
Στην υπόθεση Μαρία Κουτσελίνη-Ιωαννίδου κ.α. v.
Δημοκρατίας, αρ.740/2011 κ.α., ημερομη-
νίας7.10.2014, η Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστη-

ρίου εξέτασε κατά πόσον το άρθρο 3(β) του περί Συντάξεων
Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) Νόμου του 2011
(Νόμος 88(Ι)/2011), που προνοεί ότι η σύνταξη που κατα-
βάλλεται ή θα καταβάλλεται στους αιτητές, αναστέλλεται
για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία ή η υπηρεσία τους στο λει-
τούργημα, αξίωμα ή θέση που κατέχουν, παραβιάζει το δι-
καίωμα ιδιοκτησίας που κατοχυρώνεται από το Άρθρο 23
του Συντάγματος.

Επισημαίνεται ότι οι αιτητές στις υπό αναφορά προσφυ-
γές ήταν πρόσωπα δικαιούμενα σε σύνταξη, λόγω συμπλή-
ρωσης συντάξιμης υπηρεσίας στο δημόσιο και ευρύτερο δη-
μόσιο τομέα, στα οποία η Κυπριακή Δημοκρατία επέβαλε,
δια του ως άνω Νόμου,  την αναστολή της καταβολής της
σύνταξης τους για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία ή η υπηρεσία
τους στο λειτούργημα, αξίωμα ή θέση που ανέλαβαν.  Επι-
σημαίνεται περαιτέρω ότι οι κύριοι λόγοι για τους οποίους
η προαναφερόμενη πρόνοια προσβλήθηκε ως αντισυνταγ-
ματική  ήταν ότι αυτή αντίκειται στα Άρθρα 23 και 28 του
Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.  

Όπως αναφέρεται στην απόφαση της Πλειοψηφίας:
(α) το δικαίωμα της ιδιοκτησίας που διασφαλίζεται από

το Άρθρο 23 δεν είναι απόλυτο αλλά καθορίζεται και ρυθ-

μίζεται από σχετικούς νό-
μους αναφορικά με αστικά
δικαιώματα σε περιουσία.
Στερήσεις ή περιορισμοί του
δικαιώματος αυτού, όμως,
δεν μπορούν να επιβληθούν
εκτός όπως προβλέπεται από
το Άρθρο 23 (Άρθρο 23.2). Η
τρίτη παράγραφος του Άρ-
θρου 23 προβλέπει ότι η
άσκηση του δικαιώματος
ιδιοκτησίας μπορεί να υπο-
βληθεί, με Νόμο, σε όρους, δεσμεύσεις ή περιορισμούς, απο-
λύτως απαραίτητους προς το συμφέρον της δημόσιας ασφά-
λειας ή της δημόσιας υγείας ή των δημοσίων ηθών ή της
πολεοδομίας ή της αναπτύξεως και χρησιμοποιήσεως οιασ-
δήποτε ιδιοκτησίας για προαγωγή της δημόσιας ωφέλειας
ή προς προστασία των δικαιωμάτων τρίτων. Για κάθε τέτοιο
όρο, δέσμευση ή περιορισμό, ο οποίος μειώνει ουσιωδώς την
οικονομική αξία της επηρεαζόμενης ιδιοκτησίας, θα πρέπει
να καταβάλλεται το ταχύτερο δίκαιη αποζημίωση, καθορι-
ζόμενη, σε περίπτωση διαφωνίας, από πολιτικό δικαστήριο. 

(β) το Άρθρο 28 του Συντάγματος προνοεί ότι όλοι είναι
ίσοι ενώπιον του Νόμου, της Διοικήσεως και της Δικαιοσύ-
νης και δικαιούνται να τύχουν ίσης προστασίας και μετα-
χείρισης (Άρθρον 28.1). Για το άρθρο αυτό υπάρχει  πλούσια
νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου, σύμφωνα με την
οποία δεν επιτρέπονται διακρίσεις μεταξύ ίσων και δεν επι-
τρέπεται η εξομοίωση των άνισων.   

Η Πλειοψηφία της Πλήρους Ολομέλειας του Ανωτάτου
Δικαστηρίου αφού κατέληξε στο συμπέρασμα ότι κατά πρώ-
τον η σύνταξη αποτελεί περιουσιακό δικαίωμα το οποίο
χρήζει σεβασμού και προστασίας σύμφωνα με το άρθρο

23  του Συντάγματος και κατά δεύτερο ότι  το  δικαίωμα
αυτό και οι όροι του αποτελούν  ιδιοκτησία των δημοσίων
υπαλλήλων, στη συνέχεια αντιπαρέβαλε και συνέκρινε την
προαναφερόμενη πρόνοια του άρθρου 3(β)  του Νόμου αρ.
88(Ι)/2011 με το Άρθρο 23 του Συντάγματος και κατέληξε
στο συμπέρασμα ότι το υπό αναφορά άρθρο καταστρατη-
γεί το Άρθρο 23 του Συντάγματος και επομένως είναι αντι-
συνταγματικό, επειδή με αυτό τίθεται, δια νόμου, ανεπίτρε-
πτος (δηλαδή μη προβλεπόμενος) περιορισμός σε
περιουσιακό ή ιδιοκτησιακό δικαίωμα των αιτητών και
συγκεκριμένα το συμβατικό, κεκτημένο και αποκρυσταλ-
λωμένο δικαίωμα τους στη σύνταξη, το οποίο πηγάζει από
συμπλήρωση υπηρεσίας σε συντάξιμη θέση. Τονίστηκε πε-
ραιτέρω ότι ο περιορισμός που τέθηκε στο άρθρο 3(β) του
Νόμου δεν είναι απαραίτητος, ούτε και δικαιολογείται, με
βάση  τους σκοπούς που ρητά προνοούνται στο Άρθρο 23.3
του Συντάγματος.

Σημειωτέον ότι η Πλειοψηφία της Πλήρους Ολομέλειας
του Ανωτάτου Δικαστηρίου τόνισε εμφαντικά και τα ακό-
λουθα:

«Το ζήτημα της καταστρατήγησης και του Άρθρου 28 του
Συντάγματος αλλά και άλλων άρθρων του Συντάγματος,
στα οποία αναφέρθηκαν κάποιοι από τους αιτητές, καθί-
σταται υπό τις περιστάσεις άνευ ιδιαίτερης σημασίας, εφό-
σον οι αιτητές πέτυχαν να δείξουν ότι η επίδικη πρόνοια κα-
ταστρατηγεί το Άρθρο 23. Όμως θεωρούμε ότι και το
Άρθρο 28 του Συντάγματος καταστρατηγείται από την
προαναφερόμενη πρόνοια, εφαρμοζόμενη μόνο στους αι-
τητές, εφόσον αυτοί τίθενται σε δυσμενέστερη θέση έναντι
άλλων αξιωματούχων ή συνταξιούχων που βρίσκονται στην
ίδια θέση με αυτούς, αλλά δεν επηρεάζονται αρνητικά, όπως
οι αιτητές, στο περιουσιακό τους δικαίωμα στη σύνταξη,
όπως είναι π.χ. οι αξιωματούχοι που, μετά την συνταξιοδό-
τηση τους, εργάζονται σε θέσεις που δεν εμπίπτουν στη σχε-
τική έννοια του άρθρου 2 του Ν 88(Ι)/2011. Δεν θα εξετά-
σουμε όμως περαιτέρω, αν η καταστρατήγηση αυτή του
Άρθρου 28, δικαιολογείται από άλλες υπέρτερες ανάγκες».  

Σύμφωνα με το Άρθρο 146 παρ. 5 του Συντάγματος οι
αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου είναι δεσμευτικές για
κάθε δικαστήριο, όργανο ή αρχή και η διοίκηση έχει υπο-
χρέωση να συμμορφώνεται πλήρως προς τις αποφάσεις
αυτές. Κατά συνέπεια και ενόψει της προαναφερόμενης
απόφασης της Πλήρους Ολομέλειας, εύλογα τίθεται το ερώ-
τημα κατά πόσο η διοίκηση νομιμοποιείται για τους ίδιους
ανεπίτρεπτους περιορισμούς να συνεχίζει τις αποκοπές από
τις συντάξεις των συνταξιούχων του δημόσιου και του ευ-
ρύτερου  δημόσιου τομέα με βάση τις πρόνοιες του περί της
Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωμα-
τούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής
Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου  Τομέα  Νόμου του
2012. n
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Του Γλαύκου Χατζηπέτρου,
ΓΓ της ΠΑΣΥΔΥ

ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ

Αγαπάς την Κύπρο;

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

Ανεπίτρεπτο να συνεχίζεται η αποκοπή από τις συντάξεις 

Το ήθος και η ηθική αποτελούν καθαρά ατο-
μική υπόθεση, περιορίζονται στον φέροντα,
δεν εμπλέκουν κανέναν άλλον, ούτε προ-
σφέρονται για γενικότερους πολιτικούς, ιδε-
ολογικούς και κοινωνικούς συνειρμούς.
σελ. 3

Οργανωμένη κοροϊδία!...

Αποκαλύψεις για Λουξεμβούργο

Μια σημαντική έκδοση για το έργο του
Οδυσσέα Ελύτη κυκλοφορεί από τις
Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Πολιτισμού με τίτλο
«Οδυσσέας Ελύτης: Ποίηση – Θεω-

ρία-Πρόσληψη», περιλαμβάνει τις εισηγήσεις Συνεδρίου που
πραγματοποιήθηκε το 2011 σε συνεργασία με το Πανεπι-
στήμιο Κύπρου. σελ. 12

Έκδοση για τον Οδυσσέα Ελύτη

Δημοσιογραφική έρευνα αποκάλυψε
ότι πάνω από 300 πολυεθνικές επιχει-
ρήσεις, είχαν συνάψει συμφωνίες με το
Λουξεμβούργο για ελαχιστοποίηση
των φόρων που κατέβαλαν. σελ. 11

Πώς βλέπει την εβδομάδα
ο ΜΑΘ



Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρισμού ζητά να
προσλάβει άτομο για τη θέση Εμπορι-

κού Συμβούλου στο Εμπορικό Κέντρο στη
Βηρυτό με όρους υπηρεσίας επιτόπιου προ-
σωπικού διπλωματικών αποστολών στο εξω-
τερικό.

1. Μισθοδοσία:
Ο ετήσιος ακαθάριστος μισθός της θέσης

ανέρχεται σε €31.236,00. Επιπρόσθετα, θα
καταβάλλεται 13ος μισθός. Η μισθοδοσία
της θέσης καθορίζεται από το Τμήμα Δημό-
σιας Διοίκησης και Προσωπικού, Υπουργείο
Οικονομικών και αναθεωρείται κάθε χρόνο
με την ανανέωση της σύμβασης εργοδότη-
σης.

2. Καθήκοντα και ευθύνες:
I. Προώθηση των εξαγωγών προϊόντων

και υπηρεσιών στο Λίβανο και σε άλλες γει-
τονικές χώρες.

II. Προώθηση των εμπορικών συμφερόν-
των της Κύπρου στο Λίβανο και σε άλλες

γειτονικές χώρες.
III. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα

του ανατεθούν.
3. Απαιτούμενα προσόντα:
I. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισό-

τιμο προσόν σ’ ένα τουλάχιστον από τα ακό-
λουθα θέματα ή συνδυασμό θεμάτων αυτών:
Οικονομικά, Εμπορικά, Λογιστική, Διοίκηση
Επιχειρήσεων και Marketing. (Σημ. Ο όρος
«πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύ-
πτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

II. Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και
αγγλικής γλώσσας.

III. Πολύ καλή γνώση της Αραβικής ή/ και
Γαλλικής γλώσσας θα θεωρηθεί πλεονέ-
κτημα.

IV. Μεταπτυχιακή πείρα τουλάχιστον ενός
έτους σε θέματα σχετικά με τα καθήκοντα
της θέσης θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

V. Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική
ικανότητα και διοικητική ικανότητα, πρωτο-
βουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.

VI. Μεταπτυχιακό δί-
πλωμα ή τίτλος που αποκτή-
θηκε μετά από σπουδές
διάρκειας ενός τουλάχιστον
ακαδημαϊκού έτους σε ένα
από τα θέματα που αναφέ-
ρονται στην παράγραφο 3(I)
ή σε συνδυασμό των θεμά-
των αυτών θα αποτελεί πλε-
ονέκτημα.

4. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
να αποτείνονται στην Υπη-
ρεσία Εμπορίου του Υπουρ-
γείου Ενέργειας, Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρισμού
στο τηλέφωνο 22867131,
22867324.

5. Οι αιτήσεις θα πρέπει να
συμπληρωθούν ιδιόχειρα
από τους ενδιαφερομένους
στο Έντυπο Γεν.6, το οποίο
βρίσκεται στην ιστοσελίδα
www.psc.gov.cy και να υπο-
βληθούν προς το Γενικό Δι-
ευθυντή του Υπουργείου
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομη-
χανίας και Τουρισμού, μέχρι
1η Δεκεμβρίου 2014. 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) 

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
Η Μελίνα Μάρκου διορίζεται, σε υπερά-

ριθμη βάση, στη θέση Λειτουργού Αλιείας
και Θαλάσσιων Ερευνών, από τις 16 Φε-
βρουαρίου 2009.

Οι πιο κάτω, οι οποίοι είχαν διοριστεί από
τις 2 Ιανουαρίου 2009 στη θέση Λειτουργού
Πολεοδομίας, και των οποίων ο πιο πάνω
διορισμός αργότερα ακυρώθηκε από το
Ανώτατο Δικαστήριο, διορίζονται στην ίδια
θέση αναδρομικά από τις 2 Ιανουαρίου 2009:
Όλγα Παπακώστα, Αίγλη Κοκκινόφτα, Γα-
βριήλ Παπαποστόλου, Άγγελος Θεοφάνους,
Αναστασία Παπαγεωργίου-Ράφτη, Ελένη
Ζουππουρή, Βλαδίμηρος Ζαβρός, Κυριακή
Τρυπηνιώτου-Καλαβά, Κωνσταντίνος Τριγ-
γίδης, Αύρα Χαραλάμπους.

Η Καλομοίρα Χαραλάμπους διορίζεται, σε
υπεράριθμη βάση, στη θέση Οικονομικού
Λειτουργού, αναδρομικά από την 1η Φε-

βρουαρίου 2010.
ΠΡΟΑΓΩΓΗ

Ο Τάκης Τσιντίδης, Πρώτος Συντηρητής
Δασών, προάγεται στη θέση Διευθυντή Τμή-
ματος Δασών, από την 1η Νοεμβρίου 2014.
ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ

Ο Δημοσθένης Αντωνίου, Ανώτερος Εκτε-
λεστικός Μηχανικός, Τμήμα Ανάπτυξης
Υδάτων, αφυπηρέτησε από τις 17 Οκτωβρίου
2014.

Η Ελένη Χρ. Τούμπα, Τεχνικός Επιθεωρη-
τής, Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων, αφυπηρέ-
τησε από τις 20 Οκτωβρίου 2014.

Ο Παναγιώτης Ζάρου, Ανώτερος Τεχνι-
κός, Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων, αφυπηρέ-
τησε από τις 17 Οκτωβρίου 2014.

Ο Ανδρέας Πασχάλης, Τεχνικός, Τμήμα
Ανάπτυξης Υδάτων, αφυπηρέτησε από τις 27
Οκτωβρίου 2014.

Ο Θεόδωρος Σ. Θεοδώρου, Ανώτερος Τε-
χνικός Επιθεωρητής, Τμήμα Αναδασμού,
αφυπηρέτησε από την 1η Νοεμβρίου 2014.

Ο Σωτήριος Μιλικούρης, Λειτουργός Εμ-
πορίου και Βιομηχανίας Α΄, αφυπηρέτησε
από τις 31 Οκτωβρίου 2014.

Η Μυριάνθη Χρ. Χριστοφόρου, Κτηματο-
λογικός Λειτουργός, 2ης Τάξης, αφυπηρέ-
τησε από τις 31 Οκτωβρίου 2014.

Η Χρύσω Κωνσταντίνου, Ανώτερος Σχε-
διαστής, Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρο-
μετρίας, αφυπηρέτησε από την 1η Νοεμ-
βρίου 2014.

Η Καλούδα Κρεμμού, Λειτουργός Τύπου
και Πληροφοριών Α', αφυπηρέτησε από τις
31 Οκτωβρίου 2014.

Η Φλωρεντία Ευριπίδου-Ηρακλέους,
Ανώτερος Οικονομικός Λειτουργός, αφυπη-
ρέτησε από τις 31 Οκτωβρίου 2014.

Η Μάλβω Χριστοδουλίδου-Κολέττα,
Ανώτερος Διοικητικός Λειτουργός, αφυπη-
ρέτησε από την 1η Νοεμβρίου 2014.

H Χρυστάλλα Καμηλάρη, Γραμματειακός
Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις 30 Οκτω-
βρίου 2014.

Ο Κυριάκος Ευθυβούλου, Ανώτερος Επι-
θεωρητής Λογαριασμών, αφυπηρέτησε από
την 1η Νοεμβρίου 2014.

Η Μαρούλα Ι. Κατίρη, Νοσηλευτικός Λει-
τουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος,
αφυπηρέτησε από τις 31 Οκτωβρίου 2014.

Η Χρυστάλλα Θωμά, Νοσοκόμος, Γενικός
Νοσηλευτικός Κλάδος, αφυπηρέτησε από
την 1η Νοεμβρίου 2014.

Η Ζωή Σωκράτους, Πρώτη Νοσηλευτικός
Λειτουργός, Νοσηλευτικός Κλάδος Ψυχικής
Υγείας, αφυπηρέτησε από τις 31 Οκτωβρίου
2014. n

Είναι τοις πάσι φανερό ότι εις την Τουρκία
υπάρχει όντως έλλειψη από φρενοκομεία,
κι ένεκεν τούτου οι πάσχοντες και οι βεβαρυμένοι
που έχουν στον εγκέφαλο κάλλο οι καϋμένοι
στερούνται της κατάλληλης προς τούτο θεραπείας
κι ελεύθεροι κυκλοφορούν μετά πολλής βλακείας!
Ένας από τους πάσχοντες λίαν προχωρημένος
που από καιρό στο άσυλο έπρεπε νάν’ κλεισμένος
είν’ ο χαλίφης Ερντογάν, άλλως νεοσουλτάνος,
κι ανάμεσα στους όμοιους του ένας τσαρλατάνος,
που είπε με θρασύτητα αλλά και νταϊλίκι
και γέλιο προεκάλεσε στο παρδαλό κατσίκι
πως βρήκαν την Αμερική πρώτοι οι πρόγονοί του
κι όχι ο Κολόμβος, φυσικά, κι οι τότε ναυτικοί του!!
Φαίνεται πως ο Πατισάχ το «Μάλτα Γιοκ» ξεχνάει
και μόνος του στα σύννεφα από καιρό πετάει,
μα του Κολόμβου σίγουρα τρίζουν τα κόκκαλά του
αφού δεν είναι ο Ταγίπ πλέον στα σύγκαλά του!!!

Kωστάκης Π. Iωαννίδης

H ΣATIPA TOY K.Π.I.

ΚΑΫΜΕΝΕ ΚΟΛΟΜΒΕ

ΔIOPIΣMOI / ΠPOAΓΩΓEΣ / ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ / ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Aπό την Eπίσημη Eφημερίδα

Υπογράφηκε τη Δεύτερα 17 Νοεμ-
βρίου, στο Τμήμα Δημοσίων ΄Εργων,
το Συμβόλαιο για Κατεδάφιση Κτη-

ρίου των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών στην
Περιοχή ΣΟΠΑΖ.

Το Συμβόλαιο υπέγραψαν εκ μέρους της
Κυβέρνησης, η Αν. Διευθύντρια του Τμήμα-

τος Δημοσίων ΄Εργων Χρυστάλλα Μαλ-
λούππα και εκ μέρους της εταιρείας Andreas
Shaelis Construction Ltd, ο Φίλιππος Καμέ-
ρης.Η δαπάνη του Έργου είναι €41.500 (+
Φ.Π.Α.). Οι κατασκευαστικές εργασίες ανα-
μένεται να αρχίσουν εντός της εβδομάδας
και θα συμπληρωθούν σε ένα (1) μήνα. n

Προχωρεί η κατεδάφιση κτηρίου 
των Φαρμακευτικών στo ΣΟΠΑΖ

Θέση Εμπορικού Συμβούλου 
στο Υπουργείο Ενέργειας

Xριστουγεννιάτικη γιορτή για παιδιά
από το Τμηματικό 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 20 Δεκεμβρίου 2014.

Λόγω των περιορισμών από τη χωρητικότητα του θεάτρου θα γίνουν δύο παραστά-
σεις. Η πρώτη θα αρχίσει η ώρα 9:30 πμ. και η δεύτερη η ώρα 11:45 πμ. στην Κεντρική
Σκηνή Θεάτρου ΘΟΚ, θα παρουσιασθεί το παιδικό έργο «Οι μπλε ιστορίες της κόκκινης
καρδιάς» του Λουκά Πραστίτη σε σκηνοθεσία Αίγλης Σπυριδάκη.

