
Καθολική η εκτίμηση ότι έγινε φτωχότερη η Κύπρος
από την περασμένη Παρασκευή που έφυγε ο Γλαύκος
Κληρίδης. Καθολική όμως και η εκτίμηση ότι ο ηγέτης

που πρωτοστάτησε για δεκαετίες στην πολιτική ζωή της πα-
τρίδας μας κληροδότησε σε όλους, πολιτικούς αλλά και πο-
λίτες, πλούτο αρετών για δική μας καθοδήγηση. 

Σωρεία τα μηνύματα συλλυπητηρίων αλλά και εκτίμησης
για το Γλαύκο Κληρίδη μετά το θάνατο του. Συνεχιστές του
έργου, του, πολιτικοί του αντίπαλοι και ηγετικές φυσιογνω-

μίες του διεθνούς χώρου
αξιολογούν το Γλαύκο
Κληρίδη ως διεθνούς εμ-
βέλειας ηγετική μορφή, ως
πολιτικό συνεπή στις
αρχές του, αλλά και πράο,
συνεναιτικό και πραγματι-
στή στις προσεγγίσεις του,
ανεχτικό στις επικρίσεις
και διαλεχτικό στην προ-
ώθηση των θέσεων και προτάσεων του. 

Πολύτιμο το κληροδότημα του μεγάλου πολιτικού και αν-
θρώπου Γλαύκου Κληρίδη. Γραμμή πλεύσης για όλους τους
διαδόχους του στην πολιτική ζωή ανεξάρτητα από τον πολι-
τικό χώρο στον οποίο ανήκουν. ΄Αλλωστε όλοι τονίζουν τις
αρετές του και την καθοδηγητική γραμμή της όλης σταδιο-
δρομίας του. 

Πέρα από τις προσωπικές του αρετές που μας κληροδό-
τησε ο Γλαύκος Κληρίδης γράφεται στην ιστορία της πατρί-
δας μας για το μεγάλο ιστορικό του κατόρθωμα. Την ένταξη
μας στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, που έκαμε την μικρή μας πα-
τρίδα ισότιμο μέλος της μεγάλης Ευρωπαϊκής οικογένειας
σε ένα χώρο που με σωστό χειρισμό και γραμμή πορείας μπο-
ρεί να κρατήσει την μικρή Κύπρο σε σταθερή πορεία ανά-
πτυξης στις σημερινές έντονα ανταγωνιστικές συνθήκες της
παγκοσμιοποίησης των οικονομιών και των δράσεων. 

Πενθούμε για τη μεγάλη απώλεια. Όμως αναδύεται ταυ-
τόχρονα μπροστά μας το σιωπηρό μήνυμα και η πρόσκληση
του μεγάλου εκλιπόντα να εργαστούμε για να πετύχουμε ότι
εκείνος είχε ως αναλλοίωτο στόχο. Την ενότητα δυνάμεων
ως προϋπόθεση για επιτυχία του αγώνα για επανένωση της
πατρίδας μας και του λαού της. 

Ο Γλαύκος Κληρίδης υπηρέτησε την Κύπρο από το ύπατο
αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας (2003-2004) στην

περίοδο που η προσοχή ήταν στραμμένη στην ενταξιακή μας
προσπάθεια παράλληλα με τις προσπάθειες για λύση στο
εθνικό θέμα. Όμως η θητεία του Προέδρου Κληρίδη ήταν και
ευκαιρία για επίτευξη ρυθμίσεων και σε εκκρεμότητες στα
δημοσιοϋπαλληλικά, στα οποία κύριο μέλημα του ήταν η ορ-
θολογική και αποτελεσματική λειτουργία των θεσμών και η
αποφυγή διατακτικών ή μονομερών αποφάσεων. 

Και γι’ αυτή την πολιτική του τον ευχαριστούμε. Και τον
τιμήσαμε το Γενάρη του 2003 σε εκδήλωση στην οποία ο ΓΓ
Γλαύκος Χατζηπέτρου απευθυνόμενος στον τιμώμενο ηγέτη
και αναφερόμενος στην προσφορά του επισήμανε πως η
μακρά εμπλοκή του στα κοινά χαρακτηρίζεται από συνεχή
αναβάθμιση της προσφοράς και των προσπαθειών του για
επίλυση προβλημάτων και τροχοδρόμηση πορείας σταθερής
προόδου και ευημερίας του λαού μας. Κορυφαίο γεγονός
στην όλη αυτή μεστή πορεία του η επιτυχία της ένταξης μας
στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση με όλα τα ευμενή επακόλουθα. 

Οι δημόσιοι υπάλληλοι, πρόσθεσε, σας ευχαριστούν και
εκφράζουν τη βαθειά τους εκτίμηση και ευγνωμοσύνη για
τις προσπάθειες σας. 

Χαρακτηριστική και η δήλωση του μεγάλου ηγέτη στην
ίδια εκδήλωση που τόνισε «΄Όχι μόνο ως πολίτες αλλά και
ως δημόσιοι υπάλληλοι έχετε συμβάλει στην πρόοδο και
στην προκοπή αλλά και στην ανάπτυξη της ιδιαίτερης πα-
τρίδας μας και πολλοί όπως γνωρίζω έχετε συμβάλει και
στην ελευθερία της πατρίδας μας. ΄Εχετε συμμετάσχει σε
όλους τους εθνικούς αγώνες για την προστασία και τη σω-
τηρία της. Και είμαι σίγουρος ότι δεν θα σταματήσετε να εν-
διαφέρεστε για τα κοινά, δεν θα σταματήσετε να προσφέ-
ρετε. Σας ευχαριστώ για όσα έχετε προσφέρει μέχρι σήμερα.
Σας ευχαριστώ επίσης  για το γεγονός ότι με τιμάτε. Θέλω να
ξέρετε ότι νοιώθω ιδιαίτερη συγκίνηση γι’ αυτή την τιμή. 

Αιωνία του η μνήμη. n
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Δεν κατάλαβαν οι βουλευτές γιατί υπήρξαν
αντιδράσεις στην ιδέα τους να αρχίσουν κι
αυτοί, εκτός από την κυβέρνηση και την
Τρόικα, να κόβουν μισθούς από τους εργα-
ζόμενους.  σελ. 3

Το ντοκιμαντέρ «Σμύρνη: Η καταστροφή
μίας κοσμοπολίτικης πόλης 1900-1922»
θα προβληθεί σε 22 πανεπιστήμια στις
ΗΠΑ και τον Καναδά σε τμήματα Νε-

οελληνικών σπουδών τον χειμώνα του 2013-2014, χάρη σε
δωρεά του ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. σελ. 12

«Η μονόπλευρη δημοσιονομική πολι-
τική οδήγησε τις χώρες του ευρωπαϊκού
Νότου σε ύφεση» δήλωσε ο Μάρτιν
Σουλτς, ο οποίος έλαβε πανηγυρικά στη
Λειψία το χρίσμα του υποψηφίου του

SPD για την προεδρία της Κομισιόν. σελ. 11

Σουλτς:  ξεδιπλώνει το όραμά του για την Ευρώπη

Η καταστροφή μίας κοσμοπολίτικης πόλης

Η φιλανθρωπία των βουλευτών μας

ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ

Αγαπάς την Κύπρο;

ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ...
∆είχνουμε 
ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ 
στη ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗ
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Στο πλαίσιο της παρακολούθησης της
λειτουργίας της αγοράς του λιανικού
εμπορίου και της πληροφόρησης των

καταναλωτών,  η  Υπηρεσία  Ανταγωνισμού
και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουρ-
γείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και
Τουρισμού  έχει  προβεί  σε  νέα  έρευνα  του
επιπέδου  τιμών  λιανικής  πώλησης  που
αφορά βασικά καταναλωτικά προϊόντα που
πωλούνται σε αρτοποιεία. 

Το νέο Παρατηρητήριο Τιμών για τα αρ-
τοποιεία καλύπτει συνολικά 54 βασικά κα-
ταναλωτικά  προϊόντα  (καλάθι  παρούσας
έρευνας) που διακινούνται  και  πωλούνται
από αρτοποιεία, που δραστηριοποιούνται σε
παγκύπρια κλίμακα, καθώς και από τοπικά
αρτοποιεία σε όλες τις πόλεις. Σημειώνεται
ότι τα 54 αυτά προϊόντα καταχωρούνται με
την  εμπορική  τους  επωνυμία.  Τα  54  αυτά
προϊόντα αφορούν 10 συνολικά κατηγορίες

προϊόντων. Οι κατηγορίες προϊόντων είναι:
Γάλα Φρέσκο, Γαλακτοκομικά προϊόντα, Χα-
λούμια και Τυριά, Αλλαντικά, Αναψυκτικά
/Χυμοί /Καφές και Τσάι, Νερό, Διάφορα προ-
ϊόντα,  Δημητριακά,  Ψωμιά  και  Σνακς.  Τα
στοιχεία  παρουσιάζονται  σε  πίνακες  ανά
επαρχία  και  ανά  αρτοποιείο  και  αφορούν
τιμές λιανικής πώλησης αγαθών στις 6 Νο-
εμβρίου 2013.

Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις που δεν
υπήρχε κάποιο συγκεκριμένο είδος προϊόν-
τος στο αρτοποιείο δεν καταχωρείται αντί-
στοιχη τιμή στους πίνακες. Στις περιπτώσεις
που το οποιοδήποτε προϊόν πωλείται σε τιμή
προσφοράς σημειώνεται με (*). Σημειώνεται
επίσης ότι σε κάποιες περιπτώσεις τα διά-
φορα “ΨΩΜΙΑ” και “ΣΝΑΚΣ” που παρου-
σιάζονται στους σχετικούς πίνακες ενδέχε-
ται να έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά ή
/και βάρος στα διάφορα αρτοποιεία και ο κα-

ταναλωτής από μόνος του μπορεί εύκολα να
επιλέξει μέσα από τη μεγάλη ποικιλία που
του προσφέρεται, την τιμή που είναι πιο συμ-
φέρουσα γι’ αυτόν σε σχέση με την ποιότητα
και τη γεύση.

Η δημοσίευση του Παρατηρητηρίου Τιμών
λειτουργεί ως εργαλείο ενημέρωσης των κα-
ταναλωτών με στόχο να βοηθήσει την αγορά
για να λειτουργήσει πιο ανταγωνιστικά και
προς όφελος του καταναλωτή. Οι αρμόδιες
Υπηρεσίες της Δημοκρατίας θα συνεχίσουν
να παρακολουθούν συστηματικά τη διαμόρ-
φωση των τιμών των βασικών καταναλωτι-
κών προϊόντων, και θα πληροφορούν ανά-
λογα το καταναλωτικό κοινό. 

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιο-
μηχανίας και Τουρισμού καλεί τους κατανα-
λωτές να είναι προσεκτικοί, να αξιοποιούν
τις  πληροφορίες  που  έχουν  στη  διάθεσή
τους, να συγκρίνουν τις τιμές των προσφε-

ρόμενων  προϊόντων  και  των  υπηρεσιών,
λαμβάνοντας υπόψη και την ποιότητά τους,
και με την ορθή καταναλωτική συμπεριφορά
τους να ενεργούν με τρόπο που να βοηθά
στη  συγκράτηση  των  τιμών  σε  ικανοποι-
ητικά επίπεδα. Καλεί επίσης τους κατανα-
λωτές να παρακολουθούν και να εκμεταλ-
λεύονται σωστά τις προσφορές για οικονο-
μικότερες και πιο συμφέρουσες αγορές.

Οι  καταναλωτές  μπορούν  να  ενημερω-
θούν  λεπτομερώς  για  το  Παρατηρητήριο
Τιμών Αρτοποιείων της ημερομηνίας 6 Νο-
εμβρίου 2013 στην ιστοσελίδα του Υπουρ-
γείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και
Τουρισμού στη διεύθυνση www.mcit.gov.cy.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή διευκρι-
νίσεις οι καταναλωτές μπορούν να επικοι-
νωνούν με την Υπηρεσία Ανταγωνισμού και
Προστασίας Καταναλωτών στη δωρεάν τη-
λεφωνική Γραμμή Καταναλωτή 1429. n

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
Η Μαρία Σαββίδου-Κουμίδου, διορίζεται

με δοκιμασία στη θέση Οδοντιατρικού Λει-
τουργού, 2ης Τάξης, αναδρομικά από τις 16
Αυγούστου 2011.
ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ

O Ανδρέας Βασιλείου, Ανώτερος Δικαστι-
κός Επιδότης, αφυπηρέτησε από την 1η Νο-
εμβρίου 2013.

Ο Γιαννάκης Χρ. Καστανιάς, Αρχιδεσμο-
φύλακας, αφυπηρέτησε από την 1η Νοεμ-
βρίου 2013.

Ο Γεώργιος Αργύρης, Λειτουργός Εμπο-
ρίου και Βιομηχανίας Α΄, αφυπηρέτησε από
την 1η Νοεμβρίου 2013.

Η Καλλιρόη Τηλεμάχου-Έλληνα, Βοηθός
Πρώτος  Λειτουργός  Ευημερίας,  αφυπηρέ-

τησε από τις 13 Οκτωβρίου 2013.
Ο  Κρίστης  Στυλιανίδης,  Ανώτερος  Λει-

τουργός Πολεοδομίας, αφυπηρέτησε από τις
11 Οκτωβρίου 2013.

Η  Κορίνα  Σολέα,  Ανώτερος  Τεχνικός,
Τμήμα Πολεοδομίας και Οίκησης, αφυπηρέ-
τησε από τις 4 Νοεμβρίου 2013.

Ο Βασίλειος Ν. Βασιλείου, Κτηματολογι-
κός  Λειτουργός,  1ης  Τάξης,  αφυπηρέτησε
από την 1η Νοεμβρίου 2013.

Η Παναγιώτα Τριανταφύλλη, Κτηματολο-
γικός Λειτουργός, 1ης Τάξης, αφυπηρέτησε
από την 1η Νοεμβρίου 2013.

Η  Μαρούλλα  Παναγή,  Κτηματολογικός
Λειτουργός,  1ης Τάξης,  αφυπηρέτησε από
την 1η Νοεμβρίου 2013.

Η Κυριακή Κακούτση, Ανώτερος Γραμμα-

τειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από την
1η Νοεμβρίου 2013.

Η Μαρία Μ. Καΐσιη, Ανώτερος Γραμματει-
ακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις 13
Οκτωβρίου 2013.

Η Τασούλα Βουζούνη, Γραμματειακός Λει-
τουργός,  αφυπηρέτησε  από  την  1η  Νοεμ-
βρίου 2013.

Η Χρύσω Λαμπρινού, Γραμματειακός Λει-
τουργός,  αφυπηρέτησε  από  την  1η  Νοεμ-
βρίου 2013.

Ο  Λούκας  Σταύρου,  Βοηθός  Γραμματει-
ακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις 31
Οκτωβρίου 2013.

Η Μαρία Τσαγγαρίδου, Βοηθός Γραμμα-
τειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από την
1η Νοεμβρίου 2013.

Ο Σωτήρης Ιακώβου, Βοηθός Γραφείου Α΄,
αφυπηρέτησε από την 1η Νοεμβρίου 2013.

Ο Θεοχάρης Παναγή, Επιθεωρητής, Τυπο-
γραφείο,  αφυπηρέτησε  από  την  1η  Νοεμ-
βρίου 2013.

Η  Αναστασία  Καζαμία-Μανώλη,  Νοση-
λευτικός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από την
1η Νοεμβρίου 2013.

Η Κυριακή Κυριάκου, Νοσοκόμος, αφυπη-
ρέτησε από τις 2 Νοεμβρίου 2013.

Η Παναγιώτα Γ. Διαμαντή, Νοσοκόμος,
αφυπηρέτησε από την 1η Νοεμβρίου 2013.

Η Αιμιλία Κωνσταντίνου-Φράγκου, Λει-
τουργός Νοσοκομειακού Εργαστηρίου Α΄,
αφυπηρέτησε από τις 2 Νοεμβρίου 2013. n

Τμηματικές Εξετάσεις σχετικά με τον
περί  Φόρου  Προστιθέμενης  Αξίας
Νόμο (βασικό και τροποποιητικούς),

τους Κανονισμούς, τα Διατάγματα, τις Γνω-
στοποιήσεις και τις Οδηγίες που εκδόθηκαν
δυνάμει αυτών, όπως θα ισχύουν στο τέλος
Νοεμβρίου 2013.

Στην εξέταση μπορούν να συμμετάσχουν:
Α) Δημόσιοι Υπάλληλοι, κάτοχοι μόνιμης

θέσης του Λειτουργού ΦΠΑ ή κάτοχοι μόνι-
μης  θέσης  Βοηθού  Λειτουργού  ΦΠΑ  στο
Τμήμα Τελωνείων, Υπηρεσία ΦΠΑ και Έκτα-
κτοι υπάλληλοι στο Τμήμα Τελωνείων, Υπη-
ρεσία ΦΠΑ, οι οποίοι εκτελούν καθήκοντα

Λειτουργού ΦΠΑ ή Βοηθού
Λειτουργού  ΦΠΑ  και  που
έχουν υποχρέωση να επιτύ-
χουν σε αυτή σύμφωνα με το
σχέδιο υπηρεσίας της θέσης
αυτής.

β)  Δημόσιοι  Υπάλληλοι
που  υπηρετούν  στο  Τμήμα
Τελωνείων, Υπηρεσία ΦΠΑ
που θα είναι υποψήφιοι για

προαγωγή  στη  θέση  Βοηθού  Λειτουργού
ΦΠΑ, 1ης Τάξης και  έχουν υποχρέωση να
επιτύχουν σε αυτή σύμφωνα με  το σχέδιο
υπηρεσίας  της  θέσης  αυτής,  για  σκοπούς
ανέλιξης στην Κλίμακα Α8 και Α9.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στα Κεντρικά
Γραφεία της Υπηρεσίας ΦΠΑ την Πέμπτη, 19
Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 9.00 π.μ. – 12.00 μ.

Η γλώσσα των εξετάσεων θα είναι η Ελ-
ληνική.

Οι εξεταζόμενοι μπορούν κατά τη διάρ-
κεια της εξέτασης να συμβουλεύονται τους
Νόμους, τους Κανονισμούς, τα Διατάγματα
και τις Γνωστοποιήσεις που περιλαμβάνον-
ται στην εξεταστέα ύλη.

Αιτήσεις  από  υποψηφίους  που  ενδιαφέ-
ρονται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πρέ-
πει να υποβληθούν στο Διευθυντή Τμήμα-
τος Τελωνείων, το αργότερο μέχρι την Τε-
τάρτη, 4 Δεκεμβρίου 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) 

Η κάλπη είναι έτοιμη, τελείωσαν τ’ αστεία
μα η αντιπαράθεση είναι πολύ οξεία,
οι μονομάχοι βρίσκονται κι οι δυο εις την αρένα
αλλά οι ψηφοφόροι τους θα εκλέξουν μόνο έναν!
Κάποιοι τον Παπαδόπουλο τόν θέλουν για ηγέτη
κι άλλοι θέλουν τον Κάρογιαν για άλλα τέσσερα έτη,
όμως, το αποτέλεσμα η κάλπη θα τό δείξει
και η αντιπαράθεση ίσως σημάνει λήξη!!
Όθεν, όσοι ψηφίζετε τον Πρόεδρο του ΔΗΚΟ
ψηφίστε τον πιο άξιο για το δικό σας οίκο
εκείνον που πιστεύετε πως σίγουρα τ’ αξίζει
θα σέβεται τη γνώμη σας, θα σάς υπολογίζει!!!

Kωστάκης Π. Iωαννίδης

H ΣATIPA TOY K.Π.I.

OΙ ΔΗΚΟΪΚΟΙ ΨΗΦΙΖΟΥΝ

ΔIOPIΣMOI / ΠPOAΓΩΓEΣ / ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ
Aπό την Eπίσημη Eφημερίδα

Τμηματικές Εξετάσεις στο Τμήμα Τελωνείων

Παρακολούθηση τιμών της αγοράς στα προϊόντα των αρτοποιείων
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Αναφορικά με ανακοίνωση της Παγ-
κύπριας Συντεχνίας Κυβερνητικών
Ιατρών η οποία εκδόθηκε στις 11Νο-

εμβρίου 2013, το Υπουργείο Υγείας με δική
του ανακοίνωση επισήμανε τα ακόλουθα:

- Η μείωση των υπερωριών και η αλλαγή
των υφιστάμενων κανονισμών που διέπουν
τη ρύθμιση και τον τρόπο υπερωριακής απο-
ζημίωσης αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση
για όλη τη Δημόσια Υπηρεσία μη εξαιρουμέ-
νου του Τομέα της Υγείας.

- Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο
Υπουργείο Υγείας, πριν από τη συνάντηση με
εκπροσώπους της Τρόικας, ο Υπουργός
Υγείας ενημέρωσε τους εκπροσώπους της
ΠΑΣΥΚΙ για το ποιες είναι οι απαιτήσεις της
Τρόικας και συμφωνήθηκε όπως υπάρξουν οι

ανάλογες διευθετήσεις από τους Διευθυντές
των κλινικών, ούτως ώστε να μην καταβάλ-
λεται καμία υπερωριακή αποζημίωση από τις
15:00 μέχρι τις 16:30. Επιπρόσθετα συμφω-
νήθηκε η έναρξη διαλόγου για αναθεώρηση
του υφιστάμενου συστήματος υπερωριακής
αποζημίωσης. Η συμφωνία αυτή επικυρώ-
θηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑ-
ΣΥΚΙ και αποστάληκε γραπτώς στον
Υπουργό Υγείας. 

- Μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις με
την Τρόικα, την κατάθεση τεκμηριωμένων
σημειωμάτων, καθώς και με την άμεση πα-
ρέμβαση του Υπουργού Υγείας, επήλθε Συμ-
φωνία με το Υπουργείο Οικονομικών όπως,
από τις 15:00 μέχρι τις 17:00 καταβάλλεται
υπερωριακή αποζημίωση σε χρόνο ανάπαυ-

σης, τακτική η οποία ακολουθείται και σή-
μερα στη Δημόσια Υπηρεσία.

- Όσον αφορά την υπερωριακή αποζη-
μίωση από τις 17:00 μέχρι τις 19:00, το όλο
θέμα θα επιλυθεί με την ψήφιση Κανονισμών
από το Υπουργικό Συμβούλιο, οι οποίοι θα
ρυθμίζουν την υπερωριακή αποζημίωση για
όλη τη Δημόσια Υπηρεσία.

Το Υπουργείο Υγείας επιθυμεί παράλληλα
να διευκρινίσει ότι όλες οι εισηγήσεις της
ΠΑΣΥΚΙ για μείωση των υπερωριών, όπως
για παραδειγμα, η μείωση υπερωριών στις
Κλειστές Μονάδες Εντατικής Θεραπείας,
έχουν υλοποιηθεί. Σε ό,τι αφορά δε τον διά-
λογο για αλλαγή του υφιστάμενου συστή-
ματος υπερωριακής αποζημίωσης, κάτι που
αποτελεί και απαίτηση της Ελεγκτικής Υπη-

ρεσίας, πρέπει να επισημανθεί ότι διακόπηκε
μετά από απόφαση της ΠΑΣΥΚΙ. 

Τονίζεται επίσης ότι όλες οι διαπραγμα-
τεύσεις με την Τρόικα γίνονται από Επιτε-
λική Ομάδα σε υψηλό επίπεδο και η προ-
σπάθεια για παροχή υψηλής ποιότητας Υπη-
ρεσιών Υγείας είναι συνεχής.

