ΣATIPA TOY K.Π.I.

ΥΜΝΟΙ

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 
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ΔIOPIΣMOI / ΠPOAΓΩΓEΣ / ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ
Aπό την Eπίσημη Eφημερίδα

Τμήμα Οδικών Μεταφορών
Ενδοτμηματική Εξέταση

Στην ενδοτμηματική εξέταση για
Τεχνικούς στο Τμήμα Γεωλογικής
Επισκόπησης, που έγινε στις 26 Νο-

εμβρίου 2012 δυνάμει της Σημείωσης (4)(β)
και της παραγράφου (6) των οικείων Σχε-
δίων Υπηρεσίας γι’ ανέλιξή τους από την
Κλίμακα Α2 στην Κλίμακα Α5 ή από την

Κλίμακα Α5 στην Κλίμακα Α7, παρακάθι-
σαν και πέτυχαν οι πιο κάτω αναφερόμενοι
Τεχνικοί: 

Α.Δ.Τ.
Κουδουνά Παντελίστα 855209
Χατζήκυριακου Μαριέττα 659094
Χριστοφόρου Ειρήνη 801923

Πέτυχαν σε εξέταση
στο Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

ΗΧορωδία της ΠΑΣΥΔΥ συνεχίζει
και φέτος την παράδοση της συμμε-
τοχής της σε Χριστουγεννιάτικες εκ-

δηλώσεις.  Μεθαύριο Παρασκευή, 21 Δε-
κεμβρίου, συμμετέχει σε Χριστουγεννιάτικο
Κονσέρτο που οργανώνεται  από τους Απο-
φοίτους 1971 του   Ελένειου  Δημοτικού
Σχολείου και το Σωματείο Αλληλεγγύη υπό
την αιγίδα   του Δημάρχου Λευκωσίας Κων-
σταντίνου Γιωρκάτζη. 

Το Κονσέρτο θα δοθεί στις 8.30 μ.μ. στην
Καθολική Εκκλησία Τιμίου Σταυρού στην
Πύλη Πάφου. Διευθύνει η μαέστρος Μάρω
Μήτσα. Σολίστ  η Αύρα Σιάτη, η  Καίτη Οι-
κονομίδου και ο  Μάριος Ανδρέου. Στο
πιόνο ο Μάριος Ιωάννου. 

Τα έσοδα από το κονσέρτο  θα διατεθούν
σε παραπληγικό συμμαθητή των οργανω-
τών. �

Σε Χριστουγεννιάτικο Κονσέρτο 
η Χορωδία της ΠΑΣΥΔΥ

Το Τμήμα Δασών ανακοίνωσε ότι για
το ακαδημαϊκό έτος 2013 – 2014 δεν
θα προσφερθούν θέσεις Δασικών Μα-

θητευομένων για φοίτηση στο Δασικό Κολ-
λέγιο Κύπρου.
Πληροφορίες:
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ
1414 Λευκωσία

Τηλ.:22805506, Φάξ. :22805542
Ιστοσελίδα:www.moa.gov.cy/forest
ΔΑΣΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
4841 Λεμεσός
Τηλ.: 25813606, 25462048, Φάξ. : 25462646
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

forcollege@fd.moa.gov.cy
Ιστοσελίδα:www.moa.gov.cy/fc  �

Δεν θα προσφερθούν θέσεις
στο Δασικό Κολλέγιο



Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνι-
κών Ασφαλίσεων, έχοντας υπόψη

από τη μια το γεγονός ότι αριθμός εργοδο-
τών ζητεί να πληροφορηθεί κατά πόσο
είναι νόμιμη ή όχι η μη καταβολή 13ου μι-
σθού, και από την άλλη ότι μεγάλος αριθ-
μός εργαζομένων ζητεί την παρέμβαση του
Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του

Υπουργείου προς τους εργοδότες τους
λόγω άρνησης καταβολής σ΄ αυτούς του
13ου μισθού, ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Ο 13ος μισθός, όπου αυτός καταβάλλε-
ται, συνιστά μέρος του μισθού του εργαζό-
μενου και συνεπώς η μη καταβολή του ισο-
δυναμεί, σύμφωνα με τον περί Προστασίας
των Μισθών Νόμο (Νόμος αρ. 35(Ι)2007),
με παράβαση των διατάξεων του. Αυτό,

πέραν των δικαιωμάτων που ο Νόμος πα-
ρέχει στον εργαζόμενο για διεκδίκηση
αστικώς της καταβολής του, συνιστά και
ποινικό αδίκημα και έχει ως συνέπεια την
ποινική δίωξη του εργοδότη.

Με τροποποίηση που έχει επενεχθεί στον
Νόμο, η οποία ψηφίστηκε από τη Βουλή
των Αντιπροσώπων μόλις χθες, οι ποινές

που προβλέπονται αυξάνονται σημαντικά.
Συγκεκριμένα, σε περίπτωση καταδίκης
του εργοδότη, επιβάλλεται ποινή φυλάκι-
σης μέχρι έξι μήνες ή πρόστιμο μέχρι
€15.000 ή και οι δυο ποινές μαζί. Επίσης, με
την ίδια τροποποίηση, το Δικαστήριο μπο-
ρεί να επιδικάσει τα οφειλόμενα ποσά στον
εργαζόμενο. �

Aπόψεις και σχόλια
Στον Καιάδα

Είναι αξίωμα ότι σε περιόδους κρίσης οι-
κονομικής εκείνοι που πληρώνουν τα σπα-
σμένα είναι οι της μεσαίας τάξης. Οι πλού-
σιοι ούτως ή άλλως δεν πληρώνουν ποτέ τις

ζημιές γιατί έχουν
και τη δύναμη και
την επιρροή να
καθορίζουν τους
όρους του παιχνι-
διού και να ρυθμί-
ζουν τα θέματα
μέσω των διασυν-

δέσεων με τους υποτακτικούς τους. Γι’ αυτό
και οι οικονομικές κρίσεις κάνουν τους
πλούσιους πλουσιότερους αφού αναδύον-
ται οι ευκαιρίες να πάρουν τις περιουσίες
των πολιτών της μεσαίας τάξης.

Ο κόσμος που ξεπηδά μετά τις οικονομι-
κές κρίσεις καταργεί την μεσαία τάξη και δη-
μιουργεί νέο κατεστημένο σύστημα, το σύ-
στημα των ελαχίστων πλουσίων και των
πολλών φτωχών. Η μεσαία τάξη που προ-
σπάθησε μια ζωή να ανέβει λίγα σκαλοπά-
τια της κοινωνικής κλίμακας, σπουδάζοντας
τα παιδιά της, κτίζοντας ένα σπιτάκι ή αγο-
ράζοντας ένα διαμέρισμα με χρέη και δάνεια
που μόλις μπορούσε να αποπληρώνει, βλέ-
πει τους κόπους της ζωής να χάνονται εν μια
νυκτί και μόνη. Τα παιδιά τους με πτυχία και
σπουδές να βρίσκουν, όσοι βρίσκουν δου-
λειά, ως πιτσαδόροι και οι πολλοί να μένουν
άνεργοι και τα σπίτια ή τα διαμερίσματά
τους να θύονται στο βωμό της επιβίωσης,
αφού το ξεπουλούν όσα, όσα για να εξα-
σφαλίσουν τα της διατροφής τους.

Αυτή η νέα τάξη των νεόπτωχων, των
πολλών νεόπτωχων είναι που αγανακτεί
γιατί βλέπει να χάνεται το βιός για το οποίο
δούλεψε από το πρωί μέχρι το βράδυ, σε δύο
και τρεις δουλειές με την ελπίδα της ανόδου.

Την ίδια ώρα όσοι οδήγησαν με την ανι-
κανότητα και την πλεονεξία τους στην οι-
κονομική κρίση, όσοι ξεγέλασαν τους πολ-
λούς με τις καλοστημένες απάτες τους, μέ-
νουν στο απυρόβλητο, φοροδιαφεύγουν,

στέλνουν τα μη φορολογημένα χρήματά
τους στο εξωτερικό και μάλιστα τα μετατρέ-
πουν σε δολάρια, λίρες και ότι άλλο εκτός
από ευρώ, σε όλους τους Ευρωπαϊκούς πα-
ραδείσους των φοροφυγάδων της Ευρώπης
και όχι μόνον.

Από την άλλη το φοροεισπρακτικό σύ-
στημα υπνωτεί και δεν μπορεί να εισπράξει
τα οφειλόμενα ανοίγοντας μια μαύρη τρύπα
στην οικονομία την οποία απαιτεί να κλεί-
σουν, οι μονογονιοί, οι ανάπηροι, οι πένητες
και τα καταχρεωμένα νοικοκυριά.

Το σύστημα νοσεί. Το σύστημα πάσχει. Το
σύστημα εξυπηρετεί την εκμετάλλευση.
Τούτο όμως δεν μπορεί να συνεχισθεί επ’
άπειρον. Οι αντιδράσεις των πολλών θα
διογκωθούν. Θα αλλάξουν τα δεδομένα και
το πολιτικοοικονομικοκοινωνικό κατεστη-
μένο θα βρεθεί στον καιάδα. Αρκετά οι πο-
λίτες έδειξαν ανοχή πληρώνοντας την ανι-
κανότητα του πολιτικού συστήματος. Και οι
επιπτώσεις θα είναι απρόβλεπτες.

Ουράνιος Ιωαννίδης,
Πρώην Υπ. Παιδείας και Πολιτισμού.

• Πικρές αλήθειες για πολλά και πολλούς.

�

Ψυχρά, υπολογισμένα, με βαθιά αί-
σθηση της Ιστορίας…

Όταν αιμορραγείς ανεξέλεγκτα από μια
ανοιχτή πληγή, χρειάζεσαι έναν γιατρό που

αμέσως θα την
επιδέσει – όχι
έναν γιατρό που
θα σου κάνει κή-
ρυγμα. Και, όταν
εκατομμύρια ερ-
γαζόμενοι παρα-
μένουν άνεργοι
έχεις ανάγκη από
πολιτικούς ηγέ-
τες που εργάζον-

ται για μια ταχεία ανάκαμψη, όχι από αν-
θρώπους που κάνουν κηρύγματα. Δυστυ-
χώς, τα κηρύγματα είναι πολύ της μόδας.

Γιατί αυτό που παρακολουθούμε σήμερα
είναι αυτό που συμβαίνει όταν οι πολιτικοί
που διαθέτουν επιρροή εξουσίας εκμεταλ-
λεύονται μια κρίση, αντί να προσπαθούν να
την επιλύσουν.

Όμως, η απόγνωση που προκαλεί η ανερ-
γία απελευθερώνει τα «ζωώδη ένστικτα»
των ανθρώπων. Θα επιβάλουν το διττό κα-
θήκον για αλήθεια και δικαιοσύνη. Χωρίς
φόβο.  Ψυχρά, υπολογισμένα, με βαθιά αί-
σθηση της Ιστορίας. Πάνω στον φόβο... των
λέξεων, οι πολιτικοί έχτιζαν ανέκαθεν ολό-
κληρες καριέρες. Οι λέξεις όμως δεν φόβι-
ζαν πάντα όλους το ίδιο. Η λέξη «πτώχευση»
αντηχεί μάλλον τρομερή, ιδιαίτερα όταν
πρόκειται για την πτώχευση μιας χώρας
έναντι των δανειστών της. Οι κυβερνήσεις
την αποφεύγουν. Την επισείουν μονάχα ως
φόβητρο στον λαό, ώστε να υποταχθεί στη
λογική της υποταγής στους δανειστές. 

Οι ίδιες κυβερνήσεις χρησιμοποιούν το
ίδιο διακριτικά τη λέξη «εσωτερική υποτί-
μηση», που όμως στην πραγματικότητα δεν
είναι και αυτή παρά μια πτώχευση: η πτώ-
χευση του λαού. Επειδή είναι άκομψο να πα-
ραδεχθούν ότι, προκειμένου να πτωχεύσουν
έναντι των δανειστών τους, προτιμούν να
πτωχεύσουν έναντι των πολιτών τους, αθε-
τώντας όλα όσα τούς οφείλουν: δημόσιες
υπηρεσίες, μισθούς, συντάξεις, ασφάλιση,
παιδεία, υγεία και πολλά άλλα που θυσιά-
ζονται για να εξοφληθεί το χρέος.

Ωσότου να πεθάνει από τα χρέη η κοινω-
νία. Και τότε μπαίνουν στο τραπέζι όλες
αυτές οι επιμηκύνσεις, οι μετακυλήσεις, οι
επαναγορές, οι αναδιαρθρώσεις και οι ευ-
φημισμοί της στάσης πληρωμών, που διαρ-
κούν όσο ακόμη ο οφειλέτης αναπνέει. Αυτό
ακριβώς συμβαίνει σήμερα στη χρεοκοπη-
μένη Ελλάδα και στην υπερχρεωμένη Ευ-
ρώπη. Όπως και στις υπερχρεωμένες ΗΠΑ.
Τα συμφέροντα της ολιγαρχίας του χρήμα-
τος βλέπουν την κρίση του χρέους σαν μια
μεγάλη ευκαιρία διαρπαγής. 

Με τη συνενοχή κυβερνήσεων, η κρίση
του χρέους λειτουργεί γι’ αυτά τα συμφέ-

ροντα σαν μονόδρομος. «Ποτέ άλλοτε σε
περίοδο κρίσης, οι εκατομμυριούχοι δεν
είχαν συγκεντρώσει τόσο πλούτο», έγραφε η
εφημερίδα «Financial Times». Η κρίση του
χρέους δεσμεύει τους πολίτες των χωρών να
εργάζονται στο διηνεκές για την αποπλη-
ρωμή του, με όρους που καθιστούν ουσια-
στικά ανέφικτη την απαλλαγή τους από
αυτό, σε αυτό το σύστημα που είναι φτιαγ-
μένο για να γεννά εκατομμυριούχους.

Ο φαύλος κύκλος «δάνεια για αποπλη-
ρωμή του χρέους, νέα δάνεια και νέα Μνη-
μόνια», που διαπιστώνεται με τις οδυνηρές
συνέπειες στην πραγματική οικονομία, δεν
τερματίζεται. Οι Έλληνες που είχαν πριν από
την κρίση κατακτήσει ικανοποιητικό βιοτικό
επίπεδο είναι σήμερα οι πιο χρεωμένοι. 

Αυτό που πριν από την κρίση έμοιαζε με
«δημιουργία πλούτου», αποδείχτηκε κατό-
πιν ότι δεν ήταν παρά δημιουργία χρέους.
Όμως, είναι υποκρισία και αυταπάτη να λέμε
ότι δεν ζούμε μια καταστροφή, μάλιστα εν
προόδω. Είναι προδοσία να μη σκεφτούμε
τα πρόσωπα που μας έφεραν στην κατα-
στροφή. 

Και είναι προδοσία ιστορική, ασυγχώ-
ρητη, έναντι εαυτών και τέκνων να μην
αναιρέσουμε μία μία τις αιτίες, τις δομές και
τα πρόσωπα που μας οδήγησαν στην πα-
ρούσα καταβύθιση.

Η «οργή» για την ανεργία και τις χαμένες
προοπτικές των νέων είναι πραγματική,
υπαρκτή. Η μετατροπή της χώρας μας σε
άτυπο προτεκτοράτο, έχει γελοιοποιήσει
κάθε ιδέα θεσμικής ισοτιμίας στην Ευρω-
ζώνη. Η ταπείνωση... είναι η πιο υποτιμη-
μένη δύναμη στην πολιτική. Οι άνθρωποι θα
αφομοιώσουν τις δυσκολίες, την πείνα και
τον πόνο. Όμως, τα πιο ανθρώπινα αισθή-
ματα της αναζήτησης αξιοπρέπειας και δι-
καιοσύνης δεν απορρέουν από συγκεκριμέ-
νες ιδεολογίες...

Ζέζα Ζήκου,
«H ΚAΘΗΜΕΡΙΝΗ», 17.12.2012

• Ουδέν σχόλιο.
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Είναι μέρος του μισθού ο 13ος μισθός

Επιβεβαιώθηκε για ακόμη μια φορά η
επάρκεια  των λειτουργών της Κυπριακής
δημόσιας υπηρεσίας και η δέσμευση τους
στο καθήκον. Οι δημόσιοι λειτουργοί της
Κυπριακής Δημοκρατίας επανέλαβαν τον
άθλο που είχαν επιτελέσει  και στο παρελ-
θόν  για τη διάσωση του Κυπριακού κρά-
τους από τη λαίλαπα της Τούρκικης εισβο-
λής, και για την  ένταξη της Κύπρου στη με-
γάλη Ευρωπαϊκή οικογένεια ως ισότιμο
μέλος με τους μεγάλους της Ευρωπαϊκής
Ηπείρου. 

Ήταν τα μέλη της δημόσιας υπηρεσίας
που το 1960 με την ανεξαρτησία ανάλαβαν
να χειριστούν  τους κρατικούς μηχανισμούς
του νεοσύστατου  Κυπριακού κράτους που
σε λίγα μόνο χρόνια αντιμετώπισε το πρώτο
πλήγμα από τις διακοινοτικές του 1963-64,
και μια δεκαετία αργότερα ακολούθησε η
μεγάλη τραγωδία της Τούρκικης εισβολής
και κατοχής.  Μέσα στην τότε χαώδη κατά-

σταση που δημιουργήθηκε οι δημόσιοι
υπάλληλοι συνέβαλαν τα μέγιστα για να
διατηρηθεί το κράτος σε λειτουργία και εξυ-
πηρέτησαν το κοινωνικό σύνολο ώστε πολύ
σύντομα να επιστρέψει στο δρόμο της προ-
όδου και της ανάπτυξης Η συμβολή των δη-
μοσίων υπαλλήλων στα δύσκολα εκείνα
χρόνια ήταν πολύπλευρη. Παράλληλα με τα
αυξημένα καθήκοντα  δίνοντας το καλό πα-
ράδειγμα στο κοινωνικό σύνολο  οι  δημό-
σιοι υπάλληλοι αποδέχθηκαν μειώσεις απο-
λαβών για να βοηθήσουν το κράτος να πα-
ραμείνει όρθιο και να ανακάμψει. 

Αποτέλεσμα της συνδρομής της δημό-
σιας υπηρεσίας σε κομβικά σημεία της ιστο-
ρίας μας ήταν το Κυπριακό θαύμα που  χαι-
ρετίστηκε από ξένους ειδικούς και στη συ-
νέχεια  ολοκληρώθηκε το 1994 και πάλι με
τη δουλειά των δημοσίων υπαλλήλων οι
οποίοι πρωτοβουλιακά αποποιήθηκαν δι-
καιώματα και διεκδικήσεις ώστε να διατη-
ρηθούν οι οικονομικοί μας δείκτες στα
πλαίσια των απαιτήσεων της ένταξης στην

Ενωμένη Ευρώπη. 
Απηύθυναν και τότε έπαινο  οι Ευρωπαίοι

ηγέτες για το επίτευγμα της Κύπρου για το
οποίο η συμβολή της δημόσιας υπηρεσίας
υπήρξε αδιαμφισβήτητη. Τα συγχαρητήρια
και οι έπαινοι επανέρχονται σήμερα για την
Κύπρο και κατ’  επέκταση και την Κυπριακή
δημόσια υπηρεσία με την επιτυχή Προεδρία
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και δίδουν αποστομωτική απάντηση σε
όσους στην Κύπρο καταφέρονται κατά του
έργου της δημόσιας υπηρεσίας  και αναζη-
τούν δικαιολογητικά  για να πλήξουν τα δι-
καιώματα των μελών της. 

Οι δημόσιοι υπάλληλοι με πικρία  και
απογοήτευση παρακολουθούν τις συνεχιζό-
μενες επιθέσεις κατά των δικαιωμάτων
τους. Καταδικάζουν τις παραβιάσεις ζωτι-
κών θεσμών για τα εργασιακά πράγματα
που συνέβαλαν για δεκαετίες σε εργατική
ειρήνη και σε συνεχή ανάπτυξη της Κυ-
πριακής οικονομίας. Επικρίνουν οι δημόσιοι

υπάλληλοι και όλοι οι εργαζόμενοι όσους
δεν καταλογίζουν  ευθύνη για τη σημερινή
κατάντια μας στους πραγματικούς  υπευθύ-
νους αλλά συνεχίζουν να επικεντρώνουν τα
πυρά τους κατά των εργαζομένων στο δη-
μόσιο.  

Στο θλιβερό αυτό περιβάλλον οι έπαινοι
και τα συγχαρητήρια από την επίσημη Ευ-
ρώπη μειώνουν την  έντονη δυσαρέσκεια
που δημιουργούν οι τοπικές επιθέσεις.  Και
ενώ η πικρία και η απογοήτευση μεγεθύνε-
ται από τις δυσμενείς εξελίξεις και τα
επαχθή και ετεροβαρή μέτρα κατά των δι-
καιωμάτων τους και η ανησυχία για το μέλ-
λον  εντείνεται, οι δημόσιοι υπάλληλοι  πα-
ραμένουν δεσμευμένοι στη συμβατική  τους
υποχρέωση να εργαστούν  για τη στήριξη
του κράτους και την εξυπηρέτηση του κοι-
νωνικού συνόλου ώστε να οδηγήσουν και
πάλι σε καλύτερες μέρες τον τόπο και τις
επόμενες γενιές  σε ευημερία και πρόοδο. �

Ο έπαινος ήλθε από την Ευρώπη
Συνέχεια από σελ. 1



Κάλοι: Τα κλειστά και μυτερά παπούτσια
συχνά δημιουργούν ενοχλητικούς ή επώδυ-
νους κάλους στα πόδια. Mόλις παρατηρή-
σετε ότι σε κάποιο σημείο αρχίζει να εμφα-
νίζεται σκλήρυνση της επιδερμίδας ή και
κάλος, πριν πέσετε για ύπνο, μπορείτε να
βάλετε πάνω του ένα φετάκι ντομάτας που
θα συγκρατήσετε με μια γάζα. Aφήστε το
κατάπλασμα όλη τη νύχτα. Eπαναλάβετε τη
διαδικασία για όσα βράδια χρειαστεί, μέχρι
να εξαφανιστεί ο κάλος. Τοποθετήστε μια
ροδέλα λεμόνι ή ντομάτα πάνω στον κάλο,
τυλίξτε τη με μια γάζα για να παραμείνει στη
θέση της, και αφήστε την όλη τη νύχτα. Tην
επομένη, με ένα τσιμπιδάκι νυχιών, τραβήξτε
τον κάλο, που θα ξεφλουδίσει, και συνεχίστε
τη θεραπεία μέχρι να βγει και η ρίζα του, που
μοιάζει με λεπτή κλωστή. Tα κλειστά πα-
πούτσια συχνά επιτείνουν τους κάλους.
Ένας τρόπος για να τους μαλακώσετε ή και
να απαλλαγείτε τελείως από αυτούς είναι το
επίθεμα σκόρδου. Tυλίξτε μια σκελίδα
σκόρδο σε ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο και
βάλτε το σε μέτριο φούρνο μέχρι να ψηθεί
και να μαλακώσει. Όσο η σκελίδα είναι
ακόμα ζεστή, ακουμπήστε την πάνω στον
κάλο και δέστε από πάνω μια γάζα για να μη
μετακινηθεί από το συγκεκριμένο σημείο.
Aφήστε το σκόρδο όλη τη νύχτα. Tο πρωί ο
κάλος θα έχει μαλακώσει ή θα έχει αποκολ-
ληθεί.

Κοψίματα: Ψιλοκόβατε τα λαχανικά και

κόψατε λίγο το δάχτυλό σας με το μαχαίρι;
Tακτοποιούσατε τα χαρτιά σας και «σκί-
σατε» επιφανειακά το χέρι σας με ένα συν-
δετήρα; Aκόμα και αν δεν έχετε σε πρώτη
ζήτηση αιμοστατικό, υπάρχουν δύο απλές
λύσεις για το πρόβλημά σας. Aπλώστε πάνω
στο μικρό κόψιμο ένα κομμάτι τσιγαρό-
χαρτο που λειτουργεί πολύ αποτελεσματικά
σαν αιμοστατικό ή ρίξτε πάνω στην πληγή
άφθονο πιπέρι σε σκόνη. Το πιπέρι, που πε-
ριέχει κάποια αιθέρια έλαια και οξέα με αν-
τιμικροβιακή και αιμοστατική δράση, δεν θα
σας τσούξει καθόλου γιατί επενεργεί ερεθι-
στικά μόνο στη βλεννογόνο. Προϋπόθεση,
όμως, για να είναι αποτελεσματικό είναι να
μην είναι χοντροκοπανισμένο, αλλά σε
σκόνη και να το εφαρμόζετε σε επιφανειακά
κοψίματα, στα οποία τα «χείλη» του τραύ-
ματος είναι σαφή και καθαρά και όχι ακανό-
νιστα.

