
Σε πρόσφατο δημοσίευμα της εφημερίδας «Ο Φιλε-
λεύθερος» κάτω από τον τίτλο «€4.244 καθαρά τον
μήνα για βουλευτές» αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Με σαφώς πολύ λιγότερα χρήματα ακόμη και από δημο-
σίους υπαλλήλους αμείβονται οι βουλευτές, εξ ου και η πρό-
ταση που βρίσκεται στο τραπέζι της σύσκεψης των Αρχηγών
και Εκπροσώπων των κομμάτων της Βουλής για καθορισμό
οροφής στους μισθούς των υπαλλήλων του δημόσιου και ευ-
ρύτερου δημόσιου τομέα».

Στο ίδιο δημοσίευμα για
σκοπούς σύγκρισης αναφέρε-
ται , μεταξύ άλλων, ότι «οι δι-
ευθυντές νοσοκομείων στην
Α16 έχουν μικτές απολαβές
€8.410 μηνιαίως και αποκοπές
€1.465».

Σύμφωνα με το Γενικό Λο-
γιστήριο η μηνιαία αποζη-
μίωση των βουλευτών είναι
€6.611,24 και οι συνολικές
αποκοπές €2.206,58. Δηλαδή
η καθαρή μηνιαία αποζημίωση των βουλευτών που, κατά το
Σύνταγμα ασκούν λειτούργημα, είναι €4.204,66. Σύμφωνα
και πάλιν με το Λογιστήριο ένας Διευθυντής Κλινικής/Τμή-
ματος (Κλίμακα Α16+1) έχει μηνιαίες απολαβές €5.918,35
και συνολικές αποκοπές €2.266,96. Δηλαδή ο καθαρός μηνι-
αίος μισθός του είναι €3.651,39, που σημαίνει ότι παίρνει στο
σπίτι του €553.27 λιγότερα από ένα βουλευτή. Ο σχετικός
Συγκριτικός Πίνακας παρουσιάζεται με κάθε λεπτομέρεια
στη σελ. 7 της παρούσας έκδοσης. 

Πρόσθετα για σκοπούς σύγκρισης αναφέρεται ότι ο βου-
λευτής που συμπληρώνει δύο θητείες λαμβάνει ως φιλοδώ-
ρημα €208.159,56 και μηνιαία σύνταξη €3.717,13, ενώ ο Δι-
ευθυντής Κλινικής/Τμήματος (Κλίμακα Α16+1)(4η βαθμίδα)
που συμπληρώνει 25 χρόνια υπηρεσίας λαμβάνει ως φιλο-
δώρημα €138.038 και μηνιαία σύνταξη €2.464,97 και εκείνος
που συμπληρώνει 400μήνες υπηρεσίας και δικαιούται σε
πλήρη σύνταξη (αδύνατο λόγω των πολλών χρόνων σπου-
δών) λαμβάνει ως φιλοδώρημα €184.051 και μηνιαία σύν-
ταξη €3.287,56. Δηλαδή ένας βουλευτής με 10ετή θητεία έχει
πολύ μεγαλύτερα συνταξιοδοτικά δικαιώματα από Διευ-
θυντή Κλινικής/Τμήματος με 33 χρόνια υπηρεσίας. 

Πληροφοριακά αναφέρεται ότι ο κάτοχος της θέσης του

Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος, μεταξύ άλλων, ασκεί ιατρικά
καθήκοντα της ειδικότητας του και είναι υπεύθυνος για την
οργάνωση, διοίκηση και αποτελεσματική λειτουργία κλινι-
κής ή τμήματος κυβερνητικού ιατρικού ιδρύματος στον
τομέα της ειδικότητας του, τα δε απαιτούμενα προσόντα,
πέραν των ακαδημαικών, είναι:

(1) Εξαετής τουλάχιστον υπηρεσία στη θέση Βοηθού Δι-
ευθυντή Κλινικής/Τμήματος/ ή/και στην προηγούμενη θέση
Βοηθού Προϊσταμένου Κλινικής/Τμήματος, ή εξαετής του-
λάχιστον συνολική υπηρεσία στις θέσεις Βοηθού Διευθυντή
Κλινικής/Τμήματος ή/και στην προηγούμενη θέση Βοηθού
Προϊσταμένου και στις προηγούμενες θέσεις Ειδικού Ιατρού
και Επιμελητή, από την οποία τριετής τουλάχιστον υπηρε-
σία στη θέση Ειδικού Ιατρού-

(α) Στα καθήκοντα της ειδικότητας που καθορίζεται κατά
την πλήρωση της θέσης, και
(β) στην ειδικότητα στην οποία διορίστηκε ή προάχθηκε.
(2) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική

ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
Προσωπικά πιστεύω ότι είναι αδιανόητο ένας βουλευτής

να αμείβεται περισσότερο από ένα Διευθυντή Κλινικής/Τμή-
ματος. Οι απαιτήσεις του Σχεδίου Υπηρεσίας για την υπό
αναφορά θέση φαίνονται ανωτέρω. Περαιτέρω σημειούται
ότι για να αποκτήσει κάποιος ειδικότητα στη Ιατρική θα πρέ-
πει να συμπληρώσει πανεπιστημιακές σπουδές 10-12 χρό-
νων και ότι ο Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος, που είναι δη-
μόσιος υπάλληλος, αντίθετα με τον βουλευτή, δεν έχει το
δικαίωμα να ασκήσει δεύτερη εργασία. 

Όπως είναι γνωστό με τον περί Υπουργών και του Προ-
έδρου, του Αντιπροέδρου και των Μελών της Βουλής των
Αντιπροσώπων (Αποζημίωση) (Τροποποιητικός) Νόμος του
1995 (Ν. 79(Ι) του 1995), οι ετήσιες απολαβές των Μελών
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Του Γλαύκου Χατζηπέτρου,
ΓΓ της ΠΑΣΥΔΥ

Ο μεγάλος ηγέτης, ο ακραιφνής πατριώ-
της, ο μύθος της σύγχρονης κυπριακής
ιστορίας, ο Γλαύκος Κληρίδης, έφυγε από
τη ζωή, την περασμένη Παρασκευή, ταξι-
δεύοντας στο αιώνιο ταξίδι, ήρεμος, γα-

λήνιος, αξιολάτρευτος όπως πάντα. σελ. 3

Το βραβείο απονεμήθηκε στον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας για τη συνεισφορά του
στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων και ειδικότερα στην ανάδειξη
και υπεράσπιση της μνήμης δεκάδων χι-

λιάδων Εβραίων από τις θηριωδίες των ναζί. σελ. 12

Έξι ακροδεξιά ευρωσκεπτικιστικά
κόμματα θα ενώσουν τις δυνάμεις
τους για τις ευρωπαϊκές εκλογές του
Μαΐου 2014 με στόχο να γίνουν η

«τρίτη δύναμη» στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να αλλά-
ξουν τη σημερινή πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανακοί-
νωσε το αυστριακό Κόμμα της Ελευθερίας (FPO). σελ. 11

Συμμαχία έξι ακροδεξιών κομμάτων 

Μετάλλιο στον Κάρολο Παπούλια 

Έφυγε ο μύθος της σύγχρονης ιστορίας

ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ

Αγαπάς την Κύπρο;

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

Τάσσος: Η θέση του βουλευτή είναι λειτούργημα

Συνέχεια στη σελ. 3



Επίσημη ανακοίνωση πληροφορεί τους
κατόχους οχημάτων ότι η συντήρηση
και επιδιόρθωση οχήματος και εξαρτή-

ματος αναλαμβάνεται και διεκπεραιώνεται
µόνο από αδειούχο τεχνίτη οχημάτων, που
κατέχει ισχύουσα άδεια τεχνίτη οχήματος
της σχετικής ειδικότητας. 

Κάθε αδειούχος τεχνίτης οχήματος οφεί-
λει:

α) να έχει αναρτημένη, σε περίοπτη θέση
στον χώρο εργασίας του, την άδεια τεχνίτη

οχημάτων που κατέχει,
β) μετά από κάθε συντήρηση ή επιδιόρ-

θωση οχήματος, να υπογράφει, σφραγίζει
και παραδίδει στον ιδιοκτήτη του οχήματος
Βεβαίωση Συμπλήρωσης της Συντήρησης ή
Επιδιόρθωσης, 

γ) να τηρεί Αρχείο Φακέλων Οχημάτων.
Προτρέπονται οι κάτοχοι οχημάτων:
α) να απευθύνονται για τη συντήρηση

ή/και επιδιόρθωση του οχήματος τους μόνο
σε αδειούχους τεχνίτες οχημάτων,

β) να απαιτούν κατά την
παραλαβή του οχήματος να
τους παραδίδεται υπογραμ-
μένη και σφραγισμένη η Βε-
βαίωση Συμπλήρωσης της
Συντήρησης ή Επιδιόρθω-
σης,

γ) να απαιτούν την τή-
ρηση Φακέλου Οχήματος
για το όχημά τους. n

Ενδιαφέρει κατόχους οχημάτων

Συμφωνία συνεργασίας για παροχή
διευκολύνσεων σε Κύπριους ασθενείς
και στα μέλη των οικογενειών τους,

υπέγραψε το Υπουργείο Υγείας με τα Γερμα-
νικά νοσοκομεία Hildensheim Hospital και
το Frankfurt Oder.

Η συμφωνία, η οποία υπογράφηκε σε πρό-
σφατη επίσκεψη του Υπουργού Υγείας στη
Γερμανία, εντάσσεται στα πλαίσια του Ευ-
ρωπαϊκού Κανονισμού για τον συντονισμό
των συστημάτων Κοινωνικών Ασφαλίσεων
και για την παροχή διευκολύνσεων σε ασθε-
νείς και μέλη των οικογενειών τους. Οι διευ-
κολύνσεις περιλαμβάνουν την μεταφορά

τους από και προς τα νοσοκομεία και την
εξασφάλιση κατάλληλων χώρων διαμονής.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του ο Κύ-
πριος Υπουργός συναντήθηκε με τις Διευ-
θυντικές Ομάδες και των δύο νοσοκομείων
όπως και με αυτή του Charite Hospital, το
οποίο παρέχει ήδη διευκολύνσεις σε Κύπρι-
ους ασθενείς. Στο πλαίσιο των συναντήσεων
ανταλλάγηκαν απόψεις αναφορικά με το εν-
δεχόμενο περαιτέρω συνεργασίας στον
τομέα της παροχής ιατρικών υπηρεσιών
αλλά και σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση Κυ-
πρίων γιατρών στα γερμανικά νοσοκομεία. 

Εξετάστηκαν παράλληλα οι δυνατότητες

διοργάνωσης στην Κύπρο επιμορφωτικών
ημερίδων σε συνεργασία με γιατρούς των
τριών νοσοκομείων. Υποβλήθηκε μάλιστα ει-

σήγηση για την πραγματοποίηση ημερίδων
σε εξειδικευμένους τομείς όπως οι αλλογε-
νείς μεταμοσχεύσεις και η ραδιοθεραπεία-
στερεοτακτική ακτινοβολία.

Ο Υπουργός ξεναγήθηκε στους χώρους
των νοσηλευτηρίων και συναντήθηκε με Κύ-
πριους ασθενείς που νοσηλεύονται σε αυτά
και διαπίστωσε το ψηλό επίπεδο υπηρεσιών
και συνομίλησε με τους ασθενείς, οι οποίοι
εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους τόσο προς
το Υπουργείο όσο και προς την πρεσβεία της
Κύπρου στη Γερμανία για τη βοήθεια και τη
συμπαράσταση που τους προσφέρουν. 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) 

Κάποιοι μάς υποτίμησαν, μάς είχανε ξεγράψει
και σχόλια αρνητικά για μάς είχανε γράψει,
είπαν πως ολισθαίνουμε μάς πήρ’ η κατιούσα
και αναλογιζόμαστε τί τέξετ’ η επιούσα!
Όμως, εμείς είμαστ’ εδώ κόντρα στις επικρίσεις
και συνεχώς βαδίζουμε για νέες διακρίσεις
και απαιτούμε πάραυτα απ’ τους επικριτές μας
να βλέπουνε το σπίτι τους να παύσουν νάν’ κριτές μας!!
Προσφάτως ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ο συμπολίτης... θρύλος
πήρε αυτό που άξιζε κι ας ήτανε και φίλος,
και έτσι αποδείξαμε με τη μαγκιά μας όλη
πως είμαστε πανάξια τ’ αφεντικό στην πόλη!!!

Kωστάκης Π. Iωαννίδης

H ΣATIPA TOY K.Π.I.

Η ΑΕΛ ΕΙΝ’ ΕΔΩ

Συμφωνία συνεργασίας με γερμανικά νοσηλευτήρια

Οι εθελοντές των Σωμάτων Εθελον-
τών όλων των επαρχιών, με το συν-
τονισμό του Παγκύπριου Συντονι-

στικού Συμβουλίου Εθελοντισμού, συμμετέ-
χουν και στηρίζουν με την εθελοντική
προσφορά τους την Παγκύπρια Εκστρατεία
Συλλογής Τροφίμων η οποία πραγματοποι-
είται μεταξύ 20 Νοεμβρίου – 20 Δεκεμβρίου
2013 σε όλα τα δημόσια και ιδιωτικά εκπαι-
δευτικά ιδρύματα της ελεύθερης Κύπρου για
ενίσχυση των οικογενειών της Κύπρου που
χρήζουν στήριξης. 

Οι εθελοντές των Σωμάτων Εθελοντών
έχουν παραδώσει ήδη στα περισσότερα εκ-
παιδευτικά ιδρύματα αριθμό χάρτινων κιβω-

τίων τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τις
ανάγκες της εκστρατείας καθώς και τυχόν
πλεονάσματα τροφίμων από τα σχολεία στις
επαρχιακές αποθήκες. 

Το Σώμα Εθελοντών, το οποίο δημιουργή-
θηκε το 1991 από το Παγκύπριο Συντονι-
στικό Συμβούλιο Εθελοντισμού και σήμερα
λειτουργεί από τα Επαρχιακά Συντονιστικά
Συμβούλια Εθελοντισμού,  είναι το κεντρικό
σημείο επαφής και προαγωγής της εθελον-
τικής προσφορά στην Κύπρο και είναι αρμό-
διο για την εγγραφή εθελοντών, τον εντοπι-
σμό αναγκών για εθελοντική 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 εθελοντισμού κάνε εγ-
γραφή σου σήμερα στο Σώμα Εθελοντών

της επαρχίας σου μέσω της Διαδικτυακής
Πύλης Εθελοντισμού www.ethelontis.net ή
επικοινώνησε με το Σώμα Εθελοντών της
επαρχίας σου. Τηλέφωνα Επικοινωνίας Σω-
μάτων Εθελοντών:

Λευκωσία 22512602, Λεμεσός 25737761,
Λάρνακα 24650525, Πάφος 26953725, Αμ-
μόχωστος 99124521

Η βοήθεια όλων είναι απαραίτητη για 
τη στήριξη των οικογενειών που έχουν
ανάγκη. n

Διοικούσα Επιτροπή   
Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο 
Εθελοντισμού

Οι εθελοντές των Σωμάτων Εθελοντών συμμετέχουν και στηρίζουν 
την Παγκύπρια Εκστρατεία Συλλογής Τροφίμων

Προσφορά ΠΑΣΥΔΥ στα μέλη
με πρόγραμμα στα παιδιά

Η Οργάνωσή μας στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς της προς τα μέλη της προ-
χωρεί στον καταρτισμό προγραμμάτων απογευματινής απασχόλησης και εκπαίδευσης για
τα παιδιά τους που φοιτούν σε δημοτικό σχολείο.

Τα μαθήματα θα προσφέρονται δωρεάν και, εφόσον υπάρξει ικανοποιητική ανταπό-
κριση, θα αρχίσουν από την Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2014.  Ο χώρος διδασκαλίας θα καθορι-
σθεί μετά την εξέταση των στοιχείων των ενδιαφερομένων μελών.

Για καλύτερο προγραμματισμό και συντονισμό εστάλη στα μέλη εγκύκλιος η οποία πε-
ριλαμβάνει δήλωση συμμετοχής για συμπλήρωση μέχρι 6 Δεκεμβρίου, 2013, η οποία θα
πρέπει να παραδοθεί είτε διά χειρός, είτε ταχυδρομικώς στα γραφεία της Οργάνωσης μας
Δημοσθένη Σεβέρη 3, 1066 Λευκωσία.  Η δήλωση συμμετοχής μπορεί να συμπληρωθεί και
μέσω της ιστοσελίδας της Οργάνωσής μας www.pasydy.org.

Πληροφορίες από το τηλέφωνο 22844300.
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Έφυγε ο μύθος της σύγχρονης ιστορίας

Ο μεγάλος ηγέτης, ο ακραιφνής πατριώ-
της, ο μύθος της σύγχρονης κυπριακής ιστο-

ρίας, ο Γλαύκος Κλη-
ρίδης, έφυγε από τη
ζωή, την περασμένη
Παρασκευή, ταξι-
δεύοντας στο αιώνιο
ταξίδι, ήρεμος, γαλή-
νιος, αξιολάτρευτος
όπως πάντα.

Ο Γλαύκος Κληρί-
δης δεν ήταν ένας συνηθισμένος άνθρωπος.
Από νεαρής ηλικίας έκανε τις θαρραλέες
προσωπικές επιλογές με μοναδικό κριτήριο,
όπως πάντα έλεγε, το συμφέρον της πατρί-
δας. Δεν ήταν απλώς ένας πολιτικός. Ήταν ο
άνθρωπος και ο πολιτικός με κεφαλαία, ήταν
ένα από τα λιγοστά τέκνα του Ελληνισμού
που ζούσε και ανέπνεε για την Κύπρο και
λειτουργούσε με τη μεγάλη ιδέα, τον Όρκο
των Αθηναίων Εφήβων: «Tην πατρίδα ουκ
ελάττω παραδώσω, πλείω δε καί αρείω όσης
αν παραδέξωμαι».

Ο μεγάλος ηγέτης και στρατηγός, ο άν-
θρωπος με το πηγαίο και έξυπνο χιούμορ, σε
όλη του τη ζωή ενεργούσε με εντιμότητα,
πατριωτισμό και ειλικρίνεια, ακόμη και όταν
διαφωνούσε με τον συνομιλητή του. Ο Γλαύ-
κος Κληρίδης πέρασε από την Παρασκευή
στο Πάνθεον των Αθανάτων, γράφοντας τη
δική του ιστορία στην πορεία των τελευ-
ταίων 70 χρόνων της Κύπρου.

Ζούσε με το όνειρο να δει την πατρίδα του
ελεύθερη και ενωμένη, μακριά από τον ζυγό
της κατοχής, μια πατρίδα όπου όλοι θα είναι
ίσοι έναντι του νόμου και θα υπάρχει σεβα-
σμός στα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν υπάρ-
χει κανένας πολιτικός στην Κύπρο και στο
εξωτερικό που δεν υποκλίθηκε μπροστά στο
μεγαλείο της ψυχής του Γλαύκου Κληρίδη,

που ακόμη και στα 94 του χρόνια ήταν ο
έφηβος με τη μεγάλη καρδιά.

Όλοι εμείς που τον ζήσαμε από κοντά και
είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί
του, αντιληφθήκαμε την πραότητα, την ηρε-
μία, τη διορατικότητα και τους οραματι-
σμούς του.

Σεβαστέ μας Πρόεδρε,
Είμαστε τυχεροί, γιατί μας έμαθες τον διά-

λογο, μας δίδαξες να βλέπουμε μακριά, μας
ενέπνευσες με τις δικές σου αρχές, της Δη-
μοκρατίας και της Ελευθερίας.

Ακριβέ μας Πρόεδρε, είχα την εξαιρετική
τιμή να εργαστώ υπό τις οδηγίες σου, να
θαυμάσω το πώς πάντοτε αντιμετώπιζες τις
δυσκολίες με τη χαρακτηριστική σου ηρεμία
και γλυκύτητα, να μοιραστώ μαζί σου, όπως
και όλοι οι συνεργάτες σου, το όραμα για μια
ενωμένη πατρίδα. 

Ο Γλαύκος Κληρίδης ήταν απόλυτα συνε-
πής με τα οράματα και τα πιστεύω του. Ήταν
ένας σοφός πολιτικός, με εξαιρετική οξυδέρ-
κεια, μεγάλη διαίσθηση και μια ανεπανάλη-
πτη διορατικότητα που σκλάβωνε ακόμη και
τους ισχυρότερούς του αντιπάλους.

Είχε τη δύναμη που χαρακτηρίζει τους με-
γάλους ηγέτες: την ικανότητα να προβλέπει
και την αποφασιστικότητα να παίρνει τις με-
γάλες αποφάσεις την ώρα που το καθήκον
τον καλούσε, χωρίς να υπολογίζει προσω-
πικό και πολιτικό κόστος.

Πρόεδρε,
Ποτέ δεν πτοήθηκες, ποτέ δεν λύγισες,

ποτέ δεν δείλιασες μπροστά στους αγώνες,
με γνώμονα τη στάση ζωής που μας δίδαξες:
«Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να ση-
κωθείς».

Σε αποχαιρετώ με συγκίνηση, υποκλίνομαι
στο μεγαλείο σου. Είμαι σίγουρος ότι από
εκεί ψηλά θα παρακολουθείς και θα στηρί-
ζεις τους αγώνες μας. Στο καλό αγαπημένε

μας Πρόεδρε. Αιωνία σου η μνήμη!
Χρίστος Πατσαλίδης,

Γ.Δ. Υπουργείου Οικονομικών,
«Ο Φιλελεύθερος»,18.11.2013

l Αναντίλεκτα ο Γλαύκος Κληρίδης, ως
ηγέτης, ήταν «μεγαλύτερος» από τα όρια
της Κύπρου. Το απέδειξε στα 60 χρόνια
που υπηρέτησε την πατρίδα του ως βου-
λευτής, πρόεδρος της Βουλής, υπουργός,
διαπραγματευτής και πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας.

?

Εταίροι αλλά προπάντων δυνάστες

Παρακολουθώντας το θέατρο του παρα-
λόγου, που εξελίσσεται στην Αθήνα σε κάθε
επιθεώρηση, αναρωτήθηκα πόσο μπορεί να
αντέξει ένας άνθρωπος την ταπείνωση. 