Για τον λόγο αυτό, το Υπουργείο Υγείας
καλεί την ΠΑΣΥΚΙ να κάνει δεύτερες σκέ-
ψεις και να επιστρέψει στον διάλογο για
αναθεώρηση του υφιστάμενου συστήματος
υπερωριακής αποζημίωσης εν αναμονή και
της επικείμενης Απόφασης του Υπουργικού
Συμβουλίου για τροποποίηση των Κανονι-
σμών που διέπουν την υπερωριακή αποζη-
μίωση στη Δημόσια Υπηρεσία. n

Το Υπουργείο Υγείας απαντά στην ΠΑΣΥΚΙ

Η φιλανθρωπία των βουλευτών μας

Δεν κατάλαβαν οι βουλευτές γιατί υπήρ-
ξαν αντιδράσεις στην ιδέα τους να αρχίσουν

κι αυτοί, εκτός από
την κυβέρνηση και
την Τρόικα, να κό-
βουν μισθούς από
τους εργαζόμενους.
Ο Γιώργος Περδί-
κης, για παρά-
δειγμα, έλεγε χτες
από τηλεοράσεως

ότι διαμαρτύρονται εκείνοι που παίρνουν
στο σπίτι τους 4 - 5 χιλιάδες και δεν νοι-
άζονται για τους υπόλοιπους. Σαν να πρέπει
να ντρέπονται όσοι έχουν ακόμα μισθό. Να
το πούμε λοιπόν διαφορετικά, μπας και το
αντιληφθούν: Σε όλες τις υγιείς κοινωνίες,
τις προτάσεις για μειώσεις μισθών τις κά-
νουν οι κυβερνήσεις. Τα κοινοβούλια είναι
το ανάχωμα για να προστατεύονται οι πολί-
τες. Στη δική μας κοινωνία θα είναι άλλη μια
παραδοξότητα, να αποφασίζει ΚΑΙ η Βουλή
για περικοπές μισθών. Είναι θέμα φιλοσο-
φίας και πολιτικής τάξης. Και μάλιστα έχον-
τας ως δεδομένο ότι μια σειρά από αποφά-
σεις προς αντιμετώπιση της κρίσης οι βου-
λευτές δεν είχαν την ικανότητα να τις
λάβουν την ώρα που έπρεπε  ή τις έλαβαν
για να διαπιστώσουν εκ των υστέρων ότι
ήταν λανθασμένες, βιαστικές, αναποτελε-
σματικές και τώρα, κάνουν αυτό που κάνουν
και οι κυβερνήσεις. Παίρνουν χρήματα από
τις τσέπες των εργαζομένων, είτε με απο-
κοπές, είτε με φορολογίες, επειδή ήταν ανί-
κανες να πάρουν άλλα ουσιαστικά, διαρ-
θρωτικά, ριζικά μέτρα ώστε να μη φτάσουν
σε αυτή την εύκολη λύση. Ισχύει και τώρα
αυτό που ίσχυε πάντα: Οι αποκοπές μισθών
είναι μια λύση που δεν αντιμετωπίζει τα προ-
βλήματα. Κι αυτό αποδεικνύεται από το
2009 μέχρι σήμερα, που παρόλες τις αποκο-
πές που έγιναν, η κρίση όλο και βαθαίνει.

Είμαστε σίγουροι ότι η πλειοψηφία των
πολιτών δεν θα αντιδρούσε αν αποφασιζό-
ταν εξ αρχής ότι θα γίνουν αποκοπές ακόμα
και 50% σε όλα τα εισοδήματα αν ήταν για
να αποφευχθούν όσα κακά έπεσαν στα κε-
φάλια μας: Η πλήρης υποταγή στην Τρόικα,
το κλείσιμο της Λαϊκής, η διάλυση της Τρά-
πεζας Κύπρου και του Συνεργατισμού, το
κούρεμα των καταθέσεων, τα λουκέτα χιλιά-

δων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τα κοινω-
νικά παντοπωλεία, τα συσσίτια, τα εξοντω-
τικά επιτόκια των δανείων και οι φορολο-
γίες, το πιο ακριβό ρεύμα, τα πιο ακριβά
καύσιμα… Τι απ΄ όλα αυτά αποφεύχθηκε με
τις περικοπές μισθών; Ούτε θα αποφευχθούν
όσα ακολουθούν και που οι ίδιοι οι βουλευ-
τές πιπιλίζουν κάθε μέρα για να παριστάνουν
τους Δον Κιχώτες: Οι εκποιήσεις περιουσιών,
οι ιδιωτικοποιήσεις ημικρατικών, η ακόμα
βαθύτερη ύφεση… Επομένως, το ζήτημα δεν
είναι αν θα υπάρξουν περικοπές στον 13ο
μισθό (για όσους παίρνουν ακόμα, διότι
στον ιδιωτικό τομέα όλο και λιγοστεύουν)
είναι ότι πάθαμε τόσα και τόσα κι ακόμα να
αντιληφθούμε ότι με αυτά τα μπαλώματα
δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτε απολύτως.
Αν οι πολιτικοί μας ηγέτες, θέλουν να
ασκούν πολιτική, να είναι οι ηγέτες του
τόπου και να παίρνουν σοβαρές αποφάσεις
οφείλουν να αποδεικνύουν την ικανότητά
τους την ώρα της κρίσεως. Αλλιώς, ας πε-
ριοριστούν στη διοργάνωση ραδιομαρα-
θωνίων.

Άριστος Μιχαηλίδης,
«Ο Φιλελεύθερος»,16.11.2013.

l Ο φιλάνθρωπος κ. Περδίκης, που κατά το
Σύνταγμα ασκεί λειτούργημα και όχι
επάγγελμα, όταν με το καλό φύγει από τη
Βουλή θα πάρει εφάπαξ της τάξης των
210.000 ευρώ (αν στο μεταξύ δεν αυξη-
θεί) και σύνταξη ουσιαστικά μεγαλύτερη
από ένα Γενικό Διευθυντή που την κατο-
χυρώνει μετά από πολύχρονη υπηρεσία.

?

Εκ των ων ουκ άνευ η τήρηση του Συν-
τάγματος

Το Άρθρο 23 του Συντάγματος προβλέπει,
μεταξύ άλλων, ότι ο
κάθε ένας έχει το
δικαίωμα να απο-
κτά, να είναι κύ-
ριος, να κατέχει, να
απολαμβάνει και/ή
να διαθέτει οποιαν-
δήποτε κινητή ή
ακίνητη  ιδιοκτησία
του  και δικαιούται

να απαιτεί τον σεβασμό του δικαιώματος
αυτού.

Συνακόλουθα οι εργαζόμενοι του δημο-
σίου έχουν κατοχυρωμένο δικαίωμα από-
κτησης, κατοχής, απόλαυσης και διάθεσης
της ιδιοκτησίας τους, σε σχέση με τον μηνι-
αίο μισθό που δικαιούνται να λαμβάνουν ως
απολαβές για την εργοδότησή τους στον Ευ-
ρύτερο Δημόσιο Τομέα. 

Το Άρθρο 23 περιλαμβάνεται στο Μέρος
ΙΙ του Συντάγματος, δηλαδή συγκαταλέγε-
ται  μεταξύ των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
και Ελευθεριών, 

και σύμφωνα με το  Άρθρο 35 του Συν-
τάγματος η νομοθετική, η εκτελεστική και η
δικαστική εξουσία υποχρεούνται να διασφα-
λίζουν την αποτελεσματική εφαρμογή τους.

Οι πρόνοιες του Συντάγματος είναι ρητές
και ξεκάθαρες. Απολύτως απαραίτητοι όροι,
δεσμεύσεις ή περιορισμοί στο δικαίωμα της
ιδιοκτησίας μπορούν να επιβληθούν μόνο
δια νόμου και μόνο για τους συγκεκριμένους
λόγους που αναφέρονται στο Άρθρο 23.3
του Συντάγματος, δηλαδή την δημόσια
ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία ή τα δημόσια
ήθη, ή την πολεοδομία ή την ανάπτυξη και
χρησιμοποίηση οιασδήποτε ιδιοκτησίας
προς προαγωγή της δημόσιας ωφελείας ή
των δικαιωμάτων τρίτων.

Κατά συνέπεια ούτε το συμφέρον της δη-
μόσιας ασφάλειας, ούτε της δημόσιας υγείας
ή των δημοσίων ηθών ή της πολεοδομίας ή
της αναπτύξεως και χρησιμοποιήσεως οποι-
ασδήποτε ιδιοκτησίας προς προαγωγή της
δημόσιας ωφελείας ή των δικαιωμάτων τρί-
των, μπορεί να δικαιολογήσουν τις προτει-
νόμενες αποκοπές ή την ύπαρξη οροφής μι-
σθών.

Πρόσθετα θα πρέπει τονιστεί ότι η πρόσ-
ληψη ενός υπαλλήλου του δημόσιου ή ευρύ-
τερου δημόσιου τομέα είναι το αποτέλεσμα
του καταρτισμού μιας σύμβασης, η οποία δεν
μπορεί να διαφοροποιηθεί μονομερώς από
την πλευρά του κράτους, γιατί τούτο αντί-
κειται στο Άρθρο 26 του Συντάγματος και
στην προστατευόμενη από αυτό ελευθερία
του συμβάλλεσθαι.  

Όσον αφορά την έννοια του μισθού του
δημοσίου υπαλλήλου χρήσιμη παραπομπή
θα μπορούσε να γίνει στην απόφαση του
Ανωτάτου Δικαστηρίου στην υπόθεση Πα-
παγιώργης  v. AHK (1966) 3 ΑΑΔ 417, όπου
τονίστηκε ότι «ο μισθός αποτελεί δημόσιο
δικαίωμα και δεν θεωρείται αντάλλαγμα για
τις υπηρεσίες του όπως στην περίπτωση των

ιδιωτικών συμβάσεων εργασίας», αλλά και
στην   απόφαση της Ολομέλειας του Ανωτά-
του Δικαστηρίου στην υπόθεση  Ειρήνη Πα-
τσαλοσαββή – Λεοντίου (1997) 3 ΑΑΔ 70,
όπου τονίστηκε ότι «οι απολαβές αποτελούν
αναφαίρετο δημόσιο δικαίωμα». 

Κατά την ταπεινή μου άποψη δεν θα χρει-
άζονταν πρόσθετα μέτρα κατά των μισθο-
συντήρητων για να βοηθηθούν οι πολύτε-
κνες οικογένειες αν οι «φιλάνθρωποι» βου-
λευτές μας ασχολούντο έστω και λίγο με
τους κατ’ επάγγελμα φοροφυγάδες και δεν
ψήφιζαν τον περί Ειδικού Διακανονισμού
Φορολογικών Οφειλών (Προσωρινές Δια-
τάξεις) Νόμο του 2011, για να χαρίσουν δε-
κάδες εκατομμύρια ευρώ σε διάφορους με-
γαλόσχημους. Η Ολομέλεια του Ανωτάτου
Δικαστηρίου, εξετάζοντας παρόμοιο νομο-
θέτημα στην υπόθεση Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας v. Βουλής (Αρ. 2) (2008) ΑΑΔ 243
γνωμάτευσε ως ακολούθως:

«Οι πρόνοιες του επίδικου Νόμου, που δεν
παραπέμπουν στις δυνάμεις του φορολο-
γουμένου, δημιουργούν, χωρίς εξ αντικειμέ-
νου εύλογο έρεισμα, αυθαίρετη διάκριση και
προκαλούν δυσμενή μεταχείριση των νομι-
μοφρόνων προσώπων που εκπληρώνουν τις
υποχρεώσεις τους προς το δημόσιο, έναντι
και προς όφελος αυτών που αρνούνται να
αναλάβουν και να εκπληρώσουν τις ίδιες
υποχρεώσεις, τους οποίους αντίθετα και ευ-
νοούν». 

Καταληκτικό συμπέρασμα είναι ότι αυτοί
που με βάση τις πρόνοιες του Άρθρου 35 του
Συντάγματος  είναι επιφορτισμένοι να δια-
σφαλίζουν την αποτελεσματική εφαρμογή
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ελευθε-
ριών, με εξαίρεση τη δικαστική εξουσία, κατά
κανόνα γράφουν στα παλαιότερα των υπο-
δημάτων τους τόσο το Σύνταγμα, όσο και τις
αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου.  Για
παράδειγμα για την εξυπηρέτηση του κεφα-
λαίου ψηφίστηκαν νόμοι που βρίσκονται σε
αντίθεση και είναι ασύμφωνοι προς τις δια-
τάξεις των Άρθρων 24 και 28 του Συντάγμα-
τος και για το «πετσόκομμα»  των μισθών
ψηφίστηκαν νόμοι που παραβιάζουν την
αρχή της αναλογικότητας (Άρθρο 24), το δι-
καίωμα του συμβάλλεσθαι ελευθέρως
(Άρθρο 26) και την αρχή της ισότητας
(Άρθρο 28). 

Γλαύκος Χατζηπέτρου
Γ.Γ. ΠΑΣΥΔΥ

Aπόψεις και σχόλια
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Μόλις τελείωσες τη σχολή και η εύ-
ρεση εργασίας φαντάζει σενάριο
επιστημονικής φαντασίας; Πρό-

σφατα έμεινες άνεργη κι έχεις χάσει τη γη
κάτω από τα πόδια σου; Αντί να τα βάφεις
μαύρα, μάθε πώς θα εκμεταλλευτείς το
χρόνο της ανεργίας δημιουργικά. Συν Αθηνά
και χείρα κίνει έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγο-
νοι κι είχαν απόλυτο δίκιο.

Η ανεργία, αναμφίβολα, είναι μια κατά-
σταση θλιβερή κι όποιος έρχεται αντιμέτω-
πος με αυτήν χρειάζεται δύναμη κι αντοχή
για να καταφέρει να σταθεί στα πόδια του. Το
συναίσθημα της απόρριψης, η έλλειψη χρη-
μάτων αλλά και ο άπλετος ελεύθερος χρόνος
που δεν ξέρεις πώς να διαθέσεις, σου ρίχνουν
την ψυχολογία στα τάρταρα και ο κίνδυνος
υιοθέτησης μια παθητικής στάσης - ο χειρό-
τερος τρόπος αντιμετώπισης - είναι πιθανός. 

Αν, ωστόσο, σκεφτείς λογικά, παραμερί-
ζοντας τα αρνητικά συναισθήματα, θα διαπι-
στώσεις πως, η παραίτηση, το να κάτσεις δη-
λαδή σπίτι και να κλαις τη μοίρα σου δεν έχει
να σου προσφέρει απολύτως τίποτα. Ο αρνη-
τισμός κι η παθητικότητα είναι το χειρότερο
που έχεις να κάνεις, αφού με τον τρόπο αυτό
πιθανότατα επιμηκύνεις το διάστημα ανερ-
γίας, καταθέτοντας τα όπλα. Οπλίσου με αυ-
τοπεποίθηση, διώξε τα καταθλιπτικά συναι-
σθήματα και μάθε πως θα γεμίσεις δημιουρ-
γικά αλλά κι ευχάριστα τον τόσο ελεύθερο
χρόνο που έχεις άπλετο όντας άνεργη.
1. Μη χάνεις χρόνο

Μην αφήνεις το χρόνο να περνά άσκοπα
γιατί χάνεις ευκαιρίες. Ψάξε εργασία! Ακόμη
κι αν για κάποιο διάστημα έχεις λύσει το βιο-
ποριστικό σου ζήτημα ή το ενδεχόμενο πρόσ-
ληψης δε φαντάζει κοντινό, σκέψου εναλλα-
κτικές και μη το βάζεις κάτω. Οπλίσου με πεί-
σμα και κινήσου με πλανο. 

* Φρόντισε να ψάξεις εργασία (κι ας παίρ-
νεις επίδομα ανεργίας)

Το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν οι πε-
ρισσότεροι ερχόμενοι αντιμέτωποι με την
ανεργία είναι πως αφήνουν το χρόνο να πε-
ράσει ανεκμετάλλευτος, επαναπαυόμενοι
στο επίδομα ανεργίας που ίσως λαμβάνουν ή
στο χαρτζιλίκι των γονιών. Μπορεί να νιώ-
θεις πως χρειάζεσαι χρόνο για να χαλαρώσεις
μετά από μια περίοδο πίεσης (πχ εξετάσεις
στη σχολή ή ένταση μετά την απόλυση),
ωστόσο, κάτι τέτοιο θα κάνει τα πράγματα
ακόμη χειρότερα. Αφήνοντας τις ημέρες να
περνούν ανεκμετάλλευτες, απλά χάνεις
χρόνο και μεγιστοποιείς τα αρνητικά συναι-
σθήματα που βιώνεις.

* Σταμάτα να πενθείς & χρησιμοποίησε
όλα τα εργαλεία που έχεις στη διάθεσή σου

Αντί να αφήνεις τη θλίψη και την απογοή-
τευση να σε καθηλώσουν, ανάλαβε δράση
άμεσα. Αν έχασες τη δουλειά σου, μην αφή-
σεις το «πένθος» της απώλειας εργασίας να
σε καταβάλλει για μεγάλο χρονικό διάστημα
και ξεκίνα να οργανώνεσαι και να φτιάχνεις
πλάνο. Το ίδιο ισχύει αν μόλις ολοκλήρωσες
με κόπο τις σπουδές σου. Βάλε στόχους,
στείλε βιογραφικά, δικτυώσου, ρώτα για τα
προγράμματα για ανέργους, γνωστοποίησε
σε όλους το ότι ψάχνεις για εργασία και χρη-
σιμοποίησε όλα τα εργαλεία που έχεις στη
διάθεσή σου.
Συμβουλές για να βρεις γρήγορα δου-
λειά

Άνεργη σε περίοδο οικονομικής ύφεσης; Το
κυνήγι εργασίας σου φαίνεται ανώφελο; Μη

τα βάφεις μαύρα. Όσο δύσκολο κι αν σου
φαίνεται ακόμη και εν μέσω οικονομικής κρί-
σης μπορείς να τα καταφέρεις. Ακολουθών-
τας τις παρακάτω συμβουλές έρχεσαι ένα
βήμα πιο κοντά στην πρόσληψη

Άνεργη σε περίοδο οικονομικής ύφεσης; Το
κυνήγι εργασίας σου φαίνεται ανώφελο; Μη
τα βάφεις μαύρα. Όσο δύσκολο κι αν σου
φαίνεται ακόμη και εν μέσω οικονομικής κρί-
σης μπορείς να τα καταφέρεις. Ακολουθών-
τας τις παρακάτω συμβουλές έρχεσαι ένα
βήμα πιο κοντά στην πρόσληψη!

Εστίασε σε κλάδους παραγωγικούς
Όπως είναι φυσικό κάποιοι κλάδοι αντιμε-

τωπίζουν μεγαλύτερα προβλήματα απ’ ότι
κάποιοι άλλοι σε περιόδους κρίσης. 

Μην έχεις παρωπίδες
Μην πέσεις στην παγίδα να κοιτάς μόνο

προς μια και μόνο κατεύθυνση. Πρόσεξε να
έχεις μάτια ανοι-
χτά και τις «κε-
ραίες» σου ση-
κωμένες ώστε
να παίρνεις
πρώτη είδηση
τις νέες ευκαι-
ρίες απασχόλη-
σης. Ακόμη και
αν η θέση εργα-
σίας που βρήκες
δεν είναι αυτή
που ονειρευόσουν, δε χάνεις τίποτα να δοκι-
μάσεις. Μερικές φορές η ιδανική δουλειά δε
βρίσκεται στην κατεύθυνση που εμείς νομί-
ζουμε. 

Επαναξιολόγησε τον εαυτό σου
Κάνε την αυτοαξιολόγησή σου και κατά-

γραψε τις νέες ικανότητες και δεξιότητες που
απέκτησες τα τελευταία χρόνια. Στη συνέχεια
κάνε μια λίστα με όλους τους τομείς στους
οποίους θα μπορούσες να απασχοληθείς.
Είναι μια καλή αρχή για να μη χαθείς κατά
την διαδικασία της αναζήτησης. Μια στοχευ-
μένη αναζήτηση εργασίας είναι πιθανότερο
να αποφέρει καλύτερα αποτελέσματα

Μη βασίζεσαι μόνο στις μικρές αγγελίες
Οι μικρές αγγελίες είναι μονάχα ένας τρό-

πος αναζήτησης εργασίας. Ψάξε διαθέσιμες
θέσεις μέσω ίντερνετ, εστείλε βιογραφικά σε
εταιρίες και ενημέρωσε φίλους και γνωστούς
ότι ψάχνεις δουλειά.

Χρησιμοποίησε τα κοινωνικά δίκτυα
Είχες σκεφτεί να αναζητήσεις εργασία

μέσω των κοινωνικών δικτύων όπου είσαι εγ-
γεγραμμένη. Το facebook, το twitter, το goo-
gle+ και άλλα κοινωνικά δίκτυα μπορούν να
γίνουν χρήσιμα εργαλεία στην προσπάθειά
σου να βρεις εργασία. Κοινοποιώντας σε
όλους τους διαδικτυακούς σου φίλους την
επιθυμία σου να βρεις εργασία αυξάνεις τις
πιθανότητες. Αλλωστε, όπως θα έχεις διαπι-
στώσει, αρκετές εταιρίες δεν δημοσιοποιούν
νέες προσλήψεις και χρησιμοποιούν

Μην αρνείσαι θέσεις
Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς μια

θέση εργασίας είναι πολύτιμη. Ακόμη και αν
δεν ανταποκρίνεται στις επιθυμίες σου αλλά
και στα προσόντα σου, μπορείς να την κάνεις
για κάποιο διάστημα έως ότου βρεθεί κάτι
καλύτερο. Οι ευκαιρίες θα παραμένουν
ακόμη έξω και θα σε περιμένουν οπότε γιατί
στο μεσοδιάστημα να μην εκμεταλλευτείς
αυτήν την ευκαιρία κερδίζοντας εμπειρία και
χρήμα;

Αποδέξου την απόρριψη και συνέχισε

Όσο σκληρό και αν είναι μάθε να αποδέχε-
σαι την απόρριψη και να την αντιμετωπίζεις
ως κάτι το φυσιολογικό. Κάθε φορά που μια
θέση καλύπτεται από κάποιον άλλο δε ση-
μαίνει ότι εσύ ήσουν ανεπαρκής. Μερικές
φορές είναι απλώς θέμα τύχης ή στιγμής.
Προσπάθησε να βρεις τι έφταιξε ώστε να πας
καλύτερα οπλισμένη στον «πόλεμο» την επό-
μενη φορά. Ηταν η έλλειψη αυτοπεποίθησης
και σιγουριάς ή μήπως το στυλ ντυσίματός
σου; Πιθανότατα να μην υπήρξε κάτι που
έκανες λάθος, καλό θα είναι όμως να απο-
κλείσεις μερικούς παράγοντες και να συνεχί-
σεις με πείσμα να προσπαθείς. Το κλειδί για
την επιτυχία είναι ένα: Προσπάθεια, Προ-
σπάθεια, Προσπάθεια.

Η ανεργία δεν είναι ντροπή
Η απόλυση ή η ανεργία δεν είναι ντροπή,

ντροπή είναι η αεργία. Οπλίσου με σιγουριά
για τον εαυτό
σου και τις δυ-
νατότητές σου
και λάβε θέση.
Δείξε στον ερ-
γοδότη ότι έχει
πολλά να κερ-
δίσει με το να
σε προσλάβει
και άσε κατά
μέρος τη μοιρο-
λατρία. Δεν πα-

ρακαλείς για εργασία, ζητάς να προσφέρεις
εργασία. Είναι πολύ σημαντικό σε κάθε συ-
νέντευξη να προβάλεις τα θετικά σου χαρα-
κτηριστικά και όχι να προβάλλεις τον εαυτό
σου σαν μια άβουλη, συνεσταλμένη κοπέλα
που ικετεύει να την πάρουν στη δουλειά. Ο
εργοδότης θέλει να κάνει πρόσληψη και όχι
φιλανθρωπία. Γι αυτό οπλίσου με το καλύ-
τερο χαμόγελο, στήριξε με επιχειρήματα τους
λόγους για τους οποίους θεωρείς πως είσαι
το καταλληλότερο άτομο και… καλή επιτυ-
χία!

* Εθελοντισμός! 2 σε 1 - Προσφορά & εμ-
πειρία

Ο εθελοντισμός είναι ένας καλός τρόπος
για να γεμίσεις το χρόνο σου, αποκτώντας
εμπειρία. Η εθελοντική εργασία θα σου προ-
σφέρει γνώσεις και κατάρτιση εμπλουτίζον-
τας το βιογραφικό σου. Άλλωστε μην ξεχνάς
πως σε αρκετές περιπτώσεις, η εθελοντική
εργασία μπορεί συχνά να οδηγήσει σε αμει-
βόμενη εργασία.
2. Εμπλούτισε το βιογραφικό σου με νέες
γνώσεις (δωρεάν)

Άλλο ένα βασικό βήμα για να γεμίσεις δη-
μιουργικά το χρόνο σου σε περίοδο ανεργίας
είναι η απόκτηση νέων γνώσεων, κάτι που
μπορείς να κάνεις με ελάχιστα χρήματα ή και
δωρεάν.

