
Κάτω από το ασήκωτο βάρος της αυστηρής λιτότητας
και του ζοφερού μέλλοντος θα γιορτάσουμε φέτος τα
Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Ο χρόνος που

φεύγει κλείνει με έντονο το αίσθημα  πικρίας σε όλους μας
για την δεινή οικονομική κατάσταση και τα τραγικά αδιέξοδα
στα οποία έχουμε οδηγηθεί, με εμφανείς τις δυσμενείς επι-
πτώσεις για ολόκληρο το λαό και το τόπο. 

Συγκρίνουμε τη φετινή περίοδο των γιορτών με προηγού-
μενα χρόνια και σημειώνουμε με ανησυχία μια εντεινόμενη
αβεβαιότητα που δημιουργεί αγωνία για το μέλλον, ιδιαίτερα
το μέλλον της νέας γενιάς. Ειδικότερα για τους εργαζόμε-
νους ο νέος χρόνος που θα υποδεχτούμε σε λίγες  μέρες θα
οδηγήσει σε νέα υποβάθμιση του βιοτικού τους επιπέδου ενώ
για τις δεκάδες χιλιάδες των ανέργων συμπολιτών μας πολύ
ζοφερό παρουσιάζεται  τουλάχιστον το βραχυπρόθεσμο μέλ-
λον. 

Ασφαλώς δεν επιλύουμε το πρόβλημα και δεν συμβάλ-
λουμε στη δημιουργία προοπτικών για ευοίωνες εξελίξεις αν
απλώς επαναλάβουμε ότι εμείς είχαμε έγκαιρα επισημάνει τη
λανθασμένη στάση και πορεία στη διαχείριση των ενδείξεων
της επερχόμενης κρίσης. Δυστυχώς οι δικές μας έγκαιρες
προειδοποιήσεις γίνονται μεταχρονολογημένα αποδεκτές.
Και τόσο στον τόπο μας όσο και διεθνώς τονίζεται πλέον ότι
την κρίση έφερε και επαύξησε η απληστία τραπεζιτών, η αμέ-
λεια στην επιβολή ελέγχου και σε πολλές περιπτώσεις  η συ-
νοδοιπορία αρμοδίων με τους υπευθύνους για την τραγωδία.  

Σε μια πρόχειρη ανασκόπηση  των εξελίξεων τα τελευταία
λίγα χρόνια διαπιστώνουμε  ότι παρά την πικρία για τα μο-
νομερή και αυθαίρετα μέτρα που μας επιβλήθηκαν και για την
ειρωνική συχνά αντιμετώπιση των τεκμηριωμένων προειδο-
ποιήσεων μας εμείς σταθήκαμε σωστά και δεχθήκαμε μέτρα
για να αποτρέψουμε χειροτέρευση. ΄Όμως ταυτόχρονα στα-
θήκαμε αμετακίνητοι στην αποφασιστικότητα μας να κατο-
χυρώσουμε δικαιώματα και επανειλημμένα κακίζαμε την πα-
ραβίαση θεσμών και επιταγών του Συντάγματος. Και  είναι
γι’ αυτό ακριβώς που ζητήσαμε δικαίωση από την αδέκαστη
δικαιοσύνη από την οποία με προσδοκία την αναμένουμε.  

Παρά την απογοήτευση που αισθανόμαστε για τα προ-
ηγηθέντα σημειώνουμε με ικανοποίηση και κάποιες ευνοϊκές
εξελίξεις που πιστεύουμε ότι είναι αποτέλεσμα της σωστής

τακτικής που ακολουθήσαμε.  Είναι αυτές οι εξελίξεις το απο-
τέλεσμα της σταθερής εμμονής μας στην ανάγκη τήρησης και
εφαρμογής των θεσμών. Ακτίνα φωτός και ελπίδα εκπέμπει η
δέσμευση των αρμοδίων για  κοινωνικό διάλογο και δηλώ-
νουμε την ετοιμότητα μας να συμβάλουμε στην ορθολογική
του λειτουργία και αποτελεσματικότητα. ΄Ηδη κάποιες μι-
κρές εξελίξεις είναι πρόξενοι ικανοποίησης. Προσδοκούμε
ότι ο διάλογος θα αποτελέσει  από τούδε και στο εξής τη μόνη
επιλογή για επίλυση των πολλών προβλημάτων που μας τα-
λανίζουν. 

Στο πνεύμα της προσδοκίας που εκπέμπουν οι επικείμενες
γιορτές ευχόμαστε σε όλους Καλά Χριστούγεννα και ένα
ευοίωνο νέο χρόνο. Οι σκέψεις μας και η συμπαράσταση μας
είναι δεδομένη προς τις χιλιάδες των ανέργων μας και τις
άλλες ευάλωτες ομάδες των συμπολιτών μας. Ενωμένοι στον
πόνο και στην αντιμετώπιση των δυσχερειών πετύχαμε στο
παρελθόν το θαύμα της ανάκαμψης και αισιοδοξούμε ότι θα
το πετύχουμε και πάλι. Στην προσδοκία αυτή μας ενδυναμώ-
νει το μήνυμα της ειρήνης και της ελπίδας  που στέλλουν οι
επικείμενες γιορτές. n
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Φυσικά και νομικά πρόσωπα, αλλά και
οργανισμοί, συνέτειναν στην κατάρ-
ρευση του τραπεζικού τομέα και της
οικονομίας της Κύπρου, σύμφωνα με
όσα δήλωσε ο γενικός εισαγγελέας,

Κώστας Κληρίδης, ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών της Βου-
λής. σελ. 3

Κορυφαίο γεγονός για τα πολι-
τιστικά και εικαστικά δρώμενα
της Κύπρου των τελευταίων
χρόνων, αποτελεί η έκθεση με
την καινούργια εικαστική πρό-
ταση του διαπρεπούς Έλληνα

δημιουργού, Αλέκου Φασιανού.  σελ. 12

Έπειτα από τρία χρόνια, η Ιρλανδία την
Κυριακή βγήκε επίσημα από το μνημό-
νιο. Η έξοδος αποτελεί στιγμή ορό-
σημο, αλλά όχι το τέλος της διαδρομής,
επισημαίνει ο υπουργός Οικονομικών

Μάικλ Νούναν.   σελ. 11

Η Ιρλανδία άφησε πίσω της το μνημόνιο

Ο Πρόεδρος εγκαινίασε έκθεση του Φασιανού 
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ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ

Αγαπάς την Κύπρο;

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

Τα φετινά Χριστούγεννα  και η Πρωτοχρονιά 

Στις 8 Ιανουαρίου 2014
η επόμενη μας έκδοση
Λόγω των αργιών των Χριστουγέν-
νων και της Πρωτοχρονιάς ο «Δη-
μόσιος Υπάλληλος» δεν θα εκδοθεί
στις 24 και στις 31 Δεκεμβρίου. Η επόμενη μας έκδοση θα
κυκλοφορήσει την Τετάρτη 8 Ιανουαρίου, 2014.
Ευχόμαστε σε όλους τους συναδέλφους και τις οικο-
γένειες τους και σε όλους τους αναγνώστες μας Καλές
Γιορτές.



Αφυπηρετήσεις
Ο Χριστάκης Κουννής, Ανώτερος Τεχνι-

κός, Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων, αφυπηρέ-
τησε από τις 22 Οκτωβρίου 2013.

Η Δοξούλα Μαυράκη, Γραμματειακός Λει-
τουργός, αφυπηρέτησε από τις 19 Νοεμ-
βρίου 2013.

Ο Χαράλαμπος Ευαγόρου, Ανώτερος Λει-
τουργός Αεροπορικών Κινήσεων, αφυπηρέ-
τησε από τις 21 Νοεμβρίου 2013.

Η Ελένη Βασιλείου, Ανώτερη Νοσηλευτι-
κός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις 19
Νοεμβρίου 2013.

Η Ιλιάδα Δημητρίου, Ανώτερη Νοσηλευ-
τικός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις 25
Νοεμβρίου 2013.

Οι πιο κάτω Λειτουργοί Εποπτείας και
Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών Α΄,
αφυπηρέτησαν από τις 22 Νοεμβρίου 2013:
Κυριακή Α. Τσολάκη, Χριστόφορος Χριστο-

φόρου, Έφη Αργυρίδου, Άννα Κωνσταντί-
νου, Ειρήνη Σ. Γεωργίου, Γιώτα Α. Λουκά.

Οι πιο κάτω Λειτουργοί Εποπτείας και
Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, αφυπη-
ρέτησαν από τις 22 Νοεμβρίου 2013: Αλίκη
Αγρότου-Γιαπατή, Θεοχάρης Θεοχάρους,
Χριστιάνα Πισία, Βασίλειος Βασιλειάδης,
Αριστοτέλης Βασιλαράς, Βασίλης Οικονομί-
δης, Χρίστης Η. Παναγίδης, Μαριάννα Χρι-
στοφόρου, Νάσια Ιωαννίδου.

Ο Ανδρέας Κ. Κυπριανού, Πρώτος Γεωρ-
γικός Επιθεωρητής, αφυπηρέτησε από την
1η Δεκεμβρίου 2013.

Ο Αργυρός Χατζηγεωργίου, Πρώτος Κτη-
νοτροφικός Επιθεωρητής, αφυπηρέτησε από
τις 30 Νοεμβρίου 2013.

Ο Μιχαήλ Χ. Χρυσάνθου, Ανώτερος Δασι-
κός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από την 1η
Δεκεμβρίου 2013.

Ο Γεώργιος Α. Γεωργίου, Ανώτερος Δασι-

κός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις 30
Νοεμβρίου 2013.

Ο Γεώργιος Αδάμου, Αρχιδεσμοφύλακας,
αφυπηρέτησε από τις 29 Νοεμβρίου 2013.

Η Ανδρούλα Μιχαλιά, Ιδρυματικός Λει-
τουργός, Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας,
αφυπηρέτησε από τις 27 Νοεμβρίου 2013.

Ο Ανδρέας Φ. Ευριπίδου, Τεχνικός Μηχα-
νικός Χωρομετρίας, Τμήμα Κτηματολογίου
και Χωρομετρίας, αφυπηρέτησε από τις 27
Νοεμβρίου 2013.

Ο Ανδρέας Λούμακος, Ανώτερος Γραμμα-
τειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις
30 Νοεμβρίου 2013.

Ο Λούης Μιχαήλ, Ανώτερος Γραμματει-
ακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από την 1η
Δεκεμβρίου 2013.

Ο Γεώργιος Χατζηκυριάκου, Γραμματει-
ακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις 2
Δεκεμβρίου 2013.

Η Καίτη Βασιλείου, Γραμματειακός Λει-
τουργός, αφυπηρέτησε από τις 27 Νοεμ-
βρίου 2013.

Η Βιργινία Ν. Κωστέκογλου, Γραμματει-
ακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις 2
Δεκεμβρίου 2013.

Η Μαρίνα Χρ. Χριστοφόρου, Γραμματει-
ακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από την 1η
Δεκεμβρίου 2013.

Η Ελένη Ετεοκλέους, Γραμματειακός Λει-
τουργός, αφυπηρέτησε από την 1η Δεκεμ-
βρίου 2013.

Ο Χρίστος Π. Φράγκου, Γραμματειακός
Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις 30 Νοεμ-

βρίου 2013.
Η Περσεφόνη Α. Νικολάου, Βοηθός Γραμ-

ματειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις
30 Νοεμβρίου 2013.

Ο Νίκος Π. Σιανταρής, Ανώτερος Επιθεω-
ρητής Λογαριασμών, αφυπηρέτησε από την
1η Δεκεμβρίου 2013.

Ο Πέτρος Φραγκούς, Ανώτερος Τεχνικός,
αφυπηρέτησε από την 1η Δεκεμβρίου 2013.

Ο Κώστας Πέτρου, Ταχυδρομικός Επιθε-
ωρητής, αφυπηρέτησε από τις 2 Δεκεμβρίου
2013.

Η Ελένη Μάγου, Πρώτη Νοσηλευτικός
Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις 29 Νοεμ-
βρίου 2013.

Η Αντιγόνη Παύλου, Ανώτερη Νοσηλευ-
τικός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από την 1η
Δεκεμβρίου 2013.

Η Ειρήνη Α. Παναγίδου, Ανώτερη Νοση-
λευτικός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από την
1η Δεκεμβρίου 2013.

Ο Νίκος Σκορδής, Διευθυντής Κλινι-
κής/Τμήματος (Παιδιατρικής), αφυπηρέτησε
από τις 30 Νοεμβρίου 2013.

Ο Τιμόθεος Στ. Τιμοθέου, Βοηθός Διευ-
θυντής Κλινικής/Τμήματος (Ωτορινολαρυγ-
γολογίας), αφυπηρέτησε από τις 30 Νοεμ-
βρίου 2013.

Η Μαρία Χατζηγιάννη-Πολυκάρπου,
Φαρμακοποιός Α΄, αφυπηρέτησε από τις 30
Νοεμβρίου 2013.

Η Κατερίνα Κονάρη, Χημικός, 1ης Τάξης,
αφυπηρέτησε από τις 30 Νοεμβρίου 2013. n
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Κατά νόμο υπεύθυνος,
Γλαύκος Χατζηπέτρου, Γ.Γ. ΠΑΣΥΔΥ,
Τηλ. 22844445
e-mail pasydy.glaos@cytanet.com.cy

Υπεύθυνος Σύνταξης,
Πρίαμος Λοϊζίδης, Τηλ.  22844456
e-mail: pasydy.priamos@cytanet.com.cy
Άρθρα Συνεργατών δεν εκφράζουν
κατ΄ ανάγκη τις θέσεις της Οργάνωσης.
Οι απόψεις που εκφράζονται από συνερ-
γάτες δεν δεσμεύουν κατ’ ανάγκην την

ΠΑΣΥΔΥ. Οι συνεργασίες να περιορίζον-
ται κατά το δυνατό στις 400 λέξεις.
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση ύλης της
εφημερίδας με την προϋπόθεση ότι 
αναφέρεται η πηγή και ο συγγραφέας. 

Διεύθυνση: Δημοσθένη Σεβέρη 3,
Λευκωσία 1066, 
Τηλ. 22844444, 22844456, 22844457, 
Φαξ 22668639.
e-mail: pasydy@spidernet.com.cy
pasydy@cytanet.com.cy 

ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΠΑΣΥΔΥ) 

ΔIOPIΣMOI / ΠPOAΓΩΓEΣ / ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ
Aπό την Eπίσημη Eφημερίδα

Διεθνή στήριξη και αλληλεγγύη 
ζητά η ΚΕΣΚ στις δίκες στελεχών της 

Υποστήριξη και αλληλεγγύη ζητά
από τις  Συνδικαλιστικές Οργανώσεις
σε ολόκληρο τον κόσμο η Συνομο-

σπονδία Δημοσιοϋπαλληλικών Οργανώ-
σεων της Τουρκίας ΚΕΣΚ εν όψει της προ-
σαγωγής στελεχών της σε δικαστήρια στην
Άγκυρα στις 13 και στην Κωνσταντινούπολη
στις 23 – 24 Ιανουαρίου. 

Με επιστολή του στις φιλικές Οργανώσεις
ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕΣΚ Ισμαήλ
Χακκί Τομπούλ τονίζει ότι ηγετικά στελέχη
της Συνομοσπονδίας όπως και Οργανώσεων
μελών της συνελήφθηκαν και φυλακίστηκαν
με κατηγορίες που κύριο στόχο να παρακω-
λύουν τη συνδικαλιστική δράση. 

Στις 13 Ιανουαρίου θα προσαχθούν σε Δι-
καστήριο της στελέχη των Οργανώσεων που
κατηγορούνται για συμμετοχή σε σε διαδή-
λωση σε διαδήλωση στην Άγκυρα που ορ-
γανώθηκε στις 28 Μαρτίου 2012 από την
ΚΕΣΚ κατά της παραβίασης δικαιωμάτων
των εκπαιδευτικών. 

Κατηγορήθηκαν τότε 502 συνδικαλιστές
περιλαμβανομένων και του Προέδρου και
του Γενικού Γραμματέα της ΚΕΣΚ. Στη δια-
δήλωση είχαν συμμετάσχει χιλιάδες δημό-

σιοι υπάλληλοι κυρίως εκπαιδευτικοί οι
οποίοι συνέρρευσαν στην ΄Αγκυρα από όλες
τις επαρχίες της Τουρκίας για να διακηρύ-
ξουν την απαίτηση τους για δημοκρατία, η
διαδήλωση όμως τερματίστηκε με επέμβαση
της Αστυνομίας. 

Ένα χρόνο αργότερα κατηγορήθηκαν 502
άτομα για παράβαση του Νόμου περί Συγ-
κεντρώσεων και Διαδηλώσεων, γεγονός που
καταδεικνύει ότι χρησιμοποιούνται αυθαί-
ρετα νομοθεσίες για να παρακωλύεται η
Συνδικαλιστική δραστηριότητα. Η Κυβέρ-
νηση Ερντογάν χρησιμοποιεί αυθαίρετα
πρόνοιες των νόμων για να παρεμποδίζον-
ται  ειρηνικές διαμαρτυρίες των εργαζομέ-
νων κατά των παραβιάσεων των ανθρωπί-
νων τους δικαιωμάτων και ιδιαίτερα του δι-
καιώματος ελευθερίας έκφρασης που
εγγυάται το Σύνταγμα. 

Στις 23 – 24 Ιανουαρίου θα δικασθούν ι
στο Ανώτατο Ποινικό Δικαστήριο της Κων-
σταντινούπολης 27 μέλη και ηγέτες της
ΚΕΣΚ που βρίσκονται στη φυλακή. 

Η Τουρκική κυβέρνηση έχει κηρύξει πό-
λεμο κατά της ΚΕΣΚ λόγω αντίθεσης της
στις κυβερνητικές απόψεις. Εκστρατεία της

Κυβέρνησης Ερντογάν που
άρχισε το Φεβρουάριο του
2013 κάλυψε 28 επαρχίες με
αποτέλεσμα να συλληφθούν
167 ηγετικά στελέχη Οργα-
νώσεων μελών της Συνομο-
σπονδίας, από τα οποία 66
φυλακίστηκαν. Μερικοί από
τους συλληφθέντες απολύ-
θηκαν μετά από εκδίκαση
της υπόθεσης τους και πα-
ραμένουν στη φυλακή 47
στελέχη με την κατηγορία
της συμμετοχής σε παρά-
νομη οργάνωση, κατηγορία
η οποία είναι καταφανώς
αστήρικτη. 

Η ΚΕΣΚ ζητά προσκαλεί
παρατηρητές  από τις φιλι-
κές Συνδικαλιστικές Οργα-
νώσεις για να τις δίκες ώστε
να ασκείται πίεση στις  αρχές
για δίκαιη δίκη. n

Σε λίγο θα γιορτάσουμε Χριστούγεννα και πάλι
και έχουμε στη μνήμη μας το μαύρο μας το χάλι
απ’ τα πολλά προβλήματα που όλους ταλανίζουν
και στο εθνικό μας θέμα τους εχθρούς μας ν’ αλωνίζουν!
Γεννιέται ο Θεάνθρωπος στη Βηθλεέμ την πόλη
και Τόν δοξάζουν Άγγελοι, ποιμένες, όλες κι όλοι,
σ’ Αυτόν όλοι προσβλέπουμε κι από Αυτόν ζητούμε
ως δώρο την πατρίδα μας ελεύθερη να δούμε!!
Στο νεογέννητο Χριστό τρέφουμε τις ελπίδες
πως στο νησί δε θάχουμε καινούριες καταιγίδες
ούτε θα υποκύψουμε σ’ εκβιασμούς για λύση
και έτσι ο Ελληνισμός εδώ θα επιζήσει!!!

Kωστάκης Π. Iωαννίδης

H ΣATIPA TOY K.Π.I.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
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Φυσικά και νομικά πρόσωπα, αλλά και ορ-
γανισμοί, συνέτει-
ναν στην κατάρ-
ρευση του τραπε-
ζικού τομέα και
της οικονομίας
της Κύπρου, σύμ-
φωνα με όσα δή-
λωσε ο γενικός ει-
σαγγελέας, Κώ-

στας Κληρίδης, ενώπιον της Επιτροπής
Θεσμών της Βουλής.

Ο κ. Κληρίδης κατέστησε σαφές ότι πρό-
θεση της Νομικής Υπηρεσίας είναι να προ-
χωρήσει σε ποινική δίωξη ατόμων, χωρίς να
υπάρξει ολοκλήρωση όλων των ποινικών
ερευνών.

Επίσης, αποκάλυψε ότι υπάρχουν στοιχεία
για τη διαδρομή χρημάτων από εταιρεία
προς κόμματα, πολιτικούς και δημοσιογρά-
φους. Ερωτηθείς εάν μπορούν να επιστρα-
φούν τα «μπόνους» που έλαβαν οι τραπεζί-
τες, απάντησε ότι θα πρέπει να μελετηθεί το
θέμα, επισημαίνοντας ότι αυτό δεν είναι κα-
θόλου απλό.

Ωστόσο, ο γενικός εισαγγελέας απέφυγε
να δώσει λεπτομέρειες και στοιχεία, καθώς η
έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Όπως είπε, θα
πρέπει να γίνει πλήρης διερεύνηση, για να
διαπιστωθεί ο τρόπος και ο λόγος διοχέτευ-
σης των χρημάτων. Ακόμη, επισήμανε ότι
ερευνώνται πράξεις και παραλήψεις, από το
2006 έως το 2013, που έγιναν στην Κύπρο,
την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίες συ-
νιστούν διάπραξη ποινικών αδικημάτων.

Τέλος, ο κ. Κληρίδης σημείωσε ότι η ολο-
κλήρωση των ερευνών δεν αναμένεται σύν-
τομα και διαβεβαίωσε τη Βουλή ότι οι έρευ-
νες των ποινικών ανακριτών θα συνεχιστούν
με μεγάλη σπουδή.

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»,
10.12.2013.

l Μόνο με την καταδίκη όσων ευθύνονται
θα αποκατασταθεί το περί δικαίου αί-
σθημα του λαού. 

?

Φοροφυγάδες εκατομμυρίων 

Σωρεία περιπτώσεων γιατρών και δικηγό-
ρων που φοροδια-
φεύγουν, είτε δη-
λώνοντας χαμηλά
εισοδήματα, είτε
μη υποβάλλοντας
καν δηλώσεις, με
αποτέλεσμα να

παραμένουν τελείως άγνωστοι στο Τμήμα
Εσωτερικών Προσόδων, εντόπισε και κατα-
γράφει στην έκθεσή της για το 2012 η Γενική
Ελέγκτρια, Χρυστάλλα Γιωρκάτζη. Κατα-

γράφονται επίσης περιπτώσεις στις οποίες
εντοπίζει ελλιπή άσκηση των καθηκόντων
του ΤΕΠ.

Χαρακτηριστική, είναι η περίπτωση όπου
εντοπίστηκε αδήλωτο εισόδημα €1,4 εκατ.
για τα έτη 2008 και 2009 γυναίκας γιατρού
της επαρχίας Λάρνακας. Παράλληλα, εντο-
πίστηκε ότι και ο σύζυγός της, επίσης για-
τρός, δήλωσε για το 2008, φορολογητέο ει-
σόδημα μόλις €29.603 και του επιβλήθηκε
φόρος €525, ενώ το 2009 και το 2010 το ζεύ-
γος ενέγραψε επ’ ονόματι του ακίνητα αξίας
πέραν των €450.000 και ο σύζυγος το 2008
και το 2011 απέκτησε δύο πολυτελή αυτοκί-
νητα.

«Ο Φιλελεύθερος»,
14.12.2013.

l Tα πράγματα μιλούν από μόνα τους.
?

Κατάργηση χρηματοδότησης  κομμά-
των στην Ιταλία

Η  κυβέρνηση συνασπισμού της Ιταλίας
συμφώνησε να καταργήσει την κρατική χρη-

ματοδότηση των
πολιτικών κομμά-
των, ανταποκρι-
νόμενη στην αυ-
ξανόμενη δημόσια
δυσαρέσκεια ανά-
μεσα στο διευρυ-

νόμενο χάσμα μεταξύ των πολιτών και της
άρχουσας τάξης. Ο πρωθυπουργός Ενρίκο
Λέτα χαρακτήρισε την απόφαση ως «ένα
πολύ σημαντικό βήμα για την εργασία και
την αξιοπιστία της πολιτικής και των θεσμών
της».

