
Ηυποβάθμιση του κοινωνικού διαλόγου από την Κυ-
πριακή κυβέρνηση ανησυχεί έντονα την Ομοσπον-
δία Ευρωπαϊκών Δημοσιοϋπαλληλικών Συνδικάτων

EPSU, η οποία με διάβημα της καλεί τον Υπουργό Οικονο-

μικών να τηρήσει τις θεσμοθετημένες διαδικασίες του 
κοινωνικού διαλόγου και των διαπραγματεύσεων με την
ΠΑΣΥΔΥ. Τονίζεται ότι η παραγνώριση του κοινωνικού δια-
λόγου ανησυχεί έντονα όλες τις Οργανώσεις μέλη της Ομο-
σπονδίας και όλους τους δημοσίους υπαλλήλους στην 
Ευρώπη λόγω της τακτικής και άλλων Ευρωπαϊκών Κυβερ-
νήσεων να αγνοούν τον κοινωνικό διάλογο και τους θε-
σμούς των συλλογικών διαβουλεύσεων που έχουν συμβάλει
σε εργασιακή ειρήνη και πρόοδο. 

Ειδικότερα η Γενική Γραμματέας της EPSU Carola Fish-
back Pyttel με επιστολή της προς τον Υπουργό Οικονομικών
εκφράζει έντονη ανησυχία για τα μονομερή μέτρα που επι-
βλήθηκαν κατά των κρατικών υπαλλήλων τα τελευταία δύο
χρόνια στην Κύπρο εξαιτίας της χρηματοπιστωτικής κρίσης,
αλλά και για τη συνεχή καταστρατήγηση του κοινωνικού
διαλόγου.

Το διάβημα της EPSU αποτελεί ενέργεια προς την ορθή
κατεύθυνση και ενισχύει και τη θέση της Οργάνωσης μας η
οποία επανειλημμένα έχει διακηρύξει την ετοιμότητα της για
διάλογο στα πλαίσια των θεσμοθετημένων συλλογικών δια-
πραγματεύσεων που για χρόνια λειτούργησαν προς όφελος
όλων στον τόπο μας. Η ΠΑΣΥΔΥ ενώ εκφράζει ετοιμότητα
για διάλογο ταυτόχρονα καταγγέλλει τις κινήσεις που οδη-
γούν στην υποβάθμιση και σε οπισθοδρόμηση τις εργασια-
κές διαδικασίες και θεσμούς.

Στο διάβημα της προς τον Υπουργό Οικονομικών η Γενική
Γραμματέας της EPSU αναφέρεται ειδικότερα στις τελευ-
ταίες προτάσεις της Κυβέρνησης για περικοπές στα επιδό-
ματα βάρδιας και μείωση της αποζημίωσης για υπερωριακή
απασχόληση και τονίζει ότι τυχόν ψήφιση και εφαρμογή των

προτάσεων θα επηρεάσει δυσμενώς το ήδη υποβαθμισμένο
βιοτικό επίπεδο των οικογενειών των επηρεαζόμενων συνα-
δέλφων. 

Στο διάβημα προς τον Υπουργό γίνεται επίσης αναφορά
και στα έντονα αισθήματα αγανάκτησης και συγκλονισμού
που έχουν προκαλέσει οι προτάσεις στα επηρεαζόμενα μέλη
ης ΠΑΣΥΔΥ. 

Προστίθεται ότι η EPSU είναι πλήρως ενήμερη για τη δύ-
σκολη οικονομική κατάσταση που δημιουργήθηκε στον
Κύπρο λόγω και των απαιτήσεων της Τρόϊκας, όμως ο ρόλος
του κοινωνικού διαλόγου αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου, το οποίο κατοχυρώνει
την αυτονομία των κοινωνικών εταίρων στη διαπραγμά-
τευση βασικών εργασιακών θεμάτων που αφορούν τους ερ-
γαζόμενους και οι πρόνοιες αυτές δεν είναι δυνατό να πα-
ραβιάζονται λόγω της οικονομικής κρίσης. 

Η Γενική Γραμματέας υπενθυμίζει στον Υπουργό ότι το Ευ-
ρωκοινοβούλιο θα διερευνήσει το έργο της Τρόϊκας στις
χώρες του μνημονίου και το Διεθνές Γραφείο Εργασίας με-
λετά αναδιάρθρωση του δημόσιου τομέα και οι εξελίξεις
αυτές καταδεικνύουν ότι αποφάσεις που δεν βασίζονται στο
διάλογο και τη διαπραγμάτευση δεν οδηγούν σε ισοζυγι-
σμένες λύσεις αλλά αποδεικνύονται μακροπρόθεσμα επιζή-
μιες και θα ήταν ασύνετο να αγνοηθούν αυτές οι συστάσεις. 

Τέλος η EPSU καλεί τον Υπουργό και την Κυβέρνηση να
επιστρέψουν στην επί μακρόν ακολουθούμενη επιτυχημένη
πρακτική του κοινωνικού διαλόγου και των διαπραγματεύ-
σεων με τους κοινωνικούς εταίρους και με την ΠΑΣΥΔΥ
πριν από την κατάληξη σε οποιαδήποτε τελική ρύθμιση. n
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Η αλήθεια που δεν λέγεται είναι η βαρύτατη
κεντρική ευθύνη των εργοδοτών (βιομήχα-
νοι, μεγαλέμποροι, τραπεζίτες κ.α.) που με-
τέτρεψαν τη διεθνή χρηματοπιστωτική
κρίση σε κρίση δημόσιου χρέους, για να δια-
σώσουν τις τράπεζες.  σελ. 3

«Δεν αρκεί πλέον να ζητούνται συγγνώ-
μες. Κάποιος πρέπει να αναλάβει την ευ-
θύνη για τα τραγικά αυτά λάθη, για το
δράμα αυτό, κάποιος πρέπει να κριθεί
υπαίτιος και να αντιμετωπίσει τις συνέ-

πειες» αναφέρει ο κ. Σουλτς.  σελ. 11

Στον Ιταλό Ενιο Μορικόνε θα απονείμει
φέτος η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματο-
γράφου τον τίτλο «Συνθέτης του Ευρωπαϊ-
κού Κινηματογράφου». Η βράβευση, στο
πλαίσιο των ετήσιων τεχνικών βραβείων
της ΕΑΚ, γίνεται με αφορμή τη μουσική

στην ταινία «Το τέλειο χτύπημα».   σελ. 12

Ευρωπαϊκό Όσκαρ στον Ένιο Μορικόνε 

Σουλτς: Πρέπει να υπάρξει απόδοση ευθυνών 

Κυβέρνηση και κατώτατος μισθός

ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ

Αγαπάς την Κύπρο;

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

Έντονο διάβημα της EPSU
προς τον Υπουργό Οικονομικών 



1. Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος
Νόμος αρ. 118(Ι)/2002 όπως τροποποιήθηκε.

2. Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως
Φόρων Νόμος αρ. 4/1978 όπως τροποποι-
ήθηκε.

3. Ο περί Εκτάκτου Εισφοράς για την
Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος, αρ.
117(Ι)/2002 όπως τροποποιήθηκε.

4. Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών
Κερδών Νόμος αρ. 52/1980 όπως τροποποι-
ήθηκε.

5. Ο περί Φορολογίας Ακίνητης Ιδιοκτη-
σίας Νόμος αρ. 24/1980 όπως τροποποι-

ήθηκε.
6. Ο περί Περιουσίας Αποθανόντων Προ-

σώπων Νόμος αρ. 78(Ι)/2000.
Οι Τμηματικές Εξετάσεις για τις πρόνοιες

και εφαρμογή των πιο πάνω θα γίνουν στην
αίθουσα συνεδριάσεων των Κεντρικών Γρα-
φείων του Τμήματος (Υπουργείο Οικονομι-
κών) στη Λευκωσία την Τετάρτη, 27 Νοεμ-
βρίου 2013 και ώρα 10.000π.μ.

Η γλώσσα των εξετάσεων θα είναι η ελλη-
νική εκτός από μία ερώτηση που θα είναι και
θα απαντηθεί υποχρεωτικά στα Αγγλικά.

Αιτήσεις από υποψηφίους που ενδιαφέ-
ρονται πρέπει να υποβλη-
θούν στο Διευθυντή του
Τμήματος Εσωτερικών Προ-
σόδων όχι πιο αργά από τις
12 Νοεμβρίου 2013. n

ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ
Η Μαρία Καραολή, Λειτουργός Κοινωνι-

κών Υπηρεσιών Α΄, αφυπηρέτησε από τις 9
Οκτωβρίου 2013.

Η Σωτηρία Βρακέττα, Βοηθός Πρώτος
Λειτουργός Ευημερίας, αφυπηρέτησε από
την 1η Οκτωβρίου 2013. 

Η Φωτεινή Πιερή, Ιδρυματικός Λειτουρ-
γός, αφυπηρέτησε από την 1η Οκτωβρίου
2013.

Η Μαρία Χατζηανδρέου, Ιδρυματικός Λει-
τουργός, αφυπηρέτησε από την 1η Οκτω-
βρίου 2013.

Η Φωτεινή Γιακουμή-Σελιά, Ιδρυματικός
Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις 3 Οκτω-
βρίου 2013.

Η Ουρανία Λουκά-Αντωνίου, Ιδρυματικός
Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις 8 Οκτω-
βρίου 2013.

Η Αναστασία Χ. Ζερταλή, Ανώτερος Εκ-
παιδευτής, αφυπηρέτησε από τις 5 Οκτω-
βρίου 2013.

Ο Τάκης Κλ. Σωκράτους, Πρώτος Επιθεω-
ρητής Εργασίας, αφυπηρέτησε από τις 9
Οκτωβρίου 2013.

Η Ανδρούλα Ασπρογένους, Ανώτερος Τε-
χνικός, αφυπηρέτησε από τις 2 Οκτωβρίου
2013.

Η Κυριακή Εγγλεζάκη, Λειτουργός Τύπου
και Πληροφοριών Α΄, αφυπηρέτησε από την
1η Οκτωβρίου 2013.

Η Καλλιόπη Λ. Νέττου, Γραμματειακός

Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις 2 Οκτω-
βρίου 2013.

Η Μορφινή Χριστοδούλου-Πύργου, Γραμ-
ματειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις
4 Οκτωβρίου 2013.

Ο Στέλιος Στυλιανού, Τηλεφωνητής, αφυ-
πηρέτησε από τις 3 Οκτωβρίου 2013.

Η Ξένια Κασσινίδου, Βοηθός Γραφείου Α΄,
αφυπηρέτησε από τις 4 Οκτωβρίου 2013.

Ο Παναγιώτης Λευτέρη, Ανώτερος Επιθε-
ωρητής, Τυπογραφείο, αφυπηρέτησε από τις
30 Σεπτεμβρίου 2013.

Η Σοφία Νικολάου-Νεάρχου, Επιμελητής,
1ης Τάξης, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτι-
σμού, αφυπηρέτησε από την 1η Οκτωβρίου
2013.

Ο Παναγιώτης Λ. Κάκκουρα, Ανώτερος
Τεχνικός, Τμήμα Δημοσίων Έργων, αφυπη-
ρέτησε από τις 4 Οκτωβρίου 2013.

Ο Κυριάκος Ν. Παπαδημητρίου, Ανώτερος
Τεχνικός Επιθεωρητής, Τμήμα Οδικών Με-
ταφορών, αφυπηρέτησε από τις 5 Οκτω-
βρίου 2013.

Η Μαρία Ηρακλέους-Λαζάρου, Πρώτη
Νοσηλευτικός Λειτουργός, αφυπηρέτησε
από τις 7 Οκτωβρίου 2013.

Η Αννούλλα Φελλά, Νοσηλευτικός Λει-
τουργός, αφυπηρέτησε από τις 3 Οκτωβρίου
2013.

Η Χρυστάλλα Χατζημανώλη, Ανώτερος
Φαρμακοποιός, αφυπηρέτησε από τις 7
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) 

Ήρθαμε πάλι στην Κύπρο επειδή σάς «αγαπάμε»
και διά την κατάντια σας πολύ σάς «συμπονάμε,»
δεν φταίμ’ εμείς που φτάσατε στο χείλος του κρεμμού
μα η οικονομία σας που ήταν... μαϊμού!
Δεν φταίμ’ εμείς, ω Κύπριοι, μη μάς ζητάτε ρέστα
μα μια μερίδα από σας που τάπαιρνε αβέρτα
κι άφησε τους υπόλοιπους τη μοίρα τους να κλαίνε
και ύβρεις στους υπαίτιους της συμφοράς να λένε!!
Πάντως εμείς θα κάνουμε ό,τ’ είναι δυνατόν
αλλά σάς υποσχόμαστε ουδέν προς το παρόν
ωσότου επιτύχετε την πώληση τ’ αερίου
αν σάς τό επιτρέψουν οι εκ του... Ανεμουρίου!!!

Kωστάκης Π. Iωαννίδης

H ΣATIPA TOY K.Π.I.

H TΡΟΪΚΑ ΕΙΝ’ ΕΔΩ

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

Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυν-
σης (ΜΙΔ), που είναι το διεθνές σκέ-
λος του Κέντρου Παραγωγικότητας

(ΚΕΠΑ), οργανώνει το 18ο Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα Διεύθυνσης και Δημόσιας Διοί-
κησης 2014/2015.  

Γενικός στόχος του προγράμματος είναι να
προσφέρει στους εργαζομένους στον ιδιω-
τικό και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα την
ευκαιρία να αποκτήσουν τις γνώσεις και τις
δεξιότητες που απαιτούνται για μια διευθυν-
τική καριέρα. Οι έννοιες της διευθυντικής,

οι αναλυτικές μέθοδοι και οι τεχνικές άσκη-
σης των λειτουργιών της διευθυντικής που
αναπτύσσονται στο πρόγραμμα, παρέχουν
στους συμμετέχοντες τις απαραίτητες γνώ-
σεις και δεξιότητες για να μπορούν να εκτε-
λούν αποτελεσματικά τα διευθυντικά τους
καθήκοντα. 

Το πρόγραμμα, το οποίο αποτελείται από
πέντε ενότητες, αρχίζει το Φεβρουάριο του
2014 και ολοκληρώνεται το Δεκέμβριο του
2015. Οι διαλέξεις διεξάγονται κάθε Τρίτη,
Πέμπτη και Παρασκευή από τις 5:00μ.μ.

μέχρι τις 9:00μ.μ. στα κτίρια του ΚΕΠ
στη Λευκωσία. Το δικαίωμα συμμετοχής στο
πρόγραμμα είναι €3.426,00 (1η, 2η και 3η
ενότητα €734,70, 4η ενότητα €367,60 και 5η
ενότητα €854,30). 

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν
πτυχιούχοι οποιουδήποτε κλάδου που απα-
σχολούνται στον ιδιωτικό ή στον ευρύτερο
δημόσιο τομέα. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να
συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής, τη
οποία μπορούν να προμηθευτούν από τη
Γραμματεία του ΜΙΔ, στα τηλέφωνα

22806128, 22806131 ή από την ιστοσελίδα
www.mlsi.gov.cy/kepa, και να την αποστεί-
λουν στο ΜΙΔ μέχρι τη Δευτέρα 13 Ιανουα-
ρίου 2014. Οι εισαγωγικές γραπτές εξετάσεις
για εισδοχή στο πρόγραμμα θα διεξαχθούν
το Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2014. Για πληρο-
φορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευ-
θύνονται στην υπεύθυνη του προγράμματος
Κάτια Καλογέρη-Δημητρίου, τηλ. 22806180
και ηλεκτρονική διεύθυνση kkalogeri@kepa.
mlsi.gov.cy ή στη Γραμματεία του ΜΙΔ. n

Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης 
Προκήρυξη Προγράμματος Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ)

Τμηματικές Εξετάσεις 
στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων

Συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή
της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας
(ΔΟΕ) Guy Ryder πραγματοποίησε

στη Γενεύη η Υπουργός Εργασίας και Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλιανίδου
στα πλαίσια του στόχου για ενδυνάμωση της
συνεργασίας της Κύπρου με τον πλέον αρ-
μόδιο σε θέματα απασχόλησης διεθνή Ορ-
γανισμό και για εξεύρεση τρόπων με τους
οποίους ο Οργανισμός μπορεί να προσφέρει
τεχνική βοήθεια όσον αφορά την αντιμετώ-
πιση της ανεργίας και την άμβλυνση των κοι-
νωνικών επιπτώσεων της κρίσης.

Ο Γενικός Διευθυντής του ΔΟΕ τόνισε τη
βούληση του Οργανισμού να στηρίξει τις
προσπάθειες της Κύπρου στον σχεδιασμό

ενός σχεδίου δράσης για ανταπόκριση στην
κρίση, το οποίο να δημιουργεί κατάλληλο
έδαφος για ανάκαμψη και στήριξη της αξιο-
πρεπούς εργασίας. 

Η Υπουργός Εργασίας μίλησε επίσης στην
ολομέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου του
Οργανισμού, σημειώνοντας ότι η κατάσταση
στην Κύπρο παραμένει δύσκολη, αλλά κα-
ταβάλλεται κάθε προσπάθεια για να ξεπε-
ραστεί ο αρνητικός αντίκτυπος της κρίσης
στην αγορά εργασίας, προωθώντας την ανά-
πτυξη και την ανταγωνιστικότητα και εφαρ-
μόζοντας και με την τεχνική βοήθεια του
ΔΟΕ κατάλληλα μέτρα στήριξης της αγοράς
εργασίας. n

Στήριξη στην Κύπρο υπόσχεται
η ΔΟΕ για αξιοπρεπή εργασία
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Οι σύνδεσμοι των εργοδοτών προσπα-
θούν να προωθήσουν μέσω των εκπροσώ-
πων της τρόικας την πρόταση τους για μεί-

ωση του κατώ-
τατου μισθού.
Υπάρχουν σο-
βαρές πιθανό-
τητες οι εκπρό-
σωποι των δα-
νειστών μας να
υ ι ο θ ε τ ή σ ο υ ν
την πρόταση
αυτή και τότε η
κυβέρνηση μας
μάλλον θα την
υ λ ο π ο ι ή σ ε ι

χωρίς ιδιαίτερους δισταγμούς.  Οι τάξεις των
εργοδοτών προωθούν μέσα από τους προ-
παγανδιστικούς μηχανισμούς τους μια
απλοϊκή αλλά πολύ βολική γι’ αυτές λύση
στο πρόβλημα του μεγάλου χρέους.  Σχεδόν
σε κάθε χώρα επιστρατεύουν το γνωστό επι-
χείρημα ότι οι πολίτες ζουν πάνω από τις δυ-
νατότητες τους.  Το επιχείρημα δεν είναι
αβάσιμο, αλλά, όπως πάντα, τα μεγάλα ψέ-
ματα χρησιμοποιούν σαν όχημα μισές αλή-
θειες.

Η αλήθεια που δεν λέγεται είναι η βαρύ-
τατη κεντρική ευθύνη των εργοδοτών (βιο-
μήχανοι, μεγαλέμποροι, τραπεζίτες κ.α.) που
μετέτρεψαν τη διεθνή χρηματοπιστωτική
κρίση σε κρίση δημόσιου χρέους, για να δια-
σώσουν τις τράπεζες.  Και, ακολούθως, επι-
καλούνται το διογκωμένο δημόσιο χρέος ως
επιχείρημα για να μετακυλίσουν το κόστος
της μείωσης του κυρίως στις πλάτες των
ασθενέστερων τάξεων, ιδιαίτερα των μισθω-
τών.  Αυτοί καλούνται να πληρώσουν τη με-
ρίδα του λέοντος, ενώ οι ολιγαρχίες του χρή-
ματος και των μεγάλων κερδών, που έχουν
τη μερίδα του λέοντος των ευθυνών, πλη-
ρώνουν αναλογικά πολύ λιγότερα.  Η δίκαιη
κατανομή των βαρών είναι σήμερα το με-
γάλο ζητούμενο.

Η Κυβέρνηση του τόπου πρέπει να αντι-
ληφθεί ότι οι εκπρόσωποι της τρόικας συνε-
χίζουν να υπηρετούν χρεοκοπημένα ιδεολο-
γήματα, όπως αυτό της αυτορρύθμισης των
αγορών.  Και συνεπώς νομοθεσίες όπως εκεί-
νες που καθορίζουν κατώτατους μισθούς
αποτελούν γι’ αυτούς ανάθεμα.  Με την
τρόικα έχουμε συνάψει μια συμφωνία.  Πολύ
καλά κάμνει η κυβέρνησή μας και προσπα-
θεί να τηρήσει με ευλάβεια τα συμφωνη-
θέντα.  Επιχειρήσαμε το 1963 να αθετήσουμε
τα συμφωνηθέντα στη Ζυρίχη και το Λον-
δίνο, που οδήγησαν στην ανεξαρτησία μας,
και μπήκαμε σε μια μεγάλη και καταστρο-
φική περιπέτεια που ακόμη συνεχίζεται.
Όμως οι υπάλληλοι των δανειστών μας, ιδι-
αίτερα αυτοί του ΔΝΤ, ουσιαστικά εκπρο-
σωπούν το χρηματικό κεφάλαιο και τις αγο-
ρές.  Η κυβέρνησή μας εκπροσωπεί την κοι-
νωνία μας.  Δεν πρέπει να επιτρέψουμε τις
τύχες της δικής μας κοινωνίας να καθορί-
ζουν οι αγέλες των κερδοσκοπικών κεφα-
λαίων με τους εκπροσώπους τους.  Αυτές θα
πρέπει να τις καθορίζουν οι δημοκρατικά
εκλελεγμένες πολιτικές μας ηγεσίες.  Όποιες
και όσες και να είναι οι αδυναμίες που πα-
ρουσιάζουν οι ηγέτες μας, είναι χίλιες φορές

προτιμότεροι από τους ασύδοτους κερδο-
σκόπους.

Χρίστος Πουργουρίδης,
«η σημερινή», 2.11.2013

l Ουδέν σχόλιο!!

?

Οι πολλοί χρωστούν,  οι πλούσιοι πλου-
τίζουν κι  άλλο

Τη μια όψη της κρίσης τη ζουν ή την
ακούνε όλοι σχεδόν οι Έλληνες: αυξάνονται

τα χρέη των πολ-
λών στις τράπεζες,
στην εφορία, ακόμη
και στη... ΔΕΗ! Την
άλλη όψη της κρί-
σης, οι πολλοί την
αγνοούν ή και όταν
διαβάζουν κάτι
σχετικό, αδυνατούν

να το συνειδητοποιήσουν σε βάθος: το χρη-
ματιστήριο Αθηνών καλπάζει και οι πλούσιοι
πλουτίζουν περισσότερο!