* Μάθε τυφλό σύστημα & άλλες γνώσεις
Η/Υ 

Στην εποχή της κοινωνίας της Πληροφο-
ρίας και των υπολογιστών, η ταχεία πλη-
κτρολόγηση αλλά και η γνώση ειδικών προ-
γραμμάτων είναι προσόντα που οι περισσό-
τεροι αν όχι όλοι οι εργοδότες εκτιμούν.
Εξασκήσου στην πληκτρολόγηση ή πάρε μα-
θήματα τυφλού συστήματος και μάθε προ-
γράμματα χρήσιμα για τη δουλειά σου. 

* Μάθε μια ξένη γλώσσα 
Η γνώση ξένων γλωσσών θα εμπλουτίσει

το βιογραφικό σου και θα φανεί εξαιρετικά
χρήσιμη στη μελλοντική σου εργασία. Κι αν
το πρόβλημα είναι οικονομικό, μάθε πως

υπάρχουν εναλλακτικές. Αρκετοί πολιτιστι-
κοί σύλλογοι προσφέρουν μαθήματα ξένων
γλωσσών δωρεάν ή με εξαιρετικά χαμηλό αν-
τίτιμο. Αλλά και στο διαδίκτυο υπάρχουν αρ-
κετοί ιστότοποι που προσφέρουν δωρεάν
υλικό για την εκμάθηση ξένων γλωσσών.
Ψάξε, μάθε, ενημερώσου και ανάλαβε δράση!
3. Ασχολήσου με κάτι που σε ευχαριστεί

Ποιος είπε πως οι άνεργοι δεν μπορούν να
έχουν χόμπι; Μια δημιουργική απασχόληση
εκτός από το ότι λειτουργεί ψυχοθεραπευ-
τικά, σε γεμίζει με ενέργεια και αυτοπεποί-
θηση. Βρες τι σε ευχαριστεί και ξεκίνα.

* Γυμναστική: Νους υγιείς εν σώματι υγιή 
Δε χρειάζεται να γραφτείς σε γυμναστήριο

για να ασκηθείς. Μπορείς να βάλεις την
άσκηση στο καθημερινό σου πρόγραμμα,
κάτι που θα διώξει την ένταση και θα σε γε-
μίσει αυτοπεποίθηση. Χρόνο άλλωστε έχεις
άπλετο επί του παρόντος. Πήγαινε για τρέ-
ξιμο στο κοντινότερο πάρκο κι εκτονώσου
για να νιώσεις καλύτερα και να γυμνάσεις το
σώμα σου.

* Εκφράσου μέσω της τέχνης 
Η ζωγραφική ή η γλυπτική μπορούν επίσης

να σε κάνουν να ξεχαστείς και να γεμίσουν
το χρόνο σου ευχάριστα. Πηλός και γύψος
είναι σχετικά φθηνά υλικά με τα οποία μπο-
ρείς να πειραματιστείς και να δημιουργήσεις
μικρά καλλιτεχνήματα. Εναλλακτικά, μπο-
ρείς να φτιάξεις απλά κοσμήματα με χαν-
τρούλες ή πολυεστερικό πηλό, για να δωρί-
σεις σε φίλους και γνωστούς ή και να αρχί-
σεις να τα πουλάς στον κύκλο σου αν δεις
πως έχουν επιτυχία.
4. Ρίξε το και λίγο έξω... Κάνει καλό

Το ότι είσαι άνεργη, συνεπώς κι άφραγκη,
δε σημαίνει πως πρέπει να αποκοπείς από τον
κόσμο και να κλειστείς σπίτι. Άσε κατά μέρος
την περηφάνια και τη ντροπή κι εξήγησε
στους κολλητούς την κατάσταση ως έχει. Πες
πως θέλεις να τους δεις αλλά αδυνατείς να
πληρώσεις ακόμη και το καφεδάκι και πρό-
τεινε εναλλακτικές. Εμείς σου δίνουμε μερι-
κές ιδέες.

* Θυμήσου το πάρκο όπου έπαιζες παιδί 
Έχεις επιθυμήσει καφέ και κουβεντούλα με

τις κολλητές; Αν ο καιρός το επιτρέπει, τηλε-
φώνησέ τους, φτιάξτε καφεδάκια από το
σπίτι και πιείτε τα παρέα στο κοντινότερο
πάρκο.

* Βόλτα στην αγορά για... οφθαλμόλου-
τρο βιτρίνας 

Μπορεί να μην έχεις λεφτά γι΄ αγορές
αλλά αυτό δε σημαίνει πως δεν μπορείς να
συνοδέψεις μια φίλη στα μαγαζιά ή αντίθετα
να προτείνεις μια βολτούλα στις βιτρίνες. Κι
αν σε στεναχωρεί το γεγονός ότι δεν έχεις
χρήματα για να αγοράσεις όλα όσα θα ήθε-
λες να αποκτήσεις, δες τη θετική πλευρά του
πράγματος: Κάνοντας βολτίτσα στις βιτρίνες
είσαι ενήμερη για τις νέες τάσεις της μόδας.
Κι επειδή η μόδα έχει γυρίσματα, σίγουρα
μπορείς να ξετρυπώσεις παλιά ντεμοντέ κομ-
μάτια που επανέρχονται ή να μεταποιήσεις τα
παλιά σου άχρηστα ρούχα, δημιουργώντας
νέας στιλάτα κομμάτια.

* Μποτέ στο σπίτι: Οικονομικά και με
παρέα 

Μίλα με τις φίλες κι οργανώστε ένα
σουαρέ για μποτέ με κρέμες οικονομικές. φυ-
τικές που θα φτιάξετε μόνες σας. Θα γελά-
σετε, θα συζητήσετε και θα ανανεωθείτε! n 

Νέλλη Παρασκευοπούλου

Άνεργη & ελεύθερος χρόνος: Χρήσιμες συμβουλές 
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Eτοιμάζει Γλαύκος Xατζηπέτρου

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

Τα γεγονότα 
Ο αιτητής Γλαύκος Κυπριανού με την πα-

ρούσα προσφυγή προσέβαλε την  απόφαση
της ΕΔΥ ημερ. 6.5.2010 με την οποία τα εν-
διαφερόμενα μέρη Γεώργιος (Τσιουτής) Γε-
ωργίου, Αναξαγόρας Σ. Μούδουρος , Πανα-
γιώτης Παναγιώτου, Γεωργιος Αριστοκλέ-
ους  και  Κύπρος Λιασίδης  προάχθηκαν στην
μόνιμη θέση Δασικού Λειτουργού, 1ης τάξης,
Τμήμα Δασών, από 1.6.2010.

Η προσφυγή αρχικά στρεφόταν εναντίον
περισσότερων Ενδιαφερομένων Μερών,
αποσύρθηκε όμως εναντίον τους με την γρα-
πτή αγόρευση του αιτητή.  Οι κενωθείσες
θέσεις που θα πληρώνονταν με προαγωγή
ήταν συνολικά 11. Η ΕΔΥ επιλήφθηκε του
θέματος της πλήρωσης των θέσεων στη συ-
νεδρία ημερ. 6.5.2010, στην οποία παρέστη
και ο Διευθυντής του Τμήματος Δασών. Θα
πρέπει να σημειωθεί ότι το σχέδιο υπηρεσίας
της θέσης προέβλεπε, μεταξύ άλλων πως με-
τεκπαίδευση ή ειδική εκπαί-
δευση συνολικής διάρκειας έξι
τουλάχιστον μηνών, σε θέματα
σχετικά με τις αρμοδιότητες του
Τμήματος Δασών, θα αποτελεί
πλεονέκτημα. Θα πρέπει επίσης
να σημειωθεί ότι ο Διευθυντής
σύστησε τα Ενδιαφερόμενα
Μέρη ως πιο κατάλληλα να
αναλάβουν τα καθήκοντα της
θέσης αναφέροντας μεταξύ
άλλων τα ακόλουθα:

1. Σε ότι αφορά την αξία, όλοι
οι συστηνόμενοι έχουν κατά τα
τελευταία δέκα χρόνια καθόλα
εξαίρετη υπηρεσιακή εικόνα (80
- 80 Εξαίρετος) ή σχεδόν κα-
θόλα εξαίρετη υπηρεσιακή ει-
κόνα (78 - 80 εξαίρετος) και
υπερτερούν ή δεν υστερούν
έναντι των άλλων υποψηφίων.
Οι συστηνόμενοι Μαρκίδης
Αδάμος, Ηροδότου Ανδρέας, Χαραλάμπους
Φειδίας, Αριστοκλέους Γεώργιος, Γεωργίου
Γεώργιος, Σωτηρίου Σωτήρης, Λιασίδης Κύ-
προς και Κυριάκου Ανδρέας διαθέτουν και
το πλεονέκτημα που προβλέπεται από το
Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης.

2. Σε ότι αφορά τα προσόντα, όλοι οι συ-
στηνόμενοι είναι απόφοιτοι του Δασικού
Κολλεγίου ή άλλων ισότιμων σχολών και
υπηρετούν στη θέση του Δασικού Κολλε-
γίου για χρονικό διάστημα πέραν των τριών

ετών και επομένως όλοι πληρούν τα προ-
σόντα που απαιτούνται από το Σχέδιο Υπη-
ρεσίας της υπό πλήρωση θέσης.

3. Σε ότι αφορά την αρχαιότητα, οι συ-
στηνόμενοι υστερούν σε αρχαιότητα έναντι
ορισμένων άλλων υποψηφίων, υπερέχουν
όμως αυτών καταφανώς σε αξία, όπως αυτή
αντικατοπτρίζεται στις Ετήσιες Υπηρεσιακές
Εκθέσεις των υποψηφίων, με έμφαση   σ΄
αυτές των τελευταίων δέκα χρόνων, στις
οποίες αποδίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα.

Προκειμένου να προβώ στη σύστασή μου
έλαβα υπόψη ότι οι συστηνόμενοι Μούδου-
ρος Αναξαγόρας, Γεωργίου Γεώργιος (Τσι-
ουτή) και Παναγιώτου Παναγιώτης δεν δια-
θέτουν το πλεονέκτημα που προβλέπεται
από το Σχέδιο Υπηρεσίας, ενώ οι υποψήφιοι
που ανέφερα ανωτέρω και δε συστήνονται
το διαθέτουν.  Οι εν λόγω όμως συστηνόμε-
νοι υπερτερούν αυτών σημαντικά σε αρχαι-
ότητα στην παρούσα τους θέση .........»  

Νομικοί ισχυρισμοί
Η ευπαίδευτη συνήγορος για τον αιτητή

ισχυρίστηκε ότι παραγνωρίστηκε το πλεο-
νέκτημα του σχεδίου υπηρεσίας που είχε ο
αιτητής, χωρίς να δοθεί ειδική και εμπερι-
στατωμένη αιτιολογία. Ειδικότερα ισχυρί-
στηκε ότι τόσο ο Διευθυντής όσο και η ΕΔΥ
πρότειναν ως αιτιολογία προτίμησης των
Ενδιαφερομένων Μερών Γεώργιου (Τσιου-
τής) Γεωργίου, Αναξαγόρα Σ. Μούδουρου
και Παναγιώτη Παναγιώτου, που δεν διέθε-
ταν το πλεονέκτημα, την σημαντική τους

αρχαιότητα στην παρούσα
τους θέση. Ωστόσο, όπως
υποστήριξε, αυτή η αιτιολο-
γία, σύμφωνα πάντα με τον
αιτητή, όχι μόνο δεν ικανο-
ποιεί τις προϋποθέσεις της
νομολογίας ως «ειδική» προ-
κειμένου να δικαιολογήσει
την παραγνώριση του πλεο-
νεκτήματος του, αλλά πάσχει
ως πεπλανημένη αφού δεν
ανταποκρίνεται στην πραγ-
ματικότητα.  

H δικηγόρος των καθ΄ ων η
αίτηση απέρριψε τον ισχυρι-
σμό περί πλάνης και αντέ-
τεινε ότι την 1.1.1995 έγινε
μετονομασία της θέσης Δα-
σονόμου σε θέση Βοηθού Δα-
σικού Λειτουργού, συνεπώς η
αρχαιότητα των ενδιαφερο-
μένων μερών έναντι του αι-

τητή ήταν πράγματι στην παρούσα θέση
όπως αναφέρθηκε.

Σε σχέση με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη Γε-
ωργιο Αριστοκλέους  και  Κύπρο Λιασίδη, ο
αιτητής ισχυρίστηκε ότι πεπλανημένα και
αναιτιολόγητα τους πιστώθηκε το πλεονέ-
κτημα. 

Η απόφαση του δικαστηρίου
Το δικαστήριο ακυρώνοντας την επίδικη

διοικητική πράξη αποφάνθηκε ότι: 
α. Στη Χατζηγιάννη κ.α. ν. Δημοκρατίας

(1991) 3 Α.Α.Δ. 317 υποδεικνύεται ότι όταν
το διορίζον όργανο αποφασίσει να επιλέξει
υποψήφιο που δεν έχει το πρόσθετον προ-
σόν (όταν αυτό προβλέπεται από το σχέδιο
υπηρεσίας ως πλεονέκτημα), πρέπει να
δώσει πειστικούς λόγους ή ειδική αιτιολογία
γι΄ αυτή του την απόφαση. Οι λόγοι δε αυτοί
πρέπει να εμφαίνονται στην αιτιολογία της
απόφασης της Επιτροπής.   Ο
κάτοχος πλεονεκτήματος απο-
κτά προβάδισμα έναντι ανθυ-
ποψηφίου που δεν κατέχει το
πλεονέκτημα. Στην απόφαση
Δημοκρατία κ.α. ν. Υψαρίδη κ.α.
(Αρ. 2) (1993) 3 Α.Α.Δ. 347
(απόφαση της Ολομέλειας) επι-
σημαίνεται, ότι η ειδική αιτιο-
λόγηση σκοπεί στην εξειδί-
κευση των λόγων που αντι-
σταθμίζουν το πλεονέκτημα
που παρέχει το πρόσθετο προ-
σόν για την εκτέλεση των καθηκόντων της
πληρούμενης θέσης. Στην απόφαση Δημο-
κρατία v Χαράλαμπου Ταλιώτη Α.Ε. αρ.
190/07 ημερ. 13.7.2010, η υπεροχή στην αρ-
χαιότητα κατά 15 χρόνια   θεωρήθηκε ως
επαρκή ειδική αιτιολόγηση για την παρα-
γνώριση του πλεονεκτήματος, των άλλων
κριτηρίων όντων ίσων.

β. Στο στάδιο των διευκρινήσεων ο αιτη-
τής παρέπεμψε στην απόλυτα σχετική ακυ-
ρωτική απόφαση του Νικολαΐδη, Δ., Υποθ.
αρ. 1069/2010, Γλαύκος Κυριάκου ν. ΕΔΥ,
ημερ. 14.11.12 με το σκεπτικό της οποίας
συμφωνώ. Υιοθετώ τα ακόλουθο απόσπασμα
από την απόφαση:

«Συμφωνώ με τον αιτητή ότι κάτω από τα
δεδομένα της υπόθεσης, η αιτιολογία που
δόθηκε από το Διευθυντή για παραγνώριση
του πλεονεκτήματός του δεν ήταν εν προ-
κειμένω επαρκής,  γιατί μια αιτιολογία μπο-
ρεί να είναι ειδική γιατί αναφέρεται στους
λόγους παραγνώρισης του πλεονεκτήματος,
αλλά να μην είναι επαρκής (Δημοκρατία ν.
Ταλιώτη (2010) 3 Α.Α.Δ. 391).

Ο κάτοχος πλεονεκτήματος αποκτά προ-
βάδισμα έναντι ανθυποψήφιου που δεν κα-
τέχει το πλεονέκτημα (Παναγή κ.α. ν. Δημο-
κρατίας, Α.Ε. 189/08 κ.α., ημερ. 4.3.2011).
΄Εχει επίσης νομολογηθεί ότι για να παρα-
καμφθεί το πλεονέκτημα υποψήφιου θα πρέ-
πει να δίδονται ειδικοί λόγοι (βλέπε μεταξύ
άλλων Ζωδιάτης ν. Δημοκρατίας (2008) 3
Α.Α.Δ. 406).

Πράγματι η νομολογία (Δημοκρατία ν. Τα-
λιώτη, ανωτέρω) αναγνώρισε την καταφανή
υπεροχή σε αρχαιότητα (15 σχεδόν χρόνια)
ως επαρκή ειδική αιτιολόγηση για την παρα-
γνώριση του πλεονεκτήματος, των άλλων
κριτηρίων όντων ίσων (βλέπε συναφώς και
Παναγή ν. Δημοκρατίας, Α.Ε. 156/2008,
ανωτέρω).

Στην παρούσα υπόθεση έχουμε από τη μια
το πλεονέκτημα του αιτητή και από την
άλλη, ως προς τα ενδιαφερόμενα μέρη 1, 2
και 3 την κατά μόλις πέντε μήνες υπεροχή

τους σε αρχαιότητα έναντι του αιτητή.  Ως
προς δε τα ενδιαφερόμενα μέρη 4 - 13
έχουμε εν προκειμένω την ισοδυναμία τους
με τον αιτητή σε αρχαιότητα στην αμέσως
προηγούμενη θέση και υπεροχή τους κατά
τρία χρόνια στον αρχικό διορισμό.

΄Εχοντας υπόψη την οριακή υπεροχή των
ενδιαφερομένων μερών έναντι του αιτητή σε

αρχαιότητα, είναι φανερό ότι
δεν θα μπορούσε να γίνει
δεκτή η θέση των καθ΄ ων η
αίτηση ότι η αρχαιότητα αυτή
είναι δυνατό να αποτελέσει
την απαιτούμενη από τη νο-
μολογία αιτιολόγηση για την
παράκαμψη του πλεονεκτή-
ματος.

Η σύσταση του Διευθυντή
πάσχει από την έλλειψη
επαρκούς αιτιολόγησης και
ως εκ τούτου η Επιτροπή

όφειλε να την παραγνωρίσει.   Κατά συνέ-
πεια, αφού η Επιτροπή υιοθέτησε την πά-
σχουσα σύσταση του Διευθυντή, η προ-
σβαλλόμενη απόφαση καθίσταται παρά-
νομη».

γ) Και στην προκειμένη περίπτωση η σύ-
σταση του Διευθυντή πάσχει από την έλ-
λειψη επαρκούς αιτιολόγησης.  Το ότι η αρ-
χαιότητα των τριών χρόνων αφορούσε
όντως την παρούσα θέση και ότι δεν διαπι-
στώθηκε πλάνη στην επί του προκειμένου
κρίση της Επιτροπής και του Διευθυντή, δεν
αλλάζει τα δεδομένα. Δεν παύει να είναι
απομακρυσμένη και μικρή ώστε να μην 
μπορεί από μόνη της να παρακάμψει το πλε-
ονέκτημα. Συνεπώς  η επίδικη απόφαση θα
πρέπει να ακυρωθεί σε ότι αφορά τα ενδια-
φερόμενα μέρη που δεν κατείχαν το πλεονέ-
κτημα, ήτοι τα Ενδιαφερόμενα Μέρη Γεώρ-
γιο (Τσιουτή) Γεωργίου, Αναξαγόρα Σ. Μού-
δουρο  και Παναγιώτη Παναγιώτου.

δ) Τόσο ο διευθυντής όσο και η ΕΔΥ απο-
τελούν το κατ΄ εξοχήν όργανο αξιολόγησης
των προσόντων και διάκρισης τους σε απα-
ραίτητο, πρόσθετο ή πλεονέκτημα, ανάλογα
με τις πρόνοιες του Σχεδίου Υπηρεσίας και
την σχετικότητα τους με τα καθήκοντα της
θέσης.  Στην προκειμένη περίπτωση απλά
περιορίστηκαν στην καταγραφή των υποψη-
φίων που κατείχαν το πλεονέκτημα χωρίς να
καταγράφουν ποιο είναι αυτό για τον κα-
θένα και γιατί κρίνεται σχετικό με τις αρμο-
διότητες του Τμήματος Δασών. Ελλείπει το
σκεπτικό της ερμηνείας του προβλεπομένου
από το Σχέδιο Υπηρεσίας πλεονεκτήματος,
ως και οι διαπιστώσεις της  ΕΔΥ αναφορικά
με την κατοχή του.  Συνεπώς η πίστωση του
πλεονεκτήματος στα ενδιαφερόμενα μέρη
Αναξαγόρα Σ. Μούδουρο  και Παναγιώτη
Παναγιώτου  κρίνεται αναιτιολόγητη.  Θα
πρέπει η ΕΔΥ να αιτιολογήσει δεόντως την
κρίση της, ώστε να καθίσταται δυνατός ο δι-
καστικός έλεγχος.  Το Δικαστήριο δεν μπο-
ρεί εδώ να υποκαταστήσει το έργο της Διοί-
κησης εκφέροντας πρωτογενή κρίση. n

Υπόθεση  Αρ. 1068/2010

Γλαύκος Κυπριανού 
ν. 

Δημοκρατίας

6 Νοεμβρίου, 2013 Η αιτιολογία που
δόθηκε από το 
Διευθυντή για πα-
ραγνώριση του
πλεονεκτήματός
του αιτητή δεν
ήταν εν προκει-
μένω επαρκής.

Όταν το διορίζον
όργανο αποφασί-
σει να επιλέξει
υποψήφιο που δεν
έχει το πρόσθετον
προσόν (όταν αυτό
προβλέπεται από
το σχέδιο υπηρε-
σίας ως πλεονέ-
κτημα), πρέπει να
δώσει πειστικούς
λόγους ή ειδική αι-
τιολογία γι΄ αυτή
του την απόφαση.
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Μεγάλη Εθελοντική Αιμοδοσία στο Ανώτατο Δικαστήριο

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποι-
ήθηκε την Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου,
Αιμοδοσία στο Ανώτατο Δικαστή-

ριο εις μνήμην του Συν/χη Άγγελου Χριστο-
δούλου, συζύγου της Αρχιπρωτοκολλητή. Η
Αιμοδοσία διοργανώθηκε από τη Δικαστική
Υπηρεσία και τους Δικηγορικούς Συλλόγους
Λευκωσίας και Κερύνειας, σε συνεργασία με
το Κέντρο Αίματος του Υπουργείου Υγείας
και σε αυτήν προσήλθαν πέραν των 100 ατό-
μων.

Η Αρχιπρωτοκολλητής, Ειρήνη Χριστο-
δούλου, ευχαριστεί θερμά όλους όσοι προ-
σήλθαν στην Αιμοδοσία και συνέβαλαν έτσι
στο κοινωφελές αυτό έργο τιμώντας παράλ-
ληλα τη μνήμη του συζύγου της, Συν/χη Άγ-
γελου Χριστοδούλου. 

Ο Σωκράτης Μενελάου, υπεύθυνος του
Τομέα Αιμοδοσίας του Κέντρου Αίματος, δή-

λωσε: «O Τομέας Αιμοδοσίας του Κέντρου
Αίματος ευχαριστεί θερμά όλους τους αιμο-
δότες που συμμετείχαν σήμερα στη μεγάλη
εθελοντική αιμοδοσία που διοργανώθηκε
στο Ανώτατο Δικαστήριο. Ευχαριστούμε επί-
σης τη συντονίστρια της αιμοδοσίας κυρία
Μαίρη Βασιλείου για τη συνολική της προ-
σπάθεια. Η σημερινή αιμοδοσία είχε διπλή
επιτυχία, από τη μια η προσέλευση ήταν
αθρόα με σημαντικό βραχυπρόθεσμο κέρδος
και από την άλλη επαναδραστηριοποιήθηκε
μια νέα μεγάλη ομάδα αιμοδοσίας με πολύ-
τιμο μακροπρόθεσμο όφελος. Καλούμε
όλους να γίνουν αιμοδότες, γιατί  πολλοί συ-
νάνθρωποί μας που χρειάστηκαν αίμα ψιθυ-
ρίζουν καθημερινά:

«Μια μονάδα αίμα, μου έσωσε τη ζωή,
μήπως ήταν το δικό σου;». n

Ανακοίνωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας 
για κινδύνους κατά την έκθεση σε ιονίζουσα ακτινοβολία 

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, με αφορμή δημοσι-
εύματα στον ημερήσιο Τύπο για κινδύνους στην υγεία
κατά την έκθεση σε ιονίζουσα ακτινοβολία για ιατρι-

κούς σκοπούς, ανακοινώνει τα ακόλουθα:
- Με βάση τους περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινο-

βολίες και Πυρηνικής Ασφάλειας Νόμους του 2002 έως 2011,
οποιοσδήποτε χρησιμοποιεί πηγές ιονίζουσας ακτινοβολίας
ή ασκεί οποιαδήποτε δραστηριότητα, στην οποία εμπλέκον-
ται πηγές ιονίζουσας ακτινοβολίας, πρέπει να κατέχει άδεια
που χορηγείται από την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων. Τέτοια άδεια απαιτείται και για την έκθεση
ατόμων σε ιονίζουσα ακτινοβολία για ιατρικούς σκοπούς με
τη χρήση ακτινολογικού εξοπλισμού.