Παρακολουθώντας το θέατρο του παρα-
λόγου, που εξελίσσεται στην Αθήνα σε κάθε

επιθεώρηση, αναρωτή-
θηκα πόσο μπορεί να
αντέξει ένας άνθρωπος
την ταπείνωση. Και
αναφέρομαι στον Αν-
τώνη Σαμαρά, ο οποίος,
ενώ λαμβάνει διαβεβαι-
ώσεις από τους προ-

ϊσταμένους των επικεφαλής της τρόικας ότι
η αξιολόγηση «θα κυλήσει ομαλά», βρίσκε-
ται στη δυσάρεστη θέση να απολογείται για
τις καθυστερήσεις εφαρμογής των συμφω-
νηθέντων και να μη δύναται να τηρήσει τις
υποσχέσεις του στον λαό, που εκφράστηκαν
δημόσια.

Εάν μελετήσει κανείς τις αρχές του μνη-
μονίου, θα αντιληφθεί ότι ο πρωθυπουργός
της χώρας, και ο σημερινός και όποιος τον
αντικαταστήσει, είναι σιδηροδέσμιος -και
χρησιμοποιώ επί τούτου τη λέξη. Προς τι η

έκπληξη; Οι επικεφαλής της τρόικας έχουν
το πάνω χέρι σ’ αυτήν την ερμαφρόδιτη
σχέση που άρχισε το 2010 μεταξύ της Ελλά-
δας και των δανειστών της. Έχουν τον τε-
λευταίο λόγο.

Το μέγα πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει
και ο κ. Τσίπρας, εάν ο λαός τον επιλέξει,
είναι ότι δεν μπορεί να απεγκλωβιστεί, όσο
και αν το επιθυμεί, όσο και αν η ψήφος του
λαού στην ουσία θα σημαίνει εντολή για εκ-
δίωξη της τρόικας. Οι υπογραφές του Μαΐου
του 2010 δεσμεύουν και όλους τους επόμε-
νους. Το ΔΝΤ είναι αυτό που είναι, αποτελεί
τον ναό του καπιταλισμού και δεν περιμένει
κανείς ότι θα συναντήσει έστω και έναν
ευαίσθητο γραφειοκράτη. Τα 3,5 χρόνια πα-
ρουσίας του στην Ελλάδα φέρθηκε σκληρά -
όπως επιτάσσει το καταστατικό του- αλλά
σε μερικές περιπτώσεις προσπάθησε το ίδιο
να κατεβάσει τον πήχη που σήκωναν επιδει-
κτικά οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι αποδεικνύον-
ται χειρότεροι των εχθρών μας.

Από την ένταξη της χώρας στον μηχανι-
σμό, δεν είδαμε ούτε μισή πράξη αλληλεγ-
γύης από τους Ευρωπαίους εταίρους, αντί-
θετα αυτοί ήταν η αιτία για να επιβληθούν
τα σκληρότατα μέτρα και να οδηγηθεί ο
λαός στη φτώχεια. Η πολιτική τους είναι κα-
ταστροφική από την αρχή, και από τη στιγμή
που ο τότε πρωθυπουργός δεν έδωσε τη
μάχη για να κερδίσει τα αυτονόητα, το παι-
χνίδι χάθηκε και για όσους επεδίωξαν να κυ-
βερνήσουν στη μνημονιακή Ελλάδα.

Ο σοφός λαός έχει ψωμοτύρι τη φράση
«εάν αυτοί είναι οι φίλοι μας, πώς θα είναι οι
εχθροί μας». Αυτό ακριβώς συμβαίνει από το
2010. Οι εταίροι μας είναι αυτοί που έχουν
γονατίσει στα τέσσερα την πατρίδα μας.

Μιχάλης Ιγνατίου,
«ΕΘΝΟΣ», 23.11.2013

l Πικρές αλήθειες!! 

Aπόψεις και σχόλια

Τάσσος: Η θέση του βουλευτή είναι λειτούργημα

της Βουλής αναπροσαρμόστηκαν σε £12,000
από £7,800 και το ετήσιο επίδομα παραστά-
σεως σε £7,200 από £5,400. Πρόσθετα παρα-
χωρήθηκε ετήσιο επίδομα £3,600 για γραμ-
ματειακές υπηρεσίες

Κατά τη συζήτηση του σχετικού Νομο-
σχεδίου, στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή
Κανονισμού της Βουλής και των Δικαιωμά-
των των Μελών του Σώματος, ο μ. Τάσσος
Παπαδόπουλος αφού ξεκαθάρισε ότι θα το
καταψηφίσει, ζήτησε να του δοθεί η ευκαι-
ρία να εκθέσει τις απόψεις του. Και ανέφερε
χαρακτηριστικά:

«Θεωρώ ότι, και έτσι το λέει και το Σύν-
ταγμα, είναι λειτούργημα η θέση του Βου-
λευτή. Δεν μπορεί να συγκριθεί και δε
χωρεί σύγκριση με κανέναν, κανένα απολύ-
τως υπάλληλο. Δεν μπορεί να θεωρείται ότι
το λειτούργημα του Βουλευτή είναι βιοπο-
ριστικό επάγγελμα. Και επομένως όλες οι
συγκρίσεις με οποιοδήποτε άλλο δημόσιο
υπάλληλο είναι απαράδεκτες, για τον
απλούστατο λόγο ότι έχει την ευχέρεια ο
Βουλευτής, αν θέλει, να εξασκεί και δεύ-
τερο επάγγελμα. Και θα προχωρήσω να πω
σε απάντηση στο επιχείρημα ότι μπορεί να
έχει την ευκαιρία συνταγματικά και νομικά,

αλλά δεν έχει την ευχέρεια χρονικά. Ούτε, με
όλο το σέβας προς τους λειτουργούς της
Βουλής που έχουν συντάξει τη λεγόμενη με-
λέτη για την αντιμισθία των Βουλευτών, έχει
πολλή σημασία με το θέμα που συζητούμε.
Είναι διαφορετικά τα συστήματα που συγ-
κρίνουν και διαφορετική η λειτουργία των
Βουλών, στις οποίες έγινε αναφορά. Και λυ-
πούμαι να πω πως είναι λανθασμένοι και οι
αριθμοί τους. Τουλάχιστον όσον αφορά το
Βρετανικό κοινοβούλιο, που είχα την ευκαι-
ρία στην πρόσφατη επίσκεψή μου να ρω-
τήσω και να διερευνήσω. Είναι Κοινοβου-
λευτικό το Σύστημα, εκεί οι βουλευτές νο-
μοθετούν, δεν ελέγχουν τους νόμους που
υποβάλλει η Κυβέρνηση, αλλά νομοθετούν
οι ίδιοι, μετέχουν σε κόμματα που διαμορ-
φώνουν την οικονομική πολιτική της κυβέρ-
νησης, τη νομοθετική πολιτική της κυβέρ-
νησης, τον προγραμματισμό του κυβερνητι-
κού έργου και τα νομοθετικά μέτρα που θα
δώσουν έκφραση και υλοποίηση σ’ αυτό τον
προγραμματισμό. Επαναλαμβάνω, δεν μπο-
ρεί να υπάρξει σύγκριση στην ποιότητα της
εργασίας ούτε στην ευθύνη και το κύρος του
λειτουργήματος. Υπάρχει όμως φοβερή δια-
φοροποίηση στις υποχρεώσεις και στον όγκο
εργασίας. Οι Βουλευτές του αγγλικού κοινο-

βουλίου εισπράττουν £25,000 το χρόνο, με
αύξηση που δόθηκε πριν από τρία χρόνια,
δηλαδή όσα περίπου διεκδικούν οι Βουλευ-
τές του κοινοβουλίου της Κύπρου. Όμως
οποιοσδήποτε γνωρίζει, είναι καθημερινή η
παρουσία τους στη Βουλή, είναι καθημερι-
νές οι συνεδρίες και είναι συνεδρίες κατά κα-
νόνα από της δεκάτης πρωινής συνήθως
μέχρι τις μεταμεσονύχτιες ώρες».

Με αγωνία για το κύρος της Βουλής, πρό-
σθεσε:

«Θα διασυρθεί το κύρος της Βουλής και η
πειστικότητά της να αποφασίζει σωστά,
όταν έρχεται η πρόταση για αυξήσεις, ενώ
αυτή η Βουλή και η Κυβέρνηση για μια διετία
τώρα επικαλούνται όρους λιτότητας και αρ-
νούνται να δώσουν αναβάθμιση μισθολογι-
κών κλιμάκων». 

Συνεχίζοντας ανέφερε ότι «έχουν οι βου-
λευτές παρεμφερή ωφελήματα και αφορολό-
γητο αυτοκίνητο, που κάτω από παρόμοιες
αντισυνταγματικές, συνθήκες δόθηκε».
Προβληματιζόμενος δε, για το δικαίωμα
σύνταξης των βουλευτών, διερωτήθηκε γιατί
ένας βουλευτής να δικαιούται σύνταξη με 24
ή 30 μήνες υπηρεσίας, ενώ ο δημόσιος υπάλ-
ληλος χρειάζεται 33 χρόνια για να πάρει
πλήρη σύνταξη;

Και καταλήγοντας είπε τα ακόλουθα:
«Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν μένει σε κα-

νένα διάθεση να μιλά, όταν μιλά σε ώτα μη
ακουόντων και έναντι προειλημμένης απο-
φάσεως. Όμως, πραγματικά, αν όλα τα άλλα
επιχειρήματα δεν ισχύουν, παρακαλώ λάβετε
υπόψη τη χρονική περίοδο που έρχεται αυτή
η πρόταση για αύξηση των μισθών των Βου-
λευτών. Δεν μπορεί αυτή η Βουλή να είναι
πειστική έναντι όλων των τάξεων των δημο-
σίων υπαλλήλων, των υπαλλήλων των ημι-
κρατικών οργανισμών και των λοιπών εργα-
ζομένων για τους μισθούς των οποίων έχει
λόγο η Βουλή, όταν επικαλούμαστε την
ανάγκη για λιτότητα για να περικόπτουμε
και τις μισθολογικές τους κλίμακες και τις
νέες θέσεις που είναι η διέξοδος για την αύ-
ξησή τους και στο κάτω κάτω το μισθό που
είναι ο αποκλειστικός μισθός που έχουν για
να αναλώσουν όλη τους τη ζωή, ενώ εμάς
είναι δική μας επιλογή.»

Κατά την ταπεινή μου άποψη, οι κατηγο-
ρηματικές, σαφείς και διαχρονικά απρό-
σβλητες θέσεις του αείμνηστου νομομαθούς,
θα έπρεπε να αποτελούν πολύτιμο αρχείο
αναφοράς για τους διαδόχους του στο Κοι-
νοβούλιο και καθοδηγητικές για τους ερευ-
νητές των ΜΜΕ. n

Συνέχεια από σελ. 1
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ΗΓενική Συνέλευση του ΟΗΕ, με από-
φασή της στις 17 Δεκεμβρίου 1999,
ανακήρυξε την 25η Νοεμβρίου ως

Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας
κατά των Γυναικών για να αναδείξει ένα ση-
μαντικό πρόβλημα με παγκόσμια διάσταση.
Η Ημέρα αυτή είχε καθιερωθεί ήδη από το
1981 από γυναικείες οργανώσεις, σε ανά-
μνηση της φρικτής δολοφονίας των τριών
αδελφών Μιραμπάλ, πολιτικών αγωνιστριών
από την Δομινικανή Δημοκρατία, με διαταγή
του δικτάτορα Τρουχίλο.
Παγκόσμιες 16ήμερες Δραστηριότητες
ενάντια στη Βία  25/11/13 – 10/12/13

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων Εθνικού Μηχα-
νισμού Για τα Δικαιώματα της Γυναίκας

29/11  Διάλεξη και ανοικτή συζήτηση στην
κοινότητα Λυθροδόντα σε συνεργασία με το
Κοινοτικό Συμβούλιο και την Ένωση Κυ-
πρίων Αγροτών (ΕΚΑ) στις 6μμ.

30/11  Θεατρικό δρώμενο από εθελοντές
στο Εμπορικό Κέντρο της Λεωφόρου Μακα-
ρίου στην Πάφο στις 12:00. 

1/12  Θεατρικό δρώμενο από εθελοντές επί
της Οδού Λήδρας στις 12:00. 

7/12  Θεατρικό δρώμενο από εθελοντές
στην περιοχή του Κάστρου στη Λεμεσό στις
12:00. 

7/12  Διάλεξη και ανοικτή συζήτηση στην
κοινότητα Ομόδους με τη συνεργασία των
κοινοτήτων Ομόδους,  Μανδριών και της γυ-
ναικείας οργάνωσης ΓΟΔΗΣΥ στις 4 μμ.

Στο ίδιο διάστημα θα πραγματοποιηθούν
διαλέξεις προς Κέντρα Νεότητας, Πανεπι-
στήμια ενώ μέλη του Δ.Σ και προσωπικού θα
συμμετέχουν σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνι-
κές εκπομπές.

Από την ομιλία της ερευνήτριας του Συν-
δέσμου Πρόληψης και Αντιμετώπισης της
Βίας στην Οικογένεια ( ΣΠΑΒΟ) Δρ Μαρι-
λένας Κυριακίδου στη δημοσιογραφική διά-
σκεψη στις 22.11.2013 για την κατάσταση
Κύπρο

Η πρώτη νομοθεσία στην Κύπρο για την

οικογενειακή βία ψηφίστηκε το 1994 μετά
από τις προσπάθειες του συνδέσμου Πρόλη-
ψης και Αντιμετώπισης της Βίας στην Οικο-
γένεια με την συνεργασία των τότε γυναικών
βουλευτών και ευαισθητοποιημένων ανδρών
βουλευτών. Αυτό επετεύχθητε αφού αποδεί-
χτηκε ότι η ενδοοικογενειακή βία, θεωρείται
επικίνδυνα  επιβλαβής για το άτομο με προ-
εκτάσεις στην κοινωνία. 

Η διαιώνιση του κοινωνικού προβλήμα-
τος της οικογενειακής βίας στην Κύπρο ξε-
κινά δυστυχώς από τις περιορισμένες γνώ-
σεις των πλείστων Κυπρίων από  18 μέχρι
60 ετών για το τι σημαίνει οικογενειακή βία. 

• Αυτό φαίνεται από τα τηλε-
φωνήματα που δέχεται ο Σύνδε-
σμος καθημερινά, όπως και στις
παρουσιάσεις όπου συνήθως
ακολουθεί συζήτηση. Οι πλεί-
στοι ενήλικες εκφράζουν άγνοια  

• Για παράδειγμα, κάποιοι από
τους σημερινούς γονείς οι οποίοι
είναι θύματα ή θύτες οικογενει-
ακής βίας έχουν την άποψη ότι η
κακοποίηση είναι απλώς μια
στιγμιαία απώλεια ελέγχου και θα περάσει.
Δυστυχώς η βία δεν είναι μία στιγμιαία απώ-
λεια ελέγχου, είναι μία χρόνια  πάθηση που
ίσως επηρεάσει την ψυχολογική και σωμα-
τική υγεία άλλων μελών της οικογένειας και
σε κάποιες περιπτώσεις να οδηγήσει στη δο-
λοφονία τους. 

• Η οικογενειακή βία ορίζεται από το νόμο
της Κύπρου ως έγκλημα. Η αδιαφορία οποι-
ουδήποτε να καταγγείλει ένα τέτοιο έγκλημα
το οποίο γνωρίζει πιθανόν να τον καθιστά
ηθικό αυτουργό. Η άγνοια για το νόμο της
οικογενειακής βίας δε θεωρείται ελαφρυντικό
ή δικαιολογία για κανέναν στα πλαίσια του
νομικού συστήματος. 

Το κοινωνικό πρόβλημα της οικογενει-
ακής βίας στην Κύπρο είναι απλά τραγικό.
Λυπηρό και αναλογικά με τον μικρό πλη-
θυσμό του τόπου μας απαράδεκτα συχνό. 

• 0.2% του Κυπριακού πληθυσμού κάθε

χρόνο επικοινωνεί με το ΣΠΑΒΟ για να ζη-
τήσει βοήθεια.

• το ένα δεύτερο των τηλεφωνημάτων
προέρχεται από κάτοικους της επαρχίας Λευ-
κωσίας και 85% των τηλεφωνημάτων από
άτομα με Κυπριακή υπηκοότητα.

• 17, 735 περιστατικά τα τελευταία 18 χρό-
νια έφτασαν στο ΣΠΑΒΟ

• Κάθε μήνα λαμβάνουμε τηλεφωνήματα
για 82 περιστατικά οικογενειακής βίας και
κάθε μήνα έχουμε 42 καινούργια περιστατικά

• Τουλάχιστον 1 γυναίκα έγκυος κάθε μήνα
θα καλέσει το ΣΠΑΒΟ για να καταγγείλει ως
θύμα την κακοποίηση της από το σύζυγο της

• 1 στα 10 άτομα όπου επικοι-
νωνούν  ζητούν απεγνωσμένα να
φύγουν από το σπίτι τους, όπου
κακοποιούνται από άλλα μέλη της
οικογένειας τους, και να φιλοξε-
νηθούν στο καταφύγιο του Συνδέ-
σμου.  

• Συνήθως επικοινωνούν μας
τηλεφωνικώς για βοήθεια τα ίδια
τα θύματα οικογενειακής βίας. Σε
κάποιες περιπτώσεις πιθανόν να

τηλεφωνήσει  η μητέρα, τα αδέλφια και ο πα-
τέρας του θύματος ή του θύτη για να αναφέ-
ρουν περιστατικά οικογενειακής βίας. 

Οικογενειακή βία σε σχέση με τα παιδιά
ως θύματα και ως θύτες οικογενειακής βίας. 

• Για κάθε 5 θύματα που αναφέρονται  το 1
είναι παιδί. 

• 81% των ενήλικων θυμάτων οικογενει-
ακής βίας έχουν παιδιά.

• Υπολογίζεται ότι 1 στα 3 παιδιά είναι
θύμα  ή μάρτυρας οικογενειακής βίας στην
Κύπρο. 1 στα 3 παιδιά κακοποιείται από την
οικογένεια του. 1 στα 3 παιδιά σήμερα θα κα-
κοποιηθεί από την οικογένεια του και πιθα-
νόν αυτή η κακοποίηση να συνεχίσει για χρό-
νια εξ αιτίας της αμάθειας που αναφέραμε
προηγουμένως. Δυστυχώς 1 στα 3 παιδιά που
τραυματίζονται καθημερινά αποτελούν σή-
μερα μία ψυχολογικά διαταραγμένη ομάδα
παιδιών με πιθανές μαθησιακές και εξελικτι-

κές δυσκολίες. 
• Κάθε 2 μήνες ένα παιδί επικοινωνεί για

να καταγγείλει ένα περιστατικό οικογενειακή
βίας στην οικογένεια ή για να αναφέρει την
κακοποίηση του από άλλα μέλη της οικογέ-
νειας του. Ο ΣΠΑΒΟ μαζί με το Hope for Ch-
ildren προσφέρουν στήριξη σε παιδιά και
εφήβους μέσω της Ευρωπαϊκής γραμμής
116111.  

• Δυστυχώς κάθε μήνα περίπου 9 παιδιά
είναι θύματα, σωματικής ψυχολογικής, σε-
ξουαλικής βίας και θύματα παραμέλησης. 

• Ένα ποσοστό 60% από τα θύματα οικο-
γενειακής βίας πιθανόν να κακοποιούνται
από τους συζύγους τους, ένα ποσοστό 18%
από τους γονείς  και ένα ποσοστό 9% από τα
παιδιά τους. 

• Υπάρχει μία στατιστικά σημαντική αύ-
ξηση των περιστατικών που σχετίζονται με
παιδιά ως θύτες. Το 2009 είχαμε 67 περιστα-
τικά όπου οι θύτες ήταν παιδιά, το 2010 εί-
χαμε 88, το 2011 φτάσαμε τα 140 και το 2012
τα 276 περιστατικά οικογενειακής βίας όπου
τα παιδιά αναφέρθηκαν ότι κακοποιούσαν
άλλα μέλη της οικογένειας τους. 

• Κάθε μήνα περίπου 6 περιστατικά  όπου
τα παιδιά καταγγέλλονται ότι κακοποιούν τα
αδέλφια τους ή τους γονείς τους ή και τις για-
γιάδες και παππούδες τους.

• Υπάρχουν ενδείξεις από τα στατιστικά
του συνδέσμου, ότι, τα παιδιά θύτες είναι πι-
θανόν να ασκούν σε άλλους την ίδια μορφή
βίας την οποία είχαν δεχθεί ή δέχονται ή βιώ-
νουν ως μάρτυρες στο οικογενειακό τους πε-
ριβάλλον. 

• Επίσης, η πιο ψηλή μορφή οικογενειακής
βίας στα παιδιά και ενήλικες είναι η σωμα-
τική, η πιο ψηλή όμως μορφή βίας σε ηλικιω-
μένα άτομα είναι η ψυχολογική.  

• 15% των ενήλικων θυμάτων οικογενει-
ακής βίας είναι άνδρες και 85% γυναίκες. Εν-
τούτοις δεν πρέπει ο κόσμος να πιστεύει ότι
μόνο γυναίκες είναι θύματα οικογενειακής
βίας. n 

Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών

Τον Μάιο του 2011 υπεγράφη στην Κωνσταντινούπολη η
Σύμβαση του Συμβούλιου της Ευρώπης για την Πρόληψη
και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της
Ενδοοικογενειακής Βίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
και ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών σε συνε-
δρίαση της την περασμένη Δευτέρα συζήτησε το θέμα…της
ανάγκης υπογραφής και κύρωσης της Σύμβασης της Κων-
σταντινούπολης και από την Κύπρο 

Σε ομιλία του ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τά-
ξεως ανάφερε μεταξύ άλλων:

«Η βία κατά των γυναικών αποτελεί κατάφωρη παραβίαση
των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ζωής, ασφά-
λειας, ελευθερίας, ισότητας, αξιοπρέπειας, σωματικής και ψυ-
χολογικής ακεραιότητας.