Τα δύο πρόσωπα του Ιανού. Ας δούμε
όμως τα στοιχεία για να μη μένουμε στις γε-
νικές εντυπώσεις. Τα μη εξυπηρετούμενα δά-
νεια των Ελλήνων προς τις τράπεζες (αυτά
δηλαδή που παρουσιάζουν καθυστέρηση
στην εξόφληση άνω των 90 ημερών) έχουν
ήδη ανέλθει εσχάτως, σύμφωνα με μελέτη
της εταιρείας PwC, στο ύψος των περίπου 65
δισεκατομμυρίων ευρώ. Υπερέβαιναν έτσι το
30% του συνολικού ύψους των δανείων που
έχουν χορηγήσει οι ελληνικές τράπεζες και
είχαν αναρριχηθεί σε επίπεδα διπλάσια των
ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών της χώρας
μας, καθώς τα ίδια κεφάλαια των ελληνικών
τραπεζών ανέρχονται σε 30 δισ. ευρώ μόνο.
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι τα μη εξυπη-
ρετούμενα δάνεια διπλασιάστηκαν μέσα σε
ενάμιση (!) χρόνο: τον Σεπτέμβριο του 2011
ήταν το 14,7% του συνόλου των δανείων,
αλλά τον Μάρτιο του 2013 είχαν ήδη εκτο-
ξευθεί τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στο
27,8% του συνόλου.

Στην αντίπερα όχθη, το χρηματιστήριο της
Αθήνας κάνει πάρτι, τρελό πάρτι! Ξένα κερ-
δοσκοπικά κεφάλαια έχουν εισβάλει στην
Ελλάδα τώρα που οι μετοχές πωλούνται για
ένα κομμάτι ψωμί (και φτηνότερα!) και αγο-
ράζουν τα πάντα. Στις 31.12.2012 η κεφα-
λαιοποίηση των εισηγμένων εταιρειών στο
χρηματιστήριο της Αθήνας ανερχόταν στα
39,8 δισ. ευρώ. Μέσα στο δεκάμηνο του 2013
που κύλησε, η κεφαλαιοποίηση κέρδισε σχε-
δόν... 110% (!), αυξήθηκε κατά 37 δισεκα-
τομμύρια και ξεπέρασε τα 70 δισ. ευρώ! Το
αποτέλεσμα είναι να υπάρχουν στο ΧΑΑ
2.687 άτομα που διαθέτει το καθένα τους με-
τοχές που η αξία τους ξεπερνά το 1 εκατομ-
μύριο ευρώ. Επιπροσθέτως, κατά τα στοιχεία
που έχει η ελβετική τράπεζα UBS για τη
χώρα μας, υπάρχουν 505 Έλληνες πολυεκα-
τομμυριούχοι που διαθέτουν σήμερα περι-
ουσία 60 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Γιώργος Δελαστίκ,
«ΕΘΝΟΣ», 5.11.2013

l Τα πράγματα  μιλούν από μόνα τους!! n

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 3

Aπόψεις και σχόλια

Την έντονη καταδίκη τους για τις πολι-
τικές υπέρ των επιχειρήσεων και των
ιδιωτικοποιήσεων των δημόσιων υπη-

ρεσιών διακήρυξαν οργισμένοι πολίτες δια-
κόπτοντας σχετική ομιλία του Προέδρου της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Χοσέ Μανουέλ Μπα-
ρόζο. Πλήρη συμπαράσταση στην αυθόρ-
μητη αντίδραση των πολιτών εξέφρασε η
Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Δημοσιοϋπαλλη-
λικών Συνδικάτων EPSU η οποία επανατό-
νισε την πάγια θέση της ότι οι δημόσιες υπη-
ρεσίες πρέπει να εξυπηρετούν το κοινωνικό
σύνολο και όχι να είναι αντικείμενο εμπορίας
από επιχειρήσεις. 

Η αυθόρμητη αντίδραση του κοινού εκ-
φράστηκε για τη στήριξη που διακήρυξε ο 
Μανουέλ Μπαρόζο στην ιδιωτικοποίηση δη-
μόσιων υπηρεσιών σε εκδήλωση με τίτλο
«Δημόσιες Υπηρεσίες Φιλικές προς τις Επι-
χειρήσεις». Η EPSU χαιρέτησε ως καλά νέα
την αντίθεση του κοινού στη λανθασμένη
πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί
καταδεικνύει αντίσταση στα σχέδια της Κο-
μισιόν για αξιοποίηση του δημοσίου χρήμα-
τος για προαγωγή της επιχειρηματικότητας
σε βάρος των πολιτών. 

Η εκδήλωση που οργανώθηκε από την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποιήθηκε με
βάση τη θέση ότι οι δημόσιες υπηρεσίες δεν
είναι φιλικές προς τις επιχειρήσεις και στη
θέση αυτή η EPSU, η οποία εκπροσωπεί 8
εκατομμύρια εργαζόμενους στις δημόσιες
υπηρεσίες στην Ευρώπη αντιπαραθέτει τη
θέση ότι οι δημόσιες υπηρεσίες είναι πολύ φι-
λικές προς τις επιχειρήσεις αλλά το ζητού-

μενο είναι οι δημόσιες υπηρεσίες να είναι φι-
λικές προς τους πολίτες ώστε:

• Να εφαρμόζουν δίκαιη και προοδευτική
φορολογία με τη στελέχωση των υπηρεσιών
του φόρου ώστε να είναι σε θέση να εντοπί-
ζουν φορολογικές απάτες μεγάλων επιχειρή-
σεων και τη φοροδιαφυγή από τους εύπο-
ρους.

• Να είναι πλήρως στελεχωμένες για να
στηρίζουν και να βοηθούν επιχειρήσεις και
τους πολίτες στη διεκπεραίωση των φορολο-
γικών τους υποχρεώσεων.

• Με ενισχυμένες τις υπηρεσίες επιθεώρη-
σης να διώκονται εργοδότες που παραβιά-
ζουν τους κανόνες ασφάλειας και υγείας με
αποτέλεσμα να προκαλούνται χιλιάδες εργα-
τικά ατυχήματα – ακόμη και θανατηφόρα –
κάθε χρόνο. Η Συνδικαλιστική πλευρά ανα-
μένει ότι θα συζητηθεί και ρυθμισθεί το θέμα
της αδήλωτης εργασίας, της παραβίασης των
δικαιωμάτων των εργαζομένων για ικανο-
ποιητική πληροφόρηση και συλλογική δια-
βούλευση και διαπραγμάτευση και στα προ-
βλήματα αυτά θα πρέπει η Κομισιόν να εγεί-
ρει το θέμα της εφαρμογής της νομοθεσίας
για ασφάλεια και υγεία στην εργασία με τους
εργοδότες που την παραβιάζουν.

• Να βοηθηθούν οι άνεργοι για εξεύρεση
εργασίας, κατάρτιση και εκπαίδευση για δι-
ευκόλυνση στην εξασφάλιση απασχόλησης. 

•Να διασφαλίζουν την προμήθεια ασφα-
λών προϊόντων στους καταναλωτές με την
απαραίτητη στελέχωση των κτηνιατρικών
υπηρεσιών ώστε να διενεργούνται αξιόπιστοι
έλεγχοι που σήμερα δεν γίνονται. n

Οργισμένοι πολίτες καταδικάζουν 
πολιτικές ιδιωτικοποιήσεων της ΕΕ

Έρευνα που διενεργήθηκε για το Βρε-
τανικό Συνδικαλιστικό Κίνημα απο-
κάλυψε ότι ο υπερκολοσσός φαρμα-

κευτικός Οργανισμός Boots έχει στερήσει το
Βρετανικό δημόσιο λόγω φορο-αποφυγής
ένα δισεκατομμύριο στερλίνες, τα τελευταία
έξι χρόνια από την ιδιωτικοποίηση του. 

Η τακτική αυτή του Συγκροτήματος απο-
καλύπτεται ενώ ο Boots προέχει εκφράσει
ετοιμότητα να πωλήσει νέες υπηρεσίες στο
Εθνικό Σχέδιο Υγείας της χώρας. Υπολογίζε-

ται ότι αν το κράτος εισέπραττε τους φόρους
που στερήθηκε από τους Boots θα μπορούσε:

• Να καλύπτει για δυο χρόνια το κόστος
συνταγών φαρμάκων για όλη τη χώρα

• Να καταβάλλει για ένα χρόνο το μισθό
εισδοχής σε 78 000 νοσοκόμες του ΕΣΥ με
120 νέους νοσηλευτές σε δήμους

• Να αντικαταστήσει μέλη σε 185 000 ανα-
πήρους 

• Να καλύπτει το κόστος πέντε εκατομμυ-
ρίων κλήσεων για ασθενοφόρα. n

Τεράστια Φοροαποφυγή των Boots
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Με τι θα... γεμίσεις το φλιτζάνι σου αν σου ζητήσω να
ετοιμάσεις ένα ζεστό ρόφημα που θα κρατήσει ιώ-
σεις και κρυολογήματα μακριά; Αν μόνη σου απάν-

τηση είναι το τσάι, για δες και εδώ...
Τσάι

Το ζεστό τσάι, εκτός από το γεγονός
πως θα απαλύνει τον πονόλαιμο και θα
σε ζεστάνει, περιέχει φλαβονοειδή που
βοηθούν τον οργανισμό να προστατευ-
θεί από το κρύωμα. Εσύ δεν έχεις παρά

να διαλέξεις το άρωμα που σου ταιριάζει και να μην ξεχάσεις
να το απολαύσεις με μερικές σταγόνες λεμόνι. 
Λεμόνι

Και η λεμονάδα - από φυσικό χυμό
λεμονιού - θα σε κάνει «αδιαπέραστη»
στις ιώσεις και το κρύωμα. Βλέπεις το
λεμονάκι με τη βιταμίνη C που περιέχει
σε γεναιόδωρες ποσότητες θωρακίζει
το ανοσοποιητικό σου σύστημα. Φυ-

σικά μερικές σταγόνες λεμόνι θα δώσουν άρωμα και έξτρα
προστατευτικές ιδιότητες στο τσάι ή το χαμομήλι σου. 
Χαμομήλι

Μια μικρή λευκή μαργαριτούλα με
διαπεραστικό άρωμα. Το αφέψημα χα-
μομηλιού είναι καταπραϋντικό, ηρεμι-
στικό και παράλληλα βοηθά πολύ στη
καλύτερη λειτουργία της πέψης ως φυ-
σικό χωνευτικό. Θα σου φανεί βάλσαμο

από την πρώτη στιγμή που θα αισθανθείς αδιαθεσία, πονό-
λαιμο και πυρετό. Βράσε λοιπόν τα λουλούδια του σε μπό-
λικο νερό. Σούρωσε το περιεχόμενο σε φλιτζάνι και από-
λαυσε.
Φασκόμηλο

Η γλυκιά του μυρωδιά και απαλή του
γεύση θα γίνουν ο αγαπημένος σου σύν-
τροφος όσο κρυώνει ο καιρός. Και φυ-
σικά, είναι αντιφλεγμονώδες, κατα-
πραϋντικό του στομάχου και τονωτικό
του νευρικού συστήματος βοηθώντας να

προλάβεις το κρύωμα ή να καταπραΰνεις τα συμπτώματά του.
Βάλε αποξηραμένα φύλλα φασκόμηλου σε νερό που βράζει,
σούρωσε και σέρβιρε. 
Μαντζουράνα

Είσαι κι εσύ από αυτούς που γνωρίζουν το φυτό αυτό από

την έκφραση «μάνα μου, μαντζου-
ράνα μου»; Κι όμως πρόκειται για βό-
τανο της ελληνικής υπαίθρου (και όχι
μόνο αυτής) που θα σε βοηθήσει να
αναπνεύσεις ξανά, θα αποβάλει την
ένταση και το στρες (μην το θεωρείς

άσχετο με την γενική σου υγεία) και καταπρϋνει τους στομα-
χόπονους! Βράσε λίγα λεπτά ένα κουταλάκι του γλυκού μαν-
τζουράνα σε ένα μπρίκι νερό. Σούρωσε και σέρβιρε ζεστό με
μέλι.
Ευκάλυπτος

Είναι γνωστό... ο ευκάλυπτος έχει
την ιδιότητα να αποφράσσει τις ανα-
πνευστικές οδούς. Μπορείς να χρησι-
μοποιήσεις και αιθέριο έλαιο ευκαλύ-
πτου που θα ανακουφίσει τη δυσκολία
αναπνοής. Για το κρυολόγημα όμως

καλό έιναι να βράσεις φύλλα ευκαλύπτου σε νερό και να σερ-
βίρεις με μέλι και λεμόνι. Ισχυρό αποχρεμπτικό, αντιπυρε-
τικό, σπασμολυτικό και αντινευραλγικό. Επιπλέον, καλό είναι
να γνωρίζεις πως ο ευκάλυπτος θα σε βοηθήσει να αναζωο-
γονηθείς και να πάρεις ενέργεια για κάθε δραστηριότητα που
απαιτεί πνευματική συγκέντρωση. 
Κανέλα

Το γνώριμο άρωμά της αποτελεί
σήμα κατατεθέν στον καφέ, τα γλυκά
και τα κοκκινιστά σου. Η κανέλα είναι
ένα από τα πιο ισχυρά αντιοξειδωτικά,
πράγμα που σημαίνει πως βοηθά τον
οργανισμό να λειτουργήσει καλύτερα

και θωρακίζει το ανοσοποιητικό. Βοηθά επίσης στην κατα-
πολέμηση του βήχα... μην ξεχνάς λοιπόν να την περιλαμβά-
νεις στα ροφήματά σου σε σκόνη για άρωμα και προστασία.
Μπορείς επίσης να βάλεις ένα ξυλάκι κανέλας σε νερό μαζί με
άλλα βότανα (φασκόμηλο, μέντα, τσάι) και να απολαύσεις
το ζεστό σου. 
Το τζίντζερ

Η πολύτιμη ρίζα του κάνει κάθε πιάτο
από την Ανατολή να ξεχωρίζει από την
πρώτη κουταλία. Κι όμως το τζίντζερ δεν
είναι απλά το πιο διάσημο μυρωδικό της
κινέζικης κουζίνας ή το συστατικό κλειδί
για τα κουλουράκια των Χριστουγέννων.

Είναι ένα κι ένα για την καταπολέμηση του πυρετού και του

πονόλαιμου. Βράσε μια κουταλιά τζίντζερ σε σκόνη ή τριμ-
μένη ρίζα σε ένα φλιτζάνι νερό για πέντε λεπτά. Πιές αργά
και σταδιακά για να διώξεις τον πόνο και τη δυσφορία. 

Μπορείς να τρίβεις λίγο φρέσκο τζίντζερ στο τσάι, το γάλα
ή το ρόφημα σου. Και αψάδα θα πάρει και υπέροχο άρωμα...
Μέντα

Δεν είναι καθόλου τυχαίο που το βα-
σικό της συστατικό, η μενθόλη, χρησι-
μοποιείται σε μια σειρά από αποσυμ-
φοριτικά μύτης και λαιμού. Βοηθά στην
καλύτερη λειτουργία του αναπνευστι-
κού και συμβάλει ώστε να ανοίξουν οι

αεραγωγοί της μύτης. Βάλε τα φυλλαράκια μέντας σε νερό
που βράζει. Συνδύασε τα με φασκόμηλο, τσάι και χαμομήλι
και σέρβιρε με μέλι και λεμόνι. 
Μολόχα

Tα πολύτιμα φυλλαράκια της θα κά-
νουν θαύματα στην καούρα και τη δυ-
σκολία του αναπνευστικού. Μάλιστα
η μολόχα φαίνεται να έχει πολύ καλή
επίδραση και στο γαστρεντερικό που

συχνά, επηρεάζεται από ένα κρύωμα.
Καυτερό πιπέρι

Η καυτερή πιπεριά - όπως βέβαια και όλα
τα μπαχαρικά σε μικρότερο όμως βαθμό -
διευκολύνει την αναπνευστική οδό και
τους πνεύμονες να αποβάλλουν ευκολό-
τερα τις εκκρίσεις έτσι ώστε να μην φρά-
ζουν την αναπνοή. Τι μπορείς να κάνεις

λοιπόν; Να τρίψεις λίγη φρέσκια πιπεριά στο ρόφημά σου ή
να το πασπαλίσεις με καυτερό πιπέρι σε σκόνη. 
Τίλιο

Προκυπτει από τα αποξηραμένα φύλλα
και λουλούδια της φλαμουριάς! Ρώτησε τη
γιαγιά σου... είμαι σίγουρος πως γνωρίζει
πολύ καλά και το όνομα, αλλά και τις ευερ-
γετικές του ιδιότητες σε περίπτωση κρυώ-

ματος. Το τίλιο συμβάλει στην καλύτερη λειτουργία του ανα-
πνευστικού και του νευροφυτικού συστήματος, ενώ είναι φυ-
σικό αντίδοτο σε φλεγμονές και πονοκεφάλους. Τα βασικά
δηλαδή συμπτώματα πριν ξεκινήσει για τα καλά μια γρι-
πούλα! Η προτεοιμασία του είναι απλή και μοιάζει πολύ με
την παρασκευή τσαγιού και χαμομηλιού! n 

ΥΓΕΙΑ! 12 φυσικά συστατικά για ροφήματα, 
που θα σε προστατεύσουν από το κρύωμα

Το 1990, στη Συνάντηση Κορυφής για
τα Παιδιά, οι εκπρόσωποι όλων των
κρατών του κόσμου δεσμεύτηκαν να

δραστηριοποιηθούν κατά της τάσης να απο-
φεύγεται ο μητρικός θηλασμός και να υπο-
καθίσταται από το βρεφικό γάλα του εμπο-
ρίου.

Το 1992 η διεθνής κοινότητα καθιέρωσε
τον εορτασμό της Παγκόσμιας Εβδομάδας
Μητρικού Θηλασμού (World Breastfeeding
Week) από την 1 έως τις 7 Αυγούστου, ενώ
στην Ελλάδα γιορτάζεται κάθε χρόνο από τη
1 έως τις 7 Νοεμβρίου, αρχής γενομένης από
το 1996.

Η Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού προ-
ωθείται σε παγκόσμιο επίπεδο από την Παγ-
κόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO), την Παγ-
κόσμια Συμμαχία για τον Μητρικό Θηλασμό
(WABA) και τη UNICEF και είναι μια ευκαι-
ρία για την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων
του μητρικού θηλασμού για την παιδική επι-
βίωση και ανάπτυξη, αλλά και για την υγεία
των μητέρων.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, λιγότερα από τα
μισά παιδιά κάτω των έξι μηνών επωφε-

λούνται από τον αποκλειστικό μητρικό θη-
λασμό και γι’ αυτό το λόγο είναι κρίσιμης
σημασίας η αποτελεσματική προώθηση της
φυσικής αυτής πρακτικής.

Στην Κύπρο στα πλαίσια της Παγκόσμιας
Εβδομάδας Θηλασμού διοργανώθηκς από
τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Μητρικού Θηλα-
σμού “Δώρο Ζωής” η εκδήλωση Παγκό-
σμιος Ταυτόχρονος Θηλασμός, το Σάβ-
βατο 5 Οκτωβρίου 2013, υπό την αιγίδα
του Υπουργού Υγείας και της Εθνικής Επι-
τροπής Μητρικού Θηλασμού Κύπρου. n

Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού

Χαμογέλα! Και ετοιμάσου να ανανεώ-
σεις την καθημερινότητά σου με τις
εξής συμβουλές:

- Ανανέωσε τη καθημερινότητά
σου. Γυρίζεις κάθε μέρα από
έναν συγκεκριμένο δρόμο
από τη δουλειά; Άλλαξε!
Ακολούθησε μια νέα
πορεία. Αλλάζοντας μι-
κρές καθημερινές συ-
νήθειες θα σε βοηθή-
σουν να βγείτε από τη
ρουτίνα της καθημερι-
νότητας.

- Ένα Σάββατο
κλείσε κινητά, υπολογι-
στή και τηλεόραση και
κάνε αποτοξίνωση! Στην αρχή
ίσως είναι δύσκολο... αλλά στην
πορεία μπορεί να βρείς νέους τρό-
πους για να γεμίσεις την ημέρα σου!

- Κάνε ένα πάρτι χωρίς ιδιαίτερο
λόγο! Δεν χρειάζεται να καλέσεις πολύ
κόσμο και να μπεις σε έξοδα. Κάλεσε τους
στενούς σου φίλους και συγγενείς και δια-

σκεδάστε.
- Ανανεώσου με τον σύντροφό σου. Κα-

νόνισε να πάτε μονοήμερη εκδρομή
κάπου όμορφα. Η αλλαγή παραστά-
σεων θα σας αναζωογονήσει.

- Κάνε κομπλιμέντα. Το χαμό-
γελο και μόνο όσων τους φι-

λοφρόνησες είναι αρκετό
για να χαρείς για κάτι που
έκανες. Και είναι τόσο
απλό, δεν συμφωνείς;
Σύντομα θα σου τα αντα-
ποδώσουν και με το πα-
ραπάνω.

- Κλείσε τα μάτια σου,
πάρε βαθιές αναπνοές,
άκουσε την αγαπημένη
σου χαλαρωτική μουσική
και ταξίδεψε! Χωρίς κό-

στος και όρια! Άφησε απλά
τη φαντασία σου να σε ανανεώ-

σει.
- Φτιάξε κάτι δικό σου. Είτε αυτό είναι ένα

κέικ είτε χειροποίητα σκουλαρίκια. Σας εγ-
γυούμαστε ότι μετά θα νιώθετε υπέροχα. n

Βγες από τη ρουτίνα
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Eτοιμάζει Γλαύκος Xατζηπέτρου

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

Τα γεγονότα 
Η Μαρία Μουζουροπούλου, η Χρυσή Κ.

Πέτρου και η Αρετή Παντελίδου, αιτήτριες
στις Προσφυγές Αρ. 1606/10, 133/11 και
144/11, αντίστοιχα, οι οποίες συνεκδικά-
στηκαν, αμφισβήτησαν τη νομιμότητα της
απόφασης της ΕΔΥ ημερομηνίας 30/9/2010,
με την οποία το ενδιαφερόμενο μέρος Θεο-
γνωσία Ι. Δημητρίου, προήχθη στη θέση του
Ανώτερου Φαρμακοποιού, Φαρμακευτικές
Υπηρεσίες, από 1/11/2010.

