
Από όλες τις χώρες μέλη της ΕΕ οι εργαζόμενοι έστει-
λαν βροντερό Όχι στη λιτότητα στη Σύνοδο Κορυφής
της ΕΕ την περασμένη βδομάδα. Τονίζεται στο μή-

νυμα ότι τα προβλήματα που επισώρευσε η οικονομική κρίση
δεν επιλύονται με τα μέτρα λιτότητας και η ηγεσία της ΄Ενω-
σης οφείλει να ακολουθήσει εντελώς διαφορετική πολιτική.
Καλείται να υιοθετήσει μέτρα που α οδηγήσουν σε τροχιά

ανάπτυξης και σε εδραίωση ευδαιμο-
νίας για όλους τους Ευρωπαίους πολί-
τες. 

Τα Ευρωπαϊκά Δημοσιοϋπαλληλικά
Συνδικάτα με συνεχή και ισχυρά μηνύ-
ματα προς τον Πρόεδρο Barroso της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον Πρό-
εδρο Van Rompuy του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου τους καλούν να σταματή-
σουν την πολιτική της επιβολής μέτρων
εξυπηρέτησης των συμφερόντων των επιχειρηματιών σε
βάρος των εργαζομένων και να προωθήσουν μέτρα βελτίω-
σης του βιοτικού επιπέδου και των συνθηκών εργασίας των
εργαζομένων και γενικότερα των πολιτών. 

Ισχυρό επίσης μήνυμα στέλλουν οι Ευρωπαίοι εργαζόμε-
νοι στους ηγέτες της ΕΕ να αποφύγουν οποιαδήποτε παρέμ-
βαση στις διαδικασίες συλλογικών  διαπραγματεύσεων για
να εξυπηρέτηση των συμφερόντων των επιχειρηματιών και
γενικότερα του κεφαλαίου. Τονίζουν ότι οι συλλογικές δια-
πραγματεύσεις δεν εντάσσονται στις αρμοδιότητες των Ευ-
ρωπαίων ηγετών. Αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα των
ίδιων των εργαζομένων. 

Τα σαφή μηνύματα που στάληκαν στη Σύνοδο Κορυφής
της περασμένης Πέμπτης και Παρασκευής διακηρύττουν¨

΄Όχι στη λιτότητα. Η πολιτική της λιτότητας δεν οδηγεί σε
οικονομική ανάκαμψη και ανάπτυξη. Αντίθετα οδηγεί σε πε-
ρισσότερη φτώχια, ανισότητα και ανεργία.

Μην αναμιγνύεστε στις Συλλογικές Διαπραγματεύσεις.
Ούτε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ούτε η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή έχουν να διαδραματίσουν οποιοδήποτε ρόλο στις συλ-

λογικές διαπραγματεύσεις. Απαιτούμε σεβασμό στην αυτο-
νομία των κοινωνικών εταίρων. Απαιτούμε αποκατάσταση δι-
καιωμάτων και διαδικασιών διαπραγμάτευσης που έχουν δια-
βρωθεί με τα μέτρα λιτότητας.

Να πληρώσουν οι κερδοσκόποι της οικονομίας. Η τραπε-
ζική κρίση είναι συνέπεια του εκτροχιασμού του τραπεζικού
τομέα. Η απληστία των τραπεζιτών αποσκοπούσε μόνο στα
βραχυπρόθεσμα προσωπικά τους οφέλη και στην αποκόμιση
υπέρογκων φιλοδωρημάτων. Απαιτούμε τράπεζες που εξυ-
πηρετούν τα συμφέροντα των εργαζομένων, των οικογενειών
τους και της κοινωνίας γενικότερα. 

Όχι στις περικοπές στις δημόσιες δαπάνες. Οι περικοπές
αυτές αυξάνουν τη φτώχια, υποβαθμίζουν την ποιότητα των
υπηρεσιών, της εργασίας, των απολαβών και των συντάξεων.
Απαιτούμε να σταματήσει η προώθηση των πολιτικών αυτών. 

Ζητούμε να δοθεί προτεραιότητα στην ανάπτυξη και την
απασχόληση. Με 26 εκατομμύρια ανέργους και πολλά εκα-
τομμύρια νέους χωρίς απασχόληση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και οι κυβερνήσεις των κρατών μελών οφείλουν να επενδύ-
σουν στις δημόσιες υπηρεσίες και σε υποδομές που οδηγούν
σε ευοίωνο μέλλον.

Απαιτούμε φορολογική δικαιοσύνη. Ένα τρισεκατομμύριο
ευρώ χάνονται κάθε χρόνο στην ΕΕ από τη φοροδιαφυγή. Οι
περισσότερες εταιρίες και οι εύποροι δεν καταβάλλουν το με-
ρίδιο τους του φόρου για να χρηματοδοτηθούν ι οι δημόσιες
υπηρεσίες. Απαιτούμε καταβολή του ποσού αυτού που δεν
καταβλήθηκε ώστε να χρησιμοποιηθεί για βελτίωση της δη-
μόσιας υγείας και της εκπαίδευσης και για να αντιμετωπισθεί
αποτελεσματικά η αυξανόμενη φτώχια στην Ευρωπαϊκή κοι-
νωνία. n
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Το ΔΝΤ και η γενική του Διευθύντρια
απαιτούν τήρηση των συμφωνηθέν-
των, όμως φαίνεται να αντιλαμβά-
νονται και τη ζημιά που προκάλεσαν
οι μειώσεις των μισθών και των συν-
τάξεων. σελ. 3

Ο Μάριο Ντράγκι επιδιώκει τη σύ-
σταση ενιαίου, κεντρικού ευρωπαϊκού
εποπτικού μηχανισμού και Ευρωπαϊ-
κού Ταμείου για απευθείας διάσωση
των πιστωτικών ιδρυμάτων.  σελ. 11

Εννέα στίχοι του Κ.Π. Καβάφη,
γραμμένοι με μεγάλα γράμματα σε
σταθμούς του μετρό, σε τραμ και 
λεωφορεία, κυκλοφορούν στην
Αθήνα, ζητώντας από το κοινό να

«συνομιλήσει» με τον Αλεξανδρινό ποιητή. σελ. 12

Οι στίχοι του Καβάφη ταξιδεύουν στην Αθήνα

Ντράγκι: Σχέδιο για διασώσεις τραπεζών

Να μπει τέλος σε μέτρα και λιτότητα

ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ

Αγαπάς την Κύπρο;

ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ...
∆είχνουμε 
ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ 
στη ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗ

Όχι στη λιτότητα το ισχυρό μήνυμα 
προς τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ 



ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
Οι πιο κάτω Ιατρικοί Λειτουργοί, 2ης

Τάξης, προάγονται στη συνδυασμένη θέση
Ιατρικού Λειτουργού, 1ης Τάξης, από την 1η
Μαρτίου 2013: Αλέξης Καλαβάς, Κυπρο-
ύλλα Μουσικού, Περικλής Περικλέους, Μά-
ριος Σωτηρίου.
ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ

Η Φανή Κεζούδη, Βοηθός Γραμματειακός
Λειτουργός, παραιτήθηκε από τις 12 Σε-
πτεμβρίου 2013.

O Nεόφυτος Στεφάνου, Νοσηλευτικός
Λειτουργός, παραιτήθηκε από τις 6 Οκτω-
βρίου 2013.
ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ

Ο Λουκάς Γ. Κωνσταντινίδης, Προϊστάμε-
νος Νοσηλευτικός Λειτουργός, Νοσηλευτι-
κός Κλάδος Ψυχικής Υγείας, αφυπηρέτησε
από τις 17 Σεπτεμβρίου 2013.

Ο Κυριάκος Κ. Πιττάκας, Ανώτερος Νο-
σηλευτικός Λειτουργός, Νοσηλευτικός Κλά-
δος Ψυχικής Υγείας, αφυπηρέτησε από τις 18
Σεπτεμβρίου 2013.

Η Χριστίνα Παμπακά, Νοσοκόμος, Νοση-
λευτικός Κλάδος Ψυχικής Υγείας, αφυπηρέ-
τησε από τις 18 Σεπτεμβρίου 2013.

Η Δέσπω Πρωτοπαπά, Ιατρικός Λειτουρ-
γός, 1ης Τάξης, αφυπηρέτησε από τις 19 Σε-
πτεμβρίου 2013.

Ο Πέτρος Χρ. Παντελίδης, Ανώτερος Λει-
τουργός Ελέγχου, Ελεγκτική Υπηρεσία, αφυ-
πηρέτησε από τις 26 Σεπτεμβρίου 2013.

Ο Νίκος Νικολαΐδης, Πρώτος Εξεταστής,
Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Πα-
ραλήπτη, αφυπηρέτησε από τις 23 Σεπτεμ-
βρίου 2013.

Η Χρυστάλλα Καμπούρη, Πρώτος Εξετα-
στής, Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίση-
μου Παραλήπτη αφυπηρέτησε από τις 23 Σε-
πτεμβρίου 2013.

Η Στέλλα Γ. Ηρακλείδου, Ανώτερος
Ασφαλιστικός Λειτουργός, αφυπηρέτησε
από τις 8 Απριλίου 2013.

Ο Θεόδωρος Α. Γεωργαλλή, Κτηματολο-
γικός Λειτουργός, 1ης Τάξης, αφυπηρέτησε
από τις 20 Σεπτεμβρίου 2013.

Ο Ευθύμιος Ευθυμίου, Ανώτερος Λειτουρ-
γός Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, αφυπηρέ-
τησε από τις 20 Σεπτεμβρίου 2013.

Ο Νίκος Σύκας, Διοικητικός Λειτουργός,

αφυπηρέτησε από τις 24 Σεπτεμβρίου 2013.
Ο Γεώργιος Φιλίππου, Γραμματειακός Λει-

τουργός, αφυπηρέτησε από τις 20 Σεπτεμ-
βρίου 2013.

Ο Τάκης Οικονομίδης, Βοηθός Γραμματει-
ακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις 29
Σεπτεμβρίου 2013.

Ο Κύπρος Χ. Κυπριανού, Ανώτερος Τεχνι-
κός Επιθεωρητής, Τμήμα Δημοσίων Έργων,
αφυπηρέτησε από τις 23 Σεπτεμβρίου 2013.

Η Στέλλα Δημητρίου, Ανώτερη Νοσηλευ-
τικός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις 21
Σεπτεμβρίου 2013.

Η Ελένη Γεωργίου, Βοηθός Προϊστάμενος
Νοσηλευτικός Λειτουργός, αφυπηρέτησε
από της 21 Σεπτεμβρίου 2013.

Η Παναγιώτα Κίτσιου, Ανώτερος Ιατρικός
Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις 24 Σε-
πτεμβρίου 2013.

Η Μαρία Μεϊβατζή, Βοηθός Οδοντια-
τρείου, αφυπηρέτησε από την 1η Ιουλίου
2013.

Η Ιωάννα Πελεκανή-Ταλιώτη, Πρώτος
Κτηνιατρικός Φαρμακοποιός, αφυπηρέτησε
από την 1η Οκτωβρίου 2013.

Η Ελένη Σιακαλλή, Ανώτερος Εκτελεστι-
κός Μηχανικός, Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων,
αφυπηρέτησε από τις 30 Σεπτεμβρίου 2013.

Ο Ανδρέας Χρ. Κάιζερ, Τεχνικός, Τμήμα
Ανάπτυξης Υδάτων, αφυπηρέτησε από τις 16
Αυγούστου 2013.

Ο Παναγιώτης Ιωάννου, Αρχιεπιστάτης
Διατρήσεων, Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπη-
σης, αφυπηρέτησε από τις 23 Σεπτεμβρίου
2013.

Ο Βάσος Βασιλείου, Ανώτερος Τεχνικός,
Τμήμα Αναδασμού, αφυπηρέτησε από την
1η Οκτωβρίου 2013.

Ο Κώστας Χατζηγιάννης, Ανώτερος Τε-
χνικός Γεωργικών Ερευνών, Ινστιτούτο Γε-
ωργικών Ερευνών, αφυπηρέτησε από τις 30
Σεπτεμβρίου 2013.

Ο Σταύρος Παπαδόπουλος, Αρχιδεσμοφύ-
λακας, αφυπηρέτησε από τις 25 Σεπτεμβρίου
2013.

Η Τζιοβάννα Σεργίου-Σουρουλλά, Ανώτε-
ρος Εκπαιδευτής Οικοτεχνίας/Χειροτεχνίας,
αφυπηρέτησε από τις 30 Σεπτεμβρίου 2013.

Ο Γιάννης Ι. Κοντός, Ανώτερος Λειτουρ-
γός Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφυπηρέ-
τησε από την 1η Οκτωβρίου 2013.

Ο Κώστας Εμμανουήλ,
Λειτουργός Εφόρου Εται-
ρειών και Επίσημου Παρα-
λήπτη, αφυπηρέτησε από τις
30 Σεπτεμβρίου 2013.

Η Μάρω Κ. Παπαδοπού-
λου, Πρώτος Ασφαλιστικός
Λειτουργός, αφυπηρέτησε
από τις 30 Σεπτεμβρίου
2013.

Η Ανδρούλλα Δ. Παφίτου,

Πρώτος Ασφαλιστικός Λειτουργός, αφυπη-
ρέτησε από τις 30 Σεπτεμβρίου 2013.

Ο Αργύριος Κ. Παπαναστασίου, Έπαρχος,
αφυπηρέτησε από τις 30 Σεπτεμβρίου 2013.

Ο Χριστόφορος Θεοδουλίδης, Ανώτερος
Λειτουργός Πολεοδομίας, αφυπηρέτησε από
τις 30 Σεπτεμβρίου 2013.

Ο Σωτήρης Κώστης, Λειτουργός Πολεο-
δομίας, 1ης Τάξης, αφυπηρέτησε από την 1η
Οκτωβρίου 2013.

Η Κλέα Ε. Κυριακίδου, Κτηματολογικός
Λειτουργός, 1ης Τάξης, αφυπηρέτησε από
την 1η Οκτωβρίου 2013.

Ο Λεωνίδας Α. Φιλίππου, Κτηματολογικός
Λειτουργός, 1ης Τάξης, αφυπηρέτησε από
την 1η Οκτωβρίου 2013.

Ο Ιωάννης Φ. Χριστοδούλου, Κτηματολο-
γικός Λειτουργός, 2ης Τάξης, αφυπηρέτησε
από τις 2 Οκτωβρίου 2013.

Ο Χρίστος Χριστοφή, Βοηθός Κτηματο-
λογικός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από την
1η Οκτωβρίου 2013.

Η Χλόη Χρ. Σαββίδου, Λειτουργός Τύπου
και Πληροφοριών Α΄, αφυπηρέτησε από τις
30 Σεπτεμβρίου 2013.

Η Γιούλα Χατζηκυπριανού, Βοηθός Γρα-
φείου, αφυπηρέτησε από την 1η Οκτωβρίου
2013.

Ο Αναστάσιος Χατζηγεωργίου, Ανώτερος
Τελωνειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από
τις 2 Οκτωβρίου 2013.

Ο Αντώνης Μ. Ελπιδοφόρου, Βοηθός Τε-
λώνης, αφυπηρέτησε από την 1η Οκτωβρίου
2013.

Η Στάλα Κωνσταντίνου, Ανώτερος Διοι-
κητικός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις
26 Σεπτεμβρίου 2013.

Η Μαρούλλα Α. Βοσκού, Ανώτερος Γραμ-
ματειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις
30 Σεπτεμβρίου 2013.

Η Αγνή Ι. Αναστασίου, Ανώτερος Γραμμα-
τειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από την
1η Οκτωβρίου 2013.

Η Γεωργία Χριστοδούλου, Γραμματειακός
Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις 30 Σε-
πτεμβρίου 2013.

Η Ελένη Ερμογένους, Γραμματειακός Λει-
τουργός, αφυπηρέτησε από τις 30 Σεπτεμ-
βρίου 2013.

Η Έφη Ιωαννίδου, Γραμματειακός Λει-
τουργός, αφυπηρέτησε από τις 30 Σεπτεμ-
βρίου 2013.

Ο Ανδρέας Χ. Αριστοδήμου, Γραμματει-
ακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις 27
Σεπτεμβρίου 2013.

Η Στέλλα Σωτηρίου, Γραμματειακός Λει-

τουργός, αφυπηρέτησε από την 1η Οκτω-
βρίου 2013.

Ο Φυλακτής Πολυκάρπου, Γραμματειακός
Λειτουργός, αφυπηρέτησε από την 1η
Οκτωβρίου 2013.

Η Χρυστάλλα Α. Σάββα, Γραμματειακός
Λειτουργός, αφυπηρέτησε από την 1η
Οκτωβρίου 2013.

Η Δήμητρα Λ. Κωνσταντίνου, Βοηθός
Γραμματειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε
από την 1η Οκτωβρίου 2013.

Ο Φοίβος Ιωσήφ, Βοηθός Γραφείου Α΄,
αφυπηρέτησε από τις 30 Σεπτεμβρίου 2013.

Η Κυριακή Χαρή, Βοηθός Γραφείου, αφυ-
πηρέτησε από τις 30 Σεπτεμβρίου 2013.

Η Ειρήνη Αριστοκλέους, Επιμελητής, 1ης
Τάξης, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού,
αφυπηρέτησε από τις 26 Σεπτεμβρίου 2013.

Ο Ιωάννης Κ. Ιωνά, Ανώτερος Ερευνητής,
Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών, αφυπηρέ-
τησε από τις 30 Σεπτεμβρίου 2013.

Ο Κυριάκος Θεοφάνους, Τεχνικός Επιθε-
ωρητής, Τμήμα Δημοσίων Έργων, αφυπηρέ-
τησε από την 1η Οκτωβρίου 2013.

Ο Ανδρέας Π. Στυλιανού, Αρχιεπιστάτης,
Τμήμα Δημοσίων Έργων, αφυπηρέτησε από
την 1η Οκτωβρίου 2013.

Η Δώρα Πολυβίου, Πρώτη Νοσηλευτικός
Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις 30 Σε-
πτεμβρίου 2013.

Η Αθηνά Ηλία, Ανώτερη Νοσηλευτικός
Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις 30 Σε-
πτεμβρίου 2013.

Η Αυγή Νοεφύτου-Ζαβρού, Ανώτερη Νο-
σηλευτικός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από
την 1η Οκτωβρίου 2013.

Η Αναστασία Κωνσταντινίδου, Νοσοκό-
μος, αφυπηρέτησε από τις 30 Σεπτεμβρίου
2013.

Ο Μιχαήλ Αθανασίου, Νοσοκόμος, αφυ-
πηρέτησε από τις 30 Σεπτεμβρίου 2013.

Η Ελένη Ναύτη, Βοηθός Οδοντιατρείου,
αφυπηρέτησε από την 1η Οκτωβρίου 2013.

Η Παναγιώτα Κωνσταντινίδου, Βοηθός
Οδοντιατρείου, αφυπηρέτησε από την 1η
Οκτωβρίου 2013.

Ο Σάββας Γ. Κυπριανού, Δασικός Λει-
τουργός, 1ης Τάξης, αφυπηρέτησε από την
1η Οκτωβρίου 2013.

Ο Νίκος Δ. Παρούτης, Ανώτερος Επιθεω-
ρητής Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών,
αφυπηρέτησε από τις 2 Οκτωβρίου 2013.

Ο Χρίστος Α. Αγγελίδης, Ανώτερος Λει-
τουργός Εργασίας, αφυπηρέτησε από τις 2
Οκτωβρίου 2013. n
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Κατά νόμο υπεύθυνος,
Γλαύκος Χατζηπέτρου, Γ.Γ. ΠΑΣΥΔΥ,
Τηλ. 22844445
e-mail pasydy.glaos@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 συνερ-
γάτες δεν δεσμεύουν κατ’ ανάγκην την

ΠΑΣΥΔΥ. Οι συνεργασίες να περιορίζον-
ται κατά το δυνατό στις 400 λέξεις.
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 

ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΠΑΣΥΔΥ) 

Τί να πω και τί να γράψω που μάς έχουν διαλύσει
κι από τις πολλές απάτες όλα έχουν ατονήσει;
Όποια πέτρα κι αν σηκώσεις ένα σκάνδαλο θα βρεις
και για τη δικαιοσύνη άξιο είναι ν’ απορείς
που αδυνατεί το νόμο πάραυτα να εφαρμόσει
και ούτω αναμένουμε μεσσία να μάς σώσει!
Με την Τρόικα παρούσα όλα βγήκαν στον αέρα
κι από άσπρη είναι μαύρη έκτοτε κάθε μας μέρα
κι η ελπίδα, όπως λένε, που πεθαίνει τελευταία
χάθηκε εις την πορεία και ας ήτανε... ευκταία!!
Ας μην αυταπατόμεθα πως η ζωή θ’ αλλάξει
κι ότι με το αέριο όλα θα είν’ εντάξει
γιατί κάποιοι «ειδήμονες» τούτο θα ξεπουλήσουν
ερήμην του φτωχού λαού διά να θησαυρίσουν!!!