- Με βάση τις διατάξεις της πιο πάνω νομοθεσίας, τα αδει-
ούχα πρόσωπα έχουν την πρωταρχική ευθύνη για ακτινο-
προστασία καθώς και την υποχρέωση να τηρούν τους όρους
της άδειας που τους χορηγείται και να συμμορφώνονται με
τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Για τον σκοπό αυτό,
η Υπηρεσία Ελέγχου και Επιθεώρησης για Ακτινοβολίες του
Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας διενεργεί επιθεωρήσεις
και ελέγχους για σκοπούς επιτήρησης της εφαρμογής της
νομοθεσίας.

- Το προσωπικό, που διεκπεραιώνει τις πρακτικές πτυχές

των διαδικασιών έκθεσης σε ιονίζουσα ακτινοβολία (χειρι-
στές) σε ακτινοδιαγνωστικά ή ακτινοθεραπευτικά κέντρα,
πρέπει να είναι προσοντούχο και να έχει κατάλληλη κατάρ-
τιση για την ασφαλή χρήση των μηχανημάτων και τη διεξα-
γωγή των σχετικών πρακτικών. Το προσωπικό, το οποίο
μπορεί να χειρίζεται τα ακτινολογικά συστήματα σε αδει-
οδοτημένα υποστατικά, αναφέρεται ονομαστικά στη χορη-
γούμενη άδεια και ελέγχεται κατά τις επιθεωρήσεις που διε-
ξάγει η Υπηρεσία Ελέγχου και Επιθεώρησης για Ακτινοβο-
λίες.

- Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπεται η χρήση
των ακτινολογικών συστημάτων μόνο σε προσωπικό που
έχει τα κατάλληλα προσόντα και κατάρτιση για τον σκοπό
αυτό, περιλαμβανομένων Τεχνολόγων Ακτινολόγων/Ακτι-
νοθεραπευτών, Ιατρών κ.λπ. Επίσης απαγορεύεται σε οποι-
οδήποτε μέλος του προσωπικού να χρησιμοποιεί μηχανή-
ματα ή να λαμβάνει μέρος σε διαδικασίες για τις οποίες δεν
έχει εκπαιδευτεί/καταρτιστεί.

- Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, που επιτηρεί την
εφαρμογή της πιο πάνω νομοθεσίας λαμβάνει όλα τα απα-
ραίτητα μέτρα με στόχο την προστασία της υγείας των ασθε-
νών, των εργαζομένων και του κοινού σε ακτινοδιαγνωστικά
και ακτινοθεραπευτικά κέντρα και καλεί όλα τα αδειούχα
πρόσωπα, τους εργαζομένους και όλους τους άλλους εμ-
πλεκόμενους φορείς να εφαρμόζουν σχολαστικά τις διατά-
ξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και τα μέτρα για ακτινοπρο-
στασία καθώς και τους όρους της άδειας.

Καλεί, επίσης, οποιονδήποτε διαπιστώνει παραλείψεις ή
παραβάσεις της πιο πάνω νομοθεσίας ή ενδιαφέρεται για
οποιοδήποτε άλλο σχετικό θέμα, όπως ενημερώνει ή απο-
τείνεται στην Υπηρεσία Ελέγχου και Επιθεώρησης για Ακτι-
νοβολίες του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στα τηλέ-
φωνα 22405650/52/53/57/623. n

Έργο ενοποίησης και εκσυγχρονισμού 
των φορολογικών τμημάτων

Στα πλαίσια των διαθρωτικών αλλαγών με στόχο τον
εξορθολογισμό της Δημόσιας Διοίκησης και την κα-
λύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, η Κυβέρνηση απο-

φάσισε την άμεση υλοποίηση του Έργου που αφορά τη δη-
μιουργία μιας νέας ενοποιημένης φορολογικής αρχής.

Η ενοποίηση των φορολογικών τμημάτων σε συνάρτηση
με την ενδυνάμωση του νομοθετικού πλαισίου, την απλο-
ποίηση των διαδικασιών αλλά και τoν εκσυγχρονισμό των
συστημάτων πληροφορικής, θα ενισχύσει την αποτελεσμα-
τικότητα της νέας υπηρεσίας στη βάση καλύτερης φορολο-
γικής συνείδησης και δικαιοσύνης. 

Το νέο τμήμα θα διευκολύνει τη διεκπεραίωση των φορο-
λογικών υποχρεώσεων των πολιτών, ενώ παράλληλα θα έχει
θετικό αντίκτυπο στα έσοδα του κράτους, κυρίως λόγω της
δικαιότερης κατανομής των φορολογικών βαρών με την επέ-
κταση της φορολογικής βάσης.

Τα οφέλη θα είναι επίσης σημαντικά για το προσωπικό του
νέου τμήματος. Οι βελτιωμένες συνθήκες εργασίας που θα

προκύψουν από την απλοποίηση των διαδικασιών και τον
εκσυγχρονισμό των μέσων, τεχνολογικών και άλλων, θα
συμβάλουν στην καλύτερη διεκπεραίωση της αποστολής
τους. 

Για την υλοποίηση αυτού του έργου έχουν συσταθεί οι αρ-
μόδιες Επιτροπές και η Ομάδα Έργου. Σημαντικά βήματα
προς αυτή την κατεύθυνση είναι η διαβούλευση με το προ-
σωπικό των δύο τμημάτων καθώς και με εξωτερικούς εμ-
πλεκόμενους φορείς. 

Το σχέδιο του Έργου Ενοποίησης των Τμημάτων συζητεί-
ται κατά την τρέχουσα περίοδο με την αντίστοιχη ομάδα
έργου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που βρίσκεται
στην Κύπρο, η οποία παρέχει τεχνική υποστήριξη και τεχνο-
γνωσία.

Αναμένεται όπως το τελικό σχέδιο Ενοποίησης των Τμη-
μάτων θα υποβληθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο προς έγ-
κριση μέσα στον Δεκέμβριο του 2013. n

Παρουσίαση 
έξυπνων κινητών

ΟΟργανισμός Νεολαίας παρουσιάζει αύριο στα
ΜΜΕ τη νέα εφαρμογή  για έξυπνα κινητά (smart-
phone application) με στόχο την ενημέρωση των

χρηστών κινητών τηλεφώνων για τις διάφορες Τηλεφωνικές
Γραμμές Συμβουλευτικής και Στήριξης που υπάρχουν στη
χώρα μας.  

Αυτή τη στιγμή δραστηριοποιούνται στην Κύπρο αρκε-
τές Τηλεφωνικές Γραμμές, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ψυ-
χοκοινωνικών θεμάτων που αφορούν στην οικογένεια, στις
σχέσεις, στο σχολείο, στην ασφάλεια στο διαδίκτυο, στην
σεξουαλικότητα, και στις ουσίες εξάρτησης. 

Μέσα από την εφαρμογή οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
πληροφορηθούν για όλες τις υφιστάμενες Γραμμές, και στη
συνέχεια να καλέσουν αυτή που τους ενδιαφέρει.

Στην παρουσίαση θα δοθούν περισσότερες πληροφορίες
για την εφαρμογή αυτή και για Συμβούλους από όλες τις
Υπηρεσίες που συμμετέχουν, ώστε να δοθεί πλήρης εικόνα
για τα  θέματα που απασχολούν την κοινωνία της Κύπρου
σήμερα. n
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Μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη

Με στόχο την ευαισθητοποίηση του
κοινού σε αυτό το μείζον θέματου
Διαβήτη για τη Δημόσια Υγεία από

το 2006 η 14η Νοεμβρίου αποτελεί επίσημη
Παγκόσμια Ημέρα των Ηνωμένων Εθνών
και την πενταετία 2009 μέχρι 2013 έχει ως
θέμα την εκπαίδευση και πρόληψη του Δια-
βήτη. Η παγκόσμια κοινωνία καλείται να
δράσει άμεσα, να δράσει τώρα, αφού ο δια-
βήτης είναι μια χρόνια μεταβολική διατα-
ραχή που δρα αθόρυβα επηρεάζοντας πολλά
όργανα και συστήματα του οργανισμού.

Αποτελεί δε και την τρίτη αιτία θανάτου
παγκόσμια, έχοντας παράλληλα και αυξη-
μένη νοσηρότητα λόγω των πολλαπλών επι-
πλοκών, αφού συγκαταλέγεται στις 10 κύ-
ριες ασθένειες που οδηγούν σε αναπηρίες
μεταξύ των ενηλίκων. Σε ολόκληρο τον
κόσμο ξοδεύτηκαν 471 δισεκατομμύρια δο-
λάρια το 2011.

Υπάρχουν 2 τύποι Διαβήτη: Ο τύπος 1 ή
νεανικός τύπος και ο τύπος 2, ο διαβήτης
ενηλίκων.

Ο Διαβήτης σήμερα τείνει να λάβει δια-
στάσεις πανδημίας. Σύμφωνα με τη Παγκό-
σμια Οργάνωση Υγείας, περισσότερα από
366 εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν σήμερα
από τη διαταραχή και αν δεν ληφθούν απο-
τελεσματικά μέτρα παρέμβασης ο αριθμός
αυτός θα διπλασιαστεί μέχρι το 2030.

Πρόσφατα, έχει παρατηρηθεί ότι ο σακχα-
ρώδης διαβήτης τύπου 2 που ως τώρα εθεω-
ρείτο ο διαβήτης της ώριμης ηλικία, έχει αυ-
ξηθεί ραγδαία και παράλληλα παρουσιάζε-
ται ακόμη και σε παιδιά.

Για την εμφάνιση αυτού του τύπου δια-
βήτη, έχουν ενοχοποιηθεί η παχυσαρκία, ο

ανθυγιεινός τρόπος ζωής, η έλλειψη άσκη-
σης.

Ο διαβήτης δεν αποτελεί μόνο πρόβλημα
δημόσιας υγείας, αλλά και μείζον κοινωνικό
πρόβλημα και απειλή για την οικονομία των
χωρών, οδηγώντας σε ολοένα αυξανόμενες
ανισότητες τόσο μέσα στις ίδιες τις χώρες
όσο και μεταξύ χωρών. Στην εποχή της οικο-
νομικής κρίσης η ανάγκη για εξεύρεση
πόρων γίνεται πιο έντονη λόγω των προ-
κλήσεων που αντιμετωπίζει ο τομέας της
υγείας και που αφορούν στη γήρανση του
πληθυσμού, στην παγκοσμιοποίηση, στην
ολοένα αυξανόμενη πρόοδο του τομέα του
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και των φαρ-
μάκων και στις παράλληλα αυξανόμενες
απαιτήσεις του πληθυσμού. Ταυτόχρονα η
υγεία έχει θετική επίδραση στην οικονομία
και παραγωγικότητα μιας χώρας.

Είναι για αυτό το λόγο που ο διαβήτης και
τα υπόλοιπα μη λοιμώδη νοσήματα έχουν
μπει ψηλά στην παγκόσμια ημερήσια διά-
ταξη και αποτελούν το θέμα μιας καινοτό-
μου Ευρωπαϊκής Συμμαχίας που εκκινεί το
2014 και στην οποία θα λάβει μέρος και το
Υπουργείο Υγείας της Κύπρου , επιλέγοντας
ως πυλώνα τον σακχαρώδη διαβήτη.

Στην Κύπρο το θέμα του διαβήτη αντιμε-

τωπίζεται με μεγάλη σοβαρότητα. Με τη συ-
νεχή εκπαίδευση των Ιατρών, νοσηλευτών
και διαιτολόγων, με την καθημερινή λει-
τουργία κλινικών διαβήτη, παρέχουμε
σωστή ενημέρωση και ρύθμιση των ασθε-
νών. Συγκεκριμένα, έχουν εκπαιδευτεί 15 ια-
τρικοί λειτουργοί και περισσότεροι νοση-
λευτές σε Πανεπιστημιακές Κλινικές του
Εξωτερικού για το πως να διαχειρίζονται τα
άτομα με διαβήτη, με βάση τα πιο σύγχρονα
πρωτόκολλα. Οι λειτουργοί αυτοί στελεχώ-
νουν τις Διαβητολογικές Κλινικές. Ακολου-
θείται παράλληλα, μια ολιστική προσέγγιση
με την εμπλοκή πολλών ειδικοτήτων που θα
παρακολουθούν τον ασθενή για αποφυγή
των επιπλοκών. Στο Νοσοκομείο Λάρνακας
λειτουργεί πρότυπο Διαβητολογικό Κέντρο
στην βάση Ευρωπαϊκού Πρωτοκόλλου που
αγκαλιάστηκε από τους ασθενείς και έχει
ήδη επεκταθεί στην επαρχία Αμμοχώστου
και στα δορυφορικά τους Κέντρα.

Παρά την οικονομική κρίση δεν γίνεται
καμιά έκπτωση σε θέματα ασφάλειας και
ευημερίας των ασθενών. Στο φάσμα των

σκευασμάτων που διαθέτουμε για το δια-
βήτη, περιλαμβάνονται τα πιο εξειδικευμένα
και σύγχρονα φάρμακα , που το κόστος τους
ανέρχεται περίπου στα 4 εκατομμύρια.

Όσον αφορά στις ευάλωτες ομάδες πχ εγ-
κύους και παιδιά, παρέχονται από το Υπουρ-
γείο Υγείας αντλίες ινσουλίνης που συμβάλ-
λουν σε βελτίωση των σακχάρων και της
ποιότητας ζωής τους.

Στην δε παιδο – διαβητολογική κλινική
του Μακαρείου Νοσοκομείου, τοποθετούν-
ται συσκευές συνεχούς παρακολούθησης
σακχάρου που καταγράφουν το σάκχαρο
κάθε 5 λεπτά για 3 μέρες. Οι συσκευές αυτές
βοηθούν στην αξιολόγηση κάθε παιδιού και
στην προσαρμογή ατομικής θεραπευτικής
αγωγής.

Το μήνυμα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας
Διαβήτη , που παραπέμπει στο στόχο της φε-
τινής παγκόσμιας μέρας είναι:

«Ο ένας στα δύο άτομα δεν το γνωρίζει ότι
έχει διαβήτη. Μήπως και εσύ κινδυνεύεις;»

Ας λάβουμε όλοι μαζί λοιπόν μέτρα πρό-
ληψης!n

Εισηγήσεις στη Σύνοδο του Παρισιού για τη Νεανική Απασχόληση

Με παρέμβαση του στη σύνοδο
της ΕΕ στο Παρίσι στις 12 Νοεμ-
βρίου για τη νεανική απασχόληση

ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ανάφερε ότι τους
τελευταίους μήνες, μετά το Ευρωπαϊκό Συμ-
βούλιο του Ιουνίου και τη Σύνοδο του Βερο-
λίνου, όλα τα κράτη μέλη εντατικοποίησαν
τις προσπάθειες τους για αντιμετώπιση της
νεανικής ανεργίας, λαμβάνοντας όλα τα
απαραίτητα μέτρα και επιβεβαιώνοντας κατ’
αυτόν τον τρόπο τη δέσμευσή τους να χειρι-
στούν αυτή την πρόκληση ως μια επείγουσα
προτεραιότητα. 

Προς εκπλήρωση των δεσμεύσεων της και
ύστερα από τη συζήτηση στο Βερολίνο τον
περασμένο Ιούλιο, η Κύπρος μέχρι το τέλος
Δεκεμβρίου θα υποβάλει το Σχέδιο Εφαρμο-
γής Εγγύησης για τη Νεολαία το οποίο θα
αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου Σχεδίου
Δράσης για τη Νεανική Απασχόληση. Τα
μέτρα και οι δράσεις που θα περιλαμβάνον-
ται μπορούν να συνοψιστούν σε τέσσερεις
μεγάλες κατηγορίες:

• Πρώτο, έγκαιρη παρέμβαση που στο-
χεύει στο να αποτρέψει τη νεολαία από το ει-
σέλθει στην ανεργία, να παράσχει έγκαιρη
ταυτοποίηση περιπτώσεων νέων που είναι
υψηλού κινδύνου σε ό,τι αφορά την ανεργία
και λήψη έγκαιρης δράσης για την ένταξη
των νέων στην αγορά εργασίας.

• Δεύτερο, υιοθέτηση διαφόρων ισορρο-
πημένων κατάλληλων μέτρων που θα είναι
στοχευμένα, διαρκή, που θα δημιουργούν
πολλαπλά αποτελέσματα και που κυρίως θα

διευκολύνουν είτε άμεσα είτε έμμεσα τη δη-
μιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

• Τρίτο, βελτίωση της σχέσης μεταξύ ζήτη-
σης και προσφοράς μέσω αναβαθμισμένων
συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους ανέρ-
γους που θα στοχεύει στη βελτίωση της απο-
τελεσματικότητας της ενεργοποίησης μέ-
τρων και στην αποτελεσματική χρήση δια-
θέσιμων κονδυλίων. 

• Τέταρτο, αντιμετώπιση του θέματος της
ζήτησης με τη βελτίωση των υπηρεσιών προς
τους εργοδότες και προώθηση της επιχειρη-
ματικότητας, καθώς και ένα ευνοϊκό επιχει-
ρηματικό περιβάλλον με τη δημιουργία ενός
επιχειρηματικού τρόπου σκέψης και αύξηση
των διαθέσιμων υπηρεσιών στήριξης για τη
δημιουργία νέων επιχειρήσεων. 

Αξιοποιώντας τη μεγάλη και αποδεδειγ-
μένη μας εμπειρία στον κοινωνικό διάλογο
έχουμε εμπλέξει από τα αρχικά στάδια όλους
τους φορείς, περιλαμβανομένων των κοινω-
νικών εταίρων και φυσικά τους ίδιους τους
νέους. 

Είναι σημαντικό τα μέτρα που θα εφαρμο-
στούν το 2014 για να μειώσουν άμεσα την
ανεργία, να είναι σε ευθυγράμμιση με τους
μακροπρόθεσμους στόχους και τις δράσεις
μας και πέραν του 2015. Έτσι, κατά την
άποψή μας, τα μέτρα αυτά πρέπει να συμ-
βάλλουν στη δημιουργία συνθηκών για αει-
φόρο ανάπτυξη, στη δημιουργία επαρκούς
αριθμού καλής ποιότητας θέσεων εργασίας
και στην έγκαιρη πρόβλεψη μελλοντικών ει-
δικοτήτων σε αναπτυσσόμενους τομείς της

οικονομίας. 
Για να αποδώσουν μακροπρόθεσμα και

ουσιαστικά αποτελέσματα είναι σημαντικό
τα περισσότερα μέτρα να επιδιωχθούν ταυ-
τόχρονα και κατά τρόπο ενσωματωμένο,
κάτι που είναι φυσικά πιο εύκολο να το λέει
κανείς παρά να το κάνει, έχοντας υπόψη τις
οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε
οι περισσότεροι. Μια άλλη σημαντική παρά-
μετρος είναι ότι κάθε κράτος μέλος πρέπει
να αναπτύξει τη σωστή πολιτική σύμφωνα
με τις συγκεκριμένες εθνικές συνθήκες δια-
τηρώντας την προσοχή μας την ίδια ώρα και
στη μεγαλύτερη εικόνα, στην ευρωπαϊκή
αγορά εργασίας. Προς τον σκοπό αυτό η αν-
ταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των κρα-
τών μελών δεν λειτουργεί μόνο προς την ενί-
σχυση της αλληλεγγύης, αλλά επίσης παρέ-
χει την ευκαιρία για ένα περιβάλλον
μάθησης που θα μας επιτρέπει να χρησιμο-
ποιούμε και να προσαρμοζόμαστε επιτυχώς
σε μέτρα με βάση τα εθνικά δεδομένα. 

Η διευκόλυνση της κινητικότητας μπορεί
να αποβεί ένα χρήσιμο εργαλείο που μπορεί
να βοηθήσει στη μείωση της ανεργίας. Πι-
στεύω ότι με πλήρη σεβασμό στις αρχές της
ελεύθερης διακίνησης πρέπει να βρούμε άμε-
σους τρόπους βελτίωσης της αποτελεσματι-
κότητας της κινητικότητας. 

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης χαιρέτησε τις
πρωτοβουλίες που προωθούνται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων προς ενίσχυση της
πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

στη χρηματοδότηση με στόχο να ενδυναμω-
θούν οι επενδύσεις και οι επιχειρηματικές
δραστηριότητες και συνεπώς η δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας. 

Εξάλλου, σε δηλώσεις του στους δημοσιο-
γράφους μετά το πέρας της Συνόδου, ο Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας, αφού εξέφρασε την
ικανοποίησή του για την πρόσκληση του
Γάλλου Προέδρου για την οργάνωση της
Διάσκεψης, μετά από παρόμοια Διάσκεψη το
περασμένο καλοκαίρι στο Βερολίνο, υπο-
γράμμισε ότι δόθηκε στο σύνολο σχεδόν των
ηγετών των χωρών μελών της ΕΕ, η ευκαι-
ρία να συζητήσουν θέματα που άπτονται του
θέματος της νεανικής ανεργίας ή απασχόλη-
σης, προγράμματα που θα πρέπει να εισαχ-
θούν, μέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν,
ούτως ώστε να ανταποκριθούμε σε αυτή την
τεράστια πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι
περισσότερες χώρες της ΕΕ.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση όσον
αφορά τη σημασία του σχεδίου για την
Κύπρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε
τη σημασία του σχεδίου για την Κύπρο και
την ικανότητα της χώρας μας να εκμεταλ-
λευτεί στο έπακρο τις νέες δυνατότητες που
δημιουργούνται, συμβάλλοντας έτσι και
στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης
και των επιπτώσεών της. 

Αναμένεται να πραγματοποιηθεί νέα πα-
ρόμοια Διάσκεψη τον προσεχή Απρίλιο στη
Ρώμη. n

Δωρεάν μετρήσεις μονοξειδίου του άνθρακα και
εγγραφές στις κλινικές διακοπής του καπνίσματος

Το Υπουργείο Υγείας ενημερώνει το κοινό ότι κατά τη διάρκεια της εκστρατείας
της Πνευμονολογικής Εταιρείας Κύπρου για τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπά-
θεια, θα πραγματοποιούνται δωρεάν μετρήσεις μονοξειδίου του άνθρακα και εγ-

γραφές στις κλινικές διακοπής του καπνίσματος ως ακολούθως:
Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2013, Mall Λευκωσίας, 11.00 π.μ. - 4.00 μ.μ.
Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2013, Mall Λεμεσού, 11.00 π.μ. - 4.00 μ.μ. 
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Μαζί αλλάζουμε τη Δημόσια Διοίκηση

Σταθερή πρόοδος στην υλοποίηση των Δραστηριοτήτων Μάθησης  
από τα Προγράμματα της Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης

Κατά την υφιστάμενη περίοδο, οι ενέργειες που υλοποι-
ήθηκαν στο πλαίσιο της σύμβασης «Σχεδιασμός, Υλο-
ποίηση και Αξιολόγηση Δραστηριοτήτων Μάθησης για

τα τρία Επίπεδα της Κυπριακής Δημόσιας Υπηρεσίας» αφορούν
την έναρξη 3 δεσμών, που απασχόλησαν 28 οργανισμούς, με 562
συμμετέχοντες συνολικά. Η εκπαίδευση των συμμετεχόντων
ολοκληρώθηκε μέσα από 25 εκπαιδευτικές δραστηριότητες,
μέσα στην τάξη. Παράλληλα με τις δραστηριότητες αυτές, ανα-

τέθηκε ένας επαγγελματίας καθοδηγητής (coach) για κάθε συμ-
μετέχοντα οργανισμό, ο οποίος ανέλαβε τη διοργάνωση εργα-
στηρίων στρατηγικού προγραμματισμού, που είναι και το κύριο
αντικείμενο του έργου. Πιο συγκεκριμένα, υλοποιήθηκαν ενέρ-
γειες που αφορούν:

• Εκπαίδευση των Εκπαιδευτών/Καθοδηγητών. Σεμινάρια
“Train the Trainer” και συναντήσεις όπως και εκπαιδευτικό σε-
μινάριο για τη χρήση της μεθοδολογίας Action Learning. 