Το ενδιαφερόμενο μέρος είχε υπέρ του τη
σύσταση της Διευθύντρια των Φαρμακευτι-
κών Υπηρεσιών, η οποία, μεταξύ άλλων,
ανάφερε τα ακόλουθα:

«Γνωρίζω προσωπικά και έχω γνώση της
εργασίας όλων των υποψηφίων.  Προκειμέ-
νου όμως να προβώ σε σύσταση, μελέτησα
τόσο τους Προσωπικούς Φακέλους, όσο και
τους Φακέλους των Ετήσιων Υπηρεσιακών
Εκθέσεων των υποψηφίων και έλαβα υπόψη
τις απόψεις των άμεσα προ-
ϊσταμένων τους.

Εχοντας, επίσης, υπόψη τα
απαιτούμενα από το Σχέδιο
Υπηρεσίας προσόντα και, με
βάση τα κριτήρια που προβλέ-
πει ο νόμος στο σύνολό τους,
ήτοι αξία, προσόντα και αρχαι-
ότητα, για την υπό πλήρωση
θέση Ανώτερου Φαρμακο-
ποιού, Φαρμακευτικές Υπηρε-
σίες, συστήνω ως καταλληλό-
τερη για προαγωγή, την υπο-
ψήφια με α/α 8, Θεογνωσία
Δημητρίου».

Νομικοί ισχυρισμοί
Οι αιτήτριες, με όμοιους

ισχυρισμούς, είχαν εισηγηθεί
ότι η σύσταση της Διευθύν-
τριας και, κατ’ επέκταση, η απόφαση της
ΕΔΥ, η οποία την υιοθέτησε, πάσχουν. Πιο
συγκεκριμένα οι αιτήτριες υποστήριξαν ότι
η σύσταση της Διευθύντριας βρισκόταν σε
αντίθεση με τα στοιχεία των φακέλων, ήταν
αποτέλεσμα έλλειψης δέουσας έρευνας και
αιτιολογίας, λήφθηκε υπό καθεστώς πλάνης

κατά την αξιολόγηση των κριτηρίων προ-
αγωγής και παραβίαζε την αρχή της επιλο-
γής του καταλληλότερου υποψήφιου.  

Ειδικότερα, η αιτήτρια Μ. Μουζουροπού-
λου πρόβαλε ότι παραγνωρίστηκε η αρχαι-
ότητά της και, κατά συνέπεια, η υπέρτερη
πείρα της, αφού, κατά τα λοιπά κριτήρια,
αυτή ήταν ίση με το ενδιαφερόμενο
μέρος.  Η αιτήτρια Χρ. Πέτρου ισχυρίστηκε
ότι η ίδια υπερείχε του ενδιαφερομένου μέ-
ρους σε αρχαιότητα και δεν υστερούσε σε
βαθμολογημένη αξία και σε προσόντα.
Ισχυρίστηκε περαιτέρω ότι το συμπέρασμα
της Διευθύντριας και, στη συνέχεια, της
ΕΔΥ ότι το ενδιαφερόμενο μέρος υπερείχε
σε αξία είναι πεπλανημένο και αντίθετο με
τη νομολογία. Τέλος, η αιτήτρια Αρ. Παντε-
λίδου υποστήριξε ότι αυτή υπερτερούσε του
ενδιαφερομένου μέρους σε πρόσθετα προ-
σόντα, είχε πρόσθετη εκπαίδευση συνολικής
διάρκειας 5 μηνών, δεξιότητες στους υπολο-
γιστές και πιστοποιητικό για άριστη γνώση
της αγγλικής γλώσσας, προσόντα τα οποία
αξιοποιούσε σε μεγαλύτερο φάσμα καθη-
κόντων και σε τομείς που το ενδιαφερόμενο
μέρος δεν έχει ασχοληθεί. Επίσης, ισχυρί-
στηκε ότι η ίδια υπερείχε του ενδιαφερομέ-
νου μέρους σε αρχαιότητα, η οποία αναγό-
ταν στην ημερομηνία γέννησής της.

Οι καθ’ ων η αίτηση υποστήριξαν ότι η
σύσταση της Διευθύντριας ήταν καθόλα εύ-
λογη και σύμφωνη με τα στοιχεία των υπη-
ρεσιακών φακέλων.

Η απόφαση του δικαστηρίου
Το δικαστήριο ακυρώνοντας την επίδικη

διοικητική πράξη αποφάνθηκε ότι:
α. Καθώς προκύπτει από τους διοικητι-

κούς φακέλους, η αιτήτρια
Μ. Μουζουροπούλου, στο
κριτήριο της αξίας, είχε, κατά
τα τελευταία πέντε έτη, την
ίδια βαθμολογία με το ενδια-
φερόμενο μέρος, με εξαίρεση
το τελευταίο πριν την προ-
αγωγή έτος - (2009) - που
βαθμολογήθηκαν: το ενδια-
φερόμενο μέρος, σε όλα τα
στοιχεία, «Εξαίρετα», ενώ η
αιτήτρια, στα στοιχεία της
Υπευθυνότητας και της Διευ-
θυντικής/Διοικητικής Ικανό-
τητας, «Πολύ Ικανοποι-
ητικά».  

Σύμφωνα πάντοτε με το
φάκελο, φαίνεται ότι το 2009,

μεταξύ της εν λόγω αιτήτριας και της Διευ-
θύντριας είχε προκύψει διαφωνία αναφο-
ρικά με τον τρόπο διαχείρισης συγκεκριμέ-
νου φαρμάκου. Ακολούθησε μετακίνηση της
αιτήτριας από το Γενικό Νοσοκομείο Λεμε-
σού στο Κέντρο Υγείας Λινόπετρας, την
οποία η ίδια θεώρησε εκδικητική από μέ-

ρους της Διευθύντριας και υπέβαλε σ’ αυτή,
όπως και στην ΕΔΥ, σχετικό παράπονο,
μέσω του δικηγόρου της. 

Ως προς την αρχαιότητα, η αιτήτρια είχε
μικρό προβάδισμα έναντι του ενδιαφερομέ-
νου μέρους στη θέση του Φαρμακοποιού
Α΄, την οποία κατείχαν: η αιτήτρια από
1/5/2004, ενώ το ενδιαφερόμενο μέρος από
15/2/2005. Σε ότι αφορά τα
προσόντα, τόσο η Μ. Μουζου-
ροπούλου όσο και το ενδιαφε-
ρόμενο μέρος δε διέθεταν το
πλεονέκτημα ή κάποιο άλλο
συναφές ακαδημαϊκό πρόσθετο
προσόν.

β. Η αιτήτρια Χρ. Πέτρου,
κατά τα τελευταία πέντε, έτη
είχε την ίδια εξαίρετη βαθμολο-
γία με το ενδιαφερόμενο μέρος.
Τα έτη 2005 - 2006 αξιολογή-
θηκαν, στη Διευθυντική/Διοι-
κητική Ικανότητα: αυτή «Πολύ
Ικανοποιητικά», ενώ το ενδια-
φερόμενο μέρος «Εξαίρετα».
΄Ηταν αρχαιότερη του ενδιαφερόμενου μέ-
ρους στη θέση του Φαρμακοποιού Α΄, ούτε,
όμως, αυτή ούτε και το ενδιαφερόμενο
μέρος διέθεταν είτε το πλεονέκτημα είτε κά-
ποιο πρόσθετο ακαδημαϊκό προσόν.

γ. Η αιτήτρια Αρ. Παντελίδου και το εν-
διαφερόμενο μέρος έχουν την ίδια υπηρε-
σιακή αρχαιότητα, η αιτήτρια, όμως, είναι
μεγαλύτερη στην ηλικία. Στις Υπηρεσιακές
Εκθέσεις των τελευταίων πέντε ετών, οι
βαθμολογίες τους είναι πανομοιότυπες -
(Εξαίρετες) - με μοναδική διαφορά στο
στοιχείο της Διευθυντικής/Διοικητικής Ικα-
νότητας κατά το έτος 2005, όπου αξιολογή-
θηκαν: η αιτήτρια «Πολύ Ικανοποιητικά»,
ενώ το ενδιαφερόμενο μέρος «Εξαίρετα».

Ως προς τα προσόντα, μεταξύ της αιτή-
τριας και του ενδιαφερομένου μέρους δεν
υπάρχει αξιόλογη διαφοροποίηση, αφού και
οι δύο δε διαθέτουν το πλεονέκτημα, ενώ τα
πιστοποιητικά, οι εκπαιδεύσεις και τα σεμι-
νάρια που επικαλείται η αιτήτρια δε συνι-
στούν πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα -
(βλ. Ζαπίτης κ.ά. ν. Δημοκρατίας (1989) 3
Α.Α.Δ. (Ε) 1098 και Δημοκρατία ν. Ανδρέου
& άλλων (1993) 3 Α.Α.Δ. 153).

δ. Έχοντας υπόψη τα όσα έχω παραθέσει
πιο πάνω, θεωρώ ότι τα αναφερθέντα από
τη Διευθύντρια, αναφορικά με την υπεροχή
του ενδιαφερομένου μέρους σε αξία, δεν αι-
τιολογούν με επάρκεια τη σύστασή της.  

Οι οριακές διαφορές που υπήρχαν δεν
μπορούν, σύμφωνα με τη νομολογία, να
υποστηρίξουν κρίση υπεροχής ενός υποψη-
φίου έναντι άλλου.  Στην Πατσαλίδης κ.ά. ν.
Δημοκρατίας (2011) 3 Α.Α.Δ. 738, αναφέρ-
θηκαν τα εξής:- (σελ. 743)

«Σύμφωνα με τη νομολογία (βλ. μεταξύ

άλλων Republic ν. Roussos (1987) 3 C.L.R.
1217, Κέντα ν. Δημοκρατίας (1996) 3 Α.Α.Δ.
485, Βασιλειάδης ν. Τσιάππα (2005) 3 Α.Α.Δ.
403, Θεμιστοκλέους ν. Δημοκρατίας (2009)
3 Α.Α.Δ. 495 και Λοΐζος Παναγή ν. Κυπρια-
κής Δημοκρατίας (2011) 3 Α.Α.Δ. 639) η
διαφορά στην αξιολόγηση των υπαλλήλων
σε 3 έως 5 «Εξαίρετος» περισσότερα ο ένας

από τον άλλο σε μια πενταε-
τία, δεν προσδίδουν σε αυτόν
που έχει τα περισσότερα
«Εξαίρετος» υπεροχή στην
αξία έναντι των υπολοίπων,
αλλά απλώς πρέπει οι υπάλ-
ληλοι να θεωρούνται ισοδύ-
ναμοι. Τονίστηκε ότι η ορθή
αντιμετώπιση του θέματος
είναι να εξετάζεται η γενική
εικόνα ενός υποψηφίου και
όχι να γίνεται αριθμητική
φόρμουλα για να φανεί ποιος
έχει τα περισσότερα «Εξαίρε-
τος».

Στη Μοδίτης ν. Δημοκρα-
τίας (2002) 3 Α.Α.Δ. 695, σε σχέση με τη σύ-
σταση, αναφέρθηκαν τα εξής:- (σελ. 719)

«Ο προϊστάμενος του τμήματος στο
οποίο υφίσταται η κενή θέση γνωρίζει στην
πράξη τις ανάγκες εκείνης της θέσης και εξ
αυτού προκύπτει και ο ρόλος του. Να επι-
σημάνει τι από τα δεδομένα, δηλαδή από τις
ιδιότητες και τις ικανότητες που καταφαίνε-
ται ότι έχει ένας υπάλληλος, ταιριάζει καλύ-
τερα σ’ αυτές τις ανάγκες ώστε αυτός να
αναδεικνύεται ως ο καταλληλότερος.
Οπότε, και στην περίπτωση που η ΕΔΥ έχει
άλλη άποψη ως προς το ποιος είναι ο κα-
ταλληλότερος, να χρειάζεται να αιτιολογή-
σει αυτή την απόκλιση ειδικά».

ε. Επανερχόμενη στη σύσταση της Διευ-
θύντριας, διαπιστώνω ότι, σ’ αυτή, δεν έχει
επισημανθεί οτιδήποτε από τη σταδιοδρο-
μία του ενδιαφερομένου μέρους, που να δι-
καιολογεί πειστικά την επιλογή του. Οι ανα-
φορές της Διευθύντριας, στην ουσία τους,
είναι γενικές και αναπαραγάγουν τα στοι-
χεία των φακέλων. Με αυτές, δεν προσδιο-
ρίζεται οτιδήποτε το συγκεκριμένο, που θα
καθιστούσε διακριτή την υπεροχή που η Δι-
ευθύντρια απέδωσε στο ενδιαφερόμενο
μέρος. Η απλή παράθεση των στοιχείων των
φακέλων και των νόμιμων κριτηρίων δεν
ικανοποιεί την απαίτηση του ́ Αρθρου 35(4)
του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου του
1990, (Ν. 1/90), για αιτιολογημένες συστά-
σεις. Η σύσταση της Διευθύντριας, η οποία
εμφανίζει το ενδιαφερόμενο μέρος να υπε-
ρέχει σε αξία, κάτι που δε συνάδει με τα
στοιχεία των φακέλων, επιδρά στη νομιμό-
τητά της. Εφόσον δε αυτή λήφθηκε υπόψη
από την Επιτροπή, συμπαρασύρει σε ακύ-
ρωση και την απόφαση της Επιτροπής. n

Υποθέσεις Αρ. 1606/2010,
133/2011 και 144/2011

Μαρία Μουζουροπούλου 
ν. 

Δημοκρατίας
Χρυσή Πέτρου 

ν. 
Δημοκρατίας
Αρετή Παντελίδου 

ν. 
Δημοκρατίας

25 Οκτωβρίου, 2013

Η σύσταση της 
Διευθύντριας, η
οποία εμφανίζει 
το ενδιαφερόμε-
νο μέρος να υπε-
ρέχει σε αξία, δε
συνάδει με τα
στοιχεία των φα-
κέλων.

Οι αιτήτριες, με
όμοιους ισχυρι-
σμούς, είχαν ειση-
γηθεί  ότι η σύ-
σταση της Διευ-
θύντριας και, κατ’
επέκταση, η από-
φαση της ΕΔΥ, η
οποία την υιοθέ-
τησε, πάσχουν.  
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Δικαιώματα των ασθενών όσον αφορά 
τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις

Ένας ηλικιωμένος Γερμανός που πάσχει από
διαβήτη πήρε μαζί του ιατρικές συνταγές σε
ένα ταξίδι του στην Ιταλία, αλλά ο εκεί φαρ-
μακοποιός θα δεχτεί άραγε τη συνταγή; Μια
Πολωνή θα ήθελε να υποβληθεί σε επέμβαση
στο ισχίο στην χώρα όπου ζουν και εργάζον-
ται τα εγγόνια της αλλά πώς θα το οργανώ-
σει αυτό από την Πολωνία; Ένας Πορτογάλος
επιθυμεί να υποβληθεί σε εγχείρηση καταρ-
ράκτη από έναν ειδικό γιατρό στην Ισπανία,
αλλά θα του επιστραφούν τα ιατρικά έξοδα;
Η νομοθεσία της ΕΕ παρέχει τώρα σαφή πλη-
ροφόρηση όσον αφορά τα δικαιώματα και
τους κανόνες που ισχύουν για τη διασυνο-
ριακή υγειονομική περίθαλψη.

Η νομοθεσία αποσαφηνίζει τα δικαιώματα
των ασθενών για πρόσβαση σε ασφαλή και
ποιοτική θεραπεία σε άλλες χώρες της ΕΕ
και για την επιστροφή των σχετικών εξόδων.
Οι ασθενείς που ταξιδεύουν σε άλλη χώρα
της ΕΕ για ιατρική περίθαλψη δικαιούνται
την ίδια μεταχείριση με τους πολίτες της
χώρας που παρέχει την περίθαλψη. Αν έχουν
δικαίωμα περίθαλψης στη χώρα τους, οι δα-
πάνες θα τους επιστραφούν από αυτήν. Η
επιστροφή των δαπανών τους θα γίνει μέχρι
του ποσού του κόστους της εν λόγω αγωγής
στη χώρα τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις,
μπορεί να χρειάζεται έγκριση πριν μεταβούν
για θεραπεία, ιδίως εάν η θεραπεία αυτή
απαιτεί διανυκτέρευση σε νοσοκομείο ή
υψηλής εξειδίκευσης και δαπανηρής υγει-
ονομική περίθαλψη.

Η νέα νομοθεσία θα έχει ποικίλα οφέλη
για τους ασθενείς στην ΕΕ με διάφορους άλ-
λους τρόπους. Θα διευκολύνει την πρό-
σβαση των ασθενών σε πληροφορίες σχε-
τικά με την υγειονομική περίθαλψη σε άλλη
χώρα της ΕΕ και, ως εκ τούτου, οι ασθενείς
θα διαθέτουν περισσότερες επιλογές θερα-
πείας. Θα καταστήσει επίσης ευκολότερη τη
στενότερη συνεργασία μεταξύ εθνικών υγει-
ονομικών αρχών και την ανταλλαγή πληρο-
φοριών ως προς τα πρότυπα ποιότητας και
ασφάλειας της ιατροφαρμακευτικής περί-
θαλψης. Θα υποστηρίξει την ανάπτυξη «ευ-
ρωπαϊκών δικτύων αναφοράς», στα οποία
θα συμμετέχουν, σε εθελοντική βάση, εξειδι-
κευμένα κέντρα που είναι ήδη αναγνωρι-
σμένα στην Ευρώπη. Επίσης, θα προωθήσει
τη συνεργασία μεταξύ των χωρών της ΕΕ,
συμβάλλοντας στην επίτευξη των σημαντι-
κών οφελών από την αξιολόγηση της τεχνο-
λογίας στον τομέα της υγείας και την ηλε-
κτρονική υγεία (eHealth). 
Για ποια κλίμακα διασυνοριακής υγει-
ονομικής περίθαλψης πρόκειται;

Οι ασθενείς προτιμούν να λαμβάνουν
υγειονομική περίθαλψη στη χώρα τους.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ζήτηση
για διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη
αντιπροσωπεύει μόνο το 1% περίπου των
δημόσιων δαπανών για υγειονομική περί-
θαλψη, που αντιστοιχεί αυτή τη στιγμή σε
περίπου 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Η εκτί-
μηση αυτή περιλαμβάνει τη διασυνοριακή
υγειονομική περίθαλψη που οι ασθενείς δεν
είχαν προγραμματίσει εκ των προτέρων
(όπως η περίθαλψη έκτακτης ανάγκης για
τους τουρίστες). Αυτό σημαίνει ότι, επί του
παρόντος, πολύ λιγότερο από το 1% των πα-

ραπάνω δαπανών και μετακινήσεων ασθε-
νών, είναι για προγραμματισμένη διασυνο-
ριακή υγειονομική περίθαλψη, όπως οι επεμ-
βάσεις ισχίου, γονάτου ή καταρράκτη. 
Τι γίνεται με την ισχύουσα νομοθεσία
σ'αυτόν τον τομέα (κανονισμοί περί κοι-
νωνικής ασφάλισης);

Οι πολίτες που χρειάζονται περίθαλψη
(συμπεριλαμβανομένης και της επείγουσας)
όταν βρίσκονται προσωρινά στο εξωτερικό,
εξακολουθούν να καλύπτονται από τους
υφιστάμενους κανονισμούς και την Ευρω-
παϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας και να
λαμβάνουν την περίθαλψη που χρειάζονται. 

Για προγραμματισμένη περίθαλψη, ο
ασθενής μπορεί βάσει του κανονισμού, να
υποβάλει αίτηση για προηγούμενη έγκριση.
Αυτή η έγκριση δεν μπορεί να μην του χο-
ρηγηθεί εφόσον δεν είναι δυνατόν να του
παρασχεθεί η σχετική θεραπεία στη χώρα
του, εντός εύλογου από ιατρική άποψη χρο-
νικού διαστήματος.

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι κανονισμοί δεν
καλύπτουν όλους τους παρόχους υγειονομι-
κής περίθαλψης. Ορισμένοι ιδιωτικοί πάρο-
χοι, π.χ., εξαιρούνται. Επιπλέον, βάσει αυτών
των κανονισμών, οι ασθενείς συνήθως υπο-
χρεώνονται να υποβάλλουν αίτηση για την
έκδοση έγκρισης για κάθε θεραπευτική
αγωγή, ενώ σύμφωνα με την οδηγία, η αί-
τηση για έγκριση πρέπει να αποτελεί την
εξαίρεση και όχι τον κανόνα. 
Ποια είναι τα πρόσθετα οφέλη αυτής της
νομοθεσίας;

Η συγκεκριμένη οδηγία δεν θα επηρεάσει
τα ευεργετήματα που ήδη παρέχονται στους
πολίτες μέσω των υφιστάμενων κανονισμών
περί κοινωνικής ασφάλισης και βασίζονται
στο άρθρο της Συνθήκης ΕΕ για την ελεύ-
θερη κυκλοφορία των προσώπων. Ωστόσο,
αποσαφηνίζει τα δικαιώματα των ασθενών
τα οποία στηρίζονται στην ελεύθερη κυκλο-
φορία των υπηρεσιών, και τα οποία έχουν
καθοριστεί σε διάφορες αποφάσεις του Δι-
καστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην
περίπτωση νοσοκομειακής περίθαλψης, ένα
από τα κύρια πλεονεκτήματα αυτής της νέας
οδηγίας είναι ότι οι ασθενείς θα είναι σε θέση
να επιλέγουν τον πάροχο της υγειονομικής
τους περίθαλψης. 

Άλλα πλεονεκτήματα της νέας νομοθε-
σίας είναι:

• Περισσότερες επιλογές: Η οδηγία κα-

λύπτει όλους τους παρόχους υγειονομικής
περίθαλψης στην ΕΕ. 

• Λιγότερη γραφειοκρατία για τους
ασθενείς: Βάσει της οδηγίας, η εκ των προ-
τέρων αίτηση έγκρισης πρέπει να αποτελεί
την εξαίρεση και όχι τον κανόνα.

• Πληροφόρηση των ασθενών: Οι ασθε-
νείς θα λαμβάνουν όλες τις πληροφορίες
που χρειάζονται για να κάνουν τις επιλογές
τους πλήρως ενημερωμένοι, για παράδειγμα
σχετικά με την ποιότητα και την ασφάλεια
της υγειονομικής περίθαλψης, μέσω των
εθνικών σημείων επαφής, τα οποία θα δημι-
ουργηθούν σε κάθε κράτος μέλος. Επιπλέον,
η οδηγία εισάγει νέα μέτρα για να βοηθη-
θούν όλοι οι ασθενείς να κάνουν την βέλτι-
στη δυνατή χρήση των δικαιωμάτων τους
στο πλαίσιο και των δύο νομοθετικών πρά-
ξεων. 