Πριν από την παρουσίαση του έργου ο Κωμικόταχυδακτυλουργός Steve Magic θα δια-
σκεδάσει τα παιδιά. Την ίδια μέρα ο Άγιος Βασίλης θα μοιράσει πλούσια δώρα στα παι-
διά που θα παρευρεθούν. 

Με το εισιτήριο εισόδου θα κληρωθούν πλούσια δώρα.
Εισιτήρια εισόδου προς €3.00 μπορούν τα μέλη να προμηθευτούν από τα μέλη του Δι-

οικητικού Συμβουλίου και από το συν. Μιχάλη Γλυκερίου στο Αρχείο της Οργάνωσης
μας, στον 3ον όροφο τηλέφωνο 22844300.

Τάκης Χαμπουρίδης 99414162 Ιωάννης Όθωνος 99540647
Δέσπω Λεχνού 99521178 Μάκης Πελεκάνος 99453680
Πηνελόπη Πέτσα 99459353 Ανδρέας Κανάρης 99547880
Σημείωση: Δεν θα γίνονται κρατήσεις θέσεων.
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Αλυσοδεμένη χώρα, ταπεινωμένος λαός
Η κατάσταση των διαπραγματεύσεων της

Αθήνας με τους δανειστές περιγράφεται ως
καταθλιπτική -και
είναι-, καθώς οι
απαιτήσεις των επι-
κεφαλής της τρόικας
συνιστούν πλέον
ακραία ταπείνωση
για την Ελλάδα, την
κυβέρνηση και τον
ελληνικό λαό. Η

χώρα μας είναι αλυσοδεμένη στο Μνημόνιο
και είναι μία πραγματικότητα που «φωνάζω»
από τον Μάιο του 2010. Το μείζον θέμα ήταν
να μην καταλήξει η Ελλάδα στα γρανάζια του
μηχανισμού της ΕΕ και του ΔΝΤ. Από τη
στιγμή που μπήκαν απερίσκεπτα οι υπογρα-
φές, είναι αδύνατο να αλλάξει οτιδήποτε πριν
δώσουν τη συγκατάθεσή τους οι δανειστές.

Οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται επίσης
και υπό πολιτική πίεση, καθώς η κυβέρνηση
βρίσκεται ενώπιον του πιθανού ενδεχομένου
να εξαναγκαστεί να ανακοινώσει εκλογές,
εάν δεν επιτευχθεί συναίνεση για την εκλογή
του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας. Η πι-
θανότητα αυτή αγχώνει τον πρωθυπουργό
και τους συνεργάτες του και λογικό είναι,
αφού από τη μία στιγμή στην άλλη -και εφό-
σον οι δημοσκοπήσεις είναι αληθινές- θα
απολέσουν την εξουσία και, σύμφωνα με τη
δική τους λογική, οι προσπάθειες σωτηρίας
της οικονομίας θα εγκαταλειφθούν.

Είναι βεβαίως πεποίθησή μου, με βάση τα
οικονομικά στοιχεία και τις διαθέσεις των δα-
νειστών, ότι ο απεγκλωβισμός από το Μνη-
μόνιο δεν πρόκειται να επιτευχθεί χωρίς τη
συνεργασία των Ευρωπαίων και του ΔΝΤ.
Και δεν σας κρύβω ότι ακούω βερεσέ τις κο-
ρώνες για σκίσιμο των Μνημονίων, διότι
απλώς δεν γίνονται έτσι τα πράγματα.

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα και εφό-
σον συνεχιστούν οι εκβιαστικές απαιτήσεις
των δανειστών -και ιδιαίτερα των ύπουλων
Ευρωπαίων- αναρωτήθηκα μήπως είναι κα-
λύτερα να παγώσουν όλες οι διαδικασίες και
να συνεχιστεί η διαπραγμάτευση μετά την
προεδρική εκλογή.

Εάν βρεθούν οι 180 θα συνεχίσει η σημε-
ρινή κυβέρνηση τις συζητήσεις, διαφορετικά
ας αναλάβουν οι «σύντροφοι» του ΣΥΡΙΖΑ
να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά. Και
εκφράζω πραγματικά την ελπίδα να έχει

κάνει τα «κουμάντα» του ο κ. Τσίπρας και να
έχει τη λύση όταν οι εκπρόσωποι των δανει-
στών δείξουν την ίδια συμπεριφορά που επι-
δεικνύουν σήμερα. Και με τα σημερινά δεδο-
μένα δεν έχουμε την παραμικρή ένδειξη ότι
θα τον περιμένουν μετά βαΐων και κλάδων...
Η λύση στο μεγάλο πρόβλημα της Ελλάδας
δεν είναι «δουλειά» ενός κόμματος ή μίας πα-
ράταξης. Απαιτεί συναίνεση, η οποία φοβά-
μαι πως στο τέλος θα επιβληθεί από τους δα-
νειστές...

Μιχάλης Ιγνατίου,
«ΕΘΝΟΣ», 23.11.2014

l Δυστυχώς το κακό έγινε.

?

Μια ευκαιρία για την Ελλάδα 
Μια ωραία παράφραση του γνωστού τρα-

γουδιού του Τζον
Λένον «Give peace a
chance» (δώστε μια
ευκαιρία στην ει-
ρήνη) έκανε το πρα-
κτορείο Bloomberg.

«Give Greece a chance», δηλαδή «δώστε μια
ευκαιρία στην Ελλάδα» λένε τώρα οι αρθρο-
γράφοι οι οποίοι, όπως είναι γνωστόν, απη-
χούν τις αγγλοσαξονικές απόψεις για την οι-
κονομία.

Ωστόσο, ακόμη και στη Γερμανία πληθαί-
νουν τα δημοσιεύματα που ζητούν από τους
δανειστές να δώσουν «ανάσες», σε μια χώρα
η οποία επί πέντε συνεχή χρόνια βρίσκεται
σε ασφυκτική πίεση και ταυτόχρονα έχει πε-
τύχει μια μοναδική στην ιστορία δημοσιονο-
μική προσαρμογή.

Πριν από μερικές ημέρες η Die Welt έλεγε,
εμμέσως πλην σαφώς, ότι η ελληνική τραγω-
δία πρέπει να λάβει τέλος, η κάθαρση να
επέλθει και το κοινό να φύγει ανακουφι-
σμένο.

Έτσι, παρά τα λάθη που έχουν γίνει από την
πλευρά της Ελλάδας, παρ’ ότι δεν τηρήθη-
καν ορισμένες από τις δεσμεύσεις που ελή-
φθησαν πριν από καιρό, η ελληνική οικονο-
μία και η κοινωνία δικαιούνται μια ευκαιρία.
Αλλωστε, ούτε η τρόικα διεκδικεί ρόλο...
Πάπα. Οι δανειστές έχουν κάνει σοβαρά
λάθη στο πρόγραμμα που επέβαλαν και ταυ-
τόχρονα αρνούνται πεισματικά να δουν ότι
αφενός καταστρέφουν την Ελλάδα και αφε-
τέρου θέτουν σε κίνδυνο με τις εμμονές τους

ολόκληρη την Ευρωζώνη.
Παρά το γεγονός ότι το grexit αποτελεί

παρελθόν, η δοκιμασία στην οποία έχουν
βάλει την Ελλάδα οι δανειστές και η «τοξική»
δόση που συνεχίζουν να της δίνουν, απειλεί
τη σταθερότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας,
η οποία ήδη βρίσκεται σε πορεία ύφεσης.

Από όλους τους ξένους αναλυτές αναγνω-
ρίζεται πλέον ότι ενδεχόμενη πολιτική ανα-
ταραχή ως αποτέλεσμα της ασφυκτικής πίε-
σης της τρόικας, θα εκτροχιάσει πλήρως την
οικονομία. Θα «κάψει» μέσα σε λίγες ημέρες
τις θυσίες μια ολόκληρης πενταετίας. Και το
σκηνικό που πάει να στηθεί δεν αφορά μόνο
την Ελλάδα.

Είναι σίγουρο ότι η θεωρία του ντόμινο θα
ενεργοποιηθεί, ειδικά σε οικονομίες με εγ-
γενή δημοσιονομικά προβλήματα, όπως η
Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία. Και το
«ελληνικό μικρόβιο» μπορεί εύκολα να «μο-
λύνει» όλη την Ευρωζώνη.

Όμως, η ευκαιρία πρέπει να δοθεί στην Ελ-
λάδα γιατί την αξίζει, κι όχι απλά γιατί κά-
ποιοι αντιλαμβάνονται τώρα ότι μπορεί και
οι ίδιοι να καταστραφούν. Μια χώρα που κα-
τάφερε τόσα πολλά και τόσο γρήγορα χρει-
άζεται ένα ευρύτερο σχέδιο ανακούφισης,
που μόνο οι δανειστές μπορούν να δώσουν.

Άρση της σκληρής λιτότητας, αναδιάρ-
θρωση χρέους και αναπτυξιακό πρόγραμμα
για την ελληνική οικονομία. Όλα αυτά μπο-
ρούν να γίνουν, μόνον εφόσον ξεπεραστούν
οι μονολιθικές πολιτικές των Ευρωπαίων και
του ΔΝΤ, αλλά και οι προκαταλήψεις σε
βάρος της Ελλάδας.

«ΗΜΕΡΗΣΙΑ»,
22.11.2014

l Η θεωρία του ντόμινο αποτελεί την μόνη
ελπίδα σωτηρίας για την Ελλάδα. 

?

Οργανωμένη κοροϊδία!... 
Να ξεκαθαρίσω

κάτι. Το ήθος και η
ηθική αποτελούν κα-
θαρά ατομική υπό-
θεση, περιορίζονται
στον φέροντα, δεν
εμπλέκουν κανέναν
άλλον, ούτε προσφέ-
ρονται για γενικότε-

ρους πολιτικούς, ιδεολογικούς και κοινωνι-

κούς συνειρμούς. Ή ερμηνείες. 
Ο καθείς και η συνείδησή του. Από αυτήν

την άποψη, η «υπόθεση Καρατζαφέρη» είναι
μια υπόθεση που εμπλέκει προσωπικά τον
Καρατζαφέρη. Ούτε τους φίλους του, ούτε τα
στελέχη του, ούτε τους ψηφοφόρους του. 

Θα περιμένουμε να δούμε πού θα οδηγή-
σει η έρευνα και τι θα αποκαλυφθεί ακόμη για
τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ, θα δούμε τι θα πει η
Δικαιοσύνη, αλλά δεν θα σταθώ σε αυτό.

Θα σταθώ στο απίστευτο καλαμπούρι που
ονομάζεται «πόθεν έσχες».

Αποκαλύπτεται τώρα ότι οι σχετικές δη-
λώσεις δεν υπόκεινται σε κανέναν ουσια-
στικό έλεγχο, αφού διάφορες υπεράκτιες
εταιρείες και διάφορα περιουσιακά στοιχεία
μπαινόβγαιναν στις δηλώσεις του Καρατζα-
φέρη χωρίς ποτέ να ελεγχθεί, ούτε καν να
ερωτηθεί γι’ αυτό το πηγαινέλα.

Ακούω ότι ευθύνονται οι ορκωτοί λογι-
στές. Ενδεχομένως. Αλλά η διαδικασία τελεί
υπό την επίβλεψη της Βουλής κι η Βουλή
είναι αρμόδια να ελέγχει αν οι ορκωτοί λογι-
στές κάνουν ή δεν κάνουν σωστά τη δουλειά
τους. Εξ όσων γνωρίζω, ο ελληνικός λαός
εκλέγει βουλευτές, όχι λογιστές. 

Το ζήτημα, λοιπόν, είναι εξαιρετικά απλό.
Αν για διάφορους τεχνικούς ή πολιτικούς λό-
γους είναι αδύνατο ή πολύ δύσκολο να
ασκείται ουσιαστικός έλεγχος στο πόθεν
έσχες των πολιτικών, τότε χίλιες φορές να κα-
ταργηθεί η διαδικασία. 

Διότι αν δεν οδηγεί σε έλεγχο κι αν δεν
υπόκειται σε έρευνα, τότε το πόθεν έσχες των
πολιτικών λειτουργεί απλώς ως προπέτασμα.
Χάρη στο οποίο οι πολίτες που ψηφίζουν κα-
λούνται να κοιμηθούν ήσυχοι ότι οι εκπρό-
σωποί τους τελούν υπό αυστηρό έλεγχο, τη
στιγμή που στην πραγματικότητα δεν τους
ελέγχει κανείς.

Αν, λοιπόν, θέλαμε να πούμε τα πράγματα
με τ’ όνομά τους, το προπέτασμα αυτό δεν
είναι παρά μια οργανωμένη κοροϊδία.  

Ακόμη κι αν δεν μπορώ να πω με απόλυτη
σιγουριά ποιος κοροϊδεύει, δεν έχω την πα-
ραμικρή αμφιβολία ποιος είναι εκείνος τον
οποίον κοροϊδεύουν.     

Κι επειδή τα κορόιδα αρχίζουν να λιγο-
στεύουν, το 45%  δηλώνει ήδη ότι «δεν εμπι-
στεύεται καθόλου το πολιτικό σύστημα».  

Γιάννης Πρετεντέρης,
«ΤΟ ΒΗΜΑ», 23.11.2014

l Ουδέν σχόλιο... n

Aπόψεις και σχόλια

Σε συνάντηση των Προέδρων των Επιτροπών Εργα-
σίας, Έρευνας και Καινοτομίας των Κοινοβουλίων των
κρατών μελών της ΕΕ που διοργανώθηκε από την Ιτα-

λική Προεδρία συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την επί-
τευξη ποιοτικής εργοδότησης στην ΕΕ, τις ευκαιρίες που πα-
ρουσιάζει η είσοδος στην ψηφιακή οικονομία, τη διασύνδεση
έρευνας και ανάπτυξης και το ρόλο των πόλεων σε θέματα
καινοτομίας. 

Τις εργασίες της Συνάντησης χαιρέτισαν οι Πρόεδροι των
δύο Σωμάτων του Ιταλικού Κοινοβουλίου. Κύριοι ομιλητές
σε θέματα των αρμοδιοτήτων τους ήσαν, ο Υπουργός Εργα-
σίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Ιταλίας, υψηλόβαθμα
στελέχη του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνερ-
γασία στην Ευρώπη και της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας,
καθώς και ακαδημαϊκοί. n

Eυκαιρίες απασχόλησης
σε Συνάντηση ΕΕ στην ΙταλίαΣύμφωνα με τη γνωστοποίηση με αριθμό 569 που δη-

μοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρα-
τίας με ημερομηνία 21.11.2014 έχει προκηρυχτεί για

την πλήρωση μια κενή μόνιμη θέση Διευθυντή Τμήματος
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

Σημειώνεται ότι η δημοσίευση της εν λόγω θέσης γίνεται
ύστερα από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και
τη μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή
της από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης
Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο
Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013.

Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο έντυπο Γεν. 6 και
να παραδοθούν στο Γραφείο της Επιτροπής Δημόσιας Υπη-
ρεσίας έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω
του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στον Πρόεδρο
της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, 1407 Λευκωσία, ή μέσω

τηλεομοιοτυπικής υπηρεσίας (αρ. 22670101), όχι αργότερα
από τις 15.12.2014.

Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α15: €47.406, 49.325,
51.244, 53.163, 55.082, 57.001 και Α16: €52.026, 53.945,
55.864, 57.783, 59.702, 61.621 (Συνδυασμένες Κλίμακες). Ση-
μειώνεται ότι αναφορικά με τη μισθοδοσία αυτού που θα
διοριστεί/προαχθεί εφαρμόζονται οι πρόνοιες των περί της
μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξή-
σεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Εργοδοτουμέ-
νων και στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής Υπη-
ρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμων του 2011
έως 2014. Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γε-
νικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον,
καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσο-
στό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Λεπτομέρειες αναφορικά με τα απαιτούμενα προσόντα
καθώς και τα καθήκοντα και τις ευθύνες της θέσης περιέ-
χονται στην πιο πάνω γνωστοποίηση. n

Θέση Διευθυντή Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
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ΗΓενική Συνέλευση του ΟΗΕ, με από-
φασή της στις 17 Δεκεμβρίου 1999,
ανακήρυξε την 25η Νοεμβρίου ως

Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας
κατά των Γυναικών για να αναδείξει ένα ση-
μαντικό πρόβλημα με παγκόσμια διάσταση.
Η Ημέρα αυτή είχε καθιερωθεί ήδη από το
1981 από γυναικείες οργανώσεις, σε ανά-
μνηση της φρικτής δολοφονίας των τριών
αδελφών Μιραμπάλ, πολιτικών αγωνιστριών
από την Δομινικανή Δημοκρατία, με διαταγή
του δικτάτορα Τρουχίλο.
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ;

«Η βία κατά των γυναικών είναι ίσως η πιο
επαίσχυντη παραβίαση των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων. Δεν κάνει διαχωρισμό μεταξύ
συνόρων, πολιτισμών ή πλούτου. Όσο συνε-
χίζεται, δεν μπορούμε να ισχυριζόμαστε ότι
κάνουμε ουσιαστική πρόοδο προς την ισό-
τητα, την ανάπτυξη και την ειρήνη». 

Ο ορισμός της βίας κατά των γυναικών
αντιστοιχεί στον ορισμό που υιοθετήθηκε το
1995 στην 4η Παγκόσμια Διάσκεψη Γυναι-
κών και αναφέρεται στις παραγράφους 113
και 118 της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνο
(*).

Ο όρος «βία κατά των γυναικών» περι-
λαμβάνει κάθε πράξη βίας που στηρίζεται
στο φύλο και έχει ως αποτέλεσμα ή είναι δυ-
νατό να έχει ως αποτέλεσμα, την σωματική,
σεξουαλική ή ψυχολογική βλάβη ή πόνο για
τις γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων των
απειλών τέτοιων πράξεων, τον εξαναγκασμό
ή την αυθαίρετη στέρηση της ελευθερίας είτε
αυτό προκύπτει στην δημόσια είτε στην ιδιω-
τική ζωή(παρ. 113).

«Η βία κατά των γυναικών είναι η έκ-
φραση της ιστορικά διαπιστωμένης ανισό-
τητας στις σχέσεις ισχύος μεταξύ ανδρών 
και γυναικών, που οδήγησε στην κυριαρχία
των ανδρών επί των γυναικών και στις δια-
κρίσεις σε βάρος των γυναικών, με αποτέλε-
σμα τη παρεμπόδιση της ανάπτυξής τους».
(παρ.118).

Επομένως ο όρος βία περιλαμβάνει:
• Τη βία μέσα στην οικογένεια (ενδοοικο-

γενειακή βία).
• Τη βία γενικά μέσα στην κοινωνία (βια-

σμός, σεξουαλική κακοποίηση, σεξουαλική
παρενόχληση στην εργασία, trafficking/σω-
ματεμπορία).

• H βία κατά των γυναικών είναι μεγάλος
κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και σημαν-
τική αιτία θανάτου και αναπηρίας για τις γυ-
ναίκες 16-44 ετών. Σε αναφορά της Παγκό-
σμιας Τράπεζας εκτιμάται ότι η βία κατά των
γυναικών ήταν τόσο σοβαρή αιτία θανάτου
και ανικανότητας μεταξύ των γυναικών ανα-
παραγωγικής ηλικίας όσο ο καρκίνος. Πρό-
κειται για φαινόμενο διαδεδομένο σε όλες
τις κοινωνίες και σε όλες τις κοινωνικές τά-
ξεις, ανεξάρτητα από το επίπεδο ανάπτυξης,
το βαθμό πολιτικής σταθερότητας, το πολι-
τισμό ή τη θρησκεία.

Γνωρίζατε ότι:
• Η πιο συχνή μορφή βίας προέρχεται από

τον ερωτικό σύντροφο. Μία στις τρεις γυ-
ναίκες κάποια στιγμή στη ζωή της θα ξυλο-
κοπηθεί, θα βιασθεί ή με κάποιο άλλο τρόπο
θα κακοποιηθεί από το σύντροφό της.

• Οι μισές από τις γυναίκες θύματα αν-
θρωποκτονίας έχουν δολοφονηθεί από (νυν
ή πρώην) σύζυγο ή σύντροφο.

• Μία στις πέντε γυναίκες κάποια στιγμή
στη ζωή της θα πέσει θύμα βιασμού ή από-
πειρας βιασμού.

• Οι γυναίκες 15-44 ετών κινδυνεύουν πε-
ρισσότερο από βιασμό ή ενδοοικογενειακή
βία παρά από καρκίνο, τροχαία ατυχήματα,
πόλεμο ή ελονοσία.

• 130 εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια
έχουν υποστεί ακρωτηριασμό γεννητικών
οργάνων.