Kωστάκης Π. Iωαννίδης

H ΣATIPA TOY K.Π.I.

ΚΑΤΗΦΟΡΟΣ

ΔIOPIΣMOI / ΠPOAΓΩΓEΣ / ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ
Aπό την Eπίσημη Eφημερίδα

Oικιστικό τεμάχιο
σε Αγίους Τριμιθιάς

Πωλείται οικιστικό τεμά-
χιο σε ωραία περιοχή
στους Αγίους Τριμιθιάς,
900 τ.μ. κατάλληλο για να
κτιστούν τρείς μεζονέτες
270 τ.μ. η κάθε μία, στην
τιμή των 75000 χιλιάδων
ευρώ. 

τηλ: 99669990



Ρημάζουν τα εισοδήματα των λαών

Φρίκη προκαλούν τα στοιχεία που έδωσε
στη δημοσιότητα η Κομισιόν για τις μεταβο-
λές που έχει υποστεί το πραγματικό ακαθά-

ριστο διαθέσιμο
εισόδημα των
ν ο ι κ ο κ υ ρ ι ώ ν
στις χώρες της
ΕΕ από το έτος
2007, τελευταία

χρονιά πριν από την οικονομική κρίση, μέχρι
το τέλος του 2012. Όπως θα ανέμενε κανείς,
η χώρα όπου έχει σημειωθεί η μεγαλύτερη
καταβαράθρωση του ακαθάριστου διαθέσι-
μου εισοδήματος σε ολόκληρη την ΕΕ είναι η
Ελλάδα.

Βάσει των επίσημων στοιχείων της Κομι-
σιόν, λοιπόν, η μείωση του διαθέσιμου εισο-
δήματος των Ελλήνων είναι τρομακτική:
35,4%! Απώλεια του 35% του εισοδήματος
των ελληνικών νοικοκυριών μέσα σε έξι
μόλις χρόνια! Απίστευτο ποσοστό για καιρό
ειρήνης. Το σοκ των Ελλήνων όμως γίνεται
πολύ ισχυρότερο όταν διαπιστώνουν ότι ο
καταποντισμός του πραγματικού ακαθάρι-
στου διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυ-
ριών της χώρας μας είναι ασύγκριτα χειρό-
τερος από τη μείωση του αντίστοιχου εισο-
δήματος των δύο άλλων χωρών που έχουν
τεθεί υπό μνημονιακό καθεστώς. Την ίδια
εξαετία 2007-2012 το εν λόγω εισόδημα μει-
ώθηκε στη μεν Ιρλανδία μόνο κατά 6,2%,
στη δε Πορτογαλία κατά 5,3%. Σχεδόν... έξι
και επτά (!) φορές μεγαλύτερη δηλαδή ήταν
η καθίζηση του διαθέσιμου εισοδήματος των
Ελλήνων από εκείνο των Ιρλανδών και των
Πορτογάλων!   Έτσι όμως αποδεικνύονται
εμπράκτως δύο τουλάχιστον πράγματα:

Πρώτον, η κοινωνική βαρβαρότητα του
μνημονίου που επιβλήθηκε στην Ελλάδα
από τους εταίρους της ΕΕ με επικεφαλής
τους Γερμανούς σε σύγκριση με τα μνημόνια
που επιβλήθηκαν σε άλλες χώρες. Δεύτερον,
η παντελής ανικανότητα των Ελλήνων πολι-
τικών ηγετών να υπερασπιστούν τα συμφέ-
ροντα του ελληνικού λαού και να αποτρέ-
ψουν την οικονομική του καταβαράθρωση -
αν φυσικά υποθέσουμε ότι είχαν πρόθεση
υπεράσπισης των Ελλήνων πολιτών. Το
αβυσσαλέο σε σύγκριση με το αντίστοιχο
των άλλων χωρών ποσοστό κατακρήμνισης
του διαθέσιμου εισοδήματος των ελληνικών
νοικοκυριών υποδηλώνει επίσης την ορθό-
τητα του ισχυρισμού ότι η Ελλάδα έχει με-
τατραπεί σε κοινωνικό πειραματόζωο της
Ευρωζώνης προκειμένου να διαπιστώσουν οι
Γερμανοί και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες μέχρι
ποιου σημείου αντέχουν οι λαοί τον εξαν-
δραποδισμό και την οικονομική εξαθλίωση
χωρίς να εξεγερθούν.

Γιώργος Δελαστίκ, 
«ΕΘΝΟΣ», 24.10.2013

• Οι μειώσεις στο δημόσιο και ευρύτερο
δημόσιο τομέα της Κύπρου είναι παρα-
πλήσιες, ενώ στον ιδιωτικό τομέα ίσως
να είναι και μεγαλύτερες.

?

Να μπει τέλος σε μέτρα και λιτότητα

Η επιστροφή των επικεφαλής της τρόικας
για να συνεχίσουν την επιθεώρηση του Ελ-
ληνικού Προγράμ ματος, που καθορίστηκε
στις 4 Νοεμβρίου, θα σημάνει την έναρξη
ενός «πολέμου» μεταξύ των ελληνικών
αρχών και των εκπροσώπων των δανειστών.

Είναι ένα έργο που
έχει παρακολου-
θήσει πολλές
φορές ο ελληνικός
λαός, και η αλή-
θεια είναι ότι έχει
κουράσει όλους
μας, εκτός από
τους πρωταγωνι-

στές, οι οποίοι δείχνουν να ζουν κάθε στιγμή
αυτού του «πολέμου».

Το τελευταίο διάστημα ο πρωθυπουργός
Αντώνης Σαμαράς, που πρωταγωνίστησε
στην επιβολή των μέτρων τους προηγούμε-
νους 16 μήνες, αρνείται κατηγορηματικά και
απορρίπτει νέα, προφανώς επειδή γνωρίζει
το αυτονόητο: ότι ο λαός δεν αντέχει νέα
μέτρα, τα οποία πιθανότατα θα οδηγήσουν
σε εκλογές. Και είναι αβέβαιο αν στην εκλο-
γική αυτή αναμέτρηση θα τον επιβραβεύ-
σουν οι πολίτες, διότι η συντριπτική πλει-
οψηφία αυτών έχουν επηρεαστεί δραματικά
από την οικονομική κρίση που προκάλεσαν
οι πολιτικοί και οι τραπεζίτες.

Έχουμε υπογραμμίσει άπειρες φορές ότι η
Ελλάδα χρειάζεται ανάπτυξη, ενίσχυση της
αγοράς και ειδικά των μικρομεσαίων επιχει-
ρήσεων για να δημιουργηθούν θέσεις εργα-
σίας. Η μείωση της ανεργίας είναι πρώτα απ’
όλα κέρδος για το κράτος, διότι ο κάθε νέος
εργάτης και υπάλληλος είναι αυτόματα μη-
χανή παραγωγής εσόδων (για το κράτος). Η
λιτότητα είναι καταστροφική συνταγή και
σφάλλουν οι δανειστές να επιμένουν στη συ-
νέχισή της.

Βέβαια, όποιος παρακολουθεί διά γυμνού
οφθαλμού τις κινήσεις του ΔΝΤ και της γε-
νικής διευθύντριας, γίνεται μάρτυρας μιας
μικρής αλλά σημαντικής αλλαγής στον
τρόπο σκέψης των αξιωματούχων. Οπωσδή-
ποτε απαιτούν τήρηση των συμφωνηθέντων,
όμως φαίνεται να αντιλαμβάνονται και τη
ζημιά που προκάλεσαν τα οριζόντια μέτρα,
οι μειώσεις των μισθών και των συντάξεων.

Έχει κάθε δικαίωμα η ελληνική κυβέρνηση
να αρνείται τα μέτρα και είναι ενθαρρυντική
εξέλιξη η άρνηση του κ. Σαμαρά να τα απο-
δεχθεί. Βεβαίως πρέπει να τονίσουμε ότι η
μεγάλη αλλαγή του πρωθυπουργού στο
θέμα των μέτρων προέκυψε μετά τη συνάν-
τησή του με την κ. Λαγκάρντ, την 1η Οκτω-
βρίου. Δεν έχει σημασία ποιος έπεισε τον
άλλο. Το μείζον θέμα για τους πολίτες και
την Ελλάδα είναι να τερματιστεί η κατα-
στροφική πολιτική της λιτότητας και της συ-
νεχούς επιβολής μέτρων.

Μιχάλης Ιγνατίου, 
«ΕΘΝΟΣ», 29.10.2013

• Δυστυχώς ουδείς νοιάζεται για το λαό
και τις αντοχές του. n
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Aπόψεις και σχόλια

ΗΥπουργός Εργασίας και Κοινωνι-
κών Ασφαλίσεων έχει διορίσει ως
μέλη του Εργατικού Συμβουλευτικού

Σώματος για την περίοδο 1/20/2013 μέχρι
30/9/2015 τους εκπροσώπους των εργοδοτι-
κών και εργατικών οργανώσεων ΟΕΒ,
ΚΕΒΕ, ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ.

Στις συνεδριάσεις του Σώματος θα παρευ-
ρίσκονται επίσης ως παρακαθήμενοι οι
Γλαύκος Χατζηπέτρου και Γρηγόρης Κα-
τσελλής που υποδείχθηκαν από την ΠΑ-
ΣΥΔΥ και την ΠΟΑΣ.

Οι θέσεις των Αντιπροσώπων του Συνδέ-
σμου Τούρκων Εργοδοτών και Τουρκικού
Εμπορικού Επιμελητηρίου και της Συνομο-
σπονδίας Τουρκικών Συντεχνιών παραμέ-
νουν κενές.

Πρόεδρος του Σώματος είναι ο Υπουργός

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή αν-
τιπρόσωπός του.

Οι όροι εντολής του Σώματος είναι οι ακό-
λουθοι:

(α) να συμβουλεύει τον Υπουργό Εργα-
σίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,

(i) πάνω σ’ όλα τα εργατικά ζητήματα και
την προαγωγή της εργατικής ειρήνης,

(ii) σε θέματα για τα οποία οι εργοδότες
και οι εργοδοτούμενοι έχουν κοινό ενδιαφέ-
ρον,

(iii) για τρόπους και μέσα ενθάρρυνσης
της τακτικής μελέτης από μέρους τόσο των
εργοδοτών όσον και των εργοδοτουμένων,
όλων των ζητημάτων που επηρεάζουν την
πρόοδο και ανάπτυξη της βιομηχανίας,

(β) να υποβάλλει συστάσεις και εισηγή-
σεις αναφορικά με την εργατική νομοθεσία.n

Επαναδιορίστηκαν οι εκπρόσωποι
στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα

Ανακοίνωση των Τμημάτων Δημό-
σιας Διοίκησης και Προσωπικού και
Υπηρεσιών Πληροφορικής του

Υπουργείου Οικονομικών πληροφορεί τους
πολίτες ότι οι αναφορές που έγιναν στα
ΜΜΕ στις 23 Οκτωβρίου - σχετικά με επι-
θέσεις που δέχτηκε το σύστημα έκδοσης
Κάρτας Νοσηλείας του Υπουργείου Υγείας
μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πο-
λίτη με αποτέλεσμα την παράνομη έκδοση
καρτών νοσηλείας σε μη δικαιούχους- δεν
ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. 

Επιθυμούν επίσης να παραθέσουν τα
σωστά γεγονότα σε σχέση με όσα αναφέ-
ρονται στα εν λόγω δημοσιεύματα και ρε-
πορτάζ: Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου
κατά το 2012 διεξήγαγε έρευνα με σκοπό την
αξιολόγηση των δικλίδων ασφαλείας του δι-
κτύου των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πο-
λίτη και των επιμέρους συστημάτων που
χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση του
κοινού. Με βάση τα πορίσματα της εν λόγω

μελέτης, το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορι-
κής, ως αρμόδιο, έχει τροχοδρομήσει τις
απαιτούμενες διαδικασίες για βελτίωση και
ενδυνάμωση των μέτρων ασφάλειας του δι-
κτύου και των επιμέρους συστημάτων. 

Τονίζεται ότι στις 23/10/2013, μετά τη δη-
μοσίευση του θέματος, το Τμήμα Υπηρεσιών
Πληροφορικής προέβη σε όλους τους απαι-
τούμενους ελέγχους του κυβερνητικού δι-
κτύου και των επηρεαζόμενων συστημάτων
για τον εντοπισμό πιθανών επιθέσεων και
επιβεβαιώνεται ότι κάτι τέτοιο δεν έχει συμ-
βεί. 

Ως εκ τούτου πληροφορούνται οι πολίτες
ότι τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη
λειτουργούν ομαλά και δεν έχει προκληθεί
οποιαδήποτε διακοπή στη λειτουργία των
συστημάτων ή κακόβουλη τροποποίηση στα
δεδομένα που είναι καταχωρημένα στα πλη-
ροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιούν-
ται για την παροχή υπηρεσιών. n

Ουδεμία ανωμαλία στα ΚΕΠ
για την έκδοση Κάρτας Νοσηλείας

Σε γενική ανασκόπηση και χαρτογρά-
φηση των διαδικασιών που ακολου-
θούνται στα Νοσοκομεία αναφορικά

με τις αιμοδοσίες, τον έλεγχο και την επε-
ξεργασία του αίματος θα προβεί κλιμάκιο
που όρισε ο Υπουργός Υγείας το οποίο απο-
τελείται από τη Ζωή Σιδερά, Ανώτερη Λει-
τουργό Νοσοκομειακού Εργαστηρίου και
την δρα Ντία Βωνιάτη, μέλος της διοίκησης
του Υπουργείου Υγείας.

Όπως δήλωσε ο Υπουργός Υγείας ανά-

λογα με τις εισηγήσεις που θα υποβληθούν
το Υπουργείο Υγείας θα λάβει τις απαραίτη-
τητες αποφάσεις, με σκοπό την περαιτέρω
βελτίωση των υφιστάμενων διαδικασιών.

Διαβεβαίωσε παράλληλα πως, σε περί-
πτωση που κριθεί ότι το σύστημα δεν είναι
απολύτως επαρκές, το Υπουργείο Υγείας θα
πράξει ό,τι χρειάζεται, είτε μέσω αγοράς εξο-
πλισμού είτε μέσω βελτίωσης των διαδικα-
σιών, προκειμένου να διασφαλίσει την ποι-
ότητα του αίματος στα νοσηλευτήρια. n

Ανασκόπηση των διαδικασιών ελέγχου
στις υπηρεσίες αιμοδοσίας

Έναρξη μαθημάτων 
στα Επιμορφωτικά Κέντρα
Τα Επιμορφωτικά Κέντρα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνουν ότι η
έναρξη της λειτουργίας των μαθημάτων προγραμματίζεται από τη δεύτερη εβδομάδα του
Νοέμβρη του 2013 και μετά.



EPEYNA, ETOIMAZEI: Nάσω Κασoυλίδoυ

ΣΕλIδΑ ΤΗΣ ΓYνΑIΚΑΣ
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«H αύξηση της γυναικείας απασχόλησης
είναι προς όφελος όλων και με πολλούς τρό-
πους», γράφει στο blog της η Κριστίν Λαγ-
κάρντ. Και για να αποδείξει τα λεγόμενά
της, η διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματι-
κού Ταμείου (ΔΝΤ), ζήτησε νέα μελέτη ανα-
φορικά με τη συμβολή των γυναικών στην
παγκόσμια οικονομία. Τα αποτελέσματα
είναι πειστικά: η καταπολέμηση των ανισο-
τήτων στον τομέα της απασχόλησης θα επέ-
τρεπε αφενός την ενίσχυση της ανάπτυξης,
τη μείωση της φτώχειας και τη διάσωση των
ασφαλιστικών ταμείων.

Αν ο αριθμός των γυναικών στην αγορά
εργασίας ήταν ίδιος με αυτόν των ανδρών, το
αμερικανικό ΑΕΠ θα αυξανόταν κατά 5 %,
το Ιαπωνικό κατά 9 % και της Αιγύπτου θα
έκανε άλμα κατά 34 %. Αυτό είναι το αποτέ-
λεσμα της μελέτης «Γυναίκες, εργασία και οι-
κονομία: «Μακροοικονομικά Κέρδη από
την Ισότητα των Φύλων» «Women, Work
and the Economy: Macroeconomic Gains
from Gender Equity», που δημοσιεύθηκε
από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ),
κατόπιν αιτήματος της διευθύντριας της,

Κριστίν Λαγκάρντ. Αν «η αύξηση του ποσο-
στού απασχόλησης των γυναικών είναι προς
όφελος όλων και με πολλούς τρόπους», όπως
αναφέρει στο blog της, η διευθύντρια του
ΔΝΤ και πρώην υπουργός οικονομικών της
Γαλλίας, «η ισότητα των ευκαιριών για τις γυ-
ναίκες, παρά την όποια πρόοδο, βρίσκεται σε
τέλμα».
Μόνο το 40 % των γυναικών παγκο-
σμίως εργάζεται

Και πράγματι, σύμφωνα με τη μελέτη, που
δημοσιεύθηκε με αφορμή τη συζήτηση με-
ταξύ του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ Μπιλ
Κλίντον, της διευθύντριας του Facebook 
Sheryl Sandberg, του δισεκατομμυριούχου

και φιλάνθρωπου Αγγλο-Σουδανού Mo
Ibrahim και της διευθύντριας του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου, οι γυναίκες αποτε-
λούν επισήμως μόνο το 40 % του παγκό-
σμιου εργατικού δυναμικού. Αλλά, όπως
γνωρίζουμε, είναι αυτές που κάνουν το με-
γαλύτερο μέρος της απλήρωτης εργασίας.
Είναι επίσης αυτές που πλήττονται περισσό-
τερο από την κρίση και είναι αυτές που αμεί-
βονται λιγότερο από τους άνδρες για την
ίδια εργασία... Ωστόσο, η καταπολέμηση της
έμφυλης ανισότητας έχει αντίκτυπο στην οι-
κονομία, ιδίως στην οικονομία των αναπτυ-
σόμενων χωρών.

Σύμφωνα με τους οικονομολόγους του
ΔΝΤ, 865 εκατομμύρια γυναίκες θα μπο-
ρούσαν να συμβάλουν στην οικονομία της
χώρας τους, μεταξύ των οποίων 812 εκατομ-
μύρια προέρχονται από αναπτυσόμενες και
αναδυόμενες χώρες. Όπως αναφέρει η έκ-
θεση, στις χώρες αυτές η εργασία των γυναι-
κών θα επέτρεπε την ώθηση της ανάπτυξης.
Οι γυναίκες επενδύουν τα έσοδά τους στην
εκπαίδευση των παιδιών τους, συμμετέχον-
τας σ’ έναν «ενάρετο κύκλο». Στις ανεπτυγ-

μένες χώρες, μεγαλύτερη συμμετοχή τους
στην αγορά εργασίας θα αντισταθμίσει τη
μείωση εργατικού δυναμικού και την διά-
σωση των ασφαλιστικών ταμείων. Το ΔΝΤ
συνιστά λοιπόν την εφαρμογή συγκεκριμέ-
νων φορολογικών πολιτικών -φορολογών-
τας περισσότερο το ατομικό εισόδημα παρά
το οικογενειακό- (ακριβώς αντίθετη φορο-
λογική πολιτική επέβαλε το ΔΝΤ παρεμπι-
πτόντως στην Ελλάδα αφού με το νέο φο-
ρολογικό νόμο τιμωρείται η οικογένεια) και
προτείνει επίσης μια σειρά μέτρων, όπως
αναθεώρηση της γονικής άδειας ή ο επανα-
σχεδιασμός των οικογενειακών βοηθημάτων
και των συντάξεων για την εξάλειψη των
ανισοτήτων που σχετίζονται με τη μητρό-
τητα. Σημειώνεται ωστόσο ότι το ΔΝΤ απέ-
χει πολύ από το να είναι πρωτοπόρος ανα-
φορικά με την ισότητα ανδρών-γυναικών,
αφού μόνο το 22 % των γυναικών εργαζομέ-
νων του καταλαμβάνει ηγετικές θέσεις,
έναντι 37 % στην Παγκόσμια Τράπεζα! n 

Πηγή: Terrafemina

Της Μυρσίνης Κωστοπούλου,
Ψυχολόγου - ψυχοθεραπεύτριας (PhD), 
myrsini.kostopoulou@gmail.com

Τ ο μικρό παιδί οφείλει να μεγαλώνει
μέσα από το πρίσμα της αλήθειας ή η
συγκάλυψή της μπορεί τελικά να το

οχυρώνει ψυχικά;
Το δίλημμα «να πω όλη την αλήθεια στο

παιδί μου ή όχι;» ταλανίζει πολλούς γονείς
σήμερα. Η κρίση και οι επιπτώσεις της μοι-
άζουν να μας εξαναγκάζουν περισσότερο
από ποτέ να ρίξουμε τις άμυνες και να δούμε
κατάματα τις ματαιώσεις της ζωής, θεατές
της οποίας είναι κυρίως τα παιδιά. 