Πρόκειται δυστυχώς για φαινόμενο ευρύτατα διαδεδομένο
σε όλες τις σύγχρονες κοινωνίες. Αρκεί να αναφερθεί ότι σύμ-
φωνα με σχετικές έρευνες στην Ευρώπη και στην Κύπρο, μία
στις πέντε γυναίκες βιώνει σωματική βία τουλάχιστον μία
φορά κατά τη διάρκεια της ενήλικης ζωής της, τουλάχιστον
μία στις δέκα βιώνει σεξουαλική βία, ενώ μία στις πέντε γυ-
ναίκες βιώνει βία στην οικογένεια, που αποτελεί μία από τις
κύριες αιτίες θανάτου μεταξύ των γυναικών.

Κύρια αίτια που προκαλούν τη βία κατά των γυναικών απο-
τελούν οι ιστορικά άνισες σχέσεις ισχύος μεταξύ ανδρών και

γυναικών, καθώς και οι παραδοσιακές και κοινωνικές αντι-
λήψεις και τα στερεότυπα που δημιουργούν διακρίσεις σε
βάρος των γυναικών. Όμως και στην Κύπρο θα πρέπει ν’ ανα-
γνωρίσουμε ότι υπήρξε σημαντική πρόοδος. Ωστόσο, παρά
τις θετικές εξελίξεις, θέλω να επισημάνω ότι πολλά ακόμη
απομένουν να γίνουν. Η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευ-
ρώπης για τη Βία κατά των Γυναικών και την Ενδοοικογενει-
ακή Βία έρχεται να δώσει νέα ώθηση και να ενισχύσει τις προ-
σπάθειες των κρατών μελών για περαιτέρω βελτίωση της κα-
τάστασης σ’ ό,τι αφορά την πρόληψη, την καταπολέμηση
αλλά και την προστασία των Θυμάτων Βίας.

Χωρίς αμφιβολία η Σύμβαση αποτελεί ένα σημαντικό, δε-
σμευτικό, διεθνές εργαλείο, το πρώτο στο είδος του, που μπο-
ρεί να συμβάλει ουσιαστικά στην διαμόρφωση ενός ολοκλη-
ρωμένου νομικού πλαισίου και πολιτικών για την προστασία
και ενδυνάμωση των θυμάτων όλων των μορφών βίας κατά

των γυναικών, στην προαγωγή της διεθνούς συνεργασίας και
στην αποτελεσματική καταπολέμηση και τιμωρία των ενό-
χων. Η προσχώρηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Σύμ-
βαση αυτή αντιμετωπίζεται από τη Κυβέρνηση με κάθε σο-
βαρότητα και μελετάται στο επίπεδο Υπουργικής Επιτροπής
για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών, η οποία πρόσφατα
όρισε ειδική Τεχνική Επιτροπή για ετοιμασία λεπτομερούς και
εμπεριστατωμένης Έκθεσης. Από την μέχρι τούδε μελέτη της
Σύμβασης προκύπτει ως γενικό συμπέρασμα ότι τόσο η νο-
μοθεσία μας όσο και οι πολιτικές μας συνάδουν με το γενικό
πνεύμα και πρόνοιες της Σύμβασης. Διαπιστώνεται όμως και
μια σειρά σημαντικών υποχρεώσεων οι οποίες δεν καλύ-
πτονται από την ισχύουσα νομοθεσία, ούτε και από το υφι-
στάμενο πλαίσιο πολιτικής και οι οποίες αξιολογούνται και
κοστολογούνται από τα συναρμόδια Υπουργεία και τη Νο-
μική Υπηρεσία. Οι απόψεις και η κοστολόγηση των υποχρε-
ώσεων από τα Τμήματα ή Υπηρεσίες αναμένεται να ολοκλη-
ρωθούν τις προσεχείς μέρες και η σχετική Έκθεση να κατα-
τεθούν στην Υπουργική Επιτροπή.

Επίσης, τυγχάνει σοβαρής μελέτης και το θέμα των επιφυ-
λάξεων εκεί και όπου μπορούν να τεθούν, ώστε να διευκο-
λυνθεί η προσχώρηση μας σε αυτή.»

Η Επιτροπή Γυναικών ΠΑΣΥΔΥ παρευρέθηκε στην πιο
πάνω συνεδρία χαιρέτησε τις προσπάθειες της κυβέρνησης
και αναμένει σύντομα την υλοποίηση της υπόσχεσης. n

Σύμβαση του Συμβούλιου της Ευρώπης για την πρόληψη και 
την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας
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Τα γεγονότα 
Ο αιτητής Ηλίας Χαραλάμπους με την πιο

πάνω προσφυγή προσέβαλε την απόφαση
της ΕΔΥ ημερ. 25/8/2011 με την οποία το εν-
διαφερόμενο μέρος Ελπιδοφόρος Νεοκλέ-
ους, διορίστηκε στη μόνιμη θέση Διευθυντή
Δημοτικής Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παι-
δείας και Πολιτισμού, από 1/9/2011.

Η ΕΔΥ, επιλέγοντας το ενδιαφερόμενο
μέρος, έλαβε υπόψη της ότι αυτό αξιολογή-
θηκε, τόσο από την ίδια, κατά την ενώπιο
της προφορική εξέταση, όσο και από τη
Συμβουλευτική Επιτροπή, κατά τη τελική
της αξιολόγηση, στο ψηλότερο επίπεδο
αξιολόγησης και ότι διαθέτει τη σύσταση
της Διευθύντριας.  Ως προς το κριτήριο της
αξίας, όπως αυτό αντικατοπτρίζεται στις
ετήσιες αξιολογήσεις των υποψηφίων στη
Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία, το ενδια-
φερόμενο μέρος, σε γενικές γραμμές, σημεί-
ωσε, είναι ίσο και δεν υστερεί οποιουδήποτε
μη επιλεγέντος υποψηφίου.  Σε ότι αφορά
το διδακτορικό τίτλο που διαθέτει ο αιτητής
σημείωσε ότι το προσόν αυτό του δεν απαι-
τείται από το Σχέδιο Υπηρεσίας, ούτε αποτε-
λεί πλεονέκτημα ή πρόσθετο προσόν.  Σε ότι
αφορά την αρχαιότητα, αφού συνυπολόγισε
ότι το ενδιαφερόμενο μέρος έπεται του αι-
τητή σ’ αυτήν, ανέφερε ότι η
βαρύτητά της είναι περιορι-
σμένη, εφόσον η υπό πλήρωση
θέση είναι διευθυντική, Πρώ-
του Διορισμού και Προαγωγής.

Νομικοί ισχυρισμοί
Ο αιτητής, για ακύρωση της

προσβαλλόμενης απόφασης,
πρόβαλε τον ισχυρισμό ότι η
σύσταση της Συμβουλευτικής
Επιτροπής, όπως και η σύσταση
της Διευθύντριας είναι άκυ-
ρες.   Η ΕΔΥ, υπέβαλε, έδωσε
υπέρμετρη βαρύτητα στα απο-
τελέσματα της προφορικής εξέ-
τασης, χωρίς να λάβει υπόψη
της ότι ο ίδιος υπερείχε του εν-
διαφερομένου μέρους σε προ-
σόντα, αρχαιότητα και πείρα,
ως αρχαιότερος στην αμέσως
προηγούμενη θέση, και δεν
υστερούσε σε αξία.  Ειδικότερα,
σε ότι αφορά τη σύσταση της
Διευθύντριας, ισχυρίστηκε ότι αυτή, καίτοι
εκ του νόμου δεν απαιτείται να είναι αιτιο-
λογημένη, δεν επιτρέπεται να συγκρούεται

με τα στοιχεία των φακέλων, όπως συμβαίνει
στην περίπτωσή του.   Περαιτέρω ισχυρί-
στηκε ότι η Διευθύντρια δεν μπορούσε να
χρησιμοποιήσει την προφορική εξέταση για
να διαμορφώσει τη σύστασή της, αυτή πρέ-
πει να εξεταστεί σε συσχετισμό με το περιε-
χόμενο των Προσωπικών Φακέλων των
υποψηφίων, στη βάση των τριών θεσμοθε-
τημένων κριτηρίων - (αξία, προσόντα, αρ-
χαιότητα).  Εφόσον ο ίδιος υπερέχει σε προ-
σόντα - (είναι κάτοχος διδακτορικού σχετι-
κού με τα καθήκοντα της θέσης) - σε
αρχαιότητα - (είναι αρχαιότερος κατά, περί-
που, ενάμιση χρόνο στην αμέσως προηγού-
μενη) - και, συνακόλουθα, σε πείρα - (ση-
μαντικό στοιχείο της αξίας) - η σύσταση της
Διευθύντριας είναι τρωτή.

Οι καθ’ ων η αίτηση, στα πιο πάνω, απάν-
τησαν ότι η σύσταση, στοιχείο κρίσης που
χρησιμοποιείται από την ΕΔΥ για τη δική
της αξιολόγηση, είναι καθόλα νόμιμη, συνά-
δουσα με τα στοιχεία των φακέλων.  Στην
παρούσα περίπτωση, συνέχισαν, εφόσον
πρόκειται για θέση Πρώτου Διορισμού και
Προαγωγής, η σύσταση, σύμφωνα με το
΄Αρθρο 34(9) του περί Δημόσιας Υπηρεσίας
Νόμου του 1990, (Ν. 1/90), (όπως τροπο-
ποιήθηκε), (ο «Νόμος»), δεν απαιτείται να
είναι αιτιολογημένη.

Στις ίδιες γραμμές είναι και η αγόρευση
του ενδιαφερομένου μέρους, το οποίο πρό-
βαλε, περαιτέρω, ότι, λόγω της υπεροχής
του αιτητή σε αρχαιότητα, δεν εξυπακούεται
ότι αυτός θα έπρεπε να συστηθεί.  

Η απόφαση του δικαστηρίου
Το δικαστήριο ακυρώνοντας την επίδικη

διοικητική πράξη αποφάνθηκε ότι: 
α. H σύσταση, η οποία δίδεται σύμφωνα

με το ΄Αρθρο 34(9) του Νόμου, δεν απαιτεί-
ται να είναι αιτιολογημένη.   Δε σημαίνει,

όμως, ότι αυτή μπορεί να δί-
δεται από το Διευθυντή κατά
το δοκούν.  Είναι νομολογη-
μένο ότι η σύσταση εξετάζε-
ται σε συσχετισμό με το πε-
ριεχόμενο των Προσωπικών
Φακέλων των υποψηφίων,
στη βάση των θεσμοθετημέ-
νων κριτηρίων - (αξία, προ-
σόντα αρχαιότητα) - έτσι
ώστε η αιτιολογία της να
προκύπτει μέσα από ό,τι απο-
τυπώνονται σ’ αυτούς - (βλ.
Μοδίτης ν. Δημοκρατίας
(2002) 3 Α.Α.Δ. 695).  Είναι,
επίσης, νομολογημένο ότι η
σύσταση του Διευθυντή δεν
μπορεί να διαμορφώνεται
στη βάση των αποτελεσμά-
των της προφορικής συνέν-
τευξης των υποψηφίων.  Στην
Παναγή κ.ά. ν. Δημοκρατίας
κ.ά (2011) 3 Α.Α.Δ. 163, σχε-

τικά με το εν λόγω ζήτημα, αναφέρθηκε:-
(σελ. 174)

«Τέλος, είναι εύστοχη η παρατήρηση του

κ. Κωνσταντίνου ότι η πρωτόδικη υπόθεση
Καφάς ν. Δημοκρατίας, ανωτέρω, ως προς
τη σημασία της προφορικής εξέτασης σε
σχέση με τη σύσταση, έχει ανατραπεί από
την Ολομέλεια, η οποία τόνισε ότι δεν είναι
επιτρεπτό για τον προϊστάμενο να χρησιμο-
ποιήσει οτιδήποτε από την προφορική συ-
νέντευξη για να διαμορφώσει
τη σύστασή του.  Η εντύπωση
από τη συνέντευξη συνιστά
εξωγενή παράγοντα».

β. Είναι κοινό έδαφος - αυτό,
άλλωστε, προκύπτει από τα
στοιχεία των φακέλων - ότι ο
αιτητής κατέχει διδακτορικό
σχετικό με τα καθήκοντα της
θέσης, μη προβλεπόμενο, όμως,
από το Σχέδιο Υπηρεσίας.  Είναι
νομολογημένο ότι η βαρύτητα
που δίδεται σε τέτοια προσόντα
δεν πρέπει να είναι υπερβολική,
ώστε να δίδει στον κάτοχό τους
έκδηλη υπεροχή, ούτε, όμως, να
είναι και εντελώς οριακή, ως
εάν τα προσόντα αυτά να μην
είχαν σχέση με τα καθήκοντα
της θέσης - (βλ. Πούρος κ.ά. ν.
Χατζηστεφάνου κ.ά. (2001) 3 Α.Α.Δ. 374).
Πρέπει, επίσης, εάν ο κάτοχός τους δεν επι-
λεγεί, να δίδονται λόγοι, που να τα αντι-
σταθμίζουν - (βλ. Δημοκρατία κ.ά. ν. Ασ-
σιώτη (2010) 3 Α.Α.Δ. 395).  

Σε ότι αφορά την αρχαιότητα, προάχθη-
καν στη θέση Πρώτου Λειτουργού Εκπαί-
δευσης: ο αιτητής την 1/9/2007, ενώ το εν-
διαφερόμενο μέρος στις 23/2/2009.  Υπερέ-
χει, συνεπώς, ο αιτητής σε αρχαιότητα κατά
ενάμιση, περίπου, χρόνο.   Η αρχαιότητα
αυτή του αιτητή, δεδομένης της ισοδυναμίας
του με το ενδιαφερόμενο μέρος στις Υπηρε-
σιακές Εκθέσεις των τελευταίων πέντε χρό-
νων, του δίδει κάποια υπεροχή και στην
πείρα.  Στην Παναγή ν. Δημοκρατίας (2011)
3 Α.Α.Δ. 639, αναφέρθηκαν σχετικά τα
εξής:- (σελ. 649). 

«Άλλωστε, όπως έχει αναγνωρίσει η νο-
μολογία, θέση που εδώ παραγνωρίζει ο εφε-
σείων, η αρχαιότητα φέρει μαζί της την ανά-
λογη πείρα που προσμετρά στην αξία ακρι-
βώς λόγω του εύρους υπηρεσίας του
συγκεκριμένου υποψηφίου. Πρόσθετα, έχει
πλειστάκις νομολογηθεί ότι η αρχαιότητα, η
οποία δεν έχει παύσει να αποτελεί θεσμοθε-
τημένο κριτήριο, λαμβάνεται υπόψη ακόμη
και σε θέσεις υψηλά στην ιεραρχία, όταν
κατά τα άλλα οι υποψήφιοι είναι ίσοι σε
αξία.  ...».

γ. Εξετάζοντας το πρακτικό της ΕΔΥ ημε-
ρομηνίας 25/8/2011, δεν προκύπτει κατά
πόσο η Διευθύντρια, η οποία ήταν παρούσα
κατά την προφορική εξέταση, προτού προ-
χωρήσει στη σύστασή της, είχε στη διάθεσή
της τους φακέλους των υποψηφίων.   Το
μόνο που καταγράφεται είναι ότι αυτή ενη-
μερώθηκε για τις αποφάσεις της ΕΔΥ ανα-
φορικά με την ́ Εκθεση της Συμβουλευτικής

Επιτροπής.   Ανεξάρτητα, όμως, από αυτό,
έχοντας υπόψη όλα όσα προκύπτουν, από
τους φακέλους, για τον αιτητή και το ενδια-
φερόμενο μέρος, όπως τα έχω παραθέσει πιο
πάνω, θεωρώ ότι η σύσταση της Διευθύν-
τριας δε συνάδει με το περιεχόμενο τους και,
συνεπώς, είναι τρωτή.

δ. Υποστήριξε, περαιτέρω,
ο αιτητής ότι υπάρχει πλάνη
της Συμβουλευτικής Επιτρο-
πής ως προς την αρχαιότητά
του.   Ενώ, υπέβαλε, η Συμ-
βουλευτική Επιτροπή αναφέ-
ρει ότι έλαβε υπόψη της την
αρχαιότητα των υποψηφίων
και αναφέρθηκε στην υπε-
ροχή του σ’ αυτή, στην τελική
της αξιολόγηση, δεν την συ-
νυπολόγισε.  Η αναφορά της
ΕΔΥ στην αρχαιότητά του
και στην υπεροχή του σ’ αυτή
δε θεραπεύει την παράλειψη.
Η ΕΔΥ είχε καθήκον να εντο-
πίσει το σφάλμα και την
πλάνη της Συμβουλευτικής
Επιτροπής και να ζητήσει από
αυτή διόρθωση.  Εάν η Συμ-

βουλευτική Επιτροπή, εισηγήθηκε, συνυπο-
λόγιζε την εν λόγω υπεροχή του, ενδεχό-
μενα, η αξιολόγησή της να ήταν διαφορε-
τική.   Προς υποστήριξη της θέσης του,
παρέπεμψε στην Παπαϊωάννου & άλλοι
(Αρ.2) ν. Δημοκρατ.(1991) 3 Α.Α.Δ. 713.

Ο πιο πάνω λόγος δεν ευσταθεί.  Καθώς
προκύπτει από την ́ Εκθεση της Συμβουλευ-
τικής Επιτροπής, η αρχαιότητα του αιτητή
ήταν ενώπιον της, μέσω των Προσωπικών
Φακέλων και των Φακέλων των Υπηρεσια-
κών Εκθέσεών του.  Η αναφορά της, προτού
αυτή προχωρήσει στην τελική αξιολόγηση
της, σε πείρα αντί σε αρχαιότητα των υπο-
ψηφίων αποτελεί όχι παρασιώπηση της αρ-
χαιότητας του αιτητή αλλά συμμόρφωσή
της με τις υποδείξεις του Γραμματέα της Επι-
τροπής.  Η Συμβουλευτική Επιτροπή, με την
αναφορά στην ΄Εκθεσή της ότι ο αιτητής
«διαθέτει την απαιτούμενη εκπαιδευτική και
διοικητική ή/και εποπτική πείρα, που απέ-
κτησε ως Δάσκαλος (Σεπτέμβριο 1973), ως
Βοηθός Διευθυντής Σχολείων Δημοτικής
Εκπαίδευσης (Φεβρουάριο 1996), ως Διευ-
θυντής Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης
(Σεπτέμβριο 1999), ως Επιθεωρητής (Σε-
πτέμβριο 2003) και ως Πρώτος Λειτουργός
Εκπαίδευσης (Σεπτέμβριο 2007)» δεν παρα-
γνώρισε την αρχαιότητά του.  Ανάλογα ση-
μειώθηκαν και για το Ενδιαφερόμενο
Μέρος. 

ε. Η κατάληξη μου σε σχέση με την πλημ-
μέλεια της σύστασης της Διευθύντριας, εφό-
σον αυτή λήφθηκε υπόψη από την ΕΔΥ κατά
τη λήψη της προσβαλλόμενης απόφασης,
επιδρά και επηρεάζει και αυτής τη νομιμό-
τητα. Ενόψει των πιο πάνω, θεωρώ αχρεί-
αστη την ενασχόλησή μου με τους λοιπούς
λόγους ακυρότητας που προβάλλονται. n

Υπόθεση  Αρ. 1365/2011

Ηλίας Χαραλάμπους 
ν. 

Δημοκρατίας

12 Νοεμβρίου, 2013 Έχοντας υπόψη
όλα όσα προκύ-
πτουν, από τους
φακέλους, για τον
αιτητή και το εν-
διαφερόμενο
μέρος,  θεωρώ ότι
η σύσταση της Δι-
ευθύντριας δε συ-
νάδει με το περιε-
χόμενο τους και,
συνεπώς, είναι
τρωτή.

Είναι νομολογη-
μένο ότι η σύ-
σταση εξετάζεται
σε συσχετισμό με
το περιεχόμενο
των Προσωπικών
Φακέλων των υπο-
ψηφίων, στη βάση
των θεσμοθετημέ-
νων κριτηρίων,
έτσι ώστε η αιτιο-
λογία της να προ-
κύπτει μέσα από
ότι αποτυπώνον-
ται σ’ αυτούς.
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Έντονες επικρίσεις στην Ευρωβουλή 
κατά των διαδικασιών της τρόικας 
Ειδικές αναφορές στη μνημονιακή Ελλάδα 

Κλιμακώνουν την αντίδραση τους οι
Ευρωπαίοι πολίτες κατά της άτεγκτης
πολιτικής της τρόϊκας στις μνημονια-

κές χώρες και ενώ στην κλιμάκωση της αν-
τίδρασης συντάσσεται και το  Ευρωκοινο-
βούλιο το οποίο επίσης αντιδρά στην μονό-
πλευρη τροϊκανή πολιτική που οδηγεί τους
πολίτες στη φτώχια για να αυξήσει τα κεφά-
λαια και τα κέρδη των μεγάλων εταιριών, και
του Ευρωπαϊκού βορρά σε βάρος των κρα-
τών μελών του Ευρωπαϊκού νότου. 

Στο Ευρωκοινοβούλιο έχει συσταθεί
ομάδα για έλεγχο του έργου της τρόϊκας στις
μνημονιακές χώρες είναι δε χαρακτηριστικό
το πρώτο σχόλιο του Αντιπροέδρου του Ευ-
ρωκοινοβουλίου και επικεφαλής της ομάδας
ελέγχου Αυστριακού Βουλευτή Ότμαρ
Κάρας ο οποίος τόνισε ότι η μεθοδολογία με
την οποία οι απεσταλμένοι των δανειστών
επιβάλλουν μεταρρυθμίσεις και μέτρα αυ-
στηρής λιτότητας είναι ασαφής και γι’ αυτό
επισήμανε την του δημοκρατικού ελέγχου. 

΄Εντονη κριτική ασκήθηκε για τους εκ-
προσώπους της τρόϊκας κατά τη διάρκεια
της πρώτης δημόσιας ακρόασης στο Ευρω-
κοινοβούλιο στα πλαίσια της έρευνας την
οποία διεξάγει η Επιτροπή Οικονομικών και
Νομισματικών Υποθέσεων. 

Ειδήμονες της οικονομίας οι οποίοι προ-
σκλήθηκαν στην πρώτη ακρόαση όπως και
ευρωβουλευτές κατακεραύνωσαν με δηλώ-
σεις τους τις απόψεις των εκπροσώπων της
τρόϊκας για υπεράσπιση των μέτρων λιτότη-
τας που επιβάλλουν. 