• 2 εκατομμύρια κορίτσια ανά έτος κινδυ-
νεύουν να υποβληθούν σε ακρωτηριασμό
γεννητικών οργάνων.

• Το 40-50% των γυναικών της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης έχουν αναφέρει κάποια μορφή
σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο εργα-
σίας.

• Το 55%-95% των γυναικών θυμάτων εν-
δοοικογενειακής βίας δεν καταγγέλλουν το
πρόβλημα
(*)Πηγή: Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών  

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
- 1 στις 3 γυναίκες έχει υποστεί σωματική

ή σεξουαλική κακοποίηση κατά τη διάρκεια
της ζωής της.

- Οι αναφορές βιασμού στην Κύπρο έχουν
τριπλασιαστεί μέσα στην τελευταία δεκαε-
τία.

- Τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας
στην Κύπρο έχουν διπλασιαστεί μέσα στην
τελευταία δεκαετία.

- Κατά την περίοδο 2004 – 2013 υπήρξαν
περισσότεροι από 30 φόνοι γυναικών από
άνδρες. Αυτό μεταφράζεται σε 3 φόνους γυ-
ναικών το χρόνο.

Σύμφωνα επισης με στοιχεία του συνδέ-
σμους πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας
στην οικογένεια το πρώτο εξάμηνο του 2014
είχαμε 812 υποθέσεις βίας εκ των οποίων οι
314 ήταν νέες. Οι 102 ήταν ανήλικοι το 56%
ο θήτης ήταν σύζυγος ή σύντροφος το 50%
έχουν υποστεί ψυχολογική και σωματική βία
το 29% είχαν πέσει θύματα και σε νεαρή ηλι-
κία. Το 78% θήτες είναι άντρες 16% γυναί-
κες και 2% ανήλικοι. 
Συμβαση της Κων/πολης

Η Σύμβαση, η οποία στοχεύει στην πρό-
ληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά
των γυναικών και της ενδοοικογενειακής
βίας, αποτελεί το πρώτο διεθνές δεσμευτικό
νομικό πλαίσιο για την πρόληψη της βίας,
την προστασία των θυμάτων και την τιμω-
ρία των δραστών. Παράλληλα, περιορίζει τις

διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στα νομο-
θετικά πλαίσια και στις πολιτικές των κρα-
τών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης το-
ποθετεί το θέμα της βίας κατά των γυναικών
στο ευρύτερο θεωρητικό πλαίσιο της ανισό-
τητας των φύλων και της έλλειψης σεβασμού
προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αξιο-
πρέπεια των γυναικών και ως εκ τούτου επι-
κεντρώνεται σε όλες της μορφές βίας. Αυτό
είναι εξαιρετικής σημασίας και αποτελεί μια
ευκαιρία ανάληψης δράσης για την Κύπρο
αφού το παρόν νομικό και θεωρητικό πλαί-
σιο εστιάζεται κυρίως στον τομέα της ενδο-
οικογενειακής βίας.

Η Σύμβαση υπεγράφη στην Κωνσταντι-
νούπολη τον Μάιο του 2011 και από τότε 36
κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης
την έχουν υπογράψει. Η Κυπριακή Δημο-
κρατία και άλλα 6 κράτη μέλη, μέχρι στιγμής
δεν έχουν υπογράψει την Σύμβαση. Ο κυ-
ριότερος λόγος που προβάλουν τα κράτη
μέλη για τη μη υπογραφή και κύρωση της
σύμβασης, είναι το υψηλό κόστος εφαρμο-
γής της.

Οι άμεσες και έμμεσες δαπάνες που γίνον-
ται σε αυτό τον τομέα σήμερα επιβαρύνουν
σημαντικά τα κράτη μέλη και την κοινωνία
των πολιτών. Υπολογίζεται ότι το ετήσιο κό-
στος που προκύπτει από την άσκηση βίας
στις 47 χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης
φθάνει τα 34 δισεκατομμύρια ευρώ. Για κάθε
άνδρα, γυναίκα και παιδί που ζουν σε κρά-
τος μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, το
κόστος θα μπορούσε να ανέλθει σε 555 ευρώ
ανά έτος. 

Η Σύμβαση αποτελεί το πιο ολοκληρω-
μένο, διεθνές, δεσμευτικό νομικό πλαίσιο για
την εξάλειψη όλων των μορφών βίας κατά
των γυναικών, συμπεριλαμβανομένου του
βιασμού. 
Η Κυπρος αποφάσισε να προχωρήσει
στην υπογραφή της Σύμβασης της Κων-
σταντινούπολης

Την απόφαση της Κυβέρνησης να προχω-
ρήσει στην υπογραφή της Σύμβασης της
Κωνσταντινούπολης που αφορά την πρό-
ληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά
των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία,
ανακοίνωσε, την περασμενη Δευτερα, ο
Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
κ. Ιωνάς Νικολάου στην Κοινοβουλευτική
Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Σε δη-
λώσεις του μετά το πέρας της συνεδρίας ανέ-
φερε:

«Μετά από την ολοκλήρωση της σχετικής
τεχνοκρατικής μελέτης που πραγματοποι-
ήθηκε από την Τεχνική Επιτροπή, η οποία
καταρτίστηκε με τη συμμετοχή των Υπουρ-
γείων Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως,
Υγείας, Οικονομικών, Εσωτερικών και Εργα-
σίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων, συνήλθε η Υπουργική Επιτροπή και
προέβη σε αξιολόγηση των συμπερασμάτων
και όλων των στοιχείων της ενδελεχούς με-
λέτης, τόσο σε σχέση με τις υποχρεώσεις που
προκύπτουν από κάθε διάταξη της Σύμβα-
σης όσο και σε σχέση με τις δαπάνες που
μπορεί να προκύψουν στο πλαίσιο της συμ-
μόρφωσής μας με τις διατάξεις της. Η
Υπουργική Επιτροπή έκρινε ότι θα εισηγηθεί
στο Υπουργικό Συμβούλιο την υπογραφή
της Σύμβασης, καταθέτοντας παράλληλα
κάποιες εξαιρέσεις/επιφυλάξεις, οι οποίες

επιτρέπονται από την ίδια την Σύμβαση. Για
το σκοπό αυτό ζητήσαμε από τη Νομική
Υπηρεσία να συμβουλεύσει την Επιτροπή
αναφορικά με τις εξαιρέσεις που επιτρέπον-
ται από τη Σύμβαση, ούτως ώστε να αποφα-
σιστούν ποιές τελικά θα είναι οι εξαιρέσεις
που θα υποβληθούν με την υπογραφή της. 

Η Σύμβαση προνοεί επιφυλάξεις που σχε-
τίζονται με την αποζημίωση των θυμάτων
βίας, με την πρόνοια επέκτασης της δικαιο-
δοσίας των δικαστηρίων σε περιπτώσεις
κατά τις οποίες η βία έχει προκληθεί σε χώρα
άλλη, για πρόσωπο που έχει τη μόνιμη δια-
μονή του στην Κύπρο και ανεξαρτήτως εάν η
πράξη αυτή συνιστά ποινικό αδίκημα στη
χώρα στην οποία έχει προκληθεί. Επίσης,
προνοεί για επιφυλάξεις που σχετίζονται με
αυτεπάγγελτες διαδικασίες –ex officio και
μονομερείς διαδικασίες- με τον χρόνο παρα-
γραφής αδικημάτων, το καθεστώς διαμονής
και γενικότερα θέματα, τα οποία χρήζουν
ιδιαίτερης μελέτης και για τα οποία έχουμε
ζητήσει την άποψη της Νομικής Υπηρεσίας
αναφορικά με τις επιφυλάξεις που θα κατα-
τεθούν».

Υπογραμμίζοντας τη δέσμευσή του σε
προηγούμενη συνεδρία της Κοινοβουλευτι-
κής Επιτροπής τον Νοέμβριο 2013, ότι θα γι-
νόταν σοβαρή μελέτη της Σύμβασης, ο κ. Νι-
κολάου σημείωσε ότι η σχετική μελέτη ολο-
κληρώθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο,
υποβλήθηκε στα αρμόδια Υπουργεία και εν
συνεχεία, έγινε αξιολόγησή της και λήφθηκε
η συγκεκριμένη απόφαση. Στη μελέτη περι-
λαμβάνονται όλα εκείνα τα στοιχεία που
χρειάζονται, ώστε όχι μόνο να μπορεί να
αξιολογηθεί η δυνατότητα ανταπόκρισής
μας στην υπογραφή και στην κύρωση της
Σύμβασης, αλλά και το πώς πρέπει να γίνει ο
προγραμματισμός συμμόρφωσης με τις δια-
τάξεις της. Ο κ. Υπουργός διευκρίνισε ότι
καταθέτοντας κάποιες επιφυλάξεις κατά τον
χρόνο της υπογραφής της Σύμβασης, δεν
σημαίνει ότι αυτές θα επαναληφθούν ακρι-
βώς οι ίδιες και κατά τον χρόνο κύρωσης
της. 

Κληθείς να αναφερθεί στο κόστος της και
στο χρονικό περιθώριο οπότε και αναμένε-
ται να υπογραφεί η Σύμβαση, ο κ. Νικολάου
είπε ότι το άμεσο κόστος θα εξαρτηθεί μετά
από τον καθορισμό των επιφυλάξεων που θα
γίνουν με την υπογραφή της Σύμβασης, ση-
μειώνοντας ότι αρκετά από τα ζητήματα που
προνοούνται στη Σύμβαση –τουλάχιστον σε
νομοθετικό επίπεδο-, σε μεγάλο βαθμό κα-
λύπτονται από την εθνική μας νομοθεσία.
«Τα χρονικά περιθώρια που υπάρχουν δεν θα
μας επιτρέψουν να υπογράψουμε εντός του
2014, αλλά σίγουρα είναι θέμα προτεραι-
ότητας για το Υπουργείο Δικαιοσύνης, γιατί
έτσι υλοποιείται ακόμη μια κυβερνητική πο-
λιτική», κατέληξε. n 

Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
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Τα γεγονότα 
Η εφεσίβλητη Σπυρούλλα Αναστασίου

διεκδίκησε ανεπιτυχώς διορισμό στη μία από
τις 24 μόνιμες θέσεις Τεχνικού Αναπτύξεως
Υδάτων, οι οποίες πληρώθηκαν με απόφαση
της ΕΔΥ ημερομηνίας 17.9.2007.

Οι διορισμοί δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερομηνίας
12.10.07 και προκάλεσαν την καταχώρηση
από την εφεσίβλητη των προσφυγών υπ΄ αρ.
1514/07 και 1515/07, με τις οποίες πρόσβαλε
τη νομιμότητα της απόφασης της ΕΔΥ να
διορίσει στις προαναφερθείσες θέσεις δώ-
δεκα άλλους υποψηφίους αντί της ίδιας.

Οι προσφυγές συνεκδικάστηκαν και η μεν
προσφυγή 1514/07 απορρίφθηκε με έξοδα
εναντίον της εφεσίβλητης, η δε προσφυγή
1517/07 έγινε αποδεκτή με αποτέλεσμα η
προσβληθείσα απόφαση της ΕΔΥ να ακυρω-
θεί σε σχέση με το διορισμό πέντε ενδιαφε-
ρόμενων μερών.  Και αυτό στη βάση ότι η δο-
θείσα από την ΕΔΥ αιτιολογία για την παρα-
γνώριση του αποδεδειγμένου και
παραδεκτού πλεονεκτήματος που κατείχε η
εφεσίβλητη - δηλαδή η προηγούμενη πείρα
στην εκτέλεση υδατικών έργων για τουλάχι-
στο δύο χρόνια - έναντι των προαναφερθέν-
των πέντε ενδιαφερομένων προσώπων έπα-
σχε.  

Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν αποδέχθηκε
την κρίση του πρωτόδικου δικαστηρίου και
εφεσίβαλε την απόφαση. 

Νομικοί ισχυρισμοί
Η ΕΔΥ προσέβαλε την πρωτόδικη από-

φαση για δύο αλληλένδετους μεταξύ τους
λόγους. Πρόβαλε συναφώς ότι  εσφαλμένα
το πρωτόδικο Δικαστήριο θεώρησε ότι η
απόφαση της για τον διορισμό των ενδιαφε-
ρομένων μερών ήταν αποτέλεσμα παραγνώ-
ρισης του πλεονεκτήματος της εφεσίβλητης
και εσφαλμένα στηρίχτηκε σε νομολογία που
δεν ετύγχανε εφαρμογής στην περίπτωση
που είχε ενώπιον του.

Οι επίδικες θέσεις, επεσήμανε η ευπαίδευ-
τος συνήγορος της ΕΔΥ, ήταν θέσεις πρώτου
διορισμού και σύμφωνα με τη νομολογία για
πλήρωση των θέσεων αυτών εκείνο που έχει
ιδιαίτερη βαρύτητα είναι η απόδοση των υπο-
ψηφίων στην εξέταση της Επιτροπής, ιδιαί-
τερα όπως στην παρούσα περίπτωση όπου η
προσωπικότητα και οι ικανότητες των υπο-
ψηφίων ήταν σημαντικές για την εκτέλεση
των καθηκόντων της θέσης.  

Η πρωτόδικη απόφαση, αντέτεινε ο ευπαί-
δευτος συνήγορος της εφεσίβλητης, είναι κα-
θόλα ορθή καθότι στην επίδικη απόφαση

της  ΕΔΥ απουσιάζει ειδική και πειστική αι-
τιολογία, όπως απαιτείται κατά πάγια νομο-
λογία.

Η απόφαση του δικαστηρίου
Το δικαστήριο απορρίπτοντας την έφεση

αποφάνθηκε ότι:
α. Κατά πάγια νομολογία το πλεονέ-

κτημα αποτελεί σημαντικό στοιχείο στο
οποίο θα πρέπει να αποδίδεται ουσιώδης
σημασία.  (Βλ. Κωνσταντινίδης ν. Δημοκρα-
τίας (1990) 3 Α.Α.Δ. 454 και Δημητρίου ν. Δη-
μοκρατίας (1995) 4Β Α.Α.Δ. 1150).   Κατά
πάγια επίσης νομολογία, για να παρακαμ-
φθεί το πλεονέκτημα ενός υποψηφίου θα
πρέπει να δίδονται ειδικοί και πειστικοί
λόγοι.  (Βλ. Φιλίππου ν. Δημοκρατίας (1997)
3 Α.Α.Δ. 1, Iωσηφίδης κ.α. ν. Δημοκρατίας
(2006) 3 Α.Α.Δ. 410, Ζωδιάτης ν. Δημοκρα-
τίας (2008) 3 Α.Α.Δ. 406).

β.     Στην  υπό κρίση περίπτωση είναι πα-
ραδεκτό ότι η εφεσίβλητη κατείχε το πλεονέ-
κτημα του Σχεδίου Υπηρεσίας - δηλαδή την
προηγούμενη πείρα στην εκτέλεση υδατικών
έργων για τουλάχιστον δύο χρόνια  - σε αν-
τίθετη με τα ενδιαφερόμενα μέρη που δεν το
κατείχαν.   Κατά συνέπεια για την επιλογή
των ενδιαφερομένων μερών θα έπρεπε η
ΕΔΥ να δώσει ειδική και πειστική αιτιολογία,
ώστε να δικαιολογείται η παραγνώριση του
πλεονεκτήματος της εφεσίβλητης.  Το πρω-
τόδικο Δικαστήριο θεώρησε ότι η αιτιολογία
που δόθηκε από την ΕΔΥ δεν ήταν τέτοια και
έκδηλα κατά την άποψή μας η κρίση του είναι
ορθή.  Απλή θεώρηση της εν λόγω αιτιολο-
γίας αποκαλύπτει ότι ούτε ειδική αλλά ούτε
και πειστική είναι.  Κατά συνέπεια συμφω-
νούμε με την πρωτόδικη κρίση, η οποία δια-
μορφώθηκε με την υιοθέτηση της ορθής επί
του θέματος νομολογίας και ενόψει τούτου η
έφεση είναι καταδικασμένη σε απόρριψη.

Τα γεγονότα 
Ο αιτητής Χριστάκης Χριστοφίδης με την

πιο πάνω προσφυγή αμφισβήτησε το κύρος
της απόφασης της ΕΔΥ, ημερομηνίας
14/4/2011, με την οποία το ενδιαφερόμενο
μέρος Κωνσταντίνα Ιωάννου, διορίστηκε κα-
τόπιν επανεξέτασης, στη μόνιμη θέση Συν-
τηρητή στο Τμήμα Αρχαιοτήτων, αναδρο-
μικά από 1/3/2006. 

Νομικοί ισχυρισμοί
Ο ευπαίδευτος συνήγορος του αιτητή υπο-

στήριξε ότι η επίδικη απόφαση θα έπρεπε να
ακυρωθεί για τους ακόλουθους λόγους ακυ-
ρότητας:

1. Πάσχουσα συγκρότηση της Συμβουλευ-

τικής Επιτροπής.
2. Μη τήρηση άρτιων πρακτικών των συ-

νεδριάσεων της Συμβουλευτικής Επιτροπής.
3. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του

σχεδίου υπηρεσίας - πλάνη περί τα πράγ-
ματα.

4. Παραβίαση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας
89/48/ΕΟΚ και του Νόμου 179(1)/2002.

5. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή της
ακυρωτικής απόφασης και   απόκλιση από
προηγούμενη απόφαση χωρίς ειδική αιτιολο-
γία.

Η απόφαση του δικαστηρίου
Το δικαστήριο ακυρώνοντας την επίδικη

διοικητική πράξη αποφάνθηκε ότι:
α. Ο πρώτος λόγος ακυρότητας στηρί-

χτηκε στο γεγονός ότι κατά την επανεξέταση
δύο εκ των μελών της πενταμελούς Συμβου-
λευτικής Επιτροπής είχαν αποχωρήσει: ο
πρώτος λόγω αφυπηρέτησης  και ο δεύτερος
λόγω διορισμού σε άλλη θέση. 

Τα τρία εναπομείναντα μέλη διαπίστωσαν
ότι με βάση την πιο πάνω πρόνοια του άρ-
θρου 32(8), η Συμβουλευτική Επιτροπή μπο-
ρούσε να συνεχίσει κανονικά τις εργασίες
της, όπως και έγινε.

Δεν υπήρξε οτιδήποτε μεμπτό σε ότι
αφορά τη συνέχιση των εργασιών της Συμ-
βουλευτικής Επιτροπής. Το θέμα αποτελεί
όπως ήδη επισημάνθηκε, αντικείμενο ειδικό-
τερης ρύθμισης και σε τέτοια περίπτωση,
όπως έχει νομολογηθεί, δεν εφαρμόζονται οι
γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου. Συνα-
κόλουθα ο σχετικός ισχυρισμός απορρίπτε-
ται.

β. Με το δεύτερο λόγο ακυρώσεως ο αιτη-
τής υποστήριξε  ότι δεν έχουν τηρηθεί πλήρη
και άρτια πρακτικά των συνεδριάσεων της
Συμβουλευτικής Επιτροπής, ότι σε κάποιες
περιπτώσεις αυτά συμπληρώνονταν εκ των
υστέρων και ότι δεν έχει δεόντως αιτιολογη-
θεί η μεταβολή της στάσης της αναφορικά με
τα προσόντα του. 

Η τήρηση λεπτομερών πρακτικών από
ένα συλλογικό όργανο είναι μια αναγκαιό-
τητα που επιβάλλεται ρητώς από το άρθρο
24(1) του Ν. 158(Ι)/99 και επιπρόσθετα από
την αρχή της χρηστής διοίκησης και τη νο-
μολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Τα
πρακτικά αποτελούν τη μόνη αυθεντική
πηγή για τα όσα συνθέτουν τη διαδικασία και
η έλλειψη τους καθιστά ανέφικτο το δικα-
στικό έλεγχο. (Βλ. Χρυσάφη v. Δημοκρατίας
(2005) 3 A.A.Δ. 550, Πέτεβης & Γεωργιάδης
Συνεργάτες v. Δημοκρατίας (2008) 3 Α.Α.Δ.
138).

Στην παρούσα περίπτωση, όπως προκύπτει
από το διοικητικό φάκελο και πιο συγκεκρι-
μένα από τα όσα αναφέρονται στην αλληλο-
γραφία της Διευθύντριας του Τμήματος Αρ-
χαιοτήτων με τον Πρόεδρο της ΕΔΥ και στις
εκθέσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής, έγι-
ναν τρεις «συναντήσεις»  της Συμβουλευτι-
κής Επιτροπής στα πλαίσια της επανεξέτασης
του θέματος. 