Καβγάδες ανάμεσα στους γονείς, διαζύγια,
συναισθηματικά και επικοινωνιακά προβλή-
ματα μέσα στην οικογένεια, επαγγελματικές
ματαιώσεις και οικονομικές δυσκολίες, απο-
γοήτευση και προβληματισμοί για την εξέ-
λιξη της προσωπικότητας του παιδιού, αί-

σθημα απόγνωσης και έλλειψη ικανοποί-
ησης από την καθημερινότητα, ασθένειες
συγγενικών προσώπων, απρόοπτες αλλαγές,
θάνατοι κ.ο.κ. 

Πρόκειται για συνήθεις ψυχοπιεστικές κα-
ταστάσεις που πυροδοτούν το ερώτημα «να
το πω στο παιδί ή όχι;». 

Η απόκρυψης της αλήθειας λειτουργεί ως
μια μορφή άρνησης απέναντι στο εκάστοτε
πρόβλημα, η οποία εντέλει επιβαρύνει γονιό
και παιδί, διαστρεβλώνοντας την αντίληψη
της πραγματικότητας. Το παιδί έχει κεραίες,
κατανοεί, φαντασιώνει, αξιολογεί και παρα-
τηρεί καθετί που συμβαίνει μέσα του και
γύρω του και εκεί οφείλουμε ως γονείς να
σεβαστούμε την αγωνιώδη προσπάθειά του
να ωριμάσει. 

Με ποιους τρόπους μπορεί ο γονιός να χρη-
σιμοποιήσει την αλήθεια ως ψυχικό όπλο στο
μεγάλωμα του παιδιού του;

Ο γονιός, σεβόμενος την προσωπικότητα
του παιδιού του, οφείλει να σεβαστεί και την
ανάγκη του να κατανοήσει τον κόσμο ως
έχει. Η συγκάλυψη της αλήθειας μπορεί να
κάνει το παιδί να νιώσει προδομένο. 

Πάντα χρησιμοποιώντας τη γλώσσα της
αντίληψης, της ηλικίας και της ωριμότητας
του παιδιού του, ο γονιός οφείλει με απλά

και απτά λόγια να του μεταδίδει την αλή-
θεια.

Πρώτα βέβαια θα πρέπει ο ίδιος να επε-
ξεργαστεί το τι σημαίνει για αυτόν το γεγο-
νός που προτίθεται να μοιραστεί και να
υπερβεί τους δικούς του φόβους προκειμέ-
νου να μην τους προβάλλει πάνω στο παιδί
του. 

Το μοίρασμα της αλήθειας θα πρέπει
πάντα να γίνεται με μια συνέπεια και όχι
μέσα από διπλά και αντιφατικά μηνύματα
που αποδιοργανώνουν το παιδί. 

Και αυτό διότι το παιδί που κοιτά την αλή-
θεια ενδέχεται και να ταραχτεί από εκείνη,
συνεπώς είναι βοηθητικό ο γονιός να παρο-
τρύνει τη συζήτηση, τον διάλογο και το μοί-
ρασμα των συναισθημάτων του παιδιού
ούτως ώστε εκείνα να μην το κατακλύζουν. n 

Πηγή : ΤΑ ΝΕΑ Ένθετο Υγεία

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ): 
Γιατί θα πρέπει να ενθαρρύνεται η εργασία των γυναικών

Να λέμε στο παιδί όλη την αλήθεια ή όχι;

Σοφία Εφραιμίδου
Ψυχολόγος Υγείας, MSc.

Θέλετε να γίνετε κι εσείς ένας; Μά-
θετε πώς λειτουργούν οι πραγματικά
ευτυχισμένοι άνθρωποι. 

Απίστευτη η εμμονή μας με το ψάξιμο της
«ευτυχίας» και της «θετικότητας» στην ζωή
μας, έννοιες όμως που είναι συνδεδεμένες με
την εσωτερική μας επιθυμία να αισθανθούμε
ότι μας αγαπούνε, ότι έχουμε λόγο ύπαρξης
(ισως). Όταν είμαστε «ευτυχισμένες», έχουμε
αυτοπεποίθηση, βρίσκουμε σκοπό και αρμο-
νία στον εσωτερικό μας κόσμο. Παρόλα
αυτά, στον αγώνα για την επίτευξη της «ευ-
τυχίας», δεν έχουμε μάθει να την «διατη-
ρούμε»! 

Η ευτυχία φίλες μου δεν είναι απλά ένα
συναίσθημα ή ένας τρόπος σκέψης. Αν αι-
σθάνεστε πραγματικά χαρούμενες, τότε σί-
γουρα κάνετε καλό στον εαυτό σας. Έρευνες

έχουν δείξει ότι οι πραγματικά χαρούμενοι
άνθρωποι, είναι πιο υγιείς, ευγενικοί και
έχουν καλύτερες σχέσεις. 

Οι «προσωπικές» και επαγγελματικές μου
μάχες για την «κατάκτηση» της ευτυχίας, με
έχουν οδηγήσει σε ένα συμπέρασμα σχετικά
με την «μονιμότητα» της ευτυχίας. Αν θέ-
λουμε λοιπόν να διατηρήσουμε την ευτυχία
στην ζωή μας, ας ρίξουμε μια ματιά σε αυτά

που ΔΕΝ κάνουν οι πραγματικά ευτυχισμέ-
νοι άνθρωποι:

1. Δεν αγνοούν αγνώστους. Ποτέ δεν ξέ-
ρεις ποιους καινούργιους ορίζοντες μπορεί
να σου ανοίξουν.

2. Δεν «δίνουν» με σκοπό να «πάρουν».
3. Δεν δυσπιστούν απέναντι στους εαυ-

τούς τους.
4. Δεν σκέφτονται, μόνο...αισθάνονται!
5. Δεν «παίρνουν» τίποτα προσωπικά. Όλα

τα πράγματα συμβαίνουν για κάποιο λόγο,
όχι επειδή εμείς τα προκαλέσαμε.

6. Δεν πιστεύουν ότι ο «φόβος» τους είναι
πραγματικός. Συνήθως φοβόμαστε γιθα
πράγματα που μπορεπι να συμβούν. Όταν
υπάρχει πραγματική απειλή, δεν προλαβαί-
νουμε να φοβηθούμε. Απλά κάνουμε αυτό
που πρέπει.

7. Δεν αρνούνται να συγχωρέσουν.
8. Δεν «κατηγορούν» τους άλλους, αλλά

ούτε και τον εαυτό τους!
9. Δεν νιώθουν υποχρεωμένοι να κάνουν

κάτι που δεν θέλουν.
10. Δεν αγνοούν το ένστικτό τους.
11. Δεν αντιστέκονται στις αλλαγές.
12. Δεν «βολεύονται» σε μια κατάσταση

που δεν τους ικανοποιεί...ποτέ!
13. Δεν προσπαθούν να αλλάξουν κανέ-

ναν. Αποδέχονται όλους έτσι όπως είναι.
14. Δεν είναι «φαινομενικά» ευτυχισμένοι.
15. Δεν αγνοούν τα όνειρα και τις εσωτε-

ρικές τους επιθυμίες.
16. Δεν θεωρούν ότι είναι πληγωμένοι και

πρέπει να το διορθώσουν.
17. Δεν κρίνουν τους άλλους.
18. Δεν παραπονιούνται.
19. Δεν αποφεύγουν το ρίσκο.
20. Δεν κατηγορούν τους άλλους και ανα-

λαμβάνουν την πλήρη ευθύνη για την ζωή
τους. n 

20 πράγματα που ΔΕΝ κάνουν οι ευτυχισμένοι άνθρωποι 
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Eτοιμάζει Γλαύκος Xατζηπέτρου

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

Τα γεγονότα 
Με την πιο πάνω προσφυγή η αιτήτρια

Μαρία Φυτή προσέβαλε την απόφαση της
ΕΔΥ  με την οποία τα ενδιαφερόμενα μέρη
Μαρία Ευσταθίου και  Βασιλική Φραγκάκη
διορίστηκαν στη θέση πρώτου διορισμού
Λειτουργού Κοινωνικής Ενσωμάτωσης,
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων
με Αναπηρίες.

Με την ίδια διαδικασία που περιελάμβανε
επιλογή από Συμβουλευτική Επιτροπή, προ-
φορική εξέταση από την ΕΔΥ, βοηθούμενη
από τη Διευθύντρια Τμήματος Κοινωνικής
Ευημερίας και τελική αξιολόγηση από την
ίδια την ΕΔΥ, είχαν πληρωθεί συνολικά
πέντε θέσεις.  Αρχικά είχαν προσβληθεί όλοι
οι διορισμοί εν τέλει, όμως, η προσφυγή πε-
ριορίστηκε στα πιο πάνω πρόσωπα. 

Νομικοί ισχυρισμοί
Προς ακύρωση της πιο πάνω απόφασης η

αιτήτρια ο προέβαλε κατά κύριο λόγο τους
ακόλουθους ισχυρισμούς:- 

(1) Πεπλανημένα το ΕΜ Βασιλική Φραγ-
κάκη πιστώθηκε,  από τη Συμβουλευτική
Επιτροπή με το προβλεπόμενο
από το σχέδιο υπηρεσίας πλεο-
νέκτημα. 

Η Συμβουλευτική Επιτροπή,
χωρίς τη διεξαγωγή οποιασδή-
ποτε έρευνας, αυθαίρετα και
χωρίς να κληθεί το ενδιαφερό-
μενο μέρος να διευκρινίσει οτι-
δήποτε σχετικό με την πείρα
της, πίστωσε σ΄ αυτή το πλεο-
νέκτημα, παρασύροντας και
την ΕΔΥ στο ίδιο λάθος, η
οποία επίσης χωρίς έρευνα και
χωρίς συγκεκριμένη κρίση,
αποδέχθηκε την υπό του ενδια-
φερομένου μέρους κατοχή του
πλεονεκτήματος, χωρίς μάλι-
στα αιτιολογία.

(2) Λανθασμένα η ΕΔΥ Ε.Δ.Υ. έδωσε κυ-
ρίαρχο λόγο στην συνέντευξη των υποψη-
φίων προς επιλογή των ενδιαφερομένων
μερών.  

Η απόφαση του δικαστηρίου
Το δικαστήριο απορρίπτοντας την προ-

σφυγή αποφάνθηκε ότι:
α. Στο διοικητικό όργανο και όχι στο Δι-

καστήριο, εναπόκειται η πρωτογενής αξιο-
λόγηση της κατοχής ή μη των προσόντων
και επέμβαση χωρεί μόνο εφόσον είναι δυ-

νατόν να διαπιστωθεί κατάληξη σε συγκε-
κριμένο ζήτημα που δεν είναι εύλογο στη
βάση του υλικού που είχε ενώπιον της η δι-
οίκηση, (Δημοκρατία ν. Μαρίλια Πανταζή-
Ελισσαίου (2003) 3 Α.Α.Δ. 168, Βασιλείου ν.
Δημοκρατίας (1999) 3 Α.Α.Δ. 517, Δημο-
κρατία ν. Γερμανού κ.ά. (2005) 3 Α.Α.Δ. 93
και Μαρία Πάτσαλου ν. Δημοκρατίας, υπόθ.
αρ. 1223/2009, ημερ. 28.6.2013).

β. Η έρευνα που είχε οδηγήσει τη Συμ-
βουλευτική Επιτροπή και την ίδια την ΕΔΥ,
θεωρείται υπό τις περιστάσεις επαρκής, με
δεδομένη τη νομολογιακή αρχή ότι δέουσα
έρευνα θεωρείται εκείνη που επεκτείνεται
στη διερεύνηση κάθε σχετικού γεγονότος,
(Motorways Ltd v. Δημοκρατίας (1999) 3
Α.Α.Δ. 447 και Καμηλάρης ν. Δημοκρατίας
(1991) 4 Α.Α.Δ. 725).

γ. Η Συμβουλευτική Επιτροπή είχε ενώ-
πιον της τα πιστοποιητικά και δικαιολογη-
τικά που είχε η Φραγκάκη προς διαπίστωση
της διετούς πείρας της.  Έκρινε, επισταμένα,
όπως αναφέρει, τα διάφορα πιστοποιητικά,
ότι αυτά ήταν ικανοποιητικά για να την πι-
στώσει με το πλεονέκτημα.  Υπό το φως της
φύσης και του εύρους των πιστοποιητικών
που έδειχναν την πείρα της ιδιαιτέρως σε
σχέση με τομείς που αφορούν άτομα με ανα-
πηρίες ή ιδιαίτερα ψυχικά νοσήματα, αλλά
και σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά προ-
γράμματα και εφόσον η υπό πλήρωση θέση
αφορούσε την ενσωμάτωση στην κοινωνία
ευαίσθητων ομάδων, αλλά και τη συλλογή,
επεξεργασία στοιχείων, διεξαγωγή ερευνών
και μελετών, η θεώρηση περί της κατοχής

του πλεονεκτήματος ήταν
εύλογη. 

δ. Οι προφορικές συνεν-
τεύξεις κατά πάγια νομολο-
γία έχουν τόσο για τις θέσεις
πρώτου διορισμού, όσο και
για τις θέσεις υψηλά στην ιε-
ραρχία, τη δική τους αυτο-
τελή σημασία για τη διακρί-
βωση της αξίας των υποψη-
φίων, ένα βασικό κριτήριο
κρίσης.  Η απόδοση από την
ΕΔΥ της ανάλογης βαρύτη-
τας ή σημασίας στα αποτελέ-
σματα της προφορικής εξέτα-
σης εφόσον δεν είναι το μόνο

κριτήριο που υπερφαλαγγίζει όλα τα υπό-
λοιπα, αποτελεί σύννομο στοιχείο που λαμ-
βάνεται δεόντως υπόψη, αυτού συνυπολο-
γιζομένου με τη γραπτή εξέταση και τα προ-
σόντα σε συσχετισμό με τα καθήκοντα της
θέσης.  

Η προσωπικότητα που αναδεικνύει ο
κάθε υποψήφιος κατά την προφορική εξέ-
ταση ενέχει τη δική της σημασία και αυτό
έχει αναγνωριστεί πλειστάκις, (Ιωάννου ν.
Δημοκρατίας (1993) 3 Α.Α.Δ. 390, Ιωαννί-
δου ν. Δημοκρατίας (2007) 3 Α.Α.Δ. 377, και
Παναγή ν. Δημοκρατίας (2011) 3 Α.Α.Δ.

639).  Έχει μάλιστα στην τελευταία των υπο-
θέσεων αυτών αναφερθεί ότι δεν χωρεί κατά
τη συνεξέταση των όλων στοιχείων μικρο-
σκοπική ανάλυση περί οριακής υπεροχής. 

ε. Η υποκειμενική εκτίμηση της ΕΔΥ κατά
την αποτύπωση λεκτικώς της φρασεολογίας
που χρησιμοποιεί δεν ελέγχεται από το Δι-
καστήριο.  Αυτό άλλωστε αναγνωρίστηκε
και στην υπόθεση Πούρος ν. Χατζηστεφά-
νου (2001) 3 Α.Α.Δ. 374, σελ. 388-389, όπου
λέχθηκε ότι εκείνο που απαιτείται είναι η
σαφής αιτιολόγηση της γενικής εντύπωσης
που αναδύεται από την προφο-
ρική εξέταση.  Το αντικείμενο
της αξιολόγησης «.. είναι οι
απαντήσεις στις ερωτήσεις και
η διάρθρωση τους», (Δημοκρα-
τία ν. Ευθυμίου (1999) 3 Α.Α.Δ.
485), εκείνο δε που είναι ανα-
γκαίο είναι η «συγκεκριμενο-
ποίηση των κατά την αντίληψη
του σώματος γεγονότων, στοι-
χείων και παρατηρήσεων που
προέκυψαν από την προφορική
εξέταση και που εξηγούν τη γε-
νική εντύπωση», (Πούρος ν. Χατζηστεφά-
νου - πιο πάνω -).  Και εδώ, εφόσον πρόκει-
ται για θέσεις πρώτου διορισμού, εκείνο που
χρήζει αιτιολόγησης κατά το άρθρο 33(14)
του Νόμου αρ. 1/90, είναι αυτή η «γενική εν-
τύπωση» και τίποτε περισσότερο.

στ. Κρίνεται ότι δεν πάσχει η αιτιολόγηση
των εντυπώσεων των μελών της Ε.Δ.Υ. ως
αποτέλεσμα της προφορικής εξέτασης.  Με
αποτέλεσμα  η προφορική εξέταση να απο-
τελούσε ένα νόμιμο στοιχείο κρίσης στην
όλη αξιολόγηση των τριών υποψηφίων.  Η
ΕΔΥ  έλαβε «δεόντως υπόψη την απόδοση
των υποψηφίων» (για να χρησιμοποιηθεί το
λεκτικό του άρθρου 33(11) του περί Δημο-
σίας Υπηρεσίας Νόμου αρ. 1/90) και επομέ-
νως η τελική επιλογή των δύο ενδιαφερο-
μένων μερών έναντι της αιτήτριας ήταν εύ-
λογη.

ζ. Η εν γένει στάθμιση από την ΕΔΥ  της
κατοχής πρόσθετων προσόντων τα οποία
πράγματι δεν απαιτούνται, ούτε θεωρούνται
από το σχέδιο υπηρεσίας ως πλεονέκτημα,
δεν ήταν έξω από την καθιερωθείσα αρχή
της νομολογίας ότι το διορίζον όργανο μπο-
ρεί να αποδώσει την ανάλογη βαρύτητα σε
πρόσθετα μη απαιτούμενα προσόντα εφό-
σον θεωρούνται σχετικά με τα καθήκοντα
της θέσης, κινούμενο ανάμεσα σε δύο άκρα,
ούτε της απόδοσης υπερβολικής βαρύτητας
ώστε να κατατείνει σε έκδηλη υπεροχή, ούτε
όμως και εντελώς οριακής αξιολόγησης ως
να μην ήταν σχετικά με τα καθήκοντα της
θέσης, (Πούρος ν. Χατζηστεφάνου - πιο
πάνω - Τρύφωνος ν. Δημοκρατίας (2010) 3
Α.Α.Δ. 377 Ζωδιάτης ν. Δημοκρατίας (2008)
3 Α.Α.Δ. 406 και Λοΐζος Παναγή ν. Δημο-
κρατίας - πιο πάνω -).

η. Ο συνυπολογισμός των μεταπτυχιακών
δεν ήταν ούτε άτοπος, ούτε εκτός του νο-
μολογιακού μέτρου.  Η αιτήτρια πέραν του
πτυχιακού της στην Κοινωνιολογία δεν κα-
τείχε οποιοδήποτε άλλο προσόν ώστε να
συνυπολογιστεί κατά την ως άνω νομολο-
γία κατά σύγκριση με τους συνυποψήφιους
της.

Είναι όμως γεγονός ότι η Συμβουλευτική
Επιτροπή έκρινε για την Ευσταθίου ότι ο με-
ταπτυχιακός της τίτλος με βάση το σχέδιο
υπηρεσίας, κάλυπτε το απαιτούμενο βασικό

προσόν, εφόσον το πρώτο
της πτυχίο στις κλασσικές
σπουδές δεν θα μπορούσε με
βάση τα προνοούμενα από το
σχέδιο υπηρεσίας προσόντα,
να θεωρείτο ως καλύπτον τα
απαιτούμενα προσόντα.  Κρί-
θηκε όμως, εύλογα ως προ-
σοντούχος με βάση το μετα-
πτυχιακό της προσόν στη
βάση της πρόνοιας του σχε-
δίου υπηρεσίας ότι πανεπι-
στημιακό δίπλωμα ή τίτλος

καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή
τίτλο.  Η ΕΔΥ  θεώρησε το εν λόγω μετα-
πτυχιακό της Ευσταθίου και ως πρόσθετο
προσόν, το οποίο βεβαίως δεν θα μπορούσε
να λογισθεί ως τέτοιο, εφόσον χρησιμοποι-
ήθηκε ως βασικό προσόν. 

Πέραν του ότι τέτοιος ρητός λόγος ακυ-
ρότητας δεν εγείρεται με την προσφυγή,
παρά μόνο αναφύεται στην αγόρευση της
αιτήτριας, είναι καλά θεμελιωμένη η αρχή
ότι όπου η διοίκηση λαμβάνει μια απόφαση
η οποία έχει πολλαπλές ή διαζευκτικές αι-
τιολογίες, μια εκ των οποίων είναι λανθα-
σμένη ή ληφθείσα κατά πλάνη, η απόφαση
δεν ακυρώνεται αυτόματα όταν κριθεί ότι η
λανθασμένη αιτιολογία ήταν δευτερεύουσα
ή επικουρική (άρθρο 32 του Νόμου αρ.
158(Ι)/99).  Αν η πλάνη δεν είναι ουσιώδης
και παραμένει ισχυρή η άλλη ή έτερη αιτιο-
λογία που είναι ουσιωδώς υποστηρικτική
της απόφασης, η απόφαση δεν κρίνεται να
πάσχει (Φωτίου ν. Δημοκρατίας (2011) 3
Α.Α.Δ. 501).  Το ίδιο ισχύει όταν η απόφαση
μπορεί να στηριχθεί σε άλλη νόμιμη αιτιο-
λογία και νομικό έρεισμα που την καθιστά
έγκυρη, (Δήμος Αγίας Νάπας ν. Μαυρουδή
(2003) 3 Α.Α.Δ. 542).