• Επικοινωνία με τους Πυρήνες Μάθησης, επικοινωνία με
συμμετέχοντες και αποστολή προσκλήσεων. 

• Οριστικοποίηση της λίστας των συμμετεχόντων, ανά επί-
πεδο, για τις 3 δέσμες και κατανομή των συμμετεχόντων σε
ομάδες συμμετοχής στα εκπαιδευτικά προγράμματα. 

• Διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τις Δέσμες 1-3. 
Όσον αφορά στον σχεδιασμό και υλοποίηση των work-based

projects, υλοποιήθηκαν ενέργειες που αφορούν: 
• Ανάθεση εγκεκριμένων καθοδηγητών, ανά οργανισμό για

τις 3 δέσμες, από την αναθέτουσα αρχή 
• Οργάνωση και διεξαγωγή συναντήσεων και εργαστηρίων

καθοδήγησης. 
• Εντοπισμό των στρατηγικών στόχων των περισσότερων ορ-

γανισμών της Δέσμης 1 
• Επανεξέταση του οράματος και της αποστολής, από τους

περισσότερους οργανισμούς της Δέσμης 2 
• Διεξαγωγή της αρχικής συνάντησης σχεδιασμού στους ορ-

γανισμούς τής Δέσμης 3 

Κατά την επόμενη περίοδο προγραμματίζονται οι ενέργειες
που αφορούν: 

1. Δράσεις υλοποίησης και υποστήριξης, όπως προβλέπονται
στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, για τους οργανισμούς της Δέ-
σμης 1, 2, 3. 

2. Δράσεις προετοιμασίας, υλοποίησης και υποστήριξης, όπως
προβλέπονται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, για τους οργανι-
σμούς της Δέσμης 4.

Ακολουθεί αναλυτικός κατάλογος με τον αριθμό συμμετεχόν-
των ανά οργανισμό όπως επίσης και ανά δέσμη οργανισμών.

Σχόλια και εμπειρίες των συμμετεχόντων από τα Εκπαι-
δευτικά Προγράμματα

Αλέκος Μιχαηλίδης, Γενικός Διευθυν-
τής Υπουργείου Συγκοινωνιών και
Έργων

Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και
Έργων επέλεξε να συμμετάσχει στο
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για Στρατη-
γική Ηγετική και

Διευθυντική Ανάπτυξη της Κυπρια-
κής Ακαδημίας Δημόσιας Υπηρεσίας
στη Δέσμη 3, η οποία ξεκίνησε τον Μάιο 2013.

Το Πρόγραμμα αυτό δίνει έμφαση στην πρακτική εφαρμογή
της μάθησης που προσφέρεται μέσα από τα εκπαιδευτικά προ-
γράμματα στην τάξη, μεγιστοποιώντας τα οφέλη για τους ορ-
γανισμούς και συμβάλλοντας θετικά στην προώθηση αλλαγών
στη Δημόσια Υπηρεσία. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται
μας προσφέρει ευκαιρίες οριζόντιας επικοινωνίας με άλλα δι-
ευθυντικά στελέχη από διαφορετικούς οργανισμούς, ενισχύον-
τας την αποτελεσματική ανταλλαγή εμπειριών.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα πάντα με τη μεθοδολογία, μάς έχει
ανατεθεί, ως Υπουργείο, ένας εξωτερικός καθοδηγητής, ο
οποίος οργανώνει και συμμετέχει σε σχετικές συναντήσεις με
το προσωπικό όλων των διευθυντικών επιπέδων του Υπουρ-
γείου. Αυτό έχει ενισχύσει και τη συνεργασία μεταξύ των στε-
λεχών από διαφορετικά διευθυντικά επίπεδα, συμβάλλοντας
στην ανάπτυξη της συλλογικότητας, πετυχαίνοντας τον καλύ-
τερο προγραμματισμό και διασφαλίζοντας την επιτυχή υλοποί-
ηση στη συνέχεια. Με το τέλος της εννεάμηνης αυτής παρέμ-
βασης, προσβλέπουμε ότι το Υπουργείο μας θα έχει ένα
ολοκληρωμένο Στρατηγικό Προγραμματισμό και ένα Σχέδιο
Δράσης για το επόμενο έτος, στο οποίο θα καταγράφονται συγ-
κεκριμένες δράσεις που θα πρέπει να προωθηθούν για να επι-
τευχθούν οι στόχοι που έχουμε θέσει.

Δρ Πόπη Κανάρη, Διευθύντρια Γενικού
Χημείου του Κράτους

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για
Στρατηγική Ηγετική και Διευθυντική
Ανάπτυξη της Κυπριακής Ακαδημίας
Δημόσιας Υπηρεσίας σε συνεργασία με
την Κοινοπραξία “Ηγετικός Παλμός”
αποτελούμενης από τις Εταιρείες Price-
waterhouseCoopers Ltd και CIIM ξεκί-

νησε μέσα στη δίνη της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που
περνά η χώρα μας, και πέραν των άλλων τραπεζικών προβλη-
μάτων που πρέπει να λυθούν, καλείται η Κυβέρνηση να προβεί
σε μεταρρυθμίσεις της Δημόσιας Υπηρεσίας για να διορθωθούν
τα λάθη του παρελθόντος.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία οργανώθηκαν δίνουν
σε εμάς, τα διευθυντικά στελέχη, το έναυσμα να αντιμετωπί-
σουμε πιο άμεσα τα προβλήματα της κακής νοούμενης δημοσι-
οϋπαλληλικής κουλτούρας, να βελτιώσουμε την παραγωγικό-
τητα και ανταποκρισιμότητα με νέες δομές, καινοτομία, ευελιξία
και με στόχο τη μείωση δαπανών.

Στα εκπαιδευτικά προγράμματα, λόγω του ότι συμμετέχουν
διευθυντικά στελέχη από διάφορες υπηρεσίες, αναπτύσσεται
περισσότερο η ομαδικότητα και η διασύνδεση αφού ο καθένας
έχει τις δικές του εμπειρίες και ενισχύεται η επικοινωνία για
προώθηση του ίδιου στόχου, η χάραξη κοινού σχεδιασμού με
τρόπο που να αυξάνεται η κατανόηση και η εμπέδωση της ανάγ-
κης για αλλαγή.

Έχουμε μια κυβέρνηση που πρέπει να παραδώσουμε στις επό-
μενες γενιές και από εμάς εξαρτάται να εξασφαλίσουμε τη βιω-
σιμότητα της Δημόσιας Υπηρεσίας μετατρέποντάς την σε επι-
χειρούσα δημόσια διοίκηση με ευελιξία για να διαμορφώνεται
συνεχώς στα νέα δεδομένα και αντιλήψεις.

Ευελπιστώ ότι με όραμα, συλλογικότητα, δυναμισμό και με
πολιτική βούληση, η προσπάθεια που γίνεται από τους συνδιορ-
γανωτές, τους οποίους και ευχαριστούμε, θα ενισχύσουν ακόμη
περισσότερο σε ουσιαστικό επίπεδο τη δική μας συμβολή στο
μέλλον για μια πιο αποδοτική Δημόσια Διοίκηση που να αντα-
ποκρίνεται στις συνεχώς νέες απαιτήσεις της κοινωνίας.

Αντρέας Γρηγορίου, Γενικός Διευθυντής
του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

Το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών
συμμετέχει στο «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης
για Στρατηγική, Ηγετική και Διευθυντική
Ανάπτυξη της Κυπριακής Δημόσιας Υπη-
ρεσίας» με 20 άτομα που προέρχονται από

Διευθυντικά, και Μεσοδιευθυντικά Στελέχη καθώς και Υπεύθυ-
νους Τομέων και Υπηρεσιών.

Από τις πρώτες κιόλας συναντήσεις διαφάνηκε η σπουδαι-
ότητα του προγράμματος, τόσο από το περιεχόμενο, όσο και
από τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται. Με βάση ένα ευρύ
φάσμα θεμάτων όπως στρατηγική, ηγεσία, διευθυντική ανά-
πτυξη, το πρόγραμμα κίνησε και κράτησε το ενδιαφέρον των
συμμετεχόντων καθ’ όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής των σεμι-
ναρίων.

Το πρόγραμμα διεξάγεται σε μια περίοδο δύσκολη για τη Δη-
μόσια Υπηρεσία αλλά συνάμα και κατάλληλη αφού όλοι οι Ορ-
γανισμοί καλούνται να αναγνωρίσουν τα δυνατά και αδύνατά
τους σημεία καθώς και ποια στρατηγική και πρακτικές θα πρέ-
πει να εφαρμόσουν ώστε να βελτιώσουν τη Δημόσια Υπηρεσία
προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και της ανάπτυξης, με λι-
γότερους πόρους τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε υλικά
μέσα.

Το πρόγραμμα δημιούργησε ευκαιρίες γνωριμίας με άλλα δι-
ευθυντικά στελέχη του δημοσίου καθώς και ανταλλαγής από-
ψεων σε θέματα στρατηγικής ανάπτυξης, αύξησης της παραγω-
γικότητας, μείωσης του κόστους, βελτίωσης της ποιότητας των
υπηρεσιών, αντιμετώπισης του ανταγωνισμού και άλλα συναφή
θέματα. Οι συμμετέχοντες ανέλυσαν τις βέλτιστες πρακτικές
που εφαρμόζουν στους Οργανισμούς τους, δίνοντας έτσι την
ευκαιρία στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας που δραστηριοποιούν-
ται σε διαφορετικούς τομείς να εκφράσουν αρνητικά ή θετικά
σχόλια και να υποβάλουν εισηγήσεις για καλύτερες υπηρεσίες,
με βάση και τις δικές τους εμπειρίες. Οι ζωντανές συζητήσεις
που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος αποτύπω-
σαν τον ενθουσιασμό και την προθυμία των συμμετεχόντων να
προβούν σε αλλαγές με στόχο την ουσιαστική βελτίωση της δη-
μόσιας υπηρεσίας μέσω ενός σωστού και ευέλικτου στρατηγι-
κού σχεδιασμού.

Αθηνά Στεφάνου, Συντονίστρια Μάθησης του Τμήματος
Εσωτερικών Προσόδων

Το ΤΕΠ έχει αναγνωρίσει τη σημαντικότητα του έργου για

την βελτίωση και αποτελεσματικότητα της
Δημόσιας Υπηρεσίας από πολύ νωρίς.
Πέραν από το όφελος που θα έχουν οι συ-
νάδελφοι και τελικά το Τμήμα μέσα από
την εκπαίδευση στη τάξη, το επίπεδο 1 των
συμμετεχόντων, που αποτελείται από τον
Διευθυντή και τους Πρώτους Λειτουργούς
Εσωτερικών Προσόδων, θα ετοιμάσει
στρατηγικό πλάνο με εφαρμογή από 1.1 2014 το οποίο θα έχει
στόχο την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία
του ΤΕΠ, με τροφοδότηση ιδεών από το εργατικό δυναμικό του
Τμήματος δηλαδή τα επίπεδα 2 και 3. Το στρατηγικό πλάνο θα
ετοιμαστεί υπό την καθοδήγηση του κ. Φίλιππου Σώσειλου της
Price Waterhouse Coopers Κύπρου, μέσα από μια συνεργασία
του ΤΕΠ και του ιδιωτικού τομέα, με στόχο την ενδυνάμωση
της συνεργασίας υλοποίησης αυτού.

Tα επίπεδα 2 και 3, (γύρω στους 100 συναδέλφους), θα ετοι-
μάσουν ατομικές μελέτες (work based projects), που θα επιλέ-
ξουν σε συνεννόηση με τον καθοδηγητή τους και που θα βοη-
θήσουν στην επίτευξη των στόχων που θα καθοριστούν και

συνεπώς στην αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουρ-
γία του Τμήματος.

Οι μελέτες θα αφορούν την εφαρμογή νέων πρακτικών ή την
βελτίωση υπαρχουσών πρακτικών, το καθορισμό μη διατυπω-
μένων διαδικασιών ή ανομοιόμορφων διαδικασιών, και την βελ-
τίωση νομοθεσιών ή εγκυκλίων.

Το πλεονέκτημα μέσα από το έργο είναι ότι τα μέτρα που θα
καταγραφούν ( στρατηγικό πλάνο, μελέτες) και θα ληφθούν για
την αύξηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του
ΤΕΠ, θα έλθουν μέσα από την εμπειρία, την συνεργασία και την
επιθυμία όλων των συναδέλφων να συνεισφέρουν στη βελτίωση
του Τμήματος τους και συνεπώς στην οικονομική βελτίωση της
χώρας τους.

Η ΚΑΔΔ προσφέρει αυτό το έργο, μάλιστα ,με χρηματοδό-
τηση από Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα επαφίεται στους Διευθυντές
των Τμημάτων να αντιληφθούν και να αξιοποιήσουν αυτό το
έργο στο μέγιστο για την βελτίωση των Τμημάτων που διοι-
κούν. n

Η επικαι-

ρότητα 

του ΜΑΘ

Πίνακας 1 – Αριθμός συμμετεχόντων ανά Οργανισμό

Πίνακας 2 – Συμμετέχοντες ανά Δέσμη Οργανισμών

Δεκάδες εθελοντές των Σωμάτων Εθελοντών συμμε-
τέχουν και στηρίζουν με την εθελοντική προσφορά τους
την Παγκύπρια Εκστρατεία Συλλογής Τροφίμων η

οποία θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 20 Νοεμβρίου – 20 Δεκεμ-
βρίου 2013 σε όλα τα δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύ-
ματα της ελεύθερης Κύπρου για ενίσχυση των οικογενειών της
Κύπρου που χρήζουν στήριξης. 

Οι εθελοντές των Σωμάτων Εθελοντών θα μεταφέρουν σε
όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα αριθμό χάρτινων κιβωτίων τα
οποία θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες της εκστρατείας
καθώς και τυχόν πλεονάσματα τροφίμων από τα σχολεία στις
επαρχιακές αποθήκες. 

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε κι εσείς να βοηθήσετε στην
παγκύπρια εκστρατεία συλλογής τροφίμων μπορείτε να επικοι-
νωνήσετε με το Σώμα Εθελοντών στην επαρχία σας: 

Λευκωσία 22512602, Λεμεσός 25737761, Λάρνακα 24650525,

Πάφος 26953725, Αμμόχωστος 99124521
Η βοήθεια όλων είναι απαραίτητη για τη στήριξη των οικο-

γενειών που έχουν ανάγκη.
Το Σώμα Εθελοντών, το οποίο δημιουργήθηκε το 1991 από

το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού και σή-
μερα λειτουργεί από τα Επαρχιακά Συντονιστικά Συμβούλια
Εθελοντισμού,  είναι το κεντρικό σημείο επαφής και προαγωγής
της εθελοντικής προσφορά στην Κύπρο και είναι αρμόδιο για
την εγγραφή εθελοντών, τον εντοπισμό αναγκών για εθελον-
τική προσφορά και την τοποθέτηση των εθελοντών στις ανάγ-
κες που υπάρχουν με βάση τα ενδιαφέροντα τους και το χρόνο
που διαθέτουν. 

Εάν θέλεις κι εσύ να γνωρίσεις τον όμορφο κόσμο του εθε-
λοντισμού κάνε εγγραφή σου σήμερα στο Σώμα Εθελοντών της
επαρχίας σου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης Εθελοντισμού
www.ethelontis.net. n

Εθελοντές των Σωμάτων Εθελοντών συμμετέχουν 
στην Παγκύπρια Εκστρατεία Συλλογής Τροφίμων
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ΝEΑ ΑπO τηΝ ΕυρωπΑϊΚH EΝωση

Η οικονομική διακυβέρνηση της ΕΕ
Τα μαθήματα που πήραμε από την πρόσφατη οικονομική

και χρηματοοικονομική κρίση και την κρίση του δημόσιου
χρέους οδήγησαν σε διαδοχικές μεταρρυθμίσεις των κανό-
νων της ΕΕ, με τη θέσπιση, μεταξύ άλλων, νέων συστημά-
των εποπτείας των δημοσιονομικών και οικονομικών πολι-
τικών και ενός νέου δημοσιονομικού χρονοδιαγράμματος.

Οι νέοι κανόνες που εισάγονται βασίζονται στο πλαίσιο
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, του χρονοδιαγράμματος χάραξης πολιτικής της ΕΕ. Αυτό το
ολοκληρωμένο σύστημα εξασφαλίζει σαφέστερους κανόνες, καλύτερο συντονισμό των εθνι-
κών πολιτικών σε όλη τη διάρκεια του έτους, τακτική παρακολούθηση και ταχύτερες κυρώ-
σεις σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων. Το σύστημα αυτό βοηθά τα κράτη μέλη να εκ-
πληρώνουν τις δημοσιονομικές και μεταρρυθμιστικές τους δεσμεύσεις, καθιστώντας πα-
ράλληλα την Οικονομική και Νομισματική Ένωση πιο ισχυρή στο σύνολό της.

Πριν από την κρίση, ο σχεδιασμός της δημοσιονομικής και οικονομικής πολιτικής στην
ΕΕ πραγματοποιούνταν με διάφορες διαδικασίες. Δεν υπήρχε συνολική εικόνα των προ-
σπαθειών που καταβάλλονταν σε εθνικό επίπεδο και τα κράτη μέλη δεν είχαν καμία ευκαι-
ρία να συζητήσουν σχετικά με τη συλλογική στρατηγική για την οικονομία της ΕΕ.

Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, που καθιερώθηκε το 2010, εξασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη συζη-
τούν τα δημοσιονομικά και οικονομικά τους σχέδια με τους εταίρους τους στην ΕΕ σε συγ-
κεκριμένες χρονικές στιγμές κατά τη διάρκεια του έτους. Αυτό τους επιτρέπει τον εκατέρω-
θεν σχολιασμό των σχεδίων και δίνει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να παρέχει σε εύθετο
χρόνο κατευθυντήριες γραμμές σε θέματα πολιτικής, προτού παρθούν αποφάσεις σε εθνικό
επίπεδο. Η Επιτροπή ελέγχει επίσης εάν τα κράτη μέλη εργάζονται για την απασχόληση,
την εκπαίδευση, την καινοτομία, το κλίμα και τους στόχους για τη μείωση της φτώχειας με
την μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ, Ευρώπη 2020.

Ο κύκλος ξεκινά τον Νοέμβριο κάθε έτους με την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης που
καταρτίζει η Επιτροπή, η οποία παρέχει στα κράτη μέλη κατευθυντήριες γραμμές σε θέματα
πολιτικής.

Ειδικές ανά χώρα συστάσεις που δημοσιεύονται την άνοιξη παρέχουν στα κράτη μέλη εξα-
τομικευμένες συμβουλές όσον αφορά βαθύτερες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, η ολοκλή-
ρωση των οποίων συχνά απαιτεί περισσότερο από ένα έτος.

Η παρακολούθηση του προϋπολογισμού της ζώνης του ευρώ εντατικοποιείται προς το
τέλος του έτους, με τα κράτη μέλη να υποβάλλουν σχέδια δημοσιονομικών προγραμμά-
των..Η Επιτροπή παρακολουθεί την εφαρμογή των προτεραιοτήτων και των μεταρρυθμί-
σεων πολλές φορές το χρόνο, εστιάζοντας στη ζώνη του ευρώ και στα κράτη μέλη με δη-
μοσιονομικά ή οικονομικά προβλήματα. n

Ενίσχυση της εποπτείας 
στη ζώνη του ευρώ 

Προς μια ολοκληρωμένη αγορά 
ενέργειας στην ΕΕ 

Η δημιουργία σύγχρονων υποδομών με επαρκείς διασυνδέσεις και
αξιόπιστα δίκτυα έχει καθοριστική σημασία για μια ολοκληρωμένη
αγορά ενέργειας όπου οι καταναλωτές θα έχουν τις καλύτερες υπηρε-
σίες στην καλύτερη τιμή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε γύρω στα
250 έργα υποδομής καίριας σημασίας για τον τομέα της ενέργειας. 

Πρόκειται για «έργα κοινού ενδιαφέροντος» για τα οποία θα προ-
βλέπονται ταχείες διαδικασίες αδειοδότησης και ευνοϊκότερες ρυθμί-
σεις, καθώς και δυνατότητα πρόσβασης στον χρηματοδοτικό μηχανι-

σμό «Συνδέοντας την Ευρώπη», στο πλαίσιο του οποίου έχουν δεσμευθεί 5,85 δισ. ευρώ για
διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές την περίοδο 2014-20. Έτσι θα επιτευχθεί η ταχύτερη
υλοποίηση των έργων και η προσέλκυση επενδυτών. Όταν περατωθούν, τα έργα αυτά θα
βοηθήσουν τα κράτη μέλη να ολοκληρώσουν τις ενεργειακές τους αγορές και να διαφορο-
ποιήσουν τις πηγές ενέργειας που χρησιμοποιούν, ενώ ορισμένα κράτη μέλη θα μπορέσουν
να βγουν από την ενεργειακή τους απομόνωση. 

Ο κατάλογος περιλαμβάνει 140 έργα στον τομέα της μεταφοράς και αποθήκευσης ηλε-
κτρικής ενέργειας, 100 περίπου έργα στον τομέα της μεταφοράς και αποθήκευσης φυσικού
αερίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, καθώς και διάφορα έργα στους τομείς του πε-
τρελαίου και των «έξυπνων» δικτύων. Τα έργα αυτά θα τύχουν ευνοϊκής ρύθμισης:

- ταχύτερες διαδικασίες σχεδιασμού και αδειοδότησης 
- μία μόνον αρμόδια εθνική αρχή θα λειτουργεί ως σημείο ενιαίας εξυπηρέτησης 
- μικρότερο διοικητικό κόστος για τους διαχειριστές των έργων και τις αρχές 
- μεγαλύτερη διαφάνεια και συμμετοχή του κοινού
- αυξημένη προβολή και ελκυστικότητα των έργων για τους επενδυτές 
- δυνατότητα χρηματοδότησης από τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη», που θα

συμβάλει σημαντικά στην κινητοποίηση των απαραίτητων ιδιωτικών και δημόσιων πόρων.
Η χρηματοδότηση θα μπορούσε να ξεκινήσει ήδη το 2014.

Για να συμπεριληφθεί στον κατάλογο, ένα έργο πρέπει να αποδίδει σημαντικά οφέλη σε
τουλάχιστον δύο κράτη μέλη, να συμβάλει στην ολοκλήρωση της αγοράς και την τόνωση
του ανταγωνισμού, να ενισχύει την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και να μειώνει
τις εκπομπές CO2.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρακολουθεί στενά την εφαρμογή των μέτρων αδειοδότησης
καθώς και την υλοποίηση των έργων. Τέλος, ο κατάλογος των έργων θα επικαιροποιείται
κάθε δύο χρόνια, έτσι ώστε να προστίθενται έργα που καλύπτουν νέες ανάγκες και να δια-
γράφονται ξεπερασμένα έργα. n

Το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης
Το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης θεσπί-

στηκε κατά την ίδια χρονική στιγμή με το ενιαίο νόμι-
σμα για να διασφαλίσει υγιή δημόσια οικονομικά.
Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο εφαρμοζόταν πριν από
την κρίση δεν απέτρεψε την εμφάνιση σοβαρών δη-
μοσιονομικών ανισορροπιών σε ορισμένα κράτη μέλη.