Κράμπες: Oι νυχτερινές κράμπες στα
πόδια είναι επώδυνες και ενοχλητικές. Για να
τις αντιμετωπίσετε, μπορείτε να φτιάξετε
λίγο χαμομηλόλαδο, που θα φυλάξετε σε
ένα μπουκαλάκι δίπλα στο κρεβάτι σας.
Ρίξτε 30 γρ. ξερό χαμομήλι σε ένα φλιτζάνι
ελαιόλαδο και αφήστε το για 15 περίπου
λεπτά σε μπεν μαρί. Aν κάνετε μαλάξεις με
το χαμομηλόλαδο, οι αναλγητικές, σπασμο-
λυτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητές του
θα σας βοηθήσουν να συνεχίσετε τον ύπνο
σας ανενόχλητοι.

Κρύωμα: Γυρίσατε σπίτι με όλα τα συμ-
πτώματα: Kρυώνετε, έχετε ρίγος, πονοκέ-
φαλο, πόνους στα κόκαλα και μυϊκή ατονία.
Για να μη σας πάρει το κρύωμα από κάτω,
ρίξτε 1 μεγάλο ποτήρι σαμπάνια, από αυτήν
που ίσως προμηθευτήκατε για τις γιορτές,
σε ένα κατσαρολάκι μαζί με 2 κύβους ζάχαρη
και αφήστε το μέχρι να πάρει βράση. Περι-
μένετε να κρυώσει τόσο ώστε να μπορείτε
να το πιείτε και μετά... κουκουλωθείτε με
δύο παπλώματα. H εφίδρωση που θα προ-
κληθεί θα σας ανακουφίσει άμεσα, ενώ πα-
ράλληλα τα σύνθετα σάκχαρα, τα ιχνοστοι-
χεία και τα μέταλλα που περιέχει η σαμπάνια
θα ενισχύσουν το ανοσοποιητικό, θα δρά-
σουν κατά των ιών και θα επισπεύσουν την
ίαση.

Λόξυγκας: Αν θέλετε να σταματήσετε
έναν επίμονο και ενοχλητικό λόξιγκα, βάλτε
δύο παγάκια σε μια γάζα και τοποθετήστε
τα πάνω στον αφαλό σας. O λόξιγκας προ-
καλείται από το σπασμό του φρενικού νεύ-
ρου, που ελέγχει την κίνηση του ηλιακού
πλέγματος και βρίσκεται στον αφαλό. Mε το
κρύο, το νεύρο θα χαλαρώσει και ο λόξιγκας
θα σταματήσει. Aν ξαναρχίσει, επαναλάβετε
τη διαδικασία μία ακόμα φορά.

Μελανιές: Για να «σβήσει» μια μελανιά
γρηγορότερα, μπορείτε να βάλετε πάνω της
επιθέματα από κοπανισμένα φύλλα μαϊντα-
νού. O μαϊντανός, ένα από τα πιο σημαντικά
θεραπευτικά βότανα από την εποχή της αρ-

χαιότητας, περιέχει αιθέριο έλαιο με αγγει-
οδιασταλτικές ιδιότητες. Το επίθεμα από κο-
πανισμένα φύλλα μαϊντανού συμβάλλει στη
διαστολή των τριχοειδών αγγείων κάτω από
το δέρμα και, βελτιώνοντας τοπικά την κυ-
κλοφορία του αίματος, βοηθάει να σβήσει
γρηγορότερα η μελανιά.

Μυκητιάσεις: Αν έχετε ένα αίσθημα καψί-
ματος στις πτυχές ανάμεσα στα δάχτυλα
των ποδιών, ιδιαίτερα ανάμεσα στο τέταρτο
και το πέμπτο δάχτυλο, τα οποία μπορεί να
εμφανίσουν και αποξηραμένες πέτσες, τότε
το πιθανότερο είναι ότι έχετε κολλήσει μια
από τις πιο κοινές μυκητιάσεις: το λεγόμενο
«πόδι του αθλητή». ΄Ενας εύκολος φυσικός
τρόπος για να την καταπολεμήσετε είναι να
ρίξετε ανάμεσα στα δάχτυλα του ποδιού μα-
γειρική σόδα, να την αφήσετε για λίγα λεπτά
και ύστερα να ξεπλύνετε καλά τα πόδια σας
με χλιαρό νερό. Επαναλαμβάνετε τη θερα-
πεία αυτή όσον καιρό χρειαστεί, για να εξα-
φανιστούν τα συμπτώματα.

(Συνεχίζεται)

EPEYNA, ETOIMAZEI: Nάσω Κασoυλίδoυ
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Τα ματζούνια της γιαγιάς: ένα αφιέρωμα στα γιατροσόφια 

Tης Φωτεινή Bασιλοπούλου 
Φωτογραφίες: Κωνσταντίνα Τσουκλίδου

Aποτελούν βασικά υλικά πολλών γιορτινών φαγη-
τών και γλυκών. Δεν δίνουν όμως μόνο άρωμα και
γεύση στα φαγητά και στα γλυκά μας, αλλά μας

ωφελούν ποικιλοτρόπως. Γι’ αυτό, το Vita επικεντρώνεται
στα πιο δημοφιλή υλικά των γιορτών, έτσι όπως μας τα πα-
ρουσιάζει αναλυτικά η κ. Eμμανουέλλα Mαγριπλή, διαιτο-
λόγος-διατροφολόγος, τονίζοντας πως θα πρέπει να πρω-
ταγωνιστούν στην κουζίνα μας και τις άλλες μέρες του
χρόνου.

1 Kουκουναρόσποροι, γεμάτοι καλά λιπαρά
Aν και είναι ξηροί καρποί, δεν καταναλώνονται σκέτοι,

αλλά χρησιμοποιούνται κυρίως στη μαγειρική και μάλιστα
στη γέμιση της γαλοπούλας.
Σύμφωνα με τους σεφ, δένουν
πολύ ωραία με το ρύζι. Παρέχουν
πολλές θερμίδες, αλλά είναι υγι-
εινοί γιατί είναι πλούσιοι σε
καλά λιπαρά, βιταμίνες, πρωτεΐ-
νες και φυτικές ίνες. Γι’ αυτό,

προσθέστε τους στη γέμιση όχι μόνο της χριστουγεννιά-
τικης γαλοπούλας, αλλά και στα καθημερινά γεμιστά, στις
πράσινες σαλάτες, στο χαλβά και απολαύστε τους χωρίς
τύψεις, αρκεί να μην το παρακάνετε.

2 Kάστανο, ένα υγιεινό φρούτο
Mπορεί να σας φανεί παράξενο, αλλά οι ειδικοί λένε ότι

πρόκειται για είδος που κατατάσσεται στα φρούτα. Σε αν-
τίθεση με άλλα φρούτα, η υφή
και η σύνθεσή τους είναι τέτοια,
ώστε να γεμίζουν το στομάχι και
να μας χορταίνουν γρήγορα. Tα
κάστανα είναι πλούσια σε σύνθε-
τους υδατάνθρακες και σε κάλιο.
Aν και είναι «φρούτα», που μπο-
ρούμε να τα απολαμβάνουμε από

τον Oκτώβριο έως και το τέλος Iανουαρίου, χρησιμοποι-
ούνται κυρίως στο χριστουγεννιάτικο μενού. Tώρα όμως
που ξέρετε ότι είναι και πολύ ωφέλιμα, μπορείτε να τα κα-
ταναλώνετε πιο συχνά. Oι σεφ τα προτείνουν βραστά, σε
ριζότο και σε σαλάτες.

3 Σταφίδες, πλούσιες σε σίδηρο
Πρόκειται για αποξηραμένα

φρούτα και όχι για ξηρούς καρ-
πούς, όπως πολλοί νομίζουν. Oι
σταφίδες είναι πλούσιες σε φυ-
σική φρουκτόζη, σίδηρο και
άλλα ιχνοστοιχεία. Προσφέρουν
«καύσιμα» στον οργανισμό,

χωρίς να μας προσδίδουν λιπαρά. Aυτό, βέβαια, δεν ση-
μαίνει ότι δεν περιέχουν θερμίδες. Mαύρες ή ξανθές, προ-
σθέτουν μια γλύκα στο χριστουγεννιάτικο μενού, αφού
αποτελούν βασικό υλικό στη γέμιση της γαλοπούλας. Oι
σεφ, όμως, και οι έμπειρες μαγείρισσες συμφωνούν ότι νο-
στιμίζουν και άλλα φαγητά, όπως ριζότο, γλυκόξινες σα-
λάτες, αλλά και γλυκά. Eίναι, επίσης, ένα υγιεινό κέρασμα
δίπλα σε σοκολατάκια, βουτήματα κλπ.

4 Kουβερτούρα, η σοκολάτα της καρδιάς
H μαύρη σοκολάτα ωφελεί την καρδιά μας, γιατί περιέ-

χει αντιοξειδωτικές ουσίες και εξισορροπεί τα κορεσμένα
λιπαρά που προέρχονται από το
κακάο με υγιεινά ακόρεστα λίπη.
Mπορεί να περιέχει πολλές θερ-
μίδες, όπως και η σοκολάτα γά-
λακτος, αλλά η περιεκτικότητά
της σε ζάχαρη είναι μικρότερη

και δεν βλάπτει την καρδιά, αρκεί βέβαια να μην το παρα-
κάνετε. Aποτελεί σίγουρα υγιεινότερη λύση για το χρι-
στουγεννιάτικο κορμό σας και για τα γλυκά που συνήθως
φτιάχνετε.

5 Σαμπάνια, χαμηλή σε αλκοόλ
Ένα ποτό εύγευστο και με ήπια πε-

ριεκτικότητα σε αλκοόλ. «Προστα-
τεύει» από καταχρήσεις, αφού η αφρώ-
δης υφή του δεν μας αφήνει συνήθως
να παρεκτραπούμε καταναλώνοντας
μεγάλη ποσότητα. Δεν θα ήταν κακή
ιδέα, λοιπόν, να τη συμπεριλάβουμε
στην κάβα μας και τις υπόλοιπες μέρες

του χρόνου.
6 Kανέλα, κατά του κρυολογήματος

Oι περισσότεροι λατρεύουμε το
άρωμά της και τη ζεστή και γλυκιά
γεύση που δίνει στις γιορτινές κυ-
ρίως συνταγές. H κανέλα είναι
ιδανικό καρύκευμα για τα γλυκά,
γιατί επιταχύνει τη χώνεψη και χα-
λαρώνει το στομάχι από τυμπανι-

σμό και δυσπεψία. Yπάρχει όμως και κάτι που πιθανόν δεν
γνωρίζετε: είναι πλούσια σε βιταμίνη C, οπότε μας προ-
στατεύει και από τα κρυολογήματα.

7 Mαστίχα, ανακουφίζειτο στομάχι
Aναμφίβολα αποτελεί το μυ-

στικό μιας πετυχημένης βασιλό-
πιτας. Mπορείτε, όμως, να τη
χρησιμοποιείτε συχνότερα στην
κουζίνα σας, τόσο σε γλυκά (κου-
λουράκια, κέικ, ρυζόγαλο κλπ.)

όσο και σε αλμυρά εδέσματα (σάλτσα μαστίχας, κοτόπουλο
με κρούστα μαστίχας κλπ.). Eκτός από το ξεχωριστό της
άρωμα, η μαστίχα φημίζεται και για τα έλαιά της, που έχουν
αντιμικροβιακή δράση. H μάσηση μάλιστα της ίδιας της
φυσικής μαστί-χας έπειτα από ένα γεύμα πλούσιο σε λίπη
είναι ό,τι πρέπει για να καταπραΰνει γαστρικές διαταραχές.
Eπίσης, συντελεί και στην υγιεινή των δοντιών, αφού απο-
μακρύνει τα υπολείμματα τροφών προστατεύοντάς τα από
την εξάπλωση της τερηδόνας.

8 Pόδι, ό,τι πρέπει για αποτοξίνωση
Φρούτο άμεσα συνδεδεμένο με την Πρωτοχρονιά, το

οποίο συμβολίζει την καλή τύχη.
Xρησιμοποιείται σε χριστουγεν-
νιάτικες συνταγές, όπως στην
κλασική γέμιση, σε σαλάτες και
σε γλυκά. Tο ρόδι είναι ένα ζου-
μερό φρούτο, πλούσιο σε βιταμί-
νες του συμπλέγματος B και σε

ιχνοστοιχεία. Έχει την ιδιότητα να «καθαρίζει το αίμα», δη-
λαδή να αποτοξινώνει τον οργανισμό έπειτα από διατρο-
φικές ατασθαλίες. Tα πολλά μικρά σποράκια του βοηθούν
στη σωστή λειτουργία του εντέρου. Aπολαύστε το, λοιπόν,
σε όλες του τις μορφές (σκέτο ως φρούτο, σε μορφή χυμού,
σε συνταγές) και δεν θα χάσετε.

9 Aνανάς, όλο βιταμίνες
Eξωτικό φρούτο με έντονο άρωμα. Διαφέρει από τα συ-

νηθισμένα φρούτα της Mεσογείου σε γεύση και προσθέτει
ποικιλία στο χριστουγεννιάτικο
τραπέζι, αφού πρωταγωνιστεί
στις εξωτικές γλυκόξινες σάλ-
τσες. Φρούτο πλούσιο σε βιτα-
μίνη C, σε βιταμίνη B1 και σε
μαγγάνιο. Eκτός από τις χρι-
στουγεννιάτικες συνταγές, ο
χυμός του είναι ιδανικός για μα-

ρινάρισμα λόγω μιας ουσίας του που διασπά τις πρωτεΐνες
του κρέατος, κάνοντάς το πιο μαλακό και ζουμερό.

10 Xαβιάρι, άκρως θρεπτικό
Iδανικό για τα καναπεδάκια του γιορτινού μπουφέ. Πα-

ρόλο όμως που το χαβιάρι το απολαμβάνουμε συνήθως σε
ξεχωριστές περιπτώσεις, δεν θα
ήταν κακή ιδέα να το καταναλώ-
ναμε πιο συχνά, αφού μας προσφέ-
ρει ασβέστιο, μαγνήσιο και φώ-
σφορο σε πλεόνασμα. Eπίσης, πε-
ριέχει μεγάλο ποσοστό λεκιθίνης,
που ευτυχώς εξισορροπεί την ποσό-
τητα χοληστερίνης που μας δίνει. �

Yγιεινά υλικά για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Ενοικιάζεται  ανώγειος κατοικία 

3 υπνοδωματίων στη Λακατάμια, 
επιπλωμένη, (περιοχή Δημαρχείου),  

με τζάκι και κεντρική θέρμανση. 
Τηλ.  99  33 45 46
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Τα γεγονότα
Στις 7.6.2010, ο Γραμματέας του Υπουρ-

γικού Συμβουλίου με επιστολή του προς
την ΕΔΥ, ζήτησε την πλήρωση μιας κενής
θέσης Γενικού Διευθυντή, Υπουργικού Συμ-
βουλίου. Επειδή επρόκειτο για θέση πρώ-
του διορισμού και προαγωγής, η ΕΔΥ απο-
φάσισε όπως η θέση δημοσιευθεί στην
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με
αποτέλεσμα να υποβληθούν 32 αιτήσεις. Η
ΕΔΥ αποφάσισε να καλέσει ενώπιον της σε
προφορική εξέταση, όσους υποψηφίους
έκρινε ότι πληρούσαν τα απαιτούμενα προ-
σόντα.

Μετά τη διεξαγωγή της προφορικής εξέ-
τασης, η ΕΔΥ συνεδρίασε στις 20.10.2010
και αφού αξιολόγησε την απόδοση των
υποψηφίων κατά την προφορική εξέταση
και έλαβε υπόψη τα στοιχεία των προσωπι-
κών φακέλων τους, καθώς
και τις εκθέσεις αξιολόγη-
σης όσων υποψηφίων ήταν
δημόσιοι υπάλληλοι, έκρινε
ότι το Ενδιαφερόμενο
Μέρος Χριστάκη Μαληκ-
κίδη (ΕΜ), υπερείχε έναντι
των υπόλοιπων υποψηφίων
και του πρόσφερε διορισμό
στη θέση από 15.11.2010.
Ενάντια στην πιο πάνω δι-
οικητική απόφαση καταχω-
ρίστηκε η παρούσα προ-
σφυγή.

Οι λόγοι της προσφυγής
1. Μη δέουσα έρευνα και

πλάνη περί τα πράγματα,
ως προς τα προσόντα και
το πλεονέκτημα προσβαλ-
λόμενη απόφαση.

2. Έλλειψη έρευνας και πλάνη ως προς
την κατοχή από το ΕΜ 10ετούς πείρας σε
ανώτερη θέση.

3. Εσφαλμένη εφαρμογή των κριτηρίων
επιλογής των υποψηφίων. 

4. Πλάνη της ΕΔΥ ως προς την βαθμο-
λογική διαφορά μεταξύ Αιτητή και ΕΜ
κατά την προφορική εξέταση.

5. Πλάνη ως προς την αρχαιότητα.
6. Πλάνη ως προς την υπέρμετρη πείρα

του Αιτητή.
Η απόφαση του δικαστηρίου
Το δικαστήριο ακυρώνοντας την επίδικη

διοικητική πράξη αποφάνθηκε ότι:
α. Ως προς το πρώτο θέμα η θέση της νο-

μολογίας, όπως την παραθέτει ο ευπαίδευ-
τος συνήγορος του αιτητή, είναι ορθή. Το
ίδιο προσόν ή πείρα δεν μπορεί να προσμε-
τρήσει δύο φορές για διαφορετικούς σκο-
πούς, π.χ. ως απαραίτητο προσόν και για
διορισμό και ως πρόσθετο προσόν. Σχετι-
κές είναι οι υποθέσεις Παντής ν. Συμβου-

λίου Αποχετεύσεως Λεμεσού-Αμαθούντος
(2001) 3(Β) ΑΑΔ 1089, Παρέλλης ν. Δημο-
κρατίας (1999) 4(Β) ΑΑΔ 1432, Παπαν-
δρέου ν. ΕΕΥ (2009) 3 ΑΑΔ 568 καθώς και
η πρωτόδικη Κολοκασίδη ν. Δημοκρατίας,
Υπόθ. Αρ. 1585/10, ημερ. 25.10.12 στην
οποία είχα την ευκαιρία να επιληφθώ του
ιδίου θέματος.

β. Ως προς το δεύτερο λόγο ακύρωσης,
θα πρέπει να διευκρινιστεί σύμφωνα με τις
ρητές πρόνοιες του Σχεδίου Υπηρεσίας, δε-
καετής πείρα σε ανώτερη θέση, μπορεί να
είναι είτε εντός, είτε εκτός δημόσιας υπη-
ρεσίας. Η χρήση του όρου «πείρα», αντί
του όρου «υπηρεσία», δεν είναι τυχαία. Η
θέση στη ΣΟΔΑΠ ήταν μια από τις 8 Ανώ-
τερες Επιστημονικές θέσεις και δεν χρει-
αζόταν οποιαδήποτε περαιτέρω έρευνα για
να κριθεί ότι ήταν ανώτερη θέση.

Στην προκειμένη περίπτωση, το ΕΜ είχε
συνολική πείρα σε ανώτερη θέση, 13 χρό-
νια και 5 μήνες. Η ΕΔΥ θεώρησε ότι τα 10
χρόνια προσμέτρησαν για την ικανοποίηση
της δεκαετούς πείρας σε ανώτερη θέση. Τα
υπόλοιπα 3 χρόνια και 5 μήνες, προσμέ-
τρησαν ως πλεονέκτημα. Με κάθε σεβασμό
στα επιχειρήματα του δικηγόρου του Αι-
τητή, δεν βλέπω οτιδήποτε το μεμπτό.

Δεν πρόκειται εδώ για περίπτωση που,
μετά την ικανοποίηση της βασικής απαι-
τούμενης πείρας, δεν απομένει πείρα για να

προσμετρήσει ως πρόσθετο
προσόν. Αντίθετα, πρόκειται
για δύο διαφορετικές περιό-
δους με την κάθε μια να έχει
χρονική αυτοτέλεια. Δεν υπάρ-
χει, όπως εσφαλμένα εισηγεί-
ται ο δικηγόρος του Αιτητή, δι-
πλομέτρηση πείρας. Ούτε
διαπιστώνεται πλάνη ως προς
το χρόνο που προσμέτρησε για
ικανοποίηση του προσόντος.

γ. Η ΕΔΥ πεπλανημένα και
αντίθετα με τα στοιχεία των
φακέλων έκρινε ότι το ΕΜ
υπερείχε έναντι του Αιτητή,
βασίζουσα την κρίση της μόνο
στο ότι το ΕΜ υπερείχε στην
προφορική εξέταση. 

δ. Ο Αιτητής υπερείχε σε αρ-
χαιότητα σε διευθυντική θέση κατά 6½
χρόνια. Κατ’ επέκταση και η πείρα του θα
έπρεπε να είχε θεωρηθεί ως υπερτερούσα.
Επίσης, ο Αιτητής κατείχε Διδακτορικό το
οποίο ως τίτλος θεωρείται υπέρτερος του
δεύτερου Master που κατείχε το ΕΜ.  Σε
αξία οι δύο ήταν ίσοι, με 8Ε στα 5 χρόνια. 

Μπροστά σ’ αυτά τα δεδομένα, η μόνη
υπεροχή του ΕΜ ήταν στο αποτέλεσμα της
προφορικής εξέτασης. Όμως η διαφορά με-
ταξύ «Εξαίρετου» και «Σχεδόν Εξαίρετου»
είναι όντως μικρή και εν πάση περιπτώσει
δεν ήταν αρκετή χωρίς επαρκή αιτιολογία
να παρακάμψει τη σαφή αρχαιότητα του
Αιτητή και τη σχετική υπεροχή σε προ-
σόντα.

ε. Όπως αναφέρθηκε στην Αναστασιάδου
ν. Δημοκρατίας, Υπόθ. Αρ. 92/09, ημερ.
28.5.2012, «η επιλογή ενός κατά τεκμήριο
υποκειμενικού στοιχείου, όπως είναι η εντύ-
πωση στη συνέντευξη, όταν μάλιστα η δια-
φορά μεταξύ των δύο υποψηφίων είναι στην

ουσία ανύπαρκτη, έναντι ενός καθαρά αν-
τικειμενικού, νομοθετημένου κριτηρίου,
όπως είναι η αρχαιότητα», δεν είναι ορθή.

στ. Κατά την άποψή μου, η ΕΔΥ πλανή-
θηκε ως προς τα κριτήρια αξιολόγησης και
χωρίς επαρκή αιτιολογία προσέδωσε υπέρ-
μετρη σημασία στη μικρή διαφορά στη
βαθμολογία στην προφορική εξέταση, πα-
ρασιωπώντας ή μη δίδοντας την απαιτού-
μενη σημασία στην αρχαιότητα, πείρα και
στα προσόντα του Αιτητή

Τα γεγονότα
Ο Υπουργός Υγείας με επιστολή του

ημερ. 14.5.2010 αναφέρθηκε στο θέμα της
διαθεσιμότητας του αιτητή ο οποίος είναι
Πρώτος Φαρμακοποιός, Φαρμακευτικές
Υπηρεσίες, λόγω άσκησης ποινικής δίωξης
εναντίον του και υπέβαλε πρόταση να τεθεί
ο υπάλληλος εκ νέου σε διαθεσιμότητα. Η
διαθεσιμότητά του είχε ακυρωθεί από το
Ανώτατο Δικαστήριο στην προσφυγή υπ΄
αρ. 127/08.

Η Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (στο
εξής «η Επιτροπή») στη συνεδρία της ημερ.
17.5.2010 έκρινε ότι το δημόσιο συμφέρον
απαιτούσε να τεθεί ο αιτητής σε διαθεσι-
μότητα και αποφάσισε να
τον θέσει σε διαθεσιμότητα
από την ίδια ημέρα μέχρι
την ολοκλήρωση της εναν-
τίον του ποινικής υπόθε-
σης. Η Επιτροπή τον ενημέ-
ρωσε ότι εδικαιούτο να
υποβάλει γραπτή ένσταση
μέχρι τις 21.5.2010.