Η πλάνη εδώ δεν είναι ουσιώδης εφόσον
η Ευσταθίου είχε όλα τα υπόλοιπα νόμιμα
στοιχεία υπέρ της, ήτοι, κατατάχθηκε πρώτη
στις εξετάσεις που ο συνήγορος της αιτή-
τριας θεωρεί, και ορθώς, ως αντικειμενικό
κριτήριο, ήταν πρώτη σε βαθμολογία και χα-
ρακτηρίστηκε και εξαίρετη τόσο από τη
Συμβουλευτική Επιτροπή, όσο και  από την
ΕΔΥ στη συνέντευξη.   Και χωρίς λοιπόν
πρόσθετο προσόν, η Ευσταθίου υπερτε-
ρούσε της αιτήτριας και αυτή η κρίση της
ΕΔΥ ήταν εύλογη. n

Υπόθεση αρ. 368/2012

Μαρίας Φυτή 
ν. 

Δημοκρατίας

22 Οκτωβρίου, 2013

Η τελική επιλογή
της ΕΔΥ για διο-
ρισμό των δύο εν-
διαφερομένων
μερών έναντι της
αιτήτριας ήταν 
εύλογη.

Στο διοικητικό 
όργανο και όχι 
στο Δικαστήριο,
εναπόκειται η
πρωτογενής αξιο-
λόγηση της κατο-
χής ή μη των προ-
σόντων και επέμ-
βαση.
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Eκδρομή Επαρχιακoύ Τμήματος 
ΠΑΣΥΔΥ Κερύνειας

Το Επαρχιακό Τμήμα ΠΑΣΥΔΥ Κερύνειας είναι στην ευχάριστο θέση να πληροφο-
ρήσει τα μέλη του ότι διοργανώνει μονοήμερη εκδρομή.

Η εκδρομή θα γίνει στις 9 Νοεμβρίου 2013, ημέρα Σάββατο με επίσκεψη στο χωριό
Παλαιχώρι, προσκύνημα στην Παναγία του ΄Αρακα και γεύμα στο χωριό Σαράντι.

Η εκδρομή είναι πλήρως επιχορηγημένη από την ΠΑΣΥΔΥ την οποία και ευχαριστούμε
θερμά.

Για δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 99466265, 99498408 και 99352550 μέχρι τις
4 Νοεμβρίου. Δηλώσεις μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Η εκκίνηση θα γίνει από το οίκημα της ΠΑΣΥΔΥ στη Λευκωσία στις 9 το πρωί. n

Ενοικίαση Κυβερνητικών Κατοικιών στο Τρόοδος
Χειμερινή Περίοδος 2013- 2014

Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου
Συγκοινωνιών και Έργων, αριθμός κυ-
βερνητικών κατοικιών στο Τρόοδος

θα παραχωρηθεί με ενοίκιο κατά τη διάρκεια
της χειμερινής περιόδου από μέχρι 2 Μαΐου
2014 σε αξιωματούχους του κράτους και δη-
μόσιους υπαλλήλους που επιθυμούν να κά-
μουν χρήση των κατοικιών αυτών. Προτε-
ραιότητα θα δίνεται σε όσους, κατά την ημε-
ρομηνία εξέτασης των αιτήσεων, έχουν παιδί
ηλικίας μικρότερης των 16 χρονών, εφόσον
θεωρούνται ισοδύναμοι στα κριτήρια με άλ-
λους αιτητές. Στην περίπτωση αυτή θα πρέ-
πει απαραίτητα να επισυνάπτεται πιστοποι-
ητικό γέννησης ενός παιδιού  με τέτοια ηλι-
κία.

Η παραχώρηση των κατοικιών γίνεται από
Επιτροπή που απαρτίζεται από τον Γενικό
Διευθυντή του Υπουργείου Συγκοινωνιών
και Έργων ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό
του, ως Πρόεδρο και από ένα αντιπρόσωπο
του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προ-
σωπικού και της Παγκύπριας Συντεχνίας

Δημοσίων Υπαλλήλων, ως μέλη.
Το πληρωτέο ενοίκιο κυμαίνεται ανάλογα

με το μέγεθος, την τοποθεσία και την κατά-
σταση της κάθε κατοικίας από €1105,19 -
€1341,30 για ολόκληρη την περίοδο.  Επι-
πρόσθετα, οι ενοικιαστές θα βαρύνονται με
τα ακόλουθα έξοδα:

(α) Κατανάλωση υγραερίου:  Για δύο κυ-
λίνδρους των 10 κιλών για ολόκληρη την (β)
Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος:  Ο λο-
γαριασμός μεταβιβάζεται από την Α.Η.Κ.
στο όνομα του κάθε ενοικιαστή.  Όλα τα
έξοδα της μεταβίβασης και της κατανάλω-
σης βαρύνουν τον ενοικιαστή.

(γ) Μετακίνηση σκυβάλων: €25,00.
(δ) Φόρο Προστιθέμενης Αξίας:  Στο πο-

σοστό που καθορίζει η νομοθεσία, επί του
συνολικού ποσού.

Τονίζεται ότι προτίμηση για συγκεκριμένη
κατοικία δεν θα λαμβάνεται υπόψη.  Η κα-
τανομή των αριθμών των κατοικιών θα γίνε-
ται αυτόματα από το λογισμικό πρόγραμμα
με τη διαδικασία της τυχαίας επιλογής, ανά-

λογα με το μέγεθος της κατοικίας και τη
σύνθεση της οικογένειας του κάθε δικαιού-
χου.  Βασικό κριτήριο για παραχώρηση κα-
τοικίας δύο, τριών ή τεσσάρων υπνοδωμα-
τίων θα είναι ο αριθμός εξαρτώμενων παι-
διών της οικογένειας του δικαιούχου.

Για την παραλαβή της κατοικίας είναι απα-
ραίτητο να παρουσιάζεται από το δικαιούχο
η πολιτική του ταυτότητα. 

Οι ενδιαφερόμενοι κρατικοί αξιωματούχοι
και δημόσιοι υπάλληλοι για ενοικίαση κυ-
βερνητικής κατοικίας στο Τρόοδος θα πρέ-
πει ν’ αποταθούν γραπτώς στο Γενικό Διευ-
θυντή του Υπουργείου Συγκοινωνιών και
Έργων, οδός Αχαιών 28, 1424, Λευκωσία,
αποστέλλοντας κατάλληλα συμπληρωμένο
το συνημμένο έντυπο “Α”, επισυνάπτοντας
πρόσφατη κατάσταση μισθοδοσίας και πι-
στοποιητικό γέννησης ενός παιδιού ηλικίας
μικρότερης των 16 χρόνων.  Σημειώνεται ότι
οι ενδιαφερόμενοι αιτητές μπορούν να απο-
στέλλουν τις αιτήσεις τους και με τηλεομοι-
ότυπο στον αριθμό 22800261, με συμπλη-

ρωμένα πάντοτε όλα τα στοιχεία. Όλες οι
συμπληρωμένες πρωτότυπες αιτήσεις θα
πρέπει είτε ν’ αποστέλλονται ταχυδρομικώς
είτε να παραδίδονται με το χέρι στο Αρχείο
του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων. 

Προτρέπονται όλοι στους οποίους παρα-
χωρείται κατοικία να την επιθεωρούν μέσα
στην προθεσμία που καθορίζεται στην επι-
στολή παραχώρησης, ώστε ν’ αποφασίζουν
τελεσίδικα κατά πόσο τους ενδιαφέρει η
συγκεκριμένη κατοικία πριν να προβούν
στην πληρωμή.  Όσοι από τους εγκριθέντες
για ενοικίαση κυβερνητικής κατοικίας προ-
βούν σε ακύρωση της κράτησης τους μετά
την πληρωμή του ενοικίου, θα κατακρατεί-
ται το ποσό των €55,00 από το συνολικό
ποσό που κατέβαλαν σαν ενοίκιο, για σκο-
πούς κάλυψης του διοικητικού κόστους που
προκύπτει και η κατοικία θα παραχωρείται
σε άλλο δικαιούχο.

Η παρούσα εγκύκλιος και έντυπο αίτησης
βρίσκονται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.mcw.gov.cy. n

Συντήρηση και επιδιόρθωση οχημάτων
μόνο από αδειούχους τεχνίτες οχημάτων

Ανακοίνωση του Τμήματος Ηλε-
κτρομηχανολογικών Υπηρεσιών ανα-
φέρει ότι σύμφωνα με τους  περί των

Τεχνιτών Οχημάτων Νόμους 2006-2012 η
συντήρηση και επιδιόρθωση οχήµατος και
εξαρτήματος αναλαμβάνεται και διεκπεραι-
ώνεται µόνο από αδειούχο τεχνίτη οχημά-
των, που κατέχει ισχύουσα άδεια τεχνίτη
οχήµατος της σχετικής ειδικότητας. 

Κάθε αδειούχος τεχνίτης οχήματος οφεί-
λει:

• να έχει αναρτημένη, σε περίοπτη θέση

στον χώρο εργασίας του, την άδεια τεχνίτη
οχημάτων που κατέχει,

• μετά από κάθε συντήρηση ή επιδιόρ-
θωση οχήματος, να υπογράφει, σφραγίζει
και παραδίδει στον ιδιοκτήτη του οχήματος
Βεβαίωση Συμπλήρωσης της Συντήρησης ή
Επιδιόρθωσης, 

• να τηρεί Αρχείο Φακέλων Οχημάτων.
Προτρέπονται οι κάτοχοι οχημάτων να

απευθύνονται για τη συντήρηση ή/και επι-
διόρθωση του οχήματος τους μόνο σε αδει-
ούχους τεχνίτες οχημάτων, να απαιτούν κατά

την παραλαβή του οχήματος να τους παρα-
δίδεται υπογραμμένη και σφραγισμένη η Βε-
βαίωση Συμπλήρωσης της Συντήρησης ή

Επιδιόρθωσης, και να απαιτούν την τήρηση
Φακέλου Οχήματος για το όχημά τους. n
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Οι εκτιμήσεις ηγετών για την Δημόσια Υπηρεσία
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ΓΙΑ ΝΑ ΦΡΕΣΚΑΡΟΥΜΕ ΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΑΣ
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι θεσμοί και οι λειτουργίες της

ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ
α) Νομικές απαιτήσεις
Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ήταν πάντα μια

πολιτική και οικονομική διαδικασία ανοιχτή σε
όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που είναι έτοιμες να
υπογράψουν τις Συνθήκες και να αποδεχτούν
το δίκαιο της ΕΕ στο σύνολό του. Σύμφωνα με
τη συνθήκη της Λισαβόνας (άρθρο 49), κάθε
ευρωπαϊκό κράτος μπορεί να υποβάλει αίτηση
προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση εφόσον
τηρεί τις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρα-

τίας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών και του
κράτους δικαίου.

β) Τα «κριτήρια της Κοπεγχάγης»
Το 1993, ύστερα από τις αιτήσεις των πρώην

κομμουνιστικών χωρών να προσχωρήσουν
στην Ένωση, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όρισε
τρία κριτήρια τα οποία πρέπει να πληρούν οι
υποψήφιες χώρες για να γίνουν μέλη. Πριν από
την προσχώρησή τους, τα νέα κράτη μέλη πρέ-

πει να διαθέτουν:
u σταθερούς θεσμούς που εγγυώνται τη δη-

μοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δι-
καιώματα και τον σεβασμό και την προστασία
των μειονοτήτων·

u λειτουργική οικονομία της αγοράς και ικα-
νότητα αντιμετώπισης της ανταγωνιστικής
πίεσης και των δυνάμεων της αγοράς στο εσω-
τερικό της Ένωσης· )

u την ικανότητα να αναλάβουν τις υποχρε-
ώσεις του μέλους, μία από τις οποίες είναι η

συμβολή στην επίτευξη των στόχων της Ένω-
σης. Και να διαθέτουν δημόσια διοίκηση ικανή
να εφαρμόζει και να διαχειρίζεται στην πράξη
τη νομοθεσία της ΕΕ.

γ) Η διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ
Οι διαπραγματεύσεις προσχώρησης («εντα-

ξιακές διαπραγματεύσεις») διεξάγονται ανά-
μεσα στην υποψήφια χώρα και την Επιτροπή η
οποία εκπροσωπεί την ΕΕ. Όταν ολοκληρω-
θούν οι διαπραγματεύσεις, η απόφαση για την

προσχώρηση της εν λόγω
χώρας στην ΕΕ πρέπει να λαμ-
βάνεται ομόφωνα από τα ήδη
υπάρχοντα κράτη που συνέρ-
χονται στο Συμβούλιο. Το Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει
να δώσει τη συγκατάθεσή του
με τη θετική ψήφο της απόλυ-
της πλειοψηφίας των μελών
του. Στη συνέχεια, πρέπει να
επικυρωθεί η συνθήκη προ-
σχώρησης από τα κράτη μέλη
και την υποψήφια χώρα, σύμ-
φωνα με τη συνταγματική δια-

δικασία του κάθε κράτους.
Κατά την περίοδο των διαπραγματεύσεων, οι

υποψήφιες χώρες συνήθως λαμβάνουν από την
ΕΕ βοήθεια «εταιρικής σχέσης προσχώρησης»
για να μπορέσουν να συμβαδίσουν σε οικονο-
μικό επίπεδο με τα κράτη μέλη. Συνήθως, συ-
νάπτουν «συμφωνίες σταθεροποίησης και
σύνδεσης» με την ΕΕ. Με βάση αυτές τις συμ-
φωνίες, η ΕΕ παρακολουθεί άμεσα τις οικονο-
μικές και διοικητικές μεταρρυθμίσεις που
πρέπει να υλοποιήσουν οι υποψήφιες χώρες,
έτσι ώστε να ικανοποιήσουν τις προϋποθέσεις
προσχώρησης στην ΕΕ.
ΠΟΣΟ ΜΕΓΑΛΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΕ;

α) Γεωγραφικά σύνορα
Από τις δημόσιες συζητήσεις που πραγματο-

ποιήθηκαν στα περισσότερα κράτη της ΕΕ σχε-
τικά με την προταθείσα συνταγματική
Συνθήκη προέκυψε ότι πολλοί Ευρωπαίοι
έχουν επιφυλάξεις ως προς το ποια πρέπει να
είναι τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ακόμη και ως προς την ταυτότητα της Ευρώ-
πης. Δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις σε
αυτά τα ερωτήματα, κυρίως διότι κάθε χώρα
αντιλαμβάνεται με διαφορετικό τρόπο τα γε-
ωπολιτικά ή οικονομικά της συμφέροντα. Οι
χώρες της Βαλτικής και η Πολωνία τάσσονται
υπέρ της προσχώρησης της Ουκρανίας στην
ΕΕ. Τι θα γίνει όμως με τους γείτονες της Ου-

κρανίας; Υπάρχουν δυσκολίες λόγω της πολι-
τικής κατάστασης στη Λευκορωσία και τη
στρατηγική θέση της Μολδαβίας. Εάν ενταχθεί
η Τουρκία στην ΕΕ, τότε τι γίνεται με την Αρ-
μενία, τη Γεωργία και άλλες χώρες του Καυκά-
σου;

Μολονότι πληρούν τις προϋποθέσεις, το Λι-
χτενστάιν, η Νορβηγία και η Ελβετία δεν είναι
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι η κοινή
γνώμη αυτών των χωρών σήμερα τάσσεται
κατά της ένταξής τους.

Σε διάφορες χώρες της ΕΕ, η κοινή γνώμη
είναι λίγο πολύ διχασμένη όσον αφορά το ζή-
τημα των τελικών συνόρων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Εάν εφαρμόζονταν αποκλειστικά γε-
ωγραφικά κριτήρια, χωρίς να λαμβάνονται

υπόψη οι δημοκρατικές αξίες,
η ΕΕ θα μπορούσε, όπως και
το Συμβούλιο της Ευρώπης
(που δεν αποτελεί όργανο της
ΕΕ), να αποκτήσει τελικά 47
κράτη μέλη, συμπεριλαμβανο-
μένης της Ρωσίας. Όμως, η έν-
ταξη της Ρωσίας θα
δημιουργούσε σαφώς μη απο-
δεκτές ισορροπίες στην Ευρω-
παϊκή Ένωση και από πολιτική
και από γεωγραφική άποψη.
19 Η λογική προσέγγιση είναι
ότι κάθε ευρωπαϊκή χώρα έχει
δικαίωμα να υποβάλει αίτηση
ένταξης στην ΕΕ, υπό την προ-
ϋπόθεση ότι μπορεί να υιοθε-
τήσει το σύνολο της
νομοθεσίας της ΕΕ και είναι
προετοιμασμένη να υιοθετήσει
το ευρώ. Η ευρωπαϊκή ολο-
κλήρωση είναι μια διαρκής
διαδικασία από το 1950 και
κάθε προσπάθεια καθορισμού
των συνόρων της ΕΕ μια για
πάντα θα ήταν αντίθετη με
αυτή τη διαδικασία.

β) Πολιτική γειτονίας
Οι διευρύνσεις το 2004 και

το 2007 επέκτειναν τα σύνορα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς
ανατολάς και προς νότο, θέ-
τοντας το ερώτημα πώς θα
έπρεπε η ΕΕ να χειριστεί τις
σχέσεις με τους νέους γείτονές
της. Υπάρχει ζήτημα σταθερό-
τητας και ασφάλειας στις πε-
ριοχές που συνορεύουν με
αυτήν και η Ευρωπαϊκή Ένωση
ήθελε να αποφύγει τη δημι-
ουργία νέων διαχωριστικών
γραμμών ανάμεσα σε αυτήν
και στις εν λόγω γειτονικές πε-
ριοχές. Παραδείγματος χάρη,
έπρεπε να αναληφθεί δράση
για να αντιμετωπιστούν οι εμ-
φανιζόμενες απειλές για την
ασφάλεια, όπως η παράνομη
μετανάστευση, η διαταραχή του ενεργειακού
εφοδιασμού, η υποβάθμιση του περιβάλλον-
τος, το οργανωμένο διασυνοριακό έγκλημα και
η τρομοκρατία. Έτσι, η ΕΕ ανέπτυξε μια νέα ευ-
ρωπαϊκή πολιτική γειτονίας (ΕΠΓ) η οποία διέ-
πει τις σχέσεις της με τους γείτονες προς
ανατολάς (Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορω-
σία, Γεωργία, Μολδαβία και Ουκρανία) και
προς νότο (Αλγερία, Αίγυπτος, Ισραήλ, Ιορδα-
νία, Λίβανος, Λιβύη, Μαρόκο, κατεχόμενα Πα-
λαιστινιακά Εδάφη, Συρία και Τυνησία).

Όλες αυτές οι χώρες έχουν συνάψει διμερείς
συμφωνίες «εταιρικής σχέσης και συνεργα-
σίας» ή συμφωνίες σύνδεσης με την ΕΕ, βάσει
των οποίων έχουν αναλάβει τη δέσμευση να
προασπίζουν κοινές αξίες (όπως η δημοκρατία,
τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δι-
καίου) και να προάγουν την οικονομία της
αγοράς, τη βιώσιμη ανάπτυξη και να μειώνουν
τη φτώχεια. Η ΕΕ, από την πλευρά της, παρέχει
χρηματοδοτική, τεχνική και μακροοικονομική

συνδρομή, ευκολότερη χορήγηση θεωρήσεων
εισόδου (βίζας) και μια δέσμη μέτρων που συμ-
βάλλουν στην ανάπτυξη αυτών των χωρών.

Από το 1995 οι χώρες της νότιας ακτής της
Μεσογείου συνδέονται με την Ευρωπαϊκή
Ένωση μέσω πολιτικών, οικονομικών και δι-
πλωματικών δεσμών, γνωστών ως «διαδικασία
της Βαρκελόνης», η οποία στη συνέχεια μετο-
νομάστηκε σε Ευρωμεσογειακή Εταιρική
Σχέση. Σε σύνοδο κορυφής που πραγματοποι-
ήθηκε στο Παρίσι τον Ιούλιο του 2008, αυτή η
εταιρική σχέση μετεξελίχτηκε σε Ένωση για τη
Μεσόγειο, στην οποία συμμετέχουν τα 27
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 16 συ-
νεργαζόμενες χώρες της νότιας ακτής της Με-
σογείου και της Μέσης Ανατολής.