Η πολιτική αυτή αναθεωρήθηκε μέσω του εξάπτυ-
χου (το οποίο κατέστη νόμος το Δεκέμβριο του 2011)

και του δίπτυχου (η οποία ετέθη σε ισχύ το Μάιο του 2013) και ενισχύθηκε από τη Συνθήκη
για τη σταθερότητα, τον συντονισμό και τη διακυβέρνηση (η οποία ετέθη σε ισχύ τον Ια-
νουάριο του 2013 στις 25 υπογράφουσες χώρες).

- Ονομαστικό έλλειμμα και όρια χρέους: Τα όρια του 3% του ΑΕΠ για τα ελλείμματα και
του 60% του ΑΕΠ για το χρέος έχουν καθοριστεί στο σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυ-
ξης και κατοχυρώνονται στη Συνθήκη. 

- Μεγαλύτερη προσοχή στο χρέος: Οι νέοι κανόνες καθιστούν λειτουργικό το ισχύον όριο
του χρέους του 60% του ΑΕΠ. 

- Νέα τιμή αναφοράς για τις δαπάνες: Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, οι δημόσιες δα-
πάνες δεν πρέπει να αυξάνονται ταχύτερα από τη μεσοπρόθεσμη δυνητική αύξηση του ΑΕΠ,
εκτός αν συνοδεύονται από επαρκή έσοδα.

- Η σημασία που έχει η υποκείμενη δημοσιονομική θέση: Το σύμφωνο σταθερότητας και
ανάπτυξης επικεντρώνεται περισσότερο στη βελτίωση των δημόσιων οικονομικών σε διαρ-
θρωτικούς όρους, Τα κράτη μέλη ορίζουν τους δικούς τους μεσοπρόθεσμους δημοσιονομι-
κούς στόχους, οι οποίοι επικαιροποιούνται τουλάχιστον ανά τριετία, με στόχο τη βελτίωση
του διαρθρωτικού ισοζυγίου κατά 0,5% του ΑΕΠ ετησίως. 

- Φορολογικό σύμφωνο για 25 κράτη μέλη: Σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη σταθερότητα,
τον συντονισμό και τη διακυβέρνηση, από τον Ιανουάριο του 2014 οι μεσοπρόθεσμοι δη-
μοσιονομικοί στόχοι πρέπει να κατοχυρώνονται στο εθνικό δίκαιο και τα διαρθρωτικά ελ-
λείμματα θα πρέπει να ανέρχονται στο 0,5% του ΑΕΠ.

- Ευελιξία κατά τη διάρκεια μιας κρίσης: Το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης εστιά-
ζει στην υποκείμενη δημοσιονομική θέση μεσοπρόθεσμα και ως εκ τούτου μπορεί να είναι
ευέλικτο κατά τη διάρκεια μιας κρίσης. Εάν ο ρυθμός ανάπτυξης μειωθεί απροσδόκητα, τα
κράτη μέλη με δημοσιονομικά ελλείμματα που υπερβαίνουν το 3% του ΑΕΠ μπορούν να
έχουν στη διάθεσή τους επιπλέον χρόνο για να τα διορθώσουν.. Αυτή ήταν η περίπτωση το
2012 για την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ελλάδα και το 2013 για τη Γαλλία, τις Κάτω
Χώρες, την Πολωνία και τη Σλοβενία. n

Έρευνα / Επιμέλεια:
Κυριάκος  Ανδρέου

Η κρίση έδειξε ότι οι δυσχέρειες σε ένα κράτος μέλος
της ζώνης του ευρώ μπορεί να έχουν σημαντικές αλυσι-
δωτές επιπτώσεις σε γειτονικές χώρες. Συνεπώς, επι-
βάλλεται επιπλέον εποπτεία για να περιορίζονται τα
προβλήματα προτού καταστούν συστημικά.

Το δίπτυχο, το οποίο τέθηκε σε ισχύ στις 30 Μαΐου
2013, εισήγαγε ένα νέο κύκλο παρακολούθησης για τη
ζώνη του ευρώ με την υποβολή σχεδίων των προϋπολο-

γισμών των κρατών μελών κάθε Οκτώβριο (εκτός από εκείνους που υπόκεινται σε προ-
γράμματα μακροοικονομικής προσαρμογής). Στη συνέχεια, η Επιτροπή εκδίδει γνώμη επ’
αυτών.

Έτσι, δίνεται η δυνατότητα για διεξοδικότερη παρακολούθηση των χωρών της ζώνης του
ευρώ σε κατάσταση υπερβολικού ελλείμματος, καθώς και για στενότερη επιτήρηση όσων αν-
τιμετωπίζουν σοβαρότερες δυσκολίες.

- Τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος πρέπει να υπο-
βάλουν τακτικές εκθέσεις προόδου σχετικά με τον τρόπο διόρθωσης των ελλειμμάτων τους.
Η Επιτροπή μπορεί πλέον να ζητά περισσότερες πληροφορίες ή να προτείνει να αναληφθεί
περαιτέρω δράση από τα κράτη μέλη που κινδυνεύουν να χάσουν τις προθεσμίες για το έλ-
λειμμά τους. Τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ με υπερβολικά ελλείμματα πρέπει επίσης να
υποβάλουν προγράμματα οικονομικής εταιρικής σχέσης, τα οποία περιέχουν σχέδια για λε-
πτομερείς δημοσιονομικές-διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις (για παράδειγμα, για τα συντα-
ξιοδοτικά συστήματα, τη φορολογία ή την κρατική υγειονομική περίθαλψη) που θα διορ-
θώσουν τα ελλείμματά τους με βιώσιμο τρόπο.

- Τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν δημοσιονομικές δυσχέρειες ή εντάσσονται σε προ-
γράμματα προληπτικής βοήθειας από τον ευρωπαϊκό μηχανισμό σταθερότητας υπάγονται
σε «ενισχυμένη εποπτεία», που σημαίνει ότι θα δέχονται τακτικές αποστολές επιθεώρησης
από την Επιτροπή και θα πρέπει να γνωστοποιούν πρόσθετα στοιχεία σχετικά με τους χρη-
ματοπιστωτικούς τους τομείς.

- Προγράμματα οικονομικής βοήθειας: Τα κράτη μέλη των οποίων οι δυσκολίες μπορούν
να έχουν «σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις» στην υπόλοιπη ζώνη του ευρώ μπορούν να
κληθούν να συντάξουν πλήρη προγράμματα μακροοικονομικής προσαρμογής. 

- Άσκηση εποπτείας μετά το πρόγραμμα: Τα κράτη μέλη θα παραμείνουν σε εποπτεία μετά
το πρόγραμμα, εφόσον το 75% της κάθε οικονομικής βοήθειας που δόθηκε παραμένει ανε-
ξόφλητο. n
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AπΟ την EλλΑδΑ κΑι τΟν υπΟλΟιπΟ KΟσμΟ

Την έξοδο Ιρλανδίας και Ισπανίας από τα
προγράμματα στήριξης πανηγυρίζει η ΕΕ

Με ανακούφιση και ικανοποίηση έγινε δεκτή
στην Ευρώπη η «βούλα» που έβαλε το Eurogroup στην
αυτόνομη έξοδο Ιρλανδίας και Ισπανίας από τα προ-
γράμματα στήριξης: Τα ΜΜΕ βλέπουν μία σπάνια
καλή είδηση γύρω από τις εξελίξεις για την κρίση στην
Ευρωζώνη ενώ οι αξιωματούχοι βλέπουν επιβεβαίωση
της τακτικής που ακολουθεί η Ευρωζώνη. Την ευφο-
ρία ωστόσο δεν συμμερίζονται όλοι, με ορισμένους οι-
κονομολόγους να προειδοποιούν για υπερβάλλουσα

αισιοδοξία και να υπενθυμίζουν τη θέση των υπόλοιπων «διασωθέντων» και δη της Αθή-
νας.

To Δουβλίνο και η Μαδρίτη αναγκάστηκαν να ζητήσουν βοήθεια λόγω του προβληματι-
κού τους τραπεζικού τομέα. Η ιρλανδική διάσωση είχε γίνει με «πλήρες» μνημόνιο,  ενώ η
«ήπια» διάσωση της Μαδρίτης αξιοποίησε τα μέτρα με τα οποία είχαν ενδιάμεσα εξοπλιστεί
οι μηχανισμοί στήριξης της Ευρωζώνης, γλιτώνοντας τους «17» από μία δύσκολη επιχείρηση
διάσωσης μίας από τις μεγαλύτερες οικονομίες της.

«Οι δύο οικονομίες επέστρεψαν στην οδό της ανάκαμψης» ανέφερε ο πρόεδρος του Eu-
rogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ μετά τη συνεδρίαση της Πέμπτης, στην οποία επικυρώθηκε
ότι το Δουβλίνο θα βγει στις 15 Δεκεμβρίου χωρίς προληπτικά μέτρα στήριξης από το πρό-
γραμμα και η Μαδρίτη τον Ιανουάριο.

Οι αξιωματούχοι της Ευρωζώνης θεωρούν, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά το Associated
Press, ότι η έκβαση δικαιώνει την προσέγγιση των Βρυξελλών στην κρίση της Ευρωζώνης.
«Είχαμε δύο επιτυχημένες εμπειρίες, και πιστεύω πως αυτό είναι πολύ σημαντικό» είπε ο
Ντάισελμπλουμ.

Την θέση του Ντάισελμπλουμ πως «η στήριξη στις δύο χώρες αποδείχθηκε επιτυχημένη»,
όπως τόνισε, συμμερίστηκε και υπερθεμάτισε και ο γερμανός υπουργός Οικονομικών Βόλφγ-
κανκ Σόιμπλε. Η εξέλιξη, είπε ο Σόιμπλε, «δείχνει πως η πολιτική για την σταθεροποίηση του
ευρωπαϊκού νομίσματος είναι επιτυχημένη και ορθή».

Οι πρώτες φωνές στον ευρωπαϊκό τύπο συμμερίζονται μεν την ικανοποίηση, αλλά επιση-
μαίνουν τις επιφυλάξεις τους για υπέρμετρη αισιοδοξία -και ομόφωνα υπενθυμίζουν πως
άλλες τρεις χώρες παραμένουν σε προγράμματα στήριξης (Πορτογαλία, Κύπρος και Ελ-
λάδα) και δεν παραλείπουν ιδιαίτερα να υπογραμμίζουν την περίπτωση της Αθήνας. 

Η κάλυψη των ιρλανδικών μέσων δείχνει την έκταση της ικανοποίησης: Η μεγαλύτερη
εφημερίδα της χώρας, οι «Irish Times», μιλά για «ενίσχυση του επιχειρήματος της αποκα-
τάστασης της εθνικής κυριαρχίας» στην κυβέρνηση και «ιστορική στιγμή που μπορεί να γίνει
σημείο καμπής για τον κυβερνητικό συνασπισμό».

Όσον αφορά τη Μαδρίτη, η προσκείμενη στο κυβερνών Λαϊκό Κόμμα «El Mundo» πανη-
γυρίζει,  ενώ η προσκείμενη στην αντιπολίτευση «El Pais» επισημαίνει μεν στις πρώτες θέ-
σεις τα «απόνερα» της εξόδου, αλλά αυτό δεν την εμποδίζει να αναγνωρίσει τα θετικά. n

Πέρες: Όλες οι χώρες της Μέσης Ανατολής 
θα επιδιώξουν να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα

Εάν το Ιράν καταφέρει να κατασκευάσει πυ-
ρηνική βόμβα, τότε όλες οι χώρες της Μέσης
Ανατολής θα ακολουθήσουν το παράδειγμά του,
προειδοποίησε ο πρόεδρος του Ισραήλ σε συ-
νέντευξή του στη γαλλική εφημερίδα «Le Jour-
nal du Dimanche».

Ο Πρόεδρος του Ισραήλ Σιμόν Πέρες σε συ-
νάντηση πού είχε την Κυριακή στο Ισραήλ με τον
Γάλλο ομόλογό του Φρανσουά Ολάντ, επανέ-

λαβε ότι είναι πεπεισμένος για τις πιο πάνω προειδοποιήσεις του.
Ο Πέρες σημειώνοντας ότι εκτιμά τη σταθερότητα που δείχνει η Γαλλία απέναντι στην

Τεχεράνη στις διαπραγματεύσεις για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, υπογράμμισε ότι «οι
πιέσεις δεν πρέπει να χαλαρώσουν» μέχρις ότου το Ιράν να εγκαταλείψει «τουλάχιστον μα-
κροπρόθεσμα» τις πυρηνικές φιλοδοξίες του.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου, μιλώντας πρόσφατα στην εφημε-
ρίδα «Le Figaro», είχε καλέσει τη Γαλλία να μην «υποκύψει» απέναντι στο Ιράν, το πυρηνικό
πρόγραμμα του οποίου θα αποτελέσει και πάλι αντικείμενο διαπραγμάτευσης στη Γενεύη,
στις 20 Νοεμβρίου.

«Κατ’ αρχάς, ουδέποτε είπαμε ότι έχουμε (πυρηνική) βόμβα. Και δεύτερον, ποτέ δεν απει-
λήσαμε κανέναν», είπε από την πλευρά του ο Πέρες, όταν ρωτήθηκε σχετικά με τις επανα-
λαμβανόμενες κατηγορίες ότι το Ισραήλ διαθέτει πυρηνικά όπλα.

Αναφερόμενος στην ειρηνευτική διαδικασία για το Μεσανατολικό, ο Πέρες είπε ότι Ισ-
ραηλινοί και Παλαιστίνιοι θα πρέπει να επιλύσουν από κοινού τις διαφορές τους, χωρίς να
δεχτούν ένα σχέδιο που θα τους επιβληθεί έξωθεν. «Δεν πιστεύω ότι οι Αμερικανοί θα επι-
διώξουν να μας επιβάλουν το δικό τους σχέδιο και ότι αυτό θα ήταν μια καλή λύση. Πρέπει,
μαζί με τους Παλαιστίνιους, να επιλύσουμε ειρηνικά τις διαφορές μας», κατέληξε. n

Προσωρινό «πάγωμα» νέων κυρώσεων 
στο Ιράν ζητά ο Ομπάμα από το Κογκρέσο

Ο Λευκός Οίκος προειδοποιεί το Κογκρέσο ότι η
έγκριση νέων κυρώσεων σε βάρος του Ιράν θα υπο-
νομεύσει τις διπλωματικές προσπάθειες για την επί-
τευξη συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα της
Ισλαμικής Δημοκρατίας και θα αφήσει ως μοναδική
επιλογή στην Ουάσινγκτον την προσφυγή στη
στρατιωτική βία.

«Οι Αμερικανοί δεν επιθυμούν να γίνει ένα βήμα
προς τον πόλεμο» δήλωσε ο εκπρόσωπος του Λευ-
κού Οίκου Τζέι Κάρνεϊ.

«Είναι απολύτως φυσικό και δικαιολογημένο για τους Αμερικανούς να προτιμούν να μην
αποκτήσουν πυρηνικές βόμβες οι Ιρανοί μέσω ειρηνικών μεθόδων και η συμφωνία αυτή,
εφόσον επιτευχθεί, θα δίνει αυτήν τη δυνατότητα» τόνισε ο εκπρόσωπος. 

«Η εναλλακτική λύση θα ήταν η ανάληψη στρατιωτικής δράσης» προειδοποίησε.
Εκπρόσωπος του  ΥΠΕΞ Τζον Κέρι, επισήμανε από την πλευρά της ότι ο επικεφαλής της

αμερικανικής διπλωματίας θεωρεί ότι θα ήταν «λάθος» του Κογκρέσου να επιβάλει επιπρό-
σθετες κυρώσεις στο Ιράν, εν μέσω των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του υπουργού Εξωτερικών, ο Κέρι, ο οποίος θα ενημερώσει
σήμερα, κεκλεισμένων των θυρών, την Επιτροπή Τραπεζών της Γερουσίας για το θέμα του
Ιράν, επιθυμεί μια «προσωρινή παύση» στην επιβολή κυρώσεων ώστε να μπορέσουν οι δι-
πλωμάτες των ΗΠΑ και των άλλων χωρών να διαπραγματευτούν με την Τεχεράνη για το πυ-
ρηνικό της πρόγραμμα.

Οι συνομιλίες που διεξήχθησαν στη Γενεύη μεταξύ του Ιράν και της Ομάδας 5+1 (ΗΠΑ,
Γαλλία, Βρετανία, Ρωσία, Κίνα και Γερμανία) ολοκληρώθηκαν χωρίς την επίτευξη μιας συμ-
φωνίας. Ωστόσο, οι εκπρόσωποι πολλών χωρών υποστήριξαν ότι είναι δυνατόν οι δύο πλευ-
ρές να καταλήξουν σε συμφωνία, αλλά χρειάζονται περαιτέρω διαπραγματεύσεις. n

Με το βλέμμα στην Κομισιόν ο Σουλτς 
ξεδιπλώνει το όραμά του για την Ευρώπη

«Η μονόπλευρη δημοσιονομική πολιτική οδή-
γησε τις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου σε ύφεση»
δήλωσε ο Μάρτιν Σουλτς, ο οποίος έλαβε πανη-
γυρικά στη Λειψία το χρίσμα του υποψηφίου του
SPD για την προεδρία της Κομισιόν. 

Ο πρόεδρος της Ευρωβουλής ξεδίπλωσε το σο-
σιαλδημοκρατικό όραμά του για την Ευρώπη και
τάχθηκε υπέρ της εισαγωγής ενός πανευρωπαϊκού
κατώτατου μισθού

Στο συνέδριο του SPD στη Λειψία, ο Σουλτς εξελέγη με ποσοστό 97,9% ως υποψήφιος
του SPD για την προεδρία της Κομισιόν. Στις αρχές Νοεμβρίου οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές τον
είχαν εκλέξει ως υποψήφιό τους για την προεδρία της Κομισιόν, μια υποψηφιότητα που ανα-
μένεται να επισημοποιηθεί στο συνέδριο του κόμματος το 2014.

Στην ομιλία του στη Λειψία, ο Μάρτιν Σουλτς επανέλαβε ότι πρέπει να επιβληθεί φόρος
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. «Δεν γίνεται να πληρώνουν πάντα οι φορολογούμενοι»
τόνισε, ενώ υπογράμμισε ότι θέλει μια ευρωπαϊκή Γερμανία και όχι μια γερμανική Ευρώπη. 

Δήλωσε, μάλιστα, σοκαρισμένος από την ερώτηση που του απηύθυνε νεαρή γυναίκα στο
Στρασβούργο: «Πώς γίνεται να είστε υποψήφιος για ολόκληρη την Ευρώπη, ενώ είστε Γερ-
μανός;».

«Αυτή ήταν η ομιλία του επόμενου προέδρου της Κομισιόν» δήλωσε ενθουσιωδώς ο πρω-
θυπουργός του κρατιδίου Σλέσβιγκ Χόλσταϊν, Τόρστεν Άλμπιγκ.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Τα Νέα» αναφέρει ότι οι Έλληνες έχουν καταβάλει τε-
ράστιες θυσίες και «σήμερα δεν θα πρέπει να μιλάμε πλέον για περικοπές», αλλά για «στρα-
τηγικές επενδύσεις στον τουρισμό, στα λιμάνια, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας», εστιά-
ζοντας με τον τρόπο αυτό στους χρυσοφόρους τομείς στους οποίους αναζητούν επικερδή
διέξοδο τα υπερσυσσωρευμένα κεφάλαια.

Παράλληλα επισημαίνει ότι ιδιαίτερα στην Ελλάδα έγινε φανερό ότι είναι λανθασμένη η
θέση πως η μονομερής δημοσιονομική πειθαρχία θα οδηγήσει στη δημοσιονομική εξυγίανση
και στην επανάκτηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών. «Εμείς, όταν γίνει η νέα κυβέρνηση
(σ.σ. της Ε.Ε.), θα δώσουμε ιδιαίτερο βάρος να ξεπεραστεί το μεγαλύτερο πρόβλημα που
έχουν σήμερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, το γεγονός δηλαδή ότι δεν βρί-
σκουν πρόσβαση σε κεφάλαια», δηλώνει. 

Σύμφωνα με τον κ. Σουλτς, η οικονομική πολιτική στην Ευρωζώνη θα είναι ένας συνδυα-
σμός της δημοσιονομικής εξυγίανσης με στρατηγικές επενδύσεις για την ανάπτυξη και την
απασχόληση. Πίσω από εύηχες φράσεις του τύπου «θέλουμε μια ευρωπαϊκή Γερμανία και όχι
μια γερμανική Ευρώπη», στην παρέμβαση του Σουλτς αποτυπώνεται ο προβληματισμός που
αναπτύσσεται και μέσα στη γερμανική αστική τάξη και τα κόμματα της -κι ενώ συνεχίζον-
ται οι διαπραγματεύσεις για το σχηματισμό κυβέρνησης- για το μείγμα διαχείρισης της κα-
πιταλιστικής κρίσης που μπορεί να υπηρετήσει καλύτερα τα συμφέροντά της. n



Το Re-think Athens στο προσκήνιο 
Ύστερα από μια σχετικά μακρά περίοδο ζυ-

μώσεων και εντατικής προπαρασκευής, που
δεν τροφοδοτούσε την πρώτη γραμμή της ει-
δησεογραφίας, το πρόγραμμα ανασυγκρότη-
σης του κέντρου της Αθήνας Re-think Athens
(ξανασκέψου την Αθήνα) απασχολεί ξανά την
επικαιρότητα: το βράδυ της περασμένης Τε-
τάρτης ο καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου και επιστημονικός σύμβουλος
του Re-think Athens, Παναγιώτης Τουρνικιώ-

της, έδωσε το στίγμα της παρέμβασης στο σαλόνι του Ιδρύματος Κατακουζηνού στο πλαί-
σιο του κύκλου ομιλιών για την αρχιτεκτονική και την πόλη που διοργανώνει το αρχιτεκτο-
νικό γραφείο CFCOMPANY.

Τη Δευτέρα παρουσιάστηκε στο κτίριο των Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων Αθηνών –Πει-
ραιώς( ΗΣΑΠ) το δημιουργικό think tank «Reactivate Athens -101 Ideas/ (Επανα)ενεργο-
ποιήστε Την Αθήνα - 101 Ιδέες». Πρόκειται για μια δεξαμενή σκέψης με ισχυρή ακαδημαϊκή
βάση (συμπράττουν οι καθηγητές Alfredo Brillembourg και Hubert Klumpner, της σχολής
Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας του Πολυτεχνείου ETH της Ζυρίχης) που σύντομα πρό-
κειται να ανοιχτεί στις δημιουργικές και ανήσυχες δυνάμεις της πόλης. Στην πραγματικό-
τητα το Reactivate Athens φιλοδοξεί να διαδραματίσει ρόλο πυκνωτή θετικών δράσεων στο
κέντρο της πόλης ενόψει της έναρξης των έργων που θα αλλάξουν άρδην την πολεοδομική
και συγκοινωνιακή πραγματικότητα της Αθήνας για τα επόμενα χρόνια. Καθώς η υλοποίηση
του πρώτου βραβείου του σχετικού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού (το υπογράφει το ολλαν-
δικό γραφείο Okra) περνάει υποχρεωτικά από την ένταξη στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο
Αναφοράς (ΕΣΠΑ), ο χρονικός ορίζοντας στενεύει. Το έργο θα πρέπει να δημοπρατηθεί
άμεσα (ως εφικτός στόχος εμφανίζεται ο Δεκέμβριος) προκειμένου να έχει ολοκληρωθεί
εντός του 2015, σύμφωνα με τη σχετική επιταγή του ΕΣΠΑ.

Στην ομιλία του στο Ίδρυμα Κατακουζηνού ο Παναγιώτης Τουρνικιώτης ενέταξε το Re-
think Athens σε ένα πλέγμα δράσεων που έρχονται να στηρίξουν το δόγμα του νέου Ρυθ-
μιστικού Σχεδίου της Αθήνας που θα ενισχύσει την αστικότητα του κέντρου, φιλοδοξώντας
να περιορίσει τις φυγόκεντρες δυνάμεις προς τα παλιά και τα νέα προάστια εκτός Λεκανο-
πεδίου.