Στις 21.5.2010 αφού δια-
πιστώθηκε ότι δεν υποβλή-
θηκαν παραστάσεις εκ μέ-
ρους του αιτητή, η
Επιτροπή αποφάσισε όπως
παραμείνει σε διαθεσιμό-
τητα με τους ίδιους όρους.
Οι δικηγόροι του με επι-
στολή τους ημερ. 25.5.2010 αναφέρθηκαν
στο θέμα της διαθεσιμότητάς του και ισχυ-
ρίστηκαν ότι δεν συντρέχουν οι σχετικές
προϋποθέσεις. Η Επιτροπή στη συνεδρία
της ημερ. 31.5.2010, αφού μελέτησε το πε-
ριεχόμενο της επιστολής των πιο πάνω δι-
κηγόρων, έκρινε ότι δεν συντρέχουν οποι-
οιδήποτε λόγοι δημοσίου συμφέροντος για
αναθεώρηση της απόφασής της ημερ.
17.5.2010.

Με την παρούσα προσφυγή ο αιτητής
αξιώνει ακύρωση της απόφασης της Επι-
τροπής, με την οποία τέθηκε σε διαθεσιμό-
τητα μέχρι την ολοκλήρωση της εναντίον
του ποινικής υπόθεσης υπ΄ αρ. 35013/07,
καθώς και η μεταγενέστερη απόφαση της

Επιτροπής που του κοινοποιήθηκε με επι-
στολή ημερ. 31.5.2010. 

Νομικοί λόγοι
Ο αιτητής πρόβαλε τον ισχυρισμό ότι

υπήρξε παράβαση του άρθρου 85(2) του
περί Δημοσίας Υπηρεσίας Νόμου του 1990,
Ν.1/90, όπως τροποποιήθηκε, του άρθρου
43(1) του περί των Γενικών Αρχών του Δι-
οικητικού Δικαίου Νόμου του 1999,
Ν.158(Ι)/1999, αλλά και της αρχής της φυ-
σικής δικαιοσύνης που επιβάλλει το δι-
καίωμα ακρόασης πριν τη θέση υπαλλήλου
σε διαθεσιμότητα.

Οι καθ΄ ων η αίτηση υποστήριξαν ότι δεν
παραβιάστηκε η σχετική νομοθεσία, αφού
στο άρθρο 85 (1Β) (α) προβλέπεται ότι
παρά τις διατάξεις του άρθρου 43 του περί
των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δι-
καίου Νόμου του 1999, παρέχεται η δυνα-
τότητα να τεθεί υπάλληλος αμέσως σε δια-
θεσιμότητα και να του παρασχεθεί το
δικαίωμα ακρόασης εκ των υστέρων, όπως
έγινε και στην περίπτωση του αιτητή, ο
οποίος όμως δεν ανταποκρίθηκε.

Σύμφωνα πάντα με τους καθ΄ ων η αί-
τηση, παρόλο ότι ο αιτητής υπέβαλε τις πα-
ραστάσεις του εκπροθέσμως, η Επιτροπή
αποφάσισε και εξέτασε εκ νέου το θέμα,
υπό το φως των παραστάσεων του αιτητή,
αλλά αφού έλαβε υπόψη τα ενώπιο της
στοιχεία θεώρησε ότι οι ισχυρισμοί που
έθετε η συνήγορος του αιτητή δεν διαφο-
ροποιούσαν την ουσία και το σκεπτικό της
απόφασης ημερ. 17.5.2010.

Η απόφαση του δικαστηρίου
Το δικαστήριο ακυρώνοντας την επίδικη

διοικητική πράξη αποφάνθηκε ότι:
α. Στην παρούσα υπόθεση ο αιτητής τέ-

θηκε σε διαθεσιμότητα κατά τη διάρκεια
της εκδίκασης ποινικής υπόθε-
σης εναντίον του και συνεπώς
εφαρμογής στην περίπτωσή
του τυγχάνει το άρθρο 85(2)
το οποίο προνοεί ότι στις περι-
πτώσεις ποινικής ή πειθαρχι-
κής δίωξης εφαρμόζονται οι
διατάξεις του άρθρου 85 (1Α),
δηλαδή ο υπάλληλος θα πρέ-
πει να κληθεί να υποβάλει,
πριν τη θέση σε διαθεσιμό-
τητα, εντός τεσσάρων εργάσι-
μων ημερών, γραπτές παρα-
στάσεις τις οποίες η Επιτροπή,
αφού μελετήσει, αποφασίζει
κατά πόσο ο υπάλληλος θα
τεθεί σε διαθεσιμότητα.

β. Είναι φανερό ότι οι εξαιρετικές περι-
πτώσεις που επιτρέπουν στην Επιτροπή την
άμεση θέση υπαλλήλου σε διαθεσιμότητα
χωρίς προηγουμένως να ακούσει τον υπάλ-
ληλο (άρθρο 85 (1Β)), εφαρμόζονται μόνο
κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας,
για σκοπούς διασφάλισης μη επηρεασμού
της με οποιονδήποτε τρόπο.

γ. Θα έπρεπε συνεπώς η Επιτροπή πριν
θέσει τον αιτητή σε διαθεσιμότητα λόγω
της εκκρεμούσης ποινικής υπόθεσης εναν-
τίον του, να του δώσει το δικαίωμα ακρόα-
σης κάτι το οποίο παρέλειψε να πράξει.
΄Εχουμε συνεπώς πλάνη περί το νόμο και η
προσβαλλόμενη απόφαση θα πρέπει να
ακυρωθεί. �

Υπόθεση αρ. 1658/2010

Στέλιος Χειμώνας 
ν. 

Δημοκρατίας

6 Δεκεμβρίου, 2012

Υπόθεση αρ. 821/2010

Λοΐζος Παναγή 
ν. 

Δημοκρατίας

26 Νοεμβρίου, 2012
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Eτοιμάζει Γλαύκος Xατζηπέτρου

Η ΕΔΥ πεπλανη-
μένα και αντίθετα
με τα στοιχεία των
φακέλων έκρινε 
ότι το ΕΜ υπερείχε
έναντι του Αιτητή,
βασίζουσα την
κρίση της μόνο στο
ότι το ΕΜ υπερείχε
στην προφορική
εξέταση.

Η Επιτροπή προ-
τού θέσει τον αι-
τητή σε διαθεσιμό-
τητα, λόγω της
εκκρεμούσης ποι-
νικής υπόθεσης
εναντίον του, θα
έπρεπε να του
δώσει το δικαίωμα
ακρόασης.
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Το Δεύτερο Ετήσιο Συνέδριο της
Πλατφόρμας κατά της Φτώχιας και
του Κοινωνικού Αποκλεισμού τόνισε

την επείγουσα ανάγκη όπως τα Κράτη
Μέλη  και η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση ως σύνολο
επενδύσουν σε αποτελεσματικές διατηρή-
σιμες κοινωνικές πολιτικές που θα ενισχύ-
σουν το ανθρώπινο δυναμικό και την κοι-
νωνική συνοχή . Το Συνέδριο πραγματοποι-
ήθηκε στις Βρυξέλλες στις 5 – 7 Δεκεμβρίου
με  συμμετοχή 650 συνέδρων από 40 χώρες,
που εκπροσωπούσαν τα κράτη μέλη, την
κοινωνία των πολιτών και τους κοινωνικούς
εταίρους. Οι Σύνεδροι  συζήτησαν τρόπους
με τους οποίους  οι κοινωνικές πολιτικές θα
πρέπει να εκσυγχρονισθούν έχοντας υπόψη
τις δημογραφικές και άλλες προκλήσεις των
καιρών  και ειδικότερα την επικρατούσα οι-
κονομική και κοινωνική κρίση. 

Στα πλαίσια του Συνεδρίου ο Ευρωπαίος
Επίτροπος για την Απασχόληση τις Κοινω-
νικές Υποθέσεις και τη Συνοχή Laszlo An-
dor ανακοίνωσε Πακέτο Κοινωνικών  Επεν-
δύσεων για Ανάπτυξη και Συνοχή . Είναι
ανάγκη, είπε, να εκσυγχρονίσουμε το Ευ-
ρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο ώστε να ενερ-
γοποιεί μεγαλύτερο τμήμα του Ευρωπαϊκού
ανθρώπινου δυναμικού και  ταυτόχρονα να
διασφαλίζει την ένταξη στο κοινωνικό σύ-
νολο των ατόμων ευπαθών ομάδων και θα
προσφέρει ικανό επίπεδο  κοινωνικής προ-
στασίας. 

Ο Επίτροπος ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊ-
κή  Επιτροπή θα παρουσιάσει ΄στις αρχές
του νέου χρόνου Πακέτο Κοινωνικών Επεν-
δύσεων για Ανάπτυξη και Συνοχή., το οποίο

θα παρέχει συγκεκριμένη καθοδήγηση για
τον εκσυγχρονισμό τους κράτους πρόνοιας
με  την εισαγωγή μεταρρυθμίσεων και με
στήριξη από την ΕΕ. προς τα κράτη μέλη.
Στόχοι του  Πακέτου Κοινωνικών Επενδύ-
σεων είναι: 

• Η  αύξηση της διατηρησιμότητας  και
αποτελεσματικότητας των προϋπολογι-
σμών για τις κοινωνικές πολιτικές

• Η προώθηση πολιτικής που διασφαλίζει
ικανοποιητική διαβίωση

• Η παρέμβαση σε όλα τα στάδια από την
παιδική ηλικία μέχρι τη νεότητα

• Ο εκσυγχρονισμός και η  μεταρρύθμιση
της κοινωνικής πολιτικής με τεκμηριωμένη
βάση. 

• Η  προώθηση αποτελεσματικής πρό-
σβασης σε  κοινωνικές επενδύσεις  στα
πλαίσια κοινοτικής χρηματοδότησης. 

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος τόνισε ότι η
πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
πολυετές Οικονομικό Πλαίσιο για την πε-
ρίοδο 2014 – 2020  χαρακτηρίζεται από
ισχυρή διάσταση κοινωνικής επένδυσης.
Προτείνεται χορήγηση τουλάχιστον του
25% της Πολιτικής Συνοχής για χρηματο-
δότηση του Κοινωνικού Ταμείου και χορή-
γηση του 20% των πόρων του Κοινωνικού
Ταμείου σε κάθε χώρα μέλος για προγράμ-
ματα κοινωνικής ένταξης και καταπολέμη-
σης της φτώχιας. Για να επιτευχθεί σωστή
αξιοποίηση των μέτρων, ανάφερε ο Επίτρο-
πος, απαιτείται αποτελεσματική κοινωνική
διακυβέρνηση από τα κράτη μέλη και ανα-
μένεται ότι με τη σταθεροποίηση και  ολο-
κλήρωση της Οικονομικής και Νομισματι-

κής ΄Ένωσης θα υπάρξει και ενίσχυση της
πολιτικής αυτής. . 

Θα πρέπει, πρόσθεσε, να συνεργαστούμε
ακόμη πιο στενά σε όλα τα συναφή επίπε-
δα και το Συνέδριο πρόσφερε την ευκαιρία
σε όλους τους εμπλεκόμενους  να θέσουν
τις απόψεις τους για το προγραμματιζόμενο
Πακέτο Κοινωνικών Επενδύσεων.  Μεταξύ
άλλων οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν σε
τρόπους ενίσχυσης της συμμετοχής των
ενδιαφερομένων στην Ετήσια Επισκόπηση
Ανάπτυξης όπως και στα Διαρθρωτικά Τα-
μεία και το Μηχανισμό Ασφάλισης που
μπορούν να συμβάλουν στην εφαρμογή
του Πακέτου. 

Στα πλαίσια του Συνεδρίου οργανώθηκαν
εξειδικευμένα εργαστήρια που ασχολήθη-
καν με τη φροντίδα υγείας, τη διάσταση του
φύλου στη φτώχια, την ενεργό ένταξη και
άλλα  συναφή θέματα. Για τη  φροντίδα
υγείας επισημαίνεται η ανάγκη για  επενδύ-
σεις στην προληπτική φροντίδα ώστε να
επιτυγχάνονται ουσιαστικές περικοπές στις
δαπάνες που προκύπτουν από τη θεραπευ-
τική  πολιτική. Για το ποσοστό φτώχιας των
δυο φύλων  τονίστηκε η ανάγκη για εξάλει-
ψη των διακρίσεων η οποία θα πρέπει να
αποτελεί  κεντρικό θέμα της στρατηγικής
Ευρώπη 2020 και της διάθεσης πόρων  των
διαρθρωτικών ταμείων. Οι γυναίκες πρέπει
να εξασφαλίζουν ίσες απολαβές,  φροντίδα
υγείας και άλλα ωφελήματα ώστε να επι-
τυγχάνεται ισότητα στην εργασία. 

Στο εργαστήρι για την ενεργό ένταξη το-
νίστηκε ότι η ανάγκη για προσέγγιση προς
το άτομο  η οποία διαχειρίζεται  τις ανάγκες

των πολιτών ως κεντρικό  θέμα, και προάγει
υπηρεσίες ποιότητας όπως και  ικανοποι-
ητική διαβίωση που αποτελεί τον καλύτερο
τρόπο για ενίσχυση της αγοράς εργασίας
και  κοινωνικής συμμετοχής. Στα ίδια πλαί-
σια τονίστηκαν τα πλεονεκτήματα της αξιο-
ποίηση της πληροφορικής για ανάπτυξη ει-
δικοτήτων και επίτευξη των τιθέμενων στό-
χων. 

Οι αρμόδιοι  Υπουργοί των κρατών μελών
που συμμετείχαν στο Συνέδριο συζήτησαν
τις προτεραιότητες των κρατών για μεταρ-
ρυθμίσεις στην κοινωνική πολιτική με βάση
τα πορίσματα των εργαστηρίων του συνε-
δρίου και συμφωνήθηκε ότι ο προσεκτικός
σχεδιασμός της κοινωνικής πολιτικής απο-
τελεί επένδυση στην κοινωνία και  οδηγεί
σε  περισσότερη ανάπτυξη και συνοχή. Για
την προώθηση της πολιτικής αυτής απαι-
τείται  συλλογική δέσμευση των κρατών με-
λών  των κοινωνικών εταίρων και της κοι-
νωνίας των πολιτών ώστε να πετύχει  η
εφαρμογή του Πακέτου Κοινωνικών Επεν-
δύσεων Επένδυσης. Ο υγιής και εποικοδο-
μητικός διάλογος και η συλλογική παρακο-
λούθηση των εξελίξεων και της διαχείρισης
των εθνικών κοινωνικών μεταρρυθμίσεων
είναι ουσιώδους σημασίας για την ολοκλη-
ρωμένη προσέγγιση και διαχείριση των ση-
μερινών προκλήσεων. Οι εμπειρίες  και οι
γνώσεις των κοινωνικών εταίρων και της
κοινωνίας των πολιτών όπως  τονίστηκαν
στο Συνέδριο  πρέπει να αποτελούν εφαλ-
τήριο για τα επόμενα χρόνια. �

Προωθείται Πακέτο Κοινωνικών Επενδύσεων
για καταπολέμηση φτώχιας και κοινωνικού αποκλεισμού 
Θεμελιακής σημασίας η συμμετοχή Κοινωνικών Εταίρων 

Σύμφωνα με το εδάφιο α’ της παρα-
γράφου 3 του Άρθρου 24 του Συν-
τάγματος «Ουδείς φόρος, τέλος ή ει-

σφορά οιασδήποτε φύσεως επιβάλλεται
αναδρομικώς».

Συνεπάγεται, επομένως, από το σαφές και
αδιάστικτο γράμμα του εδαφίου αυτού του
Συντάγματος, που έχει, επομένως αυξημένη
τυπική ισχύ, ότι απαγορεύεται απολύτως
και πλήρως η αναδρομική φορολογία, χω-
ρίς, από την απαγόρευση αυτή, να χωρούν
εξαιρέσεις κατ’ επίκληση εξαιρετικών πε-
ριστάσεων, με την πρόνοια αυτή να συνά-

δει με την αρχή της ασφάλειας δικαίου, του
κράτους δικαίου αλλά και την αρχή της
προστατευόμενης εμπιστοσύνης των πολι-
τών προς το κράτος. 

Συνεπώς, διάταξη νόμου η οποία προνο-
εί διαφορετικά είναι αντισυνταγματική και
ανεφάρμοστη, καθώς η επιβολή του φόρου
δεν μπορεί να γίνεται κατά παράβαση
συνταγματικά και υπερνομοθετικά κατο-
χυρωμένων δικαιωμάτων και αρχών (Ι.
Αναστόπουλου – Θ. Φορτσάκη, Φορολογικό
δίκαιο σελ.137, Χατζητζανή ΕγχΓενΑρχ Φο-
ρολογικού δικαίου, σελ. 85 επ.).

Σημειώνεται ότι η αρχή της προστασίας
της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης περι-
λαμβάνεται στην κοινοτική έννομη τάξη
(απόφαση της 3ης Μαΐου 1978, Toepfer,
112/77, Rec. σ. 1019) και ότι η τήρηση των

γενικών αρχών του κοινοτικού δικαίου επι-
βάλλεται σε κάθε εθνική αρχή επιφορτι-
σμένη με την εφαρμογή του κοινοτικού δι-
καίου (απόφαση της 17ης Σεπτεμβρίου
1979, Eridania, 230/78, Rec. σ. 2749). Κατά
τη διατύπωση του Γενικού Εισαγγελέα An-
tonioTizzano στις Προτάσεις της 25ης Ια-
νουαρίου 2001, C-80/99 έως C-82/99, Flem-
mer κλπ., Συλλογή 2001, σ. Ι-7211, σκέψη
53, οι αρχές της ασφάλειας δικαίου και της
προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστο-
σύνης αποτελούν “αυτοδικαίως στοιχεία
της κοινοτικής έννομης τάξεως». Η έννοια
της “δικαιολογημένης εμπιστοσύνης” και η
έννοια της “αναδρομικότητας” συνδέονται
στενά μεταξύ τους, δεδομένου ότι αποτε-
λούν έκφραση μιας “ανώτερης αρχής δι-
καίου”, της “ασφάλειας δικαίου”. Ως προς

την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύ-
νης ειδικότερα το ΔΕΕ (πρώην ΔΕΚ) δέ-
χτηκε ότι “(...) αποτελεί στοιχείο της κοινο-
τικής έννομης τάξης, η παραγνώριση του
οποίου συνιστά παράβαση της Συνθήκης ή
οποιουδήποτε κανόνα δικαίου σχετικού με
την εφαρμογή της κατά την έννοια του πα-
ρατιθέμενου άρθρου (173 ΣυνθΕΚ)” (από-
φαση της 3ης Μαΐου 1978, Toepfer Επιτρο-
πή, 112/77, Συλλογή 1019, σκέψη 19). Επί-
σης έκρινε ότι ‘’(...) η αρχή της
δικαιολογημένης εμπιστοσύνης είναι γε-
νική αρχή του κοινοτικού δικαίου, ανώτε-
ρης ιεραρχικής τάξης, που αποβλέπει στην
προστασία των ιδιωτών’’ (απόφαση της
19ης Μαΐου 1992, Mulder κ.α./Συμβούλιο
και Επιτροπή, C-104/89, Συλλογή 1-3061,
σκέψη 15). �

Tου Δημοσθένη Στεφανίδη
Δικηγόρου

Συνταγματική Απαγόρευση της Αναδρομικής Φορολογίας

Το Τμηματικό Συμβούλιο ΠΑ.ΣΥ.ΔΥ Λεμεσού διοργανώνει 
Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση

για τα παιδιά των Δημοσίων Υπαλλήλων στο Μέγαρο ΠΑ.ΣΥ.ΔΥ
Σάββατο 22 Δεκεμβρίου 2012, 15:00 μ.μ – 17:00 μ.μ.

Ελάτε να περάσουμε όμορφα παρέα με Άγιο Βασίλη!  

Θα προσφέρονται αλμυρά και ποτά.

Επιφυλάσσονται εκπλήξεις για τα παιδιά !!!

Είσοδος:  ΕΛΕΥΘΕΡΗ !!!!

Για συμμετοχές μέχρι 19/12/2012

Γιώργος Σοφοκλέους

99434677

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επαρχιακού Τμήματος ΠΑΣΥΔΥ Λευκωσίας, όπως κάθε

χρόνο έτσι και φέτος διοργανώνει Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για τα παιδιά των μελών
το Σάββατο 22 Δεκεμβρίου 2012. Λόγω των περιορισμών από τη χωρητικότητα του θεά-
τρου θα γίνουν δύο παραστάσεις. 

Η πρώτη θα αρχίσει η ώρα 9:45 πμ. και η δεύτερη η ώρα 12:00 πμ. στην Κεντρική Σκη-
νή Θεάτρου ΘΟΚ, θα παρουσιασθεί το παιδικό έργο «Οικογένεια Νώε» των Ξένια Καλο-
γεροπούλου και Θωμά Μοσχόπουλου. Πριν από την παρουσίαση του έργου ταχυδακτυ-
λουργός θα διασκεδάσει τα παιδιά. Την ίδια μέρα ο Άγιος Βασίλης θα μοιράσει πλούσια
δώρα στα παιδιά που θα παρευρεθούν. 

Επίσης με το εισιτήριο εισόδου θα κληρωθούν πλούσια δώρα. Εισιτήρια εισόδου προς
€3.00 μπορούν τα μέλη να προμηθευτούν από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και
από τον συν. Μιχάλη Γλυκερίου στο οίκημα της Οργάνωσης μας, στον 3ον όροφο (Αρχείο)
τηλέφωνο 22844458 & 22844300.
1. Τάκης Χαμπουρίδης, 99414162 2. Ιωάννης Όθωνος, 95540647
3. Δέσπω Λεχνού, 99521178, 22305031 4. Μάκης Πελεκάνος, 99453680
5. Σωτήρης Δημοσθένους, 99546474 6. Πηνελόπη Πέτσα, 99459353, 22402808
7. Ανδρέας Κανάρης, 99547880
Σημείωση: Δεν θα γίνονται κρατήσεις θέσεων.



Παρουσιάστηκε στη Λευκωσία
έρευνα που έγινε από την Οργά-
νωση “Γυναίκες Χωρίς Σύνορα” σχε-

τικά με την ίδρυση βρεφικών και παιδικών
σταθμών στους χώρους εργασίας, η λει-
τουργία των οποίων έχει ως στόχο να συμ-
φιλιώσει την οικογενειακή και την επαγ-
γελματική ζωή των νέων γονέων.

Όπως επισήμανε σε χαιρετισμό της η
Υπουργός Εργασίας η συμφιλίωση των
επαγγελματικών και οικογενειακών υπο-
χρεώσεων και της προσωπικής ζωής του
κάθε ατόμου, παρόλο που είναι ένα θέμα
που βαραίνει κατ’ εξοχήν τις γυναίκες,
αφορά και τους άνδρες αλλά και τα παιδιά,
καθώς σχετίζεται άμεσα με την ποιότητα
της οικογενειακής ζωής. Στην περίπτωση
των εργαζομένων γυναικών δεν μπορεί να
παραβλέπονται οι αυξημένες ευθύνες στις
οποίες καλούνται να ανταποκριθούν τόσο
στην ιδιωτική όσο και στη δημόσια ζωή.

Η έννοια της συμφιλίωσης επαγγελματι-
κής και οικογενειακής ζωής αναδύεται και
μέσω των αλλαγών που προέκυψαν στις
εργασιακές σχέσεις και περιλαμβάνει δια-
στάσεις όπως είναι η στήριξη για τη φρον-
τίδα παιδιών, ηλικιωμένων ή ατόμων με
αναπηρίες, οι ειδικές άδειες, η διακοπή της
εργασίας λόγω μητρότητας ή πατρότητας,
η μερική απασχόληση και το ευέλικτο ωρά-
ριο εργασίας.

Η επίτευξη του στόχου της συμφιλίωσης
της επαγγελματικής και της οικογενειακής
ζωής δεν αποτελεί θετική εξέλιξη μόνο για
τις γυναίκες εργαζόμενες. Ωφελεί και τους
εργοδότες και τις επιχειρήσεις, αφού ένας
υπάλληλος ο οποίος αισθάνεται ασφάλεια,
κατανόηση και σιγουριά στην εργασία του
παρουσιάζει μεγαλύτερη αφοσίωση και κα-
λύτερες επιδόσεις.

Η δημιουργία αποτελεσματικών δομών
φροντίδας αποτελεί προτεραιότητα στην

προσπάθεια διασφάλισης του δικαιώματος
του παιδιού για ποιοτική αγωγή και φρον-
τίδα. Η σημαντικότητα του θέματος αυτού
προκύπτει και από την ανάγκη απασχόλη-
σης και των δύο γονιών και το δικαίωμα
τους να εμπιστευτούν ένα σωστά οργανω-
μένο περιβάλλον για να αφήσουν τα παι-
διά τους στα πρώτα και πολύ σημαντικά
χρόνια της ζωής τους. Σ’ αυτά τα πλαίσια
εντάσσονται και οι αποφάσεις της Οργά-
νωσης μας για ανέγερση και λειτουργία
βρεφονηπιοκομικών σταθμών σε χώρους
μεγάλης συγκέντρωσης μελών.