Το περιεχόμενο των πρακτικών των δύο
πρώτων συναντήσεων κρίνονται ως ανε-

παρκή αφού είναι λακωνικά και με συνοπτική
κατάληξη.  Η ανεπάρκεια των πιο πάνω πρα-
κτικών επεκτείνεται και στην απουσία ρητής
αναφοράς στα πρόσωπα που ήταν παρόντα
κατά  τις συνεδριάσεις, ή στο πρόσωπο που
ήταν επιφορτισμένο με την τήρηση τους και
γενικά η εικόνα που αναδύεται είναι ότι αυτά
ετοιμάζονταν, σε κάποιο μεταγενέστερο στά-
διο από άγνωστο λειτουργό. 

Σύμφωνα με τη νομολογία, όχι μόνο όταν
ελλείπουν τα στοιχεία, αλλά και όταν υπάρ-
χει αβεβαιότητα ως προς το πλαίσιο και τις
συνθήκες λήψης της διοικητικής απόφασης,
η ακύρωση είναι αναπόφευκτη. Η τήρηση
πρακτικών και η καταγραφή των ουσιωδών
γεγονότων που περιστοιχίζουν τη λήψη της
διοικητικής απόφασης αποτελούν υποχρέ-
ωση της διοίκησης, που επιβάλλουν οι κανό-
νες της χρηστής διοίκησης. 

Τα πιο πάνω ισχύουν και για την τρίτη «συ-
νάντηση» που έγινε στον ίδιο χώρο στις
18/1/2011, στα πρακτικά της οποίας είναι εμ-
φανής και η έλλειψη αιτιολογίας. Σημειώνε-
ται ότι πρόκειται για την κρίσιμη συνεδρία,
κατά την οποία η στάση της Συμβουλευτικής
Επιτροπής μετεβλήθη άρδην, με κατάληξη ότι
ο αιτητής δεν ήταν προσοντούχος.

Αναφέρεται ότι εξετάστηκε το μεταπτυ-
χιακό δίπλωμα του αιτητή  «το οποίο είχε μεν
αναγνωριστεί από το ΚΥΣΑΤΣ ως πανεπι-
στημιακού επιπέδου, αλλά όταν εξετάστηκε
σε σχέση με το άρθρο 3.1. του Σχεδίου Υπη-
ρεσίας που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφη-
μερίδα της Κυβέρνησης στις 30.4.2004 διαπι-
στώθηκε ότι ο κος Χριστοφίδης δεν κατέχει
δίπλωμα ειδικής Σχολής Συντήρησης πανεπι-
στημιακού επιπέδου ή ισότιμο δίπλωμα Σχο-
λής Καλών Τεχνών. Επομένως δεν είναι προ-
σοντούχος και πρέπει να αφαιρεθεί από τον
κατάλογο των υποψηφίων για την πλήρωση
της θέσης». 

Δεδομένου ότι το σχέδιο υπηρεσίας της
επίδικης θέσης ήταν ενώπιον της Συμβου-
λευτικής Επιτροπής από την έναρξη της δια-
δικασίας, προκύπτει, εν προκειμένω, μια με-
ταβολή της στάσης της, η οποία δεν έχει αρ-
κούντως αιτιολογηθεί και οι συνοπτικές
αναφορές στα πρακτικά δεν αποκαλύπτουν
τι ακριβώς διαμείφθηκε, ποιοι παράγοντες
συνεκτιμήθηκαν και ποιες ήταν οι θέσεις των
μελών της για το καίριο ζήτημα της εκτίμη-
σης της καταλληλότητας του μεταπτυχιακού
τίτλου του αιτητή.

Το συμπέρασμα της Συμβουλευτικής Επι-
τροπής συνιστούσε, υπό τις περιστάσεις,
απόκλιση από αντίθετη προηγούμενη από-
φαση της μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα
και ως τέτοια ήταν μεν δυνατή αλλά θα
έπρεπε να αιτιολογείται με επάρκεια (βλ.
Κουρσάρος v. Aρχής Λιμένων Κύπρου (1999)
3 Α.Α.Δ. 345), πράγμα που εδώ δεν συνέβη. 

Εφόσον η απόφαση της Συμβουλευτικής
Επιτροπής λήφθηκε δεόντως υπόψη από την
ΕΔΥ, οι πλημμέλειες που εντοπίστηκαν πα-
ρεισέφρησαν  και στην επίδικη απόφαση, η
οποία και θα πρέπει, ως εκ τούτου, να ακυ-
ρωθεί. n

Eτοιμάζει Γλαύκος Xατζηπέτρου

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

Αναθεωρητική Έφεση αρ. 209/2010

Δημοκρατία 
v. 

Σπυρούλλας Αναστασίου

7 Νοεμβρίου, 2014

Υπόθεση αρ. 209/2010

Χριστάκης Χριστοφίδης 
v.  

Δημοκρατίας

7 Νοεμβρίου, 2014



ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 20146

Εξι χρόνια μετά την παγκόσμια χρημα-
τοοικονομική κρίση, όταν ο ανεπτυγ-
μένος κόσμος κατάφερε μετά την κα-

τάρρευση της Lehman Brothers το 2008 να
αποφύγει το Μεγάλο Κραχ, αφού οι ισχυρές
κεντρικές τράπεζες αύξησαν τον ισολογισμό
τους κατά σχεδόν 10 τρισ. δολάρια για να
στηρίξουν την ανάκαμψη, ένας ιδιότυπος
πόλεμος νομισμάτων φαίνεται να βρίσκεται
σε εξέλιξη. Ο πόλεμος αυτός μάλιστα δεν
είναι σίγουρο ότι θα δώσει τελικά πραγμα-
τική και διατηρήσιμη ώθηση στην παγκό-
σμια οικονομία. 

Την ίδια ώρα ο κίνδυνος του αποπληθωρι-
σμού έχει αυξηθεί και η ανάπτυξη παραμένει
ασθενική σε ορισμένες οικονομίες, ενώ η ευ-
ρωζώνη και η Ιαπωνία «τυπώνουν» ή ετοι-
μάζονται να «τυπώσουν» νέο χρήμα, και η
ΗΠΑ και η Βρετανία ετοιμάζονται να αυξή-
σουν μέσα στο 2015 τα επιτόκια.
Αναπτυξιακό εργαλείο

Οι ανταγωνιστικές υποτιμήσεις που προ-
έκυψαν από τα αλλεπάλληλα προγράμματα
ποσοτικής χαλάρωσης των ισχυρών κεντρι-
κών τραπεζών έχουν αναδειχθεί πάντως στο
επικρατέστερο αναπτυξιακό ερ-
γαλείο, αν και τείνουν, όπως λέ-
γεται, να αποδειχθούν παιχνίδι
μηδενικού αποτελέσματος,
αφού τα αρχικά οφέλη για τις
εξαγωγές από μια υποτίμηση
των νομισμάτων εξανεμίζονται
από παρόμοιες κινήσεις στις οποίες αναγκά-
ζονται να προχωρούν οι άλλοι εμπορικοί
εταίροι και ανταγωνιστές. Ορισμένοι αναλυ-
τές επισημαίνουν επίσης ότι ο πόλεμος των
νομισμάτων σήμερα δεν έχει να κάνει τόσο
με την ανάπτυξη όσο με την αποφυγή του
αποπληθωρισμού και αν είναι δυνατόν με
την εξαγωγή των αποπληθωριστικών προ-
βλημάτων ορισμένων περιοχών κάπου
αλλού. 

Ολες οι ισχυρές κεντρικές τράπεζες προ-
σπάθησαν πάντως να αποδυναμώσουν τα
νομίσματά τους μέσω της ποσοτικής χαλά-
ρωσης. Το «τύπωμα» χρήματος π.χ. στις
ΗΠΑ είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του
ισολογισμού της Fed από 800 δισ. δολάρια
τον Σεπτέμβριο του 2008 σε 4,5 τρισ. δολά-
ρια σήμερα, με το δολάριο να φθάνει σε
ιστορικό χαμηλό το 2011. 
Θύτης και θύμα

Η Κίνα, η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία
του κόσμου, ήταν θύτης αλλά και θύμα της
πολιτικής των ΗΠΑ. Επί χρόνια η People’s
Bank of China αγόραζε μαζικά αμερικανικά

ομόλογα για να αποτρέψει τον κίνδυνο ανα-
τίμησης του γουάν, δίνοντας έτσι ώθηση στις
εξαγωγές. Εν τούτοις όσο η αμερικανική Fed
κατέκλυζε τις αγορές με δολάρια, το Πεκίνο
έβλεπε να μειώνεται σημαντικά η αξία των
συναλλαγματικών του αποθεμάτων. Σήμερα
πάλι, αν λάβουμε υπόψη ότι το κινεζικό
γουάν έχει φθάσει σε υψηλά επίπεδα ρεκόρ
(με βάση την ευρεία συναλλαγματική ισοτι-
μία πραγματικής απόδοσης, η οποία συμπε-
ριλαμβάνει τις συσσωρευτικές επιδράσεις
του πληθωρισμού), ενώ η Ιαπωνία έχει κα-
ταφέρει να φθάσει σε χαμηλά επίπεδα την
πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία του
γεν, τότε σύμφωνα με τους αναλυτές υπάρχει
μια απίστευτη ένταση μεταξύ της δεύτερης
και της τρίτης οικονομίας του κόσμου και
των δύο μεγαλύτερων ασιατικών δυνάμεων.
Δεν αποκλείουν μάλιστα να επιταχυνθεί η
αντίστροφη μέτρηση για πιθανές κινήσεις
της Κίνας σχετικά με τη συναλλαγματική
ισοτιμία του επίσημου νομίσματός της
(RMB).
Αδυναμία

Ωστόσο, αφού η Ιαπωνία συγκλόνισε την
παγκόσμια οικονομία με την
ανακοίνωση του σχεδίου για
ενίσχυση της οικονομίας με
ακόμη περισσότερα μετρητά,
μέσω περαιτέρω ποσοτικής
χαλάρωσης, αν και ο ισολογι-
σμός της κεντρικής της τράπε-

ζας ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι ήδη υπερδι-
πλάσιος από ό,τι εκείνος της Fed, εύλογο
ήταν η μαζική δόση νομισματικής επέκτασης
να αποδυναμώσει το γεν. Πάντως ορισμένοι
αναλυτές εκτίμησαν ότι τα αποκαλούμενα
«Abenomics» στην Ιαπωνία δεν αποτέλεσαν
μια νέα οικονομική προσέγγιση, όπως υπό-
σχονταν, καθώς περιορίστηκαν στην εκτύ-
πωση νέου χρήματος και στη διαρκή ισχυ-
ροποίηση του ρόλου του κράτους, αντικατο-
πτρίζοντας ουσιαστικά την αδυναμία μιας
συντηρητικής κοινωνίας με δυσμενή δημο-
γραφικά στοιχεία να αλλάξει.

Η ΕΚΤ πάλι, η οποία με τη δέσμευση του
προέδρου της από τον Ιούλιο του 2012 πως
«θα πράξει οτιδήποτε χρειάζεται για να σώσει
το ευρώ» πυροδότησε υποχώρηση στις απο-
δόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων και
πτώση του ευρώ, εξετάζει πρόσθετα μέτρα
τόνωσης της ρευστότητας και ποσοτική χα-
λάρωση για να αποκρούσει το φάντασμα του
αποπληθωρισμού, ανακοινώνοντας αρχικώς
τη διεύρυνση του ισολογισμού της κατά 1
τρισ. ευρώ. 

Καθώς το 2015 εκτιμάται ότι θα σημει-
ωθούν περαιτέρω απόκλιση μεταξύ των βρα-
χυπρόθεσμων επιτοκίων και άνοδος στα
αμερικανικά επιτόκια, το δολάριο αναμένε-
ται να ενισχυθεί περαιτέρω έναντι των βασι-
κών νομισμάτων φθάνοντας στο 1,15 ως
προς το ευρώ, ενώ οι αρνητικές ροές κεφα-
λαίων προς τις αναδυόμενες οικονομίες θα
επιταχυνθούν. 
Τα επιτόκια

Σύμφωνα με τους αναλυτές της Credit
Suisse, η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ θα αυ-
ξήσει τα επιτόκια στα μέσα του 2015, ενώ η
Goldman Sachs εκτιμά ότι η Fed θα προχω-
ρήσει σε αύξηση επιτοκίων εντός του γ’ τρι-
μήνου του 2015. Αναλυτές της Deutsche
Bank και της Citigroup αναμένουν ότι η ΕΚΤ
θα προχωρήσει σε αγορές κρατικών ομολό-

γων ως το α’ τρίμηνο του 2015. Στη Γερμα-
νία υπάρχουν έντονες αντιδράσεις σε επί-
πεδο Αρχών για την αγορά κρατικών ομο-
λόγων, αλλά η εξασθένηση της γερμανικής
οικονομίας ενδέχεται να επιφέρει αλλαγές σε
αυτή τη στάση. Από την άλλη πλευρά, για
κάποιους αναλυτές, η πορεία του ρωσικού
νομίσματος το 2014, στη διάρκεια του
οποίου έχει απολέσει πάνω από το ένα τέ-
ταρτο της αξίας του, δείχνει ότι ο πόλεμος
των νομισμάτων αποδεικνύεται πολύ πιο
αποτελεσματικός από οποιαδήποτε διπλω-
ματική σύγκρουση. Το «κοκτέιλ» μάλιστα οι-
κονομικών κυρώσεων, κάθετης πτώσης στις
παγκόσμιες τιμές πετρελαίου και κλιμάκω-
σης της σύγκρουσης με την Ουκρανία απο-
δεικνύεται ολοένα και πιο τοξικό για τη ρω-
σική οικονομία. n

Ο πόλεμος των νομισμάτων
Ενώ ευρωζώνη και Ιαπωνία «κόβουν» χρήμα, Βρετανία και ΗΠΑ ετοιμάζονται να αυξήσουν τα επιτόκια

Το κρίσιμο ζήτημα
του 2015 για την
ευρωζώνη.

ΗΕυρωπαϊκή Επιτροπή μόλις ξεκί-
νησε ένα διαγωνισμό συγγραφής κει-
μένου με τίτλο «Τόσο ίδιοι. Τόσο δια-

φορετικοί. Τόσο Ευρωπαίοι.» Νέοι άνθρωποι
από όλη την Ευρώπη έχουν προσκληθεί να
μοιραστούν τις απόψεις τους σε ένα άρθρο
έως 1000 λέξεις, σε ένα ή και στα δύο ερω-
τήματα που σχετίζονται με τη διεύρυνση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης:

• Ποια είναι η εμπειρία σου σε μία διευ-
ρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση;

• Πώς μπορεί η διευρυμένη Ευρωπαϊκή
Ένωση να ανταποκριθεί στις μελλοντικές
προκλήσεις;

«Η πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ αποτελεί
ακρογωνιαίο λίθο του ευρωπαϊκού εγχειρή-
ματος υπέρ της ειρήνης. Βοηθώντας τους φί-
λους μας να υλοποιήσουν τις ευρωπαϊκές τους
φιλοδοξίες, επωφελούμαστε τόσο εμείς όσο
και εκείνοι από τη σταθερότητα και την ευη-
μερία γύρω μας. Είμαι βέβαιος ότι ο διαγωνι-
σμός αυτός θα δώσει την ευκαιρία να γρα-

φτούν ενδιαφέροντα κείμενα και θα αποτελέ-
σει πηγή έμπνευσης για τη νέα γενιά των Ευ-
ρωπαίων που θα οικοδομήσουν το μελλοντικό
κοινό μας σπίτι», δήλωσε ο Γιοχάνες Χαν,
επίτροπος Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας
και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση
της ΕΕ.

Ο διαγωνισμός συγγραφής θα διεξαχθεί
μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου 2015 (μεσημέρι,
ώρα Κεντρικής Ευρώπης) και είναι ανοιχτός

σε νέους ανθρώπους, ηλικίας 18-25 ετών,
που είναι πολίτες των 28 Κρατών Μελών της
ΕΕ.

Εθνικές κριτικές επιτροπές θα επιλέξουν
έναν νικητή ανά χώρα, που θα προσκληθεί
σε μια τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στις
Βρυξέλλες. Τα νικητήρια άρθρα τους θα δη-
μοσιευθούν επίσης από την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή και θα δοθούν  σε ευρωπαϊκά κορυ-
φαία Ενημερωτικά Μέσα για δημοσίευση. n

«Τόσο ίδιες, τόσο διαφορετικές, τόσο Ευρωπαϊκές.» 
Ο διαγωνισμός συγγραφής κειμένου σχετικά με τη διεύρυνση της ΕΕ - ξεκίνησε!
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Τι είναι “Πολεοδομία”;
Tου Ανδρέα Μαρκίδη, 
Προέδρου του Πολεοδομικού Συμβουλίου

Ζω τα Πολεοδομικά δρώμενα της Κύ-
πρου εδώ και ένα χρόνο. Δεν υπάρχει
αμφιβολία ότι υπάρχουν πολλές και

αντιφατικές απόψεις για την “Πολεοδομία”
στον τόπο μας. Από την μια μερικοί πι-
στεύουν πως ο ρόλος της Πολεοδομίας είναι
ο “καθορισμός Πολεοδομικών Ζωνών’’ ή η
“έκδοση αδειών”, χωρίς να γνωρίζουν το πο-
λυδιάστατο έργο που επιτελείται. Άλλοι
πάλι, έχουν πολύ αρνητικές απόψεις ενώ αρ-
κετοί είναι πεπεισμένοι ότι η “Πολεοδομία
είναι συνυφασμένη με τη διαφθορά”, χωρίς
ωστόσο να παραθέτουν οποιαδήποτε στοι-
χεία για κάτι τέτοιο.

Θα ασχοληθώ πρώτα με το τελευταίο αυτό
σημείο. Πρέπει να ομολογήσω ότι τον τε-
λευταίο χρόνο που εργάζομαι στην Κύπρο
δεν έχω διαπιστώσει διαφθορά στην Πολεο-
δομία. Αυτό ίσως να οφείλεται στο ότι αδια-
φορώ για τα παρασκήνια και με ενδιαφέρει
η ουσία των πραγμάτων, αλλά είναι γεγονός
πως στην Πολεοδομία (με την πιο γενική της
έννοια), δεν έχω συναντήσει φαινόμενα δια-
φθοράς. Είμαι σίγουρος πως αυτό θα ξαφ-
νιάσει μερικούς, μιας και τουλάχιστο τα τε-
λευταία χρόνια, ο τόπος μας μαστίζεται από
ένα άγριο θηρίο, παρόμοιο με την «Σφίγγα
των Θηβών». Σας διαβεβαιώνω όμως, πως
από την επαφή και συνεργασία μου με όσους
ασχολούνται με την Πολεοδομία, δεν έχω
συναντήσει ‘διεφθαρμένους’ υπαλλήλους,
παρά μόνο ανθρώπους σαν εμένα και εσάς,
που αυτό το οποίο κύρια τους ενδιαφέρει
είναι να κάνουν όσο καλύτερα γίνεται τη
δουλειά τους.

Έρχομαι λοιπόν στο βασικό ερώτημα: “Τι
είναι Πολεοδομία”;  Για μένα τουλάχιστον,

“Πολεοδομία” σημαίνει πολιτισμός, μιας και
είναι η επιστήμη που, σε συνδυασμό με μερι-
κές άλλες, μπορεί και πρέπει να δημιουργεί
τις συνθήκες για μια δυνατή οικονομία,
καθώς και για μια ευημερούσα κοινωνία.
Είναι η επιστήμη που εκμεταλλεύεται (με
την σωστή έννοια της λέξης), τη γη ενός
τόπου για να δημιουργήσει πολιτισμό. Τα
δικά μου βήματα σ’ αυτόν τον τομέα, καθο-
δηγούνται πάντοτε από τα λόγια του Sir
Colin Buchanan, που έχει πει ότι: “Η γη μιας
χώρας είναι, μετά τον κόσμο της, το πιο
χρυσό αγαθό, που δεν πρέπει να το πετάμε,
ούτε να το εκμεταλλευόμαστε, μα ούτε και
να το θυσιάζουμε για εύκολα κέρδη. Αντι-
θέτως, αυτό το αγαθό πρέπει να το προστα-
τεύουμε αλλά και να το εμπλουτίζουμε για
τις επόμενες γενεές”.

Έτσι λοιπόν, ο ρόλος της Πολεοδομίας δεν
είναι μόνο “να καθορίζει Πολεοδομικές
Ζώνες”. Δυστυχώς, στην Κύπρο έχουμε πεί-
σει τους εαυτούς μας ότι ο συντελεστής δό-
μησης είναι το “Α” και το “Ω” του Πολεοδο-
μικού Σχεδιασμού, ως και της δικής μας
ύπαρξης. Όλοι θέλουμε επεκτάσεις των Πο-
λεοδομικών Ζωνών, και ψηλότερους συντε-
λεστές ανάπτυξης, ενώ όταν  δεν τους εξα-
σφαλίσουμε, τότε νοιώθουμε βάναυσα αδι-
κημένοι ή ότι η “Πολεοδομία” είναι
διεφθαρμένη! 