Ο Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Vrije στις
Βρυξέλλες Πόλ Τζόριον χαρακτήρισε τη λι-
τότητα ως τη χειρότερη λύση και σε τηλεο-
πτικέ τους δηλώσεις υπογράμμισε για τους
εκπροσώπους της Κομισιόν και της ΕΚΤ ότι
ακούγεται σαν προπαγάνδα, σαν να κάνουν
μάρκετινγκ δικαιολογώντας όσα έκαναν.
Είναι καταστροφή. Κάθε μέρα που περνά η

κατάσταση χειροτερεύει. Και αυτοί λένε ότι
όλα είναι εντάξει, όλα είναι μια χαρά. 

Ιδιαίτερα επικριτική ήταν η ΄Αννα Γκόμεζ
ευρωβουλευτής από την Πορτογαλία η
οποία στην πρώτη ακρόαση τόνισε ότι «ένα
πρόγραμμα προσαρμογής που καταρρακώ-
νει την απασχόληση και διαλύει τους μι-
σθούς είναι αυτοκαταστροφικό». Και στη
συνέχεια αναφέρθηκε με καυστικό τρόπο
στην πρακτική που ακολουθεί η τρόϊκα λέ-
γοντας είναι γελοίο, δεν καταλαβαίνουν πως
η λιτότητα είναι καταστροφική, σκοτώνει
κόσμο και σίγουρα σκοτώνει την ευρωπαϊκή
ιδέα. 

Ο ΄Οτμαρ Κάρας αντιπρόεδρος του Ευ-
ρωκοινοβουλίου και επικεφαλής της αξιολό-
γησης των αποτελεσμάτων της τρόϊκας δή-
λωσε σε αποκλειστική συνέντευξη του στο
Αθηναϊκό ΄Εθνος. «Δεν είναι δυνατό όλες οι
αποφάσεις να λαμβάνονται μόνο από  υπαλ-
λήλους χωρίς ένα ξεκάθαρο δημοκρατικό
έλεγχο και για την ευθύνη σε πολιτικό επί-
πεδο πρόσθεσε: Η έκθεση αξιολόγησης θα
επικεντρωθεί στον τρόπο λειτουργίας και
στην οργάνωση της τρόϊκας και ιδιαίτερα
στην πολιτική που ακολουθείται. Και μια
ερώτηση κλειδί είναι εν προκειμένω «πώς
διαμορφώνεται η συγκεκριμένη διαδικασία
λήψης αποφάσεων από την τρόϊκα». 

Ο Αυστριακός ευρωβουλευτής έχει τη
φήμη του άτεγκτου γιατί πρωταγωνίστησε
στην αντιμετώπιση της απληστίας του χρη-
ματοπιστωτικού κλάδου και στην καθιέρωση
πλαφόν στα κέρδη των τραπεζικών golden

boys. Επεξήγησε ότι τα κράτη μέλη εκπρο-
σωπούνται έμμεσα και όχι άμεσα στη λήψη
αποφάσεων, οι οποίες κάποιες φορές λαμβά-
νονται όχι από την πίεση της τρόϊκας αλλα
από την πίεση των μελών της Ευρωζώνης
όπως στην περίπτωση της μείωσης του κα-
τώτατου μισθού στην Ελλάδα. 

Στόχος ανάφερε ο Αυστριακός ευρωβου-

λευτής είναι μια εποικοδομητική πρόταση
για να αυξηθεί η διαφάνεια, η δημοκρατική
νομιμοποίηση και ο κοινοβουλευτικός έλεγ-
χος.

Στην Επιτροπή της Ευρωβουλής προκά-
λεσε ιδιαίτερη ενόχληση η απουσία του Επι-
τρόπου ΄Ολι Ρέν, ο οποίος σνόμπαρε τη συ-
ζήτηση με τον ισχυρισμό ότι δεν μπορούσε
να συμμετάσχει γιατί θα παρουσίαζε την ίδια
μέρα τις φθινοπωρινές οικονομικές προβλέ-
ψεις της Κομισιόν, δικαιολογία που δεν στέ-
κει γιατί η παρουσίαση έγινε στις 10.10 το
πρωί ενώ η συζήτηση στην Ευρωβουλή άρ-
χισε στις 5.45 το απόγευμα. Η απουσία του
Επιτρόπου θεωρήθηκε ότι αποσκοπούσε
στην υποβάθμιση της σημασίας και του χα-
ρακτήρα της συζήτησης με τους ευρωβου-
λευτές. 

Ο Ότμαρ Κάρας (ΕΛΚ) έθεσε θέμα έλλει-
ψης διαφάνειας και δημοκρατικού ελέγχου
στη λειτουργία της τρόϊκας ζητώντας διευ-
κρινίσεις για το ρόλο των τριών θεσμοθετη-
μένων σωμάτων που την απαρτίζουν και ο
Λιάμ Οάνγκ Ντγκόε Γάλλος Ευρωβουλευτής
του ΕΣΚ αναφέρθηκε σε πρόβλημα πολιτι-
κής και δημοκρατικής νομιμοποίησης της
τρόϊκας η οποία λειτουργεί ως Κεντρική Επι-
τροπή. Τόνισε ότι δεν υπάρχει ευελιξία στις
απαιτήσεις της τρόϊκας για την εφαρμογή
μεταρρυθμίσεων και ζήτησε εξηγήσεις από
την ΕΚΤ που κατέχει σημαντικό ποσοστό
του Ελληνικού χρέους. 

Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Σερβάς Ντε-
ρούζ σε μια προσπάθεια να δικαιολογήσει τις
διαδικασίες της τρόϊκας ανάφερε ότι αυτή
δημιουργήθηκε από τις χώρες μέλη για ειδι-
κούς σκοπούς και ότι υπάρχει νομική βάση
για τις λειτουργίες της και υπεραμύνθηκε
της θέσης της Κομισιόν για το θέμα των
πολλαπλασιαστών στη λήψη αποφάσεων για
τα μέτρα λιτότητας. Ο εκπρόσωπος της ΕΚΤ
Κλάους Μαζούχ αφού αναγνώρισε ότι οι
μειώσεις μισθών και συντάξεων του δημο-
σίου ήταν πολύ μεγάλες άσκησε κριτική
στην Ελληνική κυβέρνηση για το γεγονός
ότι οι απολύσεις στο δημόσιο δεν έχουν προ-

χωρήσει με ικανοποιητικό ρυθμό. 
Ο Ολλανδός συντηρητικός ευρωβουλευ-

τής Ντέρκ Γιαν απευθύνθηκε στους δυο Εκ-
προσώπους της τρόϊκας με ειρωνεία τονί-
ζοντας ότι «μιλάτε ως εκπρόσωποι της Αλί-
κης στη χώρα των θαυμάτων τοποθετώντας
οικονομικές προβλέψεις για το σχεδιασμό
μνημονίων που είναι χειρότερες και από την
πρόγνωση του καιρού. Τα λανθασμένα στοι-
χεία, οι λανθασμένες προβλέψεις οδηγούν σε
ακατάλληλη θεραπεία και τελικά σε πολιτική
κρίση.» 

Η πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών
Υποθέσεων της Ευρωβουλής Σάρον Μπό-
ουλς είπε ότι η τρόϊκα αναφέρεται στη δια-
φορά μεταξύ από-πληθωρισμού και πληθω-
ρισμού όπως σε διαφορά μεταξύ καλής και
κακής χοληστερίνης και η αντιπρόεδρος του
Ευρωκοινοβουλίου Άννυ Ποδηματά του
ΠΑΣΟΚ διερωτήθηκε κατά πόσο και με ποιά
μέσα θα επιτευχθεί πρωτογενές πλεόνασμα
στην Ελλάδα. Και ρώτησε: «θα διασφαλισθεί
με περισσότερα δημοσιονομικά μέτρα, με
νέες περικοπές, δηλαδή με μεγαλύτερη αφαί-
ρεση πόρων από την πραγματική οικονομία;
Και επέμεινε στην κοινωνική και πολιτική
διάσταση των μέτρων δηλαδή την κοινωνική
και πολιτική σταθερότητα. 

Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν ανάφερε ότι
το ελληνικό μνημόνιο χαρακτηρίζεται από
ευελιξία, καθώς είναι ζωντανός οργανισμός
και δεν είναι απολιθωμένο. Μπορεί να υπάρ-
χουν αλλαγές στο πρόγραμμα αρκεί να
έχουν τα ίδια αποτελέσματα, είπε. n

Σερβάς Ντερούζ και Κλάους Μαζούχ, εκπρόσωποι της Κομισιόν και της ΕΚΤ αντίστοιχα,
απολογήθηκαν για την πολιτική τους στις χώρες που βρίσκονται σε μνημόνιο. ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Δασκάλα απόφοιτος Πανεπιστημίου 

Κύπρου παραδίδει μαθήματα 
σε μαθητές Δημοτικού στο σπίτι της

(περιοχή Πλατύ Αγλαντζιάς) 
ή στο σπίτι σας.

Τηλ. 99-134689
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Αντίδραση στις κινήσεις Βουλευτών
και εισηγήσεις του Κλαδικού της Βουλής

Σε συνέχεια της αντίδρασης της Εκτε-
λεστικής Επιτροπής στην αυθαίρετη
πρόταση μελών της Βουλής για νέες

μειώσεις απολαβών και επιβολή πλαφόν
στους μισθούς των κρατικών υπαλλήλων το
Δ.Σ. του Κλάδου της Βουλής των Αντιπρο-
σώπων κατέθεσε τη δική του αντίδραση στις
κινήσεις των Βουλευτών με τεκμηριωμένα
στοιχεία και εισηγήσεις και προειδοποιεί για
δυναμικότερα μέτρα.

Δημοσιεύουμε ολόκληρο το κείμενο της
επιστολής του Κλαδικού Συμβουλίου προς το
Γ.Γ. της ΠΑΣΥΔΥ που κοινοποιήθηκε και
στον Πρόεδρο της Βουλής και τους Αρχη-
γούς των Κομμάτων:

«Σε συσκέψεις που πραγματοποίησε το Δι-
οικητικό Συμβούλιο του κλάδου Βουλής των
Αντιπροσώπων στις 15 και 18 Νοεμβρίου
2013 αποφάσισε ομόφωνα ότι με την πα-
ρούσα επιστολή επιθυμούμε να εκφράσουμε
την έντονη δυσφορία και απαρέσκειά μας για
το διάλογο που αναπτύσσεται μεταξύ μελών
του κοινοβουλευτικού σώματος για ενδεχό-
μενη αποκοπή μέ-
ρους του 13ου μι-
σθού από τους
υπαλλήλους του
δημόσιου και ευ-
ρύτερου δημόσιου τομέα όπως και για τη συ-
ζήτηση που αναπτύσσεται για επιβολή ορο-
φής στους μισθούς των δημόσιων υπαλλή-
λων.

Επιθυμούμε να σημειώσουμε ότι οι δημό-
σιοι υπάλληλοι έχουν ήδη υποστεί μια σειρά
μισθολογικών αποκοπών από το 2011 ως συ-
νεισφορά για την παρούσα δυσχερή οικονο-
μική κατάσταση που βιώνει η κυπριακή οικο-
νομία. 

Αναφέρουμε χαρακτηριστικά μέτρα που
ψηφίστηκαν, μεταξύ άλλων, από τη Βουλή
των Αντιπροσώπων το Δεκέμβριο του 2012
και περιλαμβάνονται στο Μνημόνιο Συναν-
τίληψης με την Τρόικα:

1. Επέκταση της παγοποίησης του κρατι-
κού μισθολογίου (ΑΤΑ και προσαυξήσεις)
για τρία χρόνια (από 31.12.2013 μέχρι
31.12.2016).

Μείωση απολαβών και συντάξεων των
αξιωματούχων, εργοδοτουμένων και συντα-
ξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευ-
ρύτερου Δημόσιου Τομέα, η οποία από την
1η Ιουνίου 2013 διαμορφώνεται ως εξής:

€0-€1000 0.8% 
€1001-€1500 7.3%
€1501-€2000 9.3%
€2001-€3000 10.5%
€3001-€4000 13%

€4001 και άνω 4.5%  

Σημειώνεται ότι οι αποκοπές επί των απο-
λαβών εφαρμόστηκαν από το Δεκεμβρίου
2012, στο μισθό δηλαδή του εν λόγω μήνα,
εκπίπτουν του φόρου εισοδήματος και αφο-
ρούν τόσο το 13ο μισθό όσο και τη 13η σύν-
ταξη.

Επιπροσθέτως των πιο πάνω, από την 1η
Ιανουαρίου 2014 οι ακαθάριστες μηνιαίες
απολαβές ή και η μηνιαία σύνταξη από το
πρώτο ευρώ (€1), μειώνονται περαιτέρω
κατά 3%.

3. Επέκταση και διαφοροποίηση της έκτα-

κτης εισφοράς αξιωματούχων, εργοδοτουμέ-
νων και συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρε-
σίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα για
τρία (3) χρόνια (από 31.12.2013 μέχρι
31.12.2016) ως ακολούθως:

Μέχρι 31.12.2013 Από 1.1.2014
€0-€2500 0% €0-€1500 0%
€2501-€3500 2,5% €1501-€2500 2,5%
€3501-€4500 3,0% €2501-€3500 3,0%
€4501 και άνω 3,5% €3501 και άνω 3,5%

Σημειώνεται ότι οι πιο πάνω εισφορές υπο-
λογίζονται επί του συνόλου των απολαβών,
εκπίπτουν του φόρου εισοδήματος και αφο-
ρούν τόσο το 13ο μισθό όσο και τη 13η σύν-
ταξη.

4. Μείωση, φορολόγηση ή και κατάργηση
σειράς επιδομάτων στο δημόσιο και ευρύτερο
δημόσιο τομέα.

5. Υποχρεωτική καθολική συνεισφορά των
υπαλλήλων του δημόσιου και ευρύτερου δη-
μόσιου τομέα ύψους 1,5% επί των ακαθάρι-
στων απολαβών τους για ιατροφαρμακευτική

περίθαλψη, που
περιλαμβάνουν
το βασικό μισθό,
τις γενικές αυξή-
σεις και το τιμα-

ριθμικό επίδομα, ή επί της επαγγελματικής
σύνταξης στην περίπτωση των συνταξιούχων
προσώπων.

Ως Επαγγελματικός Κλάδος της Βουλής
των Αντιπροσώπων αναγνωρίζουμε τη δυ-
σχερή οικονομική κατάσταση στην οποία
βρίσκονται συμπολίτες μας που ανήκουν στις
ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.  Αυτό όμως
σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποτελεί
άλλοθι και να στοχοποιεί για ακόμα μια φορά
τους δημόσιους υπαλλήλους, που άλλωστε
δεν αποτελούν την «προνομοιούχα τάξη» της
κυπριακής κοινωνίας. Καταγγέλλουμε επίσης
την απουσία κοινωνικού διαλόγου όσον
αφορά την τροχοδρόμηση των συγκεκριμέ-
νων μέτρων.

Θέτουμε επίσης το ερώτημα κατά πόσο
έχουν εξεταστεί και εξαντληθεί όλα τα περι-
θώρια για κρατικές εξοικονομήσεις, ώστε να
στηριχθούν οι ευάλωτες ομάδες των συμπο-
λιτών μας, αλλά και για το πώς καταλήγουμε
στο συμπέρασμα ότι «η μόνη πηγή χρηματο-
δότησης είναι η περαιτέρω αποκοπή μέρους
του 13ου μισθού των δημόσιων υπαλλήλων».
Θεωρούμε ότι η αντιμετώπιση των θεμάτων
αυτών δεν μπορεί να είναι περιστασιακή.  Πι-
στεύουμε ότι απαιτείται μια ολοκληρωμένη
πολιτική που θα προκύψει από ενδελεχή εξέ-
ταση του ζητήματος, ώστε να βοηθηθούν
όσο γίνεται πληρέστερα αυτές οι ομάδες, με
την εξεύρεση πόρων από άλλες πηγές, χωρίς
να θυματοποιούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι
και χωρίς να δημιουργούνται αχρείαστες αν-
τιπαραθέσεις μεταξύ των εργαζομένων.

Περαιτέρω θέλουμε να χαιρετίσουμε την
απόφαση της Οργάνωσής μας για στάση ερ-
γασίας την Πέμπτη, 21η Νοεμβρίου, και θεω-
ρούμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε και σε
νέα δυναμικότερα μέτρα, εάν κριθεί σκόπιμο,
προκειμένου να τεθεί τέρμα στην επαναλαμ-
βανόμενη αποκοπή των μισθών μας και να
προστατέψουμε τα εργασιακά μας δικαιώ-
ματα, που επανειλημμένα τo τελευταίο διά-
στημα βρίσκονται στο στόχαστρο». n
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Στοχοποιούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι
που δεν αποτελούν ‘προνομιούχα τάξη’
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Αποτίμηση πορείας με φόρτιση συναισθημάτων
σε αποχαιρετισμό του σ. Κυριάκου Χριστοφόρου

Κάτω από τη φόρτιση των συναισθη-
μάτων της φιλίας και συναδέλφωσης
που εδραιώθηκαν στα 42 χρόνια της

υπηρεσίας του στο Επαρχιακό Κτηματολο-
γικό Γραφείο Λεμεσού, ο συνάδελφος Κυ-
ριάκος Χριστοφόρου, Κτηματολογικός Λει-
τουργός 1ης Τάξης, Βοηθός Επαρχιακός Λει-
τουργός, αποχαιρέτησε τους συναδέλφους
του σε σεμνή τελετή που οργανώθηκε για
την αφυπηρέτησή του την περασμένη Τε-
τάρτη.

Δημοσιεύουμε ολόκληρη την ομιλία του
συνάδελφου Κυριάκου Χριστοφόρου:

Προς όλους τους συναδέλφους, 
Μία διαδρομή 42 και πλέον χρόνων συμ-

πληρώνεται και τώρα έχει απομείνει το τε-
λευταίο βήμα πριν από την έξοδο. Είναι το
βήμα αυτό συναισθηματικά φορτισμένο και
φυσιολογικά περνούν από το μυαλό όλες οι
στιγμές της μακράς διαδρομής και γίνεται
μία αξιολόγηση. Σίγουρα διερωτάται κανείς
όταν βρεθεί σ’ αυτή τη θέση, αν ήταν σω-
στός, αν πρόσφερε αυτά που έπρεπε, αν γε-
νικά έπραξε το καθήκον του και αν εξυπηρέ-
τησε το κοινό, ως όφειλε. Έχω τη γνώμη ότι
ο καθένας μπορεί να αισθάνεται μέσα του
την απάντηση, αλλά σίγουρα δεν μπορεί να
κρίνει αντικειμενικά τον εαυτό του. Γι’ αυτό
η απάντηση πρέπει να δοθεί από όλους τους
άλλους, συναδέλφους, συνεργάτες και
κοινό. 

Θέλω να πιστεύω ότι η υπηρεσία μου ήταν
ευδόκιμη και ωφέλιμη σε όλες τις πτυχές της.

Εξυπηρέτηση πρώτα-πρώτα του κοινού, αν-
ταπόκριση προς τις ευθύνες και το καθήκον,
πλήρης και αρμονική συνεργασία με τους
συναδέλφους και ειλικρινής και σωστή συμ-
περιφορά προς αυτούς, τόσο υπηρεσιακά,
όσο και προσωπικά στις μεταξύ μας σχέσεις.
Αν ισχύουν αυτά, που εσείς οπωσδήποτε θα
το κρίνετε, τότε σημαίνει ότι ήμουν ένας σω-
στός δημόσιος Λειτουργός. 

Διορίστηκα στο Κτηματολόγιο την
1.12.1971 ως Βοηθός Κτηματολογικός Γρα-
φέας και τοποθετήθηκα στο Επαρχιακό Κτη-
ματολόγιο Αμμοχώστου. Δεν ξέρω αν ενδια-
φέρει, όμως σας λέω ότι ο μισθός μου ήταν
£44,500 μιλς (76 ευρώ) και αυτός ήταν τότε
ένας καλός μισθός. Προτού διοριστώ στο
Κτηματολόγιο, εργάστηκα για 3 μήνες ως
έκτακτος γραφέας στο Τμήμα Αναπτύξεως
Υδάτων στη Λευκωσία. Στη Λεμεσό ήλθα το
Δεκέμβρη του 1972 και είμαι μέχρι σήμερα,
που ήλθε η ώρα της αφυπηρέτησης. Μία
αφυπηρέτηση που την ήθελα να έλθει κανο-
νικά. Για διάφορους λόγους φεύγω ενάμιση
χρόνο νωρίτερα. Αισθάνομαι άβολα και
φεύγω με βαριά καρδιά. Όμως αυτό θα συ-
νέβαινε και την ώρα της κανονικής αφυπη-
ρέτησης. 

Όταν στην ηλικία των 20 ετών διορίστηκα
στο Κτηματολόγιο, έβλεπα μπροστά μου μία
αιωνιότητα που ποτέ δεν θα τελείωνε. Αι-
σθανόμουνα απέραντα ευτυχής και προσδο-
κούσα στην πραγματοποίηση επιδιώξεων και
ονείρων. Τη δουλειά μου την αγάπησα από
την πρώτη στιγμή και την υπηρέτησα με με-

γάλη όρεξη. Την ίδια όρεξη έχω και σήμερα. 
Σήμερα, μετά από 42 χρόνια, την ώρα της

αφυπηρέτησης, κοιτάζω με τη σκέψη μου
πίσω και βλέπω όλη μου τη διαδρομή στην
Υπηρεσία. Νοιώθω ικανοποιημένος και πι-
στεύω ότι υπηρέτησα ορθά το Κτηματολό-
γιο, το οποίο βλέπω σα δικό μου σπίτι.

Θέλω να πω και κάτι άλλο για τα χρόνια
που πέρασαν. Εκείνο που στα 20 χρόνια
έβλεπα σαν ατέλειωτη αιωνιότητα, σήμερα
με τη σκέψη μου το βλέπω σα μία λάμψη, μία
αστραπή. Τα 42 και πλέον χρόνια μία
αστραπή ήταν και πέρασε. Τόση ήταν η διάρ-
κεια των 42 χρόνων. 