Απο πλευράς του κράτους στα πλαίσια
ευαισθητοποιημένης προσέγγισης στο
θέμα της αγωγής και της φροντίδας των
παιδιών βρεφικής και νηπιακής ηλικίας
προωθείται αναβάθμιση της σχετικής νο-
μοθεσίας και των κανονισμών που διέπουν
τη λειτουργία των βρεφικών και παιδικών
σταθμών, με στόχο την παροχή στο παιδί

υψηλής, ποιοτικής φροντίδας που να αντα-
ποκρίνεται στις νέες προκλήσεις όπως είναι
η πολυπολιτισμικότητα, οι νέες τεχνολο-
γίες και οι νέες μορφές οικογένειας. Ταυ-
τόχρονα, συνεχίζονται με κάθε σοβαρό-
τητα οι διαδικασίες για εγγραφή και επιθε-
ώρηση όλων των παιδοκομικών σταθμών
που λειτουργούν. Σε παγκύπρια βάση λει-
τουργούν 60 εγκεκριμένοι παιδοκομικοί
σταθμοί από εθελοντικές οργανώσεις ή
Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 278 εγ-
κεκριμένοι σταθμοί ιδιωτικής ιδιοκτησίας.

Φέτος υλοποιείται το συγχρηματοδοτού-
μενο έργο «Επιδότηση Υπηρεσιών Κοινωνι-
κής Φροντίδας στο Πλαίσιο Συμφιλίωσης
της Επαγγελματικής και Οικογενειακής
Ζωής», το οποίο στοχεύει στη διευκόλυνση
της πρόσβασης σε απασχόληση οικονομικά
αδρανών και άνεργων γυναικών που έχουν
την ευθύνη φροντίδας των εξαρτώμενων
μελών της οικογένειας τους. �

Διόρθωση
Στο άρθρο της εφημερί-
δας μας 12 Δεκεμβρίου με
τίτλο “Μητρώο Κυπρίων
Εθελοντών Β΄ Παγκο-
σμίου Πολέμου” εκ παρα-
δρομής έχει γραφεί πως ο
αριθμός των αιχμαλωτι-
σθέντων ήταν 500 ενώ ο
πραγματικός αριθμός
ήταν 2.500. Απολογούμα-
στε για το λάθος.

Yπάλληλος
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Στις προτεραιότητες η ίδρυση βρεφικών και παιδικών σταθμών 
στους χώρους εργασίας, στη Λευκωσία

Οεθελοντισμός και η κοινωνική
προσφορά είναι χαρακτηριστικά
μιας ανώτερης ψυχής και εξαίρετης

καρδιάς που εκφράζουν ότι καλύτερο μπορεί
να διαθέσει ο άνθρωπος. Ένα πολύ μεγάλο
ευχαριστώ και θερμά συγχαρητήρια σε
όλους τους Κύπριους συμπατριώτες μας που
εργάζονται σκληρά στα τελευταία 30 χρό-
νια για την οργάνωση και επιτυχία του προ-
γράμματος Δωρεάς Οργάνων Σώματος και
ιδιαίτερα Νεφρών, οι μεταμοσχεύσεις των
οποίων γίνονται επιτυχώς στην μικρή μας
πατρίδα από το 1986 και που σήμερα πλη-
σιάζουν τις χίλιες. Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ
στις Κύπριες μητέρες και όλα τα άτομα που
έδωσαν εν ζωή ένα από τα δύο νεφρά τους
σε ένα δικό τους άτομο για να μπορέσει να
αρχίσει μια νέα ζωή και επίσης ένα ίσως με-
γαλύτερο ευχαριστώ στις πολλές Κυπριακές
οικογένειες που έδωσαν την συγκατάθεση
τους για πτωματικές μεταμοσχεύσεις οργά-
νων (νεφρά, καρδιά, συκώτι, και κερατοει-
δείς), μετά την ξαφνική απώλεια ενός αγα-
πημένου μέλους της οικογένειας τους. Πολύ
δύσκολο να περιγράψει και να χαρακτηρίσει
κανείς μια τέτοια υπέροχη συμπεριφορά
προς ένα Κύπριο συνάνθρωπο μας και προ-
σεύχομαι αυτή η έννοια της προσφοράς ορ-
γάνων να μείνει πάντοτε μαζί μας, στο μικρό
μας νησί, γιατί την χρειαζόμαστε. Κάθε ένας
από εμάς και από τα αγαπημένα πρόσωπα
γύρω μας μπορεί δυστυχώς κάποτε να ανα-
πτύξει μια σοβαρή ασθένεια των νεφρών,
της καρδιάς και του ήπατος που να χρειάζε-
ται μεταμόσχευση και πάντοτε θα υπάρχει η
ανάγκη για μεταμοσχεύσεις οργάνων στη
Κύπρο μας. Δεν πρέπει να περιμένουμε να
συμβεί κάτι κακό σε μας προσωπικά για να
κατανοήσουμε την μεγάλη ανθρωπιστική
αξία της δωρεάς οργάνων για μεταμό-

σχευση. Τα θανατηφόρα ατυχήματα, οι εγ-
κεφαλικές αιμορραγίες και οι άλλες αιτίες
ξαφνικού θανάτου είναι δυστυχώς μια κα-
θημερινή πραγματικότητα στη σύγχρονη
ζωή και θα πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι
δεν υπάρχει νόημα να θάβουμε ένα αγαπη-
μένο μας πρόσωπο με τα νεφρά του και όλα
τα άλλα όργανα του όταν αυτά θα μπορού-
σαν να προσφέρουν την αρχή μιας νέας ζωής
σε συμπατριώτες μας που ταλαιπωρούνται
στην αιμοκάθαρση, σε τελικό στάδιο καρ-
διακής ή ηπατικής  ανεπάρκειας ή είναι σχε-
δόν τυφλοί.

Πως άρχισαν οι μεταμοσχεύσεις στη
Κύπρο και πως προδιαγράφεται το μέλλον?

Ένα μεγάλο ευχαριστώ χρωστούμε όλοι
στην Παγκύπρια Οργάνωση Νεφροπαθών
που γύρω στο 1980 και με την τότε Πρόεδρο
τους, την αείμνηστη καθηγήτρια Αλίκη Οι-
κονομίδου και με όλους τους υποστηρικτές
τους, μαζί με τον τότε εξαίρετο Υπουργό
Υγείας, Δρ Τάκη Πελεκάνο, αγωνίσθηκαν
σκληρά για την οργάνωση ενός νέου Τμή-
ματος Νεφρολογίας, με την επιστροφή του
υπογράφοντος νεφρολόγου, τον Σεπτέμ-
βριο του 1983 στη Κύπρο από το Mayo Cli-
nic της Αμερικήs. Ακολούθησε η επιτυχής
οργάνωση του Παγκύπριου Συνδέσμου
Φίλων Νεφροπαθών [ΠΣΦΝ] τον Μάιο του
1984 με 1ον πρόεδρο τον αείμνηστο Κο Γώγο
Παρασκεαυϊδη, ο οποίος βοήθησε καθορι-
στικά, ώστε το όραμα των μεταμοσχεύσεων
πολλών συμπατριωτών μας, να γίνει μια
πραγματικότητα. Καθοριστική σημασία
στην επιτυχία του ΠΣΦΝ είχε η συμμετοχή
της κας Μόνικας Κυθρεώτη. Στο νέο τμήμα
Νεφρολογίας έγιναν τότε η 1η βιοψία νε-
φρού, η 1η παραθυρεοειδεκτομή, η 1η δια-
στολή στένωσης αρτηρίας νεφρού, η 1η επι-
νεφριδεκτομή και βέβαια η οργάνωση υπη-
ρεσίας Ιστοσυμβατότητας μεταξύ Δότη &
Λήπτη, αρχικά με την Δρ Ντία Παπαιωάν-
νου την οποία ακολούθησε η εξαίρετη Δρ
Αγάθη Βαρναβίδου η οποία συνεχίζει να ερ-
γάζεται τόσο ευσυνείδητα μέχρι σήμερα.
Ακολούθησε βέβαια η κάθοδος στη Κύπρο

το 1985 του ικανότατου, πρώτου Χειρουρ-
γού-Μεταμοσχευτή, Δρ Γ Κυριακίδη από το
Μαϊάμι της Φλώριδας στην Αμερική, που με
την ομαδική βοήθεια όλων μας έκανε την 1η

μεταμόσχευση νεφρού στη Κύπρο στις 30
Οκτωβρίου 1986 που μας γέμισε με ικανο-
ποίηση, χαρά και συγκίνηση. Την ίδια και με-
γαλύτερη συγκίνηση νοιώσαμε φέτος, το
2012, 26 χρόνια αργότερα όταν ο νέος Χει-
ρούργος-Μεταμοσχευτής μας, ο Δρ Βασίλης
Χατζηαναστασίου έκανε επιτυχώς τη 1η με-
ταμόσχευση παγκρέατος στο νησί μας. Αι-
σθάνομαι ότι οι μεταμοσχεύσεις ήπατος και
καρδιάς θα πρέπει σύντομα να ακολουθή-
σουν στο νησί μας. Οι γνώσεις υπάρχουν,
εκείνο που χρειαζόμαστε είναι ανθρώπους
ηγέτες ψηλά στη Πολιτεία μας και στο
Υπουργείο Υγείας, με όραμα για μια ολο-
κληρωμένη Ιατρική στο νησί μας. Ίσως η νέα
Ιατρική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
που μόλις τώρα πήρε την οικονομική της έγ-
κριση να διαδραματίσει  το δικό της σημαν-
τικό ρόλο στις μεταμοσχεύσεις οργάνων. Η
νέα Ιατρική Σχολή θα πρέπει με την ψηλή
της έρευνα και άριστη κλινική Ιατρική να
συμπληρώσει τις διάφορες Ιατρικές ελλεί-
ψεις που έχουμε. Όλα είναι δυνατά, φτάνει
να το θέλουμε και να το προγραμματίσουμε
με τους ορθούς αξιοκρατικούς διορισμούς.
Η Κυπριακή Ιατρική έχει παρουσιάσει στα
τελευταία 30 έτη μια απίστευτη πρόοδο και
βελτίωση σε πάρα πολλούς τομείς, ιδιαίτερα
στη Νεφρολογία που ήταν τότε ανύπαρκτη.
Βελτιώθηκαν οι υφιστάμενες μονάδες αιμο-
κάθαρσης στη Λευκωσία και Λεμεσό με τη
προσθήκη νέων συστημάτων παραγωγής
καθαρού νερού και με την απόκτηση νέων
και μοντέρνων μηχανών αιμοκάθαρσης και
η Λάρνακα και η Πάφος που δεν είχαν τότε
μονάδες αιμοκάθαρσης απέκτησαν το 1986
&1987 τις δικές τους μονάδες με αποφάσεις
του Υπουργείου Υγείας και την οικονομική
βοήθεια του ΠΣΦΝ και του αείμνηστου κου
Γώγου Παρασκεαϊδη. Με αυτό τον τρόπο
αυξήθηκε κατά πολύ ο αριθμός των Κυπρίων
νεφροπαθών που μπορούσαν να επιζήσουν

με τελικό στάδιο χρόνιας νεφρικής ανεπάρ-
κειας και επομένως των ατόμων που είχαν
ανάγκη μια μεταμόσχευση νεφρού.

Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού
σταδίου, και οι παθήσεις του παγκρέατος με
τον διαβήτη, του συκωτιού, της καρδιάς και
των πνευμόνων που χρειάζονται μεταμό-
σχευση δεν πρόκειται να σταματήσουν ποτέ
και η ανάγκη για συνεχή δωρεάν οργάνων
σώματος θα είναι πάντοτε μαζί μας. Πρέπει
εμείς στη Κύπρο μας, ως μια κοινωνία που
νοιάζεται για τον λιγότερο τυχερό συνάν-
θρωπο μας να έχουμε τις υποδομές για μια
τέτοια υπηρεσία πάντοτε έτοιμες με γνώ-
μονα πάντοτε την υψηλή ποιότητα κλινικής
Ιατρικής, μαζί με τον εθελοντισμό και την
Χριστιανική κοινωνική προσφορά και
αγάπη προς τον πάσχοντα συνάνθρωπο μας
σε ένα σύστημα Υγείας που να προωθεί όλες
τις απαραίτητες μεταμοσχεύσεις οργάνων
σώματος

Χαιρετίζω με πολλή αγάπη, εκτίμηση και
υποστήριξη την συνεχιζόμενη εκστρατεία
ενημέρωσης για τις μεταμοσχεύσεις οργά-
νων που προωθείται σήμερα στη Κύπρο από
όλες τις Νεφρολογικές εταιρείες και την
εταιρεία NOVARTIS και εύχομαι κάθε επι-
τυχία και καλό. Η σημερινή μεταμοσχευτική
ομάδα του Δρ Βασίλη Χατζηαναστασίου στο
Γεν Νος Λευκωσίας αξίζει κάθε υποστήριξη
με νέους καλούς συναδέλφους, αυξημένες
ώρες χειρουργείου και κρεβάτια για να εκ-
πληρώσει το θεάρεστο έργο των μεταμο-
σχεύσεων και εμείς, απλοί πολίτες, συνά-
δελφοι ιατροί και φίλοι υποσχόμαστε να
βοηθήσουμε με κάθε τρόπο που μπορούμε,
γιατί έτσι βοηθούμε την Κύπρο μας να γίνει
ένας καλύτερος τόπος ζωής για όλους μας. �

1976-1983: Associate Professor Medicine-
Nephrology MAYO CLINIC, USA
1983-2006: Διευθυντής Νεφρολογίας, Γε-
νικό Νοσοκομείο Λευκωσίας
2006 μέχρι σήμερα: Νεφρολόγος, Ιπποκρά-
τειο Νοσοκομείο, Λευκωσία.

ΗΥπηρεσία Εκλογών υπενθυμίζει ότι στις
προεδρικές εκλογές δικαίωμα ψήφου
έχουν όλοι οι πολίτες της Δημοκρατίας,

ηλικίας 18 χρονών και άνω, που έχουν τη συνήθη
διαμονή τους στην Κύπρο και είναι εγγεγραμμέ-
νοι στον εκλογικό κατάλογο.

Γι΄ αυτό, καλούνται όλοι οι δικαιούχοι να υπο-
βάλουν έγκαιρα αίτηση για εγγραφή στον εκλο-
γικό κατάλογο, ώστε να μπορέσουν να ψηφίσουν
στις προσεχείς προεδρικές εκλογές της 17ης Φε-

βρουαρίου 2013. Τελευταία ημέρα υποβολής αι-
τήσεων είναι η 2α Ιανουαρίου 2013.

Για σκοπούς των προεδρικών εκλογών δι-
καίωμα εγγραφής στον εκλογικό κατάλογο έχουν
και οι νέοι που θα συμπληρώσουν το 18ο έτος της
ηλικίας τους μέχρι και τις 17/2/2013, που είναι η
ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών. Η αίτηση
και στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να υποβλη-
θεί οπωσδήποτε το αργότερο μέχρι τις 2/1/2013.

Υπενθυμίζεται περαιτέρω ότι, μετά τις 2 Ια-

νουαρίου 2013 καμία νέα εγγραφή ή/και αλλαγή
δεν μπορεί να γίνει στον εκλογικό κατάλογο. Γι΄
αυτό, καλούνται οι νέοι εκλογείς να υποβάλουν
έγκαιρα την αίτησή τους.

Έντυπα αιτήσεων μπορούν να εξασφαλιστούν
από τα κατά τόπους Γραφεία των Επαρχιακών 
Διοικήσεων και των Κέντρων Εξυπηρέτησης του
Πολίτη, από την Υπηρεσία Εκλογών και την ιστο-
σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών
(www.moi.gov.cy). �

Του Δρ  Άλκης Πιερίδη, FRCP, FACP
Νεφρολόγου

Η Διαχρονική αξία της Δωρεάς Οργάνων Σώματος

Μέχρι τις 2 Ιανουαρίου εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο



Στο πλαίσιο της Κυπριακής Προ-
εδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με
στοχο τη συνοπτική παρουσίαση του

Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης στην Κύπρο, ετοιμάστηκε η
έκδοση «Μια ματιά στην Επαγγελματική
Εκπαίδευση και Κατάρτιση της Κύπρου»,
από την οποία αναδημοσιεύουμε το θέμα
αυτής της σελίδας.

Η έκδοση ειναι αποτέλεσμα συνεργασίας
του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανά-
πτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης
(Cedefop) και της Αρχής Ανάπτυξης Αν-
θρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ), η οποία ορί-
στηκε ως Εθνικός Συντονιστής του Ευρω-
παϊκού δικτύου ReferNet στην Κύπρο. Το
ReferNet δημιουργήθηκε από το Cedefop
ως το Ευρωπαϊκό δίκτυο αναφοράς και εμ-
πειρογνωμοσύνης για την επαγγελματική
εκπαίδευση και κατάρτιση με στοχο τη βελ-
τίωση της συγκέντρωσης και διάχυσης πλη-
ροφοριών στους ενασχολούμενους στον
τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης.
Κυριότερες προτεραιότητες πολιτικής

Το σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευ-
σης και κατάρτισης (ΕΕΚ) της Κύπρου παί-
ζει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση των
δυσμενών συνεπειών που επιφέρει η οικο-
νομική κρίση στην αγορά εργασίας, καθώς
και στη θεμελίωση της μελλοντικής κοινω-
νικοοικονομικής ανάπτυξης.

Η ΕΕΚ κατέχει περίοπτη θέση τόσο στην
εθνική στρατηγική της Κύπρου για τη διά
βίου μάθηση κατά την περίοδο 2007-13 όσο
και στο εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων
της Κύπρου στο πλαίσιο της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020». Στις κυριότερες προτεραι-
ότητες συγκαταλέγονται οι εξής:

• αναδιάρθρωση του συστήματος εκπαί-
δευσης και κατάρτισης, με τον εκσυγχρονι-
σμό και την αναβάθμιση του αναλυτικού
προγράμματος όλων των δημόσιων σχο-
λείων – από την προδημοτική (προσχολική)

έως τον δεύτερο κύκλο της μέσης (δευτε-
ροβάθμιας) εκπαίδευσης,

• αναβάθμιση της ποιότητας της ΕΕΚ και
της δυνατότητας της να προσελκύει το εν-
διαφέρον των μαθητών. Η αναβάθμιση της
ΕΕΚ αφορά επίσης την επέκταση και το
συντονισμό των υπηρεσιών εκπαιδευτικού
και επαγγελματικού προσανατολισμού και
την εφαρμογή των εργαλείων της ΕΕ,

• ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της ΕΕΚ,
της επαγγελματικής κατάρτισης των ενηλί-
κων και της αγοράς εργασίας,

• αύξηση της συμμετοχής σε διακρατικά
προγράμματα της ΕΕ.
Δομή του συστήματος εκπαίδευσης και
κατάρτισης

Η εκπαίδευση στην Κύπρο εκτείνεται από
το προσχολικό έως το μεταπτυχιακό επί-
πεδο. Η υποχρεωτική εκπαίδευση καλύπτει
την προσχολική (προδημοτική), την πρω-
τοβάθμια (δημοτική – πρώτη έως έκτη βαθ-
μίδα) και τον πρώτο κύκλο της μέσης εκ-
παίδευσης (έβδομη έως ένατη βαθμίδα),
μέχρι οι μαθητές να φτάσουν στην ηλικία
των 15 ετών.

Το ενιαίο λύκειο παρέχει ανώτερη γενική
μέση εκπαίδευση, ενώ προγράμματα επαγ-
γελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης αρ-
χίζουν να παρέχονται στον δεύτερο κύκλο
της μέσης εκπαίδευσης, στις τεχνικές σχο-
λές (συμπεριλαμβανομένων των εσπερι-
νών). 

Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρ-
τιση παρέχεται επίσης μέσω του συστήμα-
τος μαθητείας, στο οποίο γίνονται δεκτοί
μαθητές που εγκαταλείπουν την τυπική εκ-
παίδευση μεταξύ της όγδοης και δέκατης
βαθμίδας.

Μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική εκ-
παίδευση και κατάρτιση παρέχεται από το
ακαδημαϊκό έτος 2012-13 σε μεταδευτερο-
βάθμια ιδρύματα τεχνικής και επαγγελμα-
τικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρ-

τιση σε τριτοβάθμιο, μη πανεπιστημιακό
επίπεδο παρέχεται σε τέσσερις δημόσιες
σχολές και σε αρκετές ιδιωτικές.

Επαγγελματική κατάρτιση για ενηλίκους
παρέχεται ευρέως στην Κύπρο σε εργαζο-
μένους, ανέργους, και άλλες ευπαθείς ομά-
δες. Την κατάρτιση προσφέρουν δημόσιοι
και ιδιωτικοί φορείς, όπως κολέγια, ιδρύ-
ματα κατάρτισης, συμβουλευτικές εταιρείες
και επιχειρήσεις. Οι εργαζόμενοι παρακο-
λουθούν συνήθως προγράμματα κατάρτι-
σης για να αποκτήσουν δεξιότητες που συν-
δέονται με τη θέση εργασίας τους και τις
ανάγκες της εργοδότριας εταιρείας. Οι
άνεργοι μπορούν να αποκτήσουν τόσο γε-
νικές δεξιότητες, όσο και δεξιότητες που
συνδέονται με συγκεκριμένες θέσεις εργα-
σίας. Ωστόσο, το ποσοστό των ατόμων ηλι-
κίας 25 έως 64 ετών που συμμετέχουν σε
προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης
είναι χαμηλότερο από τον μέσο όρο της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης. 
Χαρακτηριστικά του συστήματος ΕΕΚ

Η Κύπρος έχει μακρά παράδοση τριμε-
ρών διαβουλεύσεων (κυβέρνηση, συνδικα-
λιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις) και
κοινωνικού διαλόγου. Οι κοινωνικοί εταί-
ροι παίζουν ενεργό συμβουλευτικό ρόλο
κατά τη διαδικασία προγραμματισμού. Συμ-
μετέχουν στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση
που προωθεί η κυβέρνηση, μετέχουν σε δι-
οικητικά συμβούλια οργανισμών που ασχο-
λούνται με θέματα ανθρώπινου δυναμικού,
και συμβάλλουν στον προσδιορισμό των
αναγκών και στον καθορισμό των προτε-
ραιοτήτων σε θέματα εκπαίδευσης και κα-
τάρτισης.

Η ΕΕΚ στην Κύπρο είναι κατά κύριο λόγο
δημόσια. Η δευτεροβάθμια ΕΕΚ -  συμπε-
ριλαμβανομένων των εσπερινών τεχνικών
σχολών, του συστήματος μαθητείας και της
μεταδευτεροβάθμιας ΕΕΚ - παρέχεται δω-
ρεάν, ενώ διάφορα προγράμματα επαγγελ-
ματικής κατάρτισης για ενηλίκους παρέ-
χονται έναντι χαμηλών διδάκτρων. 

Σημαντικός παράγοντας για τη συμμε-
τοχή στα προγράμματα επαγγελματικής κα-
τάρτισης για ενηλίκους είναι η Αρχή Ανά-
πτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, ο ημικρα-
τικός οργανισμός που είναι υπεύθυνος για
την κατάρτιση και την ανάπτυξη του αν-
θρώπινου δυναμικού στην Κύπρο. Η χρη-
ματοδότηση που παρέχει η Αρχή Ανάπτυ-
ξης Ανθρώπινου Δυναμικού αποτελεί απο-
τελεσματικό κίνητρο για τις επιχειρήσεις και
τους εργαζόμενούς τους ενθαρρύνοντας τη
συμμετοχή τους σε δραστηριότητες κατάρ-
τισης και ανάπτυξης.

Το μορφωτικό επίπεδο στην Κύπρο είναι
υψηλό. Υπάρχει ισχυρή πολιτισμική τάση
υπέρ της γενικής μέσης εκπαίδευσης και εν
συνεχεία της ανώτερης εκπαίδευσης. Κατά
συνέπεια, η ΕΕΚ αποτελεί πόλο έλξης μόνο
για το 13,2% της ηλικιακής ομάδας του δεύ-
τερου κύκλου της μέσης εκπαίδευσης.
Προκλήσεις

Η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση και οι
δυσμενείς επιπτώσεις της στην αγορά ερ-
γασίας θέτουν ζητήματα κρίσιμης σημασίας
για το σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτι-
σης της Κύπρου. Ο εκ νέου προσανατολι-
σμός της κατάρτισης, κατά τρόπο ώστε να
ανταποκρίνεται με ευελιξία και αποτελε-
σματικότητα στην κρίση – με συγκεκριμέ-
νες, στοχευμένες δράσεις για τους ανέρ-
γους, τους μη ενεργούς οικονομικά αλλά
και τους εργαζομένους, δράσεις οι οποίες
να επικεντρώνονται στην πρόληψη και τη
μείωση της ανεργίας – αποτελεί αναγκαία
συνθήκη ώστε να αποκτήσουν οι πολίτες
της Κύπρου τις γνώσεις και δεξιότητες εκεί-
νες (συμπεριλαμβανομένων των πράσινων
δεξιοτήτων) που θα τους επιτρέψουν να γί-
νουν πιο απασχολήσιμοι. 