Τη χρηματοδοτική συνδρομή της ΕΕ και στις
δύο ομάδες χωρών διαχειρίζεται ο Ευρωπαϊκός
Μηχανισμός Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης
(ΕΝΡΙ). Ο συνολικός προϋπολογισμός του για
την περίοδο 2007–2013 ανέρχεται περίπου σε
12 δισ. ευρώ. n

Η επικαιρότητα του ΜΑΘ

Διεύρυνση της ΕΕ και σχέσεις με τους γείτονες
u Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ανοικτή σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα που πληροί τα δημο-

κρατικά, πολιτικά και οικονομικά κριτήρια ένταξης.
u Με τις διαδοχικές διευρύνσεις (η τελευταία το 2007) τα κράτη μέλη της ΕΕ αυξή-

θηκαν από έξι σε 28. Το 2010 άλλες εννέα χώρες ήσαν στο στάδιο ενταξιακών δια-
πραγματεύσεων (π.χ. Κροατία και Τουρκία) ή σε διαφορετικά στάδια προετοιμασίας.
Η Κροατία έγινε το 28ο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

u Για κάθε Συνθήκη με την οποία γίνεται δεκτό ένα νέο κράτος μέλος απαιτείται ομό-
φωνη έγκριση όλων των κρατών μελών. Επιπλέον, πριν από κάθε νέα διεύρυνση, η
ΕΕ πρέπει να αξιολογεί τη δυνατότητά της να ενσωματώσει τα νέα κράτη μέλη και
την ικανότητα των οργάνων της να συνεχίσουν να λειτουργούν σωστά.

u Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνέβαλε στην ενίσχυση και σταθεροποίηση
της δημοκρατίας και της ασφάλειας στην Ευρώπη και την αύξηση των προοπτικών
της για εμπορική και οικονομική ανάπτυξη. 

Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση;
Η αποστολή της ΕΕ για τον 21ο αιώνα είναι:
u να διατηρήσει και να αξιοποιήσει την ειρήνη που έχει εδραιωθεί ανάμεσα στα κράτη

μέλη της·
u να προωθήσει την πρακτική συνεργασία ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες·
u να διασφαλίσει την ασφαλή διαβίωση των πολιτών της·
u να προωθήσει την οικονομική και κοινωνική αλληλεγγύη·
u να διατηρήσει την ευρωπαϊκή ταυτότητα και πολυμορφία σε έναν παγκοσμιοποι-

ημένο κόσμο·
u να διαδώσει τις κοινές αξίες των Ευρωπαίων.
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ΝEΑ ΑπO τηΝ ΕυρωπΑϊΚH EΝωση

100% ευρυζωνική πρόσβαση 
σε όλη την ΕΕ  

Όλα τα νοικοκυριά της ΕΕ μπορούν τώρα να έχουν βα-
σική ευρυζωνική σύνδεση, εφόσον σε όλη την ΕΕ είναι
πλέον διαθέσιμες ευρυζωνικές δορυφορικές υπηρεσίες.
Δορυφορικές συνδέσεις διατίθενται και στα 28 κράτη
μέλη, που σημαίνει ότι μπορεί να έχει δορυφορική συν-
δρομή ο κάθε Ευρωπαίος, περιλαμβανομένων και των
τριών εκατομμυρίων ατόμων που δεν καλύπτονται ήδη
από σταθερά ή κινητά ευρυζωνικά δίκτυα.

Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Νέιλι Κρους, χαιρέτισε το μεγάλο αυτό επί-
τευγμα, που αποτελεί έναν από τους κυριότερους στόχους του ψηφιακού θεματολογίου για
την Ευρώπη:

«Το σύνθημά μου είναι Κάθε Ευρωπαίος και ψηφιακή σύνδεση– τώρα κάθε Ευρωπαίος έχει
αυτή τη δυνατότητα. Αν και πρέπει να κάνουμε περισσότερα για τη βελτίωση των δικτύων και
την εξίσωση των ευκαιριών, η δυνατότητα είναι ωστόσο υπαρκτή.» «Χάρη στην επιπλέον κά-
λυψη που παρέχει το δορυφορικό ευρυζωνικό σύστημα, πετύχαμε το στόχο μας για το 2013,
που ήταν η ευρυζωνική σύνδεση για όλους. Είναι μια τεράστια επιτυχία για τους Ευρωπαίους
πολίτες.

Στο τέλος του 2012, το 99,4% των ευρωπαϊκών νοικοκυριών είχε πρόσβαση σε βασική
σταθερή ή κινητή ευρυζωνική σύνδεση, περιλαμβανομένου και του 96,1% των νοικοκυριών
σε αγροτικές περιοχές. Αλλά το υπόλοιπο 0,6% (περίπου 3 εκατ. πολίτες), αφορούσε νοικο-
κυριά και επιχειρήσεις σε απομονωμένες ή αγροτικές περιοχές όπου η εγκατάσταση ευρυ-
ζωνικής σταθερής ή κινητής σύνδεσης είναι δυσκολότερη και πιο δαπανηρή.

Η επίτροπος Κρους αναφέρει: «Η ΕΕ είναι τεχνολογικά ουδέτερη, αλλά η δορυφορική σύν-
δεση είναι μια καλή επιλογή για όσους ζουν στις πλέον απομονωμένες περιοχές, και μάλλον
πρόκειται να παραμείνει έτσι.» 

Πολλοί Ευρωπαίοι δεν συνειδητοποιούν ότι έχουν την επιλογή της δορυφορικής ευρυζω-
νικότητας. Γι αυτό, η επίτροπος Νέιλι Κρους εγκαινίασε την broadbandforall.eu, μια υπηρε-
σία που ανέπτυξε η Ένωση Ευρωπαϊκών Φορέων Εκμετάλλευσης Δορυφόρων (ESOA) και
η οποία δίνει στους πολίτες τη δυνατότητα να εντοπίζουν τις δυνατότητες που έχουν για
δορυφορική ευρυζωνική σύνδεση

Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 148 δορυφόροι που παρέχουν υπηρεσίες στους Ευρωπαίους. Τα
βασικά συνδρομητικά πακέτα ξεκινούν από 10 ευρώ το μήνα και τα πακέτα 20Mbps από 25
ευρώ το μήνα. n

Οι προοπτικές προσχώρησης 
των Δυτικών Βαλκανίων 

Εντονότερη δράση της ΕΕ 
κατά της ένοπλης βίας 

Τα τελευταία χρόνια, έχουμε γίνει επανειλημμένα μάρτυρες
τραγικών ένοπλων επιθέσεων σε όλη την Ευρώπη, κυρίως
στη Νορβηγία, το Βέλγιο, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, την Ιτα-
λία κ.α. Τέτοια περιστατικά μπορεί να συμβούν σε κάθε χώρα.
Στη ΕΕ συνολικά σημειώνονται πάνω από χίλιες ανθρωπο-
κτονίες από πυροβόλα όπλα κάθε χρόνο, ενώ τα πεντακό-
σιες χιλιάδες περίπου πυροβόλα όπλα που έχουν δηλωθεί ως

απολεσθέντα ή κλαπέντα στην ΕΕ δεν έχουν εντοπιστεί.
Σήμερα η Επιτροπή παρουσιάζει προτάσεις για το πώς θα μπορούσε να περιοριστεί η ένο-

πλη βία στην Ευρώπη, και προτείνει νομοθετικά μέτρα, επιχειρησιακές δράσεις, κατάρτιση
και χρηματοδοτικά μέσα, σε επίπεδο ΕΕ, με στόχο την αντιμετώπιση των απειλών που προ-
έρχονται από την παράνομη χρήση πυροβόλων όπλων.

Με την ευκαιρία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει έρευνα του Ευρωβαρόμετρου σύμ-
φωνα με την οποία, έξι στους δέκα Ευρωπαίους αυτή τη στιγμή πιστεύουν ότι η εγκληματι-
κότητα που συνδέεται με πυροβόλα όπλα θα αυξηθεί την επόμενη πενταετία και ότι το 55%
των Ευρωπαίων επιθυμούν αυστηρότερη νομοθεσία για την οπλοφορία και την αγοραπω-
λησία πυροβόλων όπλων.

«Κάθε εβδομάδα ακούμε για νέα περιστατικά βίας με τη χρήση πυροβόλων όπλων. Ωστόσο,
η συζήτηση για την παράνομη χρήση και διακίνηση όπλων στην Ευρώπη γίνεται σε ανησυχη-
τικά χαμηλούς τόνους. Γίνεται πολύ συζήτηση για τη χρήση των όπλων στην Αμερική, τη στιγμή
που θα πρέπει να ασχοληθούμε κυρίως με τα του οίκου μας. Έχουμε πολλά να κάνουμε εδώ
στην Ευρώπη για να διασφαλίσουμε ότι φορητά όπλα, τουφέκια και όπλα επίθεσης δεν κατα-
λήγουν στα χέρια εγκληματιών», δήλωσε η Σεσίλια Μάλμστρομ,επίτροπος Εσωτερικών Υπο-
θέσεων της Ένωσης.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ανακοίνωσε προτάσεις για την αντιμετώπιση των αδυναμιών
που εντοπίζονται στην ΕΕ. Αυστηρότεροι ενωσιακοί κανόνες για την απενεργοποίηση των
πυροβόλων όπλων θα μπορούσαν ενδεχομένως να διασφαλίσουν ότι όταν αυτά παύουν να
χρησιμοποιούνται, καθίστανται ακατάλληλα προς χρήση.

Η Επιτροπή θα διερευνήσει τη δυνατότητα καθιέρωσης κοινής προσέγγισης για την επι-
σήμανση των πυροβόλων όπλων με αριθμό σειράς κατά την κατασκευή τους, ώστε να διευ-
κολύνεται η ταυτοποίηση των όπλων που χρησιμοποιούνται από εγκληματίες.

Οι προτάσεις αυτές θα συζητηθούν τώρα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα κράτη μέλη
και τα ενδιαφερόμενα μέρη ώστε να αξιολογηθούν οι διάφορες επιλογές, μεταξύ των οποίων
και η θέσπιση νομοθεσίας. n

Η σημασία της γεωργίας 
στην καθημερινή μας ζωή

Όπου κι αν κοιτάξουμε γύρω μας αντικρίζουμε προϊόντα
που έχουν παραχθεί με τον μόχθο των αγροτών: από τα
τρόφιμα που βάζουμε στο τραπέζι μέχρι τα ρούχα που φο-
ράμε. Η ΕΕ ξεκίνησε νέα ενημερωτική εκστρατεία με σκοπό
να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες γύρω από τη σημασία
της γεωργίας για την καθημερινή μας ζωή.

Σήμερα πάνω από 12 εκατ. άτομα εργάζονται στην ΕΕ
αποκλειστικά στον τομέα της γεωργίας, ενώ άλλες 36 εκατ. θέσεις εργασίας συνδέονται
άμεσα με την ευρωπαϊκή γεωργία. Ωστόσο, μελέτες δείχνουν ότι οι κάτοικοι των αστικών
κέντρων της Ευρώπης νιώθουν όλο και πιο αποκομμένοι από την ύπαιθρο και τη γεωργία. Για
να αντιστρέψει την τάση αυτή, η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε την εκστρατεία «Προστατεύουμε
τις ρίζες μας», προκειμένου να προβάλει τη σημασία της γεωργίας και να ενημερώσει τους πο-
λίτες για τη συμβολή της ευρωπαϊκής γεωργικής πολιτικής στη στήριξη των γεωργών.

Η εκστρατεία επικεντρώνεται στη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων που απολαμβάνουμε
χάρη στην ευρωπαϊκή γεωργία. Από το τυρί που έχουμε στο ψυγείο μας και το μαλλί με το
οποίο φτιάχνονται τα πουλόβερ μας, μέχρι τα λουλούδια που προσφέρουμε, ο μόχθος των Ευ-
ρωπαίων αγροτών είναι διάχυτος γύρω μας. Εκτός όμως από την προβολή των γεωργικών
προϊόντων, η εκστρατεία θα αναδείξει και άλλα οφέλη που μας προσφέρει η γεωργία, όπως
την ανάπτυξη των κοινοτήτων της υπαίθρου και την προστασία του περιβάλλοντος και του
φυσικού τοπίου της Ευρώπης.

Ο ιστότοπος της εκστρατείας «Προστατεύουμε τις ρίζες μας» δίνει λεπτομερείς πληροφο-
ρίες για τη γεωργική πολιτική της ΕΕ και περιλαμβάνει ειδικά σχεδιασμένο υλικό για αγρό-
τες και εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα ήθελαν να εξηγήσουν τι ακριβώς είναι η γεωργία και πώς
βοηθά τον κλάδο η ΕΕ. Θα πραγματοποιηθούν επίσης διάφορες εκδηλώσεις όπου οι επισκέ-
πτες θα μπορούν να ενημερώνονται με διαδραστικό τρόπο για την ευρωπαϊκή γεωργία.

Η ενημερωτική αυτή εκστρατεία είναι απόρροια της συμφωνίας που επετεύχθη τον Ιούλιο
για αλλαγές στην ευρωπαϊκή γεωργική πολιτική από το 2014. Η Κοινή Γεωργική Πολιτική, ή
αλλιώς ΚΓΠ, έχει σχεδιαστεί με τρόπο ώστε οι αγρότες να έχουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα και
οι Ευρωπαίοι επαρκή τρόφιμα σε εύλογες τιμές.

Οι αλλαγές στην ΚΓΠ σχεδιάστηκαν με στόχο να εξασφαλιστούν δικαιότεροι όροι στη γε-
ωργία, κατανέμοντας τα κονδύλια πιο ισομερώς σε όλη την ΕΕ. Προβλέπεται επίσης νέα χρη-
ματοδότηση για να βοηθηθεί η νέα γενιά των αγροτών και να γίνει η γεωργία πιο φιλοπερι-
βαλλοντική. n

Έρευνα / Επιμέλεια:
Κυριάκος  Ανδρέου

Φέτος δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στη διαδικασία προσχώ-
ρησης νέων κρατών μελών στην ΕΕ, γνωστή ως διεύρυνση,
και, την 1η Ιουλίου 2013, η Κροατία έγινε η 28η χώρα μέλος
της ΕΕ.

Αυτή την εβδομάδα, η Επιτροπή δημοσίευσε την ετήσια έκ-
θεσή της στην οποία αξιολογεί την πρόοδο των χωρών που
έχουν υποβάλει αίτηση προσχώρησης. Η έκθεση εξετάζει την

εκπλήρωση όλων των κριτηρίων προσχώρησης στην ΕΕ, από τη διασφάλιση της χρηστής οι-
κονομικής διακυβέρνησης έως τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και διατυπώνει
συστάσεις για τον επόμενο χρόνο.

Σύμφωνα με την έκθεση, η Αλβανία είναι τώρα έτοιμη να αρχίσει ενταξιακές διαπραγμα-
τεύσεις, καθώς έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο όσον αφορά τη βελτίωση του νομικού της
συστήματος και την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος. Το
Μαυροβούνιο συνέχισε επίσης την ικανοποιητική του πορεία προς την προσχώρηση στην
ΕΕ.

Προτείνεται επίσης να αρχίσουν ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Πρώην Γιουγκοσ-
λαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Ωστόσο, οι προτάσεις αυτές δεν μπορούν να υλοποι-
ηθούν μέχρις ότου συμφωνήσουν όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Χάρη στην επίτευξη ιστορικής συμφωνίας μεταξύ Σερβίας και Κοσσυφοπεδίου, η οποία
συμβάλλει στην εξομάλυνση των σχέσεών τους, κατέστη δυνατό για τη Σερβία να αρχίσει
ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Το Κοσσυφοπέδιο έφθασε επίσης κοντύτερα στη σύναψη Συμ-
φωνίας Σύνδεσης με την ΕΕ, που αποτελεί το πρώτο βήμα προς μια ενδεχόμενη προσχώρηση.
Η πορεία όμως της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης περιγράφεται ως απογοητευτική.

Η Τουρκία σημείωσε ικανοποιητική πρόοδο όσον αφορά την υλοποίηση των δικαστικών
μεταρρυθμίσεων και την αντιμετώπιση του κουρδικού ζητήματος, αλλά οι χειρισμοί της κυ-
βέρνησης στις πρόσφατες διαδηλώσεις στην Κωνσταντινούπολη προκαλούν ανησυχία. 

Όλες οι χώρες των Βαλκανίων και η Τουρκία πρέπει να προβούν σε περαιτέρω μεταρρυθ-
μίσεις για να διασφαλίσουν τον σεβασμό της ελευθερίας της έκφρασης και να αντιμετωπίσουν
τις διακρίσεις, ιδίως σε βάρος των Ρομά και των ομοφυλοφίλων. Στο πλαίσιο της διαδικασίας
διεύρυνσης, πρέπει να δοθεί εκ νέου προτεραιότητα σε αυτά τα θέματα και να επανακαθορι-
στούν οι στόχοι της χορηγούμενης χρηματοδότησης. 

Όσον αφορά την Ισλανδία, ύστερα από την απόφαση της ισλανδικής κυβέρνησης να ανα-
στείλει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις, η Επιτροπή συνέταξε μια συνοπτική έκθεση για το
πώς μπορεί η χώρα αυτή να ευθυγραμμιστεί με το κεκτημένο της ΕΕ. n
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AπΟ την EλλΑδΑ κΑι τΟν υπΟλΟιπΟ KΟσμΟ

Ε.Ε.: Έναρξη διαπραγματεύσεων 
με την Κίνα για επενδύσεις

Tην έναρξη διαπραγματεύσεων για
σύναψη διμερούς συμφωνίας για εμπό-
ριο και τις επενδύσεις από και προς την
Κίνα, αποφάσισαν οι υπουργοί Οικονο-
μίας και Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, στη σύνοδο τους στο Λουξεμ-
βούργο, με την ελπίδα  ότι θα βελτιώσει
την πρόσβαση των ευρωπαϊκών επιχει-
ρήσεων στην οικονομία του ασιατικού
γίγαντα, αλλά και θα καταστήσει  ασφα-
λέστερες τις κινεζικές επενδύσεις στην

Ευρώπη.
«Η Κίνα είναι ένας πολύ σημαντικός εμπορικός εταίρος για εμάς και νομίζω ότι ο καιρός

είναι κατάλληλος για να αρχίσουμε συζητήσεις», δήλωσε ο ευρωπαίος επίτροπος Εμπορίου
Κάρελ ντε Χουχτ στο Λουξεμβούργο μετά τη συνάντησή του με τους 28 υπουργούς. 

«Η Κίνα είναι σημαντική και θα γίνει ακόμη πιο σημαντική», δήλωσε η Σουηδή υπουργός
Εμπορίου Εύα Μπιερλίνγκ. «Δεν θέλουμε να διεξαγάγουμε εμπορικούς πολέμους. Θέλουμε
να έχουμε εμπορική ειρήνη».

Οι εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Κίνας επιδεινώθηκαν φέτος από μια σειρά κυρώσεων που επέ-
βαλαν οι Ευρωπαίοι για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές από κινεζικής πλευράς, ιδίως όσον
αφορά τα φωτοβολταϊκά.

Όμως οι ηγέτες της ΕΕ και της Κίνας είχαν συμφωνήσει το Φεβρουάριο του 2012 να επι-
διώξουν τη σύναψη μιας διμερούς συμφωνίας για τις επενδύσεις σε μια προσπάθεια να «προ-
ωθήσουν και να διευκολύνουν τις επενδύσεις και προς τις δύο κατευθύνσεις» και να τις κα-
ταστήσουν ασφαλέστερες.

Η ΕΕ επέμεινε οι συνομιλίες να μην περιοριστούν στις εγγυήσεις για τις επενδύσεις αλλά
να επεκταθούν και στη «μεγάλη συζήτηση» σχετικά με το θέμα της πρόσβασης στις αγορές,
σημείωσε ο Ντε Χουχτ. Τόνισε ότι το Πεκίνο «συμφώνησε επί της αρχής» να εξετάσει το ζή-
τημα, ωστόσο επισήμανε ότι η επιτυχία της διαπραγμάτευσης δεν είναι εξασφαλισμένη.

«Θεωρώ τις διαπραγματεύσεις για τις επενδύσεις μια κίνηση της Κίνας για να γίνει όλο και
περισσότερο μέρος της διαχείρισης της παγκόσμιας οικονομίας, και νομίζω ότι είναι πεπει-
σμένοι ότι πρέπει να το κάνουν αυτό», ανέφερε ο Ντε Χουχτ. «Αλλά από αυτό μέχρι να κά-
νουν παραχωρήσεις σε μια διαπραγμάτευση. . . αυτό είναι κάτι άλλο», σημείωσε επίσης. n

Ντράγκι: Έχει σχέδιο για διασώσεις 
τραπεζών χωρίς bail in

Μια συγκροτημένη και ολοκληρωμένη
προσέγγιση για το τραπεζικό σύστημα της
Ευρώπης «κρύβεται» πίσω από τις ανακοι-
νώσεις του επικεφαλής της ΕΚΤ, Μάριο
Ντράγκι, που αφορούν τον τριπλό, εξονυχι-
στικό έλεγχο των 128 ισχυρότερων πιστωτι-
κών ιδρυμάτων της Γηραιάς Ηπείρου. Το
σχέδιο περιλαμβάνει τη μεταφορά της πλή-
ρους εξουσίας ελέγχου των πιστωτικών
ιδρυμάτων, αλλά και τη διάσωση ή την εκ-
καθάριση μιας τράπεζας από κεντρικούς ευ-
ρωπαϊκούς μηχανισμούς και όχι από εθνι-
κούς.