Η απόφαση, η οποία εγκρίθηκε από το
υπουργικό συμβούλιο, διαλύει το σύστημα
κρατικής χρηματοδότησης που διατίθεται
ανάλογα με τον αριθμό των εδρών που κέρ-
δισαν τα κόμματα  στις εθνικές εκλογές και
προτείνει ένα εθελοντικό σύστημα ιδιωτικής
χρηματοδότησης. Το διάταγμα θα πρέπει να
ψηφιστεί σε νόμο από το Κοινοβούλιο εντός
60 ημερών, προκειμένου να παραμείνει σε
ισχύ.

«Παράλληλα, τα κόμματα θα υποχρεω-
θούν να αναθέσουν τον έλεγχο των ισολο-
γισμών τους σε ανεξάρτητες λογιστικές εται-
ρίες», τόνισε ο Λέτα, σύμφωνα με τον οποίο
«με τον τρόπο αυτό πρόκειται ασφαλώς να
ξεπεραστεί η αδιαφάνεια και η κακοδιαχεί-
ριση των περασμένων ετών».

Όσοι πολίτες το επιθυμούν θα μπορούν να
διαθέτουν το δυο τοις χιλίοις των εισοδημά-
των τους για την στήριξη των κομμάτων»,
δήλωσε επίσης ο Ιταλός πρωθυπουργός.

«ΤΟ ΒΗΜΑ»,
13.12.23013

l Ιδού πρόκληση και για μας!! n

Aπόψεις και σχόλιαΗ ποδηγέτηση της Κυπριακής 
Κοινωνίας καλά κρατεί

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ανθρω-
πότητα ζει μια τεράστια οικονομική
κρίση. Η Κύπρος επηρεάζεται αναπό-

φευκτα από την κρίση αυτή και βιώνει τα ιδι-
αίτερά της προβλήματα λόγω και των εγκλη-
ματικών ενεργειών του τραπεζικού τομέα και
της κακής διαχείρισης που έτυχαν διαχρονικά
τα δημοσιονομικά ζητήματα. Η παγκόσμια
οικονομική κρίση αποτελεί μια τρανή από-
δειξη και της αποτυχίας των κυρίαρχων κύ-
κλων παγκόσμια να αντιμετωπίσουν τα πολ-
λαπλά προβλήματα με κοινωνική ευαισθησία. 

Το πιο ανησυχητικό αποτέλεσμα της κρί-
σης, που βιώνουμε σαν κυπριακή κοινωνία,
είναι ότι μεγάλο μέρος της κοινωνίας έχει
υιοθετήσει το μύθο που της πούλησαν, ότι
για όλα φταίνε οι δημόσιοι οργανισμοί ή οι
ημικρατικοί οργανισμοί και οι εργαζόμενοι
του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Αυτό
το μύθο τον καλλιέργησαν με μαεστρία το
μεγάλο κεφάλαιο σε συνεργασία με τους
Αβέρωφ Νεοφύτου, Νικόλα Παπαδόπουλο,
τους άλλους συνοδοιπόρους τους και σε
απόλυτη σύμπλευση με την πλειονότητα των
ΜΜΕ.

Μας θέλουν να πιστεύουμε ότι το σύστημα
δουλεύει τέλεια, καθώς οι αγορές «αυτορυθ-
μίζονται». Σαν αποτέλεσμα χιλιάδες εργαζό-
μενοι οδηγούνται στην ανεργία και την ανέ-
χεια και τα όποια εργατικά κεκτημένα που
κερδήθηκαν με αγώνες σταδιακά καταρ-

γούνται. Γενικά οι μισθοί και οι συντάξεις μει-
ώνονται σε επίπεδα που ο λαός δυσκολεύε-
ται να επιβιώσει με αξιοπρέπεια. Μέσα σε
αυτές τις συνθήκες, όπως μας εξηγούν οι
επαΐοντες, θα ξεκινήσει η ανάπτυξη, αφού το
οικονομικό περιβάλλον   καθίσταται αντα-
γωνιστικότερο. Εννοείται φυσικά ότι οι επεν-
δυτές θα απαιτήσουν και θα πάρουν φορο-
λογικά κίνητρα και άλλες διευκολύνσεις για
τις επενδύσεις τους. Και έτσι ο κύπριος ερ-
γαζόμενος και η μικρομεσαία επιχείρηση θα
πρέπει να επωμιστεί εξολοκλήρου το κόστος
της οικονομικής κρίσης.

Κάποιοι, λόγω της σημερινής κρίσης, βρί-
σκουν την ευκαιρία για να δαιμονοποιήσουν
κάθε οργανισμό /υπηρεσία που ανήκει στο
δημόσιο και να πάρουν μέτρα που στην ουσία
εξαφανίζουν τη μεσαία τάξη. Θα ήμουν εκτός
πραγματικότητας, εάν δεν αναγνώριζα ότι ο
δημόσιος τομέας έχει τεράστιες αδυναμίες,
που θα έπρεπε από καιρό να είχαν αντιμετω-
πιστεί. Δυστυχώς όμως η σημερινή κυβέρ-
νηση έχει ως στόχο το ξήλωμα του δημόσιου
τομέα προς όφελος ιδιωτικών συμφερόντων
και όχι τον εξορθολογισμό του. Εξάλλου
αυτό πρεσβεύει και η φιλοσοφία τους.

Το ερώτημα είναι εάν η κοινωνία και ιδιαί-
τερα η μεσαία τάξη συνειδητοποιεί τα πιο
πάνω. Η απάντηση, όπως εγώ ερμηνεύω 
τα πράγματα, είναι ότι η μεσαία τάξη δε συ-
νειδητοποιεί τις εξελίξεις και το συμφέρον
της αντίθετα βαρά παλαμάκια σε αυτούς που
της ετοιμάζουν το Βατερλώ. Αυτό είναι το
πλέον απογοητευτικό. Ελπίζω ότι θα ξυπνή-
σουμε και θα δούμε τι μας συμφέρει ως εργα-
ζόμενοι και ως μεσαία τάξη, πριν είναι πολύ
αργά. Διαφορετικά θα είμαστε άξιοι της
τύχης μας. n

Toυ Γεώργιου Περικλέους

Μισθοί συντάξεις την Παρασκευή 
και 13ος στις 30 Δεκεμβρίου 

Όπως δήλωσε στη Βουλή η Γενική
Λογίστρια ο μισθός Δεκεμβρίου θα
καταβληθεί στους δημοσίους υπαλ-

λήλους την ερχόμενη Παρασκευή 20 Δεκεμ-
βρίου και ο 13ος μισθός τη Δευτέρα 30 Δε-

κεμβρίου. Στις ίδιες ημερομηνίες  θα κατα-
βληθούν και οι κρατικές συντάξεις. 

Η σύνταξη Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα
καταβληθεί επίσης την ερχόμενη Παρασκευή
20 Δεκεμβρίου. n

Το Υπουργικό Συμβούλιο, στη συνε-
δρία του την περασμένη Τετάρτη, ενέ-
κρινε τον διορισμό του Προέδρου και

των Μελών του Ιατρικού Συμβουλίου για πε-
ρίοδο δύο ετών.

Τα Μέλη του Ιατρικού Συμβουλίου είναι οι:
Δρ Ανδρέας Κ. Γεωργίου, Δρ Γιαννάκης Κυα-
μίδη και Δρ Μάρω Κοντού οι οποίοι κατέ-
χουν θέση στην υπηρεσία του Υπουργείου
Υγείας και οι Δρ Μάριος Φιλίππου, Δρ Ευ-
στάθιος Ευσταθίου, Δρ Γιώργος Μηλιώτη και
Δρ Σταύρος Σταύρου, εκπρόσωποι του Συμ-
βουλίου Ιατρικού Σώματος. 

Στη θέση του Προέδρου του Συμβουλίου

διορίστηκε ο κ. Μάριος Φιλίππου. 
Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε επί-

σης να τερματίσει από την 1.1.2014 τον διο-
ρισμό του κ. Κωνσταντίνου Νικολαΐδη ως
Εφόρου Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. Ο κ.
Νικολαΐδης έχει διοριστεί από το Υπουργικό
Συμβούλιο ως Αναπληρωτής Γενικός Διευ-
θυντής στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του περί Φόρου
Προστιθέμενης Αξίας Νόμων, το Υπουργικό
Συμβούλιο διόρισε τον κ. Δημήτρη Χατζηκω-
στή, Πρώτο Τελωνειακό Λειτουργό, ως
Έφορο Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, από την
1.1.2014. n

Νέοι διορισμοί από το Υπουργικό

Η επικαιρότητα 

του 

Κώστα 

Μητρόπουλου

Από το Βημα
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Ο7χρονος Παύλος γράφει γράμμα
στον Άγιο Βασίλη ζητώντας του να
μην τον ξεχάσει.

Είναι ένα από τα εκατομμύρια παιδιά σε
κάθε γωνιά της γης που περιμένουν με ανυ-
πομονησία τον παχουλό ασπρομάλλη γέ-
ροντα να ξεκινήσει το μαγικό του ταξίδι στον
κόσμο. Ο πιο αγαπημένος σίγουρα άγιος των
παιδιών, σε παγκόσμια κλίμακα, αλλάζει
όνομα ανάλογα με τη χώρα προέλευσης του
παιδιού.

Είναι ο Father Christmas των Άγγλων, ο
Santa Claus των Αμερικανών, ο Père Noël
των Γάλλων, ο Sinterklaas των Ολλανδών, ο
Weihnachtsmann των Γερμανών, ο Babbo
Natale των Ιταλών ή ο Άγιος Βασίλης των
Ελλήνων.

Αργά ή γρήγορα όμως οι μικροί μπόμπιρες
παρατηρούν ότι ο καλοκάγαθος παππούλης
με τη μακριά γενειάδα μοιάζει όλως περιέρ-
γως πολύ στον μπαμπά ή στο θείο. Τι γίνεται
τότε; Όλο και περισσότεροι γονείς αναρωτι-
ούνται αν είναι καλό για το παιδί τους να πι-
στεύει στην ύπαρξη του Άγιου Βασίλη, φο-
βούμενοι ότι στη συνέχεια θα απογοητευθεί,
ότι θα θυμώσει μαζί τους επειδή το εξαπάτη-
σαν ή ότι το να συντηρούν την πίστη στον
Άγιο Βασίλη δεν συνάδει με την προσπάθειά
τους να διδάξουν στο παιδί τους να μην λέει
ψέματα.

Οι έρευνες δείχνουν ότι τα περισσότερα
παιδιά ανακαλύπτουν την αλήθεια σχετικά με
τον Άγιο Βασίλη γύρω στα 6 ή 7 τους χρόνια.

Πάντως όταν τα παιδιά ανακαλύπτουν την
αλήθεια αυτοί που απογοητεύονται περισσό-
τερο είναι μάλλον οι γονείς! Αντίθετα, τα πε-
ρισσότερα παιδιά αντιδρούν με θετικό τρόπο,
νιώθοντας μάλιστα και ένα αίσθημα υπερη-
φάνειας, καθώς θεωρούν ότι η ανακάλυψή
τους αυτή τα φέρνει πιο κοντά στον κόσμο
των μεγάλων.

Όταν λοιπόν το παιδί μας ρωτάει αν υπάρ-
χει πράγματι Άγιος Βασίλης, δεν χρειάζεται
να επιμείνουμε στο ψέμα, προσβάλλοντας τη
νοημοσύνη του, αλλά ούτε και να παρουσιά-
σουμε την ψυχρή αλήθεια των ενηλίκων, λέ-
γοντας ένα ξερό όχι και ισοπεδώνοντας τη
φαντασία του. Μπορούμε να αφήσουμε το
παιδί να κάνει τη δική του αναζήτηση και να
ενδιαφερθούμε να μάθουμε τη δική του
άποψη, ρωτώντας για παράδειγμα «εσύ τι πι-
στεύεις;» ή «γιατί ρωτάς;». Αυτές οι ερωτή-
σεις μπορούν να αποτελέσουν το έναυσμα
για πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις ανάμεσα
στα παιδιά και στους γονείς.

Άλλωστε τα παιδιά έχουν την ικανότητα
να μας δείξουν με τον δικό τους τρόπο πότε
«δεν χρειάζεται» πλέον να πιστεύουν στον

παχουλό άγιο, τουλάχιστον με τον τρόπο που
πίστευαν ως τώρα, αρκεί εμείς να τα προσέ-
ξουμε. Ας έχουμε πάντως στο μυαλό μας ότι
τα παιδιά έχουν ανάγκη μέχρι κάποια συγκε-
κριμένη αναπτυξιακή φάση -που διαφέρει για
το κάθε ένα- να πιστεύουν σε σύμβολα ή μύ-
θους. Το πόσο ενθαρρύνουμε τα όνειρα ή και
τις φαντασιώσεις τους, σχετίζεται με την μελ-
λοντική τους δυνατότητα και επιθυμία να
ονειρεύονται και να στοχεύουν ψηλά και αν η
φαντασία χρειάζεται σε όλες τις ηλικίες, για
τα παιδιά είναι απαραίτητη.

Η ιστορία του Άγιου Βασίλη όμως θα μπο-
ρούσε να αποτελέσει και ένα πολύτιμο εργα-
λείο στα χέρια των γονιών στην προσπάθειά
τους να διδάξουν στα παιδιά τους αξίες και
αρχές, να τους καλλιεργήσουν την επιθυμία
να βελτιώνουν τη συμπεριφορά τους, να τα
ενθαρρύνουν να ονειρεύονται ένα καλύτερο
μέλλον, να προσδοκούν πράγματα και να
προσπαθούν γι’ αυτά. Στον δυτικό κόσμο η
ιστορία του Άγιου Βασίλη είναι βασισμένη
στη ζωή του Αγίου Νικολάου που δώρισε την
περιουσία του στους φτωχούς, ενώ στη χώρα
μας ταυτίζεται με τον Μέγα Βασίλειο από την
Καισαρεία, που έκανε πολλά φιλανθρωπικά
έργα.

Μέσα από αυτές τις ιστορίες, λοιπόν, οι γο-
νείς μπορούν να διδάξουν στα παιδιά τους
την αγάπη, τη γενναιοδωρία, την ανιδιοτέ-
λεια, την ελπίδα, τη βοήθεια προς τον συ-
νάνθρωπο, την ισότητα απέναντι στο δι-
καίωμα να είμαστε ευτυχισμένοι. Βέβαια,
ακόμη πιο αποτελεσματικό απ’ το να διηγη-
θούμε μια ιστορία είναι να κάνουμε πράξη
αυτές τις αρχές, δίνοντας οι ίδιοι το παρά-
δειγμα στα παιδιά μας.

Έτσι, οι ημέρες των γιορτών είναι μια πρώ-
της τάξεως ευκαιρία να προτείνουμε στο
παιδί μας να μαζέψει τα παιχνίδια που δεν
χρησιμοποιεί ή κάποια ρούχα που δεν του κά-
νουν πια και να πάμε μαζί του να τα προσφέ-
ρουμε σε παιδάκια που τα έχουν ανάγκη, εξη-
γώντας του τους λόγους που το κάνουμε.
(Στην Ιερισσό, η εκκλησία του Αγίου Νικο-
λάου συλλέγει τέτοιου είδους προσφορές).

Παράλληλα, καλό θα ήταν να μάθουμε στο
παιδί μας ότι αυτό που έχει σημασία είναι να
το θυμηθεί ο Άγιος Βασίλης και όχι η αξία του
δώρου. Αν πάλι το παιδί μας ζητήσει ένα πολύ
ακριβό δώρο που δεν έχουμε την οικονομική
δυνατότητα να αγοράσουμε, μπορούμε να
του εξηγήσουμε ότι αν ο Άγιος Βασίλης ξο-
δέψει τόσα χρήματα μόνο για το δικό του
δώρο, δεν θα του μείνουν αρκετά χρήματα
και για τα υπόλοιπα παιδάκια και ότι είναι
κρίμα μερικά παιδιά να μην πάρουν δώρο.

Βέβαια, αυτό δε σημαίνει ότι αποθαρρύ-
νουμε το παιδί μας απ’ το να γράψει ένα
γράμμα στον αγαπημένο του άγιο, ζητώντας
του αυτό που ονειρεύεται. Κάθε άλλο. Ας το
ενθαρρύνουμε και ας πάμε μαζί του στο τα-
χυδρομείο να στείλουμε το γραμματάκι του.

Μ’ αυτό τον τρόπο ίσως και να εκπλαγούμε,
μάλιστα, διαπιστώνοντας ότι πολλές φορές
τα παιδιά κάθε άλλο παρά υλικά πράγματα
ζητούν από τον αγαπημένο τους άγιο.

Αντί λοιπόν για ακριβά παιχνίδια, φέτος, με
την ευκαιρία της οικονομικής κρίσης και αντί
οι γονείς να αισθάνονται ενοχές που δεν
μπορούν να χαρίσουν στο παιδί τους το
ακριβό δώρο που ζήτησε, μπορούν να περά-
σουν χρόνο με τα παιδιά τους στολίζοντας το
σπίτι ή το χριστουγεννιάτικο δέντρο με αυ-
τοσχέδια στολίδια, που θα αξιοποιήσουν τη
δημιουργικότητα και τη φαντασία τόσο των
ίδιων όσο και των παιδιών τους, να φτιάξουν
γλυκά μαζί με τα παιδιά για να μοσχοβολή-
σει το σπίτι και κυρίως να περάσουν περισ-
σότερο χρόνο μαζί τους, κάτι που τόσο πολύ
τα παιδιά έχουν ανάγκη στις μέρες μας.

Τελικά, αυτό που φαίνεται να θυμούνται οι
μικροί μπόμπιρες μεγαλώνοντας δεν είναι
τόσο τα ακριβά δώρα που δέχτηκαν, όσο η
ατμόσφαιρα που επικρατούσε στο σπίτι, οι
μυρουδιές, τα συναισθήματα, τα κάλαντα, η
συμμετοχή στις θρησκευτικές τελετές. Άλ-
λωστε ακόμα και το καλύτερο δώρο δεν ικα-
νοποιεί το παιδί όσο μια ζεστή αγκαλιά, όσο
η αίσθηση ασφάλειας και προσοχής από τους
γονείς του.

Ας αφήσουμε τα παιδιά να ζήσουν τη μα-
γεία των Χριστουγέννων προσμένοντας τον
ερχομό του αγαπημένου τους αγίου. Όσο
υπάρχει αγάπη, ελπίδα και δυνατότητα να
ονειρεύεσαι «το απίθανο» υπάρχει και Άγιος
Βασίλης. Άλλωστε ποιος είπε ότι δεν υπάρ-
χει;
Ειρήνη Κορδερά - Παιδοψυχολόγος

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΒΑΣΙΛΗ

«Αγαπημένε μου Άγιε Βασίλη, θα ήθελα
ένα δεντρόσπιτο και μια δουλειά για τη
μαμά μου για να μη στεναχωριέται...» Ει-
ρήνη 6 χρονών.

Και, όμως, τα παιδιά αντιλαμβάνονται τα
πάντα. Τη χαρά, τη θλίψη αλλά και την…
οικονομική κρίση! Και αυτό φαίνεται από τα
γράμματα που στέλνουν προς τον Άγιο Βα-
σίλη!

Για φέτος, λοιπόν, αυτό που ζητάνε από
τους αγαπημένο τους «χοντρό κύριο, με την
άσπρη γενειάδα» είναι –εκτός βέβαια από
παιχνίδια- μια δουλειά για τους γονείς τους,
περισσότερα χρήματα αλλά και «να μην στε-
ναχωριέται κανείς».

Tα παιδιά καταλαβαίνουν ότι φέτος ο
Άγιος Βασίλης δεν έχει την… οικονομική
δυνατότητα να τους φέρει πολλά και ακριβά
δώρα, όπως τις προηγούμενες χρονιές. Γι’
αυτό και -όπως σημειώνουν χαρακτηριστικά
στα γράμματά τους- του δίνουν το περιθώ-
ριο να διαλέξει εκείνος για αυτά.

Διαβάστε χαρακτηριστικά μερικά εξ
αυτών:

- Άγιε μου Βασίλη γεια σου! Είμαι η Χρι-
στίνα και θέλω να σου ζητήσω κάτι διαφορε-
τικό. Θέλω να ξαναφέρεις το χαμόγελο και τη

χαρά σε όλα τα παιδιά που είναι δυστυχι-
σμένα. Να κάνεις ξανά χαρούμενους τους
γονείς τους, να δώσεις λύση στα προβλή-
ματα τους. Αυτά σου ζητάω για φέτος και
είμαι σίγουρη πως μπορείς και θέλεις να βοη-
θήσεις. Με αγάπη, Χριστίνα Παπαϊωάννου. 

- Καλέ μου Άγιε Βασίλη, γεια σου. Θέλω να
μου πάρεις ένα πλέιμομπιλ. Αλλά να φέρεις
δώρα και στη μαμά και στον αδερφό μου. Μη
με ξεχάσεις γιατί είμαι καλό παιδί και το
δώρο το θέλω, είναι ακριβό. Ο πατέρας μου
δε δουλεύει και δεν έχουμε λεφτά. Ηλίας, α’
δημοτικού.

- Άι-Βασίλη, άμα έχεις χρήματα και άμα
μπορείς να μου φέρεις ένα κασκόλ DC. Με
αγάπη, Δημήτρης Κεχαγιάς

- Αγαπητέ Άι-Βασίλη, όπως σου είχα πει
θέλω να μου φέρεις ένα κουνέλι. Ξέρω όμως
πως η κρίση… σε έχει επηρεάσει ακόμη και
σένα! Γι’ αυτό, πάρε μου ό,τι θες! Πολλά
φιλιά από Ελένη Κεχαγιά.

Τα Χριστούγεννα όλα τα παιδάκια του κό-
σμου γράφουν γράμμα στον Άγιο Βασίλη για
να τους φέρει συνήθως παιχνίδια. Ένα γράμμα
όπως διαφορετικό από τα άλλα σπαράζει καρ-
διές.

Ο δεκάχρονος Ρόνι Χάρις από την Βρετανία
δεν ζήτησε δώρο για τον εαυτό του. Αυτό που
ζήτησε είναι να γίνει καλά ο 32χρονος πατέ-
ρας του ο οποίος πάσχει από καρκίνο στον εγ-
κέφαλο και η κατάστασή του είναι εξαιρετικά
κρίσιμη και σοβαρή, μιας και είναι σε προχω-
ρημένο στάδιο.

«Θα είμαι το πιο ευτυχισμένο αγόρι σε όλο
τον κόσμο αν κάνεις καλά τον μπαμπά μου»,
γράφει ο μικρός Ρόνι και μας συγκινεί.

Η μητέρα του δεκάχρονου αγοριού ενώ κα-
θάριζε μία ημέρα το δωμάτιό του βρήκε το
γράμμα και ξέσπασε σε δάκρυα..

«Είναι σπαρακτικό ένα παιδί σε αυτή την
ηλικία να μην θέλει τίποτα για τον εαυτό του
από τον Άγιο Βασίλη και να ζητάει να γίνει
καλά ο μπαμπάς του. Με έκανε να κλαίω.
Ένιωσα τόσο περήφανη για αυτόν», αναφέρει
χαρακτηριστικά η μητέρα του.

Tέλος ανάμεσα στα γράμματα, «βρήκαμε»
κι ένα, όπου μια μικρούλα δεν ζητά από τον
Άγιο Βασίλη κάποιο παιχνίδι, όπως ζητούν
κάποια άλλα παιδιά της ηλικίας του. «Απλά»,
του ζητά να κάνει καλά την μανούλα της,
και να της δώσει και πάλι το χαμόγελό της!..