• Διαδικαστικές εγγυήσεις: Όλοι οι ασθε-
νείς έχουν δικαίωμα σε δεόντως αιτιολογη-
μένες αποφάσεις και σε άσκηση έφεσης, εάν
θεωρούν ότι τα δικαιώματά τους δεν έχουν
γίνει σεβαστά. Όλοι οι ασθενείς έχουν το δι-
καίωμα να υποβάλλουν καταγγελία και να
επιζητούν αποζημίωση (και κάθε θεραπεία
πρέπει να καλύπτεται από ασφάλιση αστικής
ευθύνης ή ανάλογη εγγύηση). Επίσης οι
ασθενείς δικαιούνται αντίγραφο του ιατρι-
κού τους φακέλου.
Πότε χρειάζομαι εκ των προτέρων έγ-
κριση από την εθνική μου αρχή; 

Οι εθνικές αρχές μπορούν να θεσπίσουν
ένα σύστημα «προέγκρισης» για τη μετά-
βαση σε άλλο κράτος μέλος για θεραπεία σε
τρεις περιπτώσεις: 

1. Για υγειονομική περίθαλψη η οποία συ-
νεπάγεται διανυκτέρευση τουλάχιστον μιας
νύχτας σε νοσοκομείο

2. Για πολύ εξειδικευμένη και δαπανηρή
υγειονομική περίθαλψη

3. Για σοβαρές και συγκεκριμένες περι-
πτώσεις που αφορούν την ποιότητα ή την
ασφάλεια της περίθαλψης, την οποία παρέ-
χει ο συγκεκριμένος φορέας παροχής υπηρε-
σιών

Στις τρεις αυτές περιπτώσεις, οι ασθενείς
ενδέχεται να πρέπει να ζητούν εκ των προ-
τέρων έγκριση από την εθνική τους υγει-
ονομική αρχή, η οποία είναι αρμόδια για την
επιστροφή δαπανών. Τα κράτη μέλη οφεί-
λουν να καθορίσουν δημόσια ποιες θερα-
πείες υπόκεινται σε τέτοια έγκριση — Μπο-

ρείτε να βρείτε τον κατάλογο μέσω του εθνι-
κού σας σημείου επαφής.
Μπορεί να μην δοθεί η έγκριση αυτή;

Οι εθνικές υγειονομικές αρχές μπορούν να
αρνηθούν τη χορήγηση έγκρισης εάν η συγ-
κεκριμένη θεραπεία, ή ο συγκεκριμένος πά-
ροχος υγειονομικής περίθαλψης αποτελεί
ενδεχομένως κίνδυνο για τον ασθενή. Εάν η
υγειονομική περίθαλψη μπορεί να παρασχε-
θεί στη χώρα του ασθενούς, εντός ευλόγου
από ιατρική άποψη χρονικού διαστήματος,
τότε η έγκριση μπορεί επίσης να μην δοθεί.
Ωστόσο, τα κράτη μέλη οφείλουν να εξη-
γούν τους λόγους για τους οποίους έπρεπε
να ληφθεί αυτή η αρνητική απόφαση και να
τεκμηριώνουν το τι είναι «εύλογο από ια-
τρική άποψη» σε σχέση με την περίπτωσή
σας.
Τι γίνεται αν δεν μου δοθεί η έγκριση;

Οι ασθενείς έχουν το δικαίωμα να ζητή-
σουν την επανεξέταση κάθε διοικητικής
απόφασης που τους αφορά σχετικά με δια-
συνοριακή υγειονομική περίθαλψη. 
Τι ποσό θα μου επιστραφεί μετά τη θε-
ραπεία μου στο εξωτερικό; 

Στους ασθενείς επιστρέφεται το ίδιο ποσό
που θα λάμβαναν στη χώρα τους για το ίδιο
είδος υγειονομικής περίθαλψης. Τα κράτη
μέλη στα οποία η υγειονομική περίθαλψη
είναι δωρεάν επί τόπου, πρέπει να ενημερώ-
νουν τους ασθενείς σχετικά με τα ισχύοντα
τιμολόγια επιστροφής δαπανών. Αν η θερα-
πεία στο εξωτερικό είναι φθηνότερη από ό,
τι στη χώρα προέλευσης, η επιστροφή γίνε-
ται σύμφωνα με την πραγματική τιμή της θε-
ραπείας.
Μπορώ να αναζητήσω υγειονομική πε-
ρίθαλψη στο εξωτερικό, αν η συγκεκρι-
μένη θεραπεία δεν υπάρχει στη χώρα
μου;

Ναι, αλλά θα δικαιούστε επιστροφής δα-
πανών μόνο εφόσον η θεραπεία αυτή εμπί-
πτει στη «δέσμη παροχών» που δικαιούστε
σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τους κανόνες
της χώρας προέλευσής σας.

Το εθνικό σας σημείο επαφής θα σας συμ-
βουλεύσει πώς να εξακριβώσετε αν μια δε-
δομένη θεραπεία εμπίπτει στη «δέσμη παρο-
χών» σας.
Χρειάζεται να πληρώσω προκαταβολικά
για τη διασυνοριακή θεραπεία;

Ναι. Γενικά ο ασθενής πληρώνει προκατα-
βολικά και, στη συνέχεια, του επιστρέφεται η
δαπάνη από την εθνική του αρχή το συντο-
μότερο δυνατόν. Η νομοθεσία δίνει επίσης
στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να επιβεβαι-
ώνουν εκ των προτέρων, εγγράφως, το ύψος
του ποσού που θα επιστραφεί.

Τα κράτη μέλη έχουν επίσης τη δυνατό-
τητα να επιλέγουν αν θα καταβάλουν το
σχετικό ποσό της υγειονομικής περίθαλψης
απευθείας ή αν θα το επιστρέψουν στον
ασθενή εκ των υστέρων.
Μπορώ να μεταφέρω τα ιατρικά μου δε-
δομένα στο κράτος μέλος όπου θα υπο-
βληθώ σε θεραπεία;

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο
των ιατρικών σας δεδομένων από τη χώρα
σας προτού λάβετε υγειονομική περίθαλψη

Συνέχεια στη σελ. 7
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Το νάτριο και το αλάτι. Η κατάχρηση τους οδηγεί 
σε ψηλή πίεση και σοβαρά καρδιοαγγειακά επεισόδια

Θερμά συγχαρητήρια στην Δρ Πόπη
Κανάρη και το Γενικό Κρατικό Χη-
μείο για την σημαντική προληπτική

και ενημερωτική τους εργασία μεταξύ 2011
και 2013, αναφορικά με την περιεκτικότητα
νατρίου και άλατος σε Κυπριακές τροφές

Πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι ενώ το
νάτριο και το άλας είναι απαραίτητα για τη
ζωή, μακροχρόνιες μελέτες στα τελευταία 60
έτη έχουν αποδείξει ότι η κατάχρηση τους
στα φαγητά, οδηγεί σε ψηλή πίεση και από
εκεί σε καρδιοαγγειακά επεισόδια, με πρώτο
πρόβλημα τα εγκεφαλικά επεισόδια και τις
θανατηφόρες εγκεφαλικές αιμορραγίες.   

Ο παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η
Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων συμ-
φωνούν ότι το ανώτερο ημερήσιο όριο
λήψης νατρίου πρέπει να είναι κάτω από 2-
2.4 γραμμάρια νατρίου την ημέρα  που αντι-

στοιχεί σε 5-6 γραμμάρια άλατος ημερησίως.
Άτομα με ψηλή πίεση, νεφρική βλάβη και
παιδιά πρέπει να παίρνουν ακόμη λιγότερες
ποσότητες. Όπως τονίζει η Δρ Π Κανάρη,
όλοι οι Κύπριοι καταναλωτές, πρέπει να μά-
θουμε να διαβάζουμε τις ετικέτες των φαγη-
τών που αγοράζουμε και να αποφεύγουμε τα
αλμυρά φαγητά.

Τον Φεβρουάριο του 2012, ο Dr omas
Frieden, Διευθυντής του Centre for Disease
Control, στις ΗΠΑ, δήλωσε ότι η ψηλή πίεση
είναι ο 2ος παράγοντας θανάτου στην Αμε-
ρική μετά το κάπνισμα, μέσα από μια αυξη-
μένη συχνότητα καρδιακών και εγκεφαλι-
κών επεισοδίων. Δήλωσε επίσης ότι η κατά-
χρηση νατρίου και άλατος είναι ο 1ος
παράγοντας που οδηγεί στην ψηλή πίεση και
τόνισε ότι 9 από κάθε 10 ενήλικες στην Αμε-
ρική, καταναλώνουν πολύ περισσότερο νά-
τριο και άλας από ότι πρέπει, ιδιαίτερα μέσα
από έτοιμα φαγητά σε αγορές και σε εστια-
τόρια. Δυστυχώς η μέση ημερήσια κατανά-
λωση νατρίου και άλατος σε Ευρωπαίους και
Αμερικάνους πολίτες αποδεικνύεται πολύ
μεγαλύτερη από τις ιδανικές τιμές που ανα-

φέρονται στις μελέτες παρακολούθησης, με
αντιπροσωπευτικές τιμές σε άνδρες πολύ
πάνω από 4.0 γραμμάρια νατρίου ή 10 γάλα-
τος ημερησίως.

Ένα νέο, πολύ ανησυχητικό γεγονός είναι
η αυξανόμενη λήψη νατρίου και άλατος από
παιδιά, όπως φαίνεται σε πρόσφατη μελέτη
σε 6235 παιδιά 8-18 ετών στην Αμερική, με
μέση ημερήσια λήψη νατρίου ψηλή στα 3.4
γραμμάρια νατρίου. Σε υπέρβαρα παιδιά ει-
δικά, ο συνδυασμός παχυσαρκίας και αυξη-
μένης λήψης νατρίου και άλατος αυξάνει ση-
μαντικά τις πιθανότητες ανάπτυξης ψηλής
πίεσης. Ανησυχητικό είναι επίσης το γεγονός
ότι η ζωή μας εξαρτάται όλο και περισσότερο
από αγορές ετοίμων φαγητών που περιέχουν
σημαντικές ποσότητες νατρίου και άλατος
που προστίθενται για να γίνονται τα φαγητά
πιο εύγευστα. Πίτσες, ψωμάκια και κράκερ,
τυριά χαλούμι παρμεζάνα, τσίλι, ελιές, πατα-
τάκια και γαριδάκια, σούπες, μουστάρδες,
τομάτα κέτσαπ και πίκλς, γεύσεις σαλάτας
και μαγιονέζες, μπέικον, λούντζα, χοιρομέρι,
σαλάμι λουκάνικα, κόρν μπιφ, κύβοι κοτο-
πουλάκια, πόπκορν και άλλα εύγευστα φα-

γητά προσφέρουν καθημερινά παραπάνω
νάτριο και άλας από ότι χρειαζόμαστε στη
δίαιτα μας και μας οδηγούν σε μακροχρόνια
καταστροφή. Οι εταιρείες παραγωγής ετοί-
μων τροφών και τα εστιατόρια πρέπει να αν-
τιληφθούν τις αρνητικές επιπτώσεις στην
Υγεία από την κατάχρηση νατρίου και άλα-
τος και πρέπει να περιορίζουν την ποσότητα
νατρίου και άλατος που χρησιμοποιείται

Πρέπει να κατανοήσουμε ότι φρέσκα
φρούτα όπως μήλα, αχλάδια, ροδάκινα, καρ-
πούζι κα και φρέσκα λαχανικά, φασολάκια,
σπαράγγια, μανιτάρια, μπάμιες, κρεμμύδι,
αγγουράκια, τομάτες κα, δεν περιέχουν σχε-
δόν τίποτα νάτριο ή άλας και είναι πολύ υγι-
εινά, ενώ κάθε τι συντηρημένο είναι αλμυρό. 

Αρωματικά βότανα όπως η ρίγανη, ο κό-
λιαντρος και ο άνιθος μπορεί να βελτιώσουν
τη γεύση των φαγητών μας και εμείς, για το
καλό μας, πρέπει να αποφεύγουμε όλα τα
αλμυρά. Η καλύτερη συμβουλή που μπορεί
να δοθεί στο 25% των Κυπρίων που έχουν
ψηλή πίεση είναι να αποφεύγουν τα αλμυρά
φαγητά. n

Του Δρ Άλκη Πιερίδη FRCP, FACP
Νεφρολόγου-Παθολόγου
Τ/Διευθυντής Νεφρολογίας Γ Ν Λευ-
κωσίας 
Τ/Associate Professor Νεφρολογίας-
Παθολογίας, MAYO CLINIC, ΗΠΑ

Δικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη

σε άλλο κράτος μέλος καθώς και από τον
πάροχο της χώρας όπου σας παρασχέθηκε η
περίθαλψη, προτού επιστρέψετε στη χώρα
προέλευσής σας.
Τι πρέπει να κάνω αν κάτι δεν πάει καλά,
ενώ υποβάλλομαι σε θεραπεία στο εξω-
τερικό;

Το εθνικό σημείο επαφής της χώρας αυτής
θα σας εξηγήσει τα δικαιώματά σας και θα
σας πληροφορήσει ως προς το ισχύον καθε-
στώς στη χώρα παροχής της θεραπείας.

Η χώρα σας υποχρεούται να σας παρέχει
την ίδια μεταθεραπευτική αγωγή που θα σας
παρείχε εάν η θεραπεία γινόταν εντός της
επικράτειάς της. 
Πώς μπορώ να είμαι βέβαιος ότι η θερα-
πεία που μου παρασχέθηκε στο εξωτε-
ρικό θα τύχει της δέουσας παρακολού-
θησης σωστά μετά την επιστροφή στην
χώρα μου; 

Η χώρα σας έχει την υποχρέωση να μερι-
μνήσει ώστε η ιατρική παρακολούθηση να
είναι της ίδιας ποιότητας ανεξαρτήτως της
χώρας της ΕΕ όπου παρασχέθηκε η θερα-
πεία. 
Θα αναγνωρίζονται οι συνταγές μου σε
άλλα κράτη μέλη της ΕΕ;

Μια συνταγή που εκδίδεται σε άλλη χώρα
της ΕΕ πρέπει να αναγνωρίζεται από την
χώρα διαμονής του ασθενούς και αντιστρό-
φως. Αυτό εξασφαλίζει ότι η υγειονομική πε-
ρίθαλψη που παρέχεται σε μια άλλη χώρα
της ΕΕ συνεχίζεται με τον ενδεδειγμένο
τρόπο μετά την επιστροφή του ασθενούς
στην πατρίδα του. Ο ασθενής δικαιούται να
λάβει το συνταγογραφημένο φάρμακο, εφό-
σον το φάρμακο αυτό έχει λάβει έγκριση
προς πώληση και είναι διαθέσιμοι στη χώρα
όπου αυτός(-ή) επιθυμεί να το προμηθευτεί. 

Παρά το γεγονός ότι οι αρχές αυτές δεν
είναι καινούργιες, στην πράξη, η αναγνώ-

ριση συνταγών φαρμάκων μπορεί να παρου-
σιάζει δυσκολίες. Αν και δεν θα επιλύσουν το
πρόβλημα από τη μια μέρα στην άλλη, οι
διατάξεις της οδηγίας αναμένεται να αυξή-
σουν κατά πολύ την ικανότητα των φαρμα-
κοποιών να κατανοούν συνταγές που έχουν
εκδοθεί σε άλλα κράτη μέλη και να χορη-
γούν τα σχετικά φάρμακα.
Ποια είναι τα οφέλη από τα δίκτυα αξιο-
λόγησης των τεχνολογιών στον τομέα
της υγείας (ΑΤΥ) ή της eHealth (ηλε-
κτρονικής υγείας); 

Οι αξιολογήσεις της τεχνολογίας στον
τομέα της υγείας θα βοηθήσουν τους πολι-
τικούς ιθύνοντες να λαμβάνουν τις ορθές
αποφάσεις για επενδύσεις και δαπάνες στον
τομέα της υγείας. Αναμένονται σαφώς
πολλά οφέλη από την μεγαλύτερη συνεργα-
σία μεταξύ των χωρών της ΕΕ στον τομέα
αυτόν, όπου επί του παρόντος, κάθε χώρα
προβαίνει από μόνη της σε σχετικές αξιολο-

γήσεις.
Ομοίως, η ηλεκτρονική υγεία (eHealth)

μπορεί να αποφέρει μεγάλα πλεονεκτήματα
στα συστήματα υγείας. Η επίσημη και μό-
νιμη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών
θα βοηθήσει τους αρμόδιους για τη λήψη
αποφάσεων στις χώρες της ΕΕ και θα βελ-
τιώσει τη διαλειτουργικότητα μεταξύ τους.

Αυτά τα δίκτυα ωφελούν άμεσα τα εθνικά
συστήματα υγείας και έμμεσα τους ασθενείς.
Πού μπορώ να βρω περισσότερες πλη-
ροφορίες σχετικά με το δικαίωμά μου
υγειονομικής περίθαλψης στο εξωτε-
ρικό;

Απευθυνθείτε στο εθνικό σας σημείο επα-
φής ή στον ιστότοπο «Η Ευρώπη σου»:
http://europa.eu/youreurope/citizens/health/
index_en.htm
Για περισσότερες πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/health/cross_border_car
e/policy/index_el.htm.

Συνέχεια από σελ. 6

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

15η ΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ

Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού
και το Συντονιστικό Σώμα της Βουλής των Γερόντων

σας προσκαλούν να παρακολουθήσετε τις εργασίες 
της 15ης Συνόδου της Βουλής των Γερόντων με θέμα :

«Πως η οικονομική κρίση απειλεί την Τρίτη Ηλικία»

το Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2013 από τις 9:30 – 13:00

στην αίθουσα συνεδριάσεων της Βουλής 
των Αντιπροσώπων.
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ΓΙΑ ΝΑ ΦΡΕΣΚΑΡΟΥΜΕ ΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΑΣ (2) 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι θεσμοί και οι λειτουργίες της

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι περισσότερο
από μια απλή συνομοσπονδία χωρών, αλλά δεν
είναι και ομοσπονδιακό κράτος. Στην πραγμα-
τικότητα, η δομή της δεν εμπίπτει σε καμία πα-
ραδοσιακή νομική κατηγορία. Είναι μοναδική
από ιστορική άποψη και το σύστημα λήψης
αποφάσεών της εξελίσσεται συνεχώς κατά τα
τελευταία 60 περίπου έτη. 

Οι Συνθήκες (γνωστές ως πρωτογενές δί-
καιο) αποτελούν τη βάση του μεγάλου όγκου
του «παράγωγου» δικαίου που έχει άμεση επί-
πτωση στην καθημερινή ζωή των πολιτών της
ΕΕ. Το παράγωγο δίκαιο αποτελείται κυρίως
από κανονισμούς, οδηγίες και συστάσεις που
εκδίδονται από τα όργανα της ΕΕ. 

Αυτοί οι νόμοι, μαζί με τις πολιτικές της ΕΕ
γενικά, είναι αποτέλεσμα αποφάσεων που λαμ-
βάνουν το Συμβούλιο (το οποίο εκπροσωπεί τα
κράτη μέλη), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (που
εκπροσωπεί τους πολίτες) και η Επιτροπή (ανε-
ξάρτητο όργανο από τις κυβερνήσεις της ΕΕ
που προασπίζει το συλλογικό ευρωπαϊκό συμ-
φέρον). Στη συνέχεια, παρουσιάζεται ο ρόλος
και των άλλων θεσμικών οργάνων και οργανι-
σμών. 

α) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι το ανώτατο

πολιτικό όργανο της ΕΕ. Αποτελείται από τους
αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων (προέδρους
δημοκρατίας ή πρωθυπουργούς) όλων των
κρατών μελών της ΕΕ και τον πρόεδρο της Επι-
τροπής (βλέπε πιο κάτω). Κανονικά, συνέρχε-
ται τέσσερις φορές κάθε χρόνο στις Βρυξέλλες.
Έχει έναν μόνιμο πρόεδρο με αποστολή να
συντονίζει το έργο του Ευρωπαϊκού Συμβου-
λίου και να διασφαλίζει τη συνέχειά του. Ο 
μόνιμος πρόεδρος εκλέγεται (με ειδική πλει-
οψηφία των μελών του) για διάστημα δυόμισι
ετών και μπορεί να επανεκλεγεί άλλη μία
φορά. Τη θέση αυτή κατέχει, από την 1η Δεκεμ-
βρίου 2009, ο πρώην πρωθυπουργός του Βελ-
γίου Herman Van Rompuy. 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ορίζει τους στό-
χους της ΕΕ και τη γενική κατεύθυνση για την
επίτευξή τους. Δίνει την ώθηση για τις βασικές
πολιτικές πρωτοβουλίες της ΕΕ και λαμβάνει
αποφάσεις για ακανθώδη ζητήματα για τα
οποία το Συμβούλιο Υπουργών δεν μπόρεσε να
καταλήξει σε συμφωνία. Το Ευρωπαϊκό Συμ-
βούλιο χειρίζεται επίσης τρέχοντα διεθνή προ-
βλήματα μέσω της «κοινής εξωτερικής
πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας», η οποία

αποτελεί μηχανισμό συντονισμού των εξωτερι-
κών πολιτικών των κρατών μελών της ΕΕ.  

β) Το Συμβούλιο 
Το Συμβούλιο (γνωστό και ως Συμβούλιο

Υπουργών) αποτελείται από υπουργούς των
εθνικών κυβερνήσεων της ΕΕ. Τα κράτη μέλη
ασκούν εκ περιτροπής την προεδρία του Συμ-
βουλίου για διάστημα έξι μηνών. Σε κάθε σύ-
νοδο του Συμβουλίου συμμετέχει ένας
υπουργός από κάθε χώρα της ΕΕ. Το ποιοι
υπουργοί συμμετέχουν σε κάθε συνεδρίαση
εξαρτάται από το θέμα της ημερήσιας διάταξης:
εξωτερική πολιτική, γεωργία, βιομηχανία, με-
ταφορές, περιβάλλον κ.λπ. 

Βασική αποστολή του Συμβουλίου είναι να
ψηφίζει τους νόμους της ΕΕ. Κανονικά αυτή
την αρμοδιότητα την ασκεί μαζί με το Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο. Το Συμβούλιο και το Κοι-
νοβούλιο είναι επίσης συναρμόδια να

εγκρίνουν τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Επι-
πλέον, το Συμβούλιο υπογράφει τις διεθνείς
συμφωνίες που έχει διαπραγματευτεί η Επι-
τροπή. 