Ο Μάριο Ντράγκι επιδιώκει τη σύσταση -
όσο το δυνατόν συντομότερα- του ενιαίου,
κεντρικού ευρωπαϊκού εποπτικού μηχανι-
σμού και ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου που θα
διαθέτει τα απαιτούμενα κεφάλαια για την
απευθείας διάσωση των πιστωτικών ιδρυμά-
των. Ένας τρίτος ανεξάρτητος ευρωπαϊκός
μηχανισμός θα συσταθεί, προκειμένου να
αναλαμβάνει τις εκκαθαρίσεις τραπεζών,

εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο.
Στόχος του επικεφαλής της ΕΚΤ από την

άμεση υλοποίηση των παραπάνω ενεργειών
είναι η προσέλκυση των διεθνών κεφαλαίων
στις ευρωπαϊκές τράπεζες μέσω της ανάκτη-
σης της εμπιστοσύνης όχι μόνο στα πιστω-
τικά ιδρύματα, αλλά και στους ευρωπαϊκούς
μηχανισμούς. Επιπλέον, ο Μάριο Ντράγκι,
μέσω της έγκαιρης παρέμβασης σε περί-
πτωση διάγνωσης προβλημάτων σε μια τρά-
πεζα, επιδιώκει να μειώσει τις πιθανότητες
να χρειαστεί επανάληψη του κυπριακού θρί-
λερ, δηλαδή τη συμμετοχή των καταθετών
(bail in) σε περίπτωση εκκαθάρισης τράπε-
ζας.

Η ΕΚΤ, με τη δημιουργία ενός κεντρικού
μηχανισμού ελέγχου, επιθυμεί ακόμη να
αποφευχθεί στο μέλλον αυτό που έγινε στην
Ιρλανδία. Δηλαδή να μην κινδυνεύει μια
χώρα (και η κοινωνία της) να... γκρεμιστεί
από το τραπεζικό της σύστημα. Γι’ αυτόν τον
σκοπό εκτιμά ότι τα εθνικά ταμεία που έχουν
δημιουργηθεί δεν είναι τόσο ασφαλής εκ-
δοχή διαχείρισης της κατάστασης σε σχέση
με τον κεντρικό, ενιαίο εποπτικό φορέα, ο
οποίος θα συνεργάζεται με τις εθνικές κεν-
τρικές τράπεζες.

Η αξιολόγηση θα χρησιμοποιεί ως βάση
κεφαλαιακό δείκτη αναφοράς 8% κοινών με-
τοχών της κατηγορίας 1 (Common Equity
Tier 1) και τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Τρα-
πεζικής Αρχής (ΕΒΑ) για τα μη εξυπηρετού-
μενα δάνεια πάνω από τις 90 ημέρες. n

Μπαρνιέ: «Το μεταναστευτικό υπόθεση
όλης της Ευρώπης»

Την ιδέα που υποστηρίζεται από τη γαλλική
δεξιά να αποκλείονται ορισμένες χώρες από τη
ζώνη Σένγκεν όταν δεν ασκούν αρκετά αυ-
στηρά τον έλεγχο των συνόρων τους απέρριψε
ο ευρωπαίος επίτροπος αρμόδιος για την Εσω-
τερική Αγορά Μισέλ Μπαρνιέ.

«Δεν πιστεύω ότι η σωστή κατεύθυνση είναι
να αποκλείουμε», δήλωσε σήμερα ο ευρωπαίος
επίτροπος μιλώντας στο γαλλικό τηλεοπτικό

δίκτυο Φρανς 2, τασσόμενος εναντίον μιας πρότασης του κόμματος Ένωση για ένα Λαϊκό
Κίνημα, του κύριου κόμματος της δεξιάς του οποίου είναι μέλος.

«Δεν πιστεύω ότι ο σωστός τρόπος για να προστατευθούμε είναι να αφήσουμε απέξω
χώρες, χωρίς βοήθεια, χωρίς μέσα και γνωρίζουμε καλά ότι τα τεχνικά μέσα για την επιτή-
ρηση των συνόρων κοστίζουν ακριβά, γίνεται μάλιστα λόγος για χρήση μη επανδρωμένων
αεροπλάνων», πρόσθεσε ο Μπαρνιέ.

Ο πρώην υπουργός του Νικολά Σαρκοζί πρόσθεσε πάντως ότι «έχουμε δίκιο να ζητούμε
να μπουν τα πράγματα σε τάξη στη Σένγκεν, να ενισχυθεί, να επαληθεύεται ότι οι δεσμεύ-
σεις που αναλαμβάνει καθένας γίνονται πράγματι σεβαστές».

Μερικούς μήνες πριν από τις ευρωεκλογές, που θα πραγματοποιηθούν το Μάιο του 2014,
ο Μισέλ Μπαρνιέ σκιαγράφησε προτάσεις για τη μετανάστευση, ένα ζήτημα στο οποίο η
Ευρώπη «δεν κάνει αρκετά», προτείνοντας περισσότερη αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών
μελών.

«Είναι σαφώς μια υπόθεση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε μαζί. Δεν πρέπει να αφήνουμε
για παράδειγμα τις χώρες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, την Ελλάδα, τη Μάλτα, την
Κύπρο ή την Ιταλία, να αντιμετωπίζουν μόνες το ζήτημα της υποδοχής αυτών των χιλιάδων
προσφύγων», εξήγησε.

Ο Γάλλος επίτροπος επέμεινε στο αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ενισχυθεί η Fron-
tex, η υπηρεσία επιτήρησης των ευρωπαϊκών συνόρων, από την οποία «λείπουν μέσα». Τάχ-
θηκε επίσης υπέρ μιας «ευρωπαϊκής δύναμης πολιτικής προστασίας», η οποία θα μπορούσε
να αναλαμβάνει «επιχειρήσεις ασφάλειας και διάσωσης», κυρίως στη Μεσόγειο.

«Έχουμε ζητήσει τα μέσα και θα δούμε αν η πολιτική βούληση είναι επαρκής ώστε να μας
δώσει αυτά τα μέσα για να διαχειριστούμε από κοινού τα σύνορά μας», συνέχισε ο Μισέλ
Μπαρνιέ. n

Σαμαράς:  Πιο ανταγωνιστικοί 
μέσω της ψηφιακής οικονομίας

Τη σημασία της λεγόμενης «ψηφιακής οι-
κονομίας» ως μέσο για την αύξηση της αν-
ταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας,
αλλά και της δημιουργίας θέσεων εργασίας,
τόνισε ο πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια
της συνέντευξης Τύπου μετά τη σύνοδο κο-
ρυφής των Βρυξελλών.

Ο Αντώνης Σαμαράς τόνισε ότι η Ελλάδα
δίνει ιδιαίτερη σημασία στην τόνωση της
καινοτομίας και ανέφερε συγκεκριμένα πα-
ραδείγματα, όπου σημαντικές ξένες επιχει-
ρήσεις, όπως η Samsung, η Hewlett Packard

και η κινεζική ZTE, τοποθετήθηκαν σε ελληνικές επιχειρήσεις, με επιτυχημένη δραστηριό-
τητα στον τομέα της ψηφιακής οικονομίας.

O κ.Σαμαράς επεσήμανε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην Ελλάδα στα ζητήματα της
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, σε μία σειρά οικονομικών τομέων, συμπεριλαμβανομένου και
του αγροτικού τομέα.

«Δεν είναι σχέδια στα χαρτιά», ανέφερε και υπογράμμισε το σημαντικό ρόλο που μπορούν
να διαδραματίσουν οι νέες τεχνολογίες στην τόνωση οικονομικών δραστηριοτήτων, όπως
ο τουρισμός, η ναυτιλία, η παραγωγή τροφίμων και η φαρμακευτική βιομηχανία.

Στο κείμενο συμπερασμάτων της συνόδου κορυφής γίνεται άλλωστε σαφής αναφορά
στους τομείς της ψηφιακής οικονομίας, της καινοτομιών και των υπηρεσιών, οι οποίοι πα-
ρέχουν ιδιαίτερες δυνατότητες ανάπτυξης και απασχόλησης και πρέπει να αξιοποιηθούν με
ταχείς ρυθμούς.

«Τα σημάδια οικονομικής ανάκαμψης είναι ορατά, αλλά η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει τις προ-
σπάθειές της για αύξηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης, ενίσχυση της δημιουργίας θέσεων ερ-
γασίας και τόνωση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας», τονίζεται χαρακτηριστικά.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο παρείχε συγκεκριμένη καθοδήγηση για την πλήρη αξιοποίηση
των υφιστάμενων δυνατοτήτων. Εξέτασε επίσης διάφορους τομείς της οικονομικής και κοι-
νωνικής πολιτικής. Προέβη σε απολογισμό της εφαρμογής των πρωτοβουλιών που δρομο-
λογήθηκαν τον Ιούνιο για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και τη χρηματοδότηση
της οικονομίας, ιδίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, και συμφώνησε πρόσθετα
μέτρα.  Έδωσε επίσης νέα ώθηση στη βελτίωση της νομοθεσίας. n
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Επιστημονικό συνέδριο από 
το Κέντρο Έρευνας Νεότερης Ιστορίας

Το Κέντρο Έρευνας Νεότερης Ιστορίας διοργανώ-
νει στις 31 Οκτωβρίου, 1 Νοεμβρίου και 2 Νοεμβρίου
2013 στο Πάντειο Πανεπιστήμιο  διεθνές επιστημο-
νικό συνέδριο με θέμα «Επαναστάσεις στα Βαλκάνια.
Στάσεις και εξεγέρσεις την εποχή των  εθνικισμών
(1804-1908)]».

Το χρονολογικό εύρος του συνεδρίου εκτείνεται
από την πρώτη σερβική εξέγερση (1804) και φτάνει
μέχρι την Επανάσταση των Νεοτούρκων (1908). Σε

αυτά τα εκατό χρόνια, ο χάρτης της νοτιο-ανατολικής Ευρώπης ξαναφτιάχτηκε μετά από μια
σειρά επαναστατικών κινημάτων, κυρίως εθνικών και φιλελεύθερων.

Το κομμάτι αυτό της Ευρώπης βίωσε τον απόηχο των ευρωπαϊκών επαναστάσεων του 1830
και 1848, καθώς και της γερμανικής και ιταλικής ενοποίησης. Θα μπορούσε κανείς να ισχυ-
ριστεί ότι η «Εποχή των Επαναστάσεων» στα Βαλκάνια φτάνει μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα.

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, το συνέδριο θα επιχειρήσει μια διεπιστημονική ανάλυση του τι
ήταν «επανάσταση» στα Βαλκάνια κατά τη διάρκεια του μακρού δέκατου ένατου αιώνα και
του αν τελικά μπορεί να δημιουργηθεί μια τυπολογία βαλκανικών επαναστατικών κινημά-
των.  

Μέσα από τη διαδικασία ανοιχτής πρόσκλησης (call for papers) επιλέχθηκαν 56 ανακοι-
νώσεις διακεκριμένων επιστημόνων από τις περισσότερες Βαλκανικές χώρες (Ελλάδα, Τουρ-
κία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβενία, Κύπρος), αλλά και από τη διεθνή ακαδημαϊκή
κοινότητα (Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία, Γαλλία, Αυστρία, Γερμανία, Ιταλία).

Οι ποικίλες θεματικές περιλαμβάνουν ζητήματα ταυτότητας, βίας, ιστοριογραφίας, καθώς
και τη σχέση Δύσης και Βαλκανίων, παράδοσης και νεωτερικότητας. n

Επέτειος για τα 70 χρόνια 
από το θάνατο του Κωστή Παλαμά 

Με πρωτοβουλία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών
του Πανεπιστημίου Αθηνών  προγραμματίστηκαν  δύο
μουσικές συναυλίες για τα 70 χρόνια από το θάνατο του
μεγάλου Έλληνα ποιητή Κωστή Παλαμά.  Η πρώτη πα-
ράσταση πραγματοποιήθηκε χθες, ενώ η δεύτερη πραγ-
ματοποιείται αύριο Πέμπτη 31 Οκτωβρίου.

Στις παραστάσεις παρουσιάζεται σε παγκόσμια πρώτη,
το συμφωνικό έργο της Πηγής Λυκούδη «Χαρά σ’ εσέ

χώρα λευκή», ένα έργο βασισμένο στη ποιητική σύνθεση του Κωστή Παλαμά «Ο Ύμνος της
Αθηνάς». Ο ποιητής στο συγκεκριμένο έργο, υμνώντας με λυρικούς τόνους την θεά της σο-
φίας Αθηνά, την Αθήνα και την Ακρόπολη, στην πραγματικότητα προβάλλει ότι ουσιαστικό
και διαχρονικό εκπροσωπούν τα σύμβολα αυτά.

Χρησιμοποιεί τη θεά ως πρόσχημα για να υμνήσει και να υπενθυμίσει σε καιρούς χαλεπούς
για τη σύγχρονή του Ελλάδα, αξίες διαχρονικές και πανανθρώπινες. Εξυμνεί αυτά που εν-
διαφέρουν και αφορούν και τον σημερινό Έλληνα αλλά και τον σημερινό άνθρωπο γενικά,
πέρα από εθνικά, πολιτισμικά, γλωσσικά ή άλλα σύνορα όπως η Δημοκρατία, Ειρήνη, Δι-
καιοσύνη, Αρετή, Φιλοπατρία, Φιλεργία και άλλα.

Στην παράσταση συμμετέχει η Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων, με τη συνθέ-
τρια στο πιάνο, καθώς επίσης και η Μικτή Χορωδία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Αθηνών με τη σύμπραξη μελών της νεανικής - παιδικής χορωδίας «Μανώ-
λης Καλόμοιρης».

Ερμηνεύουν η Ρίτα Αντωνοπούλου και ο Σπύρος Κλείσσας. Απαγγέλει ο Γιάννης Φέρτης.
Το συμφωνικό έργο της Πηγής Λυκούδη προγραμματίζεται να παρουσιαστεί ακόμα στην

Κύπρο, στις Βρυξέλλες, στην Ισπανία και στην Βοστώνη. n

Το τραγούδι στον πόλεμο του ’40
Αυστηροί ρεμπέτες και μούσες του ελαφρού ρε-

περτορίου τραγούδησαν στον πόλεμο εναντίον του
κατακτητή.

Ήταν οι αγαπημένες ερμηνεύτριες των Ελλήνων
στα δύσκολα χρόνια του πολέμου. Η Σοφία Βέμπο
έγινε εθνικό σύμβολο. Αλλά δραστήρια με μαχητικό
πνεύμα ήταν και η Δανάη Στρατηγοπούλου. Η
πρώτη από λαϊκή οικογένεια, αυτοδίδακτη, ξεχώρισε

νωρίς για τη φωνή και την εκφραστικότητά της στη θεατρική σκηνή. Η δεύτερη, αντίθετα,
από λόγιο περιβάλλον, με καλές μουσικές σπουδές, μεγαλωμένη σε ένα σπίτι όπου κυριαρ-
χούσαν οι τέχνες, ξεχώρισε στην πίστα και το βαριετέ.

Το «βαρύ πυροβολικό της Μάντρας του Αττίκ», όπως χαρακτήριζαν τη Δανάη, τραγου-
δούσε σε νοσοκομεία και συμμετείχε στην Εθνική Αλληλεγγύη και την Αντίσταση. Ενώ η
Βέμπο ζούσε τον δικό της μοναδικό θρίαμβο όπου τη χρειάζονταν.

Ένας άλλος κόσμος έβρισκε παρηγοριά στο αίσθημα του λαϊκού, που επίσης ήταν στις
επάλξεις. «Καιρός πια το μπουζούκι μου στο πλάι να τ’ αφήσω/ να πάρω το ντουφέκι μου να
πάω να πολεμήσω./Δε το βαστάω σπλάχνο μου να κάθομαι εδώ πέρα/ και τα παιδιά να πο-
λεμούν ’κεί πάνω νύχτα-μέρα», έγραψε ο ρεμπέτης Στέλιος Κερομύτης.

Είναι η εποχή που οι πολεμικές επιθεωρήσεις («Πολεμική Αθήνα», «Φινίτο Μπενίτο», «Κο-
ρόιδο Μουσολίνι», «Πολεμικές Καντρίλιες» κ.ά.) έχουν απήχηση παντού. Τα τραγούδια άλ-
λοτε ντύνουν αγαπημένες μελωδίες με επίκαιρους στίχους («Παιδιά της Ελλάδος παιδιά»)
και άλλοτε είναι νέες συνθέσεις ή σατιρικές παρωδίες βασισμένες σε διεθνείς επιτυχίες, όπως
το «Με το χαμόγελο στα χείλη» σε στίχους Γ. Οικονομίδη, που δεν είναι άλλο από την ιτα-
λική μελωδία « Reginella Campagnola» του Eldo di Lazzaro. n

Μιλούν για την Ευρώπη 19 λογοτέχνες
Η Ευρώπη του σήμερα και η Ελλάδα της κρίσης, αλλά και

οι νέοι της χώρας που ματώνουν από την ανεργία και τσακί-
ζονται τα όνειρά τους, αποτελούν μια μεγάλη δεξαμενή που
βράζει.

Μέσα σ΄ αυτήν βούτηξαν δεκαεννέα Έλληνες συγγραφείς
και ποιητές προκειμένου να γράψουν διηγήματα και ποι-
ήματα, όπως τους ζητήθηκε από την Ελληνογερμανική
Αγωγή, στο πλαίσιο σειράς εκδηλώσεών της, με θέμα την Ευ-

ρώπη, την κρίση και την ευρωπαϊκή προοπτική της Ελλάδας.
Αυτά αποτελούν και το περιεχόμενο μιας έκδοσης - λευκώματος το οποίο θα παρουσια-

στεί σε μεγάλη εκδήλωση (4 Νοεμβρίου, 11.30 π.μ., Παλαιά Βουλή), με θέμα «Η Ευρώπη
των νέων» και βασικό ομιλητή τον πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς.

Οι συγγραφείς αντιμετωπίζουν το θέμα είτε μέσα από ερωτικές και μη ιστορίες Ελλήνων
με ξένους, είτε βάζοντας Έλληνες να ταξιδεύουν στη Γηραιά Ήπειρο ή Ευρωπαίους «νεο-
βάρβαρους» στην Ασία, είτε θίγοντας θέματα όπως ο ελληνικός «επαρχιωτισμός», η μετα-
νάστευση και η Βαβέλ των γλωσσών, τα ενοχικά σύνδρομα των λαών Ελλάδας και Γερμα-
νίας, η «χρυσή» εποχή της φούσκας κ.ά.

Στην έκδοση συμμετέχουν οι Θανάσης Βαλτινός, Αμάντα Μιχαλοπούλου, Τίτος Πατρί-
κιος, Χάρης Βλαβιανός, Σοφία Νικολαΐδου, Γιάννης Ξανθούλης, Νίκος Παναγιωτόπουλος,
Έρση Σωτηροπούλου κ.ά.

Στην εκδήλωση της 4ης Νοεμβρίου, ο κ. Σουλτς και οι άλλοι ομιλητές (Μαρία Δαμανάκη,
επίτροπος στην ΕΕ, Κώστας Ρέμελης, πρύτανης Πανεπιστημίου Θράκης) θα ακούσουν απευ-
θείας τι πιστεύουν οι νέοι της Ελλάδας για την κρίση, μέσα από τα αποτελέσματα της νέας
έρευνας που ολοκλήρωσε η εταιρεία δημοσκοπήσεων V-PRC και θα ανακοινωθούν εκείνη
την ημέρα. n

Εννέα στίχοι του Καβάφη 
ταξιδεύουν στην Αθήνα

Εννέα στίχοι του Κ.Π. Καβάφη, γραμμένοι με μεγάλα
γράμματα σε σταθμούς του μετρό, σε τραμ και λεωφορεία,
κυκλοφορούν στην Αθήνα, ζητώντας από το κοινό να
«συνομιλήσει» με τον Αλεξανδρινό ποιητή.