Πρέπει επιτέλους να αντιληφθούμε ότι η
ποιοτική αναβάθμιση ενός χώρου έχει πολύ
περισσότερη σημασία από έναν απλό ‘συν-
τελεστή δόμησης’.  Πρέπει επίσης να κατα-
λάβουμε ότι, ο Πολεοδομικός Σχεδιασμός
δέχεται συνεχώς αλλεπάλληλες ιδέες που
τον αναζωογονούν και τον διαφοροποιούν
από τη μια μέρα στην άλλη. Ιδέες από την
Αμερική, Σκανδιναβία, Γαλλία, Αγγλία και
πολλές άλλες χώρες. Ιδέες από την αρχαία

Ελλάδα, τον Μεσαίωνα, την προ-πολεμική
Ευρώπη, ως και ιδέες του σήμερα.

Τι μας λέει η συνεχής αυτή και αλλεπάλ-
ληλη ροή ιδεών; Μα το μήνυμα είναι ξεκά-
θαρο: ότι η Πολεοδομία δεν είναι ένα “φορ-
τηγό σταματημένο” στη μέση του αυτοκινη-
τόδρομου. Αντίθετα, η Πολεοδομία είναι μια
πηγή που αναβλύζει κρυστάλλινα νερά, ένα
ρυάκι που τρέχει συνεχώς. Τα νερά του είναι
κρύα, καλοδεχούμενα και εναλλασσόμενα.
Εμείς λοιπόν οι Πολεοδόμοι, δεν επιτρέπε-
ται να μένουμε στάσιμοι.  Πρέπει καθημερι-
νώς να “κονταροχτυπιόμαστε” με  τις και-
νούργιες ιδέες. Ιδέες όπως “Urban Design”
και “Masterplanning” πρέπει να γίνουν ανα-
πόσπαστα μέρη του Πολεοδομικού Σχεδια-
σμού. Ιδίως το “Masterplanning” θα μας
βοηθήσει να εφαρμόσουμε μια ολοκληρω-
μένη (αντί αποσπασματική) προσέγγιση
στον σχεδιασμό. Το ίδιο και η “Βιώσιμη Κι-
νητικότητα”, οι Περιβαλλοντικές και οι Κοι-
νωνικο-οικονομικές μελέτες, που πρέπει να
πληροφορούν ένα σωστό σχεδιασμό, μαζί
βεβαίως και με τις σωστές Δημόσιες Ακροά-
σεις.

Μόνο σαν αυτές οι καινούργιες ιδέες κα-
ταφέρουν να γίνουν βίωμα μας θα μπορέ-
σουμε με τον πολεοδομικό σχεδιασμό να δη-
μιουργήσουμε Πολιτισμό. Αυτό είναι μια με-
γάλη ευθύνη, μα βεβαίως δεν είναι ευθύνη
μόνο της Πολεοδομίας. Είναι ευθύνη όλων
μας. Κι’ αυτό γιατί η κοινωνία στην οποία
ζούμε είναι δημιούργημα όλων μας. Οι πολι-
τικοί μας, οι γιατροί μας, οι τουριστικοί πρά-
κτορες μα και οι τραπεζίτες δεν είναι εξωγή-
ινοι που βρέθηκαν ξαφνικά ανάμεσα μας·
όλοι αυτοί αντικατοπτρίζουν και εμάς τους
ίδιους (στην πραγματικότητα ΕΙΝΑΙ οι ίδιοι
οι εαυτοί μας, μιας και όλοι αυτοί είναι τα
αδέρφια μας, τα ξαδέλφια μας και οι γείτο-

νες μας). Έτσι και με τους πολεοδόμους που
ανταποκρίνονται και ως ένα μεγάλο βαθμό
αντικατοπτρίζουν και εμάς τους ίδιους. Εάν
θέλουμε την πολεοδομία να ορίζει πολεοδο-
μικές ζώνες, τότε είμαι σίγουρος πως οι Πο-
λεοδόμοι μας αυτό θα κάνουν. Αντιθέτως,
εάν τους περιμένουμε (και το απαιτούμε) να
δημιουργήσουν Πολιτισμό, τότε και οι Πο-
λεοδόμοι οι ίδιοι θα επιζητήσουν να πράξουν
κάτι τέτοιο.

Αυτά που θέλω να πω είναι ότι σαν Φορείς
και άτομα που ασχολούμαστε με την Πολεο-
δομία  (αλλά και σαν κοινωνία), δεν πρέπει
να μένουμε σε πεπαλαιωμένες αρχές. Δεν
έχουμε το δικαίωμα ν’ αφήσουμε να γίνει
κάτι τέτοιο. Επαγγελματικά πρέπει να προ-
οδεύουμε ΣΥΝΕΧΩΣ. Κι’ αυτό απαιτεί συ-
νεχή μελέτη και συνεχή αμφισβήτηση, κάτι
που σημαίνει ότι δεν πρέπει να παραμένουμε
με την μόρφωση ενός πανεπιστημιακού δι-
πλώματος. Η πραγματική μόρφωση αρχίζει
ΜΕΤΑ το Πανεπιστήμιο, φτάνει να έχουμε
τα μάτια μας ανοικτά στα κύματα των νέων
ιδεών που μας κατακλύζουν.

Θα τελειώσω με μιαν εξομολόγηση: από
μικρός μου άρεσαν οι λέξεις. Με ενδιέφερε
το τι σημαίνει η κάθε λέξη, ποιά η σημασία
της και από που παράγεται. Έτσι λοιπόν, και
με τη λέξη “Πολεοδομία”. Μια σύνθετη λέξη
που βασίζεται πάνω σε δυο άλλες:  “Δομώ”
που θα πει: “Κτίζω” και “Πόλις”, με την αρ-
χαία ελληνική έννοια της λέξης, που θα πει
κοινωνία/τόπος/περιβάλλον όπου θα μεγα-
λώσουν τα παιδιά μας. Ένας χώρος στον
οποίο όχι μόνο θα ζήσουν, αλλά και που θα
τους κάνει να νοιώθουν και να πιστέψουν
πως σ’ αυτό το χώρο θα μεγαλουργήσουν.

Αυτή, πιστεύω,  είναι η πραγματική έννοια
της “Πολεοδομίας”! n

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε
έκτακτο Σχέδιο Κατάρτισης Εργαζο-
μένων στην ξενοδοχειακή βιομηχανία

που στόχο έχει την επέκταση της τουριστι-
κής περιόδου κατά τη διάρκεια του χειμώνα. 

ΗΥπουργός Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου
είπε πως με την επέκταση της τουριστικής
περιόδου κατά τη διάρκεια του χειμώνα,
όσοι υπάλληλοι βρίσκονται σε ανεργιακό
επίδομα θα μπορούν να απασχολούνται στα
ξενοδοχεία, τα οποία κατά την περσινή πε-
ρίοδο ήταν κλειστά ή ήταν σε μερική ανα-
στολή, και θα μπορούν να λαμβάνουν το
ανεργιακό καθώς και επιπρόσθετο ποσό που
να ισούται με το μισθό τους.

Επιπρόσθετα, αποφασίστηκε ότι για οποι-
αδήποτε Σχέδια της Αρχής Ανάπτυξης Αν-
θρώπινου Δυναμικού δεν θα απαιτείται από
οποιεσδήποτε επιχειρήσεις να προσκομίζουν
βεβαιώσεις για καταβολή των υποχρεώσεων
τους στον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας και
στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, έτσι ώστε να
βοηθηθούν επιχειρήσεις και άνεργοι να εν-
ταχθούν στα Σχέδια της Αρχής.

Το σχέδιο έγινε και πέρσι, αλλά δεν
υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση αφού τα περισ-
σότερα ξενοδοχεία ήταν κλειστά, «ενώ τώρα
το Υπουργείο Εργασίας και το Υπουργικό

Συμβούλιο έχουν βοηθήσει για να παραμεί-
νουν ανοικτά λόγω της επέκτασης της του-
ριστικής περιόδου». 

Ερωτηθείσα για την ανεργία η Υπουργός
Εργασίας είπε ότι «τώρα βρισκόμαστε στον
έκτο μήνα όπου σημειώνεται συνεχόμενη
μείωση των ανέργων, με βάση τα στοιχεία
για τους εγγεγραμμένους άνεργους, τα στοι-
χεία της Eurostat, καθώς και τα στοιχεία της
Στατιστικής Υπηρεσίας από έρευνα για το
εργατικό δυναμικό. Σίγουρα χρειάζονται
πολλές ακόμη προσπάθειες, χρειάζεται ανά-
πτυξη, επανεκκίνηση της οικονομίας ώστε
να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας για
να μπορέσει να φτάσει η ανεργία σε αποδε-
κτά επίπεδα. Η Κυβέρνηση πρόσθεσε δεν
αρκείται στη μείωση αλλά προσπαθεί με
όλες τις δυνάμεις μας να δημιουργηθούν
νέες θέσεις εργασίας», ανέφερε.

Αναφορικά με το Ελάχιστο Εγγυημένο Ει-
σόδημα, η Υπουργός είπε ότι «όλοι οι λήπτες
δημοσίου βοηθήματος, που είναι περίπου 20
χιλιάδες νοικοκυριά, συνεχίζουν να παίρ-
νουν απρόσκοπτα το δημόσιο βοήθημα.

Για τους χαμηλοσυνταξιούχους δόθηκε
παράταση μέχρι τέλος Νοεμβρίου για να
μπορέσουν να υποβάλουν αιτήσεις για το
ΕΕΕ και συνεχίζουν να παίρνουν το επίδομα

χαμηλοσυνταξιούχου.
Οι 17 χιλιάδες νέοι αιτητές για το ΕΕΕ

αφορούν μακροχρόνια άνεργους ή άνεργους
που μέχρι σήμερα δεν είχαν καμιά στήριξη
από το κράτος. Με τη μεταρρύθμιση του συ-
στήματος κοινωνικής πρόνοιας και την ει-
σαγωγή του ΕΕΕ, αυτή η ομάδα των 17 χι-
λιάδων νοικοκυριών θα μπορέσει για πρώτη
φορά να στηριχθεί από το κράτος και να
πάρει επιδόματα, ώστε να μπορέσει να έχει
ένα ύστατο δίκτυ προστασίας».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ανέφερε
ότι έχει εγκριθεί μέχρι σήμερα ένας πολύ μι-
κρός αριθμός από αυτούς τους αιτητές, πρό-
σθεσε, ωστόσο ότι σήμερα εμβάζονται τα
επιδόματα σε ακόμη 800 νοικοκυριά. «Στό-
χος είναι να μπορέσουμε μέχρι το τέλος του
Νοεμβρίου να ελέγξουμε όλες τις αιτήσεις
για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τον
έλεγχο. Εκείνο που έχει σημασία είναι η δη-
μιουργία ενός ορθού μητρώου. Δεν θα πρέ-
πει υπό την πίεση του χρόνου να δημιουρ-
γήσουμε ένα μητρώο και να παίρνουν επιδό-
ματα κάποιοι που δεν τα δικαιούνται. Όμως,
ταυτόχρονα, έχουμε υποχρέωση να εγκρί-
νουμε και να προωθήσουμε τις ανάγκες των
ανθρώπων που μέχρι σήμερα, επί χρόνια
ολόκληρα, δεν είχαν οποιαδήποτε βοήθεια.

Πρέπει να είναι δίκαιο το σύστημα και για
αυτό γίνονται οι αναγκαίοι έλεγχοι», πρό-
σθεσε.

Κληθείσα να σχολιάσει την απόφαση του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σε σχέση με τα
επιδόματα αλλοδαπών, η Υπουργός είπε ότι
πρόκειται για μια «πολύ σημαντική απόφαση
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, διότι σταματά
τον τουρισμό επιδομάτων».

Σε άλλο σημείο των δηλώσεων της, η
Υπουργός είπε ότι «για το ΕΕΕ υπάρχει προ-
ϋπόθεση ότι για να είναι κάποιος δικαιούχος
θα πρέπει να έχει πέντε συνεχή χρόνια πα-
ραμονής στην Κυπριακή Δημοκρατία. Δεν
μπορούμε να βοηθούμε από τα χρήματα των
φορολογουμένων πρόσωπα, τα οποία έρ-
χονται στην Κύπρο για να τύχουν επιχορή-
γησης μέσω των επιδομάτων. Αυτό εφαρμό-
ζεται ήδη στη νομοθεσία μας και οποιοσδή-
ποτε παίρνει ανεργιακό επίδομα θα πρέπει
να είναι διαθέσιμος για αναζήτηση εργα-
σίας».

Τέλος ανέφερε ότι για τα επιδόματα προς
άτομα τρίτων χωρών η δαπάνη ανέρχεται σε
λιγότερο από 1εκ. ευρώ, και αφορά 800 δι-
καιούχους, ενώ πριν από τη σχετική μεταρ-
ρύθμιση η δαπάνη ήταν της τάξης των 10εκ.
ευρώ. n

Δηλώσεις της Υπουργού Εργασίας
για θέματα της αρμοδιότητας της



Οι δραστηριότητες της Ε.Δ.Υ. κατά το 2013

Πλήρωση θέσεων
Θέσεις Πρώτου Διορισμού και Πρώτου Διορι-
σμού και Προαγωγής

Κατά το 2013, δεν έχουν δημοσιευτεί οποι-
εσδήποτε θέσεις Πρώτου Διορισμού ή/και
Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής, ως απο-
τέλεσμα της ισχύος του περί της Απαγόρευ-
σης Πλήρωσης κενών θέσεων στο Δημόσιο
και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές
Διατάξεις) Νόμο του 2013, ο οποίος τέθηκε
σε ισχύ από 18.4.2013. Σύμφωνα με το άρθρο
3 του εν λόγω νόμου, απαγορεύεται η με
οποιοδήποτε τρόπο πλήρωση κάθε θέσης

πρώτου διορισμού, κάθε θέσης πρώτου διο-
ρισμού και προαγωγής και κάθε θέσης προ-
αγωγής, η οποία προβλέπεται σε οποιοδή-
ποτε Νόμο και η οποία κατά την ημερομηνία
έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου
είναι κενή ή πρόκειται να κενωθεί κατά τη
διάρκεια του οικονομικού έτους 2013.

Στη Γραφική Παράσταση 3, που ακολου-
θεί, δίνεται συγκριτική εικόνα του αριθμού
των υποψηφίων που έγιναν δεκτοί σε ατο-
μική/ομαδική προφορική εξέταση κατά τα
τελευταία έτη.
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Γ΄
Από την Έκθεση της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας για το 2013 αναδημοσιεύουμε στοι-
χεία για τις δραστηριότητες της του περασμένου χρόνου.

Γραφική Παράσταση 1
Η απασχόληση της Ε.Δ.Υ. σε ποσοστά κατά θέμα της Ημερήσιας Διάταξης κατά το 2013

Στον Πίνακα που ακολουθεί, δίνεται συνοπτικά η εικόνα του έργου της Επιτροπής για το
2013 σε σύγκριση με τα προηγούμενα τέσσερα έτη.

Συνοπτική εικόνα του έργου της Ε.Δ.Υ κατά Ατομική Διοικητική Πράξη κατά τα έτη 2009-
2013

Γραφική 
Παράσταση 2

Αριθμός θεμάτων
που εξετάστηκαν
κατά τα έτη 2009-
2013

Λεπτομερής ανά-
λυση του έργου της
Επιτροπής γίνεται
στη συνέχεια της
Έκθεσης.

Γραφική 
Παράσταση 3

Αριθμός υπο-
ψηφίων που 
η Ε.Δ.Υ. δέ-
χτηκε σε προ-
φορική εξέ-
ταση κατά 
τα έτη 2009-
2013

Mε πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού
Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυ-
ζαντινών Μνημείων, το οποίο απο-

τέλεσε επικεφαλής εταίρο, υλοποιήθηκε το
έργο «Ολκάς. Μεσαιωνικά λιμάνια από το
Βόρειο Αιγαίο στη Μαύρη Θάλασσα», με τη
συνεργασία οκτώ φορέων (μουσεία, επιστη-
μονικά κέντρα, πανεπιστήμια και ινστι-
τούτα) από έξι χώρες (Ελλάδα, Βουλγαρία,
Ρουμανία, Ουκρανία, Γεωργία και Τουρκία).
Το έργο είναι ντοκυμανταίρ για οδοιπορικό
που ξεκινά από τη Θεσσαλονίκη και ακο-
λουθώντας τις ακτὲς της Βουλγαρίας, Ρου-
μανίας, Ουκρανίας, Κριμαίας και Γεωργίας
καταλήγει στην Κωνσταντινούπολη ενσω-
ματώνοντας κινηματογραφικές λήψεις των
σημαντικότερων αρχαιολογικών θέσεων,
μνημείων και αξιοθέατων που σώζονται στα
45 λιμάνια της περιοχής. Σε όλα τα παρά-
γωγα του έργου (εκδόσεις, ντοκιμανταίρ, έκ-
θεση) προβάλλεται εκτενώς ο αρχαιοελλη-

νικός και βυζαντινός πολιτισμός και δίνεται
ιδιαίτερη έμφαση στα ελληνικά μεσαιωνικά
λιμάνια του Βορείου Αιγαίου. 

Υπό την αιγίδα του Δήμου Λευκωσίας το
ντοκυμανταίρ παρουσιάστηκε προχθές στο
Θέατρο Παλλάς στη Λευκωσίας και ακο-
λουθεί φωτογραφική έκθεση, εμπλουτισμένη
με τα λιμάνια του Ανατολικού Αιγαίου και
της Κύπρου με την ενεργό συμμετοχή των
πρεσβειών των χωρών που εμπλέκονται
(Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Ουκρανίας και Γε-
ωργίας). 

Η προβολή του ντοκυμανταίρ αποτέλεσε
μια πρώτη προκαταρκτική δράση στο πλαί-
σιο της προγραμματιζόμενης έκθεσης.

Συνδιοργανωτές είναι η Εταιρεία Κυπρια-
κών Σπουδών (ΕΚΣ), το Ευρωπαϊκό Κέντρο
Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων
(ΕΚΒΜΜ), η Πρεσβεία της Ελλάδος στην
Κύπρο και η Κυπριακή Επιτροπή Βυζαντινών
Σπουδών. n

Oλκάς. Eξερευνώντας μεσαιωνικά λιμάνια 
από το Βόρειο Αιγαίο στη Μαύρη Θάλασσα
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Τη θυσία του σταυραετού του Πεντα-
δακτύλου Κυριάκου Μάτση του ακα-
τάβλητο αγωνιστή του απελευθερωτι-

κού αγώνα και συνάμα του ανθρώπου παρά-
δειγμα για την πίστη του στα ιδανικά του
αλλά και για την ανθρωπιά του, τίμησαν και
πάλι την περασμένη Τετάρτη οι συνάδελφοι
του Κλάδου Τμήματος Γεωργίας αλλά και
συναγωνιστές και εκτιμητές του σε διάφορες
οργανώσεις.

Στην τελετή μπροστά από την προτομή
του ήρωα στο προαύλιο του Τμήματος Γε-
ωργίας μίλησαν για τον Κυριάκο Μάτση ο
Υπουργός Γεωργίας, η Γενική Διευθύντρια
και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κλάδου Υπαλ-
λήλων Τμήματος Γεωργίας. Κατατέθηκαν
στεφάνια από τον Υπουργό και εκπροσώ-
πους κομμάτων και οργανώσεων περιλαμ-
βανομένης και της ΠΑΣΥΔΥ.

Στην ομιλία του στην τελετή ο Πρόεδρος
του Δ.Σ. του Κλάδου Γεωργίας σ. Κωνσταν-
τής Σπανάσης τόνισε:

Στεκόμαστε μπροστά από αυτό το σεπτό
μνημείο για να τιμήσουμε τον ήρωα αλλά
και να αντλήσουμε δύναμη, θέτοντας σαν
παράδειγμα τη ζωή και το έργο του.  Ο Κυ-
ριάκος Μάτση αποτελεί πρότυπο ανθρώπου,
με ξεκάθαρες ιδεολογικές ισορροπίες με τη
ζωή και το έργο του να στηρίζονται σε πα-
νανθρώπινες αρχές και αξίες.  Η πατρίδα για
το Κυριάκο ήταν το πρώτιστο του μέλημα
και έθεσε σαν στόχο ζωής την ανύψωση του
απανταχού ελληνισμού αλλά ιδιαίτερα την
απελευθέρωση της ιδιαίτερης του πατρίδας. 