Να τι ακριβώς γράφει η μικρούλα:

Μαμά, υπάρχει Άγιος Βασίλης;
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AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

Τα γεγονότα 
Ο αιτητής Χριστόφορος Γεωργιάδης, πριν

το διορισμό του στη μόνιμη θέση Διευθυντή
Στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας, Κλί-
μακα Α15, από 1.11.2007, υπηρετούσε στη
δημόσια υπηρεσία στη θέση Πρώτου Διοι-
κητικού Λειτουργού, Κλίμακα Α14 συν 2 στο
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού
και η αίτηση για αφυπηρέτηση από
1.11.2007, την οποία υπέβαλε ενόψει ακρι-
βώς του πιο πάνω διορισμού, εγκρίθηκε από
την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας.

Οι όροι υπηρεσίας, οι οποίοι επισυνάφθη-
καν στην επιστολή των καθ’ ων η αίτηση
ημε. 9.10.2007 με την οποία προσφερόταν
στον αιτητή διορισμός στην εν λόγω θέση,
περιλάμβαναν και το μισθό της θέσης μαζί
με τις βαθμίδες της κλίμακας Α15.  Το ίδιο
και η επιστολή ημερ. 10.10.2007 για τον εν
τέλει διορισμό του αιτητή στη θέση, η οποία
ακολούθησε την αποδοχή από μέρους του
αιτητή.

Με επιστολή του ημερ. 3.3.2008 ο αιτητής
ζήτησε να τοποθετηθεί σε σημείο της Κλί-
μακας Α15, αντίστοιχο της μι-
σθοδοσίας που λάμβανε κατά
την υπηρεσία του στο δημόσιο.

Κατόπιν ακυρωτικής απόφα-
σης του Ανωτάτου Δικαστηρίου
(Στέλλα Μουστάκα Πλέιπελ
κ.α. ν. ΟΑΥ, Προσφυγές αρ.
1697/2996 κ.α., ημερ.8.8.2009),
ο διορισμός του αιτητή στην πιο
πάνω θέση ακυρώθηκε και ο αι-
τητής επαναδιορίστηκε ανα-
δρομικά με απόφαση των καθ’
ων η αίτηση ημερ. 28.9.2009.  Ο
αιτητής ενημερώθηκε για την εν
λόγω απόφαση με επιστολή
ημερ. 29.9.2009, στην οποία επι-
συνάπτονταν εκ νέου οι όροι υπηρεσίας και
ο μισθός της θέσης μαζί με τις βαθμίδες της
κλίμακας Α15.  Με επιστολή ίδιας ημερομη-
νίας, ο αιτητής αποδέχθηκε την προσφορά
για διορισμό.

Με νέα επιστολή ημερ. 20.4.2010, ο αιτη-
τής, επικαλούμενος το άρθρο 53 του περί
Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου του 1990, Ν.
1/90, και την ακολουθητέα πρακτική για δια-
τήρηση της μισθοδοσίας υπαλλήλων οργα-
νισμών δημοσίου δικαίου που διορίζονται σε
θέσης στη δημόσια υπηρεσία, ζήτησε και
πάλι εξέταση του αιτήματός του για τοποθέ-
τηση σε σημείο της κλίμακας Α15.  Ζητή-

θηκε η γνώμη του Γενικού Διευθυντή του
Υπουργείου Οικονομικών με κοινοποίηση
στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσω-
πικού.  Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και
Προσωπικού, με επιστολή ημερ. 2.5.2011
ενημέρωσε το Γενικό Διευθυντή του Οργα-
νισμού πως η μισθοδοτική τοποθέτηση μό-
νιμων υπαλλήλων των νομικών προσώπων
δημοσίου δικαίου οι οποίοι διορίζονται χωρίς
διακοπή στην απασχόλησή τους σε δημόσιες
θέσεις γίνεται κατ’ αναλογία των όσων
ισχύουν στην περίπτωση των μονίμων δη-
μόσιων υπαλλήλων που διορίζονται σε
άλλες δημόσιες θέσεις και ότι εναπόκειται
στο Συμβούλιο του Οργανισμού αν θα υιο-
θετήσει την ίδια πρακτική για τους υπαλλή-
λους που διορίζονται στον Οργανισμό χωρίς
διακοπή στην απασχόλησή τους από δημό-
σια θέση.

Στη συνεδρία του ημερ. 26.5.2011 το Διοι-
κητικό Συμβούλιο των καθ’ ων η αίτηση
αποφάσισε την απόρριψη του αιτήματος του
αιτητή, απόφαση η οποία κοινοποιήθηκε
στον αιτητή με επιστολή ημερ. 7.6.2011.

Ο αιτητής με νέα επιστολή του ημερ.
15.6.2011 ζήτησε την επανεξέταση της εν
λόγω απόφασης επικαλούμενος τον περί
Απολαβών των Κρατικών Υπαλλήλων Νόμο
του 2004 και το προσχέδιο των Κανονισμών
του Οργανισμού.  Στις 23.6.2011 το Συμβού-
λιο των καθ’ ων η αίτηση αποφάσισε να ζη-
τηθεί νομική συμβουλή για το πιο πάνω αί-
τημα.  Οι νομικοί σύμβουλοι των καθ’ ων η
αίτηση με επιστολή ημερ. 27.11.2011 τους
συμβούλευσαν όπως εγκρίνουν το αίτημα

για μισθολογική τοποθέτηση.
Λόγω της καθυστέρησης που
παρατηρήθηκε, ο αιτητής με
επιστολή του ημερ. 20.1.2012
ζήτησε όπως τύχει απάντησης
στο αίτημά του.

Εκ νέου εξέταση του αιτή-
ματος από τους καθ’ ων η αί-
τηση στις 9.2.2012 οδήγησε
στην απόρριψή του, ως ακο-
λούθως:-

«Ο Πρόεδρος ενημέρωσε
το Συμβούλιο ότι οι Νομικοί
Σύμβουλοι του Οργανισμού
επενεξέτασαν το θέμα της μι-
σθολογικής τοποθέτησης του

κ. Γεωργιάδη και ενόψει νέων στοιχείων που
προέκυψαν συνέστησαν όπως το Συμβούλιο
απορρίψει το αίτημα του κ. Γεωργιάδη.  Ακο-
λούθησε συζήτηση για το θέμα και στο τέλος
αποφασίστηκε όπως υιοθετηθεί η πρόταση
των Νομικών Συμβούλων για απόρριψη του
αιτήματος.  Επίσης αποφασίστηκε με πλει-
οψηφία (8-1) όπως αποσταλεί επιστολή στον
κ. Γεωργιάδη η οποία να τον πληροφορεί για
τη νέα απόφαση του Συμβουλίου».

Ο αιτητής ενημερώθηκε σχετικά με επι-
στολή ημερ. 29.2.2012 και αυτή αποτελεί την
προσβαλλόμενη πράξη.

Νομικοί ισχυρισμοί
Η συνήγορος του αιτητή πρόβαλε  τους

ακόλουθους λόγους για ακύρωση της επίδι-
κης διοικητικής πράξης:

1. Παράβαση και/ή εσφαλμένη εφαρμογή
του άρθρου 3 του Νόμου 223(Ι)/2004. Ειδι-
κότερα ισχυρίστηκε πως η μισθοδοτική το-
ποθέτηση του αιτητή κατά το διορισμό του
έπρεπε να είχε γίνει βάσει των ισχυόντων
στη δημόσια υπηρεσία για τους δημοσίους
υπαλλήλους, ώστε να τοποθετείτο στην ίδια
κλίμακα με αυτή που κατείχε στη δημόσια
υπηρεσία αμέσως πριν το διορισμό του
στους καθ’ ων η αίτηση.

2. Παραβίαση των αρχών της χρηστής δι-
οίκησης και της καλής πίστης – παράνομη
άσκηση της διακριτικής ευχέρειας του Ορ-
γανισμού – κατάχρηση εξου-
σίας. Ειδικότερα ισχυρίστηκε
πως η εφαρμογή των ισχυόντων
στη δημόσια υπηρεσία δεν επι-
βαλλόταν μόνο από το Ν.
223(Ι)2004, αλλά και από τους
Κανονισμούς που οι ίδιοι οι καθ’
ων η αίτηση ενέκριναν και προ-
ωθήθηκαν για έγκριση στη
Βουλή των Αντιπροσώπων.

3. Παράβαση του άρθρου 28
του Συντάγματος, της αρχής
της ισότητας και της ίσης μετα-
χείρισης. Ειδικότερα ισχυρί-
στηκε πως η προσβαλλόμενη
απόφαση συνιστά άνιση μετα-
χείρισή του έναντι τόσο των δη-
μοσίων υπαλλήλων που κατα-
λαμβάνουν άλλη θέση στη δη-
μόσια υπηρεσία, όσο και έναντι
των υπαλλήλων νομικών προ-
σώπων ή οργανισμών δημοσίου
δικαίου και των αρχών τοπικής αυτοδιοίκη-
σης που καταλαμβάνουν θέση στη δημόσια
υπηρεσία. 

4.  Έλλειψη αιτιολογίας – Πλάνη περί το
νόμο και/ή περί τα πράγματα. Η επίδικη
απόφαση της ΕΔΥ πάσχει λόγω έλλειψης αι-
τιολογίας. Ειδικότερα ισχυρίστηκε ότι ενώ η
προσβαλλόμενη απόφαση σύμφωνα με τα
σχετικά πρακτικά στηρίχθηκε σε νέα γνω-
μάτευση των νομικών συμβούλων των καθ’
ων η αίτηση, εντούτοις στο φάκελο δεν
υπάρχει τέτοια γνωμάτευση. Ούτε συναφώς
καταγράφονται οι λόγοι στους οποίους στη-
ρίχθηκε η επικαλούμενη γνωμάτευση των
νομικών συμβούλων για απόρριψη του επί-
δικου αιτήματος. 

Προδικαστική ένσταση
Οι συνήγοροι των καθ’ ων η αίτηση ήγει-

ραν προδικαστική ένσταση ως προς το έν-
νομο συμφέρον του αιτητή να προσβάλλει
την επίδικη απόφαση ενόψει της ανεπιφύλα-
κτης αποδοχής της προσφοράς διορισμού
του στην εν λόγω θέση στη βάση των όρων
υπηρεσίας που του στάληκαν με την επι-
στολή ημερ. 9.10.2007.  Ο δε αιτητής λάμ-
βανε το μισθό του ανεπιφύλακτα τόσο πριν

όσο και μετά τον επαναδιορισμό του.
Η συνήγορος του αιτητή δεν αμφισβήτησε

πως ο αιτητής είχε ενημερωθεί εξ αρχής για
τους όρους υπηρεσίας της θέσης.  Εκείνο,
όμως, που επεσήμανε, είναι την άγνοιά του
ως προς τη βαθμίδα της Κλίμακας Α15 στην
οποία τελικά θα ετοποθετείτο.  Επ’ αυτού, οι
συνήγοροι των καθ’ ων η αίτηση εισηγήθη-
καν πως ο αιτητής όφειλε να προσβάλει την
επίδικη εντός 75 ημερών από την ημέρα που
του καταβλήθηκε ο πρώτος μισθός.

Το δικαστήριο αφού εξέτασε τα όσα είχαν
τεθεί ενώπιον του Δικαστηρίου απέρριψε
την προδικαστική ένσταση.

Η απόφαση του δικαστηρίου
Το δικαστήριο ακυρώνοντας την επίδικη

διοικητική πράξη αποφάνθηκε ότι: 
α. Δεν αμφισβητείται από

τους καθ’ ων η αίτηση πως η
δημιουργία της θέσης του αι-
τητή προβλεπόταν ειδικά
στον περί Προϋπολογισμού
του Οργανισμού Ασφάλισης
Υγείας Ν. 4(ΙΙ)/2007.

Συνεπώς, ενόψει του ότι ο
αιτητής διορίστηκε στη θέση
Διευθυντή, τότε στη βάση
του άρθρου 2 του περί Απο-
λαβών των Κρατικών Υπαλ-
λήλων θεωρείται «κρατικός
υπάλληλος», με αποτέλεσμα
να ισχύουν και στην περί-
πτωσή του τα ισχύοντα στη
δημόσια υπηρεσία, όπως προ-
βλέπει το άρθρο 3 του πιο
πάνω Νόμου.  Ως εκ τούτου,
καθίστανται συναφείς με το
επίδικο αίτημα, οι περί Δημό-
σιας Υπηρεσίας (Απολαβές,

Επιδόματα και Άλλα Οικονομικά Ωφελή-
ματα των Δημοσίων Υπαλλήλων) Κανονι-
σμοί του 1995 (ΚΔΠ 175/95), όχι ως ζήτημα
διακριτικής ευχέρειας, καθώς αντιλαμβάνο-
μαι, αλλά ως ζήτημα νομοθετικής υποχρέω-
σης.  Ακριβώς στα πλαίσια αυτά κινήθηκε η
ζητηθείσα από τους καθ’ ων η αίτηση νομική
συμβουλή η οποία δόθηκε στις 27.11.2011.

β. Η θετική γνωμάτευση υπάρχει καταχω-
ρημένη στο διοικητικό φάκελο.  Παρά ταύτα,
οι καθ’ ων η αίτηση εξέδωσαν την προσβαλ-
λόμενη απόφαση με αναφορά σε αρνητική
γνωμάτευση, με περιεχόμενη στο φάκελο.
Δεν αμφισβητείται η δυνατότητα του διοικη-
τικού οργάνου να προβαίνει σε προφορική
διερεύνηση ζητημάτων.  Στην απουσία όμως,
οποιουδήποτε στοιχείου σχετικού προς την
τέτοια προφορική διερεύνηση, όπως εν προ-
κειμένω, αναμένεται από τους καθ’ ων η αί-
τηση να παράσχουν, μέσα από την αιτιολο-
γία της απόφασής τους, τα απαιτούμενα τα
οποία θα καθιστούσαν εφικτό το δικαστικό
έλεγχο, κάτι που δεν συμβαίνει στην πα-
ρούσα περίπτωση.  Ιδίως μάλιστα, όταν η
νέα «προφορική γνωμάτευση» βρίσκεται σε
πλήρη αντίθεση με την προηγούμενη. n

Υπόθεση  Αρ. 770/2012

Χριστόφορος Γεωργιάδης 
ν. 

Δημοκρατίας

28 Νοεμβρίου, 2013

Oι περί Δημόσιας
Υπηρεσίας (Απο-
λαβές, Επιδόματα
και Άλλα Οικονο-
μικά Ωφελήματα
των Δημοσίων
Υπαλλήλων) Κανο-
νισμοί του 1995,
είναι συναφείς με
το επίδικο αίτημα
όχι ως ζήτημα δια-
κριτικής ευχέρειας,
αλλά ως ζήτημα
νομοθετικής υπο-
χρέωσης.Eν όψει του ότι ο

αιτητής διορίστη-
κε στη θέση Διευ-
θυντή, τότε στη
βάση του άρθρου 
2 του περί Απολα-
βών των Κρατικών
Υπαλλήλων θεω-
ρείται «κρατικός
υπάλληλος».
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Διεθνής  Μέρα Ανθρωπίνων  Δικαιωμάτων 
και Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών για το Νερό

Στις 10 Δεκεμβρίου, που γιορτάζεται η
Διεθνής  Μέρα Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων η Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Δη-

μοσιοϋπαλληλικών Οργανώσεων EPSU, η
οποία είχε διαδραματίσει πρωταγωνιστικό
ρόλο στην Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολι-
τών «το Νερό είναι Ανθρώπινο Δικαίωμα»,
σε ανακοίνωση της  αναφέρει ότι  αισθάνεται
περήφανη γιατί συμμετείχε σ’ αυτή την εκ-
στρατεία που αποτελεί μέρος του για ανθρώ-
πινα δικαιώματα σε ολόκληρο τον κόσμο.
Στην εκστρατεία για την κατοχύρωση του
νερού ως ανθρώπινο δικαίωμα εκατοντάδες
χιλιάδες Ευρωπαίοι συμμετείχαν  στην προ-
σπάθεια να πεισθεί η ΕυρωπαϊΙκή Επιτροπή
να λάβει μέτρα για την εφαρμογή του δι-
καιώματος στο νερό όπως αυτό υιοθετήθηκε
από τα Ηνωμένα ΄Εθνη το 2010. 

Η Πρωτοβουλία των Ευρωπαίων  Πολιτών
συνέλεξε περισσότερες από  1,85 εκ.  υπο-
γραφές από το Μάϊο 2012 και υπέβαλε τις
υπογραφές αυτές στις εθνικές αρχές για επι-
βεβαίωση  το Σεπτέμβριο 2013. 

Με την ευκαιρία της Διεθνούς Μέρας Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων οι διοργανωτές της
εκστρατείας για το νερό ανακοίνωσαν με ικα-
νοποίηση ότι έχουν  επιβεβαιωθεί από τις

εθνικές αρχές υπογραφές που υπερκαλύ-
πτουν τον  ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό
υπογραφών τους ενός εκατομμυρίου και
τώρα η μπάλα μετακινείται στην Αυλή της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία καλείται να
ακούσει τη φωνή  των  πολιτών και να προ-
τείνει Ευρωπαϊκή νομοθεσία για εφαρμογή
του ανθρώπινου δικαιώματος στο νερό και

την υγιεινή. 
Ενώ συνεχίζεται η διαδικασία της πιστο-

ποίησης υπογραφών  από τις αρμόδιες αρχές
μερικών από τα κράτη μέλη  ο ελάχιστος
απαιτούμενος αριθμός τους ενός εκατομμυ-
ρίου υπογραφών έχει υπερκαλυφθεί από τις
πιστοποιήσεις 1,5  εκατομμυρίου έγκυρων
υπογραφών  από τις εθνικές αρχές της  Ισπα-
νίας, της Ιταλίας, του Λουξεμβούργου, του
Βελγίου, της Ολλανδίας,  της Γερμανίας,  της
Σλοβακίας, της Σλοβενίας, της Ελλάδας, της
Λιθουανίας,  και τη Φινλανδίας. 

Η Πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Πολιτών
ζητά:

• Η ΕΕ να αναγνωρίσει το δικαίωμα στο
νερό και την υγιεινή μέσα από Κοινοτική νο-
μοθεσία

• Να αποκλεισθεί η ιδιωτικοποίηση των
υπηρεσιών υδατοπρομήθειας στην ΕΕ

• Να συμβάλει η ΕΕ στην κατοχύρωση
πρόσβασης των πολιτών σε υγιεινό νερό  σε
ολόκληρο τον κόσμο.

Σύμφωνα με στατιστικές της Παγκόσμιας
Οργάνωσης Υγείας 780 εκατομμύρια άνθρω-
ποι στερούνται σε παγκόσμιο επίπεδο πρό-
σβασης σε πόσιμο νερό και σ’ αυτούς περι-
λαμβάνονται και Ευρωπαίοι πολίτες. Η Ευ-

ρωπαϊκή Περιβαλλοντική Αρχή δήλωσε το
2012 ότι περισσότεροι από το 50% του αγρο-
τικού πληθυσμού  σε 10 χώρες μέλη της ΕΕ
δεν έχουν πρόσβαση σε βελτιωμένη υδατο-
προμήθεια και υγιεινή με δυσμενείς επιπτώ-
σεις στην υγεία.   

Η Εκστρατεία για το Νερό χρησιμοποιεί-
ται από τις Συνδικαλιστικές  Οργανώσεις  και
την Κοινωνία  των Πολιτών ως εργαλείο για
να αλλάξουν  τη νοοτροπία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής από τη βάση της οικονομίας της
αγοράς και του ανταγωνισμού στη  βάση των
δικαιωμάτων των πολιτών και της  προσφο-
ράς των δημόσιων υπηρεσιών. Ειδικότερα για
το αίτημα για κατοχύρωση του δικαιώματος
στο νερό επισύρεται η προσοχή στην υπο-
χρέωση να διασφαλισθεί και για τις επόμενες
γενιές  πρόσβαση στις ήδη περιορισμένες
διαθέσιμες ποσότητες  πόσιμου νερού. 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες των κοινοτικών
διαδικασιών που αφορούν τη συμμετοχή των
ευρωπαίων πολιτών στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων σε τρεις μήνες  η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή θα δώσει την απάντηση της  στην
Πρωτοβουλία των Πολιτών και θα καθορίσει
τις δικές της ενέργειες για ικανοποίηση των
αιτημάτων. n

Ανακοίνωση του Γενικού Εισαγγελέα 
για την πορεία των ανακρίσεων για την οικονομία 

Έγινε στις 9 Δεκεμβρίου 2013 στο Αρχηγείο Αστυνο-
μίας, ενημέρωση από την Ανακριτική Ομάδα της
Αστυνομίας ως προς την πορεία των συνεχιζόμενων

ανακρίσεων για την οικονομία. Στην ενημερωτική σύσκεψη
παρέστησαν ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, ο Βοη-
θός Γενικός Εισαγγελέας, ο Αρχηγός της Αστυνομίας, Λει-
τουργοί του Ποινικού Τμήματος της Νομικής Υπηρεσίας και
τα μέλη της Ανακριτικής Ομάδας, η οποία αποτελείται από
17 μέλη της Δύναμης.

Οι ποινικές ανακρίσεις ως προς την κατάσταση στην οποία
περιήλθε η κυπριακή οικονομία, άρχισαν κατά τα τέλη Ιου-
λίου 2013 στη βάση τεσσάρων θεματικών ενοτήτων στις
οποίες στη συνέχεια προστέθηκε και πέμπτη ενότητα.

Στο πλαίσιο των εντατικών ανακρίσεων που διεξάγονται
έκτοτε, συνελέγη από τα μέλη της ανακριτικής ομάδας ένας
τεράστιος όγκος στοιχείων υπό μορφή πληροφοριών, κατα-
θέσεων, εγγράφων, ηλεκτρονικών δεδομένων, πορισμάτων,
εκθέσεων κ.λπ. Τα ουσιώδη συλλεγέντα στοιχεία, κατόπιν
επεξεργασίας καταχωρήθηκαν σε ειδικό πρόγραμμα ηλε-
κτρονικού υπολογιστή και εξήχθηκαν πολύ χρήσιμα παρα-
στατικά αποτελέσματα τα οποία και παρουσιάστηκαν και
αναλύθηκαν κατά τη σύσκεψη. Αποφασίστηκε δε, η περαι-
τέρω πορεία που θα ακολουθηθεί.

Η διερεύνηση του ενδεχομένου διάπραξης ποινικών αδι-
κημάτων αρχίζει από το 2006 οπότε είχε αρχίσει η διαδικασία
εξαγοράς ποσοστού που κατείχε η HSBC στη Λαϊκή Τράπεζα.
Ερευνάται η εμπλοκή αριθμού φυσικών προσώπων, νομικών
προσώπων, θεσμικών προσώπων, αξιωματούχων του κρά-
τους, τραπεζικών κ.λπ. Αποκαλύπτεται η ύπαρξη πολύπλο-
κων δικτύων εταιρειών, μητρικών, θυγατρικών, συνδεδεμέ-
νων, που χρησιμοποιήθηκαν για εξαγορά ποσοστών τραπε-
ζών. Η παροχή υπέρογκων ποσών δανείων σε πρόσωπα και
εταιρείες με ευνοϊκούς όρους. Η δημιουργία σοβαρών προ-
βλημάτων ρευστότητας σε Κυπριακές Τράπεζες και η ενδε-
χόμενα επιλήψιμη προσπάθεια για κάλυψη υποχρεώσεων και
κενών μέσω του ΕLA και μέσω της έκδοσης χρεογράφων και
ομολόγων. Ερευνάται περαιτέρω, η επαναγορά Ελληνικών
κρατικών ομολόγων μετά την πώληση τους καθώς και ο τρό-
πος πρόκλησης ζημιών από την απομείωσή τους. Ο τρόπος
επέκτασης τραπεζών στο εξωτερικό και ενδεχόμενες επιλή-

ψιμες πρακτικές σε σχέση με την τράπεζα Uniastrum και
Transylvania. Η διοχέτευση ποσών χρημάτων από ιδιωτική
εταιρεία σε διάφορα πρόσωπα και οργανισμούς στην Κύπρο
και η τυχόν διασύνδεση με την όλη επιζήμια διαδικασία και
πορεία του χρηματοπιστωτικού μας τομέα. Η όλη συμπερι-
φορά των αρμόδιων εποπτικών αρχών κατά τον ουσιώδη
χρόνο.