Σέβομαι και τιμώ όλους του Κλάδους του
Κτηματολογίου, είτε εργάστηκα σ’ αυτούς,
είτε όχι. Σέβομαι όλους τους συναδέλφους.
Αξιολογώ τη συνεργασία μας ως πολύ καλή
και την καθημερινή μας σχέση εξαίρετη.
Αφυπηρετώ παίρνοντας μαζί μου όλα όσα το
Κτηματολόγιο μου πρόσφερε και σίγουρα
αυτά είναι πολύ περισσότερα από όσα εγώ
έδωσα. Τις γνώσεις, τις εμπειρίες, τις σχέσεις
και την καλλιέργεια της σκέψης που από-
κτησα, πουθενά αλλού δεν θα είχα. 

Δε θα το κρύψω ότι έχω μία ιδιαίτερη
σχέση με τον Κλάδο Διαχείρισης Κρατικής
Γης. Απλός ο λόγος. Στον Κλάδο αυτό ανά-
λωσα 30 σχεδόν χρόνια, από τις 12.3.1981
μέχρι τις 31.12.2010. Από αυτά, τα 111/2 χρό-
νια ως Υπεύθυνος του Κλάδου. Πιστεύω ότι
μαζί με το προσωπικό, με το οποίο είχα μία
άψογη συνεργασία, πετύχαμε πολλά. Οργα-
νώσαμε τον Κλάδο, διαμορφώσαμε μία πολύ

καλή κατάσταση και καταφέραμε τη σωστή
λειτουργία του. Το μυστικό για ότι πετύχαμε
ήταν ο μεταξύ μας αλληλοσεβασμός, η καλή
προσωπική σχέση και το ευχάριστο κλίμα
που επικρατούσε στον Κλάδο. Έφυγα πριν 3
χρόνια από τον Κλάδο, αναλαμβάνοντας
νέα καθήκοντα, χωρίς στην πραγματικότητα
να φύγω ποτέ. Έτσι ακριβώς νοιώθω. 

Θέλω να αναφερθώ και στα 3 τελευταία
χρόνια, που είχα την τιμή να είμαι Βοηθός
Επαρχιακός Λειτουργός. Το πόστο αυτό με
βοήθησε πολύ να έλθω σε στενότερη σχέση
με όλο το προσωπικό. Ένοιωσα αυτά τα χρό-
νια να είναι πολύ χρήσιμα για μένα, αλλά και
για την Υπηρεσία. Είμαι απόλυτα ικανοποι-
ημένος ότι μαζί εξυπηρετήσαμε το κοινό, με
τις συμβουλές μας, τις γνώσεις μας και τις
υπηρεσίες μας. 

Ευχαριστώ τον Επαρχιακό Κτηματολογικό
Λειτουργό, τον Κυριάκο Τσολάκη που με το-
ποθέτησε ως Βοηθό του και μου έδωσε την
ευκαιρία να προσφέρω από το πόστο αυτό.
Από τη συνεργασία μαζί του προέκυψε μία
αρμονική, επωφελής και άριστη σχέση, τόσο
σε υπηρεσιακό επίπεδο, όσο και σε προσω-
πικό. Αυτή τη σχέση θα διατηρήσω και θα
έχω μαζί μου για πάντα, υπό οιεσδήποτε
συνθήκες. 

Εύχομαι σε όλους καλή υπηρεσία και με το
καλό να βρεθείτε και σεις στη δική μου ση-
μερινή θέση, αφυπηρετώντας με υγεία και
ευτυχια. n

Παραβίασε υποσχέσεις η Κομισιόν
δίδοντας ηγετική θέση στις εταιρείες 

Είναι ορθό να προσφέρεται στους εκ-
προσώπους των κερδοσκόπων προνο-
μιακή πρόσβαση ως σύμβουλοι για τη

ρύθμιση χρηματοπιστωτικών ζητημάτων, ή
στους εκπροσώπους των εταιρειών οινο-
πνευματωδών ποτών η κύρια ιδιότητα συμ-
βούλων για την πολιτική κατά του αλκοολι-
σμού ή ακόμη στους εκπροσώπους εταιρειών
υγρών καυσίμων ως συμβούλων για την κλι-
ματολογική αλλαγή; 

Η μελέτη που δημοσιοποιήθηκε από Ευ-
ρωπαϊκές ΜΚΟ καταδεικνύει ότι η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή κάνει ακριβώς αυτό θέτει τις
μεγάλες επιχειρήσεις επικεφαλής των συμ-
βούλων στα διάφορα θέματα παρά τις υπο-
σχέσεις της για αναθεώρηση της πολιτικής
αυτής που δόθηκαν σε Ευρωβουλευτές πριν
ένα χρόνο όταν το Ευρωκοινοβούλιο πά-
γωσε τα σχετικά κονδύλια. Η ΄Ενωση Ευρω-
παϊκών Δημοσιοϋπαλληλικών Συνδικάτων
EPSU χαιρέτισε την ανακοίνωση των πορι-
σμάτων της μελέτης που εντάσσεται στην
προσπάθεια της κοινωνίας των πολιτών
κατά της προεξάρχουσας θέσης των συμφε-
ρόντων των εταιρειών. 

Οι ΜΚΟ διενήργησαν έρευνα αξιολόγη-
σης των «Ομάδων Συμβούλων» που διορί-
σθηκαν μετά το ξεπάγωμα των κονδυλίων
και καταδείχθηκε ότι στην ομάδα συμβού-
λων της Γενικής Διεύθυνσης για Φορολογία
και Τελωνειακή ́ Ενωση σχεδόν το 80% είναι

εκπρόσωποι συμφερόντων μεγάλων εται-
ρειών και μόνο το 3% εκπροσωπεί μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις και 1% τις Συνδικαλιστι-
κές Οργανώσεις. Στη Γενική Γραμματεία
στην ομάδα των Συμβούλων οι εκπρόσωποι
των μεγάλων εταιριών είναι το 64% και στη
Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομη-
χανίας το 62%. 

Στις Ομάδες Εμπειρογνωμόνων που ορίζει
η Γενική Γραμματεία για ευρείες μεταρρυθμί-
σεις το 73% αποτελείται από εκπροσώπους
των μεγάλων επιχειρήσεων. Παρόλο που πα-
ρουσιάζονται ως ανεξάρτητοι στην πραγμα-
τικότητα έχουν άμεση διασύνδεση με συμ-
φέροντα των εταιριών. Εκπρόσωποι γιγαντι-
αίων εταιρειών τηλεπικοινωνιών έχουν
επίσης προεξάρχουσα θέση στα κλιμάκια πε-
ριπτωσιακών μελετών για φοροφυγάδες, 

Οι ΜΚΟ τόνισαν ότι η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή με τους διορισμούς αυτούς παραβίασε
την υπόσχεση της προς την Ευρωβουλή ακο-
λουθώντας αντίθετη γραμμή που αυτή που
επιβάλλει η γενικότερη στη σημερινή Ευ-
ρώπη της έλλειψης εμπιστοσύνης από το
κοινό για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Η Κο-
μισιόν οφείλει να διασφαλίζει ότι οι Ομάδες
Εμπειρογνωμόνων και Συμβούλων χαρα-
κτηρίζονται από δημοκρατικές προσεγγί-
σεις, διαφάνεια και απεξάρτηση από συμφέ-
ροντα εταιρειών. 

Η Νάτζια Σάλσον της EPSU η μόνη εκ-

πρόσωπος των Συνδικαλιστικών Οργανώ-
σεων στην Πλατφόρμα της Κομισιόν για
Καλή Φορολογία δήλωσε χαρακτηριστικά
«Με το διορισμό διάσημων υποστηρικτών
των φορολογικών παραδείσων και της φο-
ροαποφυγής στις Ομάδες Εμπειρογνωμό-
νων για την πάταξη της φοροδιαφυγής η Κο-
μισιόν γελιοποιεί την πρόθεση της να ει-

σπράττει το ένα τρισεκατομμύριο ευρώ που
χάνεται κάθε χρόνο από τη φοροδιαφυγή.
Οφείλει να σταματήσει να ακούει τις εται-
ρείες και τα αιτήματα τους για ιδιωτικοποι-
ήσεις και να θέσει ως προτεραιότητα τα συμ-
φέροντα των πολιτών και των εργαζομέ-
νων». n

Η επικαιρότητα του ΜΑΘ
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Στις 20 Νοεμβρίου τιμάται η υιοθέ-
τηση της Σύμβασης των Δικαιωμάτων
του Παιδιού από τη Γενική Συνέλευση

των Ηνωμένων Εθνών, η οποία εισάγει μια
νέα αντίληψη για το παιδί, βασισμένη στα
ανθρώπινα δικαιώματα τονίζοντας ότι τα
παιδιά, δεν είναι ιδιοκτησία κανενός. Από τη
στιγμή της γέννησής τους είναι ξεχωριστές
ανθρώπινες υπάρξεις με αναπτυσσόμενες
ικανότητες και έτσι πρέπει να αντιμετωπί-
ζονται. Την ίδια στιγμή έχουν μια ιδιαίτερη
ανάγκη φροντίδας και προστασίας. 

Η Σύμβαση υποχρεώνει το κάθε κράτος να
παίρνει τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε κάθε
παιδί να μεγαλώνει με ασφάλεια και υγεία

και να έχει τις ευκαιρίες να καλλιεργήσει τις
κλίσεις και τα ταλέντα του. Είναι αναφαί-
ρετο δικαίωμα κάθε παιδιού να μεγαλώνει σε
ένα περιβάλλον χωρίς βία και χωρίς κακο-
ποίηση. Ένα περιβάλλον, το οποίο να το εν-
δυναμώνει ώστε να γνωρίζει και να διεκδι-
κεί τα δικαιώματά του και, ταυτόχρονα, να
αναγνωρίζει και να σέβεται τα δικαιώματα
των άλλων. 

Σε μήνυμα της για την Παγκόσμια Ημέρα
Δικαιωμάτων του Παιδιού η Επίτροπος Προ-
στασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Λήδα
Κουρσουμπά εκφράζει έντονη ανησυχία για
ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα που επη-
ρεάζει, δυστυχώς, μεγάλο αριθμό παιδιών:
τη βία που στρέφεται από παιδιά σε παιδιά.
Μια τέτοια μορφή βίας είναι και ο εκφοβι-

σμός/bullying. 
O εκφοβισμός, ως μια επαναλαμβανόμενη

και στοχευμένη συμπεριφορά εναντίον ενός
παιδιού που εκλαμβάνεται ως πιο αδύναμο ή
διαφορετικό, είναι παραβίαση των δικαιω-
μάτων του. Ενώ αποτελεί μέρος της καθημε-
ρινότητας αρκετών παιδιών, παραμένει, συ-
νήθως, απαρατήρητο από τους ενήλικες. Κι
όμως, ο εκφοβισμός είναι δυνατόν να έχει
καταστροφικές συνέπειες στη ζωή των παι-
διών. 

Με το σύνθημα “Πάρε θέση, δώσε το χέρι”
για τη φετινή Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμά-
των του Παιδιού, η Επίτροπος κάλεσε όλες
και όλους να πάρουν θέση υπέρ του σεβα-

σμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, απλώ-
νοντας το χέρι σε αυτούς και αυτές που το
χρειάζονται. Εκεί όπου υπάρχει παραβίαση
δικαιωμάτων κανένας και καμιά δεν μπορεί
να παραμείνουν αμέτοχοι, τόνισε.

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας
Δικαιωμάτων του Παιδιού ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης δέχθηκε
στο Προεδρικό Μέγαρο 150 παιδιά μικρής
και μεγάλης ηλικίας από όλες τις επαρχίες,
στην παρουσία του Υπουργού Παιδείας και
Πολιτισμού Κυριάκου Κενεβέζου και της
Επιτρόπου Λήδας Κουρσουμπά. 

Υποδεχόμενος τα παιδιά, ο Πρόεδρος
Αναστασιάδης εξέφρασε μεγάλη χαρά «διότι
υποδεχόταν συνομήλικους των εγγονιών
του και λίγο μεγαλύτερα παιδιά. Ο χώρος

που φιλοξενείστε είπε είναι χώρος με μια
ιστορία. Επί αγγλοκρατίας ήταν το Κυβερ-
νείο. Από δω έβγαιναν οι αποφάσεις για τις
πολιτικές της τότε αποικίας. Αργότερα
υπήρξε το σύμβολο για την προάσπιση της
Δημοκρατίας. Ταυτόχρονα αποτελεί και το
κέντρο της μιας εκ των εξουσιών, την εκτε-
λεστική».

Απευθυνόμενος στα παιδιά τους είπε: «Nα
ξέρετε ότι έχετε δικαιώματα, να ξέρετε ότι
είναι διασφαλισμένα τα δικαιώματα σας από
αυτό το κράτος και ευθύνη της Επιτρόπου
Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού
είναι ακριβώς να παρακολουθεί αν οι Υπηρε-
σίες του κράτους, μεταξύ των οποίων και οι
εκπαιδευτικοί σας, κάνουν καλά τη δουλειά
τους, αν σας αγαπούν». 

Πρόσθεσε: «Και εμείς θα πρέπει να ελεγ-
χόμαστε αν οι πολιτικές που εφαρμόζουμε
ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας, δηλαδή,
αν υπάρχουν παιδάκια που έχουν ανάγκη
συμπαράστασης από το κράτος».

Σημείωσε πως «ό,τι περιλαμβάνουν τα δι-
καιώματα του παιδιού χαρτογραφούνται και
υιοθετούνται πλήρως. Γίνονται αποδεκτά
από όλους μας για ένα καθαρό περιβάλλον,
για στέγη, για καλή παιδεία, για ευτυχία». 

Μετά την ανάγνωση υπομνήματος της
Παιδοβουλής ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
συγχάρηκε θερμά την Παιδοβουλή για την
ετοιμασία του υπομνήματος και εξέφρασε το
θαυμασμό και την περηφάνια του διότι

πραγματικά διαθέτουμε νέους που προβλη-
ματίζονται, που διαθέτουν μια πρωτόγνωρη
ωριμότητα και που μέσα σε ενάμιση σελίδα
έχουν συμπυκνώσει όλα τα μηνύματα που
πρέπει εμείς οι πολιτικοί σοβαρά να λάβουμε
υπόψη. 

Διαβεβαίωσε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης
ότι θα γίνει από την Κυβέρνηση ό,τι είναι αν-
θρωπίνως δυνατόν, έτσι ώστε να ανταποκρι-
θεί πραγματικά στις υποχρεώσεις της απέ-
ναντι στα παιδιά διότι τα παιδιά δεν είναι
απλώς το παρόν είναι και το μέλλον. Αυτό,
το οποίο έχει υποχρέωση η Πολιτεία είναι
μεταξύ άλλων να διασφαλίζει και το δι-
καίωμα στην παιδεία και αργότερα στην ερ-
γασία και το δικαίωμα να ζουν τα παιδιά σε
ένα κόσμο που θα τα σέβεται, και αυτά είναι
υποχρεώσεις της Πολιτείας που πρέπει να
εκπληρώσει. 

Μετά το πέρας της εκδήλωσης, η Επίτρο-
πος ανάφερε ότι η εκδήλωση στο Προεδρικό
Μέγαρο είναι συμβολική, όπου ο Πρόεδρος

της Δημοκρατίας βλέπει τα παιδιά, μικρά
παιδιά νηπιαγωγείου, αλλά και εκπροσώ-
πους της Παιδοβουλής. Πρόσθεσε ότι πρό-
κειται και για εκδήλωση ουσίας διότι «ο
Πρόεδρος ανέφερε στα παιδιά ότι θα λάβει
σοβαρά υπόψη» τα όσα του έχουν μεταφέ-
ρει. «Ο Πρόεδρος ακούει τα παιδιά, τους νε-
αρούς, και φέτος έχουν τοποθετηθεί για το
θέμα της οικονομικής κρίσης και τι πι-
στεύουν ότι πρέπει να κάνει η Πολιτεία». n

Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού
και οι υποχρεώσεις της Πολιτείας στο παιδί
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ΝEΑ ΑπO τηΝ ΕυρωπΑϊΚH EΝωση

Ένα τρισεκατομμύριο στο μέλλον 
της Ευρώπης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε το πολυετές δημοσιο-
νομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) της ΕΕ για την περίοδο 2014 έως
2020. Η συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανοί-
γει το δρόμο για την τελική έγκριση από το Συμβούλιο εντός
των προσεχών εβδομάδων. Συμπληρώθηκαν 2,5 χρόνια εν-
τατικών διαπραγματεύσεων από τη στιγμή που η Επιτροπή
υπέβαλε τις προτάσεις της στις 29 Ιουνίου 2011.

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. José Manuel Barroso εξέφρασε την ικανοποίησή
του για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας: «Πρόκειται για μια σημαντική ημέρα για την Ευ-
ρώπη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε την τελική του συγκατάθεση για τον ευρωπαϊκό προ-
ϋπολογισμό για την περίοδο από το 2014 έως το 2020, ολοκληρώνοντας έτσι με επιτυχία μια
μακρά σειρά διαπραγματεύσεων. Τώρα, το Συμβούλιο μπορεί να ολοκληρώσει τη συμφωνία. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση θα επενδύσει περίπου 1 τρισεκατομμύρια ευρώ για την ανάπτυξη και τις θέ-
σεις απασχόλησης μεταξύ του 2014 και του 2020. Ένας προϋπολογισμός σύγχρονος, προσανα-
τολισμένος στο μέλλον, όπως ο δικός μας, μπορεί να αλλάξει τις ζωές των ανθρώπων. Θα συμ-
βάλει στην ενίσχυση και τη διατήρηση της ανάκαμψης που έχει αρχίσει σε όλη την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Προβλέπονται χρηματοδότηση για να διευκολυνθεί η έξοδος από την κρίση, χρηματο-
δοτική στήριξη για όσους ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας ή αναζητούν εργασία, επενδυτι-
κές ευκαιρίες για τις μικρές επιχειρήσεις, καθώς και συνδρομή για τις τοπικές κοινότητες, τους
αγρότες, τους ερευνητές και τους φοιτητές. Πρόκειται για μια συμφωνία η οποία βοηθά κάθε
οικογένεια σε όλη την Ευρώπη. Η Ευρώπη αποτελεί μέρος της λύσης του προβλήματος.»

Ο κ. Janusz Lewandowski, Επίτροπος αρμόδιος για τον προϋπολογισμό και τον δημοσιο-
νομικό προγραμματισμό, δήλωσε τα εξής: «Επιτέλους τα καταφέραμε· με τη σημερινή ψηφο-
φορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούμε να παρέχουμε σίγουρη χρηματοδότηση σε 20 πε-
ρίπου εκατ. ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε εκατομμύρια των φτωχότερων ανθρώ-
πων στον κόσμο, σε περίπου 100.000 πόλεις και περιφέρειες, καθώς και σε χιλιάδες εργαστήρια
και πανεπιστήμια: η Ευρώπη στάθηκε στο ύψος της! Θα δοθούν ευρωπαϊκά κονδύλια για επέν-
δυση στην οικονομική ανάπτυξη, στην έρευνα, στην εκπαίδευση, για την παροχή βοήθειας στους
νέους ανέργους και για τη χορήγηση ανθρωπιστικής βοήθειας κατά την επόμενη επταετία. Δεν
μπορώ να φανταστώ ένα καλύτερο μήνυμα που θα μπορούσε να στείλει η Ευρώπη στους πολί-
τες της μερικούς μήνες πριν από τις επόμενες ευρωεκλογές: Η Ευρώπη λειτουργεί, η Ευρώπη ερ-
γάζεται!»

Ο μελλοντικός προϋπολογισμός είναι ένας σύγχρονος προϋπολογισμός για την Ευρωπαϊκή
Ένωση του 21ου αιώνα. n

Πράσινο φως για το Erasmus+ 
από το ΕΚ

Γυναίκες το 40% των μελών των ΔΣ
μέχρι το 2020

Οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες της ΕΕ θα πρέ-
πει να χρησιμοποιούν διαφανείς διαδικασίες επιλογής του
προσωπικού τους, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι, μέχρι
το 2020, οι γυναίκες θα καταλαμβάνουν τουλάχιστον το 40%
των θέσεων μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών. Οι ευ-
ρωβουλευτές προτείνουν μάλιστα την επιβολή κυρώσεων σε
εταιρείες που κάνουν διακρίσεις. Το 2013, μόνο το 17,6% των
μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των μεγαλύτερων

εταιρειών της ΕΕ είναι γυναίκες. 
«Εγκρίναμε ένα συνεκτικό ψήφισμα και στείλαμε ένα ισχυρό μήνυμα προς το Συμβούλιο,

αλλά και σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και τις κοινωνίες της Ευρώπης», δήλωσε η
Ρόδη Κράτσα - Τσαγκαροπούλου (ΕΛΚ, Ελλάδα), μέλος της κοινοβουλευτικής επιτροπής
Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και εισηγήτρια της σχετικής έκθεσης.
«Είναι σημαντικό να εξελιχθούν οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες έτσι ώστε να συμ-
μετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων γυναίκες με υψηλά προσόντα, με στόχο την
επίτευξη της ανταγωνιστικότητας αλλά και τον παράλληλο σεβασμό των αρχών και των
αξιών που διέπουν την ΕΕ», πρόσθεσε.

«Το ψήφισμα αποσαφηνίζει και βελτιώνει τις ανοιχτές και διαφανείς διαδικασίες επιλογής
των μη εκτελεστικών μελών διοικητικών συμβουλίων που ακολουθούν οι εισηγμένες στο
χρηματιστήριο εταιρείες. Το Κοινοβούλιο έχει ολοκληρώσει το έργο του και τώρα είναι η
σειρά του Συμβουλίου να προβεί στη δρομολόγηση της οδηγίας αυτής μαζί με εμάς και την
Επιτροπή πριν από τις ευρωεκλογές, έτσι ώστε να έρθουμε πιο κοντά στην ισόρροπη εκπρο-
σώπηση των δύο φύλων στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Αυτό θα δείξει στους πολίτες μας ότι
αγωνιζόμαστε για την απαγόρευση των διακρίσεων και για την παροχή ίσων ευκαιριών σε
όλους στην αγορά εργασίας», δήλωσε η Evelyn Regner, εισηγήτρια εκ μέλους της κοινοβου-
λευτικής επιτροπής Νομικών Θεμάτων (Σοσιαλιστές, Aυστρία).