Νοιάζεται για άνοδο του επιπέδου των αν-
θρώπων της υπαίθρου, θέτοντας σαν στόχο

την εκπαίδευση του, ταυτόχρονα όμως προ-
σπαθούσε να εμψυχώσει τους ανθρώπους
που ήταν γύρω του και να τους μεταλαμπα-
δεύσει το αγωνιστικό φρόνιμα και την αγάπη
προς την πατρίδα, την οποία τοποθετούσε
πάνω από κάθε άλλη αξία, ακόμα και της
ίδιας του της ζωής. Μαθητής ακόμα λέει
στους συμμαθητές του «Ας της δώσουμε το
κάθε τι και τη ζωή μας ακόμα, γιατί αν πραγ-
ματικά μια φορά κανείς πεθαίνει, το να πε-
θαίνει κανείς για την Ελλάδα θεία είναι η
δάφνη...».  δεν περιορίστηκε στους λόγους,
το εφάρμοσε στην πράξη όταν ήρθε η
στιγμή, επιλέγοντας το θάνατο παρά την
ατίμωση από μια πιθανή παράδοση στον
εχθρό. 

Αλήθεια, στην κρίση αξιών που μαστίζει
σήμερα το τόπο μας πόσο ανάγκη έχουμε
σήμερα τέτοιους ανθρώπους;  Ανθρώπους

που θα θέσουν το κοινό συμφέρον πάνω από
το ατομικό για να οδηγήσουν το τόπο αυτό
στην απελευθέρωση και να χαράξουν το
δρόμο που οδηγεί στην ανάπτυξη.

Ας αναλογιστούμε πόσοι από εμάς θα
μπορούσαμε να αντισταθούμε στις σειρήνες
που σήμερα γύρω μας καλούν και όχι μόνο
να  βροντοφωνάξουμε, αλλά και να εφαρμό-
σουμε το «ου περί χρημάτων του αγώνα ποι-
ούμεθα, αλλά περί αρετής»;

Χρειάζεται να προσδιορίσουμε την αρετή
και να καλλιεργήσουμε το σεβασμό προς την
πατρίδα τις πανανθρώπινες αξίες, την αγάπη
για το συνάνθρωπο μας, το σεβασμό στην
αντίθετη άποψη. Ο Κυριάκος Μάτσης είχε
έντονες απόψεις τις οποίες εξέφραζε και υπε-
ρασπιζόταν όπου και να βρισκόταν.  Ακόμα
και μπροστά στο κατακτητή όταν συνελή-
φθηκε, όχι μονό δεν αρνήθηκε την ιδιότητα
του, αλλά προσπαθούσε να πείσει τους βα-

σανιστές του για το άδικο που είχαν και ότι
δεν είχαν θέση σ’ αυτό το τόπο. Οι ξεκάθαρες
απόψεις του και η τόλμη του κέρδισαν το σε-
βασμό των αποικιοκρατών, με τον Κυβερ-
νήτη Χάρντινγκ να το συναντά και να  συ-
ζητά μαζί του για τις σκέψεις του για το Κυ-
πριακό. Είναι πολλοί που πιστεύουν ότι εάν
ο Κυριάκος Μάτσης ζούσε και μετά τον
αγώνα ίσως το Κυπριακό ζήτημα να έπαιρνε
άλλη τροπή και να είχαμε άλλη εξέλιξη. 

Χρειάζεται μεγάλη δύναμη η αποδοχή της
άλλης άποψης και ο Κυριάκος Μάτσης την
είχε. Μπορεί να διαφωνούσε ιδεολογικά μαζί
με κάποιο αλλά του άρεσε να συζητά μαζί
του και να ακούει την άποψη του.  Έδειχνε
σεβασμό σε κάθε αγωνιστή που αγωνιζόταν
για ένα ιδανικό, αδιάφορο ποιό ήταν, φτάνει
να πίστευε σ’ αυτό.

Κάνοντας και πάλι την αυτοκριτική μας

πόσοι από εμάς ακούμε τους άλλους, πόσο
σεβασμό δείχνουμε στην άλλη άποψη.  Χρό-
νια τώρα για παράδειγμα συζητούμε μεταξύ
μας για τη λύση του Κυπριακού.  Ο καθένας
έχει τη δική του προσέγγιση και δεν μπήκαμε
ποτέ στο κόπο να βρούμε τις απαραίτητες
συγκλήσεις για να έχουμε μια ξεκάθαρη θέση

έναντι του προβλήματος. Να πηγαίνουμε
στις διαπραγματεύσεις έχοντας καθορισμέ-
νες θέσεις που προστατεύουν τα καλώς νο-
ούμενα συμφέροντα όλων των κατοίκων του
νησιού.  Αντί αυτού ο καθένας μας έχει τη
δική του άποψη την οποία προσπαθεί να επι-
βάλει στον άλλο, ή να αποδείξει την ορθό-
τητα της, χωρίς να μπαίνουμε στο κόπο να
ακούσουμε την άλλη άποψη για να εμπλου-
τίσουμε την δική μας ή να βρούμε τις απα-
ραίτητες συγκλύσεις. 

Δυστυχώς και σε ατομικό επίπεδο το ίδιο
πράττουμε.  Ο καθένας προσπαθεί να επι-
βληθεί στον άλλο, επιδιώκουμε την ανέλιξη
και το ίδιο όφελος εις βάρος των υπολοίπων
ή και το χειρότερο ανεξάρτητα από τις επι-

πτώσεις που θα έχουν οι ενέργειες μας, ή οι
πράξεις μας για την πατρίδα. Αλήθεια, πόσο
διαφέρουν οι πράξεις μας και τα σημερινά πι-
στεύω μας με αυτά του ήρωα Κυριάκου
Μάτση, ο οποίος πίστευε και δήλωνε: «Μόνο
όταν το συμφέρον το ατομικό σταματήσει να
κινεί το λογισμό μας σε κάθε μας πράξη,

μόνο όταν ο καθένας εργάζεται για το σύ-
νολο και όχι τον εαυτό του, μόνο τότε η αν-
θρωπότης μπορεί να βρει το δρόμο της». 

Ο Κυριάκος Μάτσης δεν έχει ανάγκη τα
μεγάλα λόγια που να εξυμνούν τις ηρωικές
του πράξεις.  Ότι έπραξε το έπραξε ευσυνεί-
δητα για το καλό της πατρίδας μας. Το κα-
λύτερο μνημόσυνο γι’ αυτόν είναι να παρα-
δειγματιστούμε από τις πράξεις του και να
υιοθετήσουμε τα πιστεύω του. Ας προσπα-
θήσουμε ο καθένας από τη θέση του, απο-
βάλλοντας το εγώ μας και βάζοντας μπρο-
στά το εθνικό συμφέρον να απαλλάξουμε
ξανά αυτό το τόπο από τα δεινά που τον μα-
στίζουν. n

Τίμησαν τον Κυριάκο Μάτση οι συνάδελφοι Τμήματος Γεωργίας

Προσφέρετε παιγνίδια και τρόφιμα
για άπορα παιδιά τα Χριστούγεννα

Ενόψει των γιορτών των Χριστουγέννων, το Γραφείο του Επιτρόπου Εθελοντισμού
και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων ανακοίνωσε εκστρατεία συλλογής παιγνιδιών,
καινούργιων και μεταχειρισμένων, καθώς και εμπλουτισμό των ειδών τροφίμων για

τις άπορες οικογένειες οι οποίες στηρίζονται από εθελοντικές οργανώσεις, την Τοπική
Αυτοδιοίκηση και την Εκκλησία.

Καλούνται όλοι πολίτες, οργανωμένα σύνολα και ιδιωτικός τομέας να στηρίξουν αυτή
την προσπάθεια ούτως ώστε κανένας συμπολίτης μας, και ειδικότερα τα παιδιά, να μην
στερηθεί στις γιορτινές αυτές μέρες των Χριστουγέννων τα βασικά είδη τροφίμων και
άλλων αγαθών.  n
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ΝEΑ ΑπO τηΝ ΕυρωπΑϊΚH EΝωση
Έρευνα / Επιμέλεια:
Κυριάκος  Ανδρέου

Η ΕΕ ενισχύει την βοήθεια 
για την καταπολέμηση του Έμπολα

Τα ρομπότ και το μέλλον: 
ημερίδα στο ΕΚ

Οι νέες τεχνολογίες υπόσχονται να αλλάξουν το πώς ζούμε,
πώς δουλεύουμε και πώς διασκεδάζουμε Η δημιουργία ενιαίας
ψηφιακής αγοράς μπορεί να ενισχύσει τις επιχειρήσεις υψη-
λής τεχνολογίας της ΕΕ αλλά και να οδηγήσει στη δημιουργία
θέσεων εργασίας. Την περασμένη βδομάδα η επιτροπή Εσω-
τερικής Αγοράς του ΕΚ διοργάνωσε ημερίδα με ειδικούς στην
οποία συζήτησαν το θέμα. 

Την ημερίδα άνοιξε η Róża Thun (ΕΛΚ, Πολωνία) με μια ματιά στο μέλλον: Κλείνοντας το
μάτι ενώ φοράς έξυπνα γυαλιά θα καλείς το αυτόματο ταξί που σε αναγνωρίζει  και μόλις
μπεις βάζει τη μουσική που σου αρέσει. Σε πηγαίνει στα μαγαζιά όπου κάνεις τα ψώνια σου
χωρίς να βγάλεις πορτοφόλι γιατί η πληρωμή γίνεται αυτόματα ή δεν σε πάει καν στα μαγα-
ζιά γιατί μπορείς να ψωνίσεις ότι θέλεις από το ίντερνετ και να τα παραλάβεις από το μη
επανδρωμένο αεροσκάφος που θα τα φέρει στο σπίτι σου.

Όνειρο η εφιάλτης, όλες οι προαναφερθείσες τεχνολογίες υπάρχουν ήδη ή θα είναι διαθέ-
σιμες μέχρι το 2020, σύμφωνα με τον Νικ Σόνεμαν (της εταιρίας FutureCandy), ο οποίος μί-
λησε για τις τρέχουσες και μελλοντικές τάσεις της αγοράς της Τεχνολογίας Πληροφοριών και
Επικοινωνίας.

Άλλωστε αρκετές από τις συσκευές που απαιτεί το σενάριο κυκλοφορούν ήδη και κατά τη
διάρκεια της ημερίδας οι ευρωβουλευτές είχαν την ευκαιρία να τις δοκιμάσουν αν και η Liisa
Jaakonsaari (Σοσιαλιστές, Φινλανδία), αναρωτήθηκε για το κατά πόσο λαμβάνονται υπόψη
οι ανάγκες των ηλικιωμένων καθώς εξαπλώνονται όλες αυτές οι καινοτομίες.

Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις δεν υιοθετούν έγκαιρα τις νέες τεχνολογίες. Σήμερα, ο κύριος
όγκος της τεχνολογικής καινοτομίας παράγεται εκτός Ευρώπης και ο λόγος είναι η νοοτρο-
πία των Ευρωπαίων που δεν προκρίνει την καινοτομία, τουλάχιστον σύμφωνα με τον Σόνε-
μαν

Σύμφωνα με τον Ρόμπερτ Άτκινσον (του αμερικανικού ινστιτούτου ITIF - Information
Technology and Innovation Foundation) η Ευρώπη βρίσκεται πολύ πίσω από τις ΗΠΑ σε ότι
αφορά την βελτίωση της παραγωγικότητάς των επιχειρήσεών της κι ένας λόγος γι αυτό είναι
η έλλειψη των οικονομιών κλίμακας που θα μπορούσε να αποφέρει η ανάπτυξη πραγματικής
ενιαίας ψηφιακής αγοράς και επιχειρήσεων με αντίστοιχο μέγεθος”. n

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύει κι άλλο την αντίδρασή της
στην επιδημία Έμπολα ενώ ο Συντονιστής της ΕΕ Επίτροπος
Χρήστος Στυλιανίδης και ο Επίτροπος Υγείας Vytenis Andriu-
kaitis μόλις επέστρεψαν από τετραήμερη αποστολή στις πλη-
γείσες χώρες. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διαθέσει νέα κονδύλια ύψους 29
εκατομμυρίων ευρώ:

- 17 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για την μεταφορά ζωτικής σημασίας εφοδίων και υλι-
κού στις πληγείσες χώρες, για την απομάκρυνση εργαζομένων στους διεθνείς οργανισμούς
αρωγής που μολύνονται από τον ιό και την εκπαίδευση και αποστολή επί τόπου υγειονομι-
κού προσωπικού. Ορισμένα από αυτά τα χρήματα θα συμβάλουν επίσης στην αναβάθμιση
των τοπικών υγειονομικών εγκαταστάσεων.

- 12 εκατομμύρια ευρώ θα δοθούν στους γείτονες των χωρών που έχουν πληγεί για να βοη-
θήσουν να προετοιμασθούν για τον κίνδυνο εξάπλωσης του Έμπολα, λαμβάνοντας μέτρα για
την έγκαιρη διάγνωση της ασθένειας και την ενημέρωση του πληθυσμού.

Την χορήγηση της νέας βοήθειας ανακοίνωσε ο Χρήστος Στυλιανίδης, Συντονιστής της ΕΕ
για τον Έμπολα και Επίτροπος για την Ανθρωπιστική Βοήθεια και την Διαχείριση Κρίσεων
αμέσως μετά την επιστροφή του από την Σιέρρα Λεόνε, την Λιβερία και την Γουϊνέα όπου
είδε από κοντά τις προκλήσεις και μελέτησε τα επόμενα βήματα στην αντίδραση της ΕΕ.

“Έχω τώρα δει προσωπικά πόσα πολλά γίνονται επί τόπου, μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες,
και πόσα ακόμη πρέπει να γίνουν για να ανακοπεί η εξάπλωση του Έμπολα. Με εντυπωσίασε
η γενναιότητα των ανθρώπων που δουλεύουν στους οργανισμούς αρωγής στην Σιέρρα Λεόνε,
την Λιβερία και την Γουϊνέα. Χρειαζόμαστε και άλλους για αυτή την αποστολή και πρέπει να
εντείνουμε τις κοινές μας προσπάθειες για να περιορίσουμε, να ελέγξουμε και τελικά να νική-
σουμε αυτό τον ιό” δήλωσε ο Χρήστος Στυλιανίδης.

Η Σουηδία ανακοίνωσε ότι θα αναπτύξει, μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της
ΕΕ, 42 ιατρούς, νοσοκόμους/ες και λοιπό υγειονομικό προσωπικό το οποίο θα στελεχώσει
ένα επιτόπιο κέντρο νοσηλείας. Μετά την έκκλησή του για περισσότερο ιατρικό προσωπικό
εκεί όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη, ο Επίτροπος Στυλιανίδης εξέφρασε την ικανοποίησή
του για την εν λόγω ανακοίνωση και επαίνεσε τη Σουηδία για την αποφασιστική ανάληψη
δράσης και την αξιοποίηση των πόρων συντονισμού της ΕΕ.

Οι Επίτροποι Στυλιανίδης και Andriukaitis απέτισαν φόρο τιμής στις ευρωπαϊκές χώρες
που συμβάλλουν με εμπειρογνώμονες, βοήθεια και εξοπλισμό στην καταπολέμηση του ιού
Έμπολα. 

Η νέα χρηματοδότηση φέρνει τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώ-
πιση αυτής της έκτακτης ανάγκης σε 373 εκατ. ευρώ. Η συνολική συνεισφορά της ΕΕ ανέρ-
χεται σε σχεδόν 1,1 δισ. ευρώ. n

Η Ευρώπη χάνει συνεχώς 
τη «μάχη» του Διαβήτη

Αν και η θεραπεία και πρόληψη του διαβήτη έχουν βελ-
τιωθεί τα τελευταία χρόνια, τα κράτη μέλη της ΕΕ καθυστε-
ρούν όταν πρόκειται για την ορθή εφαρμογή και την παρα-
κολούθηση των πολιτικών. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρώπη
χάνει τη μάχη ενάντια στην αυξανόμενη επιδημία του δια-
βήτη, σύμφωνα με μια νέα μελέτη.

Η έκθεση Diabetes in Europe: The Policy Puzzle - The State
We Are In που δημοσιεύθηκε από τον Ευρωπαϊκό Συνασπισμό για τον Διαβήτη αποκαλύπτει
ότι περισσότερες χώρες έχουν ένα εθνικό μητρώο διαβήτη και ότι η μεγάλη πλειονότητα
των ευρωπαϊκών χωρών έχουν επίσης λάβει μέτρα για να αντιμετωπίσουν το ζήτημα του
διαβήτη σε επίπεδο πολιτικής.

Ωστόσο, η έκθεση δείχνει ότι το 83% των εθνικών μητρώων είναι ελλιπής. Όταν πρόκει-
ται για τα εθνικά σχέδια που θα καλύπτουν το διαβήτη, η εφαρμογή και η παρακολούθηση
φαίνεται να έχουν σημαντικές αδυναμίες. Η Τσεχική Δημοκρατία είναι η μόνη χώρα στην πε-
ριοχή που περιλαμβάνει ένα ισχυρό σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης του εθνι-
κού σχεδίου. Είναι επίσης η μόνη χώρα που αξιολογεί την απόδοση των μέτρων που λαμβά-
νει.

«Στο σημερινό πλαίσιο, όπου οι πολιτικοί σε όλη την Ευρώπη τονίζουν επανειλημμένα την
ανάγκη για μείωση των δαπανών υγείας και να καταστήσουν τα συστήματα υγείας πιο βιώ-
σιμα, είναι ανησυχητικό να βλέπουμε ότι η ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας των πο-
λιτικών είναι σχεδόν απούσα», είπε η Anne-Marie Felton, συμπρόεδρος της οργανωτικής
επιτροπής της έκθεσης.

Όταν πρόκειται για την πρόληψη, όλες πλην δύο χωρών έχουν υιοθετήσει πολιτικές πρό-
ληψης για την αντιμετώπιση των κύριων παραγόντων κινδύνου του διαβήτη, όπως η παχυ-
σαρκία και η έλλειψη σωματικής δραστηριότητας.

«Δυστυχώς, βλέπουμε ότι η πρόληψη παραμένει ανεπαρκώς χρηματοδοτούμενη σε όλη
την Ευρώπη», δήλωσε η Felton. «Είναι μια χαμένη ευκαιρία, καθώς πάνω από το 70% των πε-
ριπτώσεων διαβήτη τύπου 2 μπορεί να προληφθεί ή να καθυστερήσει με την υιοθέτηση πιο
υγιεινών τρόπων ζωής».

Ο διαβήτης στην Ευρώπη αυξάνεται, με 52 εκατομμύρια ανθρώπους να «ζουν με το δια-
βήτη». Ένας στους τρεις ενήλικες με διαβήτη δεν έχει διαγνωστεί, πράγμα που σημαίνει ότι
πολλοί άνθρωποι έχουν ήδη τουλάχιστον μία επιπλοκή από τη στιγμή που διαγνωσθεί η
ασθένεια.

Σε 20 χρόνια, οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι περισσότεροι από ένας στους δέκα ενήλικες στην
Ευρώπη θα έχουν διαβήτη, εάν δεν γίνει τίποτε για να αντιστραφεί η επιδημία. Μαζί με τη 
γήρανση του πληθυσμού της Ευρώπης, ο διαβήτης θα οδηγήσει σε αύξηση του κόστους της
υγειονομικής περίθαλψης και θα ασκήσει σοβαρές πιέσεις στα εθνικά συστήματα υγείας. n

Η αξιοποίηση των μαζικών 
δεδομένων στην ΕΕ

Κάθε λεπτό, δημιουργούνται στον κόσμο 1,7 εκατ. δισεκατομ-
μύρια byte δεδομένων, που ισοδυναμούν με πάνω από 6 mega-
byte δεδομένων για κάθε άτομο την ημέρα. Τα δεδομένα αυτά
προέρχονται από πολλές και διαφορετικές πηγές όπως πρόσωπα,
μηχανές ή αισθητήρες και μπορεί να αφορούν πληροφορίες για
το κλίμα, δορυφορική απεικόνιση, ψηφιακές εικόνες και βίντεο,

στοιχεία συναλλαγών ή σήματα GPS. Αυτή η πληροφόρηση αποτελεί πραγματικό χρυσωρυ-
χείο. Αποτελεί όμως και πρόκληση: τα σημερινά σύνολα δεδομένων είναι τόσο τεράστια και
πολύπλοκα στην επεξεργασία τους που απαιτούν νέες ιδέες, εργαλεία και υποδομές.

Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επίτροπος αρμόδια για την Ψηφιακή
Ατζέντα, Neelie Kroes, δήλωσε: «Τα μαζικά δεδομένα δεν πρέπει να μας φοβίζουν. Σχέδια όπως
αυτό μας επιτρέπουν να πάρουμε τον έλεγχο των δεδομένων και να τα διαχειριστούμε, έτσι ώστε
να μπορέσουμε να αναλάβουμε την επίλυση προβλημάτων. Οι ηγέτες της Ευρώπης πρέπει να
αγκαλιάσουν την επανάσταση των μαζικών δεδομένων.» 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ευρωπαϊκός κλάδος δεδομένων δεσμεύτηκαν να επενδύσουν
2,5 δισ. ευρώ σε μια σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) με σκοπό την ενίσχυση του
κλάδου των δεδομένων και την προώθηση της Ευρώπης στην πρώτη θέση της παγκόσμιας
σκηνής στον τομέα αυτό. 