Οι στίχοι που επελέγησαν, ώστε να συνδέονται με το
σήμερα, καταδεικνύουν τη διαχρονικότητα του Καβάφη
(1863-1933). Η πρωτοβουλία ανήκει στο Ίδρυμα Ωνάση

που κατέχει πλέον το Αρχείο Καβάφη. Η ομάδα των βραβευμένων «Beetroot», που ανέλαβε
τον τρόπο παρουσίασης, δίνει μια ποπ νότα στην εικόνα του ποιητή κάνοντας τους στίχους
οικείους και προσιτούς.

Πόσοι δεν θα συγκινηθούν ή τουλάχιστον δεν θα προβληματιστούν διαβάζοντας το «Ξένος
εγώ ξένος πολύ» στον σταθμό του μετρό στον Κεραμεικό; Ή πόσοι δεν θα συμφωνήσουν κά-
ποιο πρωί βλέποντας στο πίσω τζάμι ενός λεωφορείου το «Δεν έχω σήμερα κεφάλι για δου-
λειά».   Και ποιος θα διαφωνήσει με το στίχο «Είν΄ επικίνδυνον πράγμα η βία» αλλά και «Τα
μεγαλεία να φοβάσαι, ω ψυχή»; Και ακόμη: «Όπως μπορείς πια δούλεψε, μυαλό». n

Παρουσίαση της καμπάνιας 
«Our Greece Globally Yours»

Η καμπάνια των πολιτιστικών & βιωματικών οδοιπο-
ρικών για την Ελλάδα Geo Routes & Aegean Routes
(www.geo-routes.com) με τίτλο «Our Greece Globally
Yours» παρουσιάστηκε την περασμένη βδομάδα στα μέλη
του Διπλωματικού Σώματος και στις ξένες αντιπροσω-
πείες που εδρεύουν στη χώρα,.

Στόχος της παρουσίασης ήταν η προβολή και η ανά-
δειξη της γοητευτικής «άλλης» Ελλάδας, η ενημέρωση για

το πλούσιο πολιτιστικό, περιβαλλοντικό και ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας και η επί πέντε
χιλιετίες παγκόσμια συνεισφορά της στον Πολιτισμό, στις Επιστήμες και στη Δημοκρατία. 

Με σημαία το μήνυμα «Our Greece Globally Yours» ταGeo Routes & Aegean Routes έχουν
απώτερο σκοπό την ενίσχυση της εικόνας της Ελλάδας στο εξωτερικό, υπό το πρίσμα της
ολικής πολιτισμικής διάστασης και συνεισφοράς της στον Κόσμο. 

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε  υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για
την UNESCO και την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. n



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 πε-
ριέχουν 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.
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ΜΕΤΡΙΟ ΔΥΣΚΟΛΟ

KY¶PIAKH ¢HMOKPATIA
————

KPATIKO §AXEIO
A ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÎÏ‹ÚˆÛË˜ ·Ú. 32/2013 ÙÔ˘ KÚ·ÙÈÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘

Ô˘ ¤ÁÈÓÂ ÛÙÈ˜ 23 ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2013

ÕÏÏ· ÔÛ¿ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó oÈ Ï·¯ÓÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó:

™E TE™™EPA æHºIA
————

1. A fi €40 5 Ï·¯ÓÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ  6013
2. A fi €40 5 Ï·¯ÓÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ  4870

MÈÎÚfiÙÂÚ· ÔÛ¿ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó oÈ Ï·¯ÓÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó:

™E TPIA æHºIA
————

1. A fi €20 50 Ï·¯ÓÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ  670
2. A fi €10 50 Ï·¯ÓÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ  542
3. A fi €10 50 Ï·¯ÓÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ  675

™E ¢YO æHºIA
————

1. A fi €4 500 Ï·¯ÓÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ  07
2. A fi €4 500 Ï·¯ÓÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ  24

*  TZAK¶OT:

E¶EI¢H TO §AXEIO ME API£MO 49548 ¶EPI§AMBANETAI META•Y TøN A¢IA£ETøN §AXEIøN, TO ¶O™O TøN €50.000 ª º ƒ -
  ™ ¡  ¶ ª ¡   µ¢ ª ¢  § ƒø™  ª  ƒ. 33/13 ¶ À £  ° ¡  ™ ™ 30 øµƒ OY 2013, O¶OY O ¶PøTO™ TYXEPO™

£A KEP¢I™EI €100.000.

™ H M E I ø ™ H
———————

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

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

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

¢IEY£YNTH™ §AXEIøN

¶ÔÛfi
T˘¯ÂÚfi˜
AÚÈıÌfi˜

§·¯Ófi˜ ¶ÔÛfi
T˘¯ÂÚfi˜
AÚÈıÌfi˜

§·¯Ófi˜

€

1Ô˜ 50.000 49548

¶ *

2Ô˜ 1.000 26035

3Ô˜ 400 14951

4Ô˜ 400 57600

5Ô˜ 400 27496

6Ô˜ 200 50961

7Ô˜ 200 13748

8Ô˜ 200 56903

9Ô˜ 200 50602

10Ô˜ 200 37548

11Ô˜ 200 52802

12Ô˜ 200 18870

13Ô˜ 200 55888

€

14Ô˜ 200 20300

15Ô˜ 200 10554

16Ô˜ 100 12131

17Ô˜ 100 44573

18Ô˜ 100 39559

19Ô˜ 100 52514

20fi˜ 100 31547

21Ô˜ 100 25713

22Ô˜ 100 48803

23Ô˜ 100 35305

24Ô˜ 100 37057

25Ô˜ 100 12149

26Ô˜ 100 27725

27Ô˜ 100 33265

Σταυρόλεξο
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Διεθνής όρος που σημαίνει την πώληση ενός
προϊόντος κάτω του κόστους, με σκοπό τον
παραμερισμό των ανταγωνιστών (ξεν.).
2. Μικρό αρπακτικό θηλαστικό με περιζήτητη
γούνα – Η κεφαλή αγίου λειψάνου.
3. Μοναδική – Πολύ λεπτή φέτα από μοσχάρι
γάλακτος μαγειρεμένη πανέ με τριμμένη φρυ-
γανιά (ξεν.).
4. Ελληνίδα λαϊκή  τραγουδίστρια – Μάρκα
γνωστού κρασιού.
5. Τσιφλίκι, φέουδο (πληθ.)
6. Μάρκα κονσέρβας καβουριών – «Νυν και
…»: δίσκος του Ξαρχάκου – Συμπλεκτικός
σύνδεσμος.
7. Δικάσου (αρχ.) – Μονοπάτι.
8. Είχαν τη διακυβέρνηση του Ισραήλ (καθ.) – Λαϊκό έγχορδο μουσικό όργανο.
9. Οργάνωση σιιτών μουσουλμάνων του Λιβάνου – Αρχαία πόλη στον Ελλήσποντο.
10. Θεότητα των Αιγυπτίων – Ηλεκτρονικό παιχνίδι.
11. Το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο – Πρόθεση – Μενεξέδες.
12. Αριστούργημα του Γκαίτε – Ρωσικό «ναι».
ΚΑΘΕΤΑ
1. Πρωτεύουσά της το Λίνκολν – Αγγλικό σύμφωνο.
2. Τόσα ήταν τα γυμνάσια της αρχαίας Αθήνας – «… Μπουράνα»: το γνωστότερο μουσικό
έργο του Καρλ Ορφ.
3. Ζόρζε (Χόρχε) … :Βραζιλιάνος συγγραφέας – Ιστορική πόλη της Ρουμανίας.
4. Δύο έχει η … Μιμίκα – Οριστικό άρθρο – Ο πρωθυπουργός της πρώτης μεταπολεμικής
κυβέρνησης στην Αγγλία.
5. Τα μεγάλα … συναντιούνται – Σκανδιναβικές αερογραμμές (αρχικά).
6. Αρχαίο όνομα της βιολέτας – Υπάρχουν και αδρανή – Τα έχει η … νταντά.
7. Πόλη της η Κνίδος – Μονάδα ηλεκτρικής ισχύος.
8. Παλιός Γ.Γ. του ΟΗΕ – Πρωθυπουργός της Ρωσίας.
9. Παροιμιώδες το μαύρο φτέρωμά της.
10. … Χάουαρντ: σκηνοθέτης – Ελληνόφωνη συνοικία της Νέας Υόρκης.
11. … Τσαρσί: η κλειστή αγορά της Κωνσταντινούπολης – Χωρίς περιστροφές.
Oι λύσεις στη σελίδα 14
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ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
Το Δέντρο
Οκτώβριος 2013,
Τεύχος 193-194,
2013, 
σελ. 229, τιμή 11
ευρώ

Ο αφιερωματι-
κός αυτός τόμος
στον μεγάλο Αλε-
ξανδρινό τιτλοφο-
ρείται «Ξαναδιαβά-

ζουμε τον Καβάφη» και φιλοξενεί 30 έλλη-
νες και ξένους συγγραφείς, οι οποίοι
επιχειρούν να φωτίσουν το ανεξάντλητο
«φαινόμενο Καβάφης» με νέες προσεγγίσεις.
Στην ποικίλη ύλη του τεύχους διαβάζουμε,
μεταξύ άλλων, πεζά και ποιητικά κείμενα
των Χούλιο Κορτάσαρ, Τομπάιας Γουλφ,
Μπίλι Κόλινς και Φρανθίσκο Λάριος.

ΔΙΚΑΙΟ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ

Hans Kelsen: Η
διαχρονικότητα
του πνεύματος
στο νομικό και
κοινωνιολογικό
του έργο - Οι ερ-
γασίες του Διε-
θνούς Συνεδρίου
Επιμέλεια Νικήτας
Αλιμπράντης,
Εκδόσεις Παπα-

ζήση, 2013, σελ. 156, τιμή 13 ευρώ
Το έργο του αυστριακού φιλέλληνα Χανς

Κέλσεν είχε μεν ως επίκεντρο τη νομική επι-
στήμη, την οποία ανανέωσε σε πολλά επί-
πεδα, αλλά επεκτείνεται σε φιλοσοφικές και
κοινωνιολογικές μελέτες, στις οποίες εγ-
κλείεται η γνώση και της αρχαιοελληνικής
σκέψης. Το βιβλίο συνιστά την ελληνική έκ-
δοση – διότι αναμένεται και η γερμανική –
των εργασιών του Διεθνούς Συνεδρίου που
πραγματοποιήθηκε προς τιμήν του στην
Ακαδημία Αθηνών.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Το δαχτυλίδι
Εκδόσεις Διόπτρα,
2013, σελ. 400,
τιμή 14 ευρώ

Ο ιδρυτής των
εκδόσεων, Διόπτρα
(Αθήνα, 1978),
γεννημένος στην
Ακρούντα της Κύ-
πρου, κυκλοφορεί
το πρώτο του βι-
βλίο. Ξεκινώντας

πριν από δύο αιώνες στο μεγαλύτερο ελλη-
νικό νησί, την Κύπρο, έξι γενιές ανθρώπων
αγωνίζονται για να αλλάξουν τα σχέδια της
μοίρας, της δικής τους και του τόπου τους.
Έρωτες, φιλίες, όνειρα, ιδέες συνθέτουν μια
αληθινή ιστορία για την αγάπη, την αξιο-
πρέπεια και την πατρίδα. n

Για τους βιβλιόφιλους
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Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ. 13

ΗΥπηρεσία Ανταγωνισμού και Προ-
στασίας Καταναλωτών (Υ.Α.&Π.Κ.)
ανακοίνωσε ότι έχουν κοινοποιηθεί

στο Σύστημα, προϊόντα που παρουσιάζουν
κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά. Τα
προϊόντα αυτά εντοπίσθηκαν για πρώτη
φορά στις αγορές διαφόρων κρατών-μελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνέχεια
κοινοποιήθηκαν στο Σύστημα GRAS-
RAPEX. Οι καταναλωτές μπορούν να ενημε-
ρωθούν για τα επικίνδυνα προϊόντα στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου (Υ.Α.& Π.Κ.) στη
διεύθυνση www.mcit.gov.cy ή στην ιστοσε-
λίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη διεύ-
θυνση www.ec.europa.eu/rapex.

Τα προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς
ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως: Έντεκα
στην Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστα-
σίας Καταναλωτών. Επτά στο Τμήμα Ηλε-
κτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. Έξι στο
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. Πέντε στην
Υπηρεσία Μεταλλείων. Ένα στο Τμήμα Οδι-
κών Μεταφορών. Ένα στο Τμήμα Ηλεκτρο-
νικών Επικοινωνιών.

Τα προϊόντα που αφορούν την Υπηρεσία
Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλω-
τών καθώς και οι αντίστοιχοι συνεπαγόμενοι
κίνδυνοι περιγράφονται στον πίνακα που
ακολουθεί.

Επισημαίνεται ότι το προϊόν με αύξοντα
αριθμό 11, έχει αξιολογηθεί από την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή ως προϊόν χαμηλού κινδύ-
νου.

Σημειώνεται ότι τρία από τα έντεκα προ-
ϊόντα (με αύξοντες αριθμούς 1 μέχρι 3), έχουν
εντοπισθεί αρχικά από την Υ.Α.& Π.Κ. στην
αγορά της Κύπρου (χωρίς να έχουν προ-
ηγουμένως εντοπισθεί στις άλλες χώρες
μέλη) και έχουν κοινοποιηθεί στο σύστημα
Gras-Rapex.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΚΙΝΔΥΝΟΣ
1. Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας Last Star,

μοντέλο BO-5007/S13C022, με χώρα κατα-
σκευής την Κίνα. Κίνδυνος στραγγαλισμού
από την παρουσία κορδονιών στην κουκούλα
του ενδύματος. Γνωστοποιήθηκε στο σύ-
στημα από την Κύπρο. Εντοπίστηκε στα κα-
ταστήματα Energy Collection και έχει επι-
διορθωθεί έτσι ώστε να μην τίθεται σε κίν-
δυνο η ασφάλεια των παιδιών.

2. Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας Best Kids,
μοντέλο S13C255, με χώρα κατασκευής την
Κίνα. Κίνδυνος τραυματισμού από την πα-
ρουσία ελευθέρων κορδονιών στο κατώτερο
σημείο του ενδύματος των οποίων το μήκος
είναι μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο. Γνω-
στοποιήθηκε στο σύστημα από την Κύπρο.
Εντοπίσθηκε στα καταστήματα Energy Col-
lection και έχει επιδιορθωθεί έτσι ώστε να μη
τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών.

3. Παιδικό σακάκι, μάρκας In -Line collec-
tion, μοντέλο SCHOOLC014, με χώρα κατα-
σκευής την Αίγυπτο. Κίνδυνος στραγγαλι-
σμού από την παρουσία κορδονιών στην
κουκούλα του ενδύματος. Γνωστοποιήθηκε
στο σύστημα από την Κύπρο. Εντοπίσθηκε
στα καταστήματα Energy Collection και έχει
επιδιορθωθεί έτσι ώστε να μην τίθεται σε κίν-
δυνο η ασφάλεια των παιδιών.

4. Παιδική μπλούζα, μάρκας CACTUS
CLONE, μοντέλο GTJM2012, με γραμμοκώ-
δικα 4893940101090 και χώρα κατασκευής
την Κίνα. Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κα-
τάποση μικρών διακοσμητικών κομματιών
που αποσπώνται εύκολα από το ένδυμα.

5. Πολυκόπτης κουζίνας, μάρκας Genius,
μοντέλο NLAC33148, με γραμμοκώδικα
4023012336031 και χώρα κατασκευής το
Χονγκ Κονγκ. Κίνδυνος τραυματισμού λόγω
μειωμένης αντοχής των λεπίδων με αποτέλε-

σμα να σπάνε εύκολα.
6. Παιδικό φούτερ, μάρκας GRACE, μον-

τέλο WT8168, με γραμμοκώδικα
5999011581682 και άγνωστη χώρα κατα-
σκευής. Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατά-
ποση μικρών διακοσμητικών κομματιών που
αποσπώνται εύκολα από το ένδυμα.

7. Παιδική μπλούζα, μάρκας ARINO, μον-
τέλο AR-8058, με γραμμοκώδικα
2008111080582 και χώρα κατασκευής την
Κίνα. Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατά-
ποση μικρών διακοσμητικών κομματιών που
αποσπώνται εύκολα από το ένδυμα.

8. Παιδικά σακάκια, μάρκας Seagull, μον-
τέλο CSQ-99105, με άγνωστη χώρα κατα-
σκευής. Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατά-
ποση μικρών διακοσμητικών κομματιών που
αποσπώνται εύκολα από το ένδυμα.

9. Παιδικά κοντά παντελονάκια, μάρκας
Playback, μοντέλα G8066 και G8060, με
άγνωστη χώρα κατασκευής. Κίνδυνος τραυ-
ματισμού από την παρουσία ελευθέρων κορ-
δονιών στην περιοχή της μέσης και των πο-
δόγυρων του ενδύματος των οποίων το
μήκος είναι μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο
ή κρέμονται πέραν του κατώτατου σημείου
του ενδύματος.

10. Παιδική ζακέτα, μάρκας C&S, μοντέλο
D-0916, με άγνωστη χώρα κατασκευής. Κίν-
δυνος στραγγαλισμού από την παρουσία
κορδονιών στην κουκούλα του ενδύματος.

11. Μαλακό παιχνίδι σε μορφή μπανάνας,
μάρκας QB Toys & Gis, μοντέλο 95524, με
χώρα κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος πνιγ-
μού του παιδιού λόγω του ότι οι ραφές σχί-
ζονται εύκολα, με πιθανότητα κατάποσης του
υλικού που υπάρχει στο εσωτερικό του παι-
χνιδιού.
Συστάσεις – Προειδοποιήσεις

Τα πιο πάνω προϊόντα είτε παρόμοια, είναι

πιθανό να βρίσκονται στην αγορά της Κύ-
πρου και να απειλούν άμεσα την υγεία και
ασφάλεια των καταναλωτών και κυρίως των
παιδιών. Έχει ήδη αρχίσει εντατικούς ελέγ-
χους της αγοράς για τυχόν εντοπισμό των
προϊόντων. Στην περίπτωση που εντοπι-
σθούν τέτοια προϊόντα θα προχωρήσει η δια-
δικασία δέσμευσης και απόσυρσής τους.
Καλεί τους εισαγωγείς, διανομείς, πωλητές ή
καταναλωτές που τυχόν κατέχουν τέτοια
προϊόντα να σταματήσουν αμέσως την διά-
θεση ή τη χρήση τους και να ειδοποιήσουν
ανάλογα την Υπηρεσία.
Επικοινωνία

Για πληροφορίες ή για υποβολή καταγγε-
λίας επικοινωνήστε στα τηλέφωνα:

• Γραμμή Καταναλωτή 1429
• Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας 22867388,

22867309, 22867377 και 22867130
• Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού 25819150

και 25819151
• Επαρχιακό Γραφείο Πάφου 26804610 και

26804617
• Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας /Αμμοχώ-

στου 24816160
Σημειώνεται ότι τα προϊόντα που αναφέ-

ρονται στις εβδομαδιαίες κοινοποιήσεις του
Συστήματος RAPEX, είτε έχουν εντοπισθεί
από τις αρμόδιες Αρχές κρατών-μελών της
Ε.Ε. και έχουν κριθεί ως μη ασφαλή, με απο-
τέλεσμα να απαγορευθεί η διάθεσή τους
στην αγορά, είτε οι ίδιοι οι παραγωγοί, έχον-
τας εντοπίσει κάποιο δυνητικό κίνδυνο που
μπορεί αυτά να παρουσιάσουν, έχουν προβεί
σε εθελούσια απόσυρσή τους από την αγορά
και ανάκλησή τους από τους καταναλωτές.
Η απαγόρευση διάθεσής τους στην αγορά
μπορεί να αρθεί στις περιπτώσεις που πιθανή
τροποποίησή τους δυνατόν να τα καταστή-
σει ασφαλή. n

Μη Ασφαλή Προϊόντα που Γνωστοποιούνται στο Σύστημα Gras-Rapex

ΗΚύπρος είναι η 36η χώρα που υπέ-
γραψε το Πρωτόκολλο για την Εξά-
λειψη Λαθρεμπορίου Προϊόντων Κα-

πνού. Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας στα Ηνωμένα Έθνη,
Πρέσβης Νικόλαος Αιμιλίου, υπέγραψε την
Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2013, το Πρωτό-
κολλο εκ μέρους της Κυπριακής Κυβέρνησης,
σε ειδική τελετή στην έδρα των Ηνωμένων
Εθνών στη Νέα Υόρκη. Το πρωτόκολλο τίθε-

ται σε εφαρμογή μετά την υπογραφή του από
40 χώρες.