Οι ευρωβουλευτές ζητούν από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι εισηγμένες στο χρη-
ματιστήριο εταιρείες θα λαμβάνουν αποτελεσματικά και υποχρεωτικά μέτρα, προκειμένου
γυναίκες και άνδρες να έχουν ισόρροπη εκπροσώπηση σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητι-
κών στελεχών. Στόχος είναι, μέχρι το 2020, οι γυναίκες να καταλαμβάνουν τουλάχιστον το
40% των θέσεων μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών. Οι δημόσιες εταιρείες θα πρέπει να
πετύχουν το στόχο αυτό ήδη μέχρι το 2018.

Αν δυο υποψήφιοι διαθέτουν τα ίδια προσόντα, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στον
υποψήφιο του υποεκπροσωπούμενου φύλου. n

325 δισ. ευρώ στις περιφέρειες 
της Ευρώπης

Οι νέοι κανόνες για την πολιτική συνοχής κατά την πε-
ρίοδο 2014-2020 εγκρίθηκαν από το ΕK την περασμένη Τε-
τάρτη. Στη συμφωνία που επετεύχθη με το Συμβούλιο
ύστερα από σχεδόν ένα χρόνο σκληρών διαπραγματεύσεων,
οι ευρωβουλευτές εξασφάλισαν ουσιαστική χρηματοδότηση
για τις περιφέρειες της ΕΕ ώστε να γίνουν επενδύσεις σε
έργα ανάπτυξης με πιο δίκαιους όρους. Ελάττωσαν επίσης
τη γραφειοκρατία που χαρακτηρίζει την υποβολή αιτήσεων

χρηματοδότησης, που είναι απαραίτητη σε αυτή την περίοδο οικονομικής κρίσης.
«Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες θα μπορέσουν να εστιάσουν περισσότερο στον αντί-

κτυπο των προγραμμάτων και των έργων και να ανησυχούν λιγότερο για τα διοικητικά και
τεχνικά ζητήματα», είπε η DanutaHübner (ΕΛΚ, Πολωνία), πρόεδρος της κοινοβουλευτικής
επιτροπής Περιφερειακής Aνάπτυξης και επικεφαλής των διαπραγματεύσεων εκ μέρους του
ΕΚ σε θέματα που άπτονται της πολιτικής συνοχής.

«Η πολιτική συνοχής θα συνεχίζει να αποτελεί τη βασική πηγή δημόσιας χρηματοδότησης
στην ΕΕ στα πλαίσια του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020. Mάλιστα, το νέο
αυτό πλαίσιο επικεντρώνεται στην ανάγκη για συνετές επενδύσεις. Η ευθυγράμμιση της νέας
πολιτικής συνοχής με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι θεμελιώδους ση-
μασίας, αλλά η επένδυση στην έξυπνη, αειφόρο και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη θα πρέ-
πει να μας οδηγήσει και σε οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή», πρόσθεσε.

Το νέο «κοινό στρατηγικό πλαίσιο», θα παράσχει κοινές κατευθυντήριες γραμμές για τα
πέντε κύρια αναπτυξιακά Ταμεία της ΕΕ, ώστε να ενσωματωθούν αποτελεσματικότερα οι πο-
λιτικές της ΕΕ και να απλοποιηθούν οι διαδικασίες. Επίσης, οι νέοι κανόνες θα εστιάσουν τις
επενδύσεις σε ένα μικρό αριθμό θεμάτων που συνδέονται με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»
(που συνιστά την ολοκληρωμένη στρατηγική ανάπτυξης της ΕΕ).

Οι ευρωβουλευτές εξασφάλισαν επίσης ότι οι κανόνες που συνδέουν τη χορήγηση χρημα-
τοδότησης με τη χρηστή οικονομική διακυβέρνηση θα εφαρμόζονται πιο δίκαια. Αυτοί οι κα-
νόνες θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην αναστολή της χρηματοδότησης σε περίπτωση εθνι-
κής μακροοικονομικής ανισορροπίας ή υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος.

Το Κοινοβούλιο παρόλα αυτά θα μπορεί στο εξής να ασκεί το δικαίωμα που έχει να ελέγ-
χει τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που άπτονται της αναστολής της χρηματοδότησης, στο
πλαίσιο ενός συγκροτημένου διαλόγου με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιπλέον, οποιαδήποτε
αναστολή της χρηματοδότησης θα πρέπει να προσαρμόζεται στις κοινωνικές και οικονομι-
κές συνθήκες του εκάστοτε κράτους μέλους. n

Έρευνα / Επιμέλεια:
Κυριάκος  Ανδρέου

Το Erasmus+, το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την εκπαί-
δευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που
πρόκειται να ξεκινήσει στις αρχές Ιανουαρίου, εγκρίθηκε
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με σκοπό να συμβάλει
στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότη-
τας και να υποστηρίξει τον εκσυγχρονισμό των συστημά-

των εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, το επταετούς διάρκειας πρόγραμμα θα έχει προ-
ϋπολογισμό 14,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή 40% υψηλότερο από τα σημερινά επίπεδα.

Περισσότεροι από 4 εκατομμύρια άνθρωποι θα λάβουν υποστήριξη για σπουδές, εργασία
ή εθελοντισμό στο εξωτερικό, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται 2 εκατομμύρια φοιτητές
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 650 000 φοιτητές επαγγελματικής κατάρτισης και μαθητευό-
μενοι, καθώς και περισσότεροι από 500 000 νέοι που συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλ-
λαγών ή εθελοντισμού στο εξωτερικό. Οι φοιτητές που σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν
πλήρη κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών (Master) στο εξωτερικό, σπουδές για τις οποίες σπα-
νίζουν οι κρατικές υποτροφίες ή τα δάνεια, θα επωφεληθούν από ένα νέο πρόγραμμα εγ-
γυήσεων δανείων που θα διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Το Erasmus+ θα
παρέχει επίσης χρηματοδότηση για εργαζομένους στην εκπαίδευση και κατάρτιση, για νεα-
ρούς εργαζομένους και για συμπράξεις μεταξύ πανεπιστημίων, κολεγίων, σχολείων, επιχει-
ρήσεων και οργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

«Χαίρομαι που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το Erasmus+ και νιώθω περήφανη που
κατορθώσαμε να εξασφαλίσουμε αύξηση του προϋπολογισμού κατά 40% σε σχέση με τα σημε-
ρινά μας προγράμματα. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει την προσήλωση της ΕΕ στην εκπαίδευση
και στην κατάρτιση. Το Erasmus+ θα συμβάλει επιπλέον στην καταπολέμηση της ανεργίας των
νέων, προσφέροντάς τους την ευκαιρία να αυξήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους με την
εμπειρία του εξωτερικού.»· αυτά δήλωσε η κα Ανδρούλλα Βασιλείου, επίτροπος αρμόδια για
θέματα εκπαίδευσης, πολιτισμού, πολυγλωσσίας και νεολαίας.

Το νέο πρόγραμμα Erasmus+ συνδυάζει όλα τα σημερινά προγράμματα της ΕΕ για την εκ-
παίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, όπως, μεταξύ άλλων, το ολοκλη-
ρωμένο πρόγραμμα διά βίου μάθησης (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig),
το πρόγραμμα «νεολαία σε δράση» και πέντε προγράμματα διεθνούς συνεργασίας (Erasmus
Mundus, Tempus, Alfa, Edulink και το πρόγραμμα συνεργασίας με τις βιομηχανικές χώρες).
Το Erasmus+ δρομολογείται σε μια εποχή κατά την οποία περίπου έξι εκατομμύρια νέοι άν-
θρωποι είναι άνεργοι στην ΕΕ – ενώ ειδικότερα στην Ισπανία και στην Ελλάδα τα επίπεδα της
ανεργίας στους νέους ξεπερνούν το 50%. n
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AπΟ την EλλΑδΑ κΑι τΟν υπΟλΟιπΟ KΟσμΟ

Συμμαχία έξι ακροδεξιών κομμάτων 
για τις ευρωεκλογές 

Έξι ακροδεξιά ευρωσκεπτικι-
στικά κόμματα θα ενώσουν τις
δυνάμεις τους για τις ευρωπαϊ-
κές εκλογές του Μαΐου 2014 με
στόχο να γίνουν η «τρίτη δύ-
ναμη» στο Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο και να αλλάξουν τη ση-
μερινή πορεία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ανακοίνωσε το αυ-
στριακό Κόμμα της Ελευθερίας
(FPO).

Αντιπρόσωποι του γαλλικού Εθνικού Μετώπου, της ιταλικής Λέγκας του Βορρά, των
Σουηδών Δημοκρατών, του βελγικού Φλάαμς Μπελάνγκ και του Σλοβακικού Εθνικού Κόμ-
ματος SNS, συναντήθηκαν με πρωτοβουλία του FPO στη Βιέννη για να συζητήσουν τη σύ-
σταση μιας συμμαχίας για να επιστρέψει η Ευρώπη «στο σωστό δρόμο», εξήγησε σε συνέν-
τευξη Τύπου ο αρχηγός του FPO, o Χανς-Κρίστιαν Στράχε. 

Το ολλανδικό Κόμμα της Ελευθερίας (PVV) του Χέερτ Βίλντερς δεν ήταν παρόν, αλλά οι
ηγέτες του PVV και του FPO πρόκειται να συναντηθούν μέσα στις επόμενες ημέρες. 

«Πολλά πατριωτικά κόμματα στην Ευρώπη έχουν παραδεχθεί τα προβλήματα στην ευ-
ρωπαϊκή οικοδόμηση και είναι έτοιμα να εργασθούν μαζί», πρόσθεσε ο Στράχε.

Η συμμαχία αυτή τάσσεται υπέρ «της διατήρησης της εθνικής κυριαρχίας σε βάρος του
συγκεντρωτισμού των Βρυξελλών» και της «συντήρησης των πολιτιστικών ταυτοτήτων των
ευρωπαϊκών λαών, έναντι της μαζικής μετανάστευσης και του εξισλαμισμού της Ευρώπης»,
ανακοίνωσε ο αρχηγός του FPO επιμένοντας στις χριστιανικές ρίζες της ευρωπαϊκής ηπεί-
ρου.

Αυτά τα σημεία θα συζητηθούν από τα διάφορα κόμματα πριν από μια συνάντηση του συ-
νόλου των ηγετών για την επισημοποίηση της συμφωνίας. Το FPO δεν ανακοίνωσε την ημε-
ρομηνία και τον τόπο αυτής της συνόδου, προσθέτοντας πως είχε δεχθεί μια πρόσκληση της
Λέγκας του Βορρά για τις 15 Δεκεμβρίου. 

Για να σχηματισθεί μια πολιτική ομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο, είναι απαραίτητοι 25 βου-
λευτές προερχόμενοι από επτά χώρες μέλη της ΕΕ. Η συμμαχία που προκύπτει πληροί αυτά
τα δύο κριτήρια, σύμφωνα με τον αυστριακό βουλευτή του FPO Αντρέας Μέλτσερ.

«Δεν είμαστε εναντίον της Ευρώπης, είμαστε υπέρ μιας Ευρώπης, αλλά όχι υπέρ ενός συγ-
κεντρωτικού υπερκράτους που απομακρύνεται από τους πολίτες», δήλωσε ο Στράχε, ο
οποίος υποστήριξε πως πρέπει να υπάρξει μια «διόρθωση» της σημερινής πορείας της ΕΕ
των 28, κυρίως με επιστροφή στα εθνικά νομίσματα. n

Η Γερμανία εξοικονομεί ετησίως 
20 δισ. ευρώ λόγω των χαμηλών επιτοκίων

«Στη Γερμανία εκνευρίζονται πολλοί, οι
οποίοι δεν καταλαβαίνουν τις εγγυήσεις που
δίνονται για την Ελλάδα και κανείς δεν αντι-
λαμβάνεται ότι ο προϋπολογισμός στη Γερ-
μανία, εξαιτίας των τρομερά χαμηλών επιτο-
κίων, εξοικονομεί ετησίως 20 δισεκατομμύρια
ευρώ σε πληρωμές τόκων», τονίζει ο γνωστός
Γερμανός καθηγητής Οικονομίας Πέτερ Μπό-
φινγκερ, ένας από τους πέντε αποκαλούμε-

νους «σοφούς» που συμβουλεύουν τη γερμανική κυβέρνηση, σε δηλώσεις του στην αυ-
στριακή εφημερίδα «Βίνερ Τσάιτουνγκ», προσθέτοντας ότι η Γερμανία είναι ένας κερδισμέ-
νος στην Ευρωζώνη.

Ο ίδιος τάσσεται σαφώς υπέρ «περισσότερης Ευρώπης», επικρίνοντας συγχρόνως τα Μέσα
Ενημέρωσης που έχουν διαμορφώσει ένα πολύ αρνητικό κλίμα, και υποστηρίζει μια ταχύτερη
υλοποίηση της Τραπεζικής Ένωσης, για να αφαιρεθεί, όπως σημειώνει, το βάρος από τις
χώρες να καταβάλουν σε περίπτωση ανάγκης εκ νέου βοήθειες δισεκατομμυρίων ευρώ.

Προσθέτει δε, πως χρειάζεται μια περισσότερο ενισχυμένη Δημοσιονομική Ένωση και στο
πλαίσιο αυτό θα πρέπει να δοθούν αρμοδιότητες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, σκιαγρα-
φώντας την ίδια στιγμή τι θα συμβεί αν επικρατήσει η τάση για «λιγότερη Ευρώπη», δηλαδή
η επιστροφή κοινοτικών αρμοδιοτήτων στα εθνικά κράτη.

Κατά την άποψή του, το τωρινό σύστημα δεν είναι σταθερό, ακριβώς επειδή η ΕΕ δεν έχει
αρμοδιότητες σε μερικούς τομείς και σε μεγάλα οικονομικά «σοκ» υπάρχει κίνδυνος να μην
τα αντέξει το σύστημα και κατόπιν θα εξαφανιζόταν το ευρώ, το οποίο μέχρι τώρα απέτρεψε
τα χειρότερα.

Σύμφωνα με τον κ. Μπόφινγκερ, ακόμη και να υπήρχαν η πεσέτα και η λίρα, στην Ισπα-
νία «θα είχε σκάσει η φούσκα των ακινήτων» και η Ιταλία θα είχε προβλήματα εξαιτίας της
μειούμενης ανταγωνιστικότητάς της.

Όπως συμπληρώνει, δεν θα μπορούσε να αποφευχθεί μια υποτίμηση των εθνικών νομι-
σμάτων από την Ισπανία και την Ιταλία και με τον τρόπο αυτό θα υπήρχαν βαριές ζημίες για
την εξαγωγική βιομηχανία στη Γερμανία και στην Αυστρία. n

Μπούνστεσμπανκ: Σε σταθερή πορεία
ανάπτυξης η γερμανική οικονομία

Σε «σταθερή πορεία ανάπτυξης» αναμένεται να
παραμείνει η γερμανική οικονομία, σύμφωνα με την
ομοσπονδιακή κεντρική τράπεζα της Γερμανίας, η
οποία σε σημερινή ανακοίνωσή της προέβλεψε ότι η
ανάκαμψη των εξαγωγών θα βοηθήσει στην ενί-
σχυση των προοπτικών για εσωτερικές επενδύσεις,
αλλά προειδοποίησε για ενδεχόμενο κίνδυνο από
την εισαγωγή κατώτατου μισθού.

«Οι πιθανότητες είναι καλές και οι ανοδικές τά-
σεις στην γερμανική οικονομία θα επιβεβαιωθούν τους επόμενους μήνες», ανέφερε η τράπεζα
στην μηνιαία έκθεσή της και τόνισε τις σημαντικές βιομηχανικές παραγγελίες του προ-
ηγούμενου διαστήματος ως ένδειξη διαρκούς ανάπτυξης στον βιομηχανικό τομέα.

Η Μπούντεσμπανκ προβλέπει ακόμη ότι το εξωτερικό εμπόριο θα μπορούσε το επόμενο
διάστημα να αποτελέσει σημαντική πηγή ζήτησης, ενώ δεν διακρίνει σημάδια κάμψης της
εσωτερικής κατανάλωσης.

Σε ότι αφορά την πολιτική χαμηλών επιτοκίων από την ΕΚΤ, η γερμανική κεντρική τρά-
πεζα, επαναλαμβάνοντας την θέση του επικεφαλής της, Γενς Βάιντμαν, τονίζει ότι, παρά
τους κινδύνους, είναι ορθή, λόγω του χαμηλού πληθωρισμού στην Ευρωζώνη.

Στον τομέα της απασχόλησης, η Μπούντεσμπανκ εκτιμά ότι, λόγω της μετανάστευσης, θα
αυξηθεί ο συνολικός αριθμός απασχολουμένων, αλλά ταυτόχρονα θα αυξηθεί ελαφρώς και
το ποσοστό ανεργίας.

Την ανησυχία της εκφράζει ωστόσο η τράπεζα για τον κίνδυνο να χαθούν θέσεις εργα-
σίας, εάν, όπως ζητούν οι Σοσιαλδημοκράτες, εισαχθεί ο κατώτατος μισθός των 8,50 ευρώ
την ώρα. «Αυτή τη στιγμή ένας στους έξι εργαζόμενους κερδίζει λιγότερα από αυτό το
ποσό», επισημαίνεται στην έκθεση.

Είναι ενδεικτικό ότι σε χθεσινή κοινή τους συνέντευξη στην εφημερίδα Bild, οι επικε-
φαλής των γερμανικών αυτοκινητοβιομηχανιών Daimler, BMW, Volkswagen και Opel προ-
ειδοποίησαν, ότι «εάν οι συνθήκες στην Γερμανία εξακολουθήσουν να γίνονται όλο πιο 
δύσκολες, θα πρέπει να σκεφτούμε και την μεταφορά της παραγωγής μας σε άλλες περιο-
χές». n

Ο ΟΟΣΑ αναβάθμισε 
τις προβλέψεις του για την Ελλάδα

Σε αναβάθμιση των προβλέψεών του για την
Ελλάδα προχώρησε ο Οργανισμός Οικονομικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), προβλέ-
ποντας ύφεση 0,4% για το 2014 και ανάκαμψη της
ελληνικής οικονομίας το 2015 με ρυθμό 1,8%.

Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται στην έκθεση
για τις οικονομικές προοπτικές των χωρών μελών
του, που δόθηκε στη δημοσιότητα την περασμέ-
νηΤρίτη.

Αν και η πρόβλεψη για ύφεση παραμένει, το
ύψος της είναι σημαντικά χαμηλότερο από αυτό
που προέβλεπε ο Οργανισμός στην προηγούμενη

έκθεση Economic Outlook (πτώση ΑΕΠ 1,2% για το 2014).
Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, η ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας αναμένεται να

επανέλθει σε θετικά επίπεδα, από τρίμηνο σε τρίμηνο, κατά τη διάρκεια του 2014, με συνεχή
ενίσχυσή της μάλιστα το 2015, στο 1,8%. 

Η πρόβλεψη για τη θετική αυτή εξέλιξη βασίζεται στην προϋπόθεση ότι θα υπάρξει αύξηση
της ανταγωνιστικότητας, των εξαγωγών και των επενδύσεων.

Ωστόσο, η συνέχιση των προσπαθειών για τη δημοσιονομική εξυγίανση και οι χαμηλοί
ισολογισμοί των τραπεζών, θα περιορίσουν την εγχώρια ζήτηση, σημειώνει η έκθεση.

Τα αρνητικά στοιχεία είναι ότι η ανεργία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα και θα διατη-
ρήσει τον πληθωρισμό σε αρνητικούς ρυθμούς.

Ο ΟΟΣΑ πάντως συμβουλεύει ότι η δημοσιονομική εξυγίανση θα πρέπει να συνεχισθεί
όπως προβλέπετο, εξαιτίας του υψηλού επιπέδου του χρέους. Στην περίπτωση όμως που η
ανάπτυξη αποδειχθεί μικρότερη από την αναμενόμενη, θα πρέπει να λειτουργήσουν οι αυ-
τόματοι σταθεροποιητές.

Ο ΟΟΣΑ δεν αποκλείει την ανάγκη για μια νέα ελάφρυνση του χρέους ώστε να εξασφα-
λισθεί η βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών. 

Με στόχο δε την περαιτέρω ανάπτυξη των πιστώσεων θα πρέπει επίσης να υπάρξει ανα-
διάρθρωση στους ισολογισμούς των τραπεζών.

Η έκθεση εκτιμά ότι οι μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη αναληφθεί σε ότι αφορά στις αγο-
ρές προϊόντων αναμένεται ότι θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα των τιμών και την
ανακατανομή των πόρων σε δραστηριότητες με διεθνή προσανατολισμό, έστω και εάν απαι-
τηθούν επιπλέον μεταρρυθμίσεις.

Τέλος, ένα πιο αποτελεσματικό και πιο δίκαιο φορολογικό σύστημα, αποτελεί προϋπό-
θεση για την ανάπτυξη και την κοινωνική ένταξη, καταλήγει ο ΟΟΣΑ. n



Στους αφανείς ήρωες του Πακιστάν αφιέρωσε
το βραβείο Ζαχάροφ η Μαλάλα Γιουσουφζάι 

Στη Μαλάλα Γιουσουφζάι τη νεαρή πακιστανή ακτιβί-
στρια που αγωνίζεται για το δικαίωμα των κοριτσιών στην εκ-
παίδευση και έχει γίνει διεθνώς το σύμβολο κατά του θρη-
σκευτικού εξτρεμισμού, απονεμήθηκε την Τετάρτη το βρα-
βείο Ζαχάροφ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα
Ανθρώπινα Δικαιώματα.

«Απονέμουμε το 25ο βραβείο Ζαχάροφ σε μια ηρωίδα, μια
ξεχωριστή νεαρή γυναίκα, για την αφοσίωσή της στην εκπαί-

δευση», δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς, τονίζοντας ότι
η 16χρονη κοπέλα «έδωσε ελπίδα σε χιλιάδες ανθρώπους» σε όλο τον κόσμο.

Καταχειροκροτούμενη από τους ευρωπαίους βουλευτές, η Μαλάλα δήλωσε ότι  η βρά-
βευσή της ενισχύει τον αγώνα της και απεύθυνε έκκληση στις χώρες της Ευρώπης να βοη-
θήσουν τις χώρες της Ασίας στους τομείς της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης.  Τέλος είπε
ότι αφιερώνει το βραβείο στους αφανείς ήρωες του Πακιστάν και στους ανθρώπους, σε όλο
τον κόσμο, που μάχονται για τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα.