«Ο βασικός στόχος είναι η μετατροπή του κέντρου σε τόπο προορισμού και όχι σε χώρο
διέλευσης οχημάτων», τόνισε ο καθηγητής του Πολυτεχνείου ερχόμενος σταδιακά στην ανά-
λυση των βασικών διαστάσεων του Re-think Athens. «Το πρόγραμμα δίνει προτεραιότητα
στον πεζό, όχι αποκλειστικότητα», σημείωσε με έμφαση, επιχειρώντας να διασκεδάσει την
αντίληψη ότι η οδός Πανεπιστημίου «πεζοδρομείται» και επομένως κινδυνεύει να «ερημώ-
σει». n
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Η καταστροφή μίας κοσμοπολίτικης πόλης
Το ντοκιμαντέρ «Σμύρνη: Η καταστροφή μίας

κοσμοπολίτικης πόλης 1900-1922» θα προβλη-
θεί σε 22 πανεπιστήμια στις ΗΠΑ και τον Κα-
ναδά σε τμήματα Νεοελληνικών σπουδών τον
χειμώνα του 2013-2014, χάρη σε δωρεά του
ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Η ιδέα είναι η ιστορία της Σμύρνης να γίνει
γνωστή στους φοιτητές μερικών από τα καλύ-
τερα πανεπιστήμια στις ΗΠΑ και τον Καναδά.

Τα τμήματα Νεοελληνικών σπουδών συνεργάζονται με τμήματα ιστορίας, κινηματογράφου
και άλλα τμήματα έτσι ώστε όσο το δυνατόν περισσότεροι φοιτητές να έχουν τη δυνατότητα
να δουν την ταινία. Πολλοί φοιτητές ετοιμάζουν εργασίες πάνω στο θέμα της καταστροφής
της Σμύρνης και η ιστορία της Σμύρνης διδάσκεται τώρα στα πανεπιστήμια αυτά.

Η σεναριογράφος και σκηνοθέτης της ταινίας, Μαρία Ηλιού αλλά και ο ιστορικός σύμ-
βουλος, Αλέξανδρος Κιτροέφ συνοδεύουν το ντοκιμαντέρ παρουσιάζοντάς το και απαν-
τώντας σε ερωτήσεις μετά την προβολή.

Οι προβολές άρχισαν ήδη με μεγάλη επιτυχία πριν λίγες μέρες στα πανεπιστήμια του San
Diego, Sacramento, Νew York University, University of Illinois at Urbana- Champaign και
McGIll στο Montreal. Ανάμεσα στα πανεπιστήμια που θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ είναι το
Princeton, Yale, Brown, Boston College, Harvard, Michigan, Georgetown, Penn, York, Simon
Fraser και άλλα.

Το ιστορικό ντοκιμαντέρ «ΣΜΥΡΝΗ: Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΜΙΑΣ ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΗΣ, 1900-1922», που τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου ης Ελληνικής Δημοκρατίας,
Καρόλου Παπούλια, πρωτοπαρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυχία για τρεις μήνες, από τον Ια-
νουάριο έως τον Μάρτιο του 2012, στο Μουσείο Μπενάκη παράλληλα με μια φωτογραφική
έκθεση που βασίστηκε στο άγνωστο οπτικό αρχειακό υλικό της ταινίας. Στη συνέχεια η ται-
νία προβλήθηκε το 2012-2013 στους κινηματογράφους στην Ελλάδα, στην Αγγλία, στην
Γαλλία και στη Νέα Υόρκη.

Ιστορικοί από την Αμερική και την Ευρώπη μιλούν για την μεγάλη ιστορία ενώ Σμυρνιοί,
πρώτης, δεύτερης και τρίτης γενιάς, αφηγούνται τις προσωπικές τους ιστορίες. Μάλιστα
τρεις από αυτούς ξετυλίγουν οικογενειακές μικροιστορίες σε σχέση με τα γεγονότα από την
Ελληνική, την Αρμενική και την Τουρκική πλευρά από τα χρόνια του κοσμοπολιτισμού έως
τα χρόνια της καταστροφής.

Το ντοκιμαντέρ τεκμηριώνεται με σπάνιο φωτογραφικό και κινηματογραφικό υλικό που
σταχυολογήθηκε από αρχεία στις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Για πρώτη φορά δημοσιεύονται
άγνωστες εικόνες της Σμύρνης από ιδιωτικές συλλογές και από τα αρχεία της Library of
Congress, του πανεπιστημίου του Princeton και του Harvard και άλλων ιδρυμάτων της Ελ-
λάδας και του εξωτερικού. n

Η πολιτιστική κληρονομιά 
είναι όλων των Κυπρίων

Προσεγγίζουν το τέμενος και την εκκλησία με την
ίδια αγάπη και δέος και τονίζουν ότι η πολιτιστική
κληρονομία της Κύπρου, που δεν είναι μόνο οι τόποι
θρησκευτικής λατρείας, είναι σημαντική, όχι μόνο για
το νησί, αλλά για ολόκληρη την ανθρωπότητα.

Το τέμενος στη Δένεια και η εκκλησία της Πανα-
γίας Τραχωνίου είναι τα πρώτα ολοκληρωμένα έργα
της Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρο-
νομιά που από το 2008 έχει να παρουσιάσει απτά

αποτελέσματα αφού 10 έργα έχουν ολοκληρωθεί, πάρει το δρόμο της επισκευής ή στήριξης,
ή ανοίγουν οι προσφορές για να γίνουν. 

Χτισμένο γύρω στο 1850 το τέμενος της Δένειας λειτουργούσε μέχρι τον Γενάρη του 1963
δήλωσε ο Κοινοτάρχης Δένειας, Χριστάκης Παναγιώτου, σημειώνοντας ότι εκεί που βρί-
σκεται ήταν η γειτονιά των Τ/κ κατοίκων του μεικτού τότε χωριού, απέναντι από την εκ-
κλησία του Αγίου Χαραλάμπους. Το τέμενος έμεινε ασυντήρητο και με τις μάχες το καλο-
καίρι του 1974 ερημώθηκε. «Νιώθαμε ντροπή γιατί ήταν ερειπωμένο και τώρα έχουμε απε-
ριόριστη χαρά γιατί έχει συντηρηθεί», ανέφερε ο κ. Παναγιώτου, επισημαίνοντας πως η
διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου με την κατασκευή πεζοδρομίου και την τοποθέτηση
λουλουδιών και φυτών έγινε εθελοντικά από κατοίκους της Δένειας.

Τάκης Χατζηδημητρίου και Αλί Τουντζάι είναι οι επικεφαλής της ομάδας των 10 ανθρώ-
πων, Ε/κ και Τ/κ, που προσπαθούν να διατηρήσουν, να διασώσουν και να κληρονομήσουν
στις επόμενες γενιές.

Η αρχή έγινε με τη Δένεια και τη Φιλιά, όπου είναι η εκκλησία του Προφήτη Ηλία, ανέ-
φερε ο Τάκης Χατζηδημητρίου, επειδή επρόκειτο για δύο μικρά, διαχειρίσιμα έργα σε παρό-
μοια κατάσταση και μέγεθος.

Ο Αλί Τουντζιάι εξήγησε ότι η Επιτροπή έχει μια λίστα με 40 συνολικά μνημεία, 26 στα κα-
τεχόμενα και 14 στις ελεύθερες περιοχές. Με την οικονομική βοήθεια της ΕΕ άρχισαν τα
έργα στήριξης για αποφυγή της κατάρρευσης σε αρκετά από αυτά και αν βρουν χρήματα
στο μέλλον θα τα αποκαταστήσουν, σημείωσε. n

Το Βραβείο Ποίησης 
στην Ευφροσύνη Μαντά-Λαζάρου

Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παι-
δείας και Πολιτισμού ανακοίνωσαν τα αποτελέ-
σματα του διαγωνισμού για τα Κρατικά Βραβεία
Λογοτεχνίας για εκδόσεις του έτους 2012.

Το Κρατικό Βραβείο Ποίησης για εκδόσεις 2012,
μετά από κατά πλειοψηφία απόφαση της Κριτικής
Επιτροπής, απονεμήθηκε στην Ευφροσύνη
Μαντά-Λαζάρου για το έργο της «Ο Νώε στην
πόλη».

Σύμφωνα με το σκεπτικό βράβευσης η ποιήτρια χρησιμοποιεί  την αλληγορία του κατα-
κλυσμού του Νώε για να μνημειώσει το δράμα μιας χειμαζόμενης πόλης, υιοθετώντας το
πολύμορφο είδος του «πεζού ποιήματος» που σπανίζει στην κυπριακή ποιητική παραγωγή.  

Η πόλη, στην οποία αναγνωρίζουμε την παλιά Λευκωσία, σπαράσσεται από τα
πλήγματα που της επισώρευσε η ιστορία, όπως σε μια βιβλική καταστροφή: πόλεμος, προ-
σφυγιά, οικονομική ανέχεια, γήρας, αποτυπώνονται στα ερειπωμένα κτίσματα όσο και στο
ανθρώπινο τοπίο. Άνθρωποι του περιθωρίου, πόρνες, μετανάστες, φαντάροι, μοναχικοί, ανά-
πηροι, σκιαγραφούνται σε μικρά πορτραίτα που συγκεφαλαιώνουν τον πόνο και τον κατα-
τρεγμό. Η ποιήτρια, στραμμένη σ’ αυτόν τον κόσμο των ταπεινών και καταφρονεμένων,
αποτυπώνει σε χαμηλόφωνους λυρικούς τόνους την ανθρώπινη βάσανο απηχώντας τη συμ-
βολική γλώσσα των Γραφών. Θρηνητική και δεητική, η συλλογή λειτουργεί μεταφορικά ως
κιβωτός λέξεων στην οποία διασώζεται η ανθρώπινη ευαισθησία προς τον συμπάσχοντα.

Το Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος για εκδόσεις 2012, μετά από κατά πλειοψηφία από-
φαση της Κριτικής Επιτροπής, απονεμήθηκε στον Πάνο Ιωαννίδη για το έργο του «Κοάζι-
νος».

Σύμφωνα με το σκεπτικό της βράβευσης ο «Κοάζινος» συνδυάζει με ξεχωριστή τέχνη και
πρωτοτυπία το μυθιστόρημα εφηβείας ή ενηλικίωσης με τις μοντέρνες τάσεις της πεζογρα-
φίας που δίνουν έμφαση στη μνήμη και στο προσωπικό βίωμα. Ο συγγραφέας αναπλάθει σε
πρωτοπρόσωπη αφήγηση τη ζωή ενός παιδιού που ενηλικιώνεται στην Κύπρο κάτω από τις
σκληρές συνθήκες της δεκαετίας του ’50. 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. 35/2013 ÙÔ˘ KÚ·ÙÈÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘

Ô˘ ¤ÁÈÓÂ ÛÙÈ˜ 13 ¡ÔÂÌ‚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  1426
2. A fi €40 5 Ï·¯ÓÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ  8865

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  108
2. A fi €10 50 Ï·¯ÓÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ  097
3. A fi €10 50 Ï·¯ÓÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ  734

™E ¢YO æHºIA
————

1. A fi €4 500 Ï·¯ÓÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ  76
2. A fi €4 500 Ï·¯ÓÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ  03

*  TZAK¶OT:

E¶EI¢H TO §AXEIO ME API£MO 29223 ¶EPI§AMBANETAI META•Y TøN A¢IA£ETøN §AXEIøN, TO ¶O™O TøN €50.000 ª º ƒ -
  ™ ¡  ¶ ª ¡   µ¢ ª ¢  § ƒø™  ª  ƒ. 36/13 ¶ À £  ° ¡  ™ ™ 20 ¡ ªµƒ OY 2013, O¶OY O ¶PøTO™ TYXEPO™

£A KEP¢I™EI €100.000.

™ H M E I ø ™ H
———————

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

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

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

¢IEY£YNTH™ §AXEIøN

¶ÔÛfi
T˘¯ÂÚfi˜
AÚÈıÌfi˜

§·¯Ófi˜ ¶ÔÛfi
T˘¯ÂÚfi˜
AÚÈıÌfi˜

§·¯Ófi˜

€

1Ô˜ 50.000 29223

¶ *

2Ô˜ 1.000 14144

3Ô˜ 400 40021

4Ô˜ 400 40623

5Ô˜ 400 39356

6Ô˜ 200 32998

7Ô˜ 200 14697

8Ô˜ 200 48260

9Ô˜ 200 17694

10Ô˜ 200 59790

11Ô˜ 200 54542

12Ô˜ 200 59467

13Ô˜ 200 36955

€

14Ô˜ 200 59831

15Ô˜ 200 28665

16Ô˜ 100 46419

17Ô˜ 100 16297

18Ô˜ 100 59251

19Ô˜ 100 40489

20fi˜ 100 31895

21Ô˜ 100 23648

22Ô˜ 100 58367

23Ô˜ 100 16200

24Ô˜ 100 29248

25Ô˜ 100 47531

26Ô˜ 100 40111

27Ô˜ 100 34650

Σταυρόλεξο
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Κορυφαίος αρχαίος κωμωδιογρά-
φος.
2. Υπάρχει και … αλγεβρική.
3. Δεν υπάρχει τάξη.
4. Είδος ψαριού – Λόγια το τρα-
γούδι.
5. Σύνδεσμος – Ζημιά καταστροφή
– Παθογόνος μικροοργανισμός
(πληθ.).
6. Τέτοια περιστατικά δεν δικαιολο-
γούν ανησυχία – Αθλητικός αγώ-
νας.
7. Στο …: την τελευταία στιγμή –
Μόριο – Επιφώνημα.
8. Υπάρχουν και τέτοια σκάνδαλα –
Πρόθεση (αρχ.).
9. Πιότρ …: μέγας μουσουργός.
10. Μέρος του … Όσκαρ – Η άνοιξη (αρχ.) - … Φον Βίσμαρκ: Γερμανός πολιτικός.
11. Η ακολουθία, η αλληλοδιαδοχή ομοειδών προσώπων ή πραγμάτων – Φρεντ …: βρα-
βευμένος με Όσκαρ Αμερικανός χορευτής, χορογράφος, τραγουδιστής και ηθοποιός.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Τίποτα δεν γίνεται χωρίς αυτόν.
2. Από τους σημαντικότερους Γάλλους συγγραφείς – Σε συντομογραφία στρατιωτική σχολή
της Ελλάδας.
3. Χώρα της Μέσης Ανατολής – Σκουλήκι που τρώει και καταστρέφει τα ξύλα.
4. « … Στίχοι »: Βιβλίο του Σάλμαν Ρούσντι.
5. Διπλό χορεύεται – Συνεχόμενα στη ..Λίμα – Διονυσία …: Ελληνίδα σκακίστρια.
6. Κούρδος ηγέτης – Ο αριθμός 71 με γράμματα.
7. … κάρτα: φράση που χρησιμοποιείται για κάποιο που εμφανίζεται μπροστά μας απροσ-
δόκητα.
8. Κρατίδιο στη Β/Α Ινδία – Έτσι αποκαλούν το Καστελλόριζο οι Τούρκοι.
9. Νησιώτικη (αρχ.) – Γουόλτερ …: Σκωτζέζος συγγραφέας και ποιητής.
10. Ελληνικός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου – Αρχή ελληνικού παιάνα.
11. Το διασκόρπισμα – Αγγλική διάζευξη.

Oι λύσεις στη σελίδα 14
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 «Εναρμονισμένος» δείκτης τιμών 
καταναλωτή (ΕΝ. ΔΤΚ) Οκτώβριος 2013
-0,5% ο ρυθμός πληθωρισμού της Κύπρου με βάση τον Εν. ΔΤΚ

ΗΣτατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει
ότι η εξέλιξη του Εν. ΔΤΚ για τον
μήνα Οκτώβριο 2013, έχει ως εξής:

• Ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο 2013 μει-
ώθηκε με ρυθμό -0,5%, ενώ τον Σεπτέμβριο
2013 αυξήθηκε με ρυθμό 0,3% και 2,6% τον

Οκτώβριο 2012. 
• Η διακύμανση του Δείκτη κατά τους τε-

λευταίους τρεις μήνες όπως και η ποσοστι-
αία μεταβολή σε σύγκριση με τον προηγού-
μενο χρόνο παρουσιάζονται στον πίνακα
που ακολουθεί:
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Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ. 13

Δημοσίευση εβδομαδιαίων κοινοποιήσεων της ΕΕ 
για μη ασφαλή προϊόντα που γνωστοποιούνται στο Σύστημα Gras-Rapex

ΗΥπηρεσία Ανταγωνισμού και Προ-
στασίας Καταναλωτών, πληροφορεί
τους καταναλωτές ότι την εβδομάδα

που άρχισε στις 4 - 10 Νοεμβρίου 2013
(GRAS-RAPEX – Report 44) έχουν κοινο-
ποιηθεί στο Σύστημα 40 προϊόντα που πα-
ρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την
ασφάλειά τους. Οι καταναλωτές μπορούν να
ενημερωθούν για τα επικίνδυνα προϊόντα
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εμπορίου
στη διεύθυνση www.mcit.gov.cy ή στην ιστο-
σελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη διεύ-
θυνση www.ec.europa.eu/rapex.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΚΙΝΔΥΝΟΣ

• Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας Famous
Sports, μοντέλο DRO-FS-FZH1, με γραμμο-
κώδικα 5291666106242 και με χώρα κατα-
σκευής την Μαλαισία. Κίνδυνος στραγγαλι-
σμού από την παρουσία κορδονιών στην
κουκούλα του ενδύματος. Γνωστοποιήθηκε
στο σύστημα από την Κύπρο. Εντοπίστηκε
στα καταστήματα Famous Friends και έχει
επιδιορθωθεί έτσι ώστε να μη τίθεται σε κίν-
δυνο η ασφάλεια των παιδιών.

• Φαντεζί αναπτήρες, μάρκας Atomic Elec-
tronic LOGOLIGHT, μοντέλο 36.022 37, με
γραμμοκώδικα 4014663068549 και με χώρα
κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος πυρκαγιάς
και εγκαυμάτων λόγω του ότι είναι ελκυστι-
κοί στα παιδιά και μπορεί να εκληφθούν σαν
παιχνίδια. Γνωστοποιήθηκαν στο σύστημα
από την Κύπρο. Εντοπίστηκαν στο περίπτερο
Spefospi Ltd και έχουν αποσυρθεί.

• Παιδικό ξύλινο κρεβατάκι, μάρκας Dona
Lux, μοντέλο 2088x1005x1500mm, με χώρα
κατασκευής την Κροατία. Κίνδυνος τραυμα-
τισμού από πιθανή πτώση του παιδιού λόγω
του ότι δεν συμμορφώνεται με το σχετικό
πρότυπο ασφάλειας.

• Παιχνίδι δημιουργίας φουσκάλων σε
μορφή σπαθιού, άγνωστης μάρκας, μοντέλο
NO: 1868, με γραμμοκώδικα 5530590 και με
χώρα κατασκευής την Κίνα. Μικροβιολογι-
κός κίνδυνος από την παρουσία αερόβιων με-
σόφιλων μικροοργανισμών στο υγρό.

• Ελαστικά σχοινάκια, μάρκας DEL, με
γραμμοκώδικα 8435221016738 και με χώρα
κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος τραυματι-
σμού του χρήστη λόγω μειωμένης μηχανικής
αντοχής με αποτέλεσμα να αποσπάται εύ-
κολα ο γάντζος από το ελαστικό σχοινί.

• Κουστούμι αμφίεσης, μάρκας CAR-
NAVALITO, μοντέλα 73413, 73414 και 73415
με γραμμοκώδικα 8412741734113 και με
χώρα κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος στραγ-
γαλισμού από την παρουσία κορδονιών στην
περιοχή του λαιμού του ενδύματος.

• Ξύλινη καδένα στήριξης πιπίλας, μάρκας
PLANET BABY, μοντέλο 175, με γραμμοκώ-
δικα 8436004781751 και με χώρα κατασκευής
τη Γερμανία. Κίνδυνος πνιγμού λόγω μει-
ωμένης μηχανικής αντοχής, με αποτέλεσμα
να σπάει εύκολα και να απελευθερώνονται
μικρά κομμάτια τα οποία δύνανται εύκολα να
καταποθούν από μικρά παιδιά.

• Ξύλινη κουδουνίστρα, άγνωστης μάρκας,
μοντέλο LI-69494, με γραμμοκώδικα
8424222694946 και με χώρα κατασκευής την
Κίνα. Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατά-
ποση μικρών κομματιών που αποσπώνται εύ-
κολα από την κουδουνίστρα.

• Παιδικό καροτσάκι, μάρκας Procosmo, με
χώρα κατασκευής την Πολωνία. Κίνδυνος
πνιγμού λόγω του ότι δεν συμμορφώνεται με
το σχετικό πρότυπο ασφάλειας.

• Πλαστικό παιχνίδι σε μορφή αεροπλάνου
με καραμέλες, άγνωστης μάρκας, μοντέλο
NO. 136, με γραμμοκώδικα 6933893314548
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος
πνιγμού από πιθανή κατάποση μικρών κομ-
ματιών που αποσπώνται εύκολα από το παι-
χνίδι.

• Πλαστικό παιχνίδι σε μορφή σκύλου με
καραμέλες, άγνωστης μάρκας, μοντέλο
NO:44088, με γραμμοκώδικα 6933893315125
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος
πνιγμού από πιθανή κατάποση μικρών κομ-
ματιών που αποσπώνται εύκολα από το παι-
χνίδι.

• Πλαστικό παιχνίδι σε φιγούρα λιονταριού
με καραμέλες, άγνωστης μάρκας, με γραμμο-
κώδικα 6957694848736 και με χώρα κατα-
σκευής την Κίνα. Κίνδυνος πνιγμού από πι-
θανή κατάποση μικρών κομματιών που απο-
σπώνται εύκολα από το παιχνίδι.

• Πατίνι, άγνωστης μάρκας, μοντέλο Viga-
board, με χώρα κατασκευής την Κίνα. Κίνδυ-
νος τραυματισμού του χρήστη λόγω ελαττω-
ματικής κατασκευής του πατινιού.

• Παιδικά τσιμπιδάκια μαλλιών, μάρκας
XIAO FANG JEWELRY, μοντέλο 0070, με
γραμμοκώδικα 0200000006 και με χώρα κα-

τασκευής την Κίνα. Κίνδυνος πνιγμού από
πιθανή κατάποση μικρών διακοσμητικών
κομματιών.

• Παιχνίδι γιο-γιο που εκπέμπει φως, μάρ-
κας Vending Sabadell, μοντέλο 769-B, με
χώρα κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος πνιγ-
μού από πιθανή κατάποση των μικρών μπα-
ταριών που αποσπώνται εύκολα χωρίς τη
χρήση εργαλείων ή χωρίς την ταυτόχρονη
εκτέλεση δύο κινήσεων για το άνοιγμα του
θαλάμου των μπαταριών.

• Παιχνίδι καροτσάκι, μάρκας SONIA, μον-
τέλο nº 03-71660, με γραμμοκώδικα
8349003716603 και με χώρα κατασκευής την
Κίνα. Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού
λόγω ελαττωματικής κατασκευής του καρο-
τσιού.

• Πλαστικό παιχνίδι σε μορφή ελικόπτερου
με καραμέλες, μάρκας Yummy Toys, μοντέλο
No. 8808, με γραμμοκώδικα 66933893315026
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος
πνιγμού από πιθανή κατάποση μικρών κομ-
ματιών που αποσπώνται εύκολα από το παι-
χνίδι.

• Μαγνητικό παιχνίδι ψαρέματος, μάρκας
XI GI TOY, μοντέλο No 322-B11/ F-92229,
με γραμμοκώδικα 8433760922299 και με
χώρα κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος τραυ-
ματισμού, διάτρησης, λοίμωξης ή απόφραξης
του εντέρου σε περίπτωση κατάποσης περισ-
σοτέρων του ενός μαγνήτη ή ενός μαγνήτη
και ενός μεταλλικού αντικειμένου που είναι
δυνατό να έλξη το ένα το άλλο.

• Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι σε
μορφή ψαριού, μάρκας Out of the Blue, μον-
τέλο N°63/1058, με γραμμοκώδικα
4029811145744 και με χώρα κατασκευής τη
Γερμανία. Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κα-
τάποση των ματιών που αποσπώνται εύκολα
από το παιχνίδι.