Οι σημαντικές προκλήσεις που καλείται
να αντιμετωπίσει το σύστημα εκπαίδευσης
και κατάρτισης είναι να ενθαρρύνει τη συμ-
μετοχή των ενηλίκων σε δραστηριότητες
διά βίου μάθησης, και να αυξήσει τη συμμε-
τοχή των νέων στην ΕΕΚ. �

Yπάλληλος
δημόσιοςΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20128

Μια ματιά στην επαγγελματική εκπαίδευση
και κατάρτιση στην Κύπρο

  

IS
CE

D 
2

IS
CE

D 
3A

6-
7 6 

IS
CE

D 
3A

15

12

1

2

IS
CE

D 
1

IS
CE

D 
1

18

7

6

5

4

3

2

1

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

                                                                                

18

  

55

7

66

1

2

3
7

IS
CE

D 
3A

IS
CE

D
3A

  

1 1

2

1

3

2

3

2

1

3

2

3

IS
CE

D
3A

                    

12

15

  

11

22

33

44

1

6 6-
7

IS
CE

D
2

  

1

1

2

1

3

2

1

3

1 1

IS
CE

D 
2

                    

12

              

ISCED

 IT DE EU-27 MT FR PT IE UK EL CY

100

80

60

40

20

0

 

69,3 86,867,962,561,255,750,750,148,540,0

38,837,5

60,0
51,5 49,9 49,3 44,3

32,1 30,7

13,2

40

30

20

10

0

 IE CY DE FR EL EU-27 UK IT PT MT

10,6 11,2 11,5 12,0 13,1 13,5 15,0
18,2

23,2

33,5

18

15

12

9

6

3

0
 EL FR IT MT IE CY DE EU-27 PT UK

15,8

11,6

8,9
7,87,56,86,6

5,75,5

2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

40

60

80

100

60,0
51,5 49,9

48,540,0 50,1

 

 

, 44 349,3 44,3
37,5 38,8

62,561,255,750,7

 

 

32,1 30,7

13 2

86,869,367,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
EU-27DE IT 

10

20

30

40

10 6 11 511 2 11 5

 

 

IE PT FR MT

13 513,512 0 13 112 0 13,1
15,0

 

 

CYELUK 

13,2

33 5

23 2

18,2

23,2

33,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECYYIE

0

10,6 11,2 11,5

9

12

15

18

 

 

UKEU-27ELFR

12,0

 

 

MTPTIT

8 9

11,6

15,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ITFREL
0

3

6

2,4

5,5 5,7

 

 

ISCED

DECYMT IE

6 86,6 7 56,8
7,87,5 7,8

 

 

8,9

UKPTEU-27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Yπάλληλος
δημόσιος ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2012 9



Ο πρόεδρος του ΕΚ, Martin Schulz και οι επικεφαλής των πο-
λιτικών ομάδων πραγματοποίησαν επίσημη επίσκεψη στην Ιρ-
λανδία εν όψει της ανάληψης της προεδρίας του Συμβουλίου από
τη χώρα τον Ιανουάριο για έβδομη φορά. Η αντιπροσωπεία έγινε
δεκτή από τον πρωθυπουργό Edna Kenny και τον αντιπρόεδρο
και υπουργό Εξωτερικών, Eamon Gilmore. 

Καλωσορίζοντας την αντιπροσωπεία στο Δουβλίνο, ο πρωθυ-
πουργός Edna Kenny σημείωσε ότι “η ιρλανδική προεδρία θα εί-
ναι προεδρία λύσεων και σκοπεύουμε να πετύχουμε τρείς στό-
χους, τη σταθεροποίηση, την απασχόληση και την ανάπτυξη”.

Από την πλευρά του, ο κ. Gilmore επεσήμανε ότι “η Ιρλανδία
είναι έτοιμη για μια αποτελεσματική προεδρία”.

Ο πρόεδρος του ΕΚ, Martin Schulz, σημείωσε στην αντιφώνησή του τη μέχρι τούδε απο-
τυχία των διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό 2014-2020 της Ένωσης, με τη ανα-
ζήτηση λύσης να περνά πλέον στα χέρια των Ιρλανδών, για να προσθέσει πως το Δουβλίνο
θα πρέπει επίσης να προωθήσει την τραπεζική ένωση και την εν γένει καλύτερη ρύθμιση
της χρηματοπιστωτικής αγοράς. 

“Η ανάγκη είναι σίγουρα ακόμα προφανέστερη από ότι αλλού σε μια χώρα που επηρε-
άσθηκε εντονότατα από την κρίση και αντιμετωπίζει ακόμα τεράστια πίεση”, τόνισε ο πρό-
εδρος του ΕΚ.

Στη συνέχεια, η Διάσκεψη των Προέδρων του ΕΚ συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Ιρ-
λανδίας, Michael D. Higgins, τους προέδρους της άνω και κάτω ιρλανδικής βουλής και
την υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της χώρας, Lucinda Creighton. �

ΝEΑ ΑΠO ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚH EΝΩΣΗ
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Το EK εγκρίνει τη συμφωνία 
για τους προϋπολογισμούς 

"Η σημερινή έγκριση αποτελεί ένα σημαντικό πολι-
τικό μήνυμα και δείχνει την αποφασιστικότητα του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου να εξασφαλίσει ότι η ΕΕ θα
έχει όλους τους αναγκαίους πόρους για την ορθή εφαρ-
μογή των πολιτικών της. Τα 6 δισ. ευρώ που συμφωνή-
θηκαν για να καλύψουν μερικώς τις εκκρεμείς πληρωμές
του 2012, οι αναλήψεις υποχρεώσεων στον προϋπολο-
γισμό για το 2013, καθώς και τα πρόσθετα κονδύλια

που θα δώσει το Συμβούλιο, εάν υπάρξει ανάγκη, μέσα στο 2013, θα εξασφαλίσουν τις
επενδύσεις στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Επιμείναμε σε αυτό και
κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και το πετύχαμε", δήλωσε ο εισηγητής του ΕΚ για
τον προϋπολογισμό του 2013, Giovanni La Via (ΕΛΚ, Ιταλία).

Το πακέτο το οποίο εγκρίθηκε και επισήμως από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περιλαμ-
βάνει έναν προϋπολογισμό για το 2013 ύψους 132,8δισ. ευρώ σε πληρωμές και 150,9 δισ.
ευρώ σε αναλήψεις υποχρεώσεων.

Αυτός ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 0,99% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος
της ΕΕ σε πληρωμές και 1,13% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος της ΕΕ σε αναλή-
ψεις υποχρεώσεων. Είναι συνεπώς χαμηλότερος από τον προϋπολογισμό του 2012 (συμ-
περιλαμβανομένων των διορθωτικών προϋπολογισμών), για τον οποίο τα αντίστοιχα πο-
σοστά ήταν 1,05% και 1,15%.

Ο διορθωτικός προϋπολογισμός για το 2012 εγκρίθηκε με 514 ψήφους υπέρ, 68 κατά
και 82 αποχές. Ο προϋπολογισμός για το 2013 υιοθετήθηκε καθώς δεν εγκρίθηκε καμία
τροπολογία.

Ο Πρόεδρος του ΕΚ κ. Schulz, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Barroso και ο Πρόεδρος Χρι-
στόφιας, εκπροσωπώντας την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου, υπέγραψαν από κοι-
νού τρεις δηλώσεις, με τις οποίες υπόσχονται να προσθέσουν φρέσκο χρήμα κατά τη διάρ-
κεια του 2013, όταν αυτό καταστεί αναγκαίο, προκειμένου να εξοφληθούν οι εκκρεμείς λο-
γαριασμοί από το 2012 και να καλυφθεί το χάσμα μεταξύ του εγκριθέντος επιπέδου
πληρωμών και των εκτιμώμενων. Λίγο πριν από την ψηφοφορία, ο Επίτροπος για θέματα
Προϋπολογισμών Lewandowski και ο Κύπριος Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Αν-
δρέας Μαυρογιάννης επιβεβαίωσαν για άλλη μια φορά τη δέσμευση αυτή. �

Το ΕΚ στην Ιρλανδία για την προεδρία Ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ
Σε τρεις ξεχωριστές ψηφοφορίες, οι ευρωβουλευτές ενέ-

κριναν το νομοθετικό πακέτο για το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
της ΕΕ (ενιαίο καθεστώς προστασίας των ευρεσιτεχνιών,
γλωσσικό καθεστώς και δικαστήριο για τα διπλώματα ευρε-
σιτεχνίας). Το νέο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για την προστασία
των εφευρέσεων θα είναι φθηνότερο και πιο αποτελεσματικό.
Το νέο καθεστώς θα παρέχει αυτόματη προστασία των ευρε-
σιτεχνιών σε όλα τα 25 κράτη μέλη που συμμετέχουν στο νέο
σύστημα (δεν συμμετέχουν προς το παρόν η Ιταλία και η
Ισπανία), μειώνοντας έτσι το κόστος για τις ευρωπαϊκές επι-

χειρήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όταν το νέο σύστημα τεθεί
σε πλήρη εφαρμογή, ένα ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας θα κοστίζει μόλις 4.725 ευρώ
σε σύγκριση με το μέσο όρο των 36.000 ευρώ που απαιτούνται σήμερα.

Κάθε εφευρέτης θα μπορεί να καταθέτει αίτηση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διπλωμά-
των Ευρεσιτεχνίας για να λάβει το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ στα 25
κράτη μέλη της ΕΕ που συμμετέχουν στο νέο σύστημα. 

Η διεθνής συμφωνία για τη δημιουργία του δικαστηρίου για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας
θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου του 2014 ή μετά από την επικύρωσή της από τουλάχι-
στον δεκατρία συμβαλλόμενα κράτη, υπό την προϋπόθεση ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, η
Γαλλία και η Γερμανία είναι μεταξύ των δεκατριών αυτών κρατών. Οι άλλες δύο νομοθετι-
κές πράξεις θα τεθούν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου του 2014 ή την ημερομηνία κατά την οποία
η διεθνής συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ. Η Ισπανία και η Ιταλία δεν συμμετέχουν προς το πα-
ρόν στο νέο καθεστώς προστασίας των ευρεσιτεχνιών, αλλά μπορεί να αποφασίσουν να
συμμετάσχουν οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον. �

Ένα τρισεκατομμύριο ευρώ χάνονται κάθε
χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας της
φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής. Το
νέο σχέδιο δράσης προωθεί τη συνεργασία
των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, ώστε να
σφίξει ο κλοιός γύρω από τις εταιρείες και
τους ιδιώτες που δεν καταβάλλουν τον
φόρο που τους αναλογεί.

Το νέο σχέδιο δράσης περιλαμβάνει βρα-
χυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρό-
θεσμα μέτρα με στόχο την αντιμετώπιση του
προβλήματος και την ανάκτηση των οφει-
λόμενων ποσών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνιστά οι πρώτοι
στόχοι να είναι οι “φορολογικοί παράδεισοι”
και τα “παραθυράκια” που ορισμένες εται-
ρείες εκμεταλλεύονται για να μην πληρώ-
νουν φόρους. Ο ορισμός των “φορολογικών
παραδείσων” διαφέρει από το ένα κράτος
μέλος στο άλλο και συνεπώς διαφέρει και ο
τρόπος αντιμετώπισής τους. Αυτό σημαίνει

ότι συναλλαγές που αφο-
ρούν “φορολογικούς παρα-
δείσους” μπορούν να γί-
νονται μέσω χωρών με την
πιο ευνοϊκή νομοθεσία.

Η ίδια προσέγγιση, δη-
λαδή ο εντοπισμός, αρχικά,
των “φορολογικών παραδείσων” και, στη
συνέχεια, η καταπολέμησή τους, θα έχει επί-
σης ως αποτέλεσμα να πάψουν οι φοροφυ-
γάδες να εκμεταλλεύονται τις διαφορές
ανάμεσα στα συστήματα των κρατών μελών.

Η ΕΕ συνιστά στα κράτη μέλη να καταρ-
τίσουν μια “μαύρη λίστα” με τα μέρη που
λειτουργούν ως “φορολογικοί παράδεισοι”.
Έτσι, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα, θα
μπορούν στη συνέχεια να τροποποιήσουν
τυχόν φορολογικές συμφωνίες που είναι σή-
μερα σε ισχύ. Αυτό θα λειτουργήσει αποτρε-
πτικά για τους επίδοξους επενδυτές.

Για να πάψουν οι εταιρείες να αποφεύγουν

την καταβολή φόρων, τα
κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει
πρώτα να ισχυροποιήσουν
τις υφιστάμενες συμφωνίες
διπλής φορολόγησης, με τις
οποίες οι εταιρείες που δρα-
στηριοποιούνται σε περισσό-

τερες από μία χώρες αποφεύγουν να φορο-
λογούνται διπλά. Ωστόσο, τα “παραθυρά-
κια” επιτρέπουν σε ορισμένες εταιρείες να
κάνουν κατάχρηση των κανόνων και να μην
καταβάλλουν καθόλου φόρους.

Η φοροαποφυγή αυτού του είδους είναι
γνωστή ως “επιθετικός φορολογικός σχε-
διασμός” και τα ποσοστά της έχουν αυξηθεί.
Το νέο σχέδιο δράσης συνιστά τρόπους
ώστε να καταργηθούν τα νομικά “παραθυ-
ράκια” που την καθιστούν δυνατή.

Ο κίνδυνος για τις χώρες που επιδιώκουν
να λύσουν μόνες τους το πρόβλημα είναι ότι
οι εταιρείες απλά θα μεταφερθούν αλλού. Το

ζήτημα πρέπει να αντιμετωπιστεί σε ευρω-
παϊκό επίπεδο, έτσι ώστε να κλείσουν τα
“παραθυράκια” και να μην υπάρχουν οικο-
νομικές απώλειες για καμία χώρα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρακολου-
θεί την υλοποίηση των συστάσεων αυτών
και θα ασκεί πίεση στις χώρες που δεν ση-
μειώνουν πρόοδο.

Το σχέδιο τώρα θα υποβληθεί προς έγ-
κριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους
υπουργούς Οικονομικών των χωρών της ΕΕ.

Στο μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκ-
πονήσει και άλλες προτάσεις για πρόσθετες
πρωτοβουλίες κατά της φοροδιαφυγής:

• Κώδικας φορολογουμένων
• Ευρωπαϊκός αριθμός φορολογικού μη-

τρώου
• Επανεξέταση των νομοθετικών διατά-

ξεων της ΕΕ κατά των καταχρήσεων
• Κοινές κατευθυντήριες γραμμές για τον

εντοπισμό των χρηματικών ροών. �

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πολεμά τη φοροδιαφυγή

Λήξη Ευρωπαϊκού Έτους 2012 
για την ενεργό γήρανση

Το Ευρωπαϊκό Έτος 2012 κινητοποίησε ένα ευρύ φάσμα εν-
διαφερόμενων μερών σε όλη την Ευρώπη ώστε να λάβουν
μέτρα με στόχο να δημιουργηθούν καλύτερες ευκαιρίες για
την ενεργό γήρανση και την ενίσχυση της αλληλεγγύης με-
ταξύ των γενεών. Το Έτος συνέβαλε στην έναρξη εκατοντά-
δων νέων πρωτοβουλιών και εκδηλώσεων σε ευρωπαϊκό,

εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με θέμα την απασχόληση, την κοινωνική συμμε-
τοχή και την ανεξάρτητη διαβίωση των ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας, πολλές από τις
οποίες θα επιφέρουν μακροχρόνια οφέλη. Μια ανασκόπηση αυτών των δραστηριοτήτων
πραγματοποιήθηκε στην τελετή λήξης του Ευρωπαϊκού Έτους για την ενεργό γήρανση και
την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών 2012 στη Λευκωσία στις 10 Δεκεμβρίου. Επιπλέον, τα
κράτη μέλη της ΕΕ ανέπτυξαν από κοινού με την Επιτροπή τις Κατευθυντήριες αρχές για
την ενεργό γήρανση και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών οι οποίες εγκρίθηκαν από το
Συμβούλιο στις 6 Δεκεμβρίου 2012. Οι κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στα κράτη
μέλη, σε περιφέρειες και πόλεις, σε εταιρείες και άλλες σχετικές οργανώσεις που έχουν ση-
μαντικό ρόλο στην περαιτέρω βελτίωση των συνθηκών για την ενεργό γήρανση κατά τα ερ-
χόμενα χρόνια.

Ο κ. Επίτροπος Andor δήλωσε στην εναρκτήρια ομιλία του: Το Έτος μας προσέφερε μια
νέα προοπτική στη γήρανση του πληθυσμού. Κάποτε θεωρούσαμε πρόβλημα τον αυξανό-
μενο αριθμό των ηλικιωμένων ανθρώπων. Σήμερα αρχίσαμε να αναγνωρίζουμε ότι αποτε-
λούν μέρος της λύσης εφόσον μπορέσουν να αναπτύξουν το δυναμικό τους και να επωφε-
ληθούμε από αυτό. Χρειάζεται να συνεχίσουμε να επενδύουμε στο ανθρώπινο κεφάλαιο το
μεγαλύτερο μας πλεονέκτημα. Σκοπεύω να εξετάσω τα θέματα αυτά στο πλαίσιο μιας φι-
λόδοξης πρωτοβουλίας κοινωνικής πολιτικής που αποκαλούμε δέσμη μέτρων κοινωνικών
επενδύσεων, η οποία πρόκειται να παρουσιαστεί αρχές του επόμενου έτους.

Στην εν λόγω διάσκεψη λήξης του Έτους, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο κοινό ένας
νέος δείκτης για την ενεργό γήρανση (ΔΕΓ). Ο ΔΕΓ αναπτύχθηκε στο πλαίσιο κοινού σχε-
δίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη
των Ηνωμένων Εθνών (UNECE) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την πολιτική κοινωνικής
πρόνοιας και την έρευνα στη Βιέννη. Ο δείκτης θα βοηθήσει τα κράτη μέλη της ΕΕ ώστε να
εντοπίσουν προκλήσεις και μη αξιοποιημένες δυνατότητες και να παρακολουθούν την πρό-
οδο στον τομέα της ενεργούς γήρανσης. �



Yπάλληλος
δημόσιος

Ελλάδα: Συγκροτείται «επιτροπή σοφών»
κατά της φοροδιαφυγής 

Η έγκριση της δόσης των 49,1 δισ. από το Eu-
rogroup, την περασμένη Πέμπτη, ήταν περισσό-
τερο τυπική διαδικασία καθώς όλα τα εκκρεμή ζη-
τήματα είχαν ρυθμιστεί νωρίτερα, σε χαμηλότερο
επίπεδο. 

Οι τοποθετήσεις των υπουργών ήταν σύντομες.
Ακόμη κι αυτή του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε: «Yan-
nis», είπε απευθυνόμενος στον κ. Στουρνάρα,
«δύο πράγματα έχω να σου πω: Πρώτον, χρόνια

πολλά για τα γενέθλιά σου (σ.σ. ο κ. Στουρνάρας έκλεισε τα 56 στις 10 Δεκεμβρίου). Δεύ-
τερον, κάνε κάτι με τη μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης και τη φοροδιαφυγή».

Η φράση του κ. Σόιμπλε ήταν κάτι περισσότερο από μια ένδειξη βαθιάς γνώσης της ελ-
ληνικής πραγματικότητας, την οποία πράγματι έχουν αποκτήσει και αρέσκονται να επι-
δεικνύουν οι Γερμανοί πολιτικοί και γραφειοκράτες. Αντανακλά τη βαθιά ανησυχία των
δανειστών, Ευρωπαίων και ΔΝΤ, γι’ αυτό που κατά τη δική τους θεώρηση είναι η αχίλ-
λειος πτέρνα του προγράμματος: η φοροδιαφυγή και η απουσία πραγματικής πολιτικής
βούλησης να αντιμετωπιστεί μέσα από μια δραστική μεταρρύθμιση της φορολογικής δι-
οίκησης.

Έτσι, μετά την έγκριση της δόσης, η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής είναι πλέον το με-
γαλύτερο στοίχημα για το οικονομικό επιτελείο, όπως τόνισαν στον κ. Στουρνάρα Ευρω-
παίοι αξιωματούχοι στο Eurogroup. Μάλιστα, ο επίτροπος φορολογίας της ΕΕ Αλγκίρντας
Σεμέτα, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα, σημειώνει πως εάν η Ελλάδα περιόριζε τη φο-
ροδιαφυγή στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, θα αύξανε τα έσοδα της κατά 10 δισ. ευρώ ετησίως.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η εφημερίδα «Καθημερινή», το υπουργείο Οι-
κονομικών πήρε την απόφαση να προχωρήσει στη συγκρότηση «επιτροπής σοφών», η
οποία θα υποβάλλει προτάσεις για τη ριζική μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης
έως τον Μάρτιο, ώστε να αντιμετωπιστεί η φοροδιαφυγή. �

Μέρκελ: «Σκληρά και οδυνηρά χρόνια
αναμένουν την ευρωζώνη»

Τις αισιόδοξες εκτιμήσεις που διατυπώνονται από κοι-
νοτικά χείλη ότι «τα χειρότερα πέρασαν» για την ευρω-
ζώνη απέκρουσε η Καγκελάριος της Γερμανίας Ανγκελα
Μέρκελ, μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά το τέλος της
Συνόδου Κορυφής της ΕΕ. Όπως είπε, η ζώνη του ευρώ
έχει μπροστά της χρόνια οδυνηρών μεταρρυθμίσεων,
αργής ανάπτυξης και υψηλής ανεργίας. 

Μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της έκτης και τε-
λευταίας Συνόδου Κορυφής για το 2012, η γερμανίδα Καγκελάριος χαιρέτισε τη συμφω-
νία που επιτεύχθηκε για την τραπεζική εποπτεία και την αποδέσμευση της βοήθειας προς
την Ελλάδα (εκταμίευση ποσού 52,4 δις ευρώ ως το Μάρτιο), εντούτοις ήταν ιδιαίτερα
επιφυλακτική στο να προβλέψει καλύτερες ημέρες για την ζώνη του ευρώ.

«Ένας λόγος που είμαι προσεκτική με τις προβλέψεις μου είναι η διαδικασία προσαρμο-
γής, οι αλλαγές που διανύουμε είναι πολύ δύσκολες και οδυνηρές» είπε η Μέρκελ, βάσει
των όσων μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Η ίδια επισήμανε πως η ευρωζώνη δεν θα «δει» τα οφέλη των μεταρρυθμίσεων στην
αγορά εργασίας και άλλων διαρθρωτικών αλλαγών για πολλά χρόνια, και το 2013 δια-
μορφώνεται ως άλλη μία πρόκληση.

«Το επόμενο έτος, και ο πρόεδρος της ΕΚΤ το έχει πει αυτό, θα έχουμε πολύ χαμηλούς
ρυθμούς ανάπτυξης, θα δούμε αρνητική ανάπτυξη σε κάποιες χώρες, και αναμένουμε να
συνεχιστούν τα πολύ υψηλά επίπεδα ανεργίας» υπογράμμισε η καγκελάριος της Γερμα-
νίας.

Αναγνώρισε πως η ευρωζώνη έχει επιτύχει πολλά, όμως τόνισε πως έχει σκληρή περίοδο
μπροστά της. Και στο σημείο αυτό επανέλαβε πως η κρίση δεν μπορεί να λυθεί με ένα με-
γάλο βήμα. «Έχει γίνει πολύ συζήτηση γι’ αυτό το ένα βήμα, εάν θα είναι ‘κούρεμα’ χρέους,
ευρωομόλογα ή κάποιο άλλα μέτρο που θα λύσει τα πάντα. Δεν είναι όμως έτσι», σημεί-
ωσε. �
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Ως το 2014 η τραπεζική ένωση της Ευρώπης Ιταλία: Σε ιστορικό ρεκόρ το δημόσιο χρέος
Το χρέος του ιταλικού δημοσίου έσπασε νέο

ρεκόρ: τον περασμένο Οκτώβριο έφτασε τα 2,014
τρις ευρώ, το υψηλότερο επίπεδο της ιστορίας.