Από την μέχρι σήμερα πορεία των ανακρίσεων αποκαλύ-
πτεται ότι ένας αριθμός φυσικών προσώπων, νομικών προ-
σώπων και οργανισμών, συνέτειναν στην κατάρρευση του
χρηματοπιστωτικού συστήματος και γενικότερα της Κυ-
πριακής οικονομίας. Ερευνάται προσεκτικά και επισταμένα
το ενδεχόμενο πράξεις, παραλείψεις και συμπεριφορές προ-
σώπων και οργανισμών κατά την περίοδο 2006-2013 στην
Κύπρο, στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, εντασσόμενες στο
πιο πάνω πλαίσιο, να συνιστούν διάπραξη οποιωνδήποτε ποι-
νικών αδικημάτων.

Στο ευαίσθητο σημείο στο οποίο βρίσκονται οι ανακρίσεις
παρίσταται ανάγκη χρησιμοποίησης ειδικών εμπειρογνωμό-
νων. Μετά την έγκριση της κάλυψης της απαιτούμενης δα-
πάνης από πλευράς της Κυβέρνησης, η διαδικασία επιλογής
ξένου οίκου προς υποβοήθηση της ανακριτικής ομάδας βρί-
σκεται σε προχωρημένο στάδιο. Η όλη διαδικασία διεξάγε-
ται υπό την εποπτεία της Νομικής Υπηρεσίας με τρόπο προ-
σεκτικό και μελετημένο έτσι ώστε να γίνει η καλύτερη δυ-
νατή διερεύνηση όλων των εγειρόμενων θεμάτων χωρίς κενά
και παραλείψεις. Η τελική συμπλήρωση της δεν αναμένεται
να περατωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα. Θα διεξαχθεί
βέβαια με τη δέουσα σπουδή, χωρίς όμως να θυσιαστεί η ποι-
ότητα χάριν του χρόνου. Όμως, εκεί όπου στην πορεία μπο-
ρεί ένα θέμα να συμπληρωθεί αυτοτελώς και αποκαλύπτεται
η στοιχειοθέτηση ποινικής υπόθεσης, θα προχωρήσει η ποι-
νική δίωξη εναντίον οποιωνδήποτε ενεχομένων προσώπων
ανά πάσα στιγμή.

Υπό το φως των πιο πάνω δεδομένων, η Νομική Υπηρεσία
επαναβεβαιώνει την αποφασιστικότητα της όπως προβεί
στην πλήρη και ενδελεχή διερεύνηση όλων των εγειρόμενων
θεμάτων που άπτονται του αντικειμένου των ποινικών ανα-
κρίσεων και όπως προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες
εκεί όπου αυτό δικαιολογείται με επαρκή μαρτυρία. n

Σημαντικά θέματα που αφορούν στον τομέα της δια-
σφάλισης της δημόσιας υγείας απασχόλησαν σήμερα
τη Σύνοδο Υπουργών Υγείας της ΕΕ, κατά τη δεύτερη

ημέρα του Συμβουλίου Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής,
Υγείας και Καταναλωτών, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις
Βρυξέλλες στις 9 και 10 Δεκεμβρίου. 

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην πρόοδο που παρατηρεί-
ται επί των προτάσεων Κανονισμών για τα ιατροτεχνολογικά
προϊόντα και τα in vitro ιατροτεχνολογικά προϊόντα, με τους
Υπουργούς να ανταλλάσουν απόψεις και να προχωρούν σε
σημαντικές παραινέσεις όσον αφορά στους πιθανούς τρό-
πους βελτίωσης της διαδικασίας επίβλεψης των ιατροτεχνο-
λογικών προϊόντων, καθώς και τις προϋποθέσεις που πρέπει
να πληρούνται κατά την επανεπεξεργασία όσων είναι κατη-
γοριοποιημένα ως «μιας χρήσης». Σε σχέση με το πρώτο
θέμα, σε παρέμβασή του ο Κύπριος Υπουργός Υγείας τόνισε
τη σημασία της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ των
αρμόδιων Aρχών των κρατών μελών, καθώς και της επιτήρη-
σης της αγοράς μέσω εισαγωγής ενός ηλεκτρονικού συστή-
ματος ταυτοποίησης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
Όσον αφορά στο δεύτερο θέμα, ο Υπουργός, αφού σημείωσε
τους πιθανούς κινδύνους που μια τέτοια πρακτική θα συνε-
πάγεται για τη δημόσια υγεία, αναφέρθηκε σε τρόπους ελα-
χιστοποίησης των σχετικών κινδύνων σε περίπτωση προ-
ώθησής της. 

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το σύστημα επισή-
μανσης «υβριδικής» διατροφής, μεσογειακά κράτη μέλη, ότι
δεν θα πρέπει να τροποποιηθούν οι σημάνσεις τροφίμων κατά
τρόπο που θα επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στη λειτουργία
της ενιαίας αγοράς, επιδρώντας στην οικονομία των κρατών
μελών των οποίων τα προϊόντα αποτελούν τη μεσογειακή
διατροφή, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως η κατ’ εξοχήν υγι-
εινή διατροφή. 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
για την πρόοδο που σημειώνουν τα κράτη μέλη στην υιοθέ-
τηση της οδηγίας για την εφαρμογή των δικαιωμάτων των
ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, η οποία
έχει τεθεί σε εφαρμογή από τις 25 Οκτωβρίου 2013. Σημει-
ώνεται ότι η Κύπρος περιλαμβάνεται στις χώρες που έχουν
ήδη προχωρήσει με εναρμόνιση της νομοθεσίας τους με τη
σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία. n

Θέματα Υγείας απασχόλησαν
το Συμβούλιο Υπουργών Υγείας 
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Ανακοινώθηκαν από τον Πρόεδρο μέτρα 
για την ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό

Την περασμένη Τετάρτη ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας ανακοίνωσε μέτρα
που θα πάρει η Κυβέρνηση για αντιμε-

τώπιση της ανεργίας, η αύξηση της οποίας,
όπως είπε, είναι μια από τις χειρότερες επι-
πτώσεις της οικονομικής κρίσης που βιώ-
νουμε. Η αποφασιστική αντιμετώπιση του
προβλήματος,  πρόσθεσε, δεν μπορεί να είναι
άλλη από την επανεκκίνηση της οικονομίας,
όμως τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν
αναμένεται να συμβάλουν στην άμβλυνση
της.

Μετρά που ανακοινώθηκαν:
Σχέδιο επιχορήγησης της απασχόλησης

σε επιχειρήσεις Λιανικού Εμπορίου που ερ-
γοδοτούν ένα μέχρι τέσσερα άτομα

Η Κυβέρνηση ετοίμασε Προγράμμα €7 εκ.
για επιχορήγηση της απασχόλησης, από το
οποίο θα επωφεληθούν 1.000 επιχειρήσεις
Λιανικού Εμπορίου που εργοδοτούν από ένα
μέχρι τέσσερα άτομα. Οι επιχειρήσεις αυτές,
θα λαμβάνουν για δέκα μήνες επιχορήγηση
κατά 70% του μισθολογικού κόστους ενός
υφιστάμενου υπαλλήλου με δέσμευση του
εργοδότη να συνεχίσει την εργοδότηση για
δύο πρόσθετους μήνες χωρίς επιχορήγηση.

Σχέδιο επιδότησης της πρακτικής κατάρ-
τισης συνδυασμένης με εργοδότηση σε επι-
χειρήσεις του Λιανικού Εμπορίου που ερ-
γοδοτούν από 1 μέχρι 49 άτομα

Από το Σχέδιο αυτό €3 εκ. για επιχειρήσεις
Λιανικού Εμπορίου που απασχολούν από ένα
μέχρι 49 άτομα, ανακοινώνεται Σχέδιο, θα
επωφεληθούν 1.000 άνεργοι που λαμβάνουν
ανεργιακό επίδομα, οι οποίοι θα τοποθετη-
θούν σε επιχειρήσεις για περίοδο ενός μηνός
για σκοπούς πρακτικής εξάσκησης λαμβά-
νοντας ανεργιακό επίδομα.

Οι επιχειρήσεις που θα εργοδοτήσουν
άνεργο, θα λαμβάνουν επιδότηση ύψους 50%
του καταβαλλομένου μισθού, για περίοδο έξι
μηνών, με υποχρέωση του εργοδότη για πρό-
σθετη εργοδότηση του εργοδοτούμενου για
δύο μήνες. 
Ανεργία των Νέων

Σχέδιο €8.5 εκ. για τοποθέτηση άνεργων
νέων πτυχιούχων για απόκτηση εργασιακής
εμπειρίας σε επιχειρήσεις /οργανισμούς
2014.

Μετά την επιτυχία που είχε το «Σχέδιο το-
ποθέτησης ανέργων νέων πτυχιούχων για
απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε επιχειρή-
σεις/οργανισμούς», η Κυβέρνηση προχωρεί
σε επαναπροκήρυξή του. Αναμένεται να επω-
φεληθούν 2.500 άνεργοι νέοι πτυχιούχοι
μέχρι 35 ετών, στους οποίους θα προσφερθεί
ευκαιρία για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας
που θα ενισχύσει τις προοπτικές εργοδότη-
σής τους. Η πρακτική εξάσκηση, θα είναι
διάρκειας έξι μηνών και μετά το τέλος της πε-
ριόδου αυτής θα τους απονεμηθεί πιστοποι-
ητικό εργασιακής εμπειρίας.

Σχέδιο τοποθέτησης ανέργων νέων απο-
φοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχο-
λών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι
και διετούς φοίτησης για απόκτηση εργα-
σιακής εμπειρίας σε επιχειρήσεις/οργανι-
σμούς

Για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας
από νέους, απόφοιτους Μέσης Εκπαίδευσης,
καθώς και αποφοίτους Μεταλυκειακών Σχο-
λών μέχρι και διετούς φοίτησης, οι οποίοι
χωρίς ιδιαίτερη εξειδίκευση, αντιμετωπίζουν
δυσκολίες ένταξης στην αγορά εργασίας,
ανακοινώθηκε ανάλογο Σχέδιο €8.5 εκ. το
οποίο θα λειτουργήσει με τους ίδιους όρους
και προϋποθέσεις με αυτό που αφορά τους
άνεργους νέους πτυχιούχους. Δηλαδή, 500
ευρώ μηνιαίως και επιπλέον κάλυψη των ει-
σφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων. Στόχος παροχή ευκαιριών απόκτησης
εργασιακής εμπειρίας σε 2.500 ανέργους
νέους το 2014, για περίοδο έξι μηνών. 

Έκτακτο Σχέδιο Κατάρτισης Εργαζομέ-
νων σε Ξενοδοχειακές Μονάδες που βρί-
σκονται σε ολική ή μερική αναστολή εργα-
σιών κατά τη χειμερινή περίοδο 

Έκτακτο Σχέδιο για παροχή ευκαιριών κα-
τάρτισης σε εργαζόμενους ξενοδοχειακών
μονάδων, οι οποίοι ευρίσκονται σε καθεστώς
μερικής ή ολικής αναστολής εργασιών κατά
τη χειμερινή περίοδο. Στόχος η βελτίωση των
επαγγελματικών τους δεξιοτήτων και κατ΄
επέκταση η αναβάθμιση του τουριστικού
προϊόντος της Κύπρου.

Στους εργαζόμενους που συμμετέχουν θα
καταβάλλεται από τον εργοδότη, επίδομα
ισόποσο με το μισθό, ωσάν να ευρίσκοντο σε

πλήρη απασχόληση και η Κυβέρνηση θα κα-
ταβάλλει για κάθε εργαζόμενο, ποσό αντί-
στοιχο με το ανεργιακό επίδομα που θα εδι-
καιούτο, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετι-
κής νομοθεσίας. 

Με το Σχέδιο αυτό προωθείται η πολιτική
επιδότησης της εργασίας και όχι της ανερ-
γίας. 

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευ-
σης και Κατάρτισης για Νεοπροσλαμβανό-
μενους Ανέργους στον Τομέα της Ξενοδο-
χειακής Βιομηχανίας, με δαπάνη €2 εκ.

Σκοπός η παροχή επαγγελματικής εκπαί-
δευσης και κατάρτισης σε νεοπροσλαμβανό-
μενους ανέργους χωρίς προηγούμενη πείρα
στον τομέα της Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας
με στόχο την εργοδότησή τους σε Ξενοδο-
χειακές Μονάδες.

Επωφελούμενοι θα είναι: 
(α) άνεργοι εγγεγραμμένοι στα γραφεία

της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για
τουλάχιστον δώδεκα (12) συνεχόμενους
μήνες και οι οποίοι στο παρελθόν δεν εργά-
στηκαν στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία,

(β) Όλες οι Ξενοδοχειακές Μονάδες
Στους συμμετέχοντες θα καταβάλλεται

επίδομα €500. Στις Ξενοδοχειακές Μονάδες
που θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα θα παρέ-
χεται αποζημίωση, επιπλέον του επιδόματος,
για το κόστος οργάνωσης και εφαρμογής
των προγραμμάτων κατάρτισης, περιλαμβα-
νομένου και του κόστους των εκπαιδευτών.
Στόχος η εργοδότηση 1.500 ανέργων.
Κοινωνική συνοχή

Για την καταπολέμηση του κοινωνικού
αποκλεισμού ανακοινώθηκαν τρία Σχέδια τα
οποία αποσκοπούν να βοηθήσουν τους επη-
ρεαζόμενους και να δημιουργήσουν νέες θέ-
σεις εργασίας. 

Παροχή φροντίδας σε χαμηλοσυνταξιού-
χους για διασφάλιση συνθηκών αυτόνομης
διαβίωσης στην κατοικία τους, ώστε να εξα-
σφαλισθεί η παραμονή τους στο οικείο φυ-
σικό και κοινωνικό περιβάλλον. Προϋπολο-
γισμός €1.8 εκ.

Οι υπηρεσίες φροντίδας θα παρέχονται
από εγγεγραμμένους άνεργους στα Γραφεία
της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, οι
οποίοι θα καταρτιστούν σε θέματα φροντί-

δας ηλικιωμένων ατόμων. 
Το Έργο στοχεύει στην παροχή υπηρεσιών

φροντίδας σε 1.000 χαμηλοσυνταξιούχους
και σε εργοδότηση σημαντικού αριθμού
άνεργων συμπολιτών μας. 

Επιδότηση Υπηρεσιών Φροντίδας Παι-
διών για στήριξη των οικονομικά ασθενέστε-
ρων ομάδων του πληθυσμού ώστε να βοη-
θηθούν στην εξεύρεση εργασίας, είτε να πα-
ραμείνουν στην αγορά εργασίας. 

Το Σχέδιο απευθύνεται σε μακροχρόνια
άνεργους που αναζητούν εργασία και είναι
εγγεγραμμένοι στη Δημόσια Υπηρεσία Απα-
σχόλησης και σε εργαζομένους που το ύψος
του μισθού τους είναι τόσο χαμηλό που η ερ-
γασία είναι ασύμφορη. 

Το Σχέδιο στοχεύει στη παροχή υπηρεσιών
φροντίδας σε 1.000 οικογένειες, ενώ ο συνο-
λικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται
στα 4 εκατομμύρια ευρώ. 

Διαμόρφωση Δράσεων και Προγραμμά-
των Κοινωνικής Οικονομίας

Η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του
τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και Κοι-
νωνικής Επιχειρηματικότητας είναι μια νέα
μορφή επιχειρηματικότητας που ήδη εφαρ-
μόζεται σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες δημι-
ουργώντας νέες θέσεις απασχόλησης. 

Η κοινωνική οικονομία περιλαμβάνει συ-
νεταιρισμούς, εταιρείες και ενώσεις. Οι επι-
χειρήσεις αυτές δραστηριοποιούνται ιδιαί-
τερα σε τομείς όπως η κοινωνική προστασία,
οι κοινωνικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες υγείας,
η εκπαίδευση, η γεωργική παραγωγή, η οι-
κοτεχνία/χειροτεχνία.

Οι επιχειρήσεις που δημιουργούνται με
αυτό τον τρόπο ουσιαστικά προσφέρουν
υπηρεσίες στις ευάλωτες ομάδες του πληθυ-
σμού με πολύ χαμηλό κόστος και δεν έχουν
κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

Ο προϋπολογισμός του Έργου είναι 6 εκα-
τομμύρια ευρώ και στόχος είναι να επιδοτη-
θούν 180 κοινωνικές επιχειρήσεις. 

Μέσα από την εφαρμογή των πιο πάνω
Σχεδίων αναμένεται να ενταχθούν στην ερ-
γασία τουλάχιστον 7500 άνεργοι, να επωφε-
ληθούν 2000 οικογένειες που ανήκουν στις
ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, όπως και
σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων. n

Καταδίκες για παραβάσεις της Νομοθεσίας 
για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία

Μέσα στα πλαίσια της αρμοδιότητας
του το Τμήμα Επιθεώρησης Εργα-
σίας προώθησε την ποινική δίωξη

εργοδοτών και διευθυντών εταιρειών που
παρέβηκαν τις διατάξεις της Νομοθεσίας η
οποία αφορά θέματα Ασφάλειας και Υγείας
στην Εργασία. Ως αποτέλεσμα των διώξεων
αυτών το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας
καταδίκασε μέσα στο 2013 τους πιο κάτω:

1. Την εταιρεία «Mertinax Constructions
Ltd», που δραστηριοποιείται στον τομέα των
κατασκευών, σε πρόστιμο €300, για παρά-
λειψη υποβολής στον Αρχιεπιθεωρητή πριν
από την έναρξη των εργασιών, γνωστοποί-
ησης για την εκτέλεση οικοδομικών εργα-
σιών, κατά παράβαση των Κανονισμών.

2. Την κα Χριστούλα Ανδρέου, διευθύν-
τρια της εταιρείας «Mertinax Constructions

Ltd», σε πρόστιμο €400, για παράλειψη υπο-
βολής στον Αρχιεπιθεωρητή πριν την έναρξη
των εργασιών, γνωστοποίησης για την εκτέ-
λεση οικοδομικών εργασιών από την εται-
ρεία την οποία διεύθυνε, κατά παράβαση
των Κανονισμών. 

3. Την εταιρεία «Christoforos & Olympios
Tomazou Ltd», που δραστηριοποιείται σε ερ-
γασίες ανύψωσης και διακίνησης φορτίων,
σε συνολικό πρόστιμο €7900, για τις πιο
κάτω παραβάσεις του περί Ασφάλειας και
Υγείας στην Εργασία Νόμου, των περί Δια-
χείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας
στην Εργασία Κανονισμών, των περί Ελαχί-
στων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας
στους Χώρους Εργασίας Κανονισμών και
του περί Εργοστασίου Νόμου, που προκάλε-
σαν τον θανάσιμο τραυματισμό προσώπου

στην εργασία και έθεσαν σε κίνδυνο άλλα
εργοδοτούμενά της πρόσωπα καθώς και
άλλα πρόσωπα στην εργασία:

(α) Παράλειψη λήψης κατάλληλων μέ-
τρων κατά τη διάρκεια ανύψωσης περονο-
φόρου οχήματος με γερανό.

(β) Παράλειψη κατοχής γραπτής εκτίμη-
σης των κινδύνων που δημιουργούνται από
τις δραστηριότητές της.

(γ) Παράλειψη εξασφάλισης Έκθεσης Επι-
θεώρησης που να είναι σε ισχύ, κινητού γε-
ρανού που χρησιμοποιούσε για την εκτέλεση
εργασιών.

4. Τον κ. Χριστόφορο Τουμάζου, διευ-
θυντή της εταιρείας «Christoforos & Olym-
pios Tomazou Ltd», σε πρόστιμο €700, για
παράλειψη κατοχής γραπτής εκτίμησης των
κινδύνων που δημιουργούνταν από τις δρα-

στηριότητες που διεξήγαγε η εταιρεία την
οποία διεύθυνε, κατά παράβαση των περί
Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας
στην Εργασία Κανονισμών, με αποτέλεσμα
να θέσει σε κίνδυνο πρόσωπα που εργοδο-
τούνται από την εταιρεία καθώς και άλλα
πρόσωπα στην εργασία.

5. Την εταιρεία «Μιχάλης Α. Τσαππαλέ-
στρας (υλικά οικοδομής) Λτδ», που δραστη-
ριοποιείται στον τομέα του λιανικού εμπο-
ρίου, σε πρόστιμο €700, για παράλειψη κα-
τοχής γραπτής εκτίμησης των κινδύνων που
δημιουργούνταν από τις δραστηριότητές
της, κατά παράβαση των περί Διαχείρισης
Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργα-
σία Κανονισμών, με αποτέλεσμα να θέσει σε
κίνδυνο πρόσωπα που εργοδοτούνται από
την εταιρεία καθώς και τρίτα πρόσωπα. n
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Βελτίωση της διασυνοριακής προστασίας των καταναλωτών: 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει τη γνώμη σας 

ΗΕυρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δια-
βούλευση με τους καταναλωτές, τις
ενώσεις προστασίας των καταναλω-

τών και τις επιχειρήσεις με σκοπό να κατα-
λήξει στους βέλτιστους τρόπους για την ενί-
σχυση της προστασίας των καταναλωτών
κατά τις διασυνοριακές συναλλαγές. 

Ο αρμόδιος για την πολιτική για τους κα-
ταναλωτές ευρωπαίος επίτροπος, κ. Neven
Mimica, δήλωσε: 

«Η βελτίωση της ουσιαστικής άσκησης των
δικαιωμάτων των καταναλωτών είναι μία
από τις προτεραιότητές μου. Σήμερα, μπο-
ρούμε να κάνουμε τις αγορές μας σε όλη την
Ευρώπη σαν να ήταν ο κεντρικός δρόμος της
πόλης μας. Θέλω να ακούσω τις απόψεις των
καταναλωτών, ιδιοκτητών καταστημάτων,
επιχειρήσεων κ.ά. για το πώς μπορούμε να
έχουμε καλύτερη προστασία, ιδίως στις δια-
συνοριακές συναλλαγές, χωρίς να αυξήσουμε
τη γραφειοκρατία.» 

Η διαβούλευση είναι ανοιχτή έως τις 31
Ιανουαρίου 2014 και γίνεται από το ∆ιαδί-
κτυο. 

Για περισσότερες πληροφορίες: http:
//www.ecccyprus.org/index.php/el/news/
91-2013-11-03-08-46-50.html

Δικαιώματα επιβατών αεροπορικών με-
ταφορών

Σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης, ακύ-
ρωσης της πτήσης ή υπεράριθμων κρατή-
σεων, έχετε δικαίωμα είτε να: 

* προωθηθείτε στον τελικό προορισμό σας
υπό παρεμφερείς συνθήκες, είτε να 

* σάς επιστραφεί το αντίτιμο του εισιτη-
ρίου σας και, αν χρειαστεί, να επιστρέψετε
χωρίς καμία επιβάρυνση στον αρχικό τόπο
αναχώρησής σας. 

Σε περίπτωση μεγάλης καθυστέρησης, δη-
λαδή αν η πτήση σας καθυστερήσει  3 ή πε-
ρισσότερες ώρες, δικαιούστε επίσης αποζη-
μίωση (αν αποδεχθείτε όμως την επιστροφή
χρημάτων, ο αερομεταφορέας δεν είναι υπο-
χρεωμένος να φροντίσει για τη συνέχιση του
ταξιδιού σας ή να σας παράσχει περαιτέρω
βοήθεια). 

Ο αερομεταφορέας υποχρεούται να σας
ενημερώσει για τα δικαιώματά σας και για
τον λόγο της άρνησης επιβίβασης, ακύρω-
σης ή μεγάλης καθυστέρησης (πάνω από 2
ώρες, ή 4 ώρες αν η απόσταση της πτήσης
είναι μεγαλύτερη από 3.500 χλμ.). 