• Παιδικό μπικίνι, μάρκας Jiabeini, μοντέλο
0808, με άγνωστη χώρα κατασκευής. Κίνδυ-
νος στραγγαλισμού και τραυματισμού από
την παρουσία κορδονιών με ελεύθερα άκρα
στην περιοχή του λαιμού και στο πίσω μέρος
του ενδύματος το μήκος των οποίων είναι με-
γαλύτερο από το επιτρεπόμενο.

• Παιδικό κοριτσίστικο μαγιό, μάρκας Ji-
abeini, μοντέλο 0689, με άγνωστη χώρα κα-
τασκευής. Κίνδυνος στραγγαλισμού και
τραυματισμού από την παρουσία κορδονιών

με ελεύθερα άκρα στην περιοχή του λαιμού
και στο πίσω μέρος του ενδύματος το μήκος
των οποίων είναι μεγαλύτερο από το επιτρε-
πόμενο.

• Παιδικό κοριτσίστικο πουλόβερ, μάρκας
Nipper Land, μοντέλο art. 5859, με γραμμο-
κώδικα 8698418558590 και με χώρα κατα-
σκευής την Τουρκία. Κίνδυνος πνιγμού από
πιθανή κατάποση μικρών διακοσμητικών
κομματιών που αποσπώνται εύκολα από το
ένδυμα.

• Παιδικό κοριτσίστικο σακάκι, μάρκας
Color`s Land, μοντέλο art. 9516, με γραμμο-
κώδικα 8698418595168 και με χώρα κατα-
σκευής την Τουρκία. Κίνδυνος πνιγμού από
πιθανή κατάποση μικρών διακοσμητικών
κομματιών που αποσπώνται εύκολα από το
ένδυμα.

• Παιδικό κοριτσίστικο σακάκι, μάρκας A
classic fashion, μοντέλο W-078, με άγνωστη
χώρα κατασκευής. Κίνδυνος στραγγαλισμού
από την παρουσία κορδονιών στην κουκούλα
του ενδύματος. Κίνδυνος τραυματισμού στο
πρόσωπο από την παρουσία ελαστικών κορ-
δονιών στο ένδυμα.

• Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας FJHU, μον-
τέλο SWF913, με άγνωστη χώρα κατα-
σκευής. Κίνδυνος στραγγαλισμού από την
παρουσία κορδονιών στην κουκούλα του εν-
δύματος. Κίνδυνος τραυματισμού στο πρό-
σωπο από ελαστικά κορδόνια.

• Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας AD miring,
μοντέλο KT-1258, με γραμμοκώδικα
5999031100566 και με άγνωστη χώρα κατα-
σκευής. Κίνδυνος στραγγαλισμού από την
παρουσία κορδονιών στην κουκούλα του εν-
δύματος. Κίνδυνος τραυματισμού από την
παρουσία ελευθέρων κορδονιών στην πε-
ριοχή της μέσης του ενδύματος.

• Παιχνίδι που περιλαμβάνει ξύλινα μου-
σικά όργανα, μάρκας Tchibo, μοντέλο
287768, με γραμμοκώδικα 4043002877689
και με χώρα κατασκευής το Χονγκ Κονγκ.
Κίνδυνος πνιγμού λόγω μειωμένης μηχανι-
κής αντοχής.

• Παιχνίδι που περιλαμβάνει τόξο, σωλήνα
εκτόξευσης βελών και βέλη, μάρκας Petron,
με γραμμοκώδικα 5060067590994 και με
χώρα κατασκευής την Ταϊβάν. Κίνδυνος πνιγ-
μού από πιθανή κατάποση των βεντούζων
που αποσπώνται εύκολα από τα βέλη. n
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Συμπληρώθηκε και η 9η αγωνιστική και τέσσερις πριν
πέσει η αυλαία του πρώτου γύρου, με τον Απόλλωνα
να κρατά γερά την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα

με 24 βαθμούς και με σημαντική διαφορά από την ομάδα έκ-
πληξη του πρωταθλήματος, τον Ερμή Αραδίππου που είναι
στην 2η θέση με 20 βαθμούς.

Αντίθετα, τα θεωρούμενα φαβορί, Ομόνοια, ΑΕΛ, Ανόρ-
θωση και ΑΠΟΕΛ, είχαν σημαντικές απώλειες με αποτέλε-
σμα αυτή την στιγμή καμιά από τις πιο πάνω ομάδες να μην
βρίσκεται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, διαψεύ-
δοντας προς το παρόν τα προγνωστικά. Φυσικά υπάρχει
ακόμα πάρα πολύς δρόμος να διανύσουμε και πολλά μπο-
ρούν να ανατραπούν και να υπάρξουν ανακατατάξεις στον
βαθμολογικό πίνακα, αφού η Ομόνοια, η ΑΕΛ και ο ΑΠΟΕΛ,
άρχισαν να δείχνουν καλή αγωνιστική κατάσταση και τρέ-
χουν με… χίλια να καλύψουν το χαμένο έδαφος των πρώτων
αγωνιστικών. Μεγάλη εξαίρεση η Ανόρθωση που στις πρώτες
αγωνιστικές, κέρδισε τα ντέρμπι με Ομόνοια, Απόλλωνα,
ήλθε όμως εκείνη η απρόσμενη ήττα μέσα στο ‘Αντώνης Πα-
παδόπουλος’ από τη Δόξα που έφερε τα πάνω κάτω, που είχε
και συνέχεια, με ήττες από ΑΠΟΕΛ και Ανόρθωση, από την
κορυφή για να πέσει στην 5η θέση της βαθμολογίας.

Στο χώρο της διαβάθμισης να θυμίσουμε ότι υποβιβάζον-
ται τέσσερις ομάδες, δύο απευθείας και οι υπόλοιπες δύο σε
αγώνες κατάταξης.

Ήδη η Αλκή με το -12, άρχισε να μετρά αντίστροφα για επι-
στροφή στην Β΄ Κατηγορία.

Στο -2 είναι η Ένωση και στην 13η θέση, που στα τελευταία
ματς δείχνει βελτίωση, όμως χρειάζεται βαθμούς για να μπο-
ρέσει στη συνέχεια να καλύψει το χαμένο έδαφος και να πάρει
το δρόμο προς τη… σωτηρία της!

Σε καλύτερη θέση βρίσκονται οι ομάδες του Άρη στην 12η
θέση με 6β., του Εθνικού 11η θέση με 7β, της ΑΕΚ Κουκλιών
στην 10η θέση με 9β. και πιο πάνω είναι η Ν. Σαλαμίνα και η
ΑΕΚ στην 8η και 9η θέση με 12β. αντίστοιχα.

Σαν πρώτο συμπέρασμα, βλέπουμε ότι, η Αλκή, Ένωση,
Άρης, Εθνικός και ΑΕΚ Κουκλιών, είναι οι πέντε ομάδες που
θα παλέψουν μέχρι το τέλος για να πάρουν το εισιτήριο (ένα)
για παραμονή στην Α΄ Κατηγορία. Στην 7η θέση είναι η Δόξα
Κατωκοπιάς με 16 βαθμούς, που θα παλέψει για το πρώτο
γκρουπ (1 μέχρι 6) για τα πλέι-οφ. Από την 7η θέση μέχρι και
την 12η θα είναι το δεύτερο γκρουπ του υποβιβασμού.

Ας δούμε όμως αναλυτικά τις ομάδες μέχρι την συμπλή-
ρωση και της 9ης αγωνιστικής.
Απόλλωνας

Το φετινό οδοιπορικό του Απόλλωνα δεν  έχει προηγού-
μενο, καθώς τόσες μαζεμένες σπουδαίες εμφανίσεις δεν έχουν
ξαναγίνει. Αν μάλιστα προσθέσουμε και την πορεία στην Ευ-
ρώπη, τότε το επίτευγμα είναι ακόμη μεγαλύτερο. Αν αναλο-
γιστεί κάποιος σε ποια θέση βρισκόταν πέρσι ο Απόλλωνας
και που είναι φέτος, τότε έχουν απόλυτο δίκαιο οι οπαδοί του
να νοιώθουν περήφανοι και τα μάτια τους γυαλίζουν από
χαρά.

Σήμερα, με Πρόεδρο τον Νίκο Κίρζη και με προπονητή τον
Χριστάκη Χριστοφόρου, ένα δίδυμο που οδηγεί την ομάδα
της Λεμεσού ολοταχώς με στόχο τον τέταρτο του τίτλο στο
πρωτάθλημα.

Είναι νωρίς, βέβαια, αλλά οι κυανόλευκοι θέλουν να κατα-
κτήσουν τον τίτλο για να συνδυάσουν τους εορτασμούς για
τα 60χρονα τους με τον καλύτερο τρόπο. Θα πρέπει να επι-
σημάνουμε ότι για πρώτη φορά ο Απόλλων βρίσκεται στην
κορυφή με ‘αέρα’ τεσσάρων βαθμών. Στις τρεις χρονιές όπου
στέφθηκε πρωταθλητής (1990-91, 1993-94, 2005-06) βρι-
σκόταν μεν στην κορυφή μετά από εννέα αγωνιστικές, αλλά
ποτέ με τόσο μεγάλη διαφορά.
Άθλος η πορεία του Ερμή

Ποιος θα περίμενε αλήθεια μια τέτοια πορεία φέτος από
τον Ερμή; Ούτε οι πιο αισιόδοξοι φίλοι του δεν θα φαντά-
ζονταν, να πλησιάζουμε προς την ολοκλήρωση του πρώτου
γύρου και οι ‘φτεροπόδαροι’ να είναι δεύτεροι μετά από
εννέα αγωνιστικές.

Πέρασε αλώβητος (και) από το ΓΣΖ, είναι αήττητος από
τον αγώνα της πρεμιέρας με τον Απόλλωνα και αυτό δεν
μπορεί παρά να χαρακτηρισθεί ως μια τεράστια επιτυχία και

ένας ασύλληπτος άθλος από
τον σύλλογο της Αραδίππου.

Το δίδυμο Λούκα Φανιέ-
ρου και Νίκου Παναγιώτου
έχουν δέσει και έχουν θωρα-
κίσει την ομάδα προς το κα-
λύτερο. Ο Ερμής μετά τη δια-
κοπή θα αντιμετωπίσει τη
Νέα Σαλαμίνα και θέλει
οπωσδήποτε να επανέλθει
στις νίκες, μετά από δύο συ-
νεχόμενες ισοπαλίες με ΑΕΛ
και ΑΕΚ. Στην συνέχεια θα
αντιμετωπίσουν τον Άρη στο
Τσίρειο, την Ομόνοια στο
ΓΣΠ και θα ολοκληρώσουν
τις υποχρεώσεις του για τον
πρώτο γύρο με το παιχνίδι
απέναντι στην Ανόρθωση
στο ‘Αμμόχωστος’.
19 γκολ σε 6 αγώνες

Πέντε σερί νίκες στο πρω-
τάθλημα μετράει η Ομόνοια. Μπορεί Αλκή και ΑΕΚ να τις
κέρδισε με 1-0, αλλά απ’ εκεί και πέρα οι… μηχανές πήραν
μπρος και οι ‘πράσινοι’ παρουσιάζονται ασταμάτητοι. Αν μά-
λιστα προσθέσουμε και το ματς του Κυπέλλου που είχε με-
σολαβήσει σε αυτή τη σειρά αγώνων, αξίζει να σημειώσουμε
ότι η Ομόνοια σημείωσε σε 6 συνολικά παιχνίδια, 19 τέρματα
και το επίσης πολύ θετικό είναι ότι δεν δέχθηκε κανένα. Αυτή
τη στιγμή διαθέτουν την καλύτερη άμυνα του πρωταθλήμα-
τος με μόλις 4 γκολ παθητικό, αλλά και τη 2η καλύτερη επί-
θεση με 20 τέρματα (η Ανόρθωση έχει 22).
Άρχισε η… άνοδος για την ΑΕΛ

Το σύνθημα που έριξε ο Ιβαΐλο Πέτεφ για σκληρή δουλειά,
είναι μόνος πλέον για όλους τους παίκτες της ΑΕΛ. Η Νίκη
και η εμφάνιση στο ντέρμπι με την Ανόρθωση θιέλει να απο-
τελέσει την αρχή της ανόδου και όχι ένα πυροτέχνημα. Πα-
ράλληλα πλησιάζει και το πρώτο τοπικό ντέρμπι με τον
Απόλλωνα και ο Βούλγαρος έχει ήδη πιάσει τον παλμό των
φιλάθλων της Λεμεσού για το πως περιμένουν την μεταξύ
τους αναμέτρηση του ερχόμενου Σαββάτου…
Η ‘Κυρία’ και το εύκολο… τέρμα

Φέτος η ‘Κυρία’ έχει πετύχει 22 γκολ και δέχθηκε 12, ενώ
πέρσι μετρούσε 20 γκολ υπέρ και μόλις 3 κατά. Με λίγα λόγια
στην αρχή της περσινής περιόδου, η άμυνα ήταν ένα από τα
δυνατά της σημεία, όμως φέτος αποδεικνύεται η αχίλλειος
πτέρνα της σε κάθε αγωνιστική. Η ομάδα οπισθοχώρησε
στην 5η θέση κι αν δεν αλλάξει κάτι σύντομα τότε δεν θα
είναι εύκολο να καλύψει το χαμένο έδαφος. Η Ανόρθωση έχει
τώρα εντός την ΑΕΚ, εκτός τη Σαλαμίνα, εντός τον Άρη και
εκτός του Ερμή μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου.
Ο ΑΠΟΕΛ γύρισε… σελίδα

Ο ΑΠΟΕΛ γύρισε σελίδα. Κέρδισε στο Γιουρόπα Λιγκ
(πρώτη νίκη) την Μπορτό με 2-1, άνετη νίκη επί της Αλκής
με 3-0 και τώρα έχει νέα αγωνιστική υποχρέωση στο Μακά-
ρειο με Δόξα Κατωκοπιάς.

Ο Γιώργος Δώνης εκμεταλλεύτηκε την διακοπή, έγινε δου-
λειά σε πολλούς τομείς, όπως η αγωνιστική φιλοσοφία, η
ομαδική λειτουργία της άμυνας και περισσότερες ιδέες στην
επίθεση και τώρα οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ περιμένουν… τα απο-
τελέσματα για ανοδική πορεία προς τους πρωτοπόρους για
να καλύψουν το χαμένο έδαφος. Οι γαλαζοκίτρινοι σκόρα-
ραν 11 φορές, όσες και τα Κούκλια, ενώ υπερέχουν μόνο
πέντε ομάδων (ΑΕΚ 10, Σαλαμίνα 9, Άρης 7, Παραλίμνι 4 και
Αλκή 4). Είναι η έβδομη επίθεση του πρωταθλήματος σε
εννιά αγωνιστικές.
Εκπληκτική η πρόοδος της.. Δόξας

Απόλυτη ικανοποίηση επικρατεί στη Δόξα για την εξαιρε-
τική πορεία που πραγματοποιεί μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα.
Η ομάδα με πέντε νίκες και μία ισοπαλία είναι στην 6η θέση
με 16 βαθμούς και δείχνει ότι μπορεί να υλοποιήσει με άνεση
τον στόχο που έχει θέση για άνετη παραμονή. Η Δόξα σε
σχέση με την περσινή περίοδο, μετά την 9η αγωνιστική είχε 7
βαθμούς και ήταν στην 9η θέση.

Κάτι πρέπει να… αλλάξει στην ΑΕΚ
Οι ‘κιτρινοπράσινοι’ βρίσκονται στην 9η θέση με μόλις 12

βαθμούς και ο κόσμος δικαιολογημένα είναι απογοητευμέ-
νος με τη συνολική παρουσία της ομάδας τη φετινή χρονιά.

Τα πράγματα έγιναν ακόμα πιο δύσκολα όσον αφορά τον
στόχο της Ευρώπης, αφού δεν κατάφερε να κερδίσει τον
Ερμή και έμεινε στο -8 από τους Αραδιππιώτες. Επόμενος
αγώνας είναι με την Ανόρθωση εκτός, εντός με Απόλλωνα,
εντός με Αλκή και Δόξα Κατωκοπιάς.
Σε καλό δρόμο η Νέα Σαλαμίνα

Στη Νέα Σαλαμίνα το κλίμα είναι πολύ καλό μετά τη νίκη
επί του Άρη και κυρίως με τον τρόπο που επετεύχθη,  αφού
αγωνιζόμενη με δέκα ποδοσφαιριστές για περίπου σαράντα
λεπτά λόγω αποβολής του Εκβορτ, κατάφερε να ανατρέψει
το εις βάρος της αποτέλεσμα και να πάρει ένα πολύτιμο τρί-
ποντο, αλλά και… πόντους στην ψυχολογία.

Η ομάδα της Αμμοχώστου έχει μπροστά της ένα δυνατό
παιχνίδι πρόκληση με αντίπαλο τον Ερμή και σίγουρο το κί-
νητρο για να σπάσει το αήττητο σερί της ομάδας της Αρα-
δίππου είναι πραγματικά τεράστια!
Άμεση ανασύνταξη

Την τέταρτη βαριά της ήττα γνώρισε η Α.Ε. Κουκλιών,
αυτή τη φορά από την Ομόνοια στο Παφιακό. Φυσικά η
έκταση του σκορ προβληματίζει και είναι ξεκάθαρο πως οι
νεοφώτιστοι χρειάζονται πολλή δουλειά στην άμυνα. Στην
διακοπή, ο Δημήτρης Ιωάννου δούλεψε στα αμυντικά λάθη,
ενόψει του πολύ σημαντικού αγώνα με τον Εθνικό στο Πα-
φιακό, παιχνίδι που θα κρίνει πολλά, όσον αφορά τη συνέ-
χεια της στο πρωτάθλημα….
Προβληματίζει ο Εθνικός

Η εντός έδρας ήττα από
την Δόξα σκόρπισε προ-
βληματισμό στον Εθνικό
Άχνας, αφού πρόκειται για
ένα αποτέλεσμα… εκτός
προγράμματος. Στην
ομάδα ψάχνουν να βρουν
τι πάει λάθος και παραδέ-
χονται πως η εμφάνιση δεν
ήταν η πρέπουσα σε ένα
τόσο σημαντικό παιχνίδι.
Επόμενο παιχνίδι με την
ΑΕΚ Κουκλιών και αν χά-
σουν, τότε η διαφορά τους
θα φτάσει τους πέντε βαθ-
μούς και η συνέχεια θα
είναι ακόμα πιο δύσκολη.
Επειγόντως βελτίωση
για Άρη

Όταν έχεις να κερδίσεις
από την 1η Σεπτεμβρίου
(συγκεκριμένα την Αλκή
στο ΓΣΖ), όταν εδώ και
οκτώ παιχνίδια δεν έχεις
γευτείς ξανά τη γλυκιά
γεύση της νίκης, τότε σί-
γουρα δεν είναι μόνο
θέμα… κούρασης.

Ο Τον Κάανεν δούλεψε
σκληρά στο διάστημα της
διακοπής του πρωταθλή-
ματος για να βρει τις λύσεις και να διορθώσει κάποια πράγ-
ματα ενόψει του αγώνα με την Ομόνοια στο ΓΣΠ. Η συνέ-
χεια ακόμα πιο δύσκολη με Ερμή εντός και Ανόρθωση εκτός.
Βελτίωση… Η Β΄ κατηγορία η Ένωση

Είναι γεγονός ότι η Ένωση Παραλιμνίου είναι μέσα στα φα-
βορί για τον υποβιβασμό στην Β΄ Κατηγορία. Αυτό αποδει-
κνύεται με τη μέχρι τώρα πορεία της. Σε αυτές τις εννέα αγω-
νιστικές δέχθηκε 8 ήττες και απέσπασε μια ισοπαλία.

Υπάρχει αρκετός δρόμος ακόμη στο πρωτάθλημα και για
να μην υποβιβαστεί η Ένωση θα πρέπει να φέρει τα κάτω
πάνω, κάτι που προς το παρόν φαντάζει πάρα πολύ δύσκολο.
Αρχής γενομένης το επόμενο παιχνίδι με την Αλκή, με νίκη η
Ένωση θα φθάσει στον ένα βαθμό και βλέπει τη συνέχεια. n

Ο Απόλλωνας κρατά γερά την κορυφή. Άθλος η πορεία του Ερμή
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Tι είπαν... Tι έγραψαν
Μητρός τε και πατρός τε και των άλλων

προγόνων απάντων τιμιότερον και αγιότε-

ρον εστίν η πατρίς.

Γλαύκος Κληρίδης

Με τους αγώνες του κυπριακού ελληνισμού
είναι συνυφασμένη η ζωή του Γλαύκου Κλη-
ρίδη. Είχε εθνικό όραμα και διορατικότητα
που αναγνωρίστηκε ακόμη και από πολιτι-
κούς αντιπάλους.
Κάρολος Παπούλιας,
Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Ο Γλαύκος Κληρίδης υπήρξε αγνός αγωνι-
στής και ευπατρίδης πολιτικός, μεγάλος
πρωταγωνιστής σε όλους τους αγώνες των
αδελφών Κυπρίων.
Αντώνης Σαμαράς,
Πρωθυπουργός της Ελλάδας.

Το βάρος της κληρονομίας που μας άφησε ο
άνθρωπος και ο πολιτικός Γλαύκος Κληρί-
δης είναι τεράστιο. 
Νίκος Αναστασιάδης,
Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Για μεγάλες φυσιογνωμίες συνηθίζουμε να
λέμε ότι έγραψαν ιστορία, για τον Γλαύκο
Κληρίδη μπορούμε να πούμε ότι ήταν η
ιστορία της Κύπρου. 
Γιαννάκης Ομήρου,
Πρόεδρος της Βουλής.

Έφυγε ο μεγάλος μας ηγέτης. Το έργο του,
η πολιτική του φιλοσοφία και το ήθος του
είναι για όλους μας παρακαταθήκη.
Αβέρωφ Νεοφύτου,
Πρόεδρος του ΔΗΣΥ.

Ο Γλαύκος Κληρίδης ήταν ο πολιτικός μας
αντίπαλος αλλά κανείς δεν μπορεί να αμφι-
σβητήσει το πολιτικό του ήθος.
Άντρος Κυπριανού,
Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ.

Ο Γλαύκος Κληρίδης θα μείνει στην ιστορία
ως ένας πραγματικός Ευρωπαίος πολιτικός
και ως ο άνθρωπος που εργάστηκε ακούρα-
στα για την επανένωση της Κύπρου.
Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο,
Πρόεδρος της Κομισιόν.

μοιράζει εκατομμύρια
βοηθά τον τόπο μας

Tο Kρατικό Λαχείο

Αποτελέσματα κλήρωσης στη σελ. 13

Ευκαιρία για αλληλοενημέ-
ρωση για τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι συνταξιού-

χοι του δημοσίου στην Κύπρο και την
Ελλάδα πρόσφερε η φιλοξενία στις 2-
7 Νοεμβρίου αντιπροσωπείας της
Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιού-
χων Ελλάδας ΠΟΠΣ από τον Κλάδο
Συνταξιούχων της ΠΑΣΥΔΥ. 

Η αντιπροσωπεία περιλάμβανε τον
Χρίστο Μπουρδούκη Α’ Αντιπρόεδρο
και το. Σταύρο Μπόκια Μέλος του
Δ.Σ. Με το Συμβούλιο του Κλάδου
Συνταξιούχων ΠΑΣΥΔΥ έγινε ανταλλαγή απόψεων για τα προβλήματα που επισώρευσε στους συνταξιούχους του δημο-
σίου τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο η οικονομική κρίση και η τρόϊκα και επαναβεβαιώθηκε η αδελφική αλληλεγ-
γύη και αμφίδρομη στήριξη στους αγώνες των συνταξιούχων για κατοχύρωση δικαιωμάτων που παραβιάζονται. 

Η φιλοξενία περιλάμβανε και επισκέψεις σε χώρους ιστορικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος και συναντήσεις με την
ηγεσία και με Επαρχιακά Τμήματα της ΠΑΣΥΔΥ Και από τις δύο πλευρές τονίστηκαν οι στενοί δεσμοί μεταξύ των δυο Ορ-
γανώσεων και η αποφασιστικότητα για συνέχιση και ενδυνάμωση της συμπαράστασης και αλληλεγγύης τους. n

Επίσκεψη αντιπροσωπείας της ΠΟΠΣ