Σύμφωνα με τη συνθήκη της Λισαβόνας, το
Συμβούλιο λαμβάνει τις αποφάσεις του με
απλή πλειοψηφία, με «ειδική πλειοψηφία» ή
ομόφωνα, ανάλογα με το αντικείμενο της από-
φασης. 

Το Συμβούλιο οφείλει να αποφασίζει με ομο-
φωνία για σημαντικά θέματα, όπως η φορολο-
γία, η τροποποίηση των Συνθηκών, η θέσπιση
μιας νέας κοινής πολιτικής ή η έγκριση της
προσχώρησης στην Ένωση μιας νέας χώρας. 

Στις περισσότερες από τις υπόλοιπες περι-
πτώσεις απαιτείται ψηφοφορία με ειδική πλει-
οψηφία. Αυτό σημαίνει ότι μια απόφαση του

Συμβουλίου εγκρίνεται αν συγκεντρώσει έναν
καθορισμένο ελάχιστο αριθμό ψήφων. Ο αριθ-
μός των ψήφων που αντιστοιχεί σε κάθε χώρα
της ΕΕ αντανακλά σε γενικές γραμμές το μέ-
γεθος του πληθυσμού της. 

Μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2014, εάν τα κράτη
μέλη της ΕΕ θα έχουν παραμείνει 27, μια από-
φαση λαμβάνεται εφόσον: 
u συγκεντρώσει τουλάχιστον 255 από τις 347

ψήφους (δηλαδή το 73,91 %)· 
u εγκρίνεται από την πλειοψηφία των κρατών

μελών, δηλαδή τουλάχιστον από 14· 
u εάν τα κράτη μέλη που τάσσονται υπέρ της

απόφασης αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον
το 62 % του πληθυσμού της ΕΕ.  
Μετά την 1η Νοεμβρίου του 2014, σύμφωνα

με τη συνθήκη της Λισαβόνας, το σύστημα θα
απλουστευτεί. Η απόφαση θα εκδίδεται εάν
την υποστηρίζει το 55 % των κρατών μελών
(δηλαδή τουλάχιστον 15 από αυτά) και εάν
αυτά τα κράτη αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον
το 65 % του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. 

γ) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) είναι το

εκλεγόμενο όργανο που εκπροσωπεί τους πο-
λίτες της ΕΕ. Ασκεί την εποπτεία των δραστη-
ριοτήτων της ΕΕ και μαζί με το Συμβούλιο
θεσπίζει τη νομοθεσία της ΕΕ. Από το 1979, τα
μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκλέγον-
ται άμεσα με καθολική ψηφοφορία κάθε πέντε
έτη. 

Μετά τις τελευταίες εκλογές για το ΕΚ, τον
Ιούνιο του 2009, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου για περίοδο δυόμισι ετών εξε-
λέγη ο πρώην πρωθυπουργός της Πολωνίας
Γιέρζι Μπούζεκ (Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα). 

Οι βασικές συζητήσεις του Κοινοβουλίου
πραγματοποιούνται σε μηνιαίες συνεδριάσεις
(γνωστές ως «σύνοδοι ολομέλειας») στις
οποίες συμμετέχουν, κατά κανόνα, όλα τα μέλη
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτές οι σύνο-
δοι ολομέλειας πραγματοποιούνται συνήθως
στο Στρασβούργο και όλες οι έκτακτες σύνοδοι
πραγματοποιούνται στις Βρυξέλλες. Οι προπα-
ρασκευαστικές εργασίες συνήθως πραγματο-
ποιούνται στις Βρυξέλλες: η «Διάσκεψη των
Προέδρων», δηλαδή των προέδρων των πολι-
τικών ομάδων μαζί με τον πρόεδρο του Κοινο-
βουλίου, ορίζει την ημερήσια διάταξη των
συνόδων ολομέλειας, ενώ 20 κοινοβουλευτικές
επιτροπές συντάσσουν τις τροπολογίες των

νομοθετικών πράξεων που πρόκειται να συζη-
τηθούν. Η καθημερινή διοικητική εργασία του
Κοινοβουλίου ασκείται από τη Γενική Γραμμα-
τεία του η οποία εδρεύει στο Λουξεμβούργο
και στις Βρυξέλλες. Κάθε πολιτική ομάδα έχει
τη δική της γραμματεία.  

Το Κοινοβούλιο συμμετέχει στο νομοθετικό
έργο της ΕΕ με δύο τρόπους. 
u Σύμφωνα με τη διαδικασία της «συναπόφα-

σης», η οποία είναι η συνήθης νομοθετική
διαδικασία, το Κοινοβούλιο έχει την ίδια
εξουσία με το Συμβούλιο για την έκδοση νο-
μοθετικών πράξεων για όλους τους τομείς
πολιτικής για τους οποίους απαιτείται ψηφο-
φορία με «ειδική πλειοψηφία» στο Συμβού-
λιο. Από τότε που τέθηκε σε ισχύ η συνθήκη
της Λισαβόνας, οι τομείς αυτοί καλύπτουν
περίπου το 95 % της νομοθεσίας της ΕΕ. Το
Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο μπορούν να
συμφωνήσουν αμέσως με την πρώτη ανά-
γνωση. Εάν δεν συμφωνήσουν μετά από δύο
αναγνώσεις, η πρόταση παραπέμπεται σε μία
επιτροπή συνδιαλλαγής. 

u Με τη διαδικασία της «σύμφωνης γνώμης»,
το Κοινοβούλιο πρέπει να επικυρώσει τις
διεθνείς συμφωνίες της ΕΕ (τις οποίες δια-
πραγματεύεται η Επιτροπή) όπως και κάθε
νέα Συνθήκη για τη διεύρυνση της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης.  
Επιπλέον, το Κοινοβούλιο κατέχει ίση αρμο-

διότητα με το Συμβούλιο για την έγκριση του
προϋπολογισμού της ΕΕ (ο οποίος προτείνεται
από την Επιτροπή). Το Κοινοβούλιο μπορεί να
απορρίψει τον προταθέντα προϋπολογισμό και
το έχει ήδη πράξει αρκετές φορές. Σε αυτές τις
περιπτώσεις, ολόκληρη η διαδικασία του προ-
ϋπολογισμού πρέπει να ξεκινήσει από την
αρχή. Κάνοντας χρήση των εξουσιών του σε
θέματα προϋπολογισμού, το Κοινοβούλιο μπο-
ρεί να επηρεάσει σημαντικά τις πολιτικές απο-
φάσεις της ΕΕ. 

Τέλος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασκεί δη-
μοκρατικό έλεγχο στην Ένωση, και ιδίως στην
Επιτροπή. Κάθε πέντε έτη, όταν υποβάλλεται
η πρόταση διορισμού των μελών της νέας Επι-
τροπής, το νεοεκλεγμένο Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο μπορεί, με απλή πλειοψηφία, να
εγκρίνει ή να απορρίψει τον προτεινόμενο από
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τη θέση του προ-
έδρου της Επιτροπής. Αυτή η ψηφοφορία απει-
κονίζει σαφώς τα αποτελέσματα των
πρόσφατων εκλογών για το ΕΚ. Το Κοινοβού-
λιο καλεί επίσης σε ακρόαση κάθε προτεινό-
μενο μέλος της Επιτροπής πριν από την
ψηφοφορία για την έγκριση της νέας Επιτρο-
πής ως σώματος. 

Ανά πάσα στιγμή, το Κοινοβούλιο μπορεί να
αποπέμψει την Επιτροπή ως σώμα ψηφίζοντας
πρόταση δυσπιστίας. Για την απόφαση αυτή,
απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων. Το Κοινο-
βούλιο επιβλέπει επίσης την τρέχουσα διαχεί-
ριση των πολιτικών της ΕΕ με την υποβολή
προφορικών και γραπτών ερωτήσεων στην
Επιτροπή και το Συμβούλιο. 

δ) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Η Επιτροπή είναι βασικό θεσμικό όργανο

της ΕΕ. Έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να συν-
τάσσει προτάσεις νέας νομοθεσίας της ΕΕ τις

οποίες υποβάλλει στο Συμβούλιο και το Κοι-
νοβούλιο για συζήτηση και έγκριση.   

Τα μέλη της διορίζονται για πενταετή θητεία
με συμφωνία ανάμεσα στα κράτη μέλη, η οποία
υπόκειται στην έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου (όπως περιγράφεται πιο πάνω). Η
Επιτροπή είναι υπόλογη στο Κοινοβούλιο και
ολόκληρη η Επιτροπή οφείλει να παραιτηθεί,
εάν το Κοινοβούλιο ψηφίσει πρόταση δυσπι-
στίας εις βάρος της. 

Η Επιτροπή αποτελείται από ένα μέλος
(«επίτροπο») από κάθε κράτος μέλος της ΕΕ,
συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της Επι-
τροπής και του ύπατου εκπροσώπου της Ένω-
σης για την κοινή εξωτερική πολιτική και την
πολιτική ασφάλειας, ο οποίος είναι ένας από
τους αντιπροέδρους της Επιτροπής. 

Στις 9 Φεβρουαρίου 2010, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο ενέκρινε τη νέα Επιτροπή. Ο
πρώην πρωθυπουργός της Πορτογαλίας Ζοζέ
Μανουέλ Μπαρόζο διορίστηκε εκ νέου πρό-
εδρος της Επιτροπής για δεύτερη πενταετή θη-
τεία. 

Η Επιτροπή διαθέτει ουσιαστική ανεξαρτη-
σία όσον αφορά την άσκηση των εξουσιών της.
Αποστολή της είναι να προασπίζει το κοινό
συμφέρον, που σημαίνει ότι δεν πρέπει να δέ-
χεται υποδείξεις από καμία κυβέρνηση κράτους
μέλους. Ως «θεματοφύλακας των Συνθηκών»
οφείλει να διασφαλίζει την εφαρμογή στα
κράτη μέλη των κανονισμών και των οδηγιών
που εκδίδουν το Συμβούλιο και το Κοινοβού-
λιο. Σε αντίθετη περίπτωση, η Επιτροπή μπορεί
να προσφύγει στο Δικαστήριο κατά οποιουδή-
ποτε διαπράττει παράβαση, για να τον υποχρε-
ώσει να συμμορφωθεί με τη νομοθεσία της ΕΕ. 

Ως εκτελεστικό όργανο της ΕΕ, η Επιτροπή
εκτελεί τις αποφάσεις που λαμβάνει το Συμ-
βούλιο σε τομείς όπως η κοινή γεωργική πολι-
τική. Διαθέτει ευρείες εξουσίες για τη
διαχείριση των κοινών πολιτικών της ΕΕ στους
τομείς της έρευνας και της τεχνολογίας, της
εξωτερικής βοήθειας και της περιφερειακής
ανάπτυξης. Διαχειρίζεται επίσης τον προϋπο-
λογισμό για την άσκηση αυτών των πολιτικών. 

Οι επίτροποι στηρίζονται από μια δημόσια
διοίκηση που εδρεύει κυρίως στις Βρυξέλλες
και το Λουξεμβούργο και αποτελείται από 43
γενικές διευθύνσεις και υπηρεσίες. Υπάρχουν

επίσης και ορισμένοι αποκεντρωμένοι οργανι-
σμοί που έχουν συσταθεί για να ασκούν ειδικά
καθήκοντα για λογαριασμό της Επιτροπής, οι
περισσότεροι από τους οποίους βρίσκονται σε
άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. 

ε) Το Δικαστήριο 
Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με

έδρα το Λουξεμβούργο, αποτελείται από έναν
δικαστή από κάθε κράτος μέλος της ΕΕ και επι-
κουρείται από οκτώ γενικούς εισαγγελείς. Τα
μέλη του διορίζονται με κοινή συμφωνία των
κυβερνήσεων των κρατών μελών για ανανεώ-
σιμη θητεία έξι ετών. Η ανεξαρτησία τους είναι
διασφαλισμένη. Αποστολή του Δικαστηρίου
είναι να διασφαλίζει την τήρηση του δικαίου
της ΕΕ και την ορθή ερμηνεία και εφαρμογή
των Συνθηκών. 

στ) Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), με

έδρα τη Φρανκφούρτη, είναι υπεύθυνη για τη
διαχείριση του ευρώ και την άσκηση της νομι-
σματικής πολιτικής της ΕΕ (βλέπε κεφάλαιο 7,
«Το ευρώ»). Βασική αποστολή της είναι η δια-
τήρηση της σταθερότητας  των τιμών στη ζώνη
του ευρώ. Η Κεντρική Τράπεζα απέκτησε το

καθεστώς θεσμικού οργάνου της ΕΕ με τη συν-
θήκη της Λισαβόνας. 

ζ) Το Ελεγκτικό Συνέδριο 
Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, με έδρα

το Λουξεμβούργο, ιδρύθηκε το 1975. Αποτε-
λείται από ένα μέλος από κάθε χώρα της ΕΕ
που διορίζεται για διάστημα έξι ετών με συμ-
φωνία μεταξύ των κρατών μελών ύστερα από
διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Ελέγχει την είσπραξη όλων των εσόδων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη νομιμότητα και κανο-
νικότητα των δαπανών της και τη χρηστή δια-
χείριση του προϋπολογισμού της ΕΕ. 

ΑΛΛΑ ΟΡΓΑΝΑ 
α) Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική

Επιτροπή 
Όταν λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με ορι-

σμένους τομείς πολιτικής, το Συμβούλιο και η
Επιτροπή ζητούν τη γνώμη της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
(ΕΟΚΕ). Τα μέλη της εκπροσωπούν τις διάφο-
ρες ομάδες οικονομικών και κοινωνικών συμ-
φερόντων που όλες μαζί συναπαρτίζουν την
«οργανωμένη κοινωνία των πολιτών» και διο-
ρίζονται από το Συμβούλιο για πενταετή θη-
τεία. 

β) Η Επιτροπή των Περιφερειών 
Η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) αποτε-

λείται από αντιπροσώπους της περιφερειακής
και τοπικής διακυβέρνησης που προτείνονται
από τα κράτη μέλη και διορίζονται από το Συμ-
βούλιο για πενταετή θητεία. Το Συμβούλιο και
η Επιτροπή οφείλουν να συμβουλεύονται την
ΕτΠ για θέματα που αφορούν τις περιφέρειες
και η ΕτΠ μπορεί επίσης να εκδίδει γνώμες με
δική της πρωτοβουλία. 

γ) Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ),

με έδρα το Λουξεμβούργο, χορηγεί δάνεια και
εγγυήσεις για την ενίσχυση των λιγότερο ανε-
πτυγμένων περιφερειών της ΕΕ και για να βοη-
θήσει τις επιχειρήσεις να γίνουν πιο
ανταγωνιστικές. n

Η επικαιρότητα του ΜΑΘ

Πώς λειτουργεί η ΕΕ; 
u Οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων της ΕΕ συνέρχονται ως Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

για να καθορίσουν τη γενική πολιτική κατεύθυνση της ΕΕ και να λάβουν τις ση-
μαντικότερες αποφάσεις για βασικά θέματα. 

u Το Συμβούλιο, που αποτελείται από υπουργούς των κρατών μελών της ΕΕ, συνέρ-
χεται σε τακτά διαστήματα για να λάβει πολιτικές αποφάσεις και να εκδώσει τους
νόμους της ΕΕ. 

u Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που εκπροσωπεί τους πολίτες, ασκεί από κοινού με το
Συμβούλιο τη νομοθετική και δημοσιονομική εξουσία. 

u Η Επιτροπή, η οποία εκπροσωπεί το κοινό συμφέρον της ΕΕ, είναι το κύριο εκτελε-
στικό όργανο. Υποβάλλει προτάσεις νομοθετικών πράξεων και διασφαλίζει την
ορθή εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ.

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

Δήλωση  Μπαρόζο μετά το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο του Οκτωβρίου

Στη δήλωση που έκανε ο πρόεδρος Μπαρόζο μετά το Ευ-
ρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου, αναφέρθηκε στις συ-
ζητήσεις σχετικά με την πρόσβαση των μικρομεσαίων επι-
χειρήσεων σε χρηματοδότηση, την καταλληλότητα του κα-
νονιστικού πλαισίου, την εμπορική συμφωνία με τον
Καναδά, την επικείμενη διάσκεψη κορυφής για την Ανα-
τολική Εταιρική Σχέση, καθώς και για το ζήτημα της μετα-

νάστευσης και των προσφύγων.
Το πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνέχισε τις συζητήσεις σχετικά με την οικονομική

κατάσταση, εστιάζοντας στο πώς μπορεί να ενισχυθεί η συμβολή των υπηρεσιών στην οικο-
νομία, ιδίως με τη διευκόλυνση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σε
χρηματοδότηση. Οι ηγέτες συμφώνησαν να αυξήσουν σημαντικά τη χρηματοδότηση των
ΜΜΕ μέσω των διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υποστήριξε θερμά το πρόγραμμα REFIT της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής. Ο πρόεδρος Μπαρόζο, από την πλευρά του, υπογράμμισε τη σημασία των κοινών
κανόνων στους οποίους στηρίζεται η ενιαία αγορά, και κατέστησε σαφές ότι το πρόγραμμα
REFIT εγγυάται την ποιότητα των κανόνων αυτών, διασφαλίζοντας ότι εξυπηρετούν τον
σκοπό τους και ταυτόχρονα συνεπάγονται τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση. Η Ευρώπη πρέ-
πει να παρεμβαίνει μόνον όπου μπορεί να προσθέτει πραγματική αξία, και η παρέμβασή της
να είναι μεγάλη για τα πολύ σημαντικά θέματα και μικρή για τα λιγότερο σημαντικά.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πολιτική συναίνεση που
επετεύχθη όσον αφορά τη Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία (CETA) με τον Κα-
ναδά, και αναφέρθηκε διεξοδικά στην προσεχή διάσκεψη για την Ανατολική Εταιρική Σχέση
στο Βίλνιους της Λιθουανίας. Ο πρόεδρος Μπαρόζο δήλωσε ότι η διάσκεψη αυτή θα μπο-
ρούσε να αποτελέσει ένα πραγματικά ιστορικό γεγονός, δεδομένου ότι ο κοινός στόχος της
πολιτικής σύνδεσης και της οικονομικής ολοκλήρωσης με τους ανατολικούς εταίρους έχει
σχεδόν επιτευχθεί. 

Τέλος, έγινε ιδιαίτερα διεξοδική συζήτηση για τα γεγονότα στη Λαμπεντούζα καθώς και για
το πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης και των προσφύγων στην Ευρώπη. Δεν πρόκειται για
ένα νέο πρόβλημα, και η ΕΕ καταβάλλει πολύχρονες προσπάθειες για τα ζητήματα αυτά.
Όμως, μετά τα πρόσφατα τραγικά γεγονότα, είναι ανάγκη να ληφθούν μέτρα επειγόντως. Η
Επιτροπή θα ηγηθεί Ομάδας Κρούσης για το θέμα αυτό και θα υποβάλει σχετική έκθεση στο
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο. 

Καταλήγοντας, ο πρόεδρος Μπαρόζο δήλωσε ότι αυτό ήταν ένα σημαντικό Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο με μακροσκελή ατζέντα, και ότι σημειώθηκε ουσιαστική πρόοδος σε πολλούς το-
μείς. n

Προσπάθεια προώθησης 
«υπολογιστικού νέφους»

Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας
για σταθερή χρηστή διακυβέρνηση

Είναι σημαντικό να υπάρχουν καλές σχέσεις βασισμένες σε
κοινές αξίες μεταξύ των χωρών. Η ΕΕ προσφέρει στις γειτο-
νικές της χώρες προνομιούχο σχέση, αλλά ζητά ως αντάλ-
λαγμα οικονομικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις με έμφαση
στον εκδημοκρατισμό και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων. Σήμερα συνολικά δεκαέξι χώρες εντάσσονται
στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας. 

Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ) επιδιώκει την αύ-
ξηση της ευημερίας, της σταθερότητας και της χρηστής διακυβέρνησης στις γείτονες χώρες
της ΕΕ με την ανάπτυξη βαθύτερων πολιτικών σχέσεων και την οικονομική ολοκλήρωση. Η
ΕΠΓ αφορά χώρες οι οποίες γειτονεύουν άμεσα με την ΕΕ από ξηρά ή θάλασσα, δηλαδή: το
Αζερμπαϊτζάν, την Αίγυπτο, την Αλγερία, την Αρμενία, τη Γεωργία, το Ισραήλ, την Ιορδανία,
τη Λευκορωσία, τον Λίβανο, τη Λιβύη, τη Μολδαβία, το Μαρόκο, την Ουκρανία, τα Κατε-
χόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, τη Συρία και την Τυνησία.

Η ΕΕ πρέπει να τηρήσει τη δέσμευσή της με τις ανατολικές και νότιες γειτονικές χώρες και
να τις ανταμείψει για την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων κατά περίπτωση, τονίζει το ΕΚ με
πρόσφατο σχετικό ψήφισμά του.

Στο ψήφισμα επισημαίνεται η πάγια αρχή του ΕΚ ότι ο σεβασμός των βασικών αρχών της
δημοκρατίας, είναι κόκκινη γραμμή και κάθε παραβίασή της μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώ-
σεις. Προσθέτει ότι η ΕΕ πρέπει να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη των δημοκρατικών θεσμών,
των δημοκρατικών κομμάτων και της κοινωνίας των πολιτών των γειτονικών χωρών.

Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας ξεκίνησε το 2003 με σκοπό την εμβάθυνση των σχέσεων
μεταξύ της ΕΕ και δεκαέξι γειτονικών της χωρών. Υλοποιείται σε διμερές επίπεδο μέσα από
‘σχέδια δράσης’ τα οποία αφορούν μεταρρυθμιστικά προγράμματα . Μέχρι στιγμής έχουν
υιοθετηθεί 12 τέτοια προγράμματα. Η Αλγερία διαπραγματεύεται το δικό της, ενώ η Λευκο-
ρωσία, η Συρία και η Λιβύη παραμένουν εκτός των κυρίων προγραμμάτων της Πολιτικής.

Επιπλέον η ΕΕ διαθέτει πόρους (18.2 δισεκατομμύρια ευρώ για το διάστημα 2014-2020) και
άλλες μορφές υποστήριξης όπως διευκόλυνση του εμπορίου, των μετακινήσεων καθώς και τε-
χνική υποστήριξη σε αντάλλαγμα για τις μεταρρυθμίσεις που υλοποιούν οι χώρες αυτές.