Γεύματα και κατάλυμα: Μπορεί επίσης να
δικαιούστε δωρεάν αναψυκτικά, γεύματα,
δυνατότητα επικοινωνίας (όπως δωρεάν τη-
λεφωνικές κλήσεις) και, αν χρειαστεί, πα-
ροχή καταλύματος, ανάλογα με την από-
σταση της πτήσης και τη διάρκεια της καθυ-
στέρησης

Χρηματική αποζημίωση: Επίσης, αν δεν
σας επιτραπεί η επιβίβαση, ή αν η πτήση σας
ακυρωθεί ή φτάσει με καθυστέρηση μεγαλύ-
τερη από 3 ώρες στον τελικό προορισμό που
αναφέρεται στο εισιτήριό σας, μπορεί να δι-
καιούστε αποζημίωση ύψους 250 - 600 ευρώ,
ανάλογα με την απόσταση της πτήσης: 

Πτήσεις εντός της ΕΕ
* έως 1.500 χλμ: 250 ευρώ 
* πάνω από 1.500 χλμ: 400 ευρώ 
Πτήσεις μεταξύ αεροδρομίου της ΕΕ και αε-

ροδρομίου εκτός ΕΕ 
* έως 1.500 χλμ: 250 ευρώ 

* 1.500 – 3.500 χλμ: 400 ευρώ 
* πάνω από 3.500 χλμ: 600 ευρώ 

Σε περίπτωση ακύρωσης πτήσης, δεν θα
λάβετε αποζημίωση αν: 

* η ακύρωση οφειλόταν σε έκτακτες συν-
θήκες π.χ. σε κακές καιρικές συνθήκες, ή 

* είχατε ενημερωθεί για την ακύρωση 2
εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη
ημερομηνία πτήσης, ή 

* σας προσφέρθηκε εναλλακτική πτήση
για την ίδια διαδρομή και με παρεμφερή ώρα
άφιξης. 
Υπόθεση μήνα

Καταναλωτής συριακής καταγωγής, ο
οποίος διαμένει μόνιμα στην Κύπρο θα ταξί-
δευε με τη σύζυγό του Ρουμανικής καταγω-
γής, από την Πάφο στην Girona με Ιρλαν-
δική εταιρεία αερομεταφορών. 

Κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων δεν επι-
τράπηκε στο καταναλωτή να ταξιδέψει διότι
όπως του ανέφεραν δεν είχε τα απαραίτητα
ταξιδιωτικά έγγραφα.

Σημειώνεται ότι ο καταναλωτής είχε μαζί
του το Δελτίο Διαμονής (Resident Card) ως
μέλος οικογένειας πολίτη της Ένωσης που
δεν είναι υπήκοος κράτους μέλους της Ένω-
σης, έγκυρο διαβατήριο και ταυτότητα εκδι-

δόμενη από την Κυπριακή Δημοκρατία.
Παρά τις διάφορες συζητήσεις που έγιναν
μεταξύ της εταιρείας και του καταναλωτή,
τελικά δεν του επιτράπηκε να ταξιδέψει. 

Έπειτα από μερικές βδομάδες, ο κατανα-
λωτής επικοινώνησε με το Ευρωπαϊκό Κέν-
τρο Καταναλωτή της Κύπρου και με τη βοή-
θεια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή
της Ιρλανδίας του δόθηκε αποζημίωση
ύψους €400, σύμφωνα με τον Κανονισμό
261/2004 και το αντίτιμο του εισιτηρίου του
οποίου δεν του επιτράπηκε να ταξιδέψει. n

Για περισσότερες πληροφορίες ή για υπο-
βολή καταγγελίας/ παραπόνου απευθύνε-
στε: 

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή (ΕΚΚ)
Κύπρου  

Α. Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία, Κύπρος 
Τηλ. 22867177, Φαξ. 22375120 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ecccyprus@

mcit.gov.cy
Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.ecccy-

prus.org

Ευχές και εκδηλώσεις ΠΑΣΥΔΥ Πάφου

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση

Το Τμηματικό Συμβούλιο ΠΑΣΥΔΥ
Πάφου σε συνεργασία με τον Δήμο
Πάφου, διοργανώνουν την παιδική θεα-
τρική παράσταση «Καλές Γιορτές με τον
Νικολάκη» της παιδικής σκηνής Δώρου
Κυριακίδη, την Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου,
ώρα 4.30 μ.μ. στο Μαρκίδειο Θέατρο.
Είσοδος ελεύθερη για όλα τα παιδιά.

Το Επαρχιακό Συμβούλιο
της ΠΑΣΥΔΥ Πάφου 

σας εύχεται
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ 

και το 2014
να σας χαρίσει

ΥΓΕΙΑ, ΕΥΤΥΧΙΑ 
ΚΑΙ ΧΑΡΑ

Τιμήθηκαν αφυπηρετήσαντες
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος το Επαρ-

χιακό Συμβούλιο ΠΑΣΥΔΥ Πάφου στην κα-
θιερωμένη Χριστουγεννιάτικη χοροεσπερίδα
του τίμησε όλους τους αφυπηρετήσαντες
συναδέλφους κατά τη διάρκεια του 2013.

Τόσο ο Πρόεδρος του Επαρχιακού Συμ-
βουλίου όσο και ο Γενικός Γραμματέας της
ΠΑΣΥΔΥ που παρευρέθηκε στην εκδήλωση,
ευχαρίστησαν όλους τους τιμώμενους για
την πολύχρονη προσφορά τους στη Δημό-

σια Υπηρεσία και τους πρόσφεραν αναμνη-
στική πλακέτα.

Διήμερη εκδρομή ΠΑΣΥΔΥ Πάφου
Μεγάλος αριθμός Δημοσίων Υπαλλήλων και
φίλων τους, συμμετείχαν στη διήμερη εκ-
δρομή που διοργάνωσε το Επαρχιακό Συμ-
βούλιο ΠΑΣΥΔΥ Πάφου στην Αγ. Νάπα.
Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να επι-
σκεφθούν ενδιαφέροντα μέρη και εκκλησίες
του τόπου μας και να διανυχτερεύσουν στο
ξενοδοχείο ΑΙΝΕΙΑΣ στην Αγ. Νάπα.

Ευχές για Καλά Χριστούγεννα με Υγεία 
εύχεται ο Πρόεδρος του  Σωματείου 

«Περικλής Δημητρίου», Σωκράτης Σωκράτους
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Ηθέση ότι τα περιβαλλοντικά ζητήματα τυχαίνουν κα-
λύτερου χειρισμού μέσα από τη συμμετοχή όλων των
ενδιαφερόμενων πολιτών τονίστηκε από τον

Υπουργό Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος στη
δημόσια διαβούλευση με θέμα «Εφαρμογή της περιβαλλον-
τικής νομοθεσίας στην Κύπρο στους τομείς φύση, από-
βλητα/ρύπανση και περιβαλλοντικές μελέτες». Η δημόσια
διαβούλευση εγκαθιδρύθηκε με βάση απόφαση του Υπουρ-
γικού Συμβουλίου με σκοπό όπως αναφέρθηκε να έρθει η
Κυβέρνηση πιο κοντά στον πολίτη. Το κάθε Υπουργείο επι-
λέγει ένα θέμα από τις αρμοδιότητές του για να διαβου-
λεύεται με τους πολίτες, το κοινό και τους μη κυβερνητικούς
οργανισμούς και το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων
και Περιβάλλοντος επέλεξε τον τομέα του περιβάλλοντος
για να δείξει τη σημασία που δίνεται στον τομέα αυτό. 

Δέκα σχεδόν χρόνια μετά την ένταξή μας στην οικογένεια
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν γίνει προσπάθειες σε ένα
κράτος όπως η Κύπρος, να εφαρμόσθεί το περιβαλλοντικό
κεκτημένο ως μέρος του ευρύτερου ευρωπαϊκού κεκτημένου
αλλά με μια πολύ μεγάλη ιδιαιτερότητα. Εκτός από ελάχι-
στες περιπτώσεις, πριν από το 2002 δεν υπήρχαν 
νομοθετικές ρυθμίσεις σε θέματα περιβάλλοντος. Τομείς

όπως η προστασία από τη ρύπανση και οι
περιβαλλοντικές μελέτες είχαν κάποια
ιστορία αφού δρομολογήθηκαν από πριν.
Όμως άλλοι τομείς όπως η προστασία
της βιοποικιλότητας, η αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής, η διαχείριση απο-
βλήτων και η ανακύκλωση, ήταν πρωτό-
γνωροι για την Κύπρο.

Τονίστηκε στα πλαίσια της διαβούλευ-
σης ότι ο τομέας του περιβάλλοντος είναι
ένας ανερχόμενος τομέας για τον οποίο
έχουν τεθεί πολύ υψηλοί στόχοι και ειδι-
κοί της Διεθνούς Τράπεζας έχουν διεξέλ-
θει την αξιολόγηση στον τομέα αυτό με
σαφείς οδηγίες όπως τύχει της κατάλλη-
λης αναβάθμισης για να μπορεί να διεκ-
περαιώσει τις υποχρεώσεις του κράτους για προστασία του
περιβάλλοντος.

Δεν πρέπει να μας διαφεύγει ποτέ ότι μέσω των περιβαλ-
λοντικών δράσεων αναβαθμίζεται η ποιότητα ζωής και δη-
μιουργούνται πράσινες θέσεις εργασίας στο πλαίσιο της πρά-
σινης οικονομίας και ανάπτυξης. Έχουμε στόχο να δημιουρ-
γήσουμε για το αύριο και η δημιουργία αυτή είναι άμεσα
συνυφασμένη με την προστασία της φύσης, με τα προγράμ-
ματα ανακύκλωσης, με τη διαχείριση αποβλήτων και με την
καταστολή της αύξησης της θερμοκρασίας της Γης.

Η εφαρμογή του θεσμού των περιβαλλοντικών μελετών
στην Κύπρο έχει προσφέρει πολλά μέχρι τώρα και έχει δώσει
την ευκαιρία απασχόλησης σε δεκάδες νέους πτυχιούχους σε
μελετητικά γραφεία και σε ειδικές περιβαλλοντικές ή δια-
χειριστικές μελέτες. Το ίδιο συμβαίνει και με τον τομέα της
προστασίας της φύσης, ένας τομέας ο οποίος δέχεται μεγάλη
πίεση ως εκ των πραγμάτων, αφού οι περιοχές NATURA
2000 αποτελούν τα κρίσιμα φυσικά αποθέματά μας σε ευρω-

παϊκό επίπεδο, με δεσμεύσεις για την προστασία των ειδών
και οικοτόπων που συντηρούν, αλλά ταυτόχρονα αποτελούν
και πεδίο όπου πολεοδομικά μπορεί να προταθούν διάφορα
έργα.

Υπάρχουν όμως πολλά ακόμη να γίνουν στον τομέα του
περιβάλλοντος ώστε η αναπτυξιακή πορεία της κοινωνίας
μας να περιλαμβάνει όλες τις περιβαλλοντικές παραμέτρους,
σε μια προσπάθεια να καταστεί πραγματικά αειφόρος και
αποτελεσματική από πλευράς διαχείρισης των πόρων που
διαθέτει.

Όπως γράψαμε ήδη στην προηγούμενη μας έκδοση το
Κέντρο που εγκαινιάστηκε στην Αθαλάσσα αναμένεται να
συμβάλει στην ορθή πληροφόρηση της νέας γενιάς και γε-
νικά του κοινού για τη διαμόρφωση ορθολογικής περιβαλ-
λοντικής συνείδησης.

Στις φωτογραφίες εικόνες από το Κέντρο Περιβαλλοντι-
κής Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης στην Αθαλάσσα για το
οποίο γράψαμε στην προηγούμενη μας έκδοση. n

Έγιναν βήματα αλλά μένουν πολλά για να γίνουν στον τομέα περιβάλλοντος
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Το Τμηματικό Συμβούλιο ΠΑ.ΣΥ.ΔΥ Λεμεσού διοργανώνει 
Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση

για τα παιδιά των Δημοσίων Υπαλλήλων στο Μέγαρο ΠΑ.ΣΥ.ΔΥ
Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2013, 10:30 π.μ – 13:00 π.μ.

Ελάτε να περάσουμε όμορφα παρέα με Άγιο Βασίλη! 
Θα προσφέρονται αλμυρά και ποτά.

Επιφυλάσσονται εκπλήξεις για τα παιδιά !!!
Είσοδος: ΕΛΕΥΘΕΡΗ!!!!

Για συμμετοχές μέχρι 19/12/2013
Γιώργος Σοφοκλέους

99434677

Η επικαιρότητα του ΜΑΘ

ΗΕπιτροπή Γυναικών της Οργάνωσης μας
μαζί με άλλες γυναικείες Οργανώσεις βρέ-
θηκαν στο πλευρό του Πολυδύναμου Κέν-

τρου του Δήμου Λευκωσίας και του Κοινωνικού
Παντοπωλείου ΑΓΚΑΛΙΑ ενόψει των Χριστου-
γέννων ενώνοντας τις δυνάμεις τους και τη δράση
τους υπό τον τίτλο Οι γυναίκες στην πρώτη
γραμμή. n

Οι γυναίκες της Κύπρου 
στηρίζουν 
Φιλανθρωπικά 
Ιδρύματα
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ΝEΑ ΑπO τηΝ ΕυρωπΑϊΚH EΝωση

Συμβούλιο της Ευρώπης: Η λιτότητα
υπονομεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα

Η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 έχει μετατραπεί σε μια
νέα πολιτική πραγματικότητα λιτότητας που απειλεί την κοι-
νωνική αλληλεγγύη και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευ-
ρώπη, τονίζει σε έκθεσή του το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Τα μέτρα λιτότητας σε όλη την Ευρώπη έχουν υπονομεύσει
τα ανθρώπινα δικαιώματα σε σημαντικούς τομείς, τόνισε το
Συμβούλιο της Ευρώπης, παρουσιάζοντας την έκθεση «Δια-

σφαλίζοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα σε καιρούς οικονομικής κρίσης», σύμφωνα με την
οποία οι πολιτικές της ΕΕ στις χώρες που έχουν οικονομικά προβλήματα αγνοούν τα αν-
θρώπινα δικαιώματα στα προγράμματα λιτότητας.

Οι δημόσιες κοινωνικές δαπάνες αποτελούν τον κύριο στόχο των μέτρων λιτότητας σε πολ-
λές χώρες της ΕΕ, αναφέρει η έκθεση. Αυτό έχει συμβεί με περικοπές στο μισθολογικό κόστος,
ειδικά για την εκπαίδευση, την υγεία και στους εργαζομένους στον δημόσιο τομέα, τον εξορ-
θολογισμό των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, την εξάλειψη ή τη μείωση των επιδο-
τήσεων για τα καύσιμα, γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα, με αυστηρότερους όρους προσβα-
σιμότητας για μια σειρά κοινωνικών οφελών, και άλλες περικοπές στα συστήματα εκπαίδευ-
σης και υγειονομικής περίθαλψης.

Πολλές κυβερνήσεις στην Ευρώπη που επιβάλουν μέτρα λιτότητας έχουν ξεχάσει τις υπο-
χρεώσεις τους απέναντι στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Πολλά στοιχεία στην έκθεση δείχνουν ότι οι χώρες που έχουν λάβει διεθνές δάνειο διάσω-
σης έχουν υποστεί το μεγαλύτερο πλήγμα. Από το 2007, οι άστεγοι έχουν αυξηθεί σε 15 από
τις 21 χώρες που εξετάστηκαν. Η κρίση αποτελεί την κύρια αιτία για την αύξηση των αστέ-
γων σε Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουν επί-
σης αναδυθεί νέες ομάδες αστέγων, όπως μετανάστες, νέοι, γυναίκες και οικογένειες, τονίζει
η έκθεση.

Ακόμη η λιτότητα έχει πλήξει το δικαίωμα στην τροφή, καθώς οι κυβερνήσεις έχουν πε-
ριορίσει τις επιδοτήσεις των τροφίμων χωρίς επαρκείς διασφαλίσεις για πρόσβαση στα ελά-
χιστα απαραίτητα επίπεδα. Πλήγμα έχει υποστεί και το δικαίωμα στην εκπαίδευση, κυρίως
λόγω των μειώσεων στους προϋπολογισμούς για την παιδεία. Στην Ελλάδα, η Τρόικα έχει
ζητήσει οι δημόσιες δαπάνες για την υγεία να μην υπερβαίνουν το 6% του ΑΕΠ, έχοντας δυ-
νητικά σοβαρά αποτελέσματα στη δημόσια υγεία.  

Πολλές κυβερνήσεις έχουν προχωρήσει σε πολιτικές λιτότητας, παραμερίζοντας συχνά κα-
νάλια συμμετοχής και κοινωνικού διαλόγου με το πρόσχημα της εθνικής οικονομικής ανάγ-
κης, αναφέρει η έκθεση.  n

Η προστασία των δεδομένων 
διχάζει τους Ευρωπαίους

Σχέδιο δράσης για να μην χαθούν άλλες
ζωές μεταναστών στη θάλασσα

Η ΕΕ ανακοίνωσε ριζικά μέτρα για ενίσχυση των περιπο-
λιών στα θαλάσσια σύνορά της σε μια προσπάθεια αποτρο-
πής ναυαγίων με μετανάστες που προσπαθούν να φθάσουν
στην Ευρώπη διασχίζοντας τη Μεσόγειο.

Κάθε χρόνο πολλές εκατοντάδες μετανάστες διασχίζουν
τη Μεσόγειο στην προσπάθειά τους να φθάσουν στις ευ-
ρωπαϊκές ακτές. Τον περασμένο Οκτώβριο περισσότεροι

από 360 μετανάστες πνίγηκαν όταν το πλοίο στο οποίο επέβαιναν ανετράπη κοντά στο μικρό
ιταλικό νησί της Λαμπεντούζα.

Για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο επανάληψης της τραγωδίας στη Λαμπεντούζα, η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να έχουν οι μετανάστες τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση
ασύλου ακόμη και αν βρίσκονται εκτός ΕΕ, έτσι ώστε να μην είναι υποχρεωμένοι να κάνουν
επικίνδυνα, συχνά, ταξίδια για να φθάσουν στην Ευρώπη. 

Σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική της ΕΕ, οι αιτούντες άσυλο, πολλοί από τους οποίους
εγκαταλείπουν τη χώρα τους για να ξεφύγουν από εμπόλεμες καταστάσεις και διώξεις, πρέ-
πει να βρίσκονται σε ευρωπαϊκό έδαφος προκειμένου να υποβάλουν αίτηση για καθεστώς
πρόσφυγα.

Η πρόταση προβλέπει ότι ο Frontex, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαχείρισης των Συνόρων,
θα χρησιμοποιεί σκάφη κρατών μελών της ΕΕ για την εκτέλεση περιπολιών στη θαλάσσια πε-
ριοχή μεταξύ Κύπρου και Ισπανίας, επιχείρηση που θα κοστίσει γύρω στα 14 εκατ. ευρώ ετη-
σίως.

Επιπλέον, το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ πρότεινε την παροχή διοικητικής βοήθειας σε
κράτη μέλη που καταβάλλουν τεράστιες προσπάθειες για να αντεπεξέλθουν στον μεγάλο
αριθμό αιτήσεων ασύλου.

Μεταξύ των προτεινόμενων μέτρων είναι και η καταβολή στα κράτη μέλη 6.000 ευρώ για
κάθε πρόσφυγα που εγκαθίσταται στο έδαφός τους. Το μέτρο αυτό θα παροτρύνει τις χώρες
της ΕΕ να αναλαμβάνουν π.χ. την αερομεταφορά προσφύγων απευθείας από τα στρατόπεδα
προσφύγων ή τις ζώνες συρράξεων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε επίσης να συναφθούν συμφωνίες για από κοινού διαχεί-
ριση της μετανάστευσης με χώρες εκτός ΕΕ, κυρίως χώρες της Βόρειας Αφρικής, τις οποίες
διασχίζουν πολλοί μετανάστες για να φθάσουν στην Ευρώπη. 

Οι υπουργοί Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων πρόκειται να συζητήσουν τη νέα
πρωτοβουλία προτού ληφθεί η τελική απόφαση στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στις 19-20 Δε-
κεμβρίου. n

Οι νέοι Ευρωσκεπτικιστές απειλούν την ομάδα
«Ευρώπη Ελευθερίας και Δημοκρατίας»

Οι δημοσκοπήσεις σε όλη την Ευρώπη προβλέπουν σημαν-
τική άνοδο της ακροδεξιάς στις επόμενες Ευρωεκλογές. Τα
σχέδια, ωστόσο, για το σχηματισμό νέας ευρωσκεπτικιστικής
ομάδας στην επόμενη Ευρωβουλή, ίσως σημάνουν το «τέλος»
της ομάδας «Ευρώπη Ελευθερίας και Δημοκρατίας». 

Από τότε που η Γαλλίδα ακροδεξιά Marine Le Pen επισκέ-
φθηκε τη Χάγη και συναντήθηκε με τον ομοϊδεάτη της Ολ-

λανδό Geert Wilders, ο φόβος της ανόδου της άκρας δεξιάς στο επόμενο Ευρωκοινοβούλιο
κυριάρχησε στα πρωτοσέλιδα. Le Pen και Wilders ανακοίνωσαν τα σχέδιά τους για το σχη-
ματισμό μιας ομάδας στο επόμενο Κοινοβούλιο: ενός συνασπισμού μεταξύ εθνικών κομμά-
των για την υπεράσπιση μιας κοινής πολιτικής ατζέντας.

Το γαλλικό Εθνικό Μέτωπο και το ολλανδικό Κόμμα της Ελευθερίας, το αυστριακό Κόμμα
της Ελευθερίας, το φλαμανδικό Vlaams Belang, οι Σουηδοί Δημοκράτες και η ιταλική Λίγκα
του Βορρά είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα ενώσουν τις δυνάμεις τους.

Προκειμένου μια πολιτική ομάδα να ενταχθεί στην Ευρωβουλή θα πρέπει να ξεπεράσει το
όριο των 25 ευρωβουλευτών, οι οποίοι θα πρέπει με τη σειρά τους να προέρχονται από του-
λάχιστον 7 κράτη μέλη της ΕΕ.

Τα ακροδεξιά κόμματα είναι πεπεισμένα ότι θα ξεπεράσουν το απαιτούμενο όριο για να
σχηματίσουν τη νέα πολιτική ομάδα, με τα έξι κόμματα να αναφέρονται ως η βάση της συ-
νεργασίας τους. 

Ωστόσο καθώς σχηματίζεται αυτή η νέα ευρωσκεπτικιστική ομάδα, η ακροδεξιά ομάδα
«Ευρώπη Ελευθερίας και Δημοκρατίας» που υπάρχει ήδη στην Ευρωβουλή τείνει να βρεθεί
στο περιθώριο. Σήμερα η ομάδα «Ευρώπη Ελευθερίας και Δημοκρατίας» έχει 32 μέλη που εκ-
προσωπούν ψηφοφόρους από 11 χώρες της ΕΕ. Περιλαμβάνει και την ιταλική Λίγκα του
Βορρά, η οποία θα εγκαταλείψει την ομάδα κοστίζοντάς της σημαντικό αριθμό εδρών.

Η ομάδα «Ευρώπη Ελευθερίας και Δημοκρατίας» θα πρέπει να αναζητήσει εναλλακτικές
για να σχηματίσει μια νέα στερεή βάση, λέει ο Yves Bertoncini από το γαλλικό think tank
«Notre Europe». «Θα πρέπει να συγκεντρώσουν ευρωβουλευτές από διαφορετικά κράτη μέλη,
και πιθανώς να προσελκύσουν κάποιους από άλλες πολιτικές ομάδες. Είναι μεγάλη πρό-
κληση».

Οι εκτιμήσεις των αναλυτών για τον αριθμό των ευρωσκεπτικιστών ευρωβουλευτών μετά
τις ευρωεκλογές του 2014 κυμαίνονται από 90 έδρες μέχρι και 190 (το ¼ δηλαδή των εδρών).