Το επιβεβαιώνει με επίσημα στοιχεία της, η Τρά-
πεζα της Ιταλίας. 

Πρόκειται για ένα «ψυχολογικό φράγμα» που,
μετά από μήνες προβλέψεων και συνεχούς αύξη-
σης, σπάει λίγο πριν από την παραίτηση της κυ-
βέρνησης τεχνοκρατών του Μάριο Μόντι, όπως
σημειώνουν πολλοί παρατηρητές.

Παράλληλα, οι εισπράξεις φόρων, τους πρώτους δυο μήνες του 2012, σημείωσαν αύξηση
της τάξης του 2,9% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2011.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με πολλά ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ο απερχόμενος πρωθυπουρ-
γός Μάριο Μόντι φέρεται ότι βρίσκεται πολύ κοντά στο να αναθεωρήσει την αρχική του
απόφασή και να δεχθεί να παραμείνει στην ενεργό πολιτική.

Κατά την χθεσινή συμμετοχή του στο γεύμα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ),
ο Ιταλός τεχνοκράτης πρωθυπουργός λέγεται ότι κλήθηκε από την μεγάλη πλειονότητα
των συμμετεχόντων να πάρει απευθείας μέρος στην προεκλογική εκστρατεία, ώστε η Ιτα-
λία να μην παρεκκλίνει από την πορεία οικονομικής εξυγίανσης που ακολούθησε τους τε-
λευταίους δώδεκα μήνες.

Μένει να διαπιστωθεί αν ο Μόντι θα δεχθεί την πρόταση του Σίλβιο Μπερλουσκόνι να
είναι υποψήφιος πρωθυπουργός όλης της ιταλικής κεντροδεξιάς, συμπεριλαμβανομένου
και του Κόμματος Λαός της Ελευθερίας (PdL).

Η Λέγκα του Βορρά, πάντως, συνεχίζει να εκδηλώνει την έντονη αντίθεσή της σε ένα τέ-
τοιο ενδεχόμενο, προσθέτοντας ότι «κατά το τελευταίο έτος, το δημόσιο χρέος της Ιταλίας,
παρά τις περικοπές και τις επιβολές νέων φόρων, αυξήθηκε κατά οκτώ ποσοστιαίες μονά-
δες και δεν είναι αυτή η πολιτική που χρειάζεται η χώρα». �

Ως σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση δημιουργίας
μιας ενιαίας τραπεζικής ένωσης εντός της ΕΕ χαρακτηρίζει
ο ευρωπαϊκός Τύπος τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής
που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στις Βρυ-
ξέλλες.

Με βάση τη συμφωνία, ανοίγει ο δρόμος για τη δημιουρ-
γία ενός ταμείου διάσωσης χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων

με κεφάλαια, τα οποία δεν θα επιβαρύνουν άμεσα τους κρατικούς προϋπολογισμούς.   Επι-
πλέον έπειτα από συμβιβασμό Γερμανίας και Γαλλίας, αποφασίστηκε να δοθεί ρόλος επό-
πτη στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) για τον έλεγχο των μεγαλυτέρων ιδρυμά-
των στην Ευρώπη και όχι του συνόλου των τραπεζών που δραστηριοποιούνται  στη Γηραιά
Ήπειρο,  όπως αρχικά είχε προταθεί.

Οι υπουργοί της ΕΕ βάζουν μελάνι στη συμφωνία για καλύτερη επίβλεψη τραπεζών·
ανοίγει δρόμο για άμεση διάσωση», λέει η «Washington Post»

Το πρώτο σκαλοπάτι για τη δημιουργία τραπεζικής ένωσης έχει τεθεί.«Οι 27 βρήκαν
κοινό σημείο στις διαπραγματεύσεις που κωλύονταν επί μήνες» γράφει η γαλλική «Le
Monde».

«Η ΕΕ φτάνει σε συμφωνία για τη δημιουργία ενιαίας τραπεζικής εποπτείας», γράφει η
ισπανική «El Pais».

«Συμφωνία στο “αρασέ” για την ευρωπαϊκή τραπεζική ένωση», η επικεφαλίδα της Fi-
garo. «Ιστορική συμφωνία» γράφει ο ο ευρωπαίος επίτροπος Μισέλ Μπαρνιέ στο λογα-
ριασμό του στο Twitter.

«Η συμφωνία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς μια σταθερή οικονομική και νομισμα-
τική ένωση και προς μια μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση», ανέφερε χαρακτηριστικά
ο πρόεδρος της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι.

«Η συμφωνία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς μια σταθερή οικονομική και νομισμα-
τική ένωση και προς μια μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση»,  ανέφερε χαρακτηριστικά
ο Ντράγκι. �

Μεγάλα σκάνδαλα από 
τέσσερις τραπεζικούς κολοσσούς

Το μεγάλο παζάρι για το «μαύρο»
χρήμα στην Ελβετία 

Η Ελβετία, παραδοσιακά ένας από τους πλέον «αγα-
πημένους» προορισμούς του «μαύρου» πολιτικού χρή-
ματος που παράγεται στην Ελλάδα, ενδέχεται σύντομα
όχι μόνο να χάσει την ελκυστικότητά του, αλλά και να
μετατραπεί από «παράδεισος» σε κόλαση για τα πάσης
φύσεως αδήλωτα εισοδήματα.

Αυτός είναι και βασικός στόχος της διαπραγμάτευσης
που λαμβάνει χώρα αυτήν την περίοδο ανάμεσα στις δυο χώρες, με άξονα την πρόταση της
Ελβετίας για επιβολή ενός τελικού φόρου επί των ελληνικών κεφαλαίων στην πηγή τους.
Με άλλα λόγια, η Ελβετία προτείνει να παρακρατεί η ίδια, μέσω των τραπεζών της, τον
φόρο που αναλογεί στα ελληνικά κεφάλαια που έχουν βρει καταφύγιο στο χρηματοοικο-
νομικό της κλάδο, και στη συνέχεια να αποδίδει αυτόν τον φόρο στην Ελλάδα δίχως, όμως,
να αποκαλύπτει από ποιον παρακράτησε τι, και επί ποιου ποσού.

Με αυτόν τον τρόπο η Ελβετία επιχειρεί να ικανοποιήσει το αίτημα της Ελλάδας για φο-
ρολόγηση τυχών αδήλωτων κεφαλαίων, προστατεύοντας παράλληλα το υπερπολύτιμο για
την ίδια τραπεζικό απόρρητο. Για την Ελλάδα, το πλεονέκτημα είναι η άμεση διαμόρφωση
ενός πλαισίου για τη σταθερή λήψη φορολογικών εσόδων από μια ανύπαρκτη μέχρι σή-
μερα πηγή, με τίμημα, όμως, την έλλειψη πληροφόρησης αναφορικά με το ποιος διακί-
νησε τι και από ποια πηγή. �

Από το Liborgate μέχρι το εκτεταμένο ξέπλυμα χρή-
ματος, και από τις υποψίες φοροδιαφυγής μέχρι τις ατυ-
χείς συναλλαγές σε παράγωγα, οι υποθέσεις... ικανοποι-
ούν όλα τα γούστα.

Το 2012 αναδείχθηκε σε έτος μεγάλων τραπεζικών
σκανδάλων, καθώς οι περισσότεροι μεγάλοι όμιλοι ενε-
πλάκησαν σε «σκοτεινές» υποθέσεις, πλήττοντας βαρύ-

τατα την αξιοπιστία του κλάδου και προσφέροντας άριστα επιχειρήματα στις αρχές ανά τον
κόσμο που επιχειρούν να «σφίξουν τα λουριά» της εποπτείας για να αποτρέψουν παρό-
μοια φαινόμενα στο μέλλον.

Από τη χειραγώγηση του διατραπεζικού επιτοκίου Libor που χαρακτηρίζεται από πολ-
λούς έως η μεγαλύτερη χρηματοοικονομική απάτη όλων των εποχών (Barclays, UBS κ.ά.)
έως το εκτεταμένο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος (HSBC) κι από τις υποψίες για φοροδια-
φυγή και απόκρυψη ζημίων (Deutsche Bank) έως τις ζημίες-μαμούθ 7 δισ. δολ. που εμφά-
νισε μια τράπεζα χάρη στους ατυχείς χειρισμούς ενός μόνο trader (JP Morgan), τα σκάν-
δαλα?ικανοποιούν όλα τα γούστα.

Απομένει να φανεί εάν η επόμενη χρονιά θα σηματοδοτήσει την έναρξη της διαδικασίας
«κάθαρσης», καθώς πολλές τράπεζες επιχειρούν να γυρίσουν σελίδα και να «επανιδρυ-
θούν» ως μικρότεροι και λιγότερο ριψοκίνδυνοι οργανισμοί ή θα υπάρξουν νέα επεισόδια
στο σίριαλ των σκανδάλων. �



ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ KAI EΠIΣTHMH
Yπάλληλος

δημόσιος

Βραβείο Ζαχάρωφ: έκκληση 
για δικαιοσύνη και ελευθερία στο Ιράν

Το βραβείο Ζαχάρωφ για την Ελευθερία της
Σκέψης απονεμήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου από
τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Μάρτιν Σουλτς, στους εκπροσώπους των φε-
τινών νικητών, Ιρανών αντιφρονούντων Nas-
rin Sotoudeh και Jafar Panahi που έχουν κα-
ταδικασθεί σε ποινές φυλάκισης στην πατρίδα
τους και ως εκ τούτου αναγκάσθηκαν να ορί-
σουν εκπροσώπους τους για την τελετή. 

Η Nasrin είναι δικηγόρος και ακτιβίστρια
για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχει εκπροσωπήσει ακτιβιστές της αντιπολίτευσης, ανηλί-
κους που αντιμετωπίζουν τη θανατική ποινή, γυναίκες και κρατουμένους συνείδησης. Συ-
νελήφθη το Σεπτέμβριο του 2010 με την κατηγορία της διάδοσης προπαγανδιστικών ιδεών
και της συνομωσίας σε βάρος του κράτους. 

Ο Jafar είναι σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός ταινιών. Οι ταινίες του συχνά
πραγματεύονται τη δύσκολη ζωή των παιδιών, των άπορων και των γυναικών στο Ιράν. Ο
κ. Panahi συνελήφθη το Μάρτιο του 2010, ενώ του έχει επιβληθεί απαγόρευση εξόδου από
τη χώρα για 20 χρόνια αλλά και απαγόρευση να σκηνοθετεί ταινίες.

«Η κατάσταση στο Ιράν είναι κρίσιμη. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτός ο υπε-
ρήφανος λαός πηγάζουν από το φανατικό καθεστώς. Κανείς δεν δίνει λόγο, κάθε μέρα άν-
θρωποι καταλήγουν στις φυλακές επειδή είπαν τη γνώμη τους και οι εκπρόσωποι των
λαών της Ευρώπης κρίναμε ότι αυτό δεν είναι ορθό. Το Ιρανικό καθεστώς οφείλει να γνω-
ρίζει ότι εμείς στεκόμαστε στο πλευρό των καταπιεσμένων», τόνισε ο πρόεδρος Σουλτς
στην τελετή για την απονομή του βραβείου Ζαχάρωφ. �

«90 χρόνια Μνήμη Μικρασίας» 
στο Βυζαντινό Μουσείο

Η έκθεση φιλοδοξεί να καλύψει ένα σημαντικό
κενό της σύγχρονης ιστορίας της Κύπρου. Να ανα-
δείξει την παρουσία ανάμεσά μας, ιδιαίτερα στη νέα
γενιά, των απογόνων των Μικρασιατών προσφύ-
γων και την ιστορία των προγόνων τους, μια ιστο-
ρία ανάλογη με τη δική μας του 1974 και να καυτη-
ριάσει τη λήθη. 

Η έκθεση μέσα από τα δεκάδες εκθέματα που έχει
συγκεντρώσει πληροί τους βασικούς στόχους του Συνδέσμου Μικρασιατών για περισυλ-
λογή, μελέτη, διάσωση, ανάδειξη και διαφύλαξη των μικρασιατικών κειμηλίων και τη δια-
τήρηση και αναζωογόνηση της μικρασιατικής παράδοσης καθώς και την προβολή των
πνευματικών και εν γένει πολιτισμικών επιτευγμάτων των Μικρασιατών. 

Τα έγγραφα και τα φωτογραφικά τεκμήρια της εποχής πιστοποιούν την άφιξη χιλιάδων
Μικρασιατών στην Κύπρο παρά τις απαγορεύσεις των Άγγλων, οι οποίοι βρήκαν ανάμεσα
στους Έλληνες της Κύπρου θερμή φιλοξενία. Με την εργατικότητα και το φιλοπρόοδο
πνεύμα τους δραστηριοποιήθηκαν σύντομα στην Κύπρο και ρίζωσαν στη νέα τους πα-
τρίδα συμμετέχοντας στους αγώνες του Έθνους το 1940, και στον απελευθερωτικό αγώνα
του 1955-59. 

Η έκθεση, η οποία φιλοξενείται από 12.12.2012 έως 31.3.2013 στο Βυζαντινό Μουσείο
του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, συνδιοργανώνεται από τον Σύνδεσμο Μικρα-
σιατών Κύπρου και το Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, υπό την αιγίδα της Πρεσβείας
της Ελλάδος στην Κύπρο. �

Αυστραλία: Νέα εκστρατεία 
για την ελληνική γλώσσα 

Εκστρατεία για να πειστούν τα παιδιά ομογενών
αλλά και όλα τα παιδιά της Αυστραλίας να επιλέγουν
το μάθημα των Νέων Ελληνικών έχουν ξεκινήσει εκ-
παιδευτικοί κύκλοι της ομογένειας μετά την απόφαση
η ελληνική γλώσσα να ενταχθεί στην ομάδα των δώ-
δεκα γλωσσών οι οποίες στο εξής θα διδάσκονται στα
σχολεία της Αυστραλίας, από το Δημοτικό έως και την
Α’ Λυκείου, αρκεί βεβαίως να υπάρχει και ενδιαφέρον.

Η απόφαση αυτή, η οποία ελήφθη χάρη στην έντονη
κινητοποίηση της ομογένειας και θα αρχίσει να εφαρμόζεται σύντομα, δίνει νέα πνοή στις
ελληνικές σπουδές, αλλά και ευκαιρίες απασχόλησης σε νέους Έλληνες εκπαιδευτικούς.

Η απόφαση της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Αυστραλίας πάρθηκε στο πλαίσιο της
αναδιοργάνωσης της γλωσσικής εκπαίδευσης στη χώρα. Οι συζητήσεις για τη διαμόρ-
φωση του νέου Εθνικού Προγράμματος Ξένων Γλωσσών  ξεκίνησαν πριν από δύο χρόνια,
με στόχο να μπει σε νέες βάσεις η διδασκαλία των ξένων γλωσσών στα σχολεία.

Αρχικά η αυστραλιανή κυβέρνηση είχε κατατάξει τα νέα ελληνικά στις παροικιακές
γλώσσες, με αποτέλεσμα η διδασκαλία της να περιορίζεται μόνο στους ελληνόφωνους μα-
θητές. Τότε εκδηλώθηκε η αντίδραση της ελληνικής ομογένειας, που με σχέδιο και επι-
μονή κατόρθωσε να καταστήσει τα ελληνικά υποχρεωτικό μάθημα για όλους τους μαθη-
τές.

Το επόμενο μεγάλο στοίχημα είναι το πόσα σχολεία θα αποφασίσουν τελικά να εντάξουν
τα ελληνικά στο πρόγραμμά τους. �

Εγκαινιάστηκε η αίθουσα 
«Αρχαίας Κύπρου» στο Βρετ. Μουσείο

Τελέστηκαν την περασμένη βδομάδα στο
Βρετανικό Μουσείο τα εγκαίνια της ανακαινι-
σμένης, μετά από πρωτοβουλία του Ιδρύματος
Λεβέντη, αίθουσας των κυπριακών αρχαιοτή-
των. 

Η αίθουσα 72 που φέρει το όνομα του μεγά-
λου χορηγού του μουσείου, Αναστασίου Γ. Λε-
βέντη, φιλοξενεί πλέον την ανανεωμένη έκθεση
με τίτλο «Αρχαία Κύπρος», που αναδεικνύει τη

σημασία του νησιού στη διήγηση της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. «Η Κύπρος
αναδεικνύεται μέσα από την ανανεωμένη έκθεση όχι μόνο ως μέρος του κόσμου της αρ-
χαίας Ελλάδας, της Περσίας, της Ρώμης και της Αιγύπτου, αλλά χάρη στην οικογένεια Λε-
βέντη και ως μέρος του κόσμου του Λονδίνου, της Γκάνας, της Νιγηρίας και όσων άλλων
χωρών βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο», ανέφερε στο χαιρετισμό του ο διευθυντής
του μουσείου Νιλ ΜακΓκρέγκορ.

Στο χαιρετισμό της εκ μέρους του Ιδρύματος Λεβέντη, η Λουΐζα Λεβέντη, κόρη του αεί-
μνηστου Ντίνου Λεβέντη, είπε ότι η ανακαινισμένη έκθεση είναι μια επαναβεβαίωση της
αρχικής χορηγίας προς το Βρετανικό Μουσείο. Υπενθύμισε τα λόγια του πατέρα της κατά
το άνοιγμα της αίθουσας κυπριακών αρχαιοτήτων το 1987: «Μία από τις ελπίδες μας είναι
αυτή η γκαλερί να χρησιμεύσει για τους απόδημους Κυπρίους ως πνευματικός δεσμός με-
ταξύ του νησιού καταγωγής τους και του νησιού που τους έχει υιοθετήσει».

Στο δικό του χαιρετισμό ο Ύπατος Αρμοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Βρετανία
Αλέξανδρος Ζήνων χαρακτήρισε την έκθεση εντυπωσιακή και αντάξια των αναγκών επι-
σκεπτών και ακαδημαϊκών. �

ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  201212

Πέθανε ο βιρτουόζος του σιτάρ, 
Ραβί Σανκάρ

Ο μετρ του σιτάρ, ο Iνδός Ραβί Σανκάρ, που επηρέασε
σειρά ξένων καλλιτεχνών, από τους Beatles μέχρι τον Γε-
χούντι Μενουχίν, πέθανε σε ηλικία 92 ετών σε νοσοκο-
μείο του Σαν Ντιέγκο, όπου είχε εισαχθεί για χειρουρ-
γική επέμβαση αντικατάστασης καρδιακής βαλβίδας.

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Μανμοχάν Σινγκ εξέ-
φρασε τη θλίψη του κάνοντας λόγο για έναν «εθνικό θη-
σαυρό και πρεσβευτή της ινδικής πολιτιστικής κληρο-

νομιάς στον κόσμο».
«Μία εποχή τελειώνει. Το έθνος ενώνεται μαζί μου για να αποτίσει φόρο τιμής στην απα-

ράμιλλη ευφυΐα του, στην τέχνη και στην ταπεινοφροσύνη του» δήλωσε ο Ινδός πρωθυ-
πουργός.

Ο Ραβί Σανκάρ, που ζούσε στην Καλιφόρνια, είχε γεννηθεί στην ιερή πόλη Μπεναρές,
στις όχθες του Γάγγη και καταγόταν από οικογένεια Βραχμάνων, της ανώτερης κάστας στην
ινδουιστική κοινωνική διαστρωμάτωση.

Ο κιθαρίστας των Beatles, Τζορτζ Χάρισον, έγινε μαθητής του στη δεκαετία του ‘60 και
οι δύο συνεργάσθηκαν στη συνέχεια σε πολλά έργα, όπως η φιλανθρωπική συναυλία για το
Μπανγκλαντές το 1971. Ο Χάρισον τον είχε ονομάσει «πατέρα της μουσικής του κόσμου».

Στο μεταξύ οι διοργανωτές των «Όσκαρ» της μουσικής έχουν ανακοινώσει ότι ο θρυλικός
μουσικός του ινδικού σιτάρ, θα τιμηθεί μετά θάνατο με το ειδικό βραβείο Grammy.

«Ο μουσικός έκανε το ινδικό σιτάρ πιο διάσημο στον κόσμο και είναι ένας πραγματικός
πρεσβευτής της διεθνούς μουσικής» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της επιτροπής των
βραβείων μαζί με ένα σύντομο βιογραφικό του θρυλικού Ινδού καλλιτέχνη, ο οποίος είχε ήδη
λάβει τρία Grammy κατά τη διάρκεια της πολυετούς καριέρας του.

Η τελετή των 55ων βραβείων Grammy θα πραγματοποιηθεί στις 10 Φεβρουαρίου του
2013, στο Λος Άντζελες. �

Σημαντικό βήμα στην τεχνολογία 
της «αορατότητας»

Αμερικανοί ερευνητές πέτυχαν να δημιουργήσουν για
πρώτη φορά ένα «μανδύα» που καλύπτει καλύτερα από κάθε
άλλη φορά ένα αντικείμενο, κάνοντάς το αόρατο στα μάτια
των παρατηρητών. Πρόκειται για ένα ακόμα σημαντικό βήμα
στην τεχνολογία της «αορατότητας».

Μέχρι τώρα τα προς εξαφάνιση αντικείμενα αντανακλού-
σαν έστω ένα μικρό μέρος του φωτός, ενώ αυτή τη φορά ένας
κύλινδρος διαμέτρου 7,5 εκατοστών και ύψους ενός εκατο-
στού έγινε τελείως αόρατος στο φάσμα των μικροκυμάτων

(και όχι του ορατού φωτός, κάτι δυσκολότερο, καθώς αυτό έχει πιο μικρό μήκος κύματος
από τα μικροκύματα).

Οι επιστήμονες του πανεπιστημίου Ντιουκ, με επικεφαλής τον καθηγητή Ντέιβιντ Σμιθ,
που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό Nature Materials, πέτυχαν ώστε το φως
(των μικροκυμάτων) να «γλιστράει» τελείως γύρω από το καλυμμένο αντικείμενο, χωρίς
να αφήνει καμία αντανάκλαση, άρα και κανένα ίχνος του τελευταίου.

Ο «μανδύας» έχει σχήμα διαμαντιού και, όπως είπε ο Ντέηβιντ Σμιθ, «από όσο ξέρουμε,
είναι ο πρώτος που πραγματικά πετυχαίνει την πλήρη αορατότητα», δημιουργώντας έτσι
την τέλεια ψευδαίσθηση για τους παρατηρητές.

Όμως θα είναι δύσκολο να επιτευχθεί κάτι ανάλογο με το μήκος κύματος του ορατού
φωτός, με το οποίο οι άνθρωποι βλέπουν γύρω τους. Παρόλα αυτά, η αορατότητα έστω και
στο φάσμα των μικροκυμάτων μπορεί να έχει διάφορες σημαντικές πρακτικές εφαρμογές,
κυρίως στις τηλεπικοινωνίες και στα ραντάρ.

Η ιδέα ενός «μανδύα αορατότητα» πρωτο-εμφανίστηκε το 2006 με ένα άρθρο στο πε-
ριοδικό Science από τον φυσικό Τζον Πέντρι του Imperial College του Λονδίνου, σε συ-
νεργασία με τους ηλεκτρολόγους μηχανικούς Ντέηβιντ Σμιθ και Ντέηβιντ Σούριγκ του
πανεπιστημίου Ντιουκ των ΗΠΑ. �
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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. Το σκληρό οστεώδες περί-
βλημα ασπόνδυλων ζώων – Το
μικρό όνομα του Προέδρου της
Γουιάνας.
2. Γυναικείο όνομα – Το γιοφύρι
της είναι ιδιαίτερα γνωστό.
3. …………  Συνεργασία: ο
ακρογωνιαίος λίθος της πολιτι-
κής του Υπουργείου Εργασίας  –
Ο αριθμός 74 με γράμματα.
4. Μενεξέδες – Αντωνυμία – Δη-
λώνει επιμερισμό.
5. Ανείπωτο, απερίγραπτο –
Πρώην Πορτογαλική αποικία
που έχει πρωτεύουσα το Ντίλι.
6. Πέτυχε την εξίσωση εσόδων
και εξόδων.
7. Αγγλικό σύμφωνο – Πρώην ΓΓ του ΟΗΕ.
8. Σειρά από ασπρόμαυρα ή έγχρωμα σχέδια – Χαρακτήρας της σειράς Χάρι Πότερ.
9. Φάρμακο για χρόνιες ρινίτιδες – Μέγκαν … : Αμερικανίδα ηθοποιός.
10. Οργανισμός σιδηροδρόμων Της Ελλάδας – Συντομογραφία αεροπορικής εταιρείας –
Κλειστή θάλασσα γνωστή και ως «Μεσόγειος της Άπω Ανατολής».
11. Αγωνία από την αναμονή μιας εξέλιξης (αγγλ.) – Η άλκιμος νεολαία της ΕΟΚΑ.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Το αντίδωρο των καθολικών – Είναι μακράν του κέντρου.
2. Μάταια – Εκπονεί μελέτες για την ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών σε διάφορους το-
μείς.
3. Κάτοικοι της Ταϊλάνδης – Χαρακτηρίζονται από έλλειψη ευπρέπειας.
4. Βασίζεται σε πολεοδομικούς κανόνες.
5. Έλληνας θεολόγος, ιδρυτής γνωστής αίρεσης - … Σεμινί: Αμερικανίδα ηθοποιός.
6. Μέρος του … κηροπήγιου – Βρίσκεται απέναντι από το Καστελόριζο – Σύνδεσμος.
7. Άντονυ … : Πρωθυπουργός της Βρετανίας 1955 – 1957.
8. Τροπικός δείκτης που δηλώνει προτροπή – Χαρακτηρίζεται από χαρά και ευθυμία.
9. Άφωνη … Σάρα – Αποτελούν τους δομικούς λίθους των διαφόρων πρωτεϊνών του ορ-
γανισμού.
10. Δεν έχει ζωντάνια – Ο αριθμός 350 με γράμματα.
11. Οροσειρά της Δυτικής Κρήτης – Δημιουργήθηκε από τον Δημήτριο Βικέλα και τον
Πιέρ ντε Κουμπερτέν το 1894.