Η αξιοποίηση των μαζικών δεδομένων θα μπορούσε να σημαίνει μέχρι 30% της παγκό-
σμιας αγοράς δεδομένων για τους Ευρωπαίους προμηθευτές, 100.000 νέες θέσεις εργασίας
στην Ευρώπη, μέχρι το 2020 και 10% χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας, καλύτερα αποτε-
λέσματα για τον τομέα της περίθαλψης και πιο παραγωγικό βιομηχανικό εξοπλισμό.

Η ΣΔΙΤ θα βοηθήσει τον δημόσιο, ιδιωτικό και ακαδημαϊκό κλάδο να στηρίξουν κυρίως την
έρευνα και την καινοτομία γύρω από ιδέες σχετικά με τα μαζικά δεδομένα οι οποίες αλλάζουν
τους κανόνες του παιχνιδιού, σε τομείς όπως η ενέργεια, η μεταποίηση και η υγεία, η παροχή
εξατομικευμένης ιατρικής, η εφοδιαστική διαχείριση στον τομέα των τροφίμων και η ανά-
λυση προγνώσεων. 

Μία ακόμη πρωτοβουλία για την αξιοποίηση των μαζικών δεδομένων αποτελεί και το έργο
CEEDs, ερευνητές του οποίου μεταφέρουν μαζικά δεδομένα σε ένα διαδραστικό περιβάλλον,
προκειμένου το ανθρώπινο μυαλό να παράγει νέες ιδέες με πιο αποδοτικό τρόπο. n
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AπΟ την EλλΑδΑ κΑι τΟν υπΟλΟιπΟ KΟσμΟ

Ο Ομπάμα νομιμοποιεί 
πέντε εκατομμύρια μετανάστες 

Στη γενναιότερη και πιο εκτεταμένη μεταρρύθμιση για το
μεταναστευτικό τις τελευταίες δεκαετίες προχωρά με προ-
εδρική πράξη ο Μπαράκ Ομπάμα, παρακάμπτοντας το αμε-
ρικανικό Κογκρέσο και στήνοντας πεδίο μάχης με τους Ρε-
πουμπλικανούς. Το νέο πλαίσιο θα δώσει νομική αναγνώ-
ριση σε σχεδόν πέντε εκατομμύρια μετανάστες χωρίς χαρτιά
και ήδη το αντίπαλο κόμμα ξεκίνησε την επίθεση, λέγοντας

πως ο «πρόεδρος κυβερνά σαν να ήταν αυτοκράτορας».
«Σήμερα, το σύστημα μετανάστευσης που διαθέτουμε είναι κατακερματισμένο και όλοι το

γνωρίζουν αυτό», είπε ο Ομπάμα, ανακοινώνοντας τους όρους που θα ισχύουν και θα επι-
τρέψουν σε εκατομμύρια μεταναστών χωρίς τα απαραίτητα νόμιμα ταξιδιωτικά έγγραφα να
αποφύγουν την απέλαση.

Ο Μπαράκ Ομπάμα υποσχέθηκε ένα «πιο δίκαιο και ισορροπημένο» σύστημα μετανά-
στευσης με μια σειρά μέτρων που προβλέπουν την προσωρινή νομιμοποίηση των περίπου
πέντε εκατομμυρίων μη νόμιμων μεταναστών που ζουν υπό την απειλή της απέλασης. 

«Είμαστε και θα είμαστε πάντα ένα έθνος μεταναστών», είπε ο αμερικανός πρόεδρος και
απευθυνόμενος στα εκατομμύρια των μεταναστών χωρίς τα νόμιμα έγγραφα ανέφερε: «Μπο-
ρείτε να βγείτε από τις σκιές και να πάτε προς τη νόμιμη οδό».

Οι ρεπουμπλικάνοι αντίπαλοι του Μπαράκ Ομπάμα χαρακτήρισαν ως αντισυνταγματική
την προτεινόμενη από τον αμερικανό πρόεδρο νομιμοποίηση πέντε εκατομμυρίων παράνο-
μων μεταναστών και υποσχέθηκαν να την πολεμήσουν στο Κογκρέσο αλλά και στα δικα-
στήρια. n

Τις αποκαλύψεις για το LuxLeaks 
θα αξιοποιήσει η Ε.Ε.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρίνει ότι είναι «νόμιμο» να χρησι-
μοποιήσει στις έρευνες τις οποίες διεξάγει η ίδια τις πληρο-
φορίες οι οποίες αποκαλύφθηκαν στο πλαίσιο του σκανδά-
λου LuxLeaks για το σύστημα φοροαποφυγής στο Λουξεμ-
βούργο, όπως δήλωσε η Επίτροπος Ανταγωνισμού,
Μαγκρέιτε Βέστεϊγιερ.

Μια δημοσιογραφική έρευνα που δημοσιεύθηκε πρόσφατα
από μεγάλες εφημερίδες αποκάλυψε ότι πάνω από 300 πολυεθνικές επιχειρήσεις, συμπερι-
λαμβανομένων των Apple, Amazon, Ikea, Pepsi, Heinz και AIG, είχαν συνάψει συμφωνίες με
το Λουξεμβούργο, στο πλαίσιο της πρακτικής της εκ των προτέρων ενημέρωσής τους για τη
φορολογική μεταχείριση της οποίας θα τύγχαναν, ώστε να ελαχιστοποιούν τους φόρους που
κατέβαλαν.

Οι αποκαλύψεις αυτές θεωρούνται από την Κομισιόν «πληροφορίες διαθέσιμες στην αγορά,
κάτι το οποίο σημαίνει ότι μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε και ότι θεωρούμε νόμιμο να το
πράξουμε», εξήγησε η Βέστεϊγιερ κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου που παραχώ-
ρησε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θεματοφύλακας του ανταγωνισμού στην ΕΕ, άρχισε τον Ιού-
νιο τέσσερις έρευνες σχετικά με τις συμφωνίες αυτές, για να κρίνει εάν συνιστούν παράνομη
κρατική ενίσχυση, μια μορφή συγκαλυμμένης επιχορήγησης.

Δύο από αυτές αφορούν το Λουξεμβούργο, για τις συμφωνίες του με το κατάστημα του
Διαδικτύου Amazon και με τον ιταλικό όμιλο Fiat. Οι υπόλοιπες δύο αφορούν την Ιρλανδία
και τη συμφωνία της με την Apple, καθώς και την Ολλανδία και τη συμφωνία της με τη Star-
bucks. n

Αύξηση της «οροφής κινδύνου» για χώρες
της Ευρωζώνης προτείνει η Moody’s

Αύξηση της «οροφής κινδύνου» για τις χώρες της Ευρωζώ-
νης με χαμηλότερο αξιόχρεο, προτείνει ο οίκος Moody’s, επι-
καλούμενος τον μειωμένο κίνδυνο εξόδου τους από την Ευ-
ρωζώνη, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

Η πρόταση αυτή, αν εφαρμοσθεί, θα μπορούσε να αυξήσει
το αξιόχρεο για τα καλυμμένα ομόλογα (covered bonds) και

τα τιτλοποιημένα δάνεια (asset backed securities, ABS) που εκδίδουν χώρες της περιφέρειας
της Ευρωζώνης - όπως η Ιταλία, η Ισπανία και η Ελλάδα, που το αξιόχρεό της δεν έχει επεν-
δυτική διαβάθμιση.

Η «οροφή κινδύνου» μίας χώρας ορίζεται από τον Moody’s ως η μέγιστη εφικτή πιστολη-
πτική διαβάθμιση για έναν εκδότη χρέους που έχει έδρα τη συγκεκριμένη χώρα. Ο οίκος πρό-
τεινε μία μέγιστη απόκλιση έξι βαθμίδων μεταξύ του αξιόχρεου των κρατικών ομολόγων μίας
χώρας και της «οροφής κινδύνου».

«Εάν εφαρμοσθούν στην προτεινόμενη μορφή τους, οι αλλαγές θα καταλήξουν σε υψηλό-
τερη οροφή κινδύνου για ορισμένες χώρες της Ευρωζώνης που δεν έχουν τη διαβάθμιση AAA.
Αυτό θα επέτρεπε τη δυνατότητα υψηλότερης πιστοληπτικής διαβάθμισης για καλυμμένα
ομόλογα και δομημένες χρηματοπιστωτικές συναλλαγές στις χώρες αυτές, καθώς οι οροφές
κινδύνου του Moody’s καθορίζουν το μέγιστο εφικτό αξιόχρεο για ένα χρεόγραφο, οι ροές του
οποίου δημιουργούνται από εγχώρια στοιχεία ενεργητικού ή κατοίκους της χώρας», ανέφερε
σε ανακοίνωσή του ο οίκος. n

Κεφάλαια €21 δισ. ευρώ θα διαθέσει 
η ΕΕ για το νέο επενδυτικό ταμείο

Στα 21 δισ. ευρώ θα ανέλθουν τα κεφάλαια που σχεδιάζει να
εισφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο νέο ταμείο για τη χρηματο-
δότηση -μαζί με ιδιώτες- επενδυτικών προγραμμάτων, σύμ-
φωνα με δηλώσεις δύο αξιωματούχων της ΕΕ στο πρακτορείο
Bloomberg.

Το νέο ταμείο προβλέπεται να έχει 15πλάσια του μεγέθους
του ισχύ και να αποτελέσει τη βάση του επενδυτικού προ-

γράμματος ύψους 300 δισ. ευρώ της ΕΕ, σύμφωνα με τους ίδιους αξιωματούχους. 
Ο πρόεδρος της Κομισιόν Ζαν Κλοντ Γιούνκερ αναμένεται να ανακοινώσει εντός της εβδο-

μάδας την επενδυτική πρωτοβουλία που θα έχει τριετή διάρκεια. Η Επιτροπή θα δεσμευθεί για
τη διάθεση στο ταμείο ενός ποσού ύψους 16 δισ. ευρώ με τη μορφή εγγυήσεων, ενώ επιπλέον
5 δισ. ευρώ θα διαθέσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η χορήγηση δανείων και εγγυή-
σεων για δάνεια καθώς και οι συμμετοχές στο μετοχικό κεφάλαιο και την έκδοση χρέους (επι-
χειρήσεων) θα περιλαμβάνονται στα εργαλεία του ταμείου, με στόχο να παρακινηθεί η ανά-
ληψη κινδύνου από ιδιώτες επενδυτές και να υλοποιηθούν αποτελματωμένα επενδυτικά προ-
γράμματα, σημειώνει το δημοσίευμα. 

Η ΕΕ ετοιμάζει έναν κατάλογο με έργα που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν γρήγορα.
Επειδή το ταμείο θα μπορεί να αναλάβει μέρος του κινδύνου νέων έργων, πιθανόν θα δίνει τη
δυνατότητα παράκαμψης των περιορισμών των εθνικών προϋπολογισμών και της απροθυμίας
του ιδιωτικού τομέα να αναλάβει νέους κινδύνους, σύμφωνα με τους αξιωματούχους. n

Μετατοπίζεται το οικονομικό κέντρο 
του κόσμου προς την Ανατολή

Το οικονομικό κέντρο του κόσμου μετακινείται προς την Ανα-
τολή, καθώς οι αναδυόμενες αγορές αποκτούν μεγαλύτερη συν-
δεσιμότητα σε σχέση με εκείνες των ανεπτυγμένων οικονομιών.

Τη νέα έκδοση για τον Δείκτη Παγκόσμιας Συνδεσιμότητας
(Global Connectedness Index, GCI), μια λεπτομερή ανάλυση
για το επίπεδο της παγκοσμιοποίησης σε όλο τον κόσμο, δημο-
σίευσε η DHL.

«Στον απόηχο της οικονομικής κρίσης, η παγκοσμιοποίηση έχει πιεστεί σε ολοένα και αυ-
ξανόμενο βαθμό, ενώ οι διαπραγματεύσεις για διεθνείς εμπορικές συναλλαγές αντμετωπί-
ζουν μια αυξανόμενη αντίσταση» δήλωσε ο Frank Appel, CEO της Deutsche Post DHL: «Σε
αυτό το περιβάλλον αβεβαιότητας, ο δείκτης παγκόσμιας συνδεσιμότητας παρέχει έναν διε-
ξοδικό, βασισμένο σε δεδομένα, δείκτη της παγκοσμιοποίησης και δείχνει το τεράστιο δυνα-
μικό των χωρών να αυξήσουν τη συνδεσιμότητά τους».

O δείκτης παγκόσμιας συνδεσιμότητας της DHL καταγράφει τη σημαντική μετατόπιση της
οικονομικής δραστηριότητας στις αναδυόμενες αγορές που ωθούν το οικονομικό κέντρο του
κόσμου προς την Ανατολή. Οι αναδυόμενες αγορές συμμετέχουν πλέον στη πλειοψηφία των
διεθνών συναλλαγών σε αντίθεση με τη κατάσταση πριν το 2010. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι
10 χώρες που ο δείκτης παγκόσμιας συνδεσιμότητας αυξήθηκε περισσότερο την περίοδο
2011-2013 είναι όλες αναδυόμενες αγορές, με το Μπουρούντι, τη Μοζαμβίκη και τη Τζα-
μάικα να βιώνουν τα μεγαλύτερα οφέλη. n

Η Ελβετία εξετάζει την κατάργηση της
152 ετών φοροαπαλλαγής 

Η Ελβετία ήταν και είναι ο υπ’ αριθμόν 1 προορισμός για όσους
θέλουν να σιγουρέψουν τα λεφτά τους στην Ευρώπη, λόγω της
152 ετών φοροαπαλλαγής που ακούει στο όνομα «σύστημα for-
fait», η οποία επιτρέπει σε ξένους επενδυτές να μεταναστεύουν
στην Ελβετία μέσω ειδικής φορολογικής μεταχείρισης.

Στις 30 Νοεμβρίου θα διεξαχθεί στη χώρα δημοψήφισμα για
την κατάργηση της εν λόγω φοροαπαλλαγής.  Αν και οι εγχώριοι τραπεζίτες και οι τοπικές κυ-
βερνήσεις προειδοποιούν πως η κατάργηση του forfait θα οδηγήσει σε πτώση των εσόδων, σε
απώλεια θέσεων εργασίας και στη μείωση της «ελκυστικότητας» της Ελβετίας στους πλού-
σιους ξένους - κάτι που ισχύει ειδικά για τη Γενεύη και τα γαλλόφωνα καντόνια - οι υποστη-
ρικτές της κατάργησής του είναι πολλοί.

Σύμφωνα με το Bloomberg δημοσκόπηση που διεξήχθη στις 19 Νοεμβρίου έδειξε πως το
46% των ψηφοφόρων είναι αντίθετοι στην κατάργηση του forfait, το 42% τάσσεται υπέρ και
12% είναι αναποφάσιστοι. Πρόκειται για μεγάλη αλλαγή, καθώς δημοσκόπηση της 24ης
Οκτωβρίου έδινε ποσοστό 48% στους υποστηρικτές της κατάργησης της απαλλαγής και 36%
σε εκείνους που θέλουν να διατηρηθεί.

Σύμφωνα με το Επιμελητήριο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Υπηρεσιών της Γενεύης το οποίο
επικαλείται το Bloomberg ενδεχόμενη κατάργηση του forfait θα οδηγούσε σε έξοδο τους
πλούσιους ξένους που διαμένουν στη πόλη μειώνοντας τα φορολογικά της έσοδα κατά 169
εκατ. φράγκα. n
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ KAI EΠIΣTHMH

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκριντην
περασμένη Τετάρτη την υποβολή αίτησης
για ένταξη της περιοχής Τροόδους στο
Δίκτυο Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων της πε-
ριοχής Τροόδους.

Ενέκρινε, επίσης, τη σύσταση Συντονι-
στικής Επιτροπής, με αρμοδιότητα την
καθοδήγηση και εποπτεία του Φορέα
Διαχείρισης του Κέντρου Επισκεπτών του
προτεινόμενου Γεωπάρκου Τροόδους και
γενικότερα την εποπτεία των θεμάτων

που αφορούν το Γεωπάρκο, με Πρόεδρο τη Διευθύντρια του Τμήματος Γεωπολικής Επισκό-
πησης και μέλη τον Γενικό Διευθυντή του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού ή εκπρόσωπό
του, το Διευθυντή του Τμήματος Δασών ή εκπρόσωπό του, το Διευθυντή του Τμήματος Πε-
ριβάλλοντος ή εκπρόσωπό του, τον εκπρόσωπο της Αναπτυξιακής Εταιρείας Τροόδους, τον
εκπρόσωπό της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Τροόδους και τον εκπρό-
σωπο του Θεματικού Κέντρου Τροόδους.

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Τροόδους θα αναλάβει ως Φορέας Διαχείρισης του Κέντρου Ενη-
μέρωσης του προτεινόμενου Γεωπάρκου Τροόδους, για τα πρώτα δύο χρόνια της λειτουρ-
γίας του, με δυνατότητα ανανέωσης. Επίσης, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συνει-
σφορά του κράτους, ύψους 10 χιλιάδων ευρώ ετησίως, για τα πρώτα δύο χρόνια της λει-
τουργίας του Κέντρου προς την Αναπτυξιακή Εταιρία Τροόδους.

Αναφέρεται ότι το Τρόοδος, γεωλογικά, είναι γνωστό ως «Οφιόλιθος Τροόδους» και απο-
τελεί τμήμα αρχαίου ωκεάνιου φλοιού, που δημιουργήθηκε πριν 92εκ. χρόνια και αναδύ-
θηκε σταδιακά στη σημερινή του θέση, ως αποτέλεσμα πολύπλοκων γεωλογικών διαδικα-
σιών και αποτελεί ένα μοναδικό γεωλογικό μνημείο της παγκόσμιας γεωλογικής κληρονο-
μιάς. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τα οικολογικά, αρχαιολογικά, ιστορικά και
πολιτιστικά χαρακτηριστικά της περιοχής Τροόδους, καθιστούν την περιοχή αυτή κατάλ-
ληλη να προταθεί ως γεωπάρκο, ώστε να ενταχθεί στο Δίκτυο Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων. Η
ένταξη αυτή θα αναδείξει διεθνώς την περιοχή και την Κύπρο γενικότερα και θα προσκομί-
σει οφέλη σε σχέση με το θεματικό τουρισμό και την ανάπτυξη της περιοχής. n

Στο δίκτυο Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων
θα ενταχθεί το Γεωπάρκο Τροόδους

Mε το βραβείο Καινοτομίας και Επι-
χειρηματικότητας τιμήθηκε η Cyta στο
φετινό 6ο συνέδριο Infocom.cy με θέμα
«Cyprus -Digital Reality: Mind the
Gap!» που πραγματοποιήθηκε στη Λευ-
κωσία στις 19 Νοεμβρίου 2014. 

Κατά την απονομή του βραβείου, οι
διοργανωτές τόνισαν ότι η Cyta έχει
αποδείξει διαχρονικά και έμπρακτα ότι
είναι ένας οργανισμός που ενθαρρύνει,
προωθεί και στηρίζει την καινοτομία.
Κατέχοντας μια περίοπτη θέση στο οι-

κοσύστημα της καινοτομίας, η Cyta στηρίζει πρωτοποριακές ιδέες νέων Κυπρίων επιστη-
μόνων. Οι ιδέες αυτές μετατρέπονται σε νεοφυείς επιχειρήσεις (start ups) οι οποίες δημι-
ουργούν νέες θέσεις εργασίας και συμβάλλουν στην ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας.   

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο γεγονός ότι η Cyta, συνεχίζει σταθερά και με κάθε δυνατό
τρόπο να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και ανάγκες της κοινωνίας,  ιδιαίτερα σε δύσκο-
λους καιρούς, όπως σήμερα. 

Παραλαμβάνοντας το βραβείο, ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Cyta κ Άριστος
Ριρής,  ευχαρίστησε τους διοργανωτές, σημειώνοντας ότι αυτή  η βράβευση αποτελεί για
τον Οργανισμό και τους ανθρώπους του την καλύτερη αναγνώριση των μακροχρόνιων προ-
σπαθειών τους και ότι η Cyta θα συνεχίσει  να  οδηγεί τις εξελίξεις και να διαδραματίζει ση-
μαντικό ρόλο και αξιόλογο έργο στην πρόοδο της χώρας μας.

Στο επίκεντρο της θεματολογίας του φετινού συνεδρίου, ήταν η ανάγκη για γεφύρωση
του χάσματος μεταξύ της ψηφιακής πραγματικότητας και της πραγματικής οικονομίας στην
Κύπρο. Ως βασικοί πυλώνες αυτής της γέφυρας αναγνωρίστηκαν οι Τηλεπικοινωνίες και η
Πληροφορική, οι οποίες συνδυάζονται για να προφέρουν λύσεις που μειώνουν το κόστος,
αποϋλοποιούν τις υποδομές, αυξάνουν την ευελιξία και συνεπώς την ανταγωνιστικότητα
των κυπριακών επιχειρήσεων.