Ωστόσο ακόμη και εάν η επόμενη Ευρωβουλή περιλαμβάνει δύο ακροδεξιές ομάδες, αυτό
δεν τους εγγυάται και επιρροή στις ευρωπαϊκές υποθέσεις, σύμφωνα με αναλυτές. n

Έρευνα / Επιμέλεια:
Κυριάκος  Ανδρέου

Η προοπτική συμφωνίας για τον προτεινόμενο κανονισμό
προστασίας των δεδομένων μέχρι την επόμενη άνοιξη, που
συνιστά βασικό στόχο της Επιτρόπου Δικαιοσύνης Viviane
Reding, τίθεται υπό αμφισβήτηση μετά την αποτυχία των
υπουργών να συμφωνήσουν στα βασικά σημεία αυτής.

Οι υπουργοί δικαιοσύνης των «28» προσπάθησαν να βρουν
μια συμφωνία στην ιδέα της «υπηρεσίας μιας στάσης» για την

προστασία των δεδομένων. Η εν λόγω μεταρρύθμιση έχει ως στόχο να ενοποιήσει τις απαι-
τήσεις προστασίας των δεδομένων και να εξαλείψει τις επικαλύψεις που απαιτούνται για να
εξασφαλιστεί η συμμόρφωση σε πολλές αγορές, καθιστώντας ευκολότερη τη λειτουργία των
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε πολλές χώρες.

Οι εταιρείες κοινώς θα ασχολούνται με μία ενιαία αρχή προστασίας δεδομένων- τη λεγό-
μενη υπηρεσία μιας στάσης- στη χώρα όπου έχουν έδρα.

Η πρόταση προβλέπει επίσης και οι πολίτες να μπορούν να βασίζονται στην υπηρεσία μίας
στάσης και στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλίζουν τα δικά τους δικαιώ-
ματα.

Η Γερμανία είναι αντίθετη στην πρόταση αυτή, με την στήριξη μάλιστα της Τσεχίας, της Δα-
νίας και της Ουγγαρίας.

Στο μεταξύ, Ηνωμένο Βασίλειο και Σουηδία, που είναι υπέρ της πρότασης για υπηρεσία
μίας στάσης, επιμένουν στο επιχείρημά τους ότι δεν πρέπει να είναι κανονισμός αλλά οδηγία,
επιτρέποντας στα κράτη μέλη μεγαλύτερη ευελιξία στην μεταφορών των κανόνων στα εθνικά
τους δίκαια.

Οι υπουργοί συμφώνησαν επί της αρχής στην υπηρεσία μίας στάσης τον Οκτώβριο, ωστόσο
η έλλειψη προόδου για την εύρεση συμφωνίας αποτελεί πλήγμα σε αυτό το τόσο περίπλοκο
ζήτημα.

«Η σημερινή συνάντηση ήταν απογοητευτική για την προστασία δεδομένων… σήμερα πή-
γαμε πίσω και είμαι πολύ απογοητευμένη για αυτό, καθώς μια ταχεία συμφωνία θα ήταν ση-
μαντική για τους πολίτες και τις εταιρείες μας», τόνισε η Επίτροπος Reding.

Στις 21 Οκτωβρίου, οι ευρωβουλευτές της επιτροπής πολιτικών ελευθεριών ψήφισαν υπέρ
της ενίσχυσης των νόμων για την προστασία των δεδομένων, περιλαμβάνοντας μάλιστα και
σχέδια για επιβολή προστίμων μέχρι και 100εκ € σε εταιρείες που παραβιάζουν τους κανόνες,
όπως πχ Yahoo!, Facebook ή Google.

Τόσο η Ευρωβουλή όσο και η Reding εδώ και καιρό τονίζουν την ανάγκη για ισχυρότερη
προστασία των δεδομένων. n
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AπΟ την EλλΑδΑ κΑι τΟν υπΟλΟιπΟ KΟσμΟ

Η Ιρλανδία άφησε πίσω της το μνημόνιο,
όχι όμως τη λιτότητα

Έπειτα από τρία χρόνια, η Ιρλανδία την Κυριακή βγήκε επί-
σημα από το μνημόνιο, εξέλιξη ορόσημο στις προσπάθειες
της Ευρωζώνης να επιλύσει την κρίση χρέους. Η έξοδος απο-
τελεί στιγμή ορόσημο, αλλά όχι το τέλος της διαδρομής, επι-
σημαίνει ο υπουργός Οικονομικών Μάικλ Νούναν.

Η οικονομία της Ιρλανδίας αναμένεται να επεκταθεί κατά
2% τον επόμενη χρονιά με την ανεργία να υποχωρεί στο 13%

από το υψηλό του 15,1% το 2012 και το Δουβλίνο ευελπιστεί ότι δεν θα χρειαστεί γραμμή
πίστωσης ως εξασφάλιση έναντι των διακυμάνσεων στις αγορές.

Μολονότι δεσμεύτηκε να διατηρήσει τη δημοσιονομική πειθαρχία, ο Μάικλ Νούναν είπε
ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο μείωσης του φόρου εισοδήματος στην επόμενη διετία με
στόχο την τόνωση της οικονομίας. «Εάν μπορέσουμε να κάνουμε αλλαγές που θα βοηθή-
σουν την οικονομία να αναπτυχθεί καλύτερα και να δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις
εργασίας, αυτό είναι που θα κάνουμε» τόνισε.

Χάρη στην έκδοση δεκαετούς ομολόγου νωρίτερα φέτος, η Ιρλανδία βγαίνει από το μνη-
μόνιο με ρευστότητα που ξεπερνά τα 22 δις ευρώ, σχεδόν διπλάσιο του ποσού που προ-
έβλεπαν οι δανειστές της.

Η έξοδος από το μνημόνιο είναι ένα σημαντικό επίτευγμα για την κυβέρνηση του Έντνα
Κένι, αλλά υπάρχουν αρκετά ακόμη εμπόδια να ξεπεραστούν για να κερδίσει τους Ιρλαν-
δούς, εν όψει των εκλογών στις αρχές του 2016. n

H γαλλική οικονομία είναι 
ο νέος «ασθενής της Ευρώπης» 

Η οικονομική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη αυ-
ξήθηκε τον Δεκέμβριο, αλλά παράλληλα κλιμακώ-
θηκε η αύξηση της ανισότητας στις επιδόσεις μεταξύ
των χωρών-μελών της, σύμφωνα με τα πρώτα στοι-
χεία έρευνας της βρετανικής εταιρείας Markit.

Μεγαλύτερη ανησυχία, αναφέρει σε ανακοίνωσή
της η Markit, προκαλεί η υποχώρηση της δραστη-
ριότητας στη Γαλλία για δεύτερο συνεχόμενο μήνα,
με τον ταχύτερο ρυθμό από τον περασμένο Μάιο. Ο

επικεφαλής οικονομολόγος της Markit χαρακτηρίζει τη Γαλλία ως το νέο «ασθενή της Ευ-
ρώπης». Αντίθετα, στη Γερμανία συνεχίσθηκε η ανάπτυξη της οικονομίας με τον υψηλότερο
ρυθμό από τα μέσα του 2011. 

Ο σύνθετος δείκτης διευθυντών αγορών PMI, ο οποίος αντανακλά την εξέλιξη της δρα-
στηριότητας στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών, αυξήθηκε στις 52,1 μονάδες
από 51,7 μονάδες τον Σεπτέμβριο, που αποτελεί υψηλό επίπεδο τριμήνου. 

Η εξέλιξη αυτή σημειώθηκε έπειτα από δύο μήνες επιβράδυνσης της ανάκαμψης και έφερε
τον σύνθετο δείκτη PMI κοντά στο υψηλό 27 μηνών του Σεπτεμβρίου. 

Την καλύτερη επίδοση είχε ο τομέας της μεταποίησης, η παραγωγή του οποίου αυξήθηκε
για έκτο συνεχόμενο μήνα με τον υψηλότερο ρυθμό 31 μηνών. Οι παραγγελίες στις μετα-
ποιητικές επιχειρήσεις τροφοδοτήθηκαν από την αύξηση των εξαγωγών. Στον τομέα των
υπηρεσιών σημειώθηκε αύξηση της δραστηριότητας για πέμπτο συνεχόμενο μήνα, αλλά ο
ρυθμός επιβραδύνθηκε για τρίτο συνεχόμενο μήνα. n

Υποκρισία καταλογίζει στο ΔΝΤ 
ο Πορτογάλος πρωθυπουργός

Ο πορτογάλος πρωθυπουργός Πέδρο Πάσος Κοέλιο κα-
τήγγειλε «την υποκρισία» του Διεθνούς Νομισματικού Τα-
μείου (ΔΝΤ), το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, τάσσεται υπέρ
της χαλάρωσης της λιτότητας στα λόγια, όχι όμως στις πρά-
ξεις.

Ο Κοέλιο αντέδρασε στις δηλώσεις της γενικής διευθύν-
τριας του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ η οποία την περασμένη
εβδομάδα παραδέχθηκε ότι οι πιστωτές τους είχαν απαιτήσει

από την Πορτογαλία και την Ελλάδα «πολλή δημοσιονομική προσαρμογή, πολύ γρήγορα».
«Ξαφνιάστηκα» από τις δηλώσεις αυτές, διότι «εδώ και δύο χρόνια ζητάμε τη χαλάρωση

του προγράμματος προσαρμογής όσον αφορά τους δημοσιονομικούς στόχους», σημείωσε ο
Κοέλιο μιλώντας στο πορτογαλικό κοινοβούλιο.

«Ο πρώην υπουργός (Οικονομικών) Βίτορ Γκάσπαρ είχε πει κάποτε, με αφορμή παρόμοιες
δηλώσεις της Λαγκάρντ, ότι υπάρχει μια κάποια υποκρισία από την πλευρά αυτών των διε-
θνών ιδρυμάτων. Δεν σας κρύβω ότι ο Γκάσπαρ είχε απόλυτο δίκιο», υπογράμμισε ο πορτο-
γάλος πρωθυπουργός.

«Αν η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ παραδέχεται ότι έγιναν λάθη, τότε το ΔΝΤ θα έπρεπε
να είναι πιο συνεπές και να ικανοποιήσει τα αιτήματα της πορτογαλικής κυβέρνησης που έχει
ζητήσει μια μεγαλύτερη χαλάρωση», εκτίμησε ο Κοέλιο.

Εκτός από τον πορτογάλο πρωθυπουργό, το σύνολο της πορτογαλικής πολιτικής και των
κοινωνικών εταίρων της χώρας έχουν καταγγείλει την ασυνέπεια μεταξύ των λόγων των
αξιωματούχων του ΔΝΤ και των πράξεων των εμπειρογνωμόνων του. n

Η Κύπρος «πιλότος» για τη διάσωση 
των προβληματικών τραπεζών 

Οι προβληματικές τράπεζες θα αναδιαρθρώνονται ή θα
εκκαθαρίζονται με βάση τη διαδικασία που εφαρμόστηκε
στην περίπτωση της Κύπρου, σημείωσε ο πρόεδρος του
Eurogroup, Γερούν Ντεϊσελμπλούμ, σε συνέντευξη που
παραχώρησε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNBC.

Ο ολλανδός υπουργός Οικονομικών αναφέρθηκε στην
επίτευξη μιας κατ’ αρχήν συμφωνίας στη συνεδρίαση των
υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης για τη διάσωση

των προβληματικών τραπεζών και την κατανομή του κόστους διάσωσης.
Όπως επισήμανε, η συμφωνία αναμένεται ότι θα αρχίζει με μια διαδικασία «διάσωσης»

ανάλογη με εκείνη η οποία εφαρμόστηκε στην Κύπρο, όπου πρώτα θα εμπλέκονται οι με-
γαλοκαταθέτες των προβληματικών τραπεζών για την στήριξη των τραπεζικών ιδρυμάτων.
Στη συνέχεια, εάν απαιτείται περαιτέρω ρευστότητα, θα χρησιμοποιούνται εθνικά κεφάλαια,
ενώ στην ανάγκη επιπλέον χρηματοδότησης, τα χρήματα θα αντλούνται, για μια περίοδο 5
έως 10 ετών, από ένα κοινό ταμείο της Ευρωζώνης.

«Κατά τη γνώμη μου, θα δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό ταμείο, ενώ, κατά τα πρώτα χρόνια
κυρίως, θα υπάρχει κάποια μορφή εθνικής ευθύνης» υπογράμμισε ο πρόεδρος του Euro-
group, προσθέτοντας ότι «και εάν αυτό δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα, θα υπάρχει η δυ-
νατότητα προσφυγής στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, σύμφωνα με τους κανό-
νες που έχουν τεθεί». n

«Ευρωκρίση» και «ενεργειακή στροφή» οι 
προτεραιότητες της γερμανικής συγκυβέρνησης

Πάνω από δυόμισι μήνες διήρκεσαν οι διαπραγματεύ-
σεις Χριστιανοδημοκρατών (CDU/CSU) και Σοσιαλδη-
μοκρατών (SPD) στη Γερμανία για τον σχηματισμό κυ-
βέρνησης συνασπισμού. Το αποτέλεσμά τους συνοψίζεται
σε ένα κείμενο έκτασης 185 σελίδων, το οποίο περιέχει
την προγραμματική συμφωνία των εταίρων για την δια-
κυβέρνηση της χώρας τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Σύμφωνα με την DW, λιγότερο στο κείμενο της προγραμματικής συμφωνίας και περισσό-
τερο στην επιλογή των προσώπων που καλούνται να την υλοποιήσουν διακρίνονται οι προ-
τεραιότητες της νέας κυβέρνησης υπό την καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ.

Τόσο η παραμονή του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε στο τιμόνι του υπουργείου Οικονομικών όσο
και η δημιουργία του «υπερυπουργείου» Οικονομίας και Ενέργειας, το οποίο θα αναλάβει ο
πρόεδρος των Σοσιαλδημοκρατών και αντικαγκελάριος Ζίγκμαρ Γκάμπριελ εκπέμπουν ση-
μαντικά μηνύματα όχι μόνο εντός αλλά και εκτός Γερμανίας.

O B. Σόιμπλε θεωρεί τη δημιουργία μιας «πραγματικής δημοσιονομικής ένωσης» προ-
ϋπόθεση για οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή εξέλιξη.

Η διατήρηση του χαρτοφυλακίου των Οικονομικών από τον 72χρονο Σόιμπλε καταδει-
κνύει ότι η περαιτέρω ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης παραμένει υψηλή προτεραι-
ότητα της Γερμανίας. n

ΗΠΑ: Συμφωνία για τον προϋπολογισμό 
μεταξύ Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικάνων

Συμβιβαστική συμφωνία όσον αφορά στον προ-
ϋπολογισμό των ΗΠΑ επετεύχθη στο αμερικανικό
Κογκρέσο την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος, Μπα-
ράκ Ομπάμα χαρακτήρισε ως ένα «καλό πρώτο βήμα»
για να εξέλθει η Ουάσιγκτον από τις επαναλαμβανό-
μενες κρίσεις που ξεκίνησαν το 2011.

Πρόκειται για διετή συμφωνία μεταξύ Δημοκρατι-
κών και Ρεπουμπλικάνων που στόχο έχει να αποτρέ-

ψει ένα ακόμη λουκέτο, στις 15 Ιανουαρίου,  της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ.
Επίσης επήλθε συμφωνία και στον καθορισμό των επιπέδων των δαπανών της ομοσπον-

διακής κυβέρνησης έως την 1η Οκτωβρίου του 2015. Σημειώνεται ότι εάν η συμφωνία εγ-
κριθεί επισήμως στο Κογκρέσο, θα αποτρέψει την επανάληψη της παράλυσης της ομο-
σπονδιακής κυβέρνησης, όπως έγινε τον περασμένο Οκτώβριο.

«Θέλω να καλέσω τα μέλη του Κογκρέσου και από τις δύο πλευρές να κάνουν και το επό-
μενο βήμα και πραγματικά να περάσει ένας προϋπολογισμός στη βάση αυτής της συμφωνίας,
ώστε να μπορώ να τον υπογράψω και να γίνει νόμος», αναφέρεται στην ανακοίνωση του
Μπαράκ Ομπάμα.  Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε επίσης πως ελπίζει η συμφωνία να ση-
μάνει ότι «οι Αμερικανοί δεν θα πρέπει να αναμένουν και να υπομένουν μια εκ νέου παρά-
λυση του ομοσπονδιακού κράτους στα επόμενα δύο χρόνια». n



Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες 
για τις Χρυσές Σφαίρες

Οι ταινίες «12 χρόνια Σκλάβος» και «Οδηγός Διαπλο-
κής» θα είναι τα φαβορί τη βραδιά της 71ης απονομής των
Χρυσών Σφαιρών, καθώς έχουν εξασφαλίσει 7 υποψηφιό-
τητες η κάθε μια.

Την ίδια στιγμή «Η ζωή της Αντέλ» (με πρωταγωνίστρια
την ελληνικής καταγωγής Αντέλ Εξαρχόπουλος,) θα διεκ-
δικήσει το βραβείο της καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας,

όπωςανακοίνωσαν  οι διοργανωτές της εκδήλωσης.
Η ταινία «Νεμπράσκα» (Nebraska) ακολουθεί τα φαβορί με 5 υποψηφιότητες, μπροστά

από τις ταινίες «Captain Phillips» και «Gravity» που είναι υποψήφιες σε 4 κατηγορίες.
Η ταινία «12 χρόνια Σκλάβος», η οποία αφηγείται την ζωή ενός άνδρα που μεγάλωσε σε

συνθήκες ελευθερίας αλλά κατέληξε να γίνει σκλάβος τον 19ο αιώνα, είναι υποψήφια για τα
βραβεία καλύτερης δραματικής ταινίας, πρώτου ανδρικού ρόλου (Τσιγουετέρ Εζιοφόρ), σκη-
νοθεσίας (Στιβ Μακουίν) και δεύτερου γυναικείου και ανδρικού ρόλου (Λιουπίτα Νιόνγκο
και Μάικλ Φασμπέντερ).

Το ευφυές «Οδηγός Διαπλοκής» του Ντέιβιντ Ο΄ Ράσελ, που ασχολείται με ένα ζευγάρι
απατεώνων κι έναν πράκτορα του FBI κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης κατά της διαφθο-
ράς, είναι υποψήφιο στις κατηγορίες του βραβείου καλύτερης κωμωδίας και σκηνοθεσίας
και προσφέρει υποψηφιότητες σε όλους τους ηθοποιούς της (Κρίστιαν Μπέιλ, Έιμι Άνταμς,
Τζένιφερ Λόρενς και Μπράντλεϊ Κούπερ). n
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ KAI EΠIΣTHMH

Υποψήφιος για βραβείο Grammy
ο Λεωνίδας Καβάκος

Με τις «Σονάτες για βιολί» του Μπετόβεν, το άλμπουμ
που αποτέλεσε το δισκογραφικό του ντεμπούτο με την
εταιρεία Decca, ο Λεωνίδας Καβάκος είναι υποψήφιος για
βραβείο Grammy στην κατηγορία της Καλύτερης Ερμη-
νείας Μουσικής Δωματίου/Μικρού Συνόλου. 

Η απονομή των βραβείων θα γίνει στις 26 Ιανουαρίου
2014 στο Λος Άντζελες και  το σόου αναμένεται λαμπερό.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι πρόσφατα κυκλοφόρησε και η δεύτερη ηχογράφηση του κορυ-
φαίου διεθνώς βιολονίστα από την ίδια εταιρεία, το «Κοντσέρτο για βιολί» του Μπραμς με
την ιστορική ορχήστρα Gewandhaus της Λειψίας υπό τον Ρικάρντο Σαγί, ο οποίος μόλις
ανακοινώθηκε επισήμως ως ο νέος μουσικός διευθυντής της Σκάλας του Μιλάνου όπου θα
διαδεχτεί τον Ντάνιελ Μπάρενμποϊμ από το 2015. 

Το ίδιο έργο ερμήνευσε ο Καβάκος τον Νοέμβριο στο Μέγαρο Μουσικής, με την Κρατική
Ορχήστρα Αθηνών υπό τον Βασίλη Χριστόπουλο, στην επετειακή συναυλία για τα 60χρονα
του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής».

Ο βιολονίστας, μαέστρος, κορυφαίος δεξιοτέχνης και μουσικός, Λεωνίδας Καβάκος, έχει
στο ενεργητικό του μία ευρεία δισκογραφία διεθνούς αποδοχής και συνεργασίες με μεγάλες
ορχήστρες, μαέστρους και σπουδαίους ερμηνευτές, στις σημαντικότερες αίθουσες του κό-
σμου. Το ρεπερτόριό του διαρκώς διευρύνεται, χωρίς περιορισμούς σε εποχές ή είδη μουσι-
κής. n

Πέθανε σε ηλικία 81 ετών 
ο Πίτερ Ο’ Τουλ 

Ο Πίτερ Ο’ Τουλ, ο ηθοποιός που άφησε εποχή στον
ρόλο του Λόρενς της Αραβίας στο ομώνυμο κινηματο-
γραφικό αριστούργημα του Ντέιβιντ Λιν, πέθανε σε ηλι-
κία 81 ετών. 

Μόλις πέρυσι ο Πίτερ Ο’ Τουλ, μέλος μιας ταλαντού-
χας γενιάς βρετανών ηθοποιών που έβαλε τη σφραγίδα

της στο θέατρο και στον κινηματογράφο μεταπολεμικά, είχε ανακοινώσει ότι αποχωρεί από
την υποκριτική. «Λέω με βαθύτατη ευγνωμοσύνη «αντίο» στο επάγγελμα» είχε πει τότε. 

Πριν από λίγο καιρό ωστόσο βρετανικά μέσα ενημέρωσης είχαν αναφέρει πως αναμένε-
ται να επιστρέψει στα πλατό για τις ανάγκες των γυρισμάτων σειράς για την Αρχαία Ρώμη.

Ο ίδιος βγήκε από την ίδια «μήτρα» υποκριτικής με άλλους θρύλους του βρετανικού σι-
νεμά: Ρίτσαρντ Μπάρτον, Ρίτσαρντ Χάρις, Αλαν Μπέιτς, Αλμπερτ Φίνεϊ. 

Ο Πίτερ Ο’ Τουλ γεννήθηκε τον Αύγουστο του 1932 στην Ιρλανδία, μεγάλωσε ωστόσο στο
Λιντς. Μικρός ήθελε να γίνει δημοσιογράφος αλλά ήδη από τα 17 του τον είχε γοητεύσει το
θέατρο. Στη δεκαετία του ‘50 σπούδασε στη Βασιλική Ακαδημία Δραματικών Τεχνών σε μια
τάξη γεμάτη ταλέντο: συμφοιτητές του ήταν οι Ρίτσαρντ Χάρις, Αλμπερτ Φίνεϊ, Αλαν
Μπέιτς! 

Αρχικά ασχολήθηκε με το θέατρο αναλαμβάνοντας σαιξπηρικούς ρόλους, μεταξύ των
οποίων και τον Αμλετ.  Ωστόσο το μεγάλο άλμα στην καριέρα του - και αφού είχε παίξει σε
ορισμένα μέτρια φιλμ - έγινε το 1962 όταν ο Ντέιβιντ Λιν του εμπιστεύτηκε τον πρωταγω-
νιστικό ρόλο στο έπος «Λόρενς της Αραβίας», ταινία που αναγνωρίζεται ως μια από τις ση-
μαντικότερες όλων των εποχών. n

Ο Πρόεδρος εγκαινίασε έκθεση 
του Φασιανού 

Κορυφαίο γεγονός για τα πολιτιστικά και εικα-
στικά δρώμενα της Κύπρου των τελευταίων χρόνων,
αποτελεί η έκθεση με την καινούργια εικαστική πρό-
ταση του διαπρεπούς Έλληνα δημιουργού, Αλέκου
Φασιανού.

Την έκθεση, που παρουσιάζεται στην «GOLDEN
GALLERY BY KAPATAYS» στη Λευκωσία και θα

παραμείνει ανοιχτή έως τα τέλη Δεκεμβρίου, εγκαινίασε τη Δευτέρα ο πρόεδρος της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, παρουσία του Αλέκου Φασιανού και πλήθους
φιλότεχνων. Τα περισσότερα από τα 50 έργα της έκθεσης, ήδη, πουλήθηκαν.