Oι λύσεις στη σελίδα 14
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ΜΕΤΡΙΟ ΔΥΣΚΟΛΟ

Του Κωνσταντίνου Λυμπερόπουλου
Επίτιμος αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου.

Ηδραστική περικοπή των αποδο-
χών των δικαστικών λειτουργών και
οι μέσω απεργίας αντιδράσεις των

τελευταίων, οι οποίες έχουν επιφέρει κλυ-
δωνισμούς στην κρατική μηχανή και στην
κοινωνία γενικότερα, μου άνοιξαν την
πόρτα για το παρόν κείμενο.

Είναι αναμφισβήτητο ότι η Δικαιοσύνη
εγγυάται την ευταξία στην κοινωνία επι-
λύοντας τις διαφορές με-
ταξύ των πολιτών αλλά και
μεταξύ κράτους και άλλων
οργανισμών και τιμωρών-
τας το έγκλημα. Αποτελεί
ακρογωνιαίο θεμέλιο για τη
λειτουργία του κράτους και
πρέπει να έχει βασικό χαρα-
κτηριστικό την αταραξία,
χαρακτηριστικό που πρέπει
να διέπει τη συμπεριφορά
της όχι μόνο κατά την ενά-
σκηση του ρόλου της αλλά
σε κάθε περίπτωση.

Οταν μια κοινωνία απο-
συντίθεται ή μερικοί επιδιώ-
κουν να την αποσυνθέσουν, προς τη Δι-
καιοσύνη, που εγγυάται την ευταξία της
κοινωνίας, στρεφόμαστε για την αποκατά-
σταση των πραγμάτων και την άρση της
αδικίας. Σήμερα η εγκληματικότητα έχει
λάβει ευρύτατες διαστάσεις τόσο σε αριθ-
μούς όσο και σε ευρηματικότητα τρόπων
εκτελέσεώς της. Το έγκλημα εμφανίζεται
οργανωμένο και εξοπλισμένο. Χρησιμο-
ποιεί συχνά μεθόδους κομάντος. Παράλ-

ληλα πράξεις της πολιτικής τρομοκρατίας,
ιδίως στον χώρο των ανωτάτων εκπαιδευ-
τικών ιδρυμάτων, πληθύνονται με κίνητρα
διάφορα αλλά με μεθόδους παρόμοιες. Η
έναντι αυτών επέμβαση των αστυνομικών
δυνάμεων αντιμετωπίζεται πολλές φορές
με χλεύη, καίτοι υπήρξαν περιπτώσεις που
αστυνομικοί έπεσαν κάτω από σφαίρες εγ-
κληματιών. Οι δικαστές πολλές φορές αν-
τιμετωπίζουν τους εγκληματίες με μεγάλη
επιείκεια. Ισως νιώθουν βεβαρημένη τη συ-

νείδησή τους διότι τιμωρούν.
Οι ιδεοκράτες εξάλλου αντι-
δρούν σε κάθε τιμωρία διότι,
κατ' αυτούς, η κοινωνία είναι
υπεύθυνη για όλα τα κακοποιά
ένστικτα ή για τα εγκλήματα.
Η κοινωνία της οποίας είμαστε
μέλη!

Βέβαια οι όροι διαβίωσης
στη σημερινή κοινωνία, θα
έλεγα, παρακινούν στην εγ-
κληματικότητα. Η ανεργία των
νέων προδιαθέτει προς αυτήν,
αλλά και η κατάσταση που επι-
κρατεί στις φυλακές ωθεί προς
το έγκλημα, διότι αντί βελτίω-

σης αποτελούν σχολές προάγουσες το έγ-
κλημα, όπως δίδασκε ο άλλοτε καθηγητής
μου Κωνσταντίνος Γαρδίκας. Περαιτέρω, η
οικονομία της κατανάλωσης, ενισχυμένη
από την επινοητικότητα της διαφήμισης,
σπρώχνει τον άνθρωπο στην απόκτηση
υλικών αγαθών μέσω εγκληματικής συμπε-
ριφοράς, η οποία, εμφανιζόμενη στα ΜΜΕ,
δημιουργεί στον δράστη την εντύπωση ότι
είναι ήρωας διότι παρουσιάζουν το έγ-

κλημα ως εντυπωσιακό γεγονός, με τρόπο
που να μοιάζει με επίτευγμα.

Η Πολιτεία πεθαίνει όταν δεν αντιστέκε-
ται στο κακό και η άρνηση της Δικαιοσύ-
νης να επέμβει αποτελεί απουσία αντίστα-
σης. Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης
στο εσωτερικό της κοινωνίας προϋποθέτει
τον σεβασμό του νόμου και τούτο εξαρτά-
ται κυρίως από τη δικαστική εξουσία, η
οποία αποτελεί μέρος του κράτους και
επεμβαίνει κυριαρχικώς για να ρυθμίζει τις
συγκρούσεις των ανθρώπων και να τιμω-
ρεί τους παραβάτες των νόμων. Η άσκηση
της Δικαιοσύνης είναι χωριστή από τις
άλλες κρατικές εξουσίες, αλλά πάντοτε
δραστηριοποιείται μέσα στο νομικό πλαί-
σιο λειτουργίας του κράτους.

Στο πλαίσιο αυτής της λειτουργίας οι δι-
καστές οφείλουν να μην απεργούν, όχι
μόνο διότι τούτο απαγορεύει το Σύνταγμα
(άρθρο 23, παρ. 2) και η σχετική πράξη
είναι αξιόποινη (άρθρο 247, παρ. 1 ΠΚ),
αλλά διότι αποτελούν μέρος της λειτουρ-
γίας του κράτους, για το οποίο δεν μπορεί
να νοηθεί διακοπή της λειτουργίας του,
αλλά και διότι οι δικαστές καλούνται να δι-
κάζουν υποθέσεις αφορώσες απεργίες
άλλων. Η απεργία των δικαστών οδηγεί σε
υποβάθμιση του ρόλου τους ως βασικού
κρατικού θεσμού. Ο δικαστής οφείλει να
διακρίνεται ως νηφάλιος και να εμπνέει σε-
βασμό αλλά και θαυμασμό! Τα στοιχεία
αυτά συνθέτουν το μεγαλείο της αποστο-
λής του! Πέραν τούτων, ο δικαστής πρέπει
να τιμάται και ιδιαίτερα με υλικό τρόπο
έχοντας αποδοχές που του εξασφαλίζουν
έναν άνετο τρόπο διαβίωσης, όχι για να του

ικανοποιήσουν την επιθυμία του κέρδους
αλλά για να εξαρθεί η εξαιρετική θέση του
μέσα στη δομή της Πολιτείας. Αντί τούτου,
προσφάτως έχουμε δραστική μείωση των
αποδοχών των δικαστικών λειτουργών που
υποβαθμίζει και τον θεσμικό τους ρόλο,
χωρίς ανάλογη μεταχείριση των στελεχών
άλλων λειτουργιών. Ετσι ο πρόεδρος του
Αρείου Πάγου έχει βασικό μισθό κατώτερο
εκείνου του γενικού γραμματέα υπουρ-
γείου και ούτε καν του βουλευτή. Θα ανα-
φερθώ σχετικώς στη Γερμανία, που είναι η
ατμομηχανή της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Εκεί
η μηνιαία αποζημίωση του βουλευτή ανέρ-
χεται στο ποσό των 7.666,00 ευρώ (πλήρως
φορολογούμενη) και του προέδρου ανω-
τάτου δικαστηρίου αντιστοίχου του δικού
μας Αρείου Πάγου ο μηνιαίος μισθός ανέρ-
χεται σε 11.348,00 ευρώ.

Βλέποντας στον Τύπο τις περικοπές των
μισθών των δικαστών ανατρέχω στην
εποχή που υπήρξα πρωτοβάθμιος δικα-
στής. Το αντικείμενο της εργασίας του
είναι τόσο σε όγκο και τέτοιο σε δυσκολία
που ούτε δέκα χιλιάδες ευρώ δεν αποτε-
λούν ικανοποιητική ανταμοιβή του. Αλλά
βλέπω, δυστυχώς, και τον βασικό μισθό
των 1.873,00 ευρώ του αρχηγού ΓΕΕΘΑ και
κυριολεκτικά φρίττω! Το φαινόμενο όμως
αυτό ας δώσει αφορμή να παύσει η «παρα-
γωγή» στρατηγών μέσω της δικαστικής
οδού ή άλλων μεθοδεύσεων. Στρατηγοί να
είναι όσοι υπήρξαν πράγματι στρατηγοί,
έστω και αν στις σχετικές κρίσεις υπήρξαν
και εύνοιες και αδικίες, πράγματα που πολ-
λές φορές συμβαίνουν. �

Από το ΒΗΜΑ

Έξυπνα αναγνώσματα που δημιούργησε η κρίση
Μην υποβαθμίζετε τους δικαστές

Ο δικαστής πρέπει
να τιμάται έχοντας
αποδοχές που του
εξασφαλίζουν έναν
άνετο τρόπο διαβίω-
σης για να εξαρθεί η
εξαιρετική θέση του
μέσα στη δομή της
Πολιτείας

ΗΥπηρεσία Εκλογών ανακοινώνει
ότι τα πιο κάτω Γραφεία των Επαρ-
χιακών Διοικήσεων θα είναι ανοικτά

προς εξυπηρέτηση του κοινού και τα Σάβ-
βατα 22 και 29 Δεκεμβρίου, από τις 8.00 π.μ.
μέχρι τις 1.00 μ.μ.

Γραφείο Επαρχιακής Διοίκησης Λευκω-
σίας

Γραφείο Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού
Γραφείο Επαρχιακής Διοίκησης Λάρνακας
Γραφείο Επαρχιακής Διοίκησης Πάφου
Γραφείο Επαρχιακής Διοίκησης Αμμοχώ-

στου, στο Παραλίμνι
Επίσης, πληροφορείται το κοινό ότι την

Τετάρτη 2 Ιανουαρίου 2013, τελευταία
ημέρα εγγραφής στον εκλογικό κατάλογο
και υποβολής δηλώσεων για ψηφοφορία σε
εκλογικό κέντρο στο εξωτερικό, όλα τα
κατά τόπους Γραφεία Επαρχιακών Διοική-
σεων, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη
και η Υπηρεσία Εκλογών, στο Υπουργείο
Εσωτερικών θα είναι ανοικτά μέχρι τις 5.00
μ.μ. �

Ανοικτά γραφεία των επάρχων
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Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ. 13

ΟΘεμιστοκλής θυμόταν τα ονόματα 20.000 Αθη-
ναίων και ο βασιλιάς Κύρος τα ονόματα όλων των
στρατιωτών του στρατού του.  Ο Σιμπλίκιος, ένας

φίλος του Ιερού Αυγουστίνου, μπορούσε να απαγγείλει απ'
έξω όλα τα έργα του Βιργιλίου και μάλιστα ανάποδα. Αν-
θρωποι με εξαιρετικές μνημονικές ικανότητες υπάρχουν
και σήμερα, οι περισσότεροι όμως είμαστε σαν τον νεαρό
Τζόσουα Φόερ, έναν αμερικανό δημοσιογράφο ο οποίος
δεν μπορεί να θυμηθεί πού πάρκαρε το αυτοκίνητό του και
ξεχνάει γιατί άνοιξε την πόρτα του ψυγείου.

Το 2005 ο Φόερ κάλυψε ως ρεπόρτερ το Πρωτάθλημα
Μνήμης των ΗΠΑ και εντυπωσιάστηκε από τους «δια-
νοητικούς αθλητές»: μέσα σε πέντε λεπτά απομνημόνευαν
τη σειρά χαρτιών μιας ανακατεμένης τράπουλας. Οταν
γνώρισε από κοντά ορισμένους από αυτούς, ανακάλυψε
ότι δεν είναι άτομα προικισμένα με ασυνήθιστο IQ αλλά
συστηματικοί εργάτες της μνήμης που γυμνάζουν τον εγ-
κέφαλό τους με ασκήσεις καθημερινά.  Τον έπεισαν να δο-
κιμάσει κι ο ίδιος και έναν χρόνο μετά πήρε μέρος στο
Πρωτάθλημα. Το βιβλίο Χορεύοντας με τον Αϊνστάιν (Λι-
βάνης, 2012) καταγράφει το ιστορικό της προετοιμασίας
του και τη μύησή του στη μνημοτεχνική, στην τέχνη του να
θυμάσαι σχεδόν τα πάντα.

Η γέννησή της συνδέεται με τον Σιμωνίδη τον Κείο, έναν
αρχαίο έλληνα λυρικό ποιητή του 5ου π.Χ. αιώνα. Οι εξε-
λικτικοί βιολόγοι γνωρίζουν ότι η μνήμη μας δεν φτιάχτηκε
για τον σύγχρονο κόσμο αλλά εξελίχθηκε μέσω μιας δια-
δικασίας φυσικής επιλογής σε ένα περιβάλλον πολύ δια-
φορετικό από αυτό που ζούμε σήμερα.

Οι πρωτόγονοι άνθρωποι χρειαζόταν να θυμούνται πού
θα βρουν τροφή και τον δρόμο για να επιστρέψουν στη
σπηλιά τους. Η μνήμη τους ήταν χωρική. Αυτό αντιλή-
φθηκε ο Σιμωνίδης όταν βρέθηκε μπροστά στα ερείπια μιας
αίθουσας συμποσίων που είχε καταρρεύσει στη Θεσσαλία.

Μόλις έκλεισε τα μάτια του συνειδητοποίησε ότι φέρ-
νοντας στον νου του το τραπέζι μπορούσε να θυμηθεί κα-
θαρά πού καθόταν ο καθένας από τους συνδαιτυμόνες.
Κατέληξε λοιπόν ότι οτιδήποτε μπορεί να οπτικοποιηθεί
στη φαντασία μπορεί και να εντυπωθεί στη μνήμη διότι εμ-
πλέκει τη χωρική μνήμη στην πράξη της ενθύμησης.

Η τέχνη της απομνημόνευσης καταγράφηκε σε εγχειρί-
δια - με βασικότερο το ανώνυμο λατινικό πόνημα «Rheto-
rica ad Herennium» («Ρητορικά στον Ερέννιο», μεταξύ 86
και 82 π.Χ.) - τα οποία χρησιμοποιούνταν στην εκπαί-
δευση. Μαζί με τη γραμματική, τη λογική, τη ρητορική, τα
μαθηματικά, τη μουσική, βασικό στοιχείο της εκπαίδευσης
στην αρχαιότητα και στον Μεσαίωνα θεωρούνταν η εκ-
παίδευση της μνήμης. Οι μαθητές διδάσκονταν πώς να θυ-
μούνται όσα έπρεπε να θυμούνται. Βασισμένοι στο λατι-
νικό εγχειρίδιο, οι εκπαιδευτές του Φόερ τού δίδαξαν πώς
να μετατρέπει το περιεχόμενο όσων πρέπει να θυμάται σε
εικόνες και αξιοποιώντας τη φυσική χωρική του μνήμη να
τις αποθηκεύει σε τόπους που οι μνήμονες αποκαλούν
«παλάτια μνήμης».

Σήμερα οι μαθητές κατακλύζονται από πληροφορίες που
πρέπει να θυμούνται για να περάσουν ένα διαγώνισμα

αλλά δεν μαθαίνουν πώς να τις διατηρούν, παρατηρεί ο
Φόερ. Από την άλλη, στον σύγχρονο πολιτισμό έχουμε συ-
νηθίσει να εξωτερικεύουμε τις μνήμες μας.

Τώρα η καθημερινή μας δραστηριότητα βρίσκεται αρ-
χειοθετημένη στο κινητό μας τηλέφωνο, πληροφορίες που
χρειάζεται να θυμόμαστε είναι γρήγορα πρόχειρες μέσω
του Διαδικτύου και το Facebook φροντίζει να μας υπενθυ-
μίζει τα γενέθλια των φίλων μας. Στο μέλλον αυτή η εξω-
τερίκευση ενδέχεται να φτάσει στα άκρα. Αυτό επιχειρεί ο
Γκόρντον Μπελ, επιστήμονας της πληροφορικής, ο οποίος
σκανάρει οποιαδήποτε εικόνα ή έγγραφο πρέπει να θυμά-
ται και τα περνά σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή προ-
σπαθώντας να δημιουργήσει μια ψηφιακή μνήμη που δεν
ξεχνάει ποτέ. Η ηλεκτρονική μνήμη είναι προέκταση του
εαυτού μας, σχολιάζει ο Φόερ, δεν είναι όμως ακόμη ανα-
πόσπαστο κομμάτι μας.

Μέσα από τη χιουμοριστική αφήγηση και τους πνευμα-
τώδεις διαλόγους του Φόερ με τους δασκάλους του μα-
θαίνουμε πρακτικές άσκησης της μνήμης και εφοδιαζόμα-
στε με τη σχετική βιβλιογραφία. Το βιβλίο του Φόερ δεν
ανήκει όμως στην κατηγορία των βιβλίων αυτοβοήθειας
που λειτουργούν ως «γυμναστήρια εγκεφάλου» για να
κρατήσουμε μακριά το Αλτσχάιμερ.

Είναι μια αναδρομή στη φυσιολογία και στην ιστορία της
μνήμης και ένα προσωπικό χρονικό μνημοτεχνικής εκπαί-
δευσης που διαβάζεται σαν μυθιστόρημα. Στο τέλος ο
Φόερ καταφέρνει να θυμάται ακολουθίες αριθμών, ποι-
ήματα, πρόσωπα και ονόματα, εξακολουθεί όμως να ξεχνά
πού έχει παρκάρει το αυτοκίνητό του. Ακόμη κι έτσι δεν
μετανιώνει για τον χρόνο που αφιέρωσε στην καλλιέργεια
της ικανότητάς του να θυμάται, «γιατί οι μνήμες μας είναι
αυτές που μας κάνουν αυτό που είμαστε. Είναι η έδρα των
αξιών και η πηγή του χαρακτήρα μας». �

Από το ΒΗΜΑ

Η τέχνη της μνήμης

Tου Σταύρου Μαυρέση*

Ετέλειωσεν ο πόλεμος τζι’ έρκετουν ο Σταμάτης
Τζι΄έφερνεν τζι’ έναν φίλον του που έμεινε σακκάτης
Τ’ αριστερόν το πόιν του τζιαι το δεξίν του σιέρι
Μια πόμπα του τα έκοψε σαν νάτουν με μασιέρι
Έγραψε γράμμα στους γονιούς να δει τι θα του πούσην
Τον φίλον του που έφερνε αν τον καλοδεχτούσην
Είπε τους εν καλόν πλάσμαν τζι’άμαν τον εγνωρίσουν
να φύει που κοντά τους πκιον εθ’ θα τον ξαναφήσουν
τότ’ εμηνύσαν του οι γονιοί «Γιέ μου να μεν τον φέρεις
θα τον ελιεί η μίλλα μας τζι’ εσ’ ον να υποφέρεις
εν καταλάβεις γιόκκα μου ότι εν ημπορούμεν
σιέριν τζιαι πόιν λείπουν του, πως θα τον συντηρούμεν ;
τζι’ αφ’  όμεινεν μισόν πλάσμαν ο φίλος σο’ ο καμένος
πως θα περνά την ώραν του στο σπίτιν βαωμένος» ;
Έγραψεν πίσω τζι’ είπεν τους εθ’ θα τον ξαναδούσην
Τον φίλον του που έφερνεν έσσω αμ’ μεν δεχτούσην
Ην’ τ’ αφταισεν εν έχασεν το σιέριν τζιαι το πόιν
Μα ξαναγράψαν του οι γονιοί πίσω … το σιοιλιολόιν
Θκυό μήνες επεράσασιν τζι’ απάντηση εν ήρτεν
Τζιαι ενομίσαν οι γονιοί ο γιος τους εσυνήρτεν
Είπαν πως εκαλάραν τον τζι’ ήρτεν στα σύγκαλά του
Τον κουτσοσιέραν φίλον του να μεν φέρει μιτά του
Τρεις οι μηνάες τζι’ εν είχαν απάντηση καμία

Όσπου την πόρταν του σπιθκιού φακκά αστυνομία
Εσκέφτουντον εις τους γονιούς πως εν’ να τους το πούσην
Ηξέραν τον Σταμάτην τους πόσον τον αγαπούσην
Εν γεγονός πως έν έσιει σιειρόττερο μαντάτο
Φέρνει τα ούλλα πούκουππα φέρνει τα πάνω – κάτω
Όσον τζιαι νάσιεις θάρρητα τζιαι δυνατός τζιαι νάσαι
Θαρκέσαι ππέφτει ο ουρανός που πάνω τζιαι τσιλλάσαι
Είπαν τους ότι ακούσουσην να δείξουν ψυχραιμία
Γιατί ο γιός τους έππεσεν που πολυκατοικία
Εφάνην  πως τζι΄ο ίδιος εν ήθελεν να ζήση
Αφού ππεσεν απού ψηλά για να αυτοκτονήση
Το γαίμαν πκιον εχάθηκε που πας το πρόσωπόν τους
Τζιαι μοιάζαν όπως τους νεκρούς τζι’ οι θκυό που τον καμόν

τους
Επάθαν όπως τους πελλούς τζιαι επαρακαλούσαν
Πέρκιμον τζι’ ήτουν ψέματα όσα τους ελαλούσαν
Ετζιητρινήσασην τζι’ οι θκυό, εχάχην η ογρά τους
Αφού ο γιός τους «έφυεν» τζι’ εν θατουν πκυόν μιτά τους
Στηχοπεεύκουντον χαμαί τζι’ εφύρνουντον στο κλάμαν
Τζιαι αρωτούσαν τον Θεόν ήντα κακόν του κάμαν
Τζι΄άφηκεν τον Σταμάτη τους τζι’ έκαμεν έτσι πράμαν
Μια σύκλα ξύσιηλην  νερόν εφέραν να τους γύρουν
Τζι΄εδώκαν ούλλοι πάνω τους πέρκιμον τους ποφύρουν
Σιέρκα – πόθκια επιάσαντους τζι’ εβάλαν τους στο στρώμα
Πριχού τον νουν τους φέρουσην καλά – καλά ακόμα

Ειπαν τους αύριο πρωί για να ετοιμαστούσην
Τζι’ εν νάρτουν να τους πάρουσην τον γιόν τους για να

δούσην
Η νύκτα εν επέρναν πκιον εφαίνετουν σαν γρόνος
Αφού  τουν μιάλος ο καμός τζι’ αβάσταχτος ο πόνος
Γύρισ’ η μέρα  το πρωί ξεκίνησαν να πάσην
Μήτε νερόν γυρέψασην μήτε φαί να φάσην
Τρεις ώρες ταξιδεύκασην για  το Νοσοκομείον
Τζι’ ήβρασην τον Σταμάτη τους κόμα πας το φορείον
Με τζιειν το ασπροσέντονον που ήτουν σσιεπασμένος
Εθάριες εν ζωντανός τζιαι όι πεθαμένος
Πρώτη μουντάρ’ η μάνα του να τον εξισσιεπάση
Να τον φιλήση, να τον δει πέρκιμον τζιαιν να πνάσει
Κάτω που τ’ άσπρον το παννίν εφάνηκεν ο γιός τους
Τζιαι τότ’ εμαρμαρώσασην τζιαι χάθηκε το φως τους
Που τον Σταμάτην έλειπεν το σιέριν τζιαι το πόιν
Τζιαι τότ’ εκαταλάβασην τζι’ αρκέψαν μοιρολόιν
Να γράψ’ αλήθκειαν στους γονιούς εν έβρισκεν το θάρρος
Τζι’ άμαν του μπήκεν μες τον νουν πως θα τους ήτουν

βάρος
Έππεσεν τότες που ψηλά τζι’ επήρεν τον ο χάρος. �

*Ο συνάδελφος Σταύρος Μαυρέσης, υπάλληλος του Γενι-
κού Λογιστηρίου στην Πάφο πήρε βραβείο στιχουργού σε
διαγωνισμό Κυπριακού τραγουδιού του ΡΙΚ.