Μία φορά το χρόνο η ΕΕ αξιολογεί την πρόοδο στην επίτευξη των κοινά συμφωνημένων
στόχων όπως είναι η σωστή διακυβέρνηση, οι οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις,
το κράτος Δικαίου και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. n

Ανάπτυξη και απασχόληση 
στο επίκεντρο για το 2014

Τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2014 επικεν-
τρώνονται στην ανάπτυξη της ΕΕ, στην επανένταξη των
ανέργων στην αγορά εργασίας και στην υλοποίηση των εκ-
κρεμών προτάσεων.

Τον επόμενο χρόνο θα υποβληθούν περίπου 29 πρωτο-
βουλίες, από τις οποίες οι περισσότερες θα αφορούν την
αναθεώρηση της ισχύουσας ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Άλλες

πρωτοβουλίες θα επικεντρωθούν στον εκσυγχρονισμό διαφόρων τομέων, όπως οι κανόνες για
τις κρατικές ενισχύσεις, η βιομηχανική πολιτική και η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς.

Η ανάπτυξη και η απασχόληση εξακολουθούν να αποτελούν πρώτη προτεραιότητα, με ιδι-
αίτερη έμφαση στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και στη διευκόλυνση της πρό-
σβασης στη χρηματοδότηση. Οι κυριότερες προτεραιότητες κατά τη διάρκεια του επόμενου
έτους είναι:

ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης και οικοδόμηση μιας ουσιαστικής οικονομικής και νο-
μισματικής ένωσης 

μέτρα για την αύξηση των επενδύσεων, την προώθηση της απασχόλησης και της κοινωνι-
κής ένταξης, καθώς και για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων μέσω του Εγγυητικού
Μηχανισμού για τη Νεολαία

τόνωση της ανταγωνιστικότητας μέσα από μια πλήρως ολοκληρωμένη ενιαία αγορά, η
οποία θα καλύπτει τους τομείς τηλεπικοινωνιών, ενέργειας και μεταφορών και θα προωθεί την
ευρεία ανάπτυξη των ψηφιακών υπηρεσιών με στόχο τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων δι-
οικήσεων

«συνδέοντας την Ευρώπη» – πρωτοβουλίες σε τομείς όπως οι σιδηρόδρομοι, τα αεροδρό-
μια, η διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας και τα λιμάνια θα δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες
και θα αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα

προστασία των πολιτών της ΕΕ – η ενίσχυση της συνεργασίας των κρατών μελών και της
εφαρμογής των ευρωπαϊκών κανόνων είναι αναγκαία για την καταπολέμηση της εγκληματι-
κότητας, της διαφθοράς και των τρομοκρατικών απειλών, καθώς και για τη διασφάλιση του
σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων

αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων μέσω της συνεργασίας με γειτονικές χώρες και
στρατηγικούς εταίρους, και προώθηση του ρόλου της ΕΕ ως του σημαντικότερου χορηγού
αναπτυξιακής βοήθειας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στις αρχές του 2014, προτεραιότητα θα δοθεί στην ολοκλήρωση μιας σειράς εκκρεμών προ-
τάσεων πριν από τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συ-
νεργαστεί επίσης με εθνικές κυβερνήσεις για να θέσει σε εφαρμογή έναν αριθμό νέων κανό-
νων που έχουν ήδη εγκριθεί σε επίπεδο ΕΕ. n

Έρευνα / Επιμέλεια:
Κυριάκος  Ανδρέου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέστησε ομάδα εμπειρογνω-
μόνων επιφορτισμένων με τον καθορισμό ασφαλών και δί-
καιων όρων για τις συμβάσεις υπολογιστικού νέφους. Στό-
χος είναι ο προσδιορισμός βέλτιστων πρακτικών για την
αντιμετώπιση των ανησυχιών των καταναλωτών και των
μικρών επιχειρήσεων που συχνά δείχνουν απρόθυμοι να
αγοράσουν υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους λόγω της
ασάφειας των συμβάσεων.

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων αποτελεί μία από τις μορφές προώθησης που επέλεξε η Επι-
τροπή για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους και απε-
λευθέρωσης του δυναμικού τους με σκοπό την τόνωση της παραγωγικότητας στην Ε.Ε. 

«Στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο οι ηγέτες της ΕΕ απηύθυναν έκκληση για ανάληψη
δράσης με σκοπό τη δημιουργία ενιαίας αγοράς για το υπολογιστικό νέφος. Η Επιτροπή αντα-
ποκρίθηκε σε αυτό το αίτημα. Η πλήρης αξιοποίηση των ευκαιριών που παρουσιάζει το υπο-
λογιστικό νέφος θα μπορούσε να δημιουργήσει 2,5 εκατ. πρόσθετες θέσεις εργασίας στην Ευ-
ρώπη και να προσθέσει περίπου 1% ετησίως στο ΑΕγχΠ της ΕΕ έως το 2020», δήλωσε η Αντι-
πρόεδρος κα Reding, Επίτροπος Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Καλούμε τους
εμπειρογνώμονες να παράσχουν μια ισόρροπη δέσμη συμβατικών όρων στους καταναλωτές
και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ώστε να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του υπολογιστικού νέ-
φους με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη αποδίδει καρπούς - οι πολίτες πρέπει να μπο-
ρούν να δείχνουν εμπιστοσύνη γνωρίζοντας ότι οι υπηρεσίες που χρησιμοποιούν είναι θεμιτές
και αξιόπιστες.»

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων για το υπολογιστικό νέφος περιλαμβάνει εκπροσώπους πα-
ρόχων υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, καταναλωτών και ΜΜΕ, πανεπιστημιακών και νο-
μικών. Η πρώτη συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για τις 19-20 Νοεμβρίου 2013 και η έκ-
θεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων αναμένεται να υποβληθεί την άνοιξη του 2014. Οι ειση-
γήσεις της θα ληφθούν υπόψη για να δρομολογηθεί ευρεία δημόσια διαβούλευση για τρόπους
προώθησης των συμβάσεων υπολογιστικού νέφους για καταναλωτές και ΜΜΕ.

Ως «υπολογιστικό νέφος» νοείται η αποθήκευση δεδομένων και λογισμικού σε απομακρυ-
σμένους υπολογιστές, στους οποίους οι χρήστες έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω συ-
σκευής της επιλογής τους. Πρόκειται για ταχύτερη, φθηνότερη, πιο ευέλικτη και δυνητικά
ασφαλέστερη λύση από ό,τι οι επιτόπιες λύσεις της τεχνολογίας των πληροφοριών. n
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AπΟ την EλλΑδΑ κΑι τΟν υπΟλΟιπΟ KΟσμΟ

Κεφαλαιακή ενίσχυση μέσω αναβαλλόμενου
φόρου στις ισπανικές τράπεζες 

Ένα ακριβό «δώρο» αξίας 28 δισ. ευρώ ετοιμάζεται να
κάνει η ισπανική κυβέρνηση στις τράπεζες της χώρας, βοη-
θώντας τες να θωρακίσουν την κεφαλαιακή τους βάση
ενόψει των ελέγχων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
και της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (ΕΒΑ). Όπως ανα-
φέρει το Reuters, επικαλούμενο κυβερνητικούς και τραπε-
ζικούς κύκλους στη Μαδρίτη, η κυβέρνηση Ραχόι θα επι-

τρέψει στις τράπεζες να μετατρέψουν τον αναβαλλόμενο φόρο (deferred tax assets-DTA’s
στην τραπεζική αργκό) σε έκπτωση φόρου που θα έχει κρατική στήριξη και θα δύναται να
προσμετρηθεί στα ίδια κεφάλαια πρώτης διαβάθμισης (core capital) στο πλαίσιο των νέων
κανόνων της Βασιλείας ΙΙΙ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το μέτρο που οι αναλυτές θεωρούν κρίσιμης σημασίας για το
εάν οι ισπανικές τράπεζες θα περάσουν ή θα αποτύχουν στα επικείμενα stress tests, έχει ήδη
λάβει τις ευλογίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και θα ανακοινωθεί επισήμως εντός
του Νοεμβρίου. Εκπρόσωπος του ισπανικού υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι δεν έχει
ληφθεί ακόμα επίσημη απόφαση, ενώ η Κεντρική Τράπεζα της Ισπανίας αρνήθηκε να σχο-
λιάσει.

Οι ισπανικές τράπεζες υποστήριζαν εδώ και καιρό ότι η μη μετατροπή των DTA’s σε έκ-
πτωση φόρου θα τις έθετε σε μειονεκτική θέση έναντι των ανταγωνιστών τους από άλλες
χώρες, καθώς υπάρχει ήδη προηγούμενο στην Ιταλία: Η Κεντρική Τράπεζα της χώρας υπό
την ηγεσία τότε του νυν προέδρου της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι προχώρησε σε αυτόν τον λογι-
στικό ελιγμό ήδη από το 2011, δίνοντας σημαντική ώθηση στις ιταλικές τράπεζες. n

Πορτογαλία: Νέος γύρος λιτότητας 
στο προσχέδιο προϋπολογισμού

Εν μέσω αντιδράσεων εντός και εκτός Βουλής , ψηφίστηκε
σε πρώτη ανάγνωση το προσχέδιο του προϋπολογισμού για
το 2014, ο οποίος προβλέπει έναν νέο γύρο λιτότητας με πε-
ρικοπές δαπανών που φτάνουν τα 3,9 δισεκατομμύρια ευρώ.

Τα δύο κόμματα του κεντροδεξιού κυβερνητικού συνασπι-
σμού, που διαθέτουν 132 έδρες σε σύνολο 230, ψήφισαν υπέρ
του προϋπολογισμού. Τα υπόλοιπα κόμματα τον καταψήφι-

σαν, περιλαμβανομένου του κυριότερου κόμματος της αντιπολίτευσης, των Σοσιαλιστών.
Πολλές χιλιάδες Πορτογάλοι είχαν συγκεντρωθεί έξω από το κοινοβούλιο για να διαμαρ-

τυρηθούν για τις περικοπές στους μισθούς και τις συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων που
περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του 2014.

Μια δεύτερη ψηφοφορία αναμένεται να διεξαχθεί στην πορτογαλική βουλή στις 26 Νοεμ-
βρίου.  Όμως τα μέτρα που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα
εξεταστούν από το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας, που στο παρελθόν έχει κρίνει αρκετά
μέτρα της κυβέρνησης αντισυνταγματικά, αναγκάζοντάς την να τα αναιρέσει.

«Είμαστε στο τελικό στάδιο αυτού του εφιάλτη που μετέτρεψε την Πορτογαλία σε ασθενή
στην εντατική», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Πάουλο Πόρτας.

Ο Πόρτας επέκρινε την αντιπολίτευση επειδή αγνοεί τα πρόσφατα σημάδια ανάκαμψης
της οικονομίας της Πορτογαλίας. Η οικονομία αναπτύχθηκε το δεύτερο τετράμηνο του έτους
και η κυβέρνηση πιστεύει ότι η αυτή ανάπτυξη θα συνεχιστεί, αν και για το 2014 προβλέπε-
ται ανάπτυξη μόλις 0,8%.

Ο επικεφαλής των Σοσιαλιστών Αντόνιο Ζοζέ Σεγκούρο δήλωσε ότι ο προϋπολογισμός
είναι «ένα πρόγραμμα φτωχοποίησης που προκαλεί μόνο πόνο στους Πορτογάλους, χωρίς να
προσφέρει βιώσιμη ανάταξη των δημοσιονομικών». n

ΗΠΑ: Οι εξαγωγές της Γερμανίας 
πλήττουν την παγκόσμια οικονομία

Εδώ και χρόνια, η εξαμηνιαία έκθεση του υπουργείου Οικο-
νομικών αποτελούσε μια ευκαιρία για την αμερικανική κυβέρ-
νηση για να επικρίνει δημοσίως τις συναλλαγματικές πρακτι-
κές της Κίνας, όμως αυτή τη φορά η Γερμανία φαίνεται να
παίρνει από την ασιατική χώρα την πρωτοκαθεδρία στις αμε-
ρικανικές επικρίσεις.

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών επισημαίνει ότι οι καθαρές γερμανικές εξαγωγές
αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων υπερέβησαν εκείνες της Κίνας κατά το 2012. Οι συστά-
σεις προς τη Γερμανία βρίσκονται επίσης στην κορυφή του καταλόγου των ενεργειών που η
Ουάσινγκτον θεωρεί απαραίτητες για να καταστεί σταθερότερη η παγκόσμια οικονομία.

Οικονομολόγοι υποστηρίζουν πως η αύξηση της εγχώριας ζήτησης στη Γερμανία θα απορ-
ροφούσε περισσότερα αγαθά από τις χώρες στη νότια περιφέρεια της ευρωζώνης, οι οποίες
εξακολουθούν να υποφέρουν από την οικονομική κρίση.

Όπως συνηθίζει εδώ και πάνω από μια δεκαετία, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών
απέφυγε να χαρακτηρίσει επισήμως την Κίνα χειραγωγό των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Επέμεινε στην περιγραφή του γιουάν ως σημαντικά υποτιμημένου νομίσματος, κάτι που
αποτελεί μόνιμο παράπονο των εταιρειών στις ΗΠΑ, επειδή η χαμηλή ισοτιμία του γιουάν κα-
θιστά τις κινεζικές εξαγωγές φθηνότερες στις ΗΠΑ σε βάρος των αμερικανών κατασκευα-
στών.

Ωστόσο το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών επισήμανε επίσης πως η πρόσφατη ανα-
τίμηση του γιουάν ήταν καλή για την οικονομία των ΗΠΑ και κάλεσε την Κίνα να αφήσει το
νόμισμά της να ανατιμηθεί ταχύτερα. Το υπουργείο Οικονομικών αναφέρει επίσης πως πα-
ρακολουθεί στενά τις ιαπωνικές οικονομικές πολιτικές για να καθορίσει αν είναι προσανα-
τολισμένες στην ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης. n

Eurostat: Ξεπέρασε τις προβλέψεις 
η ανεργία στην Ευρωζώνη

Στο 12,2% από 12% τον μήνα Αύγουστο ανήλθε το ποσοστό
της ανεργίας στην Ευρωζώνη για τον μήνα Σεπτέμβριο, με το
αντίστοιχο ποσοστό στην Ε.Ε. των 28 χωρών να φτάνει το
11%.

Όπως ήταν αναμενόμενο μάλιστα, σύμφωνα με νεότερα
στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat, η χώρα με

το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας είναι η Ελλάδα (27,6% τον Ιούλιο) με την Ισπανία να βρί-
σκεται σε απόσταση αναπνοής (26,6% τον Σεπτέμβριο).

Συνολικά, στην Ευρωζώνη, ο αριθμός των ατόμων χωρίς δουλειά τον μήνα Σεπτέμβριο
ανήλθε σε 19,447 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση από 19,387 εκατομμύρια τον Αύγου-
στο. Την ίδια ώρα η ανεργία στις 28 χώρες-μέλη αγγίζει 26,872 εκατομμύρια πολίτες.

Το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας καταγράφηκε στην Αυστρία, με ποσοστό 4,9% και ακο-
λουθούν η Γερμανία και το Λουξεμβούργο με ποσοστό 5,2% και 5,9% αντίστοιχα.

Συγκριτικά με πέρυσι, το ποσοστό της ανεργίας αυξήθηκε σε 17 κράτη - μέλη και μειώθηκε
σε 10. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στην Κύπρο (από 11,7% σε 17,3%), στην Ελ-
λάδα (από 23,1% σε 26,9%) και στη Σλοβενία (από 8,8% σε 11,2%). Από την άλλη πλευρά οι
μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στη Λετονία και στην Εσθονία. n

Διόγκωση των «κόκκινων» δανείων 
στις ευρωπαϊκές τράπεζες

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των ευρωπαϊκών τραπε-
ζών υπερδιπλασιάστηκαν την 4ετία και έφθασαν σχεδόν τα
1,2 τρισ. ευρώ, ενώ αναμένεται ότι θα συνεχίσουν να αυξά-
νονται, σύμφωνα με έκθεση της εταιρείας PwC, στην οποία
αναφέρεται δημοσίευμα της εφημερίδας «Financial Times».

Η έκθεση της PwC, η οποία συντάχθηκε με βάση τους
ισολογισμούς των τραπεζών, διαπίστωσε ότι τα μη εξυπη-

ρετούμενα δάνεια αυξήθηκαν από 514 δισ. ευρώ το 2008 σε 1,187 τρισ. ευρώ το 2012, με τις
αυξήσεις στο τελευταίο έτος να προκαλούνται από την επιδείνωση των συνθηκών στην Ισπα-
νία, την Ιρλανδία, την Ιταλία και την Ελλάδα. Η έκθεση προβλέπει περαιτέρω αύξηση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων τα επόμενα χρόνια, λόγω του «αβέβαιου οικονομικού κλίματος».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της PwC, το μεγαλύτερο ύψος μη εξυπηρετούμενων δανείων είχαν
οι γερμανικές τράπεζες - 179 δις. ευρώ το 2012, αμετάβλητο σε σχέση με το 2011. Οι ισπανι-
κές τράπεζες είχαν 167 δις. ευρώ τέτοιων δανείων, ποσό που αυξήθηκε σημαντικά από τα 136
δις. ευρώ του 2011. Για τις βρετανικές τράπεζες, η κατάσταση βελτιώθηκε πέρυσι, καθώς τα
μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώθηκαν σε 164 δις. ευρώ από 172 δις. ευρώ το 2011. n

Σουλτς: Πρέπει να υπάρξει απόδοση 
ευθυνών για τα «λάθη» στην Ελλάδα 

«Δεν αρκεί πλέον να ζητούνται συγγνώμες. Κάποιος πρέπει
να αναλάβει την ευθύνη για τα τραγικά αυτά λάθη, για το
δράμα αυτό, κάποιος πρέπει να κριθεί υπαίτιος και να αντιμε-
τωπίσει τις συνέπειες» αναφέρει ο κ. Σουλτς.

«Δεν φτάνει πια να ζητά κανείς συγγνώμη, κάποιος πρέπει
να αναλάβει συγκεκριμένες ευθύνες» για τα προγράμματα οι-
κονομικής εξυγίανσης που επιβλήθηκαν στην Ελλάδα, στην

Ισπανία, στην Ιρλανδία και στην Κύπρο, έγραψε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
Μάρτιν Σουλτς, σε άρθρο του στην εφημερίδα «la Republica».

«Μας είχαν πει ότι η λιτότητα ήταν μονόδρομος, ότι δεν είχαμε άλλες επιλογές. Σήμερα
όμως το ΔΝΤ μας λέει ότι οι επιπτώσεις της λιτότητας στις διάφορες οικονομίες εκτιμήθηκαν
με λάθος τρόπο και ότι περιορίσθηκε η ανάπτυξη με απροσδόκητο τρόπο», τόνισε στο άρθρο
αυτό ο Γερμανός σοσιαλδημοκράτης πολιτικός.

Ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τόνισε ότι το ίδιο «το ΔΝΤ έκρινε ότι η εσω-
τερική δομή της Τρόικας ήταν αναποτελεσματική ως προς την επίλυση των προβλημάτων και
ότι προκάλεσε περισσότερα προβλήματα από ότι θετικές συνέπειες. Όχι μόνον παρεμποδί-
στηκε η οικονομική ανάπτυξη, αλλά δεν επετράπη στην Ευρώπη, με τον τρόπο αυτό, να ανα-
κτήσει εμπιστοσύνη».

Στο άρθρο του στην «la Republica» ο Σουλτς σημειώνει επίσης ότι «η Επιτροπή Οικονομι-
κών και Νομισματικών Θεμάτων του Ευρωκοινοβουλίου, ξεκίνησε ήδη έρευνα με θέμα τα
όσα έπραξε η Τρόικα στην Ελλάδα, στην Ιρλανδία, στην Κύπρο και στην Πορτογαλία, ώστε
να καταλάβουμε γιατί έγιναν τόσα πολλά λάθη. n
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ KAI EΠIΣTHMH

Πέθανε ο σκηνοθέτης Νίκος Φώσκολος
Ένας σπουδαίος σεναριογράφος, ένας ταλαντούχος σκηνο-

θέτης, ένας υπέροχος άνθρωπος έφυγε από τη ζωή το πρωί της
Τετάρτης. Το έργο του Νίκου Φώσκολου μεγάλο. Οι διακρί-
σεις δεκάδες.

Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 26 Νοεμβρίου του 1927. Σπού-
δασε πολιτικές επιστήμες, αλλά ήδη από ηλικία 17 ετών είχε

αρχίσει να γράφει με επιτυχία σύγχρονα αλλά και ιστορικού περιεχομένου ραδιοφωνικά δρά-
ματα. Το ντεμπούτο του, οι «Αστυνομικές ιστορίες» υπήρξε για τρία χρόνια μπεστ σέλερ.

Αρχικά δούλεψε ως δημοσιογράφος κάνοντας ελεύθερο και καλλιτεχνικό ρεπορτάζ και
γράφοντας κινηματογραφική κριτική. 

Στη δεκαετία του 1960 ξεκινά την πορεία του ως θεατρικός συγγραφέας και κριτικός συγ-
γράφοντας περισσότερα από 10 θεατρικά έργα και πολλά ραδιοφωνικά. Στη συνέχεια μετα-
κινείται στον κινηματογράφο όπου και σεναριογραφεί περισσότερες από 70 ταινίες, κυρίως
με τη Φίνος Φιλμ. 

Το 1971 ασχολείται με επιτυχία με την τηλεόραση, με την ιστορική τηλεοπτική σειρά
«Άγνωστος Πόλεμος» που σημείωσε το παγκόσμιο ρεκόρ θεαματικότητας, μετά την οποία
ακολούθησαν διάφορα ιστορικά και κοινωνικά δράματα όπως τα «Εν Τούτω Νίκα», «Κραυγή
των λύκων», «Ρωμανός Διογένης» και άλλες

Μετά το 1991 γράφει την τηλεοπτική σειρά «Λάμψη» της οποίας η προβολή κράτησε 14
χρόνια. Το 1993 έγραψε την δεύτερη τηλεοπτική σειρά του, το «Καλημέρα Ζωή» της οποίας
η προβολή κράτησε 13 χρόνια. n

Ευρωπαϊκό Όσκαρ στον Ένιο Μορικόνε 
Στον Ιταλό Ενιο Μορικόνε θα απονείμει φέτος η Ευρωπαϊκή

Ακαδημία Κινηματογράφου τον τίτλο «Συνθέτης του Ευρωπαϊκού
Κινηματογράφου». Η βράβευση, στο πλαίσιο των ετήσιων τεχνι-
κών βραβείων της ΕΑΚ, γίνεται με αφορμή τη μουσική στην ται-
νία «Το τέλειο χτύπημα» του Τζιουζέπε Τορνατόρε.