Κατά την ομιλία του στα εγκαίνια, ο κ. Αναστασιάδης χαρακτήρισε την έκθεση «γιορτή της
τέχνης και του πολιτισμού». Παρατήρησε, δε, ότι οι πολιτικοί περνούν και φεύγουν, αλλά
έναν Φασιανό ουδείς μπορεί να τον διαγράψει, γιατί θα παραμένουν για πάντα τα έργα του.
«Όπως είπε και ο Οδυσσέας Ελύτης» ανέφερε ο Κύπριος Πρόεδρος «δύο είναι οι δυνάμεις
που διεκδικούν τον πρώτο ρόλο στη διαμόρφωση ενός έργου τέχνης: η σοφία και η σπάθα
του Μεγαλέξανδρου». Σπάθα του Φασιανού δεν στάθηκε η τεχνική του, αλλά ο μύθος των
παιδικών του χρόνων. Και σοφία του η επιμονή να διατηρεί και να αναπτύσσει τον μύθο
αυτό». «Αν και η Γαλλία υπήρξε η δεύτερη πατρίδα του Φασιανού, η Ελλάδα, όπως ο ίδιος
δήλωσε, ήταν πάντοτε μαζί του» πρόσθεσε.

Συγκινημένος, ο Αλέκος Φασιανός ευχαρίστησε τον κ. Αναστασιάδη και σημείωσε ότι δεν
αντιγράφει κάτι που βλέπει, αλλά προσπαθεί να το εκφράσει. Ο Έλληνας δημιουργός δώρισε
στον Κύπριο Πρόεδρο το έργο του «Μέγας Αλέξανδρος». n

Παράδοξα της γήρανσης: Δεν γερνάνε
όλοι οι οργανισμοί το ίδιο...

Οι άνθρωποι, επειδή όλοι ανεξαίρετα γερνάνε και γίνονται
όλο και πιο αδύναμοι, ώσπου τελικά να πεθάνουν, νομίζουν
ότι αυτό είναι ένας καθολικός νόμος στη φύση και ότι κάτι
παρόμοιο συμβαίνει γύρω τους με όλα τα άλλα είδη του πλα-
νήτη. Όμως μια νέα μεγάλη διεθνής επιστημονική έρευνα έρ-
χεται να καταρρίψει αυτήν τη λανθασμένη εντύπωση, δεί-
χνοντας ότι το φαινόμενο της γήρανσης εμφανίζει μια ανα-

πάντεχα μεγάλη ποικιλία.
Το βασικό -και μάλλον απρόσμενο- συμπέρασμα είναι ότι δεν εξασθενούν όλα τα ζώα

καθώς γερνάνε (όπως συμβαίνει στον άνθρωπο, σε αρκετά άλλα θηλαστικά και στα που-
λιά), ούτε αυξάνεται σε όλα η πιθανότητά τους να πεθάνουν από γηρατειά (θα πεθάνουν
μεν, αλλά από άλλη αιτία, πχ θα γίνουν τροφή άλλου ζώου, θα καταστραφούν από μια φυ-
σική καταστροφή κ.α.). Μάλιστα, σε μερικά είδη συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή δυ-
ναμώνουν καθώς γερνάνε (για παράδειγμα, οι χελώνες και ορισμένα δένδρα), ενώ σε κά-
ποια άλλα ο χρόνος περνάει χωρίς να τα «ακουμπά», δηλαδή δεν φαίνεται να επηρεάζονται
ούτε αρνητικά, ούτε θετικά από τη γήρανσή τους. Η νέα μελέτη επισημαίνει ότι ενώ η γή-
ρανση έχει μελετηθεί αρκετά στα θηλαστικά και στα πουλιά, αντίθετα στα υπόλοιπα είδη
(λοιπά σπονδυλωτά, ασπόνδυλα, φυτά, φύκη, μύκητες κ.α.) οι επιστήμονες έχουν ερευνήσει
το ζήτημα πολύ περιστασιακά και όχι σε βάθος. n

Έλληνας επιστήμονας ανακάλυψε 
δεύτερο κώδικα «κρυμμένο» στο DNA

Επιστήμονες στις ΗΠΑ, με επικεφαλής τον Γιάννη Σταμα-
τογιαννόπουλο, καθηγητή γενετικής της Ιατρικής Σχολής του
πανεπιστημίου Ουάσιγκτον του Σιάτλ, βρήκαν έναν δεύτερο
γενετικό κώδικα μέσα στο DNA. O κώδικας αυτός περιέχει
πρόσθετες πληροφορίες που αλλάζουν τον τρόπο με τον
οποίο οι επιστήμονες «διαβάζουν» τον κανονικό κώδικα του
DNA και εξηγούν τις μεταλλάξεις του από άποψη υγείας. 

Οι ερευνητές, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο κορυφαίο επιστημονικό περιοδικό
«Science», πραγματοποίησαν την έρευνά τους στο πλαίσιο της «Εγκυκλοπαίδειας Στοιχείων
DNA», γνωστού και ως διεθνούς Προγράμματος ENCODE. Το εν λόγω πρόγραμμα χρη-
ματοδοτείται από το Εθνικό Ερευνητικό Ινστιτούτο Ανθρωπίνου Γονιδιώματος των ΗΠΑ
και έχει ως στόχο να ρίξει άπλετο φως στο πού και πώς αποθηκεύονται στο ανθρώπινο γο-
νιδίωμα οι εντολές για τις διάφορες βιολογικές λειτουργίες του οργανισμού.

Η σημασία της ανακάλυψης είναι δυνητικά μεγάλη για το πεδίο της ιατρικής και της φαρ-
μακευτικής. «Το γεγονός ότι ο γενετικός κώδικας μπορεί να γράφει ταυτόχρονα δύο είδη
πληροφοριών, σημαίνει ότι πολλές αλλαγές στο DNA που φαίνονται να μεταβάλουν τις αλ-
ληλουχίες των πρωτεϊνών, μπορεί επίσης στην πραγματικότητα να διαταράσσουν τα προ-
γράμματα ελέγχου των γονιδίων και έτσι να προκαλούν ασθένειες», δήλωσε ο Σταματο-
γιαννόπουλος. 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

Σταυρόλεξο
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Η απόλυτη ελευθερία. 
2. Διδάσκαλος του Γένους – Πάντοτε
(αρχ.)
3. Επιφώνημα  – Η πιο διάσημη σκυλίτσα
– Επιφώνημα κεφιού.
4. Παραλείπω κείμενο (μτφ) – Όνομα
σκύλου.
5. Αμυδρό φως – Δικά σας (αρχ.).
6. Άνθρωπος με εξαιρετική καλοσύνη –
Φωνή … κόρακα.
7. Τοπικό επίρρημα – Πόλη της Γαλλίας.
8. Έξοδα θεραπείας – Θάλασσα των …
Γάλλων.
9. Δεν είναι … καθαρά – Τα «νερά» του
καραβιού.
10. Τα έχει η ομελέτα – Σκοπευτική οργάνωση της Λευκωσίας.
11. Αντωνυμία – Αρχαίος Έλληνας σοφιστής (αιτ.).
ΚΑΘΕΤΑ
1. Πρέπει να είναι τα αδέλφια μεταξύ τους.
2. Δασωμένο φαράγγι – Δεν είναι δοσμένος.
3. Συνεχόμενα στο αλφάβητο – Επιβάλλεται η γραπτή αναφορά.
4. Έχει και την έννοια της απόλυσης – Μέρος της … ημέρας.
5. Βιβλικό πρόσωπο  - Ιταλική πόλη.
6. Κυνήγι άγριων ζώων – Ο αριθμός 209 με γράμματα.
7. Δίνω τροφή – Υπάρχει και … μουσική.
8. Παγκόσμιος Οργανισμός – Όχι επτανήσιου – … Πεν: Αμερικανός ηθοποιός και σκηνο-
θέτης.
9. Συνώνυμο του σινιόρ – Εκεί ήταν το αρχηγείο του Αράφατ.
10. Κοκό …: Παλιά σχεδιάστρια μόδας. 
11. Ετοιμόλογη και συνήθως ειρωνική απάντηση – Ναός αφιερωμένος σε θεότητα του Ολύμ-
που.

Oι λύσεις στη σελίδα 14
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Επιστροφή στο ποδήλατο 
και τα πολλά καλά του

Σε συνάντηση τους την περασμένη
Τετάρτη με τον Υπουργό Συγκοινω-
νιών και ΄Εργων εκπρόσωποι των πο-

δηλατικών οργανώσεων εξέφρασαν την επι-
θυμία συνεργασίας με το Υπουργείο Συγκοι-
νωνιών για να προωθηθεί η χρήση του
ποδηλάτου στην Κύπρο. 

Οι παλαιότεροι θυμούνται ότι το ποδή-
λατο ήταν πολύ δημοφιλές μέσο συγκοινω-
νίας στην Κύπρο μέχρι τουλάχιστο τα μέσα
του περασμένου αιώνα τόσο που ξένοι επι-
σκέπτες είχαν γράψει ότι το ποδήλατο απο-
τελεί απαραίτητο εξάρτημα των Κυπρίων
σχεδόν τη βρεφική τους ηλικία. Δεν θυμάμαι
ακριβώς ποιος Ελλαδίτης χρονογράφος είχε
πει ότι δεν μπορούσε να φαντασθεί Κύπριο
που δεν ήταν καβάλα σε ποδήλατο.

΄Ηταν τόσο διαδεδομένη η χρήση του πο-
δηλάτου ώστε στο Παγκύπριο Γυμνάσιο πε-
ριοριζόταν μόνο στους μαθητές των προ-
αστίων στους οποίους και εκδιδόταν και ει-
δική «άδεια χρήσεως ποδηλάτου». 

Πέρα όμως από αυτά τα χαρακτηριστικά η
πλατιά χρήση του ποδηλάτου συνέβαλλε
ώστε να είναι άγνωστες στον τόπο μας οι κα-
ταστροφικές επιδράσεις των καυσαερίων
από τα μηχανοκίνητα οχήματα που αποτε-
λούν σήμερα μόνιμο ανθυγιεινό χαρακτηρι-
στικό σε αστικές αλλά και άλλες περιοχές
της πατρίδας μας. Αλλά η ποδηλασία αποτε-
λεί ασφαλώς και άσκηση υγείας που την
αναζητούμε τώρα στα ειδικά γυμναστήρια

Ο Υπουργός Συγκοινωνιών ανέφερε στους

εκπροσώπους ων ποδηλατιστών ότι στο
αμέσως προσεχές διάστημα θα επαναδρα-
στηριοποιηθεί η Ομάδα Προώθησης Χρήσης
του Ποδηλάτου η λειτουργία της οποίας είχε
ατονήσει. Είπε επίσης ότι το Υπουργείο θα
προχωρήσει σε συνεργασία με τις ποδηλατι-
κές οργανώσεις και με άλλους φορείς στη
σταδιακή υλοποίηση σχεδιασμών για τη δη-
μιουργία των κατάλληλων υποδομών ευρύ-
τερα για προώθηση της χρήσης του ποδη-
λάτου για μετακίνηση αλλά και για τουρι-
στικούς σκοπούς. 

Στα πλαίσια αυτά θα πραγματοποιηθεί Ερ-
γαστήρι σε συνεργασία με την Πρεσβεία της
Ολλανδίας και με τη συμμετοχή μεγάλου
εθελοντικού οργανισμού από την Ολλανδία
για προώθηση της χρήσης του ποδηλάτου
για να εξεταστούν οι βέλτιστες πρακτικές
που υιοθετούνται σε μια χώρα στην οποία το
ποδήλατο είναι πολύ διαδεδομένο ώστε να
αξιοποιηθούν και στην Κύπρο. n

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση Επαρχιακού Λευκωσίας
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επαρχιακού Τμήματος ΠΑΣΥΔΥ Λευκωσίας, όπως κάθε

χρόνο έτσι και φέτος διοργανώνει Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για τα παιδιά των μελών
το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2013.

Λόγω των περιορισμών από τη χωρητικότητα του θεάτρου θα γίνουν δύο παραστάσεις.
Η πρώτη θα αρχίσει η ώρα 9:45 πμ. και η δεύτερη η ώρα 12:00 πμ. στην Κεντρική Σκηνή
Θεάτρου ΘΟΚ, θα παρουσιασθεί το παιδικό έργο «Τρελαντώνης». Πριν από την παρου-
σίαση του έργου ταχυδακτυλουργός θα διασκεδάσει τα παιδιά.

Την ίδια μέρα ο Άγιος Βασίλης θα μοιράσει πλούσια δώρα στα παιδιά
που θα παρευρεθούν. Επίσης με το εισιτήριο εισόδου θα κληρωθούν πλού-
σια δώρα.

Εισιτήρια εισόδου προς €3.00 μπορούν τα μέλη να προμηθευτούν από τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και από τον συν. Μιχάλη Γλυκερίου στο
οίκημα της Οργάνωσης μας, στον 3ον όροφο (Αρχείο) τηλ. 22844300.

Τάκης Χαμπουρίδης 99414162 Ιωάννης Όθωνος 99540647
Δέσπω Λεχνού 99521178, 22305031 Μάκης Πελεκάνος 99453680
Πηνελόπη Πέτσα 99459353, 22402808 Ανδρέας Κανάρης 99547880
Σημείωση: Δεν θα γίνονται κρατήσεις θέσεων.

Με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέ-
ρας Μεταναστών στις 18 Δεκεμ-
βρίου η Διεθνής Δημοσίων Υπηρε-

σιών διακήρυξε την αλληλεγγύη της στα
εκατομμύρια των μεταναστών εργατών και
των οικογενειών τους σε ολόκληρο τον
κόσμο και διαβεβαίωσε την αποφασιστικό-
τητα της να στηρίξει την αξιοπρέπεια και τα
ανθρώπινα δικαιώματα τους.

Η ΓΓ της Διεθνούς Ρόζα Παβανέλλι σε μή-
νυμα της τονίζει ότι εργαζόμενοι σε πολλές
χώρες εξαναγκάζονται να εγκαταλείψουν
την πατρίδα τους για να φύγουν από τη φτώ-
χια και να βρουν μια αξιοπρεπή εργασία.
Είναι δε συχνό φαινόμενο πολλοί να χάνον-
ται στην προσπάθεια να περάσουν κρατικά
σύνορα και πολλοί άλλοι να γίνονται βορά
σε  ασυνείδητους εκμεταλλευτές και να κα-
ταλήγουν σε καταθλιπτικές συνθήκες δια-
βίωσης και εργασίας χωρίς πρόσβαση σε στις
δημόσιες υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης και

κοινωνικής πρόνοιας. 
Η ΓΓ της Διεθνούς ιεραρχεί το θέμα των

μεταναστών εργατών στις προτεραιότητες
των κοινωνικών εταίρων και ζητά μέτρα
προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
τους και των όρων εργοδότησης τους. Ανα-
φέρει ότι η κατοχύρωση των δικαιωμάτων
των εργαζομένων είναι κεντρικής σημασίας
για δίκαιη οικονομική πολιτική και το Συν-
δικαλιστικό Κίνημα θα συνεχίσει να εργάζε-
ται για δημόσιες υπηρεσίες ποιότητας για
όλους, για την οργάνωση των μεταναστών
εργατών και την εξάλειψη του ρατσισμού και
της ξενοφοβίας. 

Στα πλαίσια αυτά το Διεθνές Συνδικαλι-
στικό Κίνημα καλεί τα κράτη να επικυρώ-
σουν και να εφαρμόσουν τις  συμβάσεις της
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τα δι-
καιώματα των εργαζομένων περιλαμβανο-
μένων και των μεταναστών. n

Η Διεθνής Δημοσίων Υπηρεσιών 
αλληλέγγυα με τους μετανάστες 
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Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ. 13

Τα Χριστούγεννα και οι Ψαλμικές προφητείες για το Μεσσία Χριστό

«Λύτρωσιν απέστειλε τω Λαώ αυτού…»
(Ψαλμός 110 στίχ. 9)

Εκτός από τους προφήτες Ιερεμία, Μι-
χαία και Ησαΐα, που προφήτευσαν τη
γέννηση του Μεσσία Χριστού, ως Σω-

τήρα του παραστρατημένου ανθρώπου, ανά-
λογες προφητείες περί λαμβάνονται και σε
Ψαλμούς, στο γνωστό ‘Ψαλτήρι’ που χρησι-
μοποιείται συνεχώς σε όλες σχεδόν τις λει-
τουργίες και ακολουθίες της Ορθόδοξης Χρι-
στιανικής λατρείας. Συγκεκριμένα, Μεσσια-
κοί Ψαλμοί θεωρούνται οι 44ος και 86ος με
συντάκτες τους υιούς Κορέ, οι 66ος και 71ος με
συντάκτη τον Δαβίδ, ο 110ος ο οποίος είναι
ανεπίγραφος και ο 131ος που αποτελεί μέρος
των Ωδών των αναβαθμών, ο οποίος είναι
επίσης ανεπίγραφος.

Στον 110ο Ψαλμό αναφέρεται ότι ο Κύριος
και Θεός απέστειλε λύτρωση στο λαό Του.
Αυτή είναι η αιώνια λύτρωση και σωτηρία
που έφερε στον κόσμο ο Υιός του Θεού, που
γεννήθηκε στο σπήλαιο από την Παρθένο. Γι’
αυτό και ο άνθρωπος που δέχθηκε τη Θεία
αυτή λύτρωση, όπως και ο λαός του Θεού, με
τον 110ο Ψαλμό που αρχίζει με το «Εξομολο-
γήσομαι σοι, Κύριε, εν όλη καρδία μου εν
βουλή ευθέων και συναγωγή…», δοξολογεί
το Θεό με όλη την ψυχή του, διακηρύττοντας
όπως η αίνεση και δοξολογία του Κυρίου πα-
ραμένει σ’ όλους τους αιώνες.

Ο 66ος Ψαλμός, που αρχίζει με το «Ο Θεός
οικτειρήσαι ημάς, και ευλογήσαι ημάς…»,
προφητεύει την επιστροφή όλων των εθνών
στον αληθινό Θεό, μέσω της έλευσης του
Μεσσία Χριστού στον κόσμο. Γι’ αυτό όλοι οι
λαοί θα δοξολογούν το Θεό, όπως λέγει ο
προφήτης, προτρέποντας προς τούτο τους
λαούς: «Εξομολογησάσθωσάν σοι λαοί, ο
Θεός, εξομολογησάσθωσάν σοι λαοί πάν-
τες».

Ο 86ος Ψαλμός προφητεύει τη δόξα της
Εκκκλησίας του Χριστού, τη νέα Σιών, την
πόλη του Θεού την αγία, στην οποία θα κα-
τοικούσε ο Μεσσίας, λέγοντας «αγαπά Κύ-
ριος τας πύλας Σιών, υπέρ πάντα τα σκηνώ-
ματα Ιακώβ. Δεδοξασμένα ελαλήθη περί

σου, η πόλις του Θεού. …και άνθρωπο εγεν-
νήθη εν αυτή, και αυτός εθεμελίωσεν αυτήν
ο Ύψιστος».

Ο 71ος Ψαλμός παρουσιάζει τον Μεσσία ως
κραταιό και πανίσχυρο, αλλά και δίκαιο και
φιλόπτωχο και ειρηνικό βασιλέα όλου του
κόσμου. Αυτός θα είναι η ευλογία του Θεού
για όλη την ανθρωπότητα, θα καταστούν δε
ευλογημένοι και μακάριοι όλοι όσοι θα πι-
στεύσουν και θα υποταχθούν σ’ Αυτόν, και
Αυτός, ο Βασιληάς και Μεσσίας, θα υμνείται
και θα μακαρίζεται απ’ όλα τα έθνη της γης.
«Πάντα τα έθνη μακαριούσιν αυτόν. …Και
ευλογημένον το όνομα της δόξης αυτού εις
τον αιώνα, και εις τον αιώνα του αιώνος.
Και πληρωθήσεται της δόξης αυτού πάσα η
γη…».

Στον 131ο Ψαλμό, αναφέρεται ότι ο Θεός
έδωσε ένορκη υπόσχεση και διαβεβαίωση
στο βασιλέα Δαβίδ ότι στο θρόνο το δικό του
και από το δικό του γένος θα ανεβάσει και
άλλους βασιλείς και κυρίως τον αιώνιο και
πανένδοξο βασιλέα, τον Μεσσία Χριστό, που
θα ήταν ασύγκριτος απόγονός του σε δόξα.
Λέγει χαρακτηριστικά: «Ώμοσε Κύριος των
Δαβίδ αλήθειαν, και ου μη αθετήσει αυτήν.
Εκ καρπού της κοιλίας σου θήσομαι επί του
θρόνου σου. …Εκεί εξανατελώ κέρας τω
Δαβίδ, ητοίμασα λύχνον των Χριστώ
μου…».

Στον 109ο Ψαλμό προφητεύεται ότι ο Μεσ-
σίας θα είναι απόγονος, αλλά και Κύριος του
Δαβίδ, ότι θα καθίσει σε ουράνιο θρόνο στα
δεξιά του Θεού, με θεϊκή δόξα και τιμή, ότι θα
είναι βασιληάς αιώνιος και πανίσχυρος και με
την αήττητη δύναμή Του θα συντρίψει τους
εχθρούς Του. Τελικά, θα είναι ιερέας αθάνα-
τος κατά την τάξη Μελχισεδέκ και θα σώζει
για πάντα τους πιστούς Του. «Είπεν ο Κύριος
των Κυρίω μου˙ Κάθου εκ δεξιών μου, έως
αν θω τους εχθρούς σου υποπόδιον των
ποδών σου… συ Ιερεύς εις τον αιώνα κατά
την τάξιν Μελχισεδέκ…».

Ο 44ος Ψαλμός προφητεύει την ‘ωραιότητα’,
τη ‘δύναμη’, τη ‘χάρη’, την ‘εξουσία’, την
‘αρετή’ και ‘αγιότητα’, με την οποία θα πα-
ρουσιαστεί στον κόσμο ο Μεσσίας ως Βασι-
ληάς, δυνατός και πανίσχυρος. Ακόμη προ-
φητεύει την εσωτερική λαμπρότητα και το
ηθικό μεγαλείο της Παναγίας Παρθένου, της
Μητέρας του Μεσσία, και της Νύμφης του
Μεσσία, της Αγίας του Εκκλησίας. Ο αείμνη-
στος καθηγητής Π.Ν. Τρεμπέλας, στην ερμη-

νεία του Ψαλτηρίου, λέγει ότι ο Ψαλμός
αυτός θα μπορούσε να διαιρεθεί: (α) σε σύν-
τομο προοίμιο (στίχ. 2), το οποίο αποτελεί
αφιέρωση του ύμνου στον εξαίρετο Βασιληά:
«Εξηρεύξατο η καρδία μου λόγον αγαθόν
λέγω εγώ τα έργα μου τω βασιλεί…», (β) σε
Α΄ μέρος, με τους στίχους 3-10, το οποίο
αποτελεί λαμπρό εγκώμιο του Νυμφίου, εξαί-
ροντας τα μοναδικά και απαράμιλλα προ-
σόντα Του: «ωραίος κάλλει παρά τους υιούς
των ανθρώπων, εξεχύθη χάρις εν χείλεσί
σου˙ διά τούτο ευλόγησέ σε ο Θεός εις τον
αιώνα…», και (γ) σε Β΄ μέρος,  (στίχ. 11-18)
το οποίο αναφέρεται στη μυστική νύμφη, την
οποία προτρέπει να ξεχάσει ολωσδιόλου το
παρελθόν της, διασπάζοντας κάθε συγγενικό
δεσμό, καθώς και οποιοδήποτε άλλο, ώστε
να σφοσιωθεί στο Νυμφίο της και Κύριο.
Προλέγεται επίσης, σ’ αυτή ότι θα καταστεί
μητέρα γυιών, που θα αναδειχθούν άρχοντες
πάνω στη γη: «άκουσον θύγατερ και ίδε και
κλίνον το ους σου και επιλάθου του λαού
σου και του οίκου του πατρός σου καιν επι-
θυμήσει ο βασιλεύς του κάλλους σου…».
Περιγράφοντας τη δόξα της Νύμφης, ο Ψαλ-
μωδός λέγει γι’ αυτή: «Πάσα η δόξα της θυ-
γατρός του βασιλέως έσωθεν, εν κροσσω-
τοίς χρυσοίς περιβεβλημένη, πεποικιλ-
μένη,» δηλ. όλη η δόξα της Νύμφης
προέρχεται από τον εσωτερικό στολισμό της
αρετής και των χαρίτων της και με κροσσωτό
χρυσοκέντητο ένδυμα είναι περιβλημένη και
στολισμένη.