Το βραβείο Ζαχάροφ, που συνοδεύεται από το χρηματικό ποσό των 50.000 ευρώ, απονέ-
μεται από το Ευρωκοινοβούλιο από το 1988, προς τιμή του Σοβιετικού αντιφρονούντα Αν-
τρέι Ζαχάροφ. 

Στο παρελθόν έχουν τιμηθεί με το βραβείο αυτό ο πρώην πρόεδρος της Νότιας Αφρικής
Νέλσον Μαντέλα, η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Μιανμάρ Αούνγκ Σαν Σου Κι, οι Ιρα-
νοί ακτιβιστές Νασρίν Σοτουντέχ και Τζαφάρ Παναχί, ο Κουβανός αντιφρονών Γκιγιέρμο
Φαρίνας και ο Κινέζος ακτιβιστής Ουέι Τζινγκσένγκ. n
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ KAI EΠIΣTHMH

Μετάλλιο στον Κ. Παπούλια για τη συνεισφορά του
στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Το βραβείο απονεμήθηκε στον Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας για τη συνεισφορά του στην υπεράσπιση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειδικότερα στην ανά-
δειξη και υπεράσπιση της μνήμης δεκάδων χιλιάδων
Εβραίων από τις θηριωδίες των ναζί.

«Αποτελεί τιμή για μένα, ως Πρόεδρο της Ελληνι-
κής Δημοκρατίας, η απονομή του μεταλλίου της επε-
τείου των 100 χρόνων από την γέννηση του Ραούλ

Βάλενμπεργκ για να τιμηθεί, στο πρόσωπό μου, ο ελληνικός λαός», ανέφερε ο Κάρολος Πα-
πούλιας, παραλαμβάνοντας το μετάλλιο από τον αντιπρόεδρο του ιδρύματος, Αργεντινό, ελ-
ληνοαρμενικής καταγωγής, Εντουάρντο Γιουρνεκιάν και τον ιδρυτή του ιδρύματος Βά-
λενμπεργκ, Μπαρούχ Τενεμπάουμ.

«Η σημερινή εκδήλωση, μας δίνει αφορμή να συλλογιστούμε για τη σημερινή κατάσταση
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών ελευθεριών που δοκιμάζονται ανεπί-
τρεπτα» υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και επανέλαβε την αναφορά που είχε
κάνει τον περασμένο Ιούλιο, όταν επισκέφθηκε το στρατόπεδο συγκέντρωσης στο Άουσβιτς:
«Επαναλαμβάνω και σήμερα, ότι όποιοι αρνούνται τη μεγάλη αυτή θυσία των χιλιάδων Ευ-
ρωπαίων πολιτών, δεν μπορεί να συγκαταλέγονται μέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Ο ελ-
ληνικός λαός, Πολιτεία και κοινωνία, έχουμε ιστορική μνήμη και επίγνωση. Έχουμε χρέος να
αντλούμε διδάγματα. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι δεν θα δείξουμε καμία ανοχή στα φαι-
νόμενα λόγων ή έργων μίσους, αντισημιτισμού, μισαλλοδοξίας, θρησκευτικού φανατισμού
ή ρατσισμού». n

Η πολυπολιτισμική Νέα Υόρκη τίμησε
τον διαχρονικό Κωνσταντίνο Καβάφη

Στην καρδιά της Νέα Υόρκης, το Μανχάταν, στο φημι-
σμένο Town Hall συναντήθηκε την περασμένη Τρίτη ένας
μικρός γαλαξίας συγγραφέων, ηθοποιών, μεταφραστών
και καλλιτεχνών για να τιμήσουν τον Κωνσταντίνο Κα-
βάφη στο πλαίσιο του «Έτους Κ. Π. Καβάφη» και με
αφορμή τη συμπλήρωση 150 ετών από τη γέννησή του.
Στο αφιέρωμα απήγγειλαν ποιήματα και μίλησαν για το

έργο του πιο πολυμεταφρασμένου Έλληνα ποιητή στην Αμερική η Κάθλιν Τέρνερ και ο
Ορχάν Παμού.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με τη μαγνητοσκοπημένη επιβλητική φωνή του Βρετανού ηθοποιού
Σον Κόνερι, να απαγγέλλει συγκλονιστικά την «Ιθάκη», σε μουσική υπόκρουση του Βαγγέλη
Παπαθανασίου. Ακολούθησε μια αντιπροσωπευτική εικόνα της ζωής, της μορφής και του
έργου του Αλεξανδρινού «ποιητή των ποιητών», όπως είπε ο ακαδημαϊκός και νεοελληνιστής
μεταφραστής του Καβάφη, Εντμουντ Κίλι, του ποιητή που «στεκόταν σε ελαφριά απόκλιση
προς το σύμπαν». 

Με φόντο το εξαιρετικό πασίγνωστο σκίτσο του Καβάφη που φιλοτέχνησε ο Τζέιμς Χό-
κνεϊ τη δεκαετία του ‘60, δύο ηθοποιοί, η Ολυμπία Δουκάκη και η Κάθλιν Τέρνερ, απήγγει-
λαν στην κατάμεστη αίθουσα του Town Hall ποιήματά του, όπως τα «Απολείπειν ο Θεός
Αντώνιον», «Πόλις», «Ο καθρέπτης στην είσοδο», ενώ κάποια στιγμή μαζί με τον Χάρη Κρεμ-
μύδα, και οι τρεις μαζί, σχεδόν... «έψαλλαν» τις «Μέρες του 1908». n

Τιμητικό Όσκαρ στην Αντζελίνα Τζολί 
για την ανθρωπιστική της δράση

Με ένα τιμητικό Όσκαρ για την ανθρωπιστική δράση της
βραβεύτηκε το Σάββατο, κατά την 5η απονομή των Βραβείων
Γκάβερνορς η Αμερικανίδα ηθοποιός Αντζελίνα Τζολί, η
οποία είναι από το 2012 ειδική απεσταλμένη της Ύπατης Αρ-
μοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και έχει συμμετάσχει
σε περισσότερες από 40 αποστολές του Οργανισμού σε ολό-
κληρο τον κόσμο.

Η Τζολί παρέλαβε το Ανθρωπιστικό Βραβείο Τζιν Χέρσχολτ
από τα χέρια του σκηνοθέτη Τζορτζ Λούκας, σε μια τελετή παρουσία πολλών διάσημων συ-
ναδέλφων της, όπως οι Τομ Χανκς, Τζέικ Γκίλενχολ, Νταϊάν Κίτον, Έμα Τόμσον, Χάρισον
Φορντ, Έιμι Άνταμς και Μάθιου Μακόναχι.

«Όταν άρχισα να ταξιδεύω κατάλαβα την ευθύνη που φέρω απέναντι στους άλλους», δή-
λωσε η 38χρονη ηθοποιούς στην ομιλία τους ενώπιον των 600 καλεσμένων της Αμερικανι-
κής Ακαδημίας Τεχνών και Κινηματογράφου. «Όταν γνώρισα επιζώντες πολέμων, όταν είδα
λιμούς και βιασμούς κατάλαβα ποια ήταν η ζωή των περισσότερων ανθρώπων σ’ αυτήν τη
Γη και πόσο τυχερή ήμουν που είχα κάτι να φάω, μια στέγη, ένα μέρος να ζήσω με ασφάλεια
και την ευτυχία να έχω μια υγιή οικογένεια», πρόσθεσε. «Αντιλήφθηκα πόσο προστατευ-
μένη υπήρξα και ήμουν αποφασισμένη να μην ξαναζήσω ποτέ έτσι», συνέχισε η Τζολί η οποία
έχει βραβευτεί και με το Όσκαρ δεύτερου γυναικείου ρόλου για την ταινία «Το κορίτσι που
άφησα πίσω». n

Βραβείο καλύτερου σεναρίου 
για την ελληνική «Miss Violence»

Με το βραβείο καλύτερου σεναρίου τιμήθηκαν οι Αλέ-
ξανδρος Αβρανάς και Κώστας Περούλης για την ταινία
«Miss Violence» στο 24ο διεθνές φεστιβάλ κινηματογρά-
φου της Στοκχόλμης.

Η ταινία συμμετείχε στο διαγωνιστικό τμήμα ανάμεσα
σε άλλες δεκαεννέα ταινίες εκ των οποίων το «Μέλι» της
Βαλέρια Γκολίνο και το «The selfish giant» (ο εγωιστής γί-

γαντας) της Κλιό Μπάρναρντ, το «Luton» του Μιχάλη Κωνσταντάτου και τη νέα ταινία του
Στηβ Μακουίν με τίτλο «12 χρόνια σκλάβος»

Η φετινή διοργάνωση του Φεστιβάλ της Στοκχόλμης που ξεκίνησε στις 6 και ολοκληρώ-
θηκε στις 17 Νοεμβρίου, περιελάμβανε συνολικά 170 ταινίες από περισσότερες από 40 χώρες.
Στο τμήμα twilight zone συμμετείχε η ταινία της Ελίνας Ψύκου «Η αιώνια επιστροφή του
Αντώνη Παρασκευά».

Το βραβείο σεναρίου της «Miss Violence» είναι μία ακόμη διάκριση για την πολυβραβευ-
μένη ταινία του σκηνοθέτη Αλέξανδρου Αβρανά με θέμα τις σχέσεις βίας και εξουσίας με-
ταξύ των μελών μίας σύγχρονης οικογένειας. H επιτυχημένη φεστιβαλική πορεία της «Miss
Violence» ξεκίνησε με τον αργυρό λέοντα στο 70ο διεθνές φεστιβάλ κινηματογράφου της
Βενετίας, ενώ o πρωταγωνιστής της, Θέμις Πάνου τιμήθηκε με το βραβείο Α’ Αντρικού Ρόλου
για την ερμηνεία του. n

Φερνάντο Σάντος: Αφιερώνω 
την πρόκριση στον ελληνικό λαό 

«Ένα ευχαριστώ στο Θεό. Συγχαρητήρια στους
παίκτες μου. Αυτή η νίκη είναι για τον ελληνικό
λαό», είπε σε σπαστά ελληνικά ο Φερνάντο Σάντος
μετά το παιχνίδι. «Η καρδιά μου με ανάγκασε να
πάω στον κόσμο. Ήξερα πως αυτή η πρόκριση είναι
σημαντική για μένα, για τους παίκτες αλλά και για
τον ελληνικό λαό. Το μεγαλύτερο βραβείο για μένα
είναι ότι έχω χτίσει μια πολύ καλή σχέση με τα παι-

διά αυτά. Έχουμε μια καλή προσωπική σχέση. Με χαροποιεί και με κάνει να αισθάνομαι
ωραία».

Θα πάμε στη Βραζιλία και πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι. Αυτό που είχαμε πει ήταν πως
την κατάλληλη στιγμή θα μιλήσουμε για την ανανέωση. Αυτό σας λέω και τώρα. Θα ηρεμή-
σουμε, θα σκεφτούμε και η τελική απόφαση θα είναι για το καλό όλων.

Θα είμαστε μαζί στη Βραζιλία και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Η καρδιά μου, μου λέει να
μείνω. Το μυαλό μου, μου βάζει το ζιζάνιο. Θα δούμε. Δώσαμε ένα μήνυμα ελπίδας και πί-
στης. Πίστη για τις δυνατότητές μας, και ελπίδα γιατί η ρόδα θα γυρίσει και θα βρεθούμε
εμείς από πάνω. Οι αντιδράσεις, προέρχονται από τον σεβασμό που έχουν οι Έλληνες για
μένα. Ακόμα και όταν φύγω από την Ελλάδα, είναι κάτι που θα κουβαλάω πάντα μέσα μου.
Τέτοια αγάπη δεν έχω συναντήσει πουθενά αλλού». 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. 36/2013 ÙÔ˘ KÚ·ÙÈÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘

Ô˘ ¤ÁÈÓÂ ÛÙÈ˜ 20 ¡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  7832
2. A fi €40 5 Ï·¯ÓÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ  3859

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  751
2. A fi €10 50 Ï·¯ÓÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ  256
3. A fi €10 50 Ï·¯ÓÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ  372

™E ¢YO æHºIA
————

1. A fi €4 500 Ï·¯ÓÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ  29
2. A fi €4 500 Ï·¯ÓÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ  69

™ H M E I ø ™ H
———————

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

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

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

¢IEY£YNTH™ §AXEIøN

¶ÔÛfi
T˘¯ÂÚfi˜
AÚÈıÌfi˜

§·¯Ófi˜ ¶ÔÛfi
T˘¯ÂÚfi˜
AÚÈıÌfi˜

§·¯Ófi˜

€

1Ô˜ 100.000 50732

2Ô˜ 1.000 45494

3Ô˜ 400 17498

4Ô˜ 400 53281

5Ô˜ 400 46026

6Ô˜ 200 42608

7Ô˜ 200 50743

8Ô˜ 200 32453

9Ô˜ 200 47864

10Ô˜ 200 53711

11Ô˜ 200 30648

12Ô˜ 200 25949

13Ô˜ 200 35301

14Ô˜ 200 24091

€

15Ô˜ 200 53434

16Ô˜ 100 33407

17Ô˜ 100 50107

18Ô˜ 100 24845

19Ô˜ 100 34108

20fi˜ 100 59027

21Ô˜ 100 53166

22Ô˜ 100 50557

23Ô˜ 100 36211

24Ô˜ 100 40381

25Ô˜ 100 44873

26Ô˜ 100 28096

27Ô˜ 100 39706

Σταυρόλεξο
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Κάθε άλλο παρά ξενολάτρης.
2. Μυθικός γιος του Πρίαμου και
της Εκάβης – Αγώνας ταχύτητας.
3. Αρχή … νύστας – Επιφώνημα
ναυτικών – Οριστικό άρθρο.
4. Σύνδεσμος που εισάγει ειδική
πρόταση - … Σόλιντ: Νορβηγός
προπονητής ποδοσφαίρου.
5. Μυθικό φτερωτό άλογο – Συ-
νεχόμενα στο αλφάβητο.
6. Ο οποίος (αρχ.) – Η τρίτη σε
πληθυσμό πόλη της Ελβετίας.
7. … Κόρα: διάσημη ελληνοαμε-
ρικανίδα σεφ - … Πλέιτ: αθλη-
τικό σωματείο της Αργεντινής.
8. … Μπουσκάλια: Ιταλός συγ-
γραφέας – Εταιρικά αρχικά - …
Σιμόν: Από τις σπουδαιότερες φωνές της αυθεντικής μαύρης μουσικής.
9. Τόμας Γούντροου …: Ο 28ος πρόεδρος των ΗΠΑ - … Σιράκ: πρώην πρόεδρος της Γαλ-
λίας.
10. Η πρωτεύουσα της Υεμενης - … Γκλιγκόροφ: πρώην πρόεδρος της Π.Γ.Δ.Μ.
11. Κωμόπολη της Γαλλίας – Ο αριθμός 25 με γράμματα – Αγγλικό σύμφωνο.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Πεζογράφος και θεατρικός συγγραφέας.
2. Ποιητικό του έργο και ο «Ο Ήλιος ο Πρώτος» - Γυναικείο όνομα (γεν.).
3. Ακούγονται στον … άνεμο – Ο αριθμός 13 με γράμματα – Αυτό που ανήκει σε πολλούς.
4. Η χήρα του Λένον – Στην ελληνική μυθολογία ήταν μία Νύμφη – Μυθικός ήρωας της Λα-
κωνίας.
5. Βιαστικός, γρήγορος.
6. Πόλη της Σερβίας – Ο τρίτος εκ των τριών πυλώνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7. Φερτινάν ντε …: Ελβετός γλωσσολόγος - … Καλάθης: καλαθοσφαιριστής του ΠΑΟ.
8. Χώρα της Δυτικής Ασίας - … Ρεντγκρέιβ: διάσημη ηθοποιός – Μουσική νότα.
9. Κυρία σε… επιστολόχαρτο – Επαρχία της Ιταλίας.
10. «… Τράφορντ»: το γήπεδο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Ιταλική πόλη.
11. Το επίσημο όνομα της Ταϊλάνδης μέχρι το 1949 – Το μπιζέλι.

Oι λύσεις στη σελίδα 14
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 Eπικίνδυνα προϊόντα στην αγορά

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν
καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας
Ενημέρωσης (RAPEX) της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης έχουν κυκλοφορήσει στην κοι-
νοτική αγορά δερμάτινα γάντια εργασίας
δανικής προέλευσης, εμπορικής επωνυμίας
‘‘OX-ON”, ονομασίας “Driver II (Goatskin
leather glove)”, με τύπο/αριθμό 096.09 και
κωδικό EAN 5701952096091, τα οποία εν-
τοπίστηκαν στη Γερμανία και δεν ικανοποι-
ούν την ισχύουσα νομοθεσία που καθορίζει
τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας
των Μέσων Ατομικής Προστασίας.

Το προϊόν ενέχει χημικό κίνδυνο καθότι το
δέρμα που έχει χρησιμοποιηθεί για την κα-
τασκευή του περιέχει μέχρι και 12,0 mg/kg
Χρώμιο (VI), το οποίο μπορεί να προκαλέσει
αλλεργική αντίδραση στον χρήστη.

Ο προμηθευτής έχει εθελούσια αποσύρει
το προϊόν από την αγορά.

Περισσότερες πληροφορίες για το πιο
πάνω προϊόν είναι καταχωρημένες, με κω-
δικό Α12/1437/13 (42η εβδομάδα), στην
ιστοσελίδα του RAPEX:
http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/r
apex_archives_en.cfm.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας πληρο-
φορεί το καταναλωτικό κοινό ότι σύμφωνα
με πληροφορίες που έχουν καταχωρισθεί

στο Σύστημα Ταχείας Ενημέρωσης (RAPEX)
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει κυκλοφορήσει
στην κοινοτική αγορά τεμαχιστικό μηχά-
νημα κήπου κινεζικής προέλευσης, εμπορι-
κής επωνυμίας “WEIBANG”, με τύπο/
αριθμό WB SH 4003 E και έτος κατασκευής
το 2012, το οποίο εντοπίστηκε στη Γαλλία
και δεν ικανοποιεί την ισχύουσα νομοθεσία
που καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις υγείας
και ασφάλειας των μηχανημάτων.

Το προϊόν ενέχει κίνδυνο εκδορών καθότι
ο μηχανισμός κοπής είναι εύκολα προσβάσι-
μος από τον χρήστη όταν η συσκευή είναι σε
λειτουργία.

Ο προμηθευτής έχει εθελούσια αποσύρει
το προϊόν από την αγορά και το έχει ανακα-
λέσει από τους τελικούς χρήστες.

Περισσότερες πληροφορίες για το πιο
πάνω προϊόν είναι καταχωρισμένες, με κω-
δικό 1521/13 (44η εβδομάδα), στην ιστοσε-
λίδα του RAPEX:
http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/r
apex_archives_en.cfm.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί το
καταναλωτικό κοινό, σε περίπτωση που εν-
τοπίσει το πιο πάνω προϊόν στην κυπριακή
αγορά, να ενημερώσει σχετικά τους αρμόδι-
ους Λειτουργούς του Τμήματος στα τηλέ-
φωνα 22405604 ή 22405618. n
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Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ. 13

Επιθέσεις κοινωνικής μηχανίκευσης (social engineering attacks) 
σε μηχανογραφικά συστήματα

Ημηχανογράφηση της πλειοψηφίας
των λειτουργιών του Δημόσιου
Τομέα τα τελευταία χρόνια αποτελεί

το πλέον καταλυτικό μέσο για τη βελτίωση
της αποδοτικότητας,  της αποτελεσματικό-
τητας και της οικονομικότητας του κρατικού
μηχανισμού.  Επιπρόσθετα, οι προοπτικές
από τη χρήση του διαδικτύου ενισχύουν σε
τεράστιο βαθμό τις δυνατότητες συλλογής,
επεξεργασίας και παροχής πληροφοριών σε
όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη από το Κράτος.

Η διασύνδεση μεταξύ συστημάτων είτε σε
τοπικό είτε σε παγκόσμιο επίπεδο (διαδί-
κτυο) αποτελεί και την Αχίλλειο πτέρνα των
σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων
αφού υπάρχει πλέον η δυνατότητα κακό-
βουλοι εισβολείς να εξαπολύσουν επιθέσεις
αψηφώντας οποιαδήποτε γεωγραφικά σύ-
νορα. 

Πέραν από τις τεχνικές πηγές κινδύνου για
τα μηχανογραφικά συστήματα (όπως για πα-
ράδειγμα η ανεπαρκής θωράκιση, αδυναμίες
στις τεχνικές προδιαγραφές κλπ), εξαιρετικά
σημαντικοί κίνδυνοι πηγάζουν από τους ίδι-
ους τους χρήστες των μηχανογραφικών συ-
στημάτων.

Οι μοντέρνες επιθέσεις κοινωνικής μηχα-
νίκευσης (social engineering attacks) στο-
χεύουν στην άγνοια ή ευπιστία του ανθρώ-
πινου παράγοντα παρακάμπτοντας τις οποι-
εσδήποτε αυτοματοποιημένες ασφαλιστικές
δικλίδες.  Κοινά και συχνά παραδείγματα
αποτελούν τα μηνύματα ηλεκτρονικού τα-
χυδρομείου από κακόβουλους εισβολείς
προσποιούμενους «χρηματοπιστωτικούς ορ-
γανισμούς», τα οποία καλούν τους χρήστες
να αλλάξουν τους κωδικούς ασφαλείας τους
σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες ή ακόμη και
να εγκαταστήσουν συγκεκριμένα προγράμ-
ματα στον υπολογιστή τους για «αντιμετώ-
πιση ιών ή κακόβουλων λογισμικών».

Σε γενικές γραμμές, υπάρχουν δύο είδη
επιθέσεων κοινωνικής μηχανίκευσης, αυτές

που γίνονται με φυσικά μέσα (π.χ. διαπρο-
σωπικές σχέσεις) και αυτές που γίνονται με
τη βοήθεια μηχανογραφικών συστημάτων. 