Το βραβείο φωτογραφίας θα απονεμηθεί στο δράμα «Στο κενό»
και στον Ασάφ Σουντρί που υπογράφει τη διεύθυνση φωτογρα-
φίας, του καλύτερου μοντάζ στην ταινία «Η τέλεια ομορφιά».  Το
βραβείο παραγωγής θα απονεμηθεί στη Σάρα Γκρίνγουντ για την
παραγωγή  της «Αννα Καρένινα». Η τελετή απονομής των τεχνι-
κών βραβείων της ΕΑΚ θα γίνει στις 7 Δεκεμβρίου στο Βερολίνο.

Γεννημένος στη Ρώμη τον Νοέμβριο του 1928, ο Ενιο Μορικόνε
άρχισε να παίζει μουσική στα έξι του με αγαπημένο του όργανο
την τρομπέτα - όργανο και του πατέρα του. Στην Ιταλία ήταν δη-

μοφιλής με τις ποπ και τζαζ μελωδίες του προτού ακόμη αρχίσει να γράφει μουσική για τον
κινηματογράφο, κάτι που έγινε στα τέλη της δεκαετίας του ‘50.  Από τότε ως σήμερα το
όνομά του βρίσκεται στους τίτλους εκατοντάδων ταινιών και σειρών της τηλεόρασης. Παγ-
κοσμίως γνωστός ωστόσο για πρώτη φορά έγινε χάρη στις πικάντικες - και, όπως αποδείχ-
θηκε, αδάμαστες στον χρόνο - συνθέσεις του για την περίφημη τριλογία των ιταλικών γουέ-
στερν του Σέρτζιο Λεόνε: «Για μια χούφτα δολάρια», «Μονομαχία στο Ελ Πάσο» και «Ο
καλός, ο κακός και ο άσχημος». n

Αυθεντική αρχαία ελληνική μουσική 
αναπαρήγαγαν ειδικοί από την Οξφόρδη 

Μουσικό δείγμα από «παρτιτούρες» των αρχαίων Ελ-
λήνων, κατάφεραν να αναπαραγάγουν ειδικοί από το Πα-
νεπιστήμιο της Οξφόρδης, αφού πρώτα δημιούργησαν το
αρχαίο ελληνικό όργανο που θα έπαιζε τη μουσική. Μά-
λιστα, η αναπαραγωγή έχει γίνει με 100% ακρίβεια από
το αρχικό κείμενο. 

«Συχνά ξεχνάμε ότι τα γραπτά κείμενα που αποτελούν
τις ρίζες της δυτικής λογοτεχνίας, τα έπη του Ομήρου, τα ερωτικά ποιήματα της Σαπφούς, οι
τραγωδίες του Σοφοκλή και του Ευριπίδη, αρχικά ήταν όλα... μουσική. Χρονολογούνται πε-
ρίπου από το 750 - 400 π.Χ. και συνετέθησαν για να τραγουδηθούν εξ ολοκλήρου ή μερικώς,
με την συνοδεία λύρας, πνευστών και κρουστών» επισημαίνει ο καθηγητής Αρμάν Ντ’ Ανγ-
κούρ μουσικός και καθηγητής κλασικών σπουδών από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, ο
οποίος διαβεβαιώνει ότι η μουσική των αρχαίων Ελλήνων δεν έχει χαθεί για πάντα.

Ο καθηγητής, μιλώντας στο BBC, καλεί τον κόσμο να φανταστεί πώς θα ήταν αν μπορού-
σαμε να δημιουργήσουμε ξανά την μουσική της αρχαίας Ελλάδας, να ανακαλύψουμε εκ νέου
τα όργανα που χρησιμοποιήθηκαν τότε, να ακούσουμε ξανά τους στίχους.

«Οι ρυθμοί που είναι ίσως η πιο σημαντική πλευρά της μουσικής διατηρούνται εντός των
ίδιων των λέξεων, στις βραχείες και μακρές συλλαβές. Τα όργανά μάς είναι γνωστά από πε-
ριγραφές και απεικονίσεις... Τώρα νέες αποκαλύψεις για την αρχαία ελληνική μουσική έχουν
προκύψει από αρχαία κείμενα του 450 π.Χ. που περιέχουν φωνητική σημειογραφία», τονίζει
ο ίδιος. n

Πράσινες αναπλάσεις και έργα 
σύγχρονης τέχνης στον Εθνικό Κήπο

Για όσους ζηλεύουν την παρουσίαση έργων σύγχρονης τέ-
χνης μέσα σε κήπους και πάρκα, σε μεγάλες πόλεις του κό-
σμου, αποτελεί ευχάριστη είδηση ότι τώρα και η Αθήνα θα μπει
σ’ αυτόν τον χάρτη.

Με τον Εθνικό Κήπο, από τα ιστορικά πάρκα της Ευρώπης,
που θα φιλοξενήσει κατά το δίμηνο Μαΐου-Ιουνίου 2014 την

πρώτη έκθεση έργων σύγχρονης τέχνης. Δεκαπέντε με είκοσι έργα (το ένα τρίτο παραγωγές
Ελλήνων καλλιτεχνών) θα εκπλήξουν τους επισκέπτες με την εμφάνισή τους σε διαδρομές τέ-
χνης που θα αξιοποιούν τον λαβυρινθώδη χαρακτήρα του Κήπου.

Η μελέτη της κηποτεχνικής διαμόρφωσης του χώρου ολοκληρώθηκε από τον διεθνούς
φήμης Γάλλο αρχιτέκτονα Λουί Μπενές -από τα χέρια του έχουν περάσει, μεταξύ άλλων, οι
κήποι των Ηλυσίων Πεδίων στο Παρίσι, το περίπτερο με τα τριαντάφυλλα στο Pavlovsk στην
Αγία Πετρούπολη, αλλά και οι κήποι του Αχίλλειου στην Κέρκυρα (ως μελέτη στο τελευταίο,
καθώς η εκτέλεση έχει «κολλήσει» στη γραφειοκρατεία πως το παρόν), σε συνεργασία με το
ελληνικό γραφείο doxiadis+. 

Πρόκειται για ήπιες παρεμβάσεις σε οκτώ σημεία, όπως περιορισμένο κλάδεμα φυτών και
δέντρων, «για να φαίνεται η Ακρόπολη, αλλά να ανασάνουν και τα φυτά», όπως μας είπε ο
Λ. Μπενές, και για φύτευση συνολικά 7.068 φυτών και 24 δέντρων. Χαρακτηριστική είναι η
δέσμευση όλων πως κανένα δέντρο δεν θα κοπεί: «Επιθυμία μου ήταν να συνεχίσει το πάρκο
να είναι αυτό που είναι και να κάνει αυτό που κάνει για αιώνες, χωρίς να το αφήσω να κατα-
στραφεί», πρόσθεσε ο Λ. Μπενές. n

Το «σερφάρισμα» των ηλικιωμένων
συμβάλλει σε καλύτερη ποιότητα ζωής

Στη μάχη κατά του καρκίνου συμβάλλει η χρήση του Διαδι-
κτύου. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζουν Βρετανοί ερευνητές
που μελέτησαν τη συμπεριφορά ανδρών και γυναικών άνω
των 50 και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι αυτοί που «σέρφα-
ραν» περισσότερο είχαν κατά 50% αυξημένες πιθανότητες να
συμμετάσχουν σε αθλητικές δραστηριότητες.

Επίσης, όπως προέκυψε από τη μελέτη, οι άνθρωποι αυτοί έτρωγαν περισσότερες μερίδες
φρούτων και λαχανικών καθημερινά (ποσοστό αυξημένο κατά 24%) ενώ οι πιθανότητες να
είναι καπνιστές μειώνονταν κατά 44%.

Μάλιστα το εντυπωσιακό στοιχείο της έρευνας είναι ότι όσοι από τους συμμετέχοντες στην
έρευνα χρησιμοποιούσαν περισσότερο το Διαδίκτυο υποβάλλονταν σε εξετάσεις του παχέος
εντέρου σε διπλάσιο ποσοστό.

Τη συσχέτιση ανάμεσα στη χρήση του ίντερνετ και συνήθειες που προλαμβάνουν την εμ-
φάνιση του καρκίνου επιβεβαίωσε και ο επικεφαλής της έρευνας Δρ. Κρίστιαν βον Βάγκνερ,
ο οποίος έκανε επίσης έναν ενδιαφέροντα διαχωρισμό.

Όπως υποστήριξε «η χρήση του Διαδικτύου είναι υψηλότερη στις νεότερες ηλικίες, μεταξύ
των ανδρών, των λευκών, των πιο ευκατάστατων και των πιο μορφωμένων».

Στην έρευνα συμμετείχαν 5.943 άτομα που απάντησαν σε ερωτηματολόγια αρχικά το 2002
και στη συνέχεια κάθε δύο χρόνια, μέχρι το 2011. Οι ερωτήσεις αφορούσαν τη χρήση του
Διαδικτύου, την υποβολή σε εξετάσεις που σχετίζονται με τον καρκίνο του στήθους και του
παχέος εντέρου, τη φυσική δραστηριότητα καθώς και τις διατροφικές συνήθειες.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Επιδημιολογία του καρκίνου, βιοδείκτες και πρό-
ληψη». n

Εξωπλανήτης, δίδυμος της Γης, 
προβληματίζει τους αστρονόμους

Έναν εξωπλανήτη που είναι σχεδόν «δίδυμος» της Γης, αφού
έχει περίπου το ίδιο μέγεθος και την ίδια μάζα, ενώ φαίνεται να
είναι εξίσου βραχώδης και περιεκτικός σε σίδηρο, βρήκαν για
πρώτη φορά οι αστρονόμοι.

Μέχρι σήμερα οι επιστήμονες είχαν βρει εξωπλανήτες που
είτε είχαν περίπου το μέγεθος της Γης, είτε τη μάζα της, είτε τη
βραχώδη σύστασή της. Όμως ο εν λόγω εξωπλανήτης είναι ο

πρώτος που συνδυάζει όλα μαζί αυτά τα «γήινα» χαρακτηριστικά.
Από την άλλη, παρόλα αυτά, αποτελεί ένα μυστήριο για τους επιστήμονες, καθώς περιφέ-

ρεται αδιανόητα κοντά στο άστρο του. Σύμφωνα με τους αστρονόμους, ο συγκεκριμένος εξω-
πλανήτης «κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει», καθώς καμία θεωρία δεν προβλέπει την τω-
ρινή τροχιά του.

Μια πλήρης τροχιά του, δηλαδή το «έτος» του, διαρκεί μόλις 8,5 ώρες, έναντι 365 ημερών
της Γης, με συνέπεια να είναι καυτός σαν κόλαση, πιθανώς ένας κόσμος λάβας και μόνο,
καθώς οι επιφανειακές θερμοκρασίες του στην πλευρά που «βλέπει» το άστρο του, εκτιμάται
ότι κινούνται μεταξύ των 2.000 έως 2.800 βαθμών Κελσίου. Η θερμοκρασία στην επιφάνεια
του πιθανότατα είναι τόσο μεγάλη που η επιφάνειά του μάλλον αποτελείται από λιωμένα πε-
τρώματα.

Λόγω αυτών των συνθηκών θεωρείται αφιλόξενος για την ανάπτυξη ζωής, ενώ οι επιστή-
μονες πιστεύουν ότι είναι θέμα χρόνου το μητρικό άστρο να «καταπιεί» τον τόσο κοντινό και
αινιγματικό πλανήτη του. Ο πλανήτης «Κέπλερ-78b» βρίσκεται στην κατεύθυνση του αστε-
ρισμού του Κύκνου, σε απόσταση περίπου 400 ετών φωτός από τη Γη (ένα έτος φωτός είναι
σχεδόν 10 τρισεκατομμύρια χιλιόμετρα). 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. 33/2013 ÙÔ˘ KÚ·ÙÈÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘

Ô˘ ¤ÁÈÓÂ ÛÙÈ˜ 30 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  5665
2. A fi €40 5 Ï·¯ÓÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ  0418

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  076
2. A fi €10 50 Ï·¯ÓÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ  501
3. A fi €10 50 Ï·¯ÓÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ  616

™E ¢YO æHºIA
————

1. A fi €4 500 Ï·¯ÓÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ  39
2. A fi €4 500 Ï·¯ÓÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ  29

™ 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˜ 100.000 38231

2Ô˜ 1.000 34592

3Ô˜ 400 41607

4Ô˜ 400 20924

5Ô˜ 400 59600

6Ô˜ 200 24070

7Ô˜ 200 19481

8Ô˜ 200 46635

9Ô˜ 200 56100

10Ô˜ 200 42870

11Ô˜ 200 25908

12Ô˜ 200 40339

13Ô˜ 200 12084

14Ô˜ 200 27913

€

15Ô˜ 200 50359

16Ô˜ 100 12042

17Ô˜ 100 15913

18Ô˜ 100 21877

19Ô˜ 100 14449

20fi˜ 100 51300

21Ô˜ 100 32033

22Ô˜ 100 36413

23Ô˜ 100 20535

24Ô˜ 100 14744

25Ô˜ 100 26755

26Ô˜ 100 45315

27Ô˜ 100 44030

Σταυρόλεξο
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Μεγάλες έγγειες ιδιοκτησίες στη φεουδαρχία
της αρχαίας Ρώμης.
2. Η θεώρηση ζητήματος από συγκεκριμένη
γωνία – Σύνδεσμος.
3. Αιτιολογικός σύνδεσμος (αρχ.) - … Ζεβλά-
κοφ: πρώην ποδοσφαιριστής του ΑΠΟΕΛ.
4. Άτομο μειωμένης αντίληψης – Ο αριθμός 25
με γράμματα.
5. Δεν κάνουν τον παπά – Αυτοί που κινούνται
γρήγορα.
6. Συνεχόμενα στο αλφάβητο - … φάκτορ: συ-
νώνυμο με τη γυναικεία ομορφιά – Θεοβάδιστο
Όρος.
7. Ξένο χαϊδευτικό αντρικό όνομα – Επιφώνημα
– … Κιούμπ: Αφροααμερικανός ηθοποιός.
8. Η σημερινή Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό – Διάσημος Ιρλανδός ροκ τραγουδιστής.
9. Περιοχή της Κάτω Μεσοποταμίας.
10. Σχεδόν … άτυπα – Ομέρ …: Τούρκος καλαθοσφαιριστής – Νησί του Αιγαίου (γεν.).
11. Κωμόπολη της Ν.Δ. Πελοποννήσου – Σουλτανάτο που συνορεύει με τη Σαουδική Αρα-
βία.
12. Η λέξη χρησιμοποιήθηκε από τους Έλληνες για να δηλώνει όλες τις ανατολικές χώρες –
Η αμοιβή που καταβάλλεται για τη διάσωση εγκαταλελειμμένου πλοίου.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Λουί ντε …: Γάλλος μαθηματικός – Απαραίτητο για τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις.
2. Δεν προσφέρεται για διάρρηξη.
3. Φερνάντο …: Ισπανός διεθνής ποδοσφαιριστής της Τσέλση – Μαρία …: Σε συνεργασία
με τον άντρα της ανακάλυψε το ράδιο.
4. Γράμματα από τη … Λειψία – «Το Ταμ …»: Δίσκος της Μαρινέλλας – Άκρη … ρύγχους –
Ο αριθμός  71 με γράμματα.
5. Ισχυρίζομαι (αρχ.) – Τροπικός δείκτης - … Ρεπό: θερινό ανάκτορο.
6. Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος από τη Μίλητο.
7. Υδατώδεις, διάβροχοι – Περουβιανό πολιτικό κόμμα.
8. Κώστας …: στιχουργός – Αλκοολούχο ποτό.
9. … Κεμπάπ: πικάντικο φαγητό – Γυναικείο όνομα – Συμβολίζει γνωστή μονάδα βάρους.
10. Μικρασιάτικη πόλη – Γουόνγκ … : Κινέζος σκηνοθέτης.
11. Μυθικός ήρωας του Τρωικού πολέμου – Όνομα αγίων της Ορθόδοξης Εκκλησίας (γεν.).
Oι λύσεις στη σελίδα 14

  
 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
1 

           

  
2 

           

 
3 

           

 
4 

           

 
5 

           

 
6 

           

 
7 

           

 
8 

           

 
9 

           

 
10 

           

11            

12            

 
 

 
  
   
   
   
   
    
    
   
  
    
   
   

 
 
 

 
   
  
   

 
    

 
    
  
   
   
    
   
   

 

Οι αστέρες του μουσικού διαγωνι-
σμού Eurovision Άννα Βίσση, Κων-
σταντίνος Χριστοφόρου και Δέ-

σποινα Ολυμπίου θα λάβουν μέρος το Σάβ-
βατο 9 Νοεμβρίου, στη φιλανθρωπική
συναυλία αφιερωμένη στην Κύπρο 'Cyprus
Unplugged' στο Palais des Beaux Arts (Bozar)
στις Βρυξέλλες. Όλα τα καθαρά έσοδα από
την εκδήλωση η οποία είναι υπό την αιγίδα
της Επιτρόπου Ανδρούλλας Βασιλείου, θα
δοθούν για υποστήριξη άπορων παιδιών και
οικογενειών σε ιδρύματα στην Κύπρο.

"Η κοινωνική διάσταση της οικονομικής
κρίσης έχει πλήξει σκληρά αρκετούς συμπο-
λίτες μας. Πίσω από τα στατιστικά για την
ανεργία κρύβονται πραγματικές ιστορίες
πόνου και εξαθλίωσης. Αυτά δεν βγαίνουν
πάντα στις οθόνες μας. Είμαι ευγνώμων προς
τους καλλιτέχνες που έχουν αποδεχτεί να
συμμετάσχουν αφιλοκερδώς στη μεγάλη εκ-
δήλωση για την Κύπρο. Είμαι αισιόδοξη ότι
τα έσοδα από την εκδήλωση θα βελτιώσουν
ζωές συνανθρώπων μας στην Κύπρο. Ταυτό-
χρονα, με την παρουσία μας θα στείλουμε
ένα ηχηρό μήνυμα για την ανάγκη αλληλεγ-
γύης, κατανόησης και συνεργασίας", είπε η
Επίτροπος Βασιλείου.

Οι καλλιτέχνες θα παρουσιαστούν 'un-
plugged' (acoustic), συνοδευόμενοι από κι-
θάρα, πιάνο και μπουζούκι. Η συναυλία θα
περιλαμβάνει επίσης απαγγελία κυπριακής
ποίησης. 

Η Επίτροπος Βασιλείου, η οποία καλεί
τους Επιτρόπους συναδέλφους της να υπο-
στηρίξουν την πρωτοβουλία, θα ανοίξει τη
συναυλία. 

"Τα πολιτικά μας μέτρα ενάντια στην οικο-
νομική κρίση είναι απαραίτητο να συνο-
δεύονται από μια απάντηση από την ίδια την
κοινωνία. Αυτό χρειάζεται στήριξη από ορ-
γανωμένες ομάδες, εθελοντές, την εκκλησία
και άλλους – αλλά κυρίως από τους ίδιους
τους πολίτες. Ελπίζω ότι πολλοί πολίτες θα
παρευρεθούν στην εκδήλωση και θα δείξουν
την υποστήριξη τους", πρόσθεσε. 

Εισιτήρια για την συναυλία, τιμής €30,
είναι διαθέσιμα από: Periple, 115 rue Frois-
sart,1040 BXL, Kafenio, Rue Stevin 134, 1000
BXL, Attica, 49-51 Rue des Treves, 1040 BXL,
Bozar, 23 rue Ravenstein (box office), 1000
BXL και FNAC.  Μπορείτε επίσης να επικοι-
νωνήσετε με: Margarita.SAVVIDOU@ec.eu-
ropa.eu και Panayiotis.TSOULIARIDIS@ec.
europa.eu για αγορά εισιτηρίων. 

Δεν θα υπάρχει διάταξη καθισμάτων ούτε
αριθμημένες θέσεις.

Τα πιο κάτω ιδρύματα θα επωφεληθούν
από την εκδήλωση:

• Φιλανθρωπικό Σωματείο Αλκυονίδες –
υποστηρικτής άπορων οικογενειών

• Παιδικές Στέγες των Υπηρεσιών Κοινω-
νικής Ευημερίας

• Σύνδεσμος Πρόληψης και Καταπολέμη-
σης της βίας στην Οικογένεια. n

Αστέρια κορυφής στην εκδήλωση 
'Cyprus Unplugged' 
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Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ. 13

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 δημόσι-
ους υπαλλήλους που επιθυμούν να κάμουν
χρήση των κατοικιών αυτών. Προτεραιότητα
θα δίνεται σε όσους, κατά την ημερομηνία
εξέτασης των αιτήσεων, έχουν παιδί ηλικίας
μικρότερης των 16 χρονών, εφόσον θεω-
ρούνται ισοδύναμοι στα κριτήρια με άλλους
αιτητές. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει
απαραίτητα να επισυνάπτεται πιστοποιητικό
γέννησης ενός παιδιού  με τέτοια ηλικία.

Η παραχώρηση των κατοικιών γίνεται από
Επιτροπή που απαρτίζεται από τον Γενικό Δι-
ευθυντή του Υπουργείου Συγκοινωνιών και
Έργων ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του,
ως Πρόεδρο και από ένα αντιπρόσωπο του
Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσω-
πικού και της Παγκύπριας Συντεχνίας Δημο-

σίων 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 κατανάλωσης
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 κατα-
νομή των αριθμών των κατοικιών θα γίνεται
αυτόματα από το λογισμικό πρόγραμμα με τη
διαδικασία της τυχαίας επιλογής, ανάλογα με

το μέγεθος της κατοικίας και τη σύνθεση της
οικογένειας του κάθε δικαιούχου.  Βασικό
κριτήριο για παραχώρηση κατοικίας δύο,
τριών ή τεσσάρων υπνοδωματίων θα είναι ο
αριθμός εξαρτώμενων παιδιών της οικογέ-
νειας 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 πρέπει
ν’ αποταθούν γραπτώς στο Γενικό Διευθυντή
του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων,
οδός Αχαιών 28, 1424, Λευκωσία, αποστέλ-
λοντας κατάλληλα συμπληρωμένο το συ-
νημμένο έντυπο “Α”, επισυνάπτοντας  πρό-
σφατη κατάσταση μισθοδοσίας και πιστο-
ποιητικό 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 συμπληρω-

μένα πάντοτε όλα τα στοιχεία. Όλες οι συμ-
πληρωμένες 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 συγ-
κεκριμένη κατοικία πριν να προβούν στην
πληρωμή.  Όσοι από τους εγκριθέντες για
ενοικίαση κυβερνητικής κατοικίας προβούν
σε ακύρωση της κράτησης τους μετά την
πληρωμή του ενοικίου, θα κατακρατείται το
ποσό των €55,00 από το συνολικό ποσό που
κατέβαλαν σαν ενοίκιο, για σκοπούς κάλυ-
ψης του διοικητικού κόστους που προκύπτει
και η κατοικία θα παραχωρείται σε άλλο δι-
καιούχο.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κλάδου Νοσηλευτικού
Προσωπικού Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας διοργανώνει
την ετήσια αιμοδοσία του την Παρασκευή 15 Νοεμ-

βρίου 2013 μεταξύ των ωρών 10:00-14:00 στην Κλινική Γρί-
πης του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας δίπλα από το
Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών, εις μνήμη
όλων των αποβιώσαντων Νοσηλευτών Ψυχικής Υγείας.