Το Πρωτόκολλο για την Εξάλειψη του Πα-
ράνομου Εμπορίου στα Προϊόντα Καπνού
υιοθετήθηκε στη Σεούλ (Κορέα), στην 5η Συ-
νεδρίαση της διάσκεψης των συμβαλλομέ-
νων μερών στην WHO FCTC (framework
convention on tobacco control) το Νοέμβριο
του 2012. Το πρωτόκολλο θέτει τους κανό-
νες για την καταπολέμηση του παράνομου

εμπορίου προϊόντων καπνού μέσω του ελέγ-
χου της αλυσίδας εφοδιασμού και της διε-
θνούς συνεργασίας. Ουσιαστικά δεσμεύει τις
χώρες να θέσουν, ως κεντρικό μέτρο, ένα
παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού για τη μεί-
ωση του παράνομου εμπορίου των προϊόν-
των καπνού.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Διάσκεψης
της WHO FCTC «η εξάλειψη όλων των μορ-
φών του παράνομου εμπορίου των προϊόν-

των καπνού, συμπεριλαμβανομένου του λα-
θρεμπορίου και της παράνομης παραγωγής,
είναι βασικός παράγοντας στον έλεγχο του
καπνού. Με την υιοθέτηση του νέου αυτού
πρωτοκόλλου με συναίνεση, οι χώρες επανέ-
λαβαν τη δέσμευσή τους για προστασία της
υγείας των πολιτών τους, ιδιαίτερα των νέων
και των ευάλωτων». n

Εξάλειψη Λαθρεμπορίου Προϊόντων Καπνού
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Ανακατατάξεις σημειώθηκαν στην κορυφή του βαθ-
μολογικού πίνακα μετά και την 7η αγωνιστική, αφού
η Ανόρθωση γνώρισε την ήττα μέσα στο ΓΣΠ από το

ΑΠΟΕΛ με αποτέλεσμα η ‘Κυρία’ να πέσει στην 3η θέση.
Τρεις βαθμούς πίσω από τον Απόλλωνα και Ερμή Αραδίππου
που νίκησαν με 3-1 τον Εθνικό και 2-0 την Ένωση αντίστοιχα.

Το …τρένο της Αραδίππου συνεχίζει την τρελή του πορεία
με ‘σπασμένα’ τα φρένα. Ο Ερμής δραπέτευσε με το ‘διπλό’
και από το Παραλίμνι και με το πέρας εφτά αγώνων διατη-
ρήθηκε για ακόμη μια αγωνιστική στην κορυφή της βαθμο-
λογίας, αναγκάζοντας τους πάντες να διερωτώνται μέχρι που
θα πάει…

Σαν τρελό τρένο τρέχει και ο Απόλλωνας που στο πέρα-
σμα του και από το Δασάκι κέρδισε την τοπική ομάδα του
Εθνικού με 3-1 και έτσι με τον νεοφώτιστο Ερμή Αραδίππου
οδηγούν την κούρσα του πρωταθλήματος με 18 βαθμούς.

Ο ΑΠΟΕΛ πήρε το πρώτο του ντέρμπι στο πρωτάθλημα,
αφού λύγισε την Ανόρθωση με 1-0 και ανέβηκε στην 5η θέση
με 13 βαθμούς, όσους έχει και ο αιώνιος αντίπαλος η Ομό-
νοια.

Ήταν μια νίκη που οι γαλαζοκίτρι-
νοι την ήθελαν πάρα πολύ, τόσο για
αγωνιστικούς λόγους όσους και βαθ-
μολογικούς.  Έτσι ο ΑΠΟΕΛ ξαναμ-
πήκε στο κυνήγι του τίτλου και ετοι-
μάζεται τώρα για το άλλο ντέρμπι το
προσεχές Σάββατο στο Τσίρειο με αν-
τίπαλο τον Απόλλωνα. Αντίθετα τα
αισθήματα για την ομάδα του Βαρω-
σιού, που έχασε για πρώτη φορά την
κορυφή, ενώ ήταν και η δεύτερη ήττα
που δέχθηκε στο πρωτάθλημα. Η
πρώτη ήταν εντός με την Δόξα Κατω-
κοπιάς.

Με την ψυχή στο… στόμα η ΑΕΛ
πήρε το ντέρμπι της Λεμεσού δαμά-

ζοντας τον συμπολίτη του Άρη με 2-1, αφού το νικητήριο
τέρμα για τους γαλαζοκίτρινους ήλθε στις καθυστερήσεις του
αγώνα. Με την νίκη αυτή η ΑΕΛ πέρασε μόνη στην  4η θέση
με 14 βαθμούς.

Εντυπωσιακή και εύστοχη η Ομόνοια συνέτριψε στο Μα-
κάρειο την Δόξα Κατωκοπιάς με 6-0 και συνέχισε την ανο-
δική της πορεία προς τα ψηλά της βαθμολογίας. Οι πράσινοι
έχουν 13 βαθμούς και είναι με το ΑΠΟΕΛ στην 5η θέση.

Σπουδαία εκτός έδρας νίκη πέτυχε η Νέα Σαλαμίνα με 1-0
επί της ΑΕΚ στο ΓΣΖ και ανέβηκε βαθμολογικά και ψυχολο-
γικά. Αυτή ήταν η Τρίτη συνεχόμενη νίκη και μάλιστα χωρίς
να δεχθεί τέρμα. 

Απογοήτευση επικρατεί στο στρατόπεδο της ΑΕΚ, μετά τη
δεύτερη σερί ήττα και πρώτη φετινή εντός έδρας. Η ΑΕΚ έχει
μείνει πλέον αρκετά μακριά από τις πρώτες θέσεις της βαθ-
μολογίας και χρειάζεται να… τρέξει για να καλύψουν το χα-
μένο έδαφος στη συνέχεια.

Έστω και με μπόλικη δόση άγχους, καθώς βρέθηκε πίσω
στο σκορ και έφθασε στην ολική ανατροπή τα τελευταία στά-
δια της αναμέτρησης, η Α.Ε. Κουκλιών μπόρεσε να επιστρέ-
ψει στις επιτυχίες στο πρωτάθλημα με την εντός έδρας επι-
κράτηση της επί της Αλκής με 2-1.
Μ’ ένα… όνειρο ο Ερμής

Στην κορυφή της βαθμολογίας διατηρήθηκε ο Ερμής, ο
οποίος επικράτησε με 2-0 της Ένωσης στο ‘Τάσος Μάρκου’.
Το συγκρότημα της Αραδίππου κατάφερε να φύγει με το
‘διπλό’ χάρις σε γκολ των Ταγκπαντζούμι και Δημητρίου συ-
νεχίζοντας την ξέφρενη πορεία του στο φετινό πρωτάθλημα.
Ήταν η έκτη συνεχόμενη νίκη για τους ‘φτεροπόδαρους’. Αν-
τίθετα τα αισθήματα για την Ένωση που δέχτηκε την έκτη
ήττα, η οποία και τους καθηλώνει στην προτελευταία θέση.
Ο Σανγκόι πέτυχε χατ-τρικ

Με τον Σανγκόι να σκοράρει από όπου ήθελε πετυχαίνον-
τας μάλιστα χατ-τρικ, ο Απόλλωνας έφυγε από το Δασάκι με
το υπερπολύτιμο τρίποντο που τον διατήρησε στην κορυφή
του πρωταθλήματος με τον Ερμή. Οι φιλοξενούμενοι πέτυχαν

τρία τέρματα και χωρίς να δυ-
σκολευτούν ιδιαίτερα έφτασαν
σε ακόμα μια νίκη έξι, σε επτά
αγωνιστικές και συνέχισαν έτσι
την ξέφρενη πορεία τους.
Ο ΑΠΟΕΛ κέρδισε και έμεινε
κοντά στην κορυφή

Το ΑΠΟΕΛ επανήλθε στις
νίκες καθώς επικράτησε με 1-0
της Ανόρθωσης στο ντέρμπι της
7ης αγωνιστικής. Έτσι, η ομάδα
της Λευκωσίας έμεινε κοντά
στην κορυφή σε αντίθεση με την
αντίπαλο της που εγκατέλειψε
το ‘ρετιρέ’ της βαθμολογίας και
τη συγκατοίκηση με Απόλλωνα
και Ερμή.

Το παιχνίδι ήταν αρκετά καλό,
είχε αρκετές χαμένες ευκαιρίες,

δύναμη και πάθος και κρίθηκε με τέρμα που πέτυχε ο Αμορίν
στο 53΄, ο οποίος αποδείχθηκε ‘χρυσή αλλαγή’ του Γιώργου
Δώνη, αφού αντικατέστησε τον Μπόρδα στο ξεκίνημα της
επανάληψης.
Άσσοι στο… σημάδι!

Έξι στις οκτώ προσπάθειες βρήκαν στόχο και οι ‘πράσινοι’
βγήκαν ‘άσσοι’ στο σημάδι. Το 0-6 έδωσε στην Ομόνοια 13άρι
βαθμών και την… έφτιαξε για τη συνέχεια. Η Ομόνοια, που
σε έξι αγώνες σημείωσε επτά τέρματα, στο Μακάρειο έριξε
μια ομοβροντία εξάρας με το τελικό σκορ να παραπέμπει σε
άλλες… εποχές! Το γκολ της Ομόνοιας πέτυχαν, από δύο οι
Σκέμπρι, Τέιλορ και από ένα οι Εφραίμ και Ασίς.
Τρίτη συνεχόμενη νίκη για Σαλαμίνα

Τρίτη συνεχόμενη νίκη για την Βαρωσιώτικη ομάδα της
Νέας Σαλαμίνας. Προηγήθηκαν οι νίκες με Παραλίμνι και
ΑΕΛ και πήρε σειρά η ΑΕΚ με 0-1. Μια νίκη που την ανέβασε
ψηλά βαθμολογικά με εννέα βαθμούς στο ενεργητικό της
χωρίς να μην ξεχνούμε ότι άρχισε το πρωτάθλημα με -3 βαθ-
μούς. Το μοναδικό τέρμα του αγώνα πέτυχε ο Εντιαγέ.
Της βγήκε η ψυχή μέχρι να ‘δαμάσει’ την Αλκή

Το πάλεψε και μάλιστα αρκετά η Αλκή το ματς στο Πα-
φιακό, όπου κατάφερε να προηγηθεί με 0-1 με γκολ του
Λίλλη.

Η ομάδα των Κουκλιών πάλεψε σκληρά για να φτάσει στην
νίκη και να ανατρέψει τα σε βάρος της δεδομένα, αφού έχανε
στο α΄ ημίχρονο. Μάλιστα το νικηφόρο γκολ ήλθε στο 83΄,
αφού προηγουμένως ισοφάρισε στο 62΄ με τον Βράτσικα και
ο Στομπόλιεφ πέτυχε το 2-1.
Λύτρωση σε ‘νεκρό χρόνο’

Τι σου είναι η μπάλα και τι παράξενα συναισθήματα προ-
σφέρει το ποδόσφαιρο. Στο 89΄, με το σκορ 1-1, η ΑΕΛ κέρ-
δισε πέναλτι, όμως ο Σα έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δο-
κάρι και εκεί όλοι πίστεψαν πως όλα… τέλειωσαν. Όμως η
ΑΕΛ επέμεινε και στο 90+3, ο Ετού με κεφαλιά πέτυχε το 2-
1 επί του Άρη. Ο επίλογος ήταν απογοητευτικός για τον Άρη
που πάλεψε για τον βαθμό της ισοπαλίας, ενώ στην ΑΕΛ λυ-
τρώθηκαν. Το 1-0 πέτυχε ο Εντμάρ και το 1-1 ο Ντίνα.

Ενδιαφέρουν και αυτά…
Προϊστορία

Το 0-6 αποτελεί την μεγαλύτερη εκτός έδρας νίκη της Ομό-
νοιας επί της Δόξα Κατωκοπιάς. Σαν γηπεδούχος η Ομόνοια,
πήρε το 11-0 το 2003-04 αλλά και το 11-3 το 2001-02. Στο εν
λόγω παιχνίδι ο Ράινερ Ράουφμαν σημείωσε έξι γκολ! Σε σύ-
νολο 19 αγώνων, εντός και εκτός, η Ομόνοια είναι το από-
λυτο αφεντικό με 17 νίκες ενώ η Δόξα πήρε ότι πήρε μόνο ως
γηπεδούχος, μια νίκη (2007-08 με 1-0) και πέρσι την ισοπα-
λία 1-1 στο ‘Αμμόχωστος’.
Τέλειωσε και το αήττητο

Μετά από 7 αγωνιστικές στο πρωτάθλημα δεν υπάρχει ούτε
αήττητο, ούτε απόλυτο των βαθμών. Φυσικά το αήττητο
έσπασε από την 6η αγωνιστική όταν η ΑΕΛ γνώρισε την
πρώτη της ήττα στο ‘Αμμόχωστος’, από την Νέα Σαλαμίνα με

2-0, ενώ το θαυμασμό εξακολουθεί να κερδίζει η ομάδα του
Ερμή Αραδίππου η οποία πέτυχε την 6η σερί της νίκη. Αυτή
την φορά ‘δάμασε’ εκτός έδρας την Ένωση Παραλιμνίου με 0-
2 και συνεχίζει να βρίσκεται στην κορυφή του βαθμολογικού
πίνακα.
Ανοδικά Απόλλων και Δόξα

Ομάδες που ξεχωρίζουν μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα για
την ανοδική τους πορεία, σε σχέση με την αντίστοιχη περ-
σινή αγωνιστική, είναι ο Απόλλωνας και η Δόξα Κατωκοπιάς.
Σημαντική πτώση έχει ο ΑΠΟΕΛ, που έχει 6 βαθμούς μείον
σε σχέση με την περσινή σεζόν.
Τέλος ο Κυριάκου

Παρελθόν από τον πάγκο του Άρη είναι ο Τάσος Κυριάκου.
Στο παιχνίδι με την ΑΕΛ στον πάγκο του Άρη ήταν ο Πανί-
κος Χατζηλοΐζου, ενώ ανακοίνωσε νέο προπονητή τον Καά-
νεν.
Συμπληρώθηκαν 7 αγωνιστικές, έφυγαν 6 προπονητές!

Πέρσι οι μοναδικοί προπονητές που άρχισαν και ολοκλή-
ρωσαν το πρωτάθλημα στον πάγκο της ίδιας ομάδας ήταν ο
Ραν Μπεν Σιμόν (ΑΕΚ) και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς (ΑΠΟΕΛ). Οι
υπόλοιπες 14 ομάδες προτίμησαν την… παραδοσιακή διαδι-
κασία: Με άλλον συμφώνησαν  τον Ιούλιο και με άλλο απο-
χαιρέτησαν τη σεζόν.

Με  την απομάκρυνση του
Τάσου Κυριάκου από τον Άρη,
ισοφαρίσαμε ένα ιδιαίτερο αρ-
νητικό ρεκόρ όλων των εποχών
του κυπριακού ποδοσφαίρου.
Όπως πέρσι, έτσι και φέτος, με
την συμπλήρωση μόλις επτά
αγωνιστικών έξι ομάδες άλλα-
ξαν προπονητή. Πέρσι, έδιωξαν
ή έχασαν τον προπονητή τους
από νωρίς ο Απόλλων (2η αγω-
νιστική), ο Ολυμπιακός (2η), η
Ομόνοια (2η), το Παραλίμνι
(3η), η Άχνα (5η) και η ΑΕΛ
(6η). Φέτος, το ‘γκρουπ’ περι-
λαμβάνει την Ανόρθωση (πριν
αρχίσει το πρωτάθλημα) , τη
Σαλαμίνα (2η), τον ΑΠΟΕΛ

(4η), το Παραλίμνι (5η), την ΑΕΛ (6η) και τον Άρη (6η).
Τώρα περιμένουμε τον… επόμενο!
Κρατά καλά ο Απόλλων, βελτιωμένος ο ΑΠΟΕΛ

Ο Απόλλων έδειξε ξανά τις μεγάλες δυνατότητες του, αν-
τιμετωπίζοντας σαν ίσος προς ίσο την ισχυρή Λάτσιο.  Πήρε
ισοπαλία και παραμένει στο παιχνίδι της πρόκρισης. Τα πράγ-
ματα δεν είναι και τόσο ρόδινα για τον άλλο εκπρόσωπο μας,
το ΑΠΟΕΛ, που με δύο μοιραία λάθη της άμυνας τους, έχασε
1-2 από την Μπορντό στη Γαλλία. Η ήττα ήλθε στο τελευ-
ταίο λεπτό.

Πάντως ο ΑΠΟΕΛ έδειξε σαφώς βελτιωμένο σε σχέση με
τις προηγούμενες εμφανίσεις του και έστειλε μηνύματα ανα-
γέννησης με την εμφάνιση του β΄ ημιχρόνου. Ο Απόλλωνας
έχει 4 βαθμούς, όμως ο ΑΠΟΕΛ βρίσκεται στον ένα και στην
τελευταία θέση.
6ος όμιλος – Βαθμολογία
Άιντραχτ 3 9
Μακάμπι 3 4
Μπορτό 3 3
ΑΠΟΕΛ 3 1
4η αγωνιστική: ΑΠΟΕΛ – Μπορντό, Μακάμπι – Άιντραχ
5η αγωνιστική: Μπορντό – Άιντραχτ, ΑΠΟΕΛ – Μακάμπι
6η αγωνιστική: Άιντραχτ – ΑΠΟΕΛ, Μακάμπι – Μπορντό
10ος όμιλος – Βαθμολογία
Τραμπζονσπόρ 3 7
Λάτσιο 3 5
ΑΠΟΛΛΩΝ 3 4
Λέγκια 3 0
4η αγωνιστική: Λέγκια – Τραμπζονσπορ , Λάτσιο – Απόλλων
5η αγωνιστική: Τραμπζονσπορ  – Απόλλων, Λέγκια –Λάτσιο
6η αγωνιστική: Απόλλων – Λέγκια , Λάτσιο - Τραμπζονσπορ

Χωρίς φρένο ο Απόλλωνας και Ερμής
Ο ΑΠΟΕΛ κατέβασε από την κορυφή την ’Κυρία’



ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 201316

Tι είπαν... Tι έγραψαν
Στόχος είναι η ορθή επίλυση του κυπριακού
και ως εκ τούτου δεν υπάρχει πολυτέλεια
άλλης αποτυχίας ή απώλειας χρόνου.
Νίκος Αναστασιάδης,
Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Εν τοις πράγμασι έχουν αρχίσει οι συνομι-

λίες για το Κυπριακό.

Ευάγγελος Βενιζέλος

ΥΠΕΞ της Ελλάδας.

Η Ρωσία θα συνεχίσει  να  συμμετέχει στην
αναζήτηση δίκαιης και βιώσιμης διευθέτη-
σης  του κυπριακού προβλήματος.
Βλαντιμίρ Πούτιν,
Πρωθυπουργός της Ρωσίας.

Οι ΗΠΑ δεν παρακολουθούν και δεν πρό-
κειται να παρακολουθήσουν τις επικοινω-
νίες της καγκελαρίου.
Μπαράκ Ομπάμα,
Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Xρειάζεται εμπιστοσύνη ανάμεσα σε εταί-
ρους και συνεργάτες. Οι φίλοι δεν κατασκο-
πεύουν ο ένας τον άλλο.
Άνγκελα Μέρκελ,
Καγκελάριος της Γερμανίας.

Μπορεί να υπάρχουν πολιτισμικές διαφορές
μεταξύ της Τουρκίας και του Κόσσοβου,
αλλά οι λαοί μας ανήκουν στην ίδια χώρα.
Ταγίπ  Ερντογάν, 
Πρωθυπουργός της Τουρκίας.

Οι δηλώσεις του Τούρκου πρωθυπουργού
στο Κόσσοβο συνιστούν εισβολή χωρίς τη
χρήση όπλων.
Τόμισλαβ Νίκολιτς,
Πρωθυπουργός της Σερβίας.

Η διεθνής κοινότητα πρέπει να διασφαλίσει
την πλήρη ακύρωση του ιρανικού στρατιω-
τικού πυρηνικού προγράμματος.
Μπέντζαμιν Νετανιάχου,
Πρωθυπουργός του Ισραήλ.

μοιράζει εκατομμύρια
βοηθά τον τόπο μας

Tο Kρατικό Λαχείο

Αποτελέσματα κλήρωσης στη σελ. 13

Κάθε χρόνο στις 28 Οκτω-
βρίου θυμόμαστε το έπος του
40 και τιμούμε τους ήρωες

που πρόταξαν το μεγάλο ΟΧΙ του
Ελληνικού λαού στις ιταμές απαιτή-
σεις του άξονα και στις σιδερόφρα-
κτες στρατιές του.

Μήνυμα δίνει και πάλι φέτος σε
όλους μας η εποποιΐα του 40 και μας
φρονηματίζει ότι οφείλουμε να είμα-
στε μιμητές εκείνων των μαχητών
και να εμμείνουμε στον αγώνα για τα
δίκαια μας που απειλούνται αδιά-
κριτα από ξένους και αυτοαποκα-
λούμενους συμμάχους και εταίρους.
Πολύτιμο το μήνυμα του ΟΧΙ και για
την κατάσταση που αντιμετωπίζουμε
στη σημερινή οικονομική κρίση.

Τιμούμε το ΟΧΙ και φρονιματιζόμαστε