Ερμηνεύοντας τον Ψαλμό αυτό, ο κ. Τρεμ-
πέλο αναφέρει ότι ο ποιητής ανυμνεί σ’ αυτόν
τους γάμους, περίλαμπρου βασιληά για την
ωραιότητα, την ανδρεία, τη δικαιοσύνη και
πάνω απ’ όλα, για την εξαίρετη χρίση και το
θείο χαρακτήρα του με αλλογενή πριγκή-
πισσα, αλλά αντάξια του ηγεμόνα με τον
οποίο νυμφεύεται. Ο Ψαλμός αυτός, λέγει,
είναι εξολοκλήρου προφητικός και αναφέρε-
ται στο Βασιλέα Μεσσία. Σ’ αυτό, προσθέτει,
στο στίχο 9 του Κεφ. Α΄ της προς Εβραίους
Επιστολής: «Προς δε τον υιόν, λέγει ο
Πατήρ˙ Ο θρόνος σου ο Θεός εις τον
αιώνα… Εχρισέ σε ο Θεός, ο Θεός σου
έλαιον αγαλλιάσεως παρά τους μετόχους
σου.» (Ο στίχος αυτός είναι ο ίδιος με τον
στίχο 8 του 44ου Ψαλμού). Ως εκ τούτου,
λέγει, ο ψαλμός αυτός είναι καθαρά και απο-
κλειστικά Μεσσιακός, που αναφέρεται στους
μυστικούς γάμους του Νυμφίου Χριστού με
την Εκκλησία, γενικά και με κάθε ψυχή που
είναι αφοσιωμένη σ’ Αυτόν και ενώνεται μαζί
Του, με την Πίστη και την υπακοή σ’ Αυτόν,
σύμφωνα με την, σε πολλές περιπτώσεις στη
Γραφή, αποδιδόμενη ονομασία προς τον Θεό
και τον Χριστό (Ησ΄ξβ΄, Ωσηέ β΄19, Ματθ΄
θ΄15, κβ΄2, Ιωάν. Γ΄ 29, Εφς. Ε΄ 32, Β΄ Κορ.
Ια΄, Αποκ. Ιθ΄7). n

Βιβλιογραφία: 
(1) Το Ψαλτήρι μετά συντόμου ερμηνείας –
Π.Ν. Τρεμπέλα
(2) Το Δωδεκαήμερο: Αθ. Φραγκοπούλου.

Του Ξενοφών Λαζάρου

Παρά τον φόρτο εργασίας το Τμήμα
Δασών αποδέχτηκε τον ρόλο του
πρεσβευτή των ευρωπαϊκών δασών

και προσφώνησε τη σύνοδο που έγινε στη
Φινλανδία που σηματοδοτεί και την έναρξη
της δεύτερης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Δασών
από τις 9 μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου 2013. Στην
προσφώνησή του ανέφερε ότι «το μέλλον
του πλανήτη είναι στα χέρια των σημερινών
παιδιών, τα οποία πρέπει να κατανοήσουν
την αξία των δασών καθώς η δική τους υγεία
και ευημερία εξαρτάται από την υγιή κατά-
σταση των δασών τα οποία ευρέως χρησιμο-
ποιούν και έχουν υποχρέωση να παραδώ-
σουν στα δικά τους παιδιά.» Αισθάνομαι τό-

νισε, ιδιαίτερα ευτυχής για τη μικρή συμβολή
μου στην κατανόηση ότι τα δάση πραγματικά
αποτελούν ξεχωριστό δώρο με ανεξίτηλη
προσφορά.

Για τη σωστή ευαισθητοποίηση των παι-
διών έχει ετοιμαστεί από τον Οργανισμό
Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων
Εθνών και την Οικονομική Επιτροπή των
Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη, φιλμάκι
διάρκειας ενός λεπτού με τη συμμετοχή του
Άγιου Βασίλη ο οποίος αναδεικνύει τη δια-
χρονική προσφορά του δάσους. Το φιλμάκι
μπορεί να προβληθεί ελεύθερα από όλα τα
ΜΜΕ (ιστοσελίδα του Τμήματος Δασών:
http://www.moa.gov.cy/forests). n

Ο Άγιος Βασίλης πρεσβευτής 
των ευρωπαϊκών δασών
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ΗΑΕΛ, για πρώτη φορά μετά το 1967-68, όταν είχε στις
τάξεις της τον μεγάλο Παμπουλλή και όλους τους άλ-
λους πολύ καλούς άσσους της εποχής, αναδείχθηκε

πρωταθλήτρια χειμώνα. Ούτε και την σεζόν 2011-12, όταν κα-
τέκτησε τον τίτλο, δεν τα κατάφερε η ΑΕΛ. Μάλιστα εκείνη
την χρονιά, με το τέλος της 13ης αγωνιστικής, ήταν ένα
βαθμό πίσω από τον πρωτοπόρο ΑΠΟΕΛ (29-28) και στην
3η θέση είχε συγκάτοικο την Ομόνοια.

Για να πάρει τον άτυπο τίτλο του πρωταθλητή χειμώνα, η
ΑΕΛ, πέρασε όπως και στις άλλες αγωνιστικές από χίλια
μύρια, αφού κέρδισε την ΑΕΚ Κουκλιών με 1-0 στο 90+4΄.
Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, και συγ-
κεκριμένα, ισοφάρισε την ΑΕΚ Λάρνακας στο 90΄, πήρε την
νίκη από τον Άρη στην τελευταία φάση του αγώνα, όπως και
με την ΑΕΚ Κουκλιών, αλλά και κόντρα στον Απόλλωνα
σκόραρε και πάλι στο 90λεπτό. Να θυμίσουμε ακόμα ότι και
στην προηγούμενη αγωνιστική, όταν η ΑΕΛ κέρδισε στο Μα-
κάρειο την Δόξα Κατωκοπιάς με 1-0, το τέρμα ήλθε στο 85΄.
Το γκολ του Τιάγκο Ταρζίνο, που μεταμορφώθηκε σε Άη Βα-
σίλη χάρισε στην ομάδα του το διπλό επί της ΑΕΚ Κουκλιών
και μαζί ένα μεγάλο πρόωρο χριστουγεννιάτικο δώρο, προς
τους φίλους της ΑΕΛ.

Οι 30 βαθμοί που μάζεψε η ΑΕΛ σε 13 αγώνες αποτελούν
γερή παρακαταθήκη για το μέλλον.  Ο άτυπος τίτλος της
πρωταθλήτριας χειμώνα δεν σημαίνει βέβαια απολύτως τί-
ποτε για την ομάδα της Λεμεσού, αφού το μόνο ουσιαστικό
όφελος είναι το ψυχολογικό ντοπάρισμα, που θα τη βοηθή-
σει να έχει ανάλογη συνέχεια.

Να θυμίσουμε ακόμα πως οι γαλαζοκίτρινοι της Λεμεσού
για τέταρτο σερί παιχνίδι διατήρησαν ανέπαφη την εστία του
Φεγκρούς.

Με γκολ του Σανγκόι στο 96΄ ο Απόλλωνας δάμασε στο
Λεμεσιανό ντέρμπι τον Άρη με 1-0 και έπιασε την ΑΕΛ στην
κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με 30 βαθμούς. Οι γαλα-
ζοκίτρινοι όμως πήραν τον άτυπο τίτλο του πρωταθλητή χει-
μώνα αφού στο μεταξύ τους παιχνίδι κέρδισαν με 1-0 τον
Απόλλωνα. Το παιχνίδι γενικά ήταν καλό, με τον Απόλλωνα
να δημιουργεί και να χάνει πολλές ευκαιρίες και τον Άρη να
αμύνεται να κρατήσει το ‘χ’. Ο Απόλλωνας από το 70΄ έμεινε
με 10 παίκτες αφού αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα ο
Μερκής.

Ερμής και Ανόρθωση ήθελαν την νίκη, πάλεψαν γι’ αυτή
δημιούργησαν λίγες πλην καλές ευκαιρίες για να την πάρουν,
στο τέλος όμως κόλλησαν στο άγονο 0-0, πήραν από ένα
βαθμό και συνεχίζουν να είναι συγκάτοικοι στην 3η θέση της
βαθμολογίας. Ο Ερμής συνέχισε το αήττητο σερί του μετά
την πρώτη αγωνιστική, έχει όμως να γευθεί την νίκη εδώ και
τρεις αγωνιστικές, αφού έχει φέρει ισάριθμες ισοπαλίες, με
Άρη (3-3), Ομόνοια (2-2) και Ανόρθωση (0-0).

Η ισοπαλία μπορεί να μην ικανοποιεί απόλυτα την Ανόρ-
θωση, που ήθελε να πλησιάσει περισσότερο την κορυφή ενό-
ψει των δύο εκτός έδρας ντέρμπι που ακολουθούν με Ομό-
νοια και Απόλλωνα, ωστόσο όπως εξελίχθηκε ο αγώνας δεν
είναι και άσχημο αποτέλεσμα και διατήρησαν το μηδέν πα-
θητικό για τρίτο σερί παιχνίδι.

Η παράδοση καλά κρατεί, που θέλει την Ομόνοια από το

1998-99 να μην μπορεί
να κερδίζει στον Α΄
γύρο τον ΑΠΟΕΛ,
αφού οι γαλαζοκίτρινοι
κέρδισαν τους πράσι-
νους με 2-0 και συνέχι-
σαν την ανοδική τους
πορεία προς τα ψηλά
του βαθμολογικού πί-
νακα.

Ο ΑΠΟΕΛ τώρα πέ-
ρασε στην 3η θέση με 26
βαθμούς όσους έχει η
Ανόρθωση και ο Ερμής
Αραδίππου, ενώ η Ομόνοια έμεινε στην 6η θέση με 24 βαθ-
μούς.

Στο Λευκωσιάτικο ντέρμπι ο ΑΠΟΕΛ πήρε δίκαιη νίκη
αφού ήταν καλύτερος στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα,
ιδιαίτερα στο α΄ μέρος που είχε περισσότερο την μπάλα και
καλές ευκαιρίες να προηγηθεί στο σκορ. Στο β΄ ημίχρονο η
Ομόνοια βελτιώθηκε, ήταν όμως ο ΑΠΟΕΛ που άνοιξε το
σκορ με τον Μαντούγκα στο 54΄ και ο Μοράις στο 74΄ πέ-
τυχε με δυνατό σουτ το 2-0.

Όπως αναφέραμε και στην αρχή, η παράδοση καλά κρατεί,
αφού σε 15 αγώνες πρώτου γύρου στο ΓΣΠ, ο ΑΠΟΕΛ κέρ-
δισε 10 φορές, ενώ έφερε και 4 ισοπαλίες.

Η μεγάλη ειρωνεία είναι ότι η Ομόνοια επικράτησε για τε-
λευταία φορά του ΑΠΟΕΛ σε πρώτο γύρο, στο τελευταίο ‘αι-

ώνιο ντέρμπι’ που παίχθηκε στο Μακάρειο (28
Νοεμβρίου 1998). Οι πράσινοι είχαν επικρατήσει
2-1 με τέρματα των Μαλέκου και Ράουφμαν, ενώ
για το ΑΠΟΕΛ είχε σκοράρει ο Κώστα.

Για τους περισσότερους η νίκη επί της ΑΕΚ στο
ΓΣΖ ήταν έκπληξη και μάλιστα μεγάλη. Γι’ αυτούς
όμως που είναι κοντά στην Δόξα Κατωκοπιάς και
παρακολουθούν τη δουλειά που γίνεται δεν ισχύει
το ίδιο.

Το συγκρότημα του Λούκα Χ’’Λούκα απλά επι-
βεβαίωσε ότι είναι μια ομάδα που σε σχέση με το
μπάτζετ και το εκτόπισμα της αξίζει πολλά
μπράβο, τόσο για το ποδόσφαιρο που παίζει αλλά
και για τη μαγκιά της να κοιτάζει όλους τους αν-
τιπάλους στα μάτια. Η Δόξα πήγε στο ΓΣΖ, κέρ-
δισε την ΑΕΚ με 1-2, μια ομάδα που ‘καιγόταν’
για βαθμούς κι όμως κατάφερε να πάρει τη νίκη.

Στην ΑΕΚ επικρατεί πολύ μεγάλη απογοήτευση
από την όλη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και

η ήττα από την Δόξα στο ΓΣΖ ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε
το ποτήρι, αφού η ομάδα οπισθοχώρησε στην 9η θέση και
είναι 7 ολόκληρους βαθμούς πίσω από την 6άδα.

Απόλυτη ικανοποίηση επικρατεί στη Νέα Σαλαμίνα για την
παρουσία της ομάδας και τον απολογισμό της με την ολο-
κλήρωση του πρώτου γύρου. Οι ‘Ερυθρόλευκοι΄ μπορεί να
δυσκολεύτηκαν απέναντι στην Αλκή (2-1), όμως η ουσία
είναι ότι βρήκαν τον τρόπο να γυρίσουν το παιχνίδι με αι-
σθητά βελτιωμένη παρουσία στο δεύτερο ημίχρονο. Η νίκη
τους, που ήταν δίκαιη, τους έφερε 18 βαθμούς, μια συγκομιδή
παρά πολύ καλή. Να μην ξεχνούμε ότι η βαρωσιώτικη ομάδα
άρχισε το πρωτάθλημα με -3 βαθμούς.

- Ένωση και Εθνικός Άχνας σε ένα μέτριο παιχνίδι έμειναν
στο 0-0 στο ‘Τάσος Μάρκου’, ένα αποτέλεσμα που δεν ικανο-
ποιεί καμία από τις δύο ομάδες, αλλά περισσότερο ευνοεί
τους φιλοξενουμένους. Η ομάδα του Νίκου Κολομπούρδα
έφθασε στους 11 βαθμούς και διατήρησε απόσταση ασφα-
λείας από τους βυσσινί, ενώ η ομάδα του Νίκου Ανδρονίκου
δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί την έδρα της, έφθασε στους 4
βαθμούς και η συνέχεια είναι πάρα πολύ δύσκολη αφού έχει
δύσκολο πρόγραμμα. Εντός με το ΑΠΟΕΛ για την 14η αγω-
νιστική και με την Ομόνοια στην συνέχεια, ενώ στην 16η
αγωνιστική θα αγωνιστεί εκτός με την ΑΕΛ.

Ενδιαφέρουν και αυτά…
Παιχνίδι-Θρίλερ

Η ΑΕΛ για να φτάσει στην κατάκτηση του χειμερινού τίτ-
λου πέτυχε 9 νίκες, 3 ισοπαλίες και δέχθηκε μόνο μίαν ήττα.

Ο αγώνας με την ΑΕΚ Κουκλιών στο Τσίρειο εξελίχθηκε σε
θρίλερ, καθώς το τέρμα σημειώθηκε στο 90+4΄ από κεφαλιά
του Ταρζίνιο (πρώτο φετινό).
Έφθασε τα 8 ο Ρικάρντο Λόπο

Εξαιρετική η Δόξα Κατωκοπιάς, πέτυχε επί της ΑΕΚ την 4η
εκτός έδρας φετινή της νίκη, με τον Ρικάρντο Λόπο να σκο-
ράρει για 8η φορά φέτος και να ανεβαίνει στην κορυφή του
πίνακα των σκόρερ με 8 γκολ. Τα 8 γκολ για τον Βραζιλιάνο
επιθετικό δ εν είναι ρεκόρ, καθώς το 2010 και 2011 στην Ια-
πωνία πέτυχε με την φανέλα της Τοσίγκι 16 και 22 γκολ αν-
τίστοιχα.

Με την 5η φετινή της ήττα, η ΑΕΚ μείωσε πλέον αισθητά
τις ελπίδες της για μια θέση στην πρώτη 6άδα.
7η νίκη για Νέα Σαλαμίνα

Η Νέα Σαλαμίνα πέτυχε επί της Αλκής την 7η φετινή της
νίκη κι αν δεν ήταν 20-3 τις τιμωρίας από την ΚΟΠ λόγω των
κριτηρίων, οι Ερυθρόλευκοι θα ονειρεύονταν αυτή την στιγμή
θέση στην πρώτη εξάδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Νέα Σα-
λαμίνα, μαζί με τον Απόλλωνα, είναι και οι μοναδικές ομάδες
στο πρωτάθλημα που δεν έφεραν ακόμα ισοπαλία.
Συνέχεια… προϊστορία

Η προϊστορία που θέλει τον Ερμή Αραδίππου και την
Ανόρθωση να μοιράζονται βαθμούς και εντυπώσεις συνεχί-
σθηκε και στο ‘Αμμόχωστος’, όπου οι δύο ομάδες έφεραν ισο-
παλία 0-0. Αυτό ήταν το τέταρτο παιχνίδι μέσα στην 10ετία.
Στα προηγούμενα τρία παιχνίδια είχαμε άλλη μια ισοπαλία
και από μία νίκη για τις δύο ομάδες.

Ο Ερμής παραμένει για 12η συνεχόμενη αγωνιστική αήτ-
τητος, ενώ η Ανόρθωση έφερε την πρώτη εκτός έδρας ισο-
παλία της.
Ο Εθνικός φέρνει καλά αποτελέσματα στο Παραλίμνι

Στο Παραλίμνι, ο Εθνικός έχει σειρά καλών αποτελεσμά-
των, καθώς σε 12 αγώνες έχει 5 νίκες, 5 ισοπαλίες και μόλις 2
ήττες.

Μικρές κατηγορίες
Ακόμα μια σημαντική νίκη από την Αγία Νάπα μέσα στην

Πάφο, απέναντι στην ΑΕΠ που βουλιάζει. Την κέρδισε με 1-
2 και παραμένει μόνη στην κορυφή με 30 βαθμούς. Στην 2η
θέση με 23 β. είναι ο Οθέλλος που νίκησε την Αναγέννηση
Δερύνειας με 3-1.

Δύσκολη αλλά πολύτιμη νίκη πέτυχε ο Ν&Σ Ερήμης επί
της ΑΠΕΠ Πιτσιλιάς με 1-0 και απομακρύνθηκε από την
ζώνη του υποβιβασμού. Στο άλλο παιχνίδι της Β1 η Ομόνοια
Αραδίππου και ο Ολυμπιακός εξήλθαν ισόπαλοι 0-0.

Στην Β2 κατηγορία την πιο σπουδαία νίκη πέτυχε η Καρ-
μιώτισσα με 6-0 απέναντι στην ΑΕΖ και μπήκε για καλά στο
παιχνίδι του τίτλου. Έχει τώρα 21 βαθμούς.

Την κορυφή μοιράζονται δύο ομάδες με 23 βαθμούς, η
ΠΑΕΕΚ Κερύνειας και η Παρεκκλησιά. Η προσφυγική ομάδα
κέρδισε τον Χαλκάνορα με 3-0, ενώ η Παρεκκλησιά εξήλθε
εντός έδρας 1-1 με τον Ονήσιλλο Σωτήρας. Νίκη πέτυχε και
ο Διγενής Ορόκλινης επί του ΑΣΙΛ με 1-0 και ανάπνευσε
βαθμολογικά.
Γ΄ κατηγορία

Ούτε ο Άδωνης δεν κατάφερε μέσα στο Δάλι να σταματή-
σει την ξέφρενη πορεία της Ελπίδας Ξυλοφάγου στο πρωτά-
θλημα Γ΄ κατηγορίας αφού τον κέρδισε με 1-0 και συνέχισε
την πορεία της προς τον τίτλο με 33 βαθμούς.

Στραβοπάτησε η δεύτερη της βαθμολογίας ΕΝΑΔ στα Λα-
τσιά, αφού αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τον τοπικό Εθνικό.
Το αποτέλεσμα της Παφιακής ομάδας εκμεταλλεύτηκε το
ΘΟΪ Λακατάμιας που επικράτησε με 3-1 του Σπάρτακου και
πλησίασε στον ένα βαθμό την ΕΝΑΔ.

Σπουδαίας βαθμολογικής σημασίας νίκη με 1-0 απέσπασε
η ΜΕΑΠ επί του Φοίνικα μέσα στο Κοινοτικό Αγίας Μαρίνας
και έκανε σημαντικό βήμα για κατάληψη μιας από τις δύο
προνομιούχες θέσεις της ανόδου.
Δ΄ κατηγορία

Στο ντέρμπι των πρωτοπόρων μεταξύ της Ασπίς Πύλας και
της Αμαθούς δεν είχαμε νικητή και συμβιβάστηκαν στην
λευκή ισοπαλία. Αυτή την ισοπαλία όμως δεν την εκμεταλ-
λεύτηκε η ΕΝ. Ύψωνα, αφού έχασε εκτός από την Π.Ο. Ξυ-
λοτύμπου με 2-1. Η Ασπίς έχει 29β. η Αμαθούς 27β. και η ΕΝ.
Ύψωνα 25 βαθμούς. n

Πρωταθλήτρια χειμώνα η ΑΕΛ μετά από 46 χρόνια…
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Tι είπαν... Tι έγραψαν
Η κριτική του καπιταλισμού δεν με κάνει

μαρξιστή.

Πάπας�Φραγκίσκος.

Η υπομονή και η αξιοπρέπεια του Έλληνα

έχει και τα όριά της.

Νίκος�Αναστασιάδης,

Πρόεδρος�της�Δημοκρατίας.

Ας μην τρέφει κανείς αυταπάτες  πως υπάρ-
χει πιθανότητα να αποκτήσει στρατιωτική
υπεροχή έναντι της Ρωσίας. 
Βλαντιμίρ�Πούτιν,
Πρωθυπουργός�της�Ρωσίας.

Οι δυτικές χώρες έχουν χάσει την αίσθηση
της πραγματικότητας όσον αφορά τους δια-
δηλωτές στην Ουκρανία. 
Σεργκέι�Λαβρόφ,
ΥΠΕΞ�της�Ρωσίας.

Η έξοδος της Ιρλανδίας από το μνημόνιο
αποκατέστησε την εθνική υπερηφάνεια της
χώρας.
Έντα�Κένι,
Πρωθυπουργός�της�Ιρλανδίας.

H ανεργία αποτελεί το βασικότερο πρό-
βλημα που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές
κυβερνήσεις
Μάριο�Ντράγκι,
Επικεφαλής�της�ΕΚΤ.

Οι μακροπρόθεσμες προοπτικές της ανά-

πτυξης στην Ευρωζώνη δείχνουν δυσοίωνες. 

Κριστίν�Λαγκάρντ,

Διευθύντρια�του�ΔΝT.

Οι ευρωπαίοι φορολογούμενοι δεν θα χρει-
αστεί να πληρώσουν στο μέλλον τα λάθη
των τραπεζών.
Μισέλ�Μπαρνιέ,
Επίτροπος�της�EE.

μοιράζει�εκατομμύρια
βοηθά�τον�τόπο�μας

Tο�Kρατικό�Λαχείο

Την περασμένη Τε-
τάρτη οργανώθηκε αι-
μοδοσία στο Υπουργείο

Εργασίας από το Υπουργείο
και τις Υπηρεσίες Κοινωνικών
Ασφαλίσεων. Το Υπουργείο
ευχαριστεί τους συναδέλφους
αιμοδότες για την εθελοντική
τους προσφορά την τόσο πο-
λύτιμη για συνανθρώπους
μας.  Ευχαριστεί επίσης την
Κεντρική Τράπεζα Αίματος
του Υπουργείου Υγείας και το
Γενικό Νοσοκομείο Λευκω-
σίας για τη συνεργασία τους. 

Σωκράτης Σωκράτους
Υπεύθυνος Αιμοδοσίας
Υπουργείου

Αιμοδοσία στο Υπουργείο Εργασίας 