Επικαλούμενοι τα αισθήματα προσφοράς και εθελοντι-
σμού που διακατέχουν τον καθένα μας το Δ.Σ. του Κλάδου,
αναμένει τη συμμετοχή όλων των μελών για την επιτυχία της
εκδήλωσης.  

Για τον καλύτερο προγραμματισμό της διαδικασίας της αι-
μοδοσίας το Διοικητικό Συμβούλιο του Κλάδου παρακαλεί
τα μέλη να συμπληρώσουν την δήλωση συμμετοχής μέχρι
τις 11 Νοεμβρίου 2013 και να την παραδώσουν σε ένα από
τα μέλη του Δ. Σ.

Παρακαλεί επίσης τη Διεύθυνση όπως παραχωρηθεί κάθε
διευκόλυνση για συμμετοχή του Προσωπικού. n

Αιμοδοσία εις μνήμη 
των αποβιώσαντων 
Νοσηλευτών Ψυχικής Υγείας 

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, ως η αρ-
μόδια αρχή για την εφαρμογή των πιο πάνω Κανονι-
σμών, εφιστά την προσοχή των καταναλωτών, που προ-

βαίνουν σε αγορές ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και συ-
σκευών μέσω διαδικτύου στο ότι, τα προϊόντα αυτά πρέπει
να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες της νομοθεσίας, και τους
προτρέπει: 

α) Nα επιλέγουν πολύ προσεκτικά τις ιστοσελίδες από τις
οποίες αγοράζουν, 

β) να αγοράζουν προϊόντα από αξιόπιστους κατασκευα-
στές, 

γ) να βεβαιώνονται ότι, τα προϊόντα φέρουν εκτός από τη
σήμανση συμμόρφωσης (СЄ) και τις άλλες απαραίτητες ση-
μάνσεις, που θα πρέπει να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

• Τον τύπο ή το μοντέλο του προϊόντος,
• Το όνομα ή το εμπορικό ή το βιομηχανικό σήμα του κα-

τασκευαστή, 
• Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, όπως

η τάση  λειτουργίας και η συχνότητα, η ονομαστική ισχύς ή
το ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας καθώς και, ανάλογα με το

είδος του προϊόντος, άλλα χαρακτηριστικά, όπως, των
οποίων η γνώση και η τήρηση εξασφαλίζουν ότι, αυτό χρη-
σιμοποιείται με ασφάλεια και σύμφωνα με τον προορισμό
του. (Όλες οι σημάνσεις πρέπει να είναι εμφανείς, ευανά-
γνωστες και αξιόπιστες).

Η τοποθέτηση της σήμανσης συμμόρφωσης (СЄ) στη συ-
σκευασία και στα συνοδευτικά έγγραφα, αντί στο προϊόν, επι-
τρέπεται μόνο στις περιπτώσεις που είτε η τοποθέτησή της
στο προϊόν δεν είναι δυνατή είτε όπου, λόγω της φύσης του
προϊόντος, η διατήρηση της σήμανσης δεν είναι διασφαλι-
σμένη. Επισημαίνεται ότι, οι τελωνειακές αρχές σε συνεργα-
σία με τις αρχές εποπτείας της αγοράς οφείλουν να μην επι-
τρέπουν την αποδέσμευση και ελεύθερη κυκλοφορία προ-
ϊόντων που δε φέρουν τη σήμανση συμμόρφωσης (СЄ) ή
άλλες απαιτούμενες σημάνσεις ή εμφανίζουν χαρακτηριστικά
που δημιουργούν υπόνοιες ότι αυτά, δε συμμορφώνονται με
τις πρόνοιες της νομοθεσίας.  

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορούν να
ζητηθούν από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
στο τηλέφωνο 22800522. n

Ηλεκτρονικό Εμπόριο - Προσωπικές αγορές ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού και συσκευών μέσω διαδικτύου
Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων, που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμοι του 2002 μέχρι 2011, οι περί των
Βασικών Απαιτήσεων (Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός Χαμηλής Τάσης) Κανονισμοί του 2003 μέχρι 2011, και οι περί των Βασικών Απαιτή-
σεων (Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα) Κανονισμοί του 2007 μέχρι 2009.
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Ασταμάτητο το τρένο του Χριστάκη Χριστοφόρου
πέρασε και παράσυρε στο πέρασμά του και τον
ΑΠΟΕΛ που τον κέρδισε μέσα στο Τσίρειο με 2-0 και

παρέμεινε για πρώτη φορά φέτος μόνος στην κορυφή του
βαθμολογικού πίνακα με 21 βαθμούς. Ο μέχρι και την 7η
αγωνιστική συγκάτοικός του Ερμής Αραδίππου στραβοπά-
τησε στο ‘Αμμόχωστος’ από την ΑΕΛ (1-1) και πέρασε
μόνος στην 2η θέση με 19 βαθμούς.

Οι φίλοι του Απόλλωνα δικαιολογημένα ζουν ένα πραγ-
ματικό όνειρο. Για πρώτη φορά πέτυχαν έξι συνεχόμενες
νίκες που τους έφερε μόνους στην κορυφή του βαθμολογι-
κού πίνακα και στο Γουρόπα Λιγκ τα πάνε πολύ καλά και με
πολλές ελπίδες να περάσουν στην επόμενη φάση.

Ο Απόλλωνας είχε ποιότητα, πάθος και πολλά αποθέματα
δυνάμεων, πράγμα που το έδειξε στο β΄ ημίχρονο, όταν κα-
τάφερε να βελτιώσει την αγωνιστική του εικόνα και με δύο
τέρματα του Παπουλή στο 62΄ και Γκουγιόν στο 76΄, να πάρει
δίκαια το τρίποντο, ισχυροποιώντας την προοπτική για τον
τίτλο. Η Λεμεσιανή ομάδα που παίρνει μέχρι στιγμής άρι-
στα, τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στο Γιουρόπα Λιγκ, θυ-
μίζει τον ΑΠΟΕΛ τον καιρό που μεσουρανούσε στο Τσιάμ-
πιονς Λιγκ.

Από την άλλη, ο ΑΠΟΕΛ έμεινε οκτώ βαθμούς πίσω από
την κορυφή της βαθμολογίας και προβλημάτισε κυρίως στο

επιθετικό κομμάτι σε άλλο
ένα παιχνίδι στη σεζόν και
δεν δικαιολόγησε την πα-
ρουσία του στο δεύτερο
μέρος, ενώ μέχρι το 0-0 ήταν
μέσα στον αγώνα, αλλά τόσο
στο πρώτο όσο και στο δεύ-
τερο γκολ που δέχθηκε δεν
κατάφερε να αντιδράσει.
Μπορεί να είχε την κατοχή
της μπάλας, όμως όχι σε τέ-
τοιο βαθμό που να αρκούσε
για να κτυπήσει τον παθια-
σμένο Απόλλωνα του δευτέ-
ρου ημιχρόνου. Ο ΑΠΟΕΛ

δέχθηκε την 3η φετινή του ήττα, έμεινε οκτώ βαθμούς πίσω
από την κορυφή, σίγουρα τα πράγματα έγιναν ακόμα πολύ
πιο δύσκολα, όχι όμως εκτός της διεκδίκησης του τίτλου,
αλλά πρέπει να παρουσιάσει θεαματική βελτίωση για να βρε-
θεί στην πορεία προς τον τίτλο!

Το Αραδιπιώτικο ‘τρένο’  τελικά κάνει σταθμούς μόνο για
Λεμεσιανές ομάδες! Μετά την ήττα στην πρεμιέρα από τον
Απόλλωνα (1-0), αναγκάστηκε να σταματήσει στην 8η αγω-
νιστική, στη συνάντηση με τη φιλόδοξη ΑΕΛ (1-1), που βρέ-
θηκε ενώπιον της βρύσης, αλλά αυτή την φορά δεν ξεδί-
ψασε, αλλά ούτε και γέλασε τελευταία όπως έκανε την προ-
ηγούμενη αγωνιστική, κόντρα στον Άρη. Ο Ερμής την
πλήγωσε στις καθυστερήσεις με πέναλτι του Ενρίκε, όπως
είχε κάνει με τον ίδιο τρόπο η ΑΕΛ τον Άρη. Η ΑΕΛ απομα-
κρύνθηκε πλέον έξι βαθμούς από τον πρωτοπόρο Απόλλωνα
και έχασε την ευκαιρία να δημιουργήσει δυναμική ενόψει του
ντέρμπι της 9ης αγωνιστικής με την Ανόρθωση και στη συ-
νέχεια να αγωνιστεί με τον ‘αιώνιο’ αντίπαλό της τον Απόλ-
λωνα.

Δύο παιχνίδια κλειδιά για τη συνέχεια του πρωταθλήματος
για την ΑΕΛ και μόνο νικηφόρα θα ελπίζει να μπει σε τρο-
χιά… τίτλου!

Η ‘Μεγάλη Κυρία’ επέστρεψε στις νίκες σε ένα αγώνα που
δεν έκανε για καρδιακούς, αφού πήρε το τρίποντο στις κα-
θυστερήσεις του αγώνα με πέναλτι, δαμάζοντας την Ένωση
Παραλιμνίου που προηγήθηκε μέχρι και το 09’ με 1-2. Δεν
κατάφερε όμως να πάρει κάτι από το παιχνίδι και έφυγε απο-
γοητευμένη με το τελικό 2-3 για την Ανόρθωση. Έτσι η
ομάδα της Αμμοχώστου κράτησε την 3η θέση με 18 βαθμούς
και την επαφή της με τους πρωτοπόρους, Απόλλωνα και
Ερμή, που έχουν 21 και 19 βαθμούς αντίστοιχα.

Εντυπωσιακή για άλλη μια αγωνιστική η Ομόνοια, ιδιαί-
τερα στο α΄ ημίχρονο, κέρδισε μέσα στο ΓΣΠ τη Νέα Σαλα-
μίνα με 3-0 και ανέβηκε για πρώτη φορά στην 4η θέση της

βαθμολογίας με 16 βαθμούς, διατηρώντας την επαφή της με
τους πρωτοπόρους και αισιοδοξεί στην συνέχεια να καλύψει
το χαμένο έδαφος και ν’ ανέβει ακόμα πιο ψηλά στη βαθμο-
λογία. Όλα τα τέρματα ήλθαν στο α΄ ημίχρονο. Οι πράσινοι
από την 3η αγωνιστική έχουν να δεχτούν γκολ, ενώ στα τέσ-
σερα παιχνίδια που έδωσαν στο ΓΣΠ, με Ένωση, ΑΕΛ, ΑΕΚ
και Ν. Σαλαμίνα δεν έχει παραβιαστεί η εστία τους, με απο-
τέλεσμα να έχουν την καλύτερη άμυνα στο πρωτάθλημα. Και
επιθετικά η Ομόνοια να πηγαίνει πολύ καλά, αφού με Δόξα
και Σαλαμίνα πέτυχαν εννέα γκολ.

Επιτέλους νίκη για την ΑΕΚ Λάρνακας. Κέρδισε στο Τσί-
ρειο τον Άρη Λεμεσού με 3-0 και ανέβηκε στην 8η θέση με 11
βαθμούς. Στις τελευταίες τρεις αγωνιστικές η ομάδα της
Λάρνακας μέτρησε μόλις μία ισοπαλία και δύο ήττες που την
άφησαν αρκετά πίσω στην βαθμολογία.

Η Δόξα Κατωκοπιάς, μετά το στραπάτσο που έπαθε την
περασμένη αγωνιστική με την βαριά ήττα από την Ομόνοια
6-0, κατάφερε να συνέλθει και όλη τη βδομάδα δούλεψε
σωστά και στο ίδιο χώρο ‘Μακάρειο’ κέρδισε 3-1 την ΑΕΚ
Κουκλιών, που από το 34΄ έμεινε με δέκα παίκτες λόγω της
αποβολής του τερματοφύλακα Βιέρα. Έτσι η Δόξα πήρε πιο
εύκολα το τρίποντο, παρόλο που προηγήθηκαν οι φιλοξε-
νούμενοι, στο σκορ.

Χαμογέλασε ο Εθνικός μετά από πολύ καιρό. Συνέτριψε
στο ΓΣΖ την Αλκή με 6-1. Η τελευταία ομάδα που κέρδισε
ήταν η Σαλαμίνα στην 3η αγωνιστική και ακολούθησε μια
ισοπαλία με τον Άρη και τρεις σερί ήττες από Ερμή, Ανόρ-
θωση και Απόλλωνα. Ο Εθνικός ανέβηκε στους 7 βαθμούς,
ενώ η ομάδα της Λάρνακας παραμένει χωρίς βαθμό στο πρω-
τάθλημα και με -6 είναι το πρώτο φαβορί για διαβάθμιση
στην Β΄ Κατηγορία.

Φουλ για τίτλο
Πραγματικά ασταμάτητος φαντάζει ο Απόλλωνας ο

οποίος νίκησε (και) το ΑΠΟΕΛ με 2-0, στο ντέρμπι της 8ης
αγωνιστικής. Οι ‘γαλάζιοι’ της Λεμεσού πέτυχαν την έκτη
συνεχόμενη νίκη τους χάρη σε γκολ των Παπουλή και Γκου-
γιόν.

Ανίκητος ο Ερμής
Δίκαιη αλλά και ανεπιθύ-

μητη η μοιρασιά στο ‘Αμμό-
χωστος’ για Ερμή και ΑΕΛ!
Το τελικό 1-1 (Μοντέιρο
12΄, Ενρίκε 90΄+4΄) σαφώς
και το χάρηκαν… άλλοι! Το
παιχνίδι ήταν πολύ καλό,
από τις δύο ομάδες που πά-
λεψαν με όλες τους τις δυ-
νάμεις για τη νίκη, αλλά στο
τέλος μοιράστηκαν βαθμούς
και εντυπώσεις.
Ανατροπή στο τέλος και
τρίποντο

Σ’ ένα δραματικό παιχνίδι
με πολλές συγκινήσεις κυ-
ρίως στο τελευταίο δεκάλε-
πτο η Ανόρθωση επικράτησε
με 3-2 της Ένωσης. Ο Γκον-
ζάλο Γκαρσία με πέναλτι στο
93΄ λύτρωσε την ομάδα του,
η οποία μέχρι το 90΄ έχανε
με 2-1 χάρη σε γκολ των
Ζαννέτου 53΄ και Λόπεθ 57΄,
με το Γκριγκαλασβίλι να
ισοφαρίζει στο 90΄. Ο Αλέξα
είχε ανοίξει το σκορ στο τε-
λευταίο λεπτό του πρώτου
μέρους, ενώ με παίκτη λιγό-
τερο αγωνίζονταν από το 64΄ οι φιλοξενούμενοι λόγω απο-
βολής του Γκαλ με δεύτερη κίτρινη κάρτα.
Η Ομόνοια ‘καθάρισε’ και τη Νέα Σαλαμίνα

Συνεχίζοντας από εκεί που σταμάτησε στο παιχνίδι με τη
Δόξα, η Ομόνοια μετά από μια πολύ καλή εμφάνιση που
πραγματοποίησε στο πρώτο μέρος, κέρδισε την Ν. Σαλαμίνα
με 3-0, ένα σκορ που διαμορφώθηκε από το πρώτο ημίχρονο
και συνεχίζει την ανοδική της πορεία. Άνοιξε το σκορ με τον
Ασίς, ο Σκέμπρι πέτυχε το 2-0 και ο Γκικίεβιτς το τελικό 3-0.

Ενδιαφέρουν και αυτά…
Ο Παπουλής στο περσινό ντέρμπι Απόλλωνα-ΑΠΟΕΛ

στο Τσίρειο ήταν ο μοιραίος για την ομάδα του αφού το πέ-
ναλτι που εκτέλεσε κατέληξε στο δοκάρι (ήταν 1-1 το απο-
τέλεσμα) και στο τέλος η ομάδα του έχασε με 2-1. Το Σάβ-
βατο όμως ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής με το γκολ που
πέτυχε και εξιλεώθηκε μπορούμε να πούμε…

Μετά την ήττα από την Ανόρθωση στην 2η αγωνιστική ο
Απόλλωνας μετρά έξι σερί νίκες. Από τη σεζόν 2009-10 είχε
να γευθεί τη χαρά της νίκης ο Απόλλωνας σε εντός έδρας
παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ. Μάλιστα ο Απόλλωνας σκόραρε και
στα οκτώ παιχνίδια πρωταθλήματος ενώ έχει μόνο νίκες στο
‘Τσίρειο’.

- Τέσσερις συνεχόμενες νίκες μετρούσε το ΑΠΟΕΛ σε
εκτός έδρας παιχνίδια με τον Απόλλωνα.
Δεν χάνει η Ομόνοια στο ΓΣΠ

Από το 2000 που αγωνίζεται στο ΓΣΠ η Ομόνοια δεν έχει
χάσει ποτέ από την Νέα Σαλαμίνα. Σε σύνολο μάλιστα 10
αγώνων οι ‘πράσινοι’ μετρούν οκτώ νίκες και δύο ισοπαλίες.
Η ΑΕΚ την βρίσκει στο Τσίρειο

Η ΑΕΚ στα παιχνίδια με τον Άρη στο Τσίρειο, δεν γνώ-
ρισε την ήττα. Έχει τρεις νίκες και δύο ισοπαλίες και συντε-
λεστεί τερμάτων 7-6.
Αήττητη η Ανόρθωση

Αήττητη παραμένει την τελευταία 11ετία η Ανόρθωση
στους αγώνες με την Ένωση στο ‘Αντώνης Παπαδόπουλος’,
έχοντας εννιά νίκες και δύο ισοπαλίες και συντελεστή τερ-
μάτων 19-7.
Δεύτερη φορά για τον Τράττο

Ο Λεόντιος Τράττος διαιτήτευσε μόλις το 2ο αγώνα της
ΑΕΛ μετά τον τελικό του Κυπέλλου το 2009 με τον
ΑΠΟΠ/Κινύρα. Ο προηγούμενος ήταν με την Αγία Νάπα
στις αρχές Φεβρουαρίου του 2013. n

Του άρεσε η κορυφή του Απόλλωνα και τώρα ποιος τον… κατεβάζει!

Οι δύο μεγάλοι πρωταγωνιστές του αγώνα, Φώτης Πα-
πουλής και Μάρκος Γκουγιόν.
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Tι είπαν... Tι έγραψαν
Το Ιράν θα πρέπει να σκεφθεί τη διπλωματία
ως έναν τρόπο επίλυσης της διαμάχης για το
πυρηνικό πρόγραμμά του.
Μπαράκ Ομπάμα,
Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Δεν είμαι αισιόδοξος όσον αφορά τις δια-
πραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα
της χώρας.
Χασάν Ροχανί,
Πρόεδρος του Ιράν.

Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να επι-
τρέψω η δημοκρατία να υποκύψει στην εγ-
κληματική βία.
Αντώνης Σαμαράς,
Πρωθυπουργός της Ελλάδας.

Το αντίπαλο δέος του δυτικού συστήματος
ασφάλειας είναι ο εξτρεμισμός σε κάποιες
χώρες της περιοχής μας και οι ασύμμετρες
απειλές από τη τρομοκρατία.
Γιαννάκης Κασουλίδης,
ΥΠΕΞ της Κύπρου.

Δεν πρέπει να τεθούν σε κίνδυνο οι σχέσεις
του Βερολίνου με την Ουάσινγκτον.
Άνγκελα Μέρκελ,

Καγκελάριος της Γερμανίας.

Δεν είναι δυνατόν η τρόικα, που έχει νομί-
μως συσταθεί, αλλά στη λειτουργία της
επεμβαίνει στη ζωή των ανθρώπων, να μην
είναι υπόλογη σε κάποιο θεσμό.
Μάρτιν Σουλτς,
Πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου.

Η χώρα μας βρίσκεται ένα βήμα πριν την
έξοδο από την κρίση. Όλοι, όμως ξέρουμε
πόσο δύσκολο είναι αυτό το βήμα και πως
δεν υπάρχει plan B.
Ευάγγελος Βενιζέλος
ΥΠΕΞ της Ελλάδας.

Είναι επείγον να δώσουμε μια μεγάλη ευρω-
παϊκή μάχη: για την Ευρώπη των λαών ενάν-
τια στην Ευρώπη των λαϊκισμών. 
Ενρίκο Λέτα,
Πρωθυπουργός της Ιταλίας.

μοιράζει εκατομμύρια
βοηθά τον τόπο μας

Tο Kρατικό Λαχείο

Αποτελέσματα κλήρωσης στη σελ. 13

Σε ολόκληρη την Ευρώπη συ-
νεχίζονται οι κινητοποιήσεις
των εργαζομένων αλλά και

ολόκληρου του λαού κατά των μέ-
τρων λιτότητας που οδήγησαν σε πε-
ρισσότερη φτώχια σε καλπάζουσα
ανεργία και σε απουσία προοπτικών
για ευοίωνο μέλλον  για τους νέους.
Στην Κύπρο η ανεργία  στους νέους
κάτω των 25 έφθασε το Σεπτέμβριο
το 43% Σήμερα πραγματοποιείται
παναπεργία στην Ελλάδα με  συμμε-
τοχή  σε ένδειξη αλληλεγγύης και
στελεχών  της Διεθνούς  Δημοσίων
Υπηρεσιών PSI,  της Ομοσπονδίας
Ευρωπαϊκών Δημοσιοϋπαλληλικών
Συνδικάτων EPSU  και συνδικαλι-
στές από άλλες χώρες της ΕΕ. n

Με αμείωτη ένταση οι κινητοποιήσεις στην Ελλάδα