Η πρώτη περίπτωση περιλαμβάνει επιθέ-
σεις όπου κακόβουλοι εισβολείς προσποι-
ούνται ότι είναι κάποιοι άλλοι (π.χ. τεχνικοί
συστημάτων, αντιπρόσωποι τραπεζικών ορ-
γανισμών) ώστε να πείσουν τους χρήστες να
τους αποκαλύψουν σημαντικά δεδομένα ή
να τους παραχωρήσουν πρόσβαση σε ευαί-
σθητες περιοχές ενός οργανισμού (π.χ. δω-
μάτια εξυπηρετητών – servers).  Περιλαμβά-
νει επίσης παρακολουθήσεις με οπτικά και
μηχανικά μέσα ή ακόμη και αναζήτηση ευαί-
σθητων πληροφοριών στα απορρίμματα
ενός οργανισμού (dumpster diving). 

Η δεύτερη περίπτωση περιλαμβάνει επι-
θέσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή
κακόβουλων ιστοσελίδων για απόκτηση εμ-
πιστευτικών πληροφοριών (phishing at-
tacks) ή ακόμη και με σκοπό την απόκτηση
πρόσβασης σε υπολογιστές χρηστών (client
side attacks).  Περιλαμβάνει επίσης απάτες
μέσω pop-ups σε ιστοσελίδες (π.χ. ενημέ-
ρωση χρηστών ότι έχουν κερδίσει σημαντικά
ποσά σε κληρώσεις τα οποία μπορούν να
διεκδικήσουν παραθέτοντας προσωπικά
στοιχεία ή και πιστωτικές κάρτες – “Spanish
lottery attacks” ή καλώντας τους να εγκατα-
στήσουν λογισμικά προστασίας των υπολο-
γιστών τους τα οποία στην πραγματικότητα
είναι κακόβουλα – fake antivirus attacks). 

Εκτός από τις εμφανείς οικονομικές ζημιές
(π.χ. αδυναμίες διεκπεραίωσης εργασιών,
αδράνεια ανθρώπινου δυναμικού και πιθα-
νές χρηματικές ποινές) μέσω κακόβουλης
πρόσβασης σε στοιχεία/ δεδομένα οργανι-
σμών, οι εν λόγω επιθέσεις ενδέχεται να επι-
φέρουν σημαντικά πλήγματα τόσο στην
αξιοπιστία όσο και στην αποδοτικότητα ενός
οργανισμού επηρεάζοντας και τη γενική ει-
κόνα του στο κοινό/ αγορά. 

Η αντιμετώπιση τέτοιων επιθέσεων προ-
ϋποθέτει την ύπαρξη και την καλλιέργεια
μιας κουλτούρας ασφάλειας εντός κάθε ορ-
γανισμού σε όλα τα επίπεδα.  Το προσωπικό
του οργανισμού θα πρέπει να ενημερωθεί με
πρακτικό τρόπο για τους κινδύνους που
απορρέουν από τη χρήση μηχανογραφικών

συστημάτων καθώς και για τις πιθανές με-
θόδους επιθέσεων κοινωνικής μηχανίκευσης
ώστε να μπορούν να τις εντοπίζουν και να
τις αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά.  Θα
πρέπει ουσιαστικά να εμπεδωθεί σε κάθε
άτομο μια κουλτούρα «υγιούς» καχυποψίας.

Υπό το φως του σοβαρού αντίκτυπου των
εν λόγω επιθέσεων για το Δημόσιο, η Ανε-
ξάρτητη Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της
Κυπριακής Δημοκρατίας ως ο αρμόδιος σύμ-
βουλος του Κράτους όσον αφορά τη βελ-
τίωση της αποδοτικότητας, της αποτελε-
σματικότητας και της οικονομικότητας του
Δημοσίου Τομέα, έχει εντάξει στους Ελέγ-
χους Διεισδυτικότητας (Penetration Tests)
που διενεργεί στους Δημόσιους Οργανι-
σμούς και την εξομοίωση επιθέσεων κοινω-
νικής μηχανίκευσης από κακόβουλους 
εισβολείς (Hackers).  Κύριος στόχος της
Υπηρεσίας μου είναι να αναδείξει τη σημαν-
τικότητα του ανθρώπινου παράγοντα ως κύ-
ριας πηγής κινδύνου για τα μηχανογραφικά
συστήματα καθώς η αφύπνιση και η ενημέ-
ρωση των διευθυντικών στελεχών για τη ση-
μαντικότητα της παροχής κατάλληλης εκ-
παίδευσης στο προσωπικό των οργανισμών
τους.

Επισημαίνεται ότι η Υπηρεσία Εσωτερικού
Ελέγχου είναι η μοναδική Δημόσια Υπηρε-
σία που έχει τη δυνατότητα διενέργειας ολο-
κληρωμένων ελέγχων διεισδυτικότητας σε
Δημόσιους Οργανισμούς.  Τα τελευταία χρό-
νια, το εξειδικευμένο κλιμάκιο της Υπηρε-
σίας μου έχει διενεργήσει ένα μεγάλο
αριθμό ελέγχων σε νευραλγικά και κρίσιμα
συστήματα και εφαρμογές του Δημοσίου,
παρέχοντας πολύτιμες εισηγήσεις και συ-
στάσεις για την αντιμετώπιση κενών ασφα-
λείας και για την ενδυνάμωση τους. Επι-
πρόσθετα, με τη συμμετοχή της ως παρα-
τηρητής σε επιτροπές καθορισμού
τεχνικών προδιαγραφών μηχανογραφικών
συστημάτων, επιτροπές ασφαλείας καθώς
και σε ομάδες εφαρμογής και εγκατάστα-
σης μηχανογραφικών συστημάτων παρέχει
πολύτιμες αλλά εμπιστευτικής φύσεως
συμβουλές ώστε να θωρακιστούν κατάλ-
ληλα τα υφιστάμενα καθώς και τα μελλον-
τικά μηχανογραφικά συστήματα του Κρά-
τους ώστε να διασφαλίζεται επαρκώς η
ακεραιότητα, η εμπιστευτικότητα και η
διαθεσιμότητα των πληροφοριών που δια-
χειρίζονται είναι αποθηκευμένες σε αυτά. n

Του Ανδρέα Μ. Λαμπριανού
Εφόρου Εσωτερικού Ελέγχου 
της Δημοκρατίας
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Η10η αγωνιστική ήταν μια αλλιώτικη, μας επιφύ-
λαξε πολλές εκπλήξεις και γερά νεύρα για τους πρω-
τοπόρους, που έχασαν βαθμούς.

Αρχής γενομένης από το Λεμεσιανό ντέρμπι όπου η ΑΕΛ
κέρδισε τον Απόλλωνα με 1-0 και έβαλε ‘φωτιά’ στο βαθμο-
λογικό πίνακα.

Αυτή την ήττα του Απόλλωνα εκμεταλλεύτηκε με τον κα-
λύτερο τρόπο ο Ερμής Αραδίππου που κέρδισε στο ‘Αμμό-
χωστος’ τη Νέα Σαλαμίνα με 1-0 και ανέβηκε μόνος στην 2η
θέση του βαθμολογικού πίνακα με μόνο ένα βαθμό πίσω από
τον Απόλλωνα, που παρά την ήττα συνεχίζει να βρίσκεται
στην κορυφή με 24 βαθμούς.

Στη συνέχεια ο ΑΠΟΕΛ, μέσα στο Μακάρειο υποχρεώ-
θηκε σε ισοπαλία 1-1 και έχασε την ευκαιρία να μειώσει τη
διαφορά από τους πρωτοπόρους…

Την  έκπληξη όμως της αγωνιστικής την πέτυχε ο Άρης
Λεμεσού που μέσα στο ΓΣΠ υποχρέωσε την Ομόνοια σε ισο-
παλία 1-1, σταματώντας έτσι το σερί των πέντε νικηφόρων
αγώνων που είχαν οι πράσινοι και την ευκαιρία να μειώσουν
την διαφορά από τον πρωτοπόρο Απόλλωνα.

Στο ‘Αντώνης Παπαδόπουλος’ η Ανόρθωση πέρασε μέσα
από χίλια μύρια κύματα μέχρι να πάρει τον ένα βαθμό από
την ΑΕΚ Λάρνακας, παρόλο που προηγήθηκε στο σκορ.
Ήταν όμως η ομάδα της Λάρνακας που έχασε σωρεία ευκαι-
ρίες, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο, κατάφερε όμως στο 89΄
να ισοφαρίσει σε 1-1 και να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Οδυνηρή ήττα δέχθηκε στο Παφιακό η ΑΕΚ Κουκλιών
αφού την δάμασε ο Εθνικός Άχνας με 0-2 και ανέβηκε βαθ-
μολογικά.
Οι Λέοντες πήραν το ντέρμπι

Η ΑΕΛ, καλύτερη σχεδόν σε όλο το παιχνίδι, κέρδισε δί-
καια τον συμπολίτη της Απόλλωνα με 1-0 και ανέβηκε βαθ-
μολογικά.

Αντίθετα ο Απόλλωνας ήταν κατώτερος και γενικά πραγ-
ματοποίησε ίσως τη χειρότερη του φετινή εμφάνιση. Το
τέρμα πέτυχε στο 89΄ ο Μοντέιρο και την υστάτη αποδόθηκε
δικαιοσύνη στο Λεμεσιανό ντέρμπι. Αυτή ήταν και η δεύτερη
ήττα του Απόλλωνα στο πρωτάθλημα (πρώτη με Ανόρθωση
2η αγωνιστική) και η πρώτη φορά που δεν βρήκε δίκτυα.
Αποδόθηκε... Δικαιοσύνη!

Στο ‘Αντώνης Παπαδόπουλος’ η ΑΕΚ έχανε ευκαιρίες με
το τσουβάλι στο πρώτο ημίχρονο, απέναντι σε μια χλωμή

Ανόρθωση.
Στο β΄ μέρος όλα άλλαξαν, η ‘Κυρία’

βελτιώθηκε και έφερε τα κάτω-πάνω με
γκολ του Γκαρσία στο 73΄. Η δικαιο-
σύνη όμως δεν είναι... τυφλή αφού στο
89΄ ο Τομάς πέτυχε το 1-1.
Ο ΑΠΟΕΛ δεν είχε... συνέχεια και
συνέπεια!

Στο Μακάρειο, ο ΑΠΟΕΛ δεν κατά-
φερε να πάρει το πολυπόθητο τρί-
ποντο απέναντι στην Δόξα Κατωκο-
πιάς, αφού πραγματοποίησε πολύ μέ-
τρια εμφάνιση με αποτέλεσμα να φέρει
ισοπαλία 1-1 και να μην έχει συνέχεια
στις καλές τελευταίες εμφανίσεις του
με Αλκή και Μπορντό.

Ήταν η Δόξα που άνοιξε το σκορ στο
41΄ με τον Φερναντές και ισοφάρισε οι
γαλαζοκίτρινοι στο 67΄ με πέναλτι του Μαντούκα που ήταν
και το πρώτο του τέρμα στο πρωτάθλημα.

Στο παιχνίδι είχαμε δύο αποβολές, μία σε κάθε ομάδα, στο
ΑΠΟΕΛ έφυγε με δεύτερη κίτρινη κάρτα ο Μπόρδας και με
απευθείας κόκκινη ο τερματοφύλακας της Δόξας Κίνγκσον.
Ο ΑΠΟΕΛ είχε και δύο δοκάρια και πολλά νεύρα προς το
τέλος του αγώνα.
Ασταμάτητος ο Ερμής Αραδίππου

Επιστροφή στις νίκες για τον Ερμή Αραδίππου που μετά
από δύο συνεχόμενες ισοπαλίες (ΑΕΛ και ΑΕΚ) επανήλθε
στο τρίποντο αφού κέρδισε τη Νέα Σαλαμίνα με 1-0 και ανέ-
βηκε μόνος στη 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Το τέρμα πέτυχε ο Σεσίνια πριν συμπληρωθεί το πρώτο
λεπτό του αγώνα και ο Ερμής το κράτησε και το προστά-
τευσε μέχρι το τέλος του αγώνα.
Ο Άρης σταμάτησε τον καλπασμό της Ομόνοιας

Ο Άρης ήλθε στην Λευκωσία σαν αουτσάιτερ, μπροστά
στο φαβορί την Ομόνοια. Κατάφερε και ανάτρεψε τα προ-
γνωστικά και έφυγε από το ΓΣΠ παίρνοντας σαν έπαθλο τον
ένα βαθμό, στο ισόπαλο 1-1 με την Ομόνοια. Οι πράσινοι
είχαν την υπεροχή και τις ευκαιρίες που όμως δεν τις 
εκμεταλλεύτηκαν και έτσι έμειναν στην οδυνηρή ισοπαλία
1-1. Ήταν όμως ο Άρης που άνοιξε το σκορ στο 20΄ με πλασέ
του Κολσεξάο για να ισοφαρίσει η Ομόνοια στο 50΄ με κε-
φαλιά του Πλατηνή.
Νίκη οξυγόνο για Εθνικό Άχνας

Ο Εθνικός Άχνας πέρασε αλώβητος από το Παφιακό, αφού
κέρδισε με 2-0 την ΑΕΚ Κουκλιών και για πρώτη φορά πέ-
ρασε στην 10η θέση με 10 βαθμούς, αφήνοντας πίσω του την
ΑΕΚ Κουκλιών που πέρασε στην 9η θέση με εννέα βαθμούς.

Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ με αυτογκόλ του τερ-
ματοφύλακα Ράντσι και στο 58΄ ο Αρόγιο πέτυχε το 0-2 που
ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.
Την πάτησε… η Ένωση

Η Ένωση Παραλιμνίου ήταν το φαβορί απέναντι στην Ου-
ραγό Αλκή, κάτι όμως που δεν το απέδειξε στον αγώνα,

αφού εξήλθαν ισόπαλοι 1-1 και μείωσε αισθητά την ελπίδα
της για παραμονή, παρόλο που ακόμα έχουμε αρκετό δρόμο
να διανύσουμε.

Η φιλοξενούμενη ομάδα της Ένωσης προηγήθηκε στο
σκορ με τον Τσιακλή στο 34΄ και απάντησε η ‘Αθάνατη’ στο
66 με τον Λαίφη.
Η Συνέχεια

Ο πρωτοπόρος Απόλλωνας θα φιλοξενήσει στο Τσίρειο
την ΑΕΚ και ο ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ την ΑΕΚ Κουκλιών. Τα δύο
αυτά παιχνίδια θα διεξαχθούν την Δευτέρα, αφού ο Απόλ-
λωνας και ο ΑΠΟΕΛ έχουν παιχνίδια του Γιουρόπα Λιγκ.

Το Σάββατο, ο Άρης θα έχει να αντιμετωπίσει τον Ερμή
Αραδίππου και η Νέα Σαλαμίνα την Ανόρθωση. Αυτό είναι
το ντέρμπι της 11η αγωνιστικής. Την Κυριακή η ΑΕΛ θα φι-
λοξενήσει στο Τσίρειο την Αλκή, η Άχνα στο Δασάκι θα έχει
για αντίπαλο της την Ομόνοια και τέλος το Παραλίμνι εντός
έδρας την Δόξα Κατωκοπιάς.

ΑΠΟΕΛ  - ΑΠΟΛΛΩΝ ρίχνονται 
στην μάχη του Γιουρόπα Λιγκ

Ο ΑΠΟΕΛ θα φιλοξενήσει την Μακάμπι Τελ Αβίβ στο
ΓΣΠ και οι γαλαζοκίτρινοι θέλουν μόνο νίκη για να έχουν
ελπίδες να περάσουν στην επόμενη φάση του Γιουρόπα Λιγκ.

Ο ΑΠΟΕΛ έχει τέσσερις βαθμούς, ισοπαλία εκτός με την
Μακάμπι (0-0) και νίκη μέσα στο ΓΣΠ επί της Μπορτό με 
2-1.

Η ομάδα του Ισραήλ προέρχεται από δύο νίκες και μία ισο-
παλία και είναι δεύτερη στο βαθμολογικό πίνακα αφού
πρώτη είναι η Άιντραχτ Φρανκφούρτης.

Η αντίπαλη ομάδα του ΑΠΟΕΛ, η Μακάμπι Τελ Αβίβ,
κέρδισε στο τελευταίο παιχνίδι της στο πρωτάθλημα τη Χά-
ποελ Χάιφα με 3-1, ενώ η πρωτοπόρος στο βαθμολογικό πί-
νακα Άιντραχτ εξήλθε ισόπαλη 3-3 εντός έδρας απέναντι
στη Σάλκι, η οποία για το Γιουρόπα Λιγκ θα αγωνιστεί εκτός
έδρας με την Μπορτό.

Το τελευταίο παιχνίδι οι γαλαζοκίτρινοι θα το δώσουν
εκτός έδρας με αντίπαλο την Άιντραχτ Φρανκφούρτης.
Δύο τα σενάρια για πρόκριση ο Απόλλωνας

Η ήττα από την Λάτσιο μείωσε δραματικά τις πιθανότη-
τες πρόκρισης στους ‘32’ του Γιουρόπα Λιγκ, οι οποίες είναι
πλέον ελάχιστες. Βασικά ο Απόλλωνας κυνηγάει πλέον ένα
θαύμα, αφού ουσιαστικά μόνο μαθηματικές είναι οι ελπίδες.
Τα σενάρια πρόκρισης είναι δύο: Η ομάδα της Λεμεσού θα
πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει τα δύο τελευταία παιχνίδια
κόντρα σε Τραμπζονσπορ και Λέγκια, εκτός και εντός αντί-
στοιχα και συνάμα η Λάτσιο να πάρει μάξιμουμ ένα βαθμό
(με τους ίδιους αντιπάλους).

Το δεύτερο σενάριο είναι να κερδίσει ο Απόλλωνας την
Τραμπζονσπόρ με δύο τέρματα διαφορά στο μεταξύ τους
παιχνίδι στην Τουρκία, να κινήσει και τη Λέγκια και συνάμα
να χάσει η Τούρκικη ομάδα από την Λάτσιο την τελευταία
αγωνιστική στην Ιταλία. n 

Έχασε ο Απόλλωνας, το εκμεταλλεύτηκαν η ΑΕΛ και ο Ερμής. 
Στραβοπάτησαν, Ομόνοια, Ανόρθωση και ΑΠΟΕΛ

Εκστασιασμένοι οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ, με το τέλος του προχθεσινού αγώνα, το
πανηγύρισαν με την ψυχή τους.

Ο Ερμής Αραδίππου που κέρδισε στο ‘Αμμόχωστος’ την Νέα Σα-
λαμίνα.
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Tι είπαν... Tι έγραψαν
Το Ιράν έχει το απόλυτο δικαίωμα να χρησι-
μοποιεί την πυρηνική ενέργεια για ειρηνι-
κούς σκοπούς, αλλά όχι για ατομική βόμβα.
Λοράν Φαμπιούς,
ΥΠΕΞ της Γαλλίας.

Η συμφωνία που βρίσκεται στα σκαριά για
το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν αποτελεί
ιστορικό λάθος.
Μπέντζαμιν Νετανιάχου,
Πρωθυπουργός του Ισραήλ.

Οι απόψεις του Ισραήλ για το πυρηνικό πρό-
γραμμα του Ιράν είναι κάθε άλλο παρά ρεα-
λιστικές.
Σεργκέι Λαβρόφ,
ΥΠΕΞ της Ρωσίας.

Δεν θα σεβαστώ ποτέ την αιγυπτιακή κυ-
βέρνηση που πήρε την εξουσία με πραξικό-
πημα
Ταγίπ  Ερντογάν, 
Πρωθυπουργός της Τουρκίας.

Υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας για επί-

λυση του κυπριακού προβλήματος.

Αχμέτ Νταβούτογλου,

ΥΠΕΞ της Τουρκίας.

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

Κανείς δεν περίμενε πριν λίγο καιρό πρωτο-
γενές πλεόνασμα από την Ελλάδα.
Άνγκελα Μέρκελ,

Καγκελάριος της Γερμανίας.

Εάν οι έλεγχοι αντοχής των τραπεζών ολο-
κληρωθούν με επιτυχία, θα διευκολυνθεί η
ανάπτυξη.
Μάριο Ντράγκι,
Επικεφαλής της ΕΚΤ.

μοιράζει εκατομμύρια
βοηθά τον τόπο μας

Tο Kρατικό Λαχείο

Αποτελέσματα κλήρωσης στη σελ. 13

Όπως όλοι γνωρίζουμε
τα Κυπριακά Ταχυ-
δρομεία είναι βαθιά

ριζωμένα στη συνείδηση του
Κύπριου πολίτη. Ο ταχυδρόμος
αποτελεί γνώριμη και φιλική
μορφή για τον καθένα μας και
είναι γεγονός ότι η παρουσία
του είναι συχνότερη από την παρουσία άλλου δημοσίου
φορέα στις καθημερινές δραστηριότητες των πολιτών. 

Τονίστηκαν τα πιο πάνω από τον Υπουργό Συγκοινωνιών
και ΄Εργων το περασμένο Σάββατο στα εγκαίνια του νέου
ταχυδρομικού γραφείου στον ΄Υψωνα που αποτελεί  συνέ-
χεια της ίδρυσης και λειτουργίας των νέων ταχυδρομικών
γραφείων στο Τσέρι, την Πεγεια και το Κίτι. 

Ανάφερε ο Υπουργός ότι από τη φύση του το ταχυδρομικό
έργο είναι δύκολο και καθίσταται ακόμα δυσκολότερο μέσα
στις νέες οικονομικές συνθήκες της κρίσης που περνά η πα-

τρίδα μας ενώ επιπρόσθετα η
υποκατάσταση της παραδο-
σιακής αλληλογραφίας από
την τεχνολογία και η ανάπτυξη
του ηλεκτρονικού εμπορίου
δημιουργούν νέες μεγάλες
προκλήσεις και παράλληλα
νέες προοπτικές για τα Κυ-

πριακά ταχυδρομεία. 
Στο σημερινό περιβάλλον των συνεχών αλλαγών και των

τεχνολογικών απαιτήσεων της ταχυδρομικής αγοράς η διοί-
κηση και το προσωπικό των Ταχυδρομείων αντιμετωπίζουν
τις όποιες δυσκολίες με αίσθημα ευθύνης, επαγγελματισμό,
προγραμματισμό και ευελιξία, τόνισε ο Υπουργός και πρό-
σθεσε ότι απτό αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής είναι το
βραβείο καινοτομίας που απονεμήθηκε στα Κυπριακά Ταχυ-
δρομεία  για τη νέα υπηρεσία Parcel24, για την οποία γρά-
ψαμε σε προηγούμενη μας έκδοση. n

Ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις οι Ταχυδρομικοί