Ο ΣΑΚΚΑΤΗΣ
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Νικηφόρα πέρασε και από το Παφιακό η Ανόρθωση,
αφού κέρδισε την τοπική ομάδα της Πάφου με 0-2
και συνέχισε την ανοδική της πορεία προς τον τίτλο.

Μάλιστα, με τη συμπλήρωση 14ων αγωνιστικών είναι η μο-
ναδική ομάδα αήττητη στο πρωτάθλημα.

Η ‘Κυρία’ για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική βρίσκεται
μόνη στο ρετιρέ, με διαφορά 4 βαθμών από τον δεύτερο
ΑΠΟΕΛ. Συγκεκριμένα η ομάδα του Βαρωσιού έχει 38 βαθ-
μούς και οι γαλαζοκίτρινοι της Λευκωσίας 34 βαθμούς. Ο
ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ πέτυχε μια αγχώδη νίκη πάνω στην
Ένωση Παραλιμνίου με 1-0 και κράτησε την απόσταση των
τεσσάρων βαθμών που τον χωρίζει από την Ανόρθωση, ως
επίσης και τους τρεις βαθμούς πιο μπροστά από την απει-
λητική ΑΕΚ που έχει 31 βαθμούς.

Η ομάδα της Λάρνακας κέρδισε στο τοπικό ντέρμπι την
συμπολίττισσά της Αλκή με 2-0 και διατηρήθηκε μόνη για
ακόμη μια αγωνιστική στην 3η θέση συνεχίζοντας το κυνήγι
να πιάσει την 2η ή και την 1η θέση του βαθμολογικού πί-
νακα.

Στραβοπάτησε ο Απόλ-
λωνας στο Δασάκι επί του
Εθνικού και έδωσε την
ευκαιρία στην ΑΕΛ και
στην Ομόνοια που κέρδι-
σαν, να μειώσουν την με-
ταξύ τους διαφορά.

Συγκεκριμένα ο Απόλ-
λωνας έχασε έδαφος στην
μάχη που δίνει για μια
θέση στην πρωτη τε-
τράδα. Έπεσε στην 5η
θέση με 27 βαθμούς,
όσους έχει και η ΑΕΛ που
νίκησε την Δόξα Κατωκο-
πιάς στο Τσίρειο με 2-0.

Η Ομόνοια που σημείωσε την τέταρτη σερί επιτυχία της,
‘φώναξε’ παρούσα στη διεκδίκηση θέσης στο καρέ και εξό-
δου στην Ευρώπη. Κέρδισε εκτός έδρας την Αγία Νάπα με 0-
3 και έκανε τους βαθμούς της 25, δύο πιο πίσω από τις ομά-
δες της Λεμεσού.

Παλλικαρίσια νίκη πέτυχε στο ‘Αμμόχωστος’ η Νέα Σα-
λαμίνα επί του Ολυμπιακού με 3-2, αφού έχανε 0-2 από το
25΄΄. Πριν όμως συμπληρωθεί το Α΄ ημίχρονο, έφερε τα
κάτω-πάνω και πήρε μια σπουδαία βαθμολογική νίκη μετά
από τρεις περίπου μήνες. Αισιοδοξεί στη συνέχεια του πρω-
ταθλήματος να βελτιώσει ακόμα πιο πολύ τη βαθμολογική
της θέση, αφού τώρα βρίσκεται στην 10η θέση με 9 βαθμούς,
όσους έχει και η Αλκή.

Αυτή ήταν και η πρώτη αγωνιστική του Β΄ γύρου και η
συνέχεια είναι η 15η που θα διεξαχθεί στις 21 και 22 Δεκεμ-
βρίου. Στη συνέχεια θα έχουμε διακοπή μέχρι τις 5 και 6 Ια-
νουαρίου, λόγω των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους.
Φούντωσε για καλά η μάχη για το καρέ

Με την συμπλήρωση και της 14ης αγωνιστικής, η Ανόρ-
θωση εξακολουθεί να κρατά την κορυφή και να έχει και την
διαφορά των τεσσάρων βαθμών από το ΑΠΟΕΛ. Αυτή η
διαφορά είχε προκύψει από την 13η αγωνιστική, όταν η
‘Κυρία’ κέρδισε το ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ με 0-1. Έτσι οι δύο
ομάδες, με την συμπλήρωση και του Α΄ γύρου είναι τα δύο
μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου.

Πιο κάτω θα λέγαμε ότι φούντωσε για καλά η μάχη για
το καρέ. Τέσσερις ομάδες (ΑΕΚ, ΑΕΛ, Απόλλωνας και Ομό-
νοια) συνωστίζονται από την 3η-6η θέση, προκειμένου να
κλείσουν μια θέση στην τετράδα, σε μια προσπάθεια αφε-
νός να αυξήσουν τις πιθανότητες τους για έξοδο στην Ευ-
ρώπη και εφετέρου για να κρατήσουν το όνειρο ζωνταντό
για μια πετυχημένη σεζόν. Ο χαμένος της αγωνιστικής, όσο
κι αν η ισοπαλία δεν είχε καταστροφικό αποτέλεσμα, ο
Απόλλωνας που έπεσε στην 5η θέση, ωστόσο παραμένει
‘ζωντανός’ στη διεκδίκηση μιας θέσης στην τετράδα.

Γενικά το πρωτάθλημα διατηρεί το ενδιαφέρον του, κα-
θότι και στα κάτω στρώματα της βαθμολογίας γίνεται μάχη,
έστω κι αν η Πάφος δείχνει να μην αντέχει το βάρος του 
-9. Από κει και πέρα, Αγία Νάπα, Εθνικός, Αλκή και Νέα Σα-
λαμίνα, δίνουν τον καλύτερο τους ευατό σε κάθε αγώνα για
να αποφύγουν σε πρώτη φάση την αυτόματη διαβάθμιση
και στη συνέχεια να παίζουν τα ρέστα τους στα πλέι-οφ.
Ωριμη και ωραία η... ‘Κυρία’

Έτοιμη όσο ποτέ άλλοτε. Αυτή την εικόνα βγάζει η φετινή
Ανόρθωση μετά από κάθε αγωνιστική. Η ‘Κυρία’ δείχνει πιο
ώριμη από ποτέ για να παραμείνει στην κορυφή και να πα-
νηγυρίσει μετά από πέντε χρόνια την κατάκτηση του πρω-
ταθλήματος.

Πέτυχε την έβδομη εκτός έδρας νίκη της σε ισάριθμα παι-
χνίδια, δεν λύγισε από το αμυντικό παιχνίδι της Πάφου, δεν

αγχώθηκε όταν τα βρήκε
σκούρα και με ποιότητα
που διαθέτει ως σύνολο,
κατάφερε να πάρει τους
τρεις βαθμούς. Ότι και να
γίνει στην επόμενη αγω-
νιστική, η Ανόρθωσηθα
βρίσκεται στην κορυφή
του βαθμολογικού πίνακα
το 2012 και θα κάνει Χρι-
στούγεννα στα ψηλά.

Ο Οκκάς συμπλήρωσε
91 τέρματα (4 φέτος) και
ο Λαμπόρδε 3. Αυτοί ήταν
οι σκόρερ της Ανόρθω-
σης. Τώρα το μυαλό των

‘Κυανολεύκων’ βρίσκεται στο επόμενο τους αγώνα, με αν-
τίπαλο την Ένωση στο ‘Τάσος Μάρκου’.
Κέρδισε ο ΑΠΟΕΛ όμως θέλει άμεση βελτίωση

Η επιστροφή στα νικηφόρα αποτελέσματα ήταν αδια-
πραγμάτευτος στόχος και οι ‘γαλαζοκίτρινοι’ πήραν το βαθ-
μολογικό ζητούμενο, όχι όμως με την εμφάνιση που θα ήθε-
λαν αφού η απόφοση τους κυμάνθηκε σε μέτρια επίπεδα.

Ιδιαίτερα στο α΄ ημίχρονο, γεγογός που προκάλεσε και
γκρίνια ανάμεσα στους φίλους της ομάδας.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στις δηλώσεις του μετά το τέλος του
αγώνα, στάθηκε στο γεγονός ότι κάτι έλειπε από την ομάδα
του στην τελική πάσα και όντως αυτό ήταν ένα σημαντικό
πρόβλημα που παρουσίασε στο παιχνίδι του κόντρα στην
Ένωση το ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ.

Από τις 5 Νοεμβρίου είχε να σκοράρει ο Άλντο Ατόρνο
όταν είχε πετύχει χατ-τρικ κόντρα στην Αγία Νάπα. Ο Πα-
ραγουανός επέστρεψε στα γκολ φτάνοντας στα δώδεκα στο
φετινό πρωτάθλημα και χάρισε τη νίκη στο ΑΠΟΕΛ με την
οποία διατήρησε τις αποστάσεις από την κορυφή.

Επέστρεψε στις νίκες η ΑΕΚ
Νικήτρια στο τοπικό ντέρμπι ήταν η ΑΕΚ, αφού επικρά-

τησε δίκαια με 2-0 της Αλκής στο ΓΣΖ και επέστρεψε στις
νίκες, μετά την κακή εμφάνιση και την ήττα της περασμέ-
νης αγωνιστικής από τη Δόξα Κατωκοπιάς. Η Αλκή παρου-
σιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων κι έχασε από ένα πιο
ποιοτικό αντίπαλο. Παραμένει σε δύσκολη βαθμολογική
θέση και στην 10η με 9 βαθμούς. Η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ στο
17΄ με τον Ντα Σίλβα και ο Παύλοου στο 90΄ πέτυχε το 2-0.
Νίκη και επιστροφή στην 4άδα για την ΑΕΛ

Η ΑΕΛ πήρε αυτό που ήθελε απέναντι στη Δόξα, της
οποίας επικράτησε με σκορ 2-0 με τέρματα των Τζούνιορ
45΄ και Μοντέιρο στο 86΄ και επανήλθε στην πρώτη τετράδα
της βαθμολογίας, όπου ισοβαθμεί με τον Απόλλωνα στους
27 βαθμούς. Αυτή ήταν η πρώτη νίκη της ομάδας του Ζόρζε
Κόστα, μετά από τρεις σερί αγώνες χωρίς τρίποντο (ήττα
από ΑΠΟΕΛ, ισοπαλίες με Ανόρθωση και Ένωση) και ασφα-
λώς έφερε μεγάλη ικανοποίηση στους γαλαζοκίτρινους.
Αυτή ήταν και η πρώτη ήττα για την Δόξα στον πάγκο με
τον Λούκα Χ¨Λούκα αφού μετρούσε τέσσερις νίκες και τρεις
ισοπαλίες.
Ο Απόλλωνας ‘κόλλησε’ στο Δασάκι (1-1)

Στο Δασάκι έμελλε να σταματήσει το νικηφόρο σερί του
Απόλλωνα, ο οποίος δεν μπόρεσε να αποδράσει με τους
τρεις βαθμούς και μοιραία έπεσε ξανά στην 5η θέση της βαθ-
μολογίας. Η ομάδα του Νικόδημου Παπαβασιλείου κρα-
τούσε την νίκη μέχρι το 84΄ (το γκολ ο Παπουλής 32΄), όμως
το τέρμα του Βαττή της στέρησε τρίτη συνχόμενη νίκη και
ένατη συνολικά στο πρωτάθλημα.

Ομόνοια – πέτυχε το 4ο σερί τρίποντο
Καρέ συνεχόμενων νικών συμπλήρωσε το ‘τριφύλλι’, που

ξεπέρασε διαδοχικά τα εμπόδια των Πάφου, Ολυμπιακού,
Νέας Σαλαμίνας και Αγίας Νάπας. Οι πράσινοι αναζητού-
σαν απεγνωσμένα στην φετινή σεζόν ένα καλό σερί νικών
που θα βοηθήσει στη τόνωση του ηθικού των ποδοσφαιρι-
στών και στην αυτοπεποίθησή τους, πετυχαίνοντας το από
την 11η έως την 14η αγωνιστική. Το 3-0 επί της Αγίας Νάπας
ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη σε έκτασε νίκη των πρασίνων,
μετά το 5-0 στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος και πάλι επί
της Αγίας Νάπας. Τα τέρματα τα πέτυχαν οι Σκέμπρι, Αντρέ
Αλβές και Χριστοφή.
Τρίποντο ανάσας για Νέα Σαλαμίνα

Επιτέλους νίκη για τη Νέα Σαλαμίνα και μάλιστα με τον
καλύτερο τρόπο και στην κατάλληλη στιγμή.

Η ομάδα της Αμμοχώστου, που είχε να κερδίσει από την
τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, το κατάφερε ξανά
απέναντι στον Ολυμπιακό (3-2) και πήρε μια ανάσα. Η Νέα
Σαλαμίνα, αν και βρέθηκε πολύ νωρίς πίσω στο σκορ με 2-
0, κατάφερε να ανατρέψει τα σε βάρος της δεδομένα και να
πανηγυρίσει ένα σπουδαίο τρίποντο που εκτός από την βαθ-
μολογική ανάσα που της δίνει, την ντομπάρει ψυχολογικά
ενόψει της δύσκολης συνέχειας.

Ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ 17΄ με τον Ενρίκε (17΄ και
25΄) ωστόσο οι Ερυθρόλευκοι που έχασαν και πέναλτι στο
83΄ έφτασαν στην ανατρο9πή με γκολ των Γκρει (37΄), Λαμ-
πρόπουλο (44΄) και Όπερ στο (45΄).
Μικρές κατηγορίες

Από νίκη σε νίκη πάνε οι δύο πρωτοπόροι του πρωτα-
θλήματος Β΄ Κατηγορίας, Ερμής και Άρης, που επικράτησας
των αντιπάλων τους και σ’ αυτή την αγωνιστική και παρέ-
μειναν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα συγκατοι-
κώντας. Ο Ερμής επικράτησε του Ακρίτα με 1-2 και έχει 30
βαθμούς, ενώ ο Άρης της Ερήμης με 2-0 και επίσης έχει 30
βαθμούς.

Στις άλλες αναμετρήσεις για την 14η αγωνιστική του πρω-
ταθλήματος σημαντικές νίκες πέτυχαν οι ΑΠΕΠ επί της
ΑΕΚ Κουκλιών με 2-1 και είναι στην 3η θέση του βαθμολο-
γικού πίνακα με 29 βαθμούς. Ο Εθνικός Άσσιας του Χαλκά-
νορα με 3-2, η ΠΑΕΕΚ εκτός έδρας του Οθέλλου με 1-2, ο
Ονήσιλλος της ΑΕΖ με 1-0 και η Αναγέννηση Δερύνειας με
1-0 εκτός έδρας της Ομόνοια Αραδίππου.

Στις τελευταίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα είναι ο
Ακρίτας, ο Εθνικός Άσσιας και ο Χαλκάνορας.
Γ΄Κατηγορία

Η Παρεκκλησιά πέτυχε σπουδαία νίκη με 1-0 επί του
Ατρόμητου Γεροσκήπου και συνεχίζει να κυνηγάει την Καρ-
μιώτισσα που έμεινε στην λευκή ισοπαλία με τον ΑΣΙΛ. Οι
δύο ομάδες θα συναντηθούν στην επόμενη αγωνιστική στο
ντέρμπι της Γ΄ Κατηγορίας.

Η Καρμιώτισσα έχει 35 βαθμούς και η Παρεκκλησιά 28
βαθμούς.

Λευκή ισοπαλία (0-0) έφερε και η τρίτη στον βαθμολο-
γικό πίνακα ομάδα της ΕΝΑΔ Π. Χρυσοχούς με το Φρένα-
ρος. Με το ίδιο σκορ συμβιβάστηκαν ο Αχυρώνας και η
Ορόκλινη. Μεγάλη νίκη για τον Σπάρτακο που επικράτησε
με 4-1 τον Διγενή Μόρφου στο Μακάρειο και για τα Λατσιά
που επιβλήθηκαν της Ελπίδας με 0-2. Ήττα για τον Άδωνη
που έχασε με 3-0 από την Ορμήδεια.
Δ΄ Κατηγορία

Για δέυτερη συνεχόμενη φορά η πρωτοπόρος της Δ΄ Κα-
τηγορίας ομάδα της ΜΕΑΠ Π. Χωρίου απώλεσε βαθμούς.
Αυτή τη φορά έφερε λευκή ισοπαλία (0-0) με τον Ύψωνα.
Το ΘΟΙ που κέρδισε εκτός έδρας την Δυναμό Περβολιών
(1-3) εκμεταλλεύτηκε το στραβοπάτημα της ΜΕΑΠ και μεί-
ωσε στους 5 βαθμούς τη διαφορά. �

Μόνη στην κορυφή θα κάμει Χριστούγεννα η “Κυρία”

Ένας σπάνιας ομορφιάς γκολ
πέτυχε ο Κούλλης Παύλου,
με τον οποίο η ΑΕΚ νίκησε
την Αλκή με 2-0.

Ο Άλντο Αδόρνο άρχισε το 2ο γύρο όπως και τον 1ο: Σκο-
ράροντας εναντίον του Παραλιμνίου.

Ο Γιάννης Οκκάς βοήθησε
την Ανόρθωση να αυξήσει το
σερί σκοραρίσματός της σε
14 αγώνες.
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Tι είπαν... Tι έγραψαν
Νιώθουμε περήφανοι γιατί πιστεύουμε
ότι η προεδρία μας ήταν πετυχημένη.
Δημήτρης Χριστόφιας,
Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Στην περίπτωση των διπλωμάτων ευ-
ρεσιτεχνίας, η αγαπημένη «Ιθάκη» μας
θα είναι σαφώς η Κύπρος.
Χέρμαν βαν Ρομπάι,
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμ-
βουλίου.

Κατά την κυπριακή προεδρία έγιναν

πραγματικά επιτεύγματα.

Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο,

Πρόεδρος της Κομισιόν.

Έχασαν χρήματα όσοι είχαν ποντάρει
στη χρεοκοπία της Ελλάδας.
Γιάννης Στουρνάρας,
Υπουργός Οικονομικών της Ελλά-
δας.

Οι ευρωπαίοι πρέπει να εργασθούν
σκληρότερα, εάν θέλουν να διαφυλά-
ξουν τα κοινωνικά τους κεκτημένα.
Άνγκελα Μέρκελ,
Καγκελάριος της Γερμανίας.

Η Γαλλία δεν χαράσσει πολιτική βάσει

των κρίσεων των οίκων αξιολόγησης. 

Φρανσουά Ολάντ,

Πρόεδρος της Γαλλίας.

Η χώρα είναι σε ασφαλή κατάσταση,

αλλά χρειάζονται ικανά πρόσωπα.

Μάριο Μόντι,

Πρωθυπουργός της Ιταλίας.

Δεν θα χρησιμοποιήσουμε το μηχανι-
σμό στήριξης, παρά μόνο εάν είναι
απαραίτητο για τα συμφέροντα των
Ισπανών.
Μαριάνο Ραχόι,
Πρωθυπουργός της Ισπανίας.
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Στα πλαίσια της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ πραγ-
ματοποιήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου στη Λευκωσία 
συνεδρία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διευθυντών Δη-

μόσιας Διοίκησης EUPAN και της Συνδικαλιστικής Οργά-
νωσης Αντιπροσωπειών της Ευρωπαϊκής Διοίκησης
TUNED, η οποία ανήκει στη δύναμη της Ομοσπονδίας Ευ-
ρωπαϊκών Δημοσιοϋπαλληλικών Συνδικάτων EPSU. Η συ-
νεδρία αποτέλεσε συνέχεια της κοινής συνεδρίας της 
ΠΑΣΥΔΥ με την EPSU που πραγματοποιήθηκε στις 5 Δε-
κεμβρίου, και η οποία ασχολήθηκε με τη φορολογική απάτη
και την εκστρατεία των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων για πά-
ταξη της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής. 

Η κοινή συνεδρία ολοκληρώθηκε με διάσκεψη τύπου
κατά την οποία μίλησαν ο Γενικός Γραμματέας της ΠΑ-
ΣΥΔΥ Γλαύκος Χατζηπέτρου και εκ μέρους της EPSU η
υπεύθυνη λειτουργός για την εκστρατεία της Οργάνωσης
Nadjia Salson. Τονίστηκαν τα καταστροφικά για τις εθνι-
κές οικονομίες αποτελέσματα της φοροδιαφυγής στην
οποία η Κύπρος είναι δυστυχώς μεταξύ των πρωτοπόρων. 

Κεντρικό θέμα στη συνεδρία EUPAN-TUNED ήταν ο
κοινωνικός διάλογος και ο Γ. Γ. της ΠΑΣΥΔΥ ο οποίος μί-
λησε για το θέμα εκ μέρους της TUNED αφού πληροφό-
ρησε τους συνέδρους εν συντομία για την Οργάνωση μας
και τις δράσεις της τόνισε ότι η Κύπρος έχει μακρά παρά-
δοση στον κοινωνικό διάλογο και τη διαδικασία των συλ-
λογικών διαπραγματεύσεων στο δημόσιο τομέα και ανα-
φέρθηκε στην επιτυχή προσφυγή της ΠΑΣΥΔΥ μας στο
Διεθνές Γραφείο Εργασίας όταν η Βουλή δεν ψήφισε μέτρα
που είχαν συνομολογηθεί στα πλαίσια του μηχανισμού συλ-
λογικών διαπραγματεύσεων. Ως γνωστό το ΔΓΕ ζήτησε
τότε από την Κυβέρνηση να περιλαμβάνει στη διαδικασία

και αποτελεσματική διαβούλευση με το Κοινοβούλιο και να
δίδεται προτεραιότητα στις συλλογικές διαπραγματεύσεις
ως μέσο καθορισμού των συνθηκών απασχόληση των δη-
μοσίων υπαλλήλων. 

Ο Γλαύκος Χατζηπέτρου επεσήμανε ότι η θετική αυτή
προσέγγιση στα εργασιακά δρώμενα υποσκάπτεται τώρα
από τους όρους που επέβαλε η Τρόϊκα και οι οποίοι περι-
λαμβάνουν ερήμην των υπαλλήλων επαχθείς περικοπές
στις απολαβές και τα ωφελήματα τους. 

Στη συνεδρία έγινε αναφορά στις δραστηριότητες της
TUNED για τον κοινωνικό διάλογο και ο εκπρόσωπος της
Ιρλανδίας, η οποία θα αναλάβει την Προεδρία της ΕΕ από
τον Ιανουάριο μίλησε για τις επόμενες δραστηριότητες της
Οργάνωσης. 

Η συνεδρία ασχολήθηκε συνοπτικά και με το ρόλο των
ανώτατων λειτουργών δημόσιας διοίκησης και τις ειδικό-
τητες και θα πρέπει να αναπτύξουν. Η Κυπριακή προεδρία
τόνισε την ανάγκη για ανάπτυξη ανθρωποκεντρικής στά-
σης και ευαισθησίας προς τις ανάγκες των εργοδοτούμε-
νων. Ο εκπρόσωπος της Ιρλανδικής Προεδρίας παρουσίασε
πρόγραμμα δράσης της το επόμενο εξάμηνο. 

Στη συνεδρία της Λευκωσίας συμμετείχαν εκτός της Κύ-
πρου και το Βέλγιο, η Αυστρία, η Ολλανδία, η Φιλανδία, η
Πολωνία, η Εσθονία και η Σουηδία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
έχει χρηματοδοτήσει για το χρόνο που λήγει πρόγραμμα
για τη βελτίωση του προσώπου και την ελκυστικότητα της
δημόσιας υπηρεσίας και οι προσπάθειες των συναφών ορ-
γανώσεων κινούνται σ’ αυτά τα πλαίσια με τη διενέργεια
ερευνών, και την επισήμανση στοιχείων καλής εμφάνισης
και ελκυστικότητας του εργασιακού περιβάλλοντος της δη-
μόσιας υπηρεσίας. �

Ο κοινωνικός διάλογος στη συνεδρία EUPAN-TUNED 
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