Η Cyta συμμετείχε για 6η χρονιά, ως μέγας χορηγός του συνεδρίου, αφού με τις υπηρεσίες
4-Play (σταθερή και κινητή τηλεφωνία, ευρυζωνικό διαδίκτυο και τηλεόραση), αλλά και με
το εύρος των λύσεων που προσφέρει, είναι ένας από τους πλέον ολοκληρωμένους τηλεπι-
κοινωνιακούς παρόχους σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. n

Στη Cyta βραβείο Καινοτομίας 
και Επιχειρηματικότητας 

Στρεφόμενος στη θεωρία του
υπερρεαλισμού που παραχωρεί κυ-
ρίαρχη θέση στη φαντασία και το
όνειρο, αλλά ταυτόχρονα εντρυ-
φώντας στη δημοτική παράδοση, ο
νομπελίστας ποιητής, Οδυσσέας
Ελύτης συνθέτει μια καινούρια ει-
κόνα για την Ελλάδα, την ιστορία
και τον μύθο της, μέσα από μια δια-
δικασία συμφιλίωσης της μνήμης
και της παράδοσης. 

Ο ποιητής αναφέρει: «Μπορεί ο
υπερρεαλισμός σαν συγκεκριμένη

θεωρητική σχολή να υποστήριζε πράγματα που δεν με εύρισκαν σύμφωνο, αλλά σαν ευρύ-
τερο πνευματικό κίνημα που κήρυττε την παντοδυναμία της φαντασίας και του ονείρου, κή-
ρυττε την ελευθερία του έρωτα, υποστήριζε ότι τα φαινόμενα της ύλης είναι και αυτά φαι-
νόμενα του πνεύματος, ήταν φυσικό να με συνεπαίρνει στα είκοσι μου χρόνια».

Μια νέα σημαντική έκδοση για το έργο του κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ύψιλον και τις
Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού: Οδυσσέας Ελύτης: Ποί-
ηση – Θεωρία-Πρόσληψη. Η έκδοση περιλαμβάνει τις εισηγήσεις του Συνεδρίου που πραγ-
ματοποιήθηκε το 2011 σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, με την ευκαιρία 100 χρό-
νων από τη γέννησή του. Στο Συνέδριο έλαβαν μέρος διαπρεπείς Νεοελληνιστές και έγκρι-
τοι μελετητές του έργου του Οδυσσέα Ελύτη από την Ιταλία, τη Γαλλία, την Αγία
Πετρούπολη, την Ελλάδα και την Κύπρο. 

Συγκεκριμένα η έκδοση, την οποία επιμελήθηκε ο επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστη-
μίου Κύπρου, Μαρίνος Πουργούρης, περιλαμβάνει τις εισηγήσεις των: Ιουλίτας Ηλιοπού-
λου: Γιάννη Η. Ιωάννου: Μαρίνου Πουργούρη, Νάντιας Στυλιανού, Vincenzo Rotolo, Ερα-
τοσθένη Γ. Καψωμένου, Φατίμας Ελόεβα, Paola Maria Minucci, David Connolly και Michel
Volkovitch.

Η έκδοση θα είναι διαθέσιμη σύντομα στα κυπριακά βιβλιοπωλεία στην τιμή των 11 
ευρώ. n

Έκδοση των Πολιτιστικών Υπηρεσιών
για το έργο του Οδυσσέα Ελύτη

Κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις Εκδόσεις Literatura
et Artes το βιβλίο του Δρος Άντη Παναγιώτου Χατζηο-
δυσσέως Η Ιστορία και οι Ιστορίες του Πατέρα μου.  Το
βιβλίο χωρίζεται σε δύο μέρη.  Στο πρώτο μέρος δίνε-
ται η βιογραφία του Παναγιώτη Χατζηοδυσσέως, πα-
τέρα του συγγραφέα, στην οποία καταγράφεται η ζωή
του από την παιδική, νεανική και ώριμή του ηλικία, και
μέσα από τις δύο επαγγελματικές του δραστηριότητες,
αυτής του υποδηματεργάτη (σκαρπάρη) και εκείνης του
πραματευτή, ως επίσης και η συμβολή, η δράση και η
προσφορά του μέσα από το συνδικαλιστικό κίνημα από
διάφορες θέσεις, αλλά κυρίως από τη θέση του ως Γραμ-
ματέας της Συντεχνίας Υποδηματεργατών Λευκωσίας
(Σ.Υ.Λ.) για δύο συνεχόμενες χρονιές 1939 και 1940.
Στο δεύτερο μέρος, δίνονται οι ιστορίες τις οποίες διη-
γιόταν ο πατέρας του συγγραφέα σε κάθε ευκαιρία στο
οικογενειακό, κοινωνικό και εργασιακό του περιβάλλον

βγαλμένες μέσα από τις βιωματικές του εμπειρίες.
Οι ιστορίες είναι γραμμένες στην κυπριακή διάλεκτο. Η απόδοση των ιστοριών από την

Άντη Παναγιώτου Χατζηοδυσσέως γίνεται με εύληπτο και ευτράπελο τρόπο, αφήνοντας μια
γεύση τέρψης και νοσταλγίας στον αναγνώστη, ιδιαίτερα στους μεγαλύτερους.  Παρουσιά-
ζουν πολλαπλό ενδιαφέρον, λογοτεχνικό, γλωσσικό, ιστορικό, λαογραφικό και κοινωνικό,
και σκιαγραφούν εύστοχα και χαρακτηριστικά τις κοινωνικοοικονομικές, πολιτικές και πο-
λιτισμικές συνθήκες της εποχής της Αγγλοκρατίας και των πρώτων χρόνων της Ανεξαρτη-
σίας.  Ταυτόχρονα, κάθε ιστορία περιέχει και το ηθικό της δίδαγμα.  

Οι ιστορίες του βιβλίου πλαισιώνονται από πλούσιο, ποικίλο και σπάνιο φωτογραφικό,
αρχειακό και άλλο ενημερωτικό υλικό, που συμβάλλει στην παραστατική απεικόνιση των
συνθηκών της ζωής και εργασίας τόσο στο προσωπικό και οικογενειακό επίπεδο του πα-
τέρα του συγγραφέα, όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον της επο-
χής του.Oι ιστορίες συνοδεύονται, επίσης, από γλωσσικές και άλλες επεξηγήσεις και σχόλια
υπό μορφή υποσημειώσεων, πράγμα που υποβοηθά σημαντικά στην καλύτερη κατανόηση
των ιστοριών, αλλά και των γεγονότων, καταστάσεων, περιστατικών και προσώπων, που
αναφέρονται ή/και που περιγράφονται σ’ αυτές. n

Άντη Παναγιώτου Χατζηοδυσσέως 
Η Ιστορία και οι Ιστορίες του Πατέρα μου



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. Ταινία τρόμου Αμερικάνικης παραγωγής.
2. Tίτλος δημοφιλούς όπερας – Μάρκα λευ-
κού κρασιού 
3. Ποταμός της Σλοβακίας – Κόμμα σιιτών
του Λιβάνου – Συντομογραφία των μαρτύ-
ρων του Ιεχωβά
4. Ταξιδιώτης – Δημοφιλής οινοποιία της
Ρόδου
5. Εκκρίνουν ρητίνη.
6. Ως προσταγή σημαίνει «προχώρα» - Γαλ-
λική εφημερίδα – Συνεχόμενα στη νταντά.
7. Φέρτιναντ …: Γερμανός φιλόσοφος και οι-
κονομολόγος – Ηγεμόνας της Βιθυνίας.
8. Μυθικός ήρωας του Άργους – Υπάρχουν
και τέτοια παιχνίδια.
9. Ταινία σε σενάριο και σκηνοθεσία του Ίνγκμαρ Μπέργκμαν – Χουάν …: Αργεντινός πολι-
τικός.
10. Λουκρίσια …: Υπέρμαχος της κατάργησης της δουλείας – Ιταλός συγγραφέας.
11. Αυτός που έχει κέφι – Μόριο.
12. Θεμελιωτής της σύγχρονης γλωσσολογίας – Έγχορδο ινδικό μουσικό όργανο.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Η ευνοιοκρατία.
2. Αιμίλιος …: Έλληνας μουσουργός – « … του Λεβάντε»: η Ζάκυνθος.
3. Σύνδεσμος – Οι Έλληνες της Ιταλίας.
4. Ρασιντά …..: πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης της Γαλλίας – Κοιλάδα των Πυρηναίων – Μισό
… ταξί.
5. Μυθικές θεότητες των Ρωμαίων – Εκκρίνει τη χολή (καθ.).
6. Ινδός αυτοκράτορας – Κουτσουρεμένη. … μονάδα μέτρησης.
7. Μακί …: πρώην Πρωθυπουργός της Σενεγάλης –  Όνομα βασιλέων της Μακεδονίας.                                                                 
8. Ο αριθμός 330 με γράμματα – Ασχολείται με το ποδόσφαιρο – Τζωρτζ …: Αμερικανός
στρατηγός.
9. Αργεντίνος ποδοσφαιριστής της ΜΠΕΝΦΙΚΑ – Ιούλιος ….: Γάλλος συγγραφέας.
10. Πολιτεία  των ΗΠΑ –  Γνωρίζω (αρχαιοπρ.).
11. Φυλή της Νοτιοδυτικής Ινδίας  –   … Σι Χουάγκ: αυτοκράτορας της Κίνας – Αγγλικό σύμ-
φωνο.
Oι λύσεις στη σελίδα 14
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 ΗΚύπρος συγκαταλέγεται μεταξύ των
Ευρωπαϊκών χωρών με τα υψηλότερα
ποσοστά μικροβιακής ανθεκτικότη-

τας και με αυξημένη κατανάλωση αντιβιοτι-
κών φαρμάκων τόσο στην ιατρική όσο και
την κτηνιατρική, ανέφερε σε χαιρετισμό του
ο Υπουργός Υγείας Φίλιππος Πατσαλής, κατά
τη διάρκεια ημερίδας που διοργανώθηκε σή-
μερα από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύ-
πρου με αφορμή την «Ευρωπαϊκή Ημέρα
Επαγρύπνησης για τα Αντιβιοτικά».

Η ευρωπαϊκή εκστρατεία για την «Ευρω-
παϊκή Ημέρα Επαγρύπνησης για τα Αντιβιο-
τικά» υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Κέν-
τρο Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο. Το Υπουργείο Υγείας συμμετέ-
χει ενεργά κάθε χρόνο στην εκστρατεία, η
οποία έχει σαν επίκεντρο των εκδηλώσεων τη
18η Νοεμβρίου. Τις τοπικές δραστηριότητες
συντονίζει η Εθνική Επιτροπή Αντιβιοτικών. 

Η υπέρμετρη και λανθασμένη χρήση των
αντιβιοτικών αποτελεί την κύρια αιτία ανά-
πτυξης μικροβιακής ανθεκτικότητας και το
Υπουργείο Υγείας συμμετέχει ενεργά στην
ευρωπαϊκή εκστρατεία, που έχει ως στόχο τη
διαφώτιση κοινού και επαγγελματιών υγείας
σχετικά με την ορθολογική χρήση των αντι-
βιοτικών και την αποφυγή κατάχρησής τους.

Η μικροβιακή ανθεκτικότητα, καθιστά τα
αντιβιοτικά αναποτελεσματικά για τη θερα-
πεία βακτηριακών λοιμώξεων με σοβαρές συ-
νέπειες. Ως τέτοιες κρίνεται το γεγονός ότι
ασθενείς υποφέρουν από λοιμώξεις που προ-
καλούνται από βακτήρια ανθεκτικά σε πολ-
λαπλά αντιβιοτικά, και για τα οποία ενίοτε
δεν υπάρχει αποτελεσματική θεραπεία, όπως
και γιατί χωρίς αποτελεσματικά αντιβιοτικά,
σύγχρονες ιατρικές θεραπείες, όπως χει-
ρουργικές επεμβάσεις, χημειοθεραπεία για
τον καρκίνο και εντατική θεραπεία δεν είναι
πλέον δυνατές.

Το Υπουργείο Υγείας αναγνωρίζοντας τη
σοβαρότητα του παγκόσμιου αυτού προβλή-
ματος, έχει θεσπίσει το 2013, την Εθνική Επι-
τροπή Αντιβιοτικών η οποία προωθεί ενέρ-
γειες με στόχο τη μείωση της μικροβιακής
ανθεκτικότητας στην Κύπρο. Οι πολυεπίπε-
δες ενέργειες της Επιτροπής κινούνται σε
πέντε άξονες, που περιλαμβάνουν, μεταξύ
άλλων, τον τοπικό συντονισμό της ετήσιας
εκστρατείας, τη δημιουργία πρωτοκόλλων
περιορισμού της χρήσης αντιβιοτικών και τη
δημιουργία του Εθνικού Συστήματος Επιτή-
ρησης Μικροβιακής Ανθεκτικότητας. Τα
αποτελέσματα της ανάλυσης των δεδομένων
του συστήματος αυτού, καταδεικνύουν μικρή
μείωση ορισμένων ποσοστών ανθεκτικότη-
τας μικροβίων κατά τα τελευταία τρία έτη.

Δεδομένα από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επι-
τήρησης της Μικροβιακής Ανθεκτικότητας
για το 2013, καταδεικνύουν αυξημένα ποσο-
στά μικροβίων ανθεκτικών στις καρβαπενέ-
μες στη Νότια Ευρώπη, συμπεριλαμβανομέ-
νης και της Κύπρου. Επίσης σύμφωνα με το
ειδικό ευρωβαρόμετρο για τη Μικροβιακή
Ανθεκτικότητα του 2013, η πληροφόρηση και
γνώση των Ευρωπαίων πολιτών συμπερι-
λαμβανόμενων και των Κυπρίων, σχετικά με
τα αντιβιοτικά και την ορθή χρήση τους,
είναι σε μεγάλο βαθμό ελλιπής και λανθα-
σμένη. Παραδείγματος χάριν, το 40% των Ευ-
ρωπαίων έχει την εσφαλμένη εντύπωση ότι
τα αντιβιοτικά καταπολεμούν ιογενείς λοι-
μώξεις, όπως το κρυολόγημα και τη γρίπη. 

Όπως τονίστηκε στην ημερίδα η διαφύ-
λαξη της αποτελεσματικότητας των αντιβιο-
τικών μέσω της ορθολογικής χρήσης τους
αποτελεί ευθύνη όλων: ασθενών, ιατρών και
γονέων. Ορθολογική χρήση σημαίνει χρήση
μόνο όταν χρειάζεται για λοιμώξεις που προ-
καλούνται από μικρόβια, με τη σωστή δοσο-
λογία και διάρκεια θεραπείας, σημείωσε ο κ.
Υπουργός. n

Αυξημένη η κατανάλωση 
αντιβιοτικών φαρμάκων στην Κύπρο
και η ευθύνη όλων για ορθολογική χρήση

Πρωτόκολλο Τεχνολογικής και Επι-
στημονικής Συνεργασίας υπογράφηκε
ανάμεσα στο Γενικό Χημείο του Κρά-

τους (ΓΧΚ), την Πολυτεχνική Σχολή (ΠΣ)
και το Τμήμα Χημείας (ΤΧ) του Πανεπιστη-
μίου Κύπρου. 

Το Πρωτόκολλο αποτελεί αναθεώρηση/
ανανέωση του προηγούμενου Πρωτοκόλλου
που υπεγράφη το 2006 μεταξύ του Γενικού
Χημείου και της Πολυτεχνικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Κύπρου, επεκτείνοντας τη
συνεργασία και με το Τμήμα Χημείας του
Πανεπιστημίου Κύπρου, με στόχο την ανά-
πτυξη και την προαγωγή της μεταξύ τους τε-
χνολογικής και επιστημονικής συνεργασίας
στη βάση της αρχής του αμοιβαίου ενδιαφέ-
ροντος, καθώς και ως κινητήριος μοχλός την
προαγωγή της επιστήμης για κοινωνικοοικο-
νομική ανάκαμψη. Οι τομείς της Χημείας και
Ασφάλειας Τροφίμων, της Περιβαλλοντικής
Χημείας και των Περιβαλλοντικών Διεργα-
σιών (περιλαμβανομένης της εκτίμησης κιν-
δύνων, μέσω τροφής για τον άνθρωπο και το
περιβάλλον από χημικούς/ βιολογικούς πα-
ράγοντες), της Ραδιοχημείας και της Μικρο-
βιολογίας, καθώς και της Δικανικής Χημείας
και Τοξικολογίας θα αποτελέσουν τον πυ-
ρήνα της συνεργασίας αυτής.

Το Πρωτόκολλο έχει ισχύ τρία χρόνια με
δυνατότητα περαιτέρω ανανέωσης και περι-
λαμβάνει συνεργασία, ανάμεσα σε άλλα,
στην:

Εφαρμογή εξειδικευμένων χημικών (χρω-

ματογραφικών, φασματοσκοπικών), βιολογι-
κών, μικροβιολογικών, ραδιοαναλυτικών και
άλλων αναλυτικών τεχνικών σε τρόφιμα,
νερά και περιβαλλοντικά δείγματα,

Έρευνα και μελέτες για τη φυσική και τε-
χνητή ραδιενέργεια στο έδαφος και τα
ύδατα,

Απομόνωση και αναγνώριση καινούργιων
συνθετικών εξαρτησιογόνων ουσιών/ ναρ-
κωτικών, και

Συμμετοχή σε προγράμματα μελετών και
ερευνών, τα οποία χρηματοδοτούνται από
εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους,

Ανταλλαγή πληροφοριών αναφορικά με
συμπεράσματα που προκύπτουν από επιστη-
μονικά fora στους τομείς των κοινών ενδια-
φερόντων των συμβαλλομένων σερών,

Μεταφορά τεχνογνωσίας και εκπαίδευση
προσωπικού σε συναφή με τις δραστηριότη-
τές τους θέματα,

Διεξαγωγή διπλωματικών και μεταπτυχια-
κών εργασιών από φοιτητές του Πανεπιστη-
μίου Κύπρου σε θέματα που σχετίζονται με
τις αρμοδιότητες του Γενικού Χημείου,

Πρόσκληση για συμμετοχή τόσο των φοι-
τητών του Πανεπιστημίου Κύπρου, όσο και
λειτουργών του Γενικού Χημείου σε επιμορ-
φωτικά προγράμματα, συνέδρια, ημερίδες,
εργαστήρια και συναφείς με τη συνεργασία
δραστηριότητες,

Αξιοποίηση του υφιστάμενου εργαστηρια-
κού εξοπλισμού από τα συμβαλλόμενα 
μέρη. n

Συνεργασία Γενικού Χημείου
με το Πανεπιστημίου Κύπρου
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Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ. 13

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του
Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων πληροφορεί

το καταναλωτικό κοινό ότι σύμφωνα με πλη-
ροφορίες που έχουν καταχωρηθεί στο Σύ-
στημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών
(RAPEX) της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν κυ-
κλοφορήσει στην αγορά τα ακόλουθα προ-
ϊόντα τα οποία δεν ικανοποιούν την
ισχύουσα νομοθεσία που καθορίζει τις βασι-
κές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας:

Α. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Τα ακόλουθα προϊόντα, δεν ικανοποιούν

την ισχύουσα νομοθεσία που καθορίζει τις
βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας
των Μηχανημάτων.

1. Γρύλλος 2 τόνων, κινεζικής προέλευ-
σης, εμπορικής επωνυμίας AWD, ονομασίας

Floor Jack, με τύπο/αριθμό
“135-330 mm, 2000 kg,
AWD009002”, κωδικό ΕΑΝ
6418914616080, ο οποίος εν-

τοπίστηκε στην Φινλανδία. 
Το προϊόν ενέχει κίνδυνο τραυματισμού,

καθότι σε περίπτωση που φορτιστεί με το
ονομαστικό φορτίο χαμηλώνει γρήγορα και
με ανεξέλεγκτο τρόπο. Η αρμόδια αρχή της
Φινλανδίας απαίτησε την απόσυρση του
προϊόντος από την αγορά.

2. Γρύλλος 2 τόνων, κινεζικής προέλευ-
σης, εμπορικής επωνυμίας Tamforce, ονομα-

σίας Hydraulic trolley jack, με τύπο/αριθμό
«LC22001, 127-330 mm, 2000 kg», κωδικό
ΕΑΝ 64328410221 και σειριακό αριθμό
kll1307005155, ο οποίος εντοπίστηκε στην
Φινλανδία.

Το προϊόν ενέχει κίνδυνο τραυματισμού,
καθότι σε περίπτωση που φορτιστεί με το
ονομαστικό φορτίο χαμηλώνει γρήγορα και
με ανεξέλεγκτο τρόπο. Ο προμηθευτής ανα-
κάλεσε εθελούσια το προϊόν από την αγορά.

3. Γρύλλος 2 τόνων, κινεζικής προέλευ-
σης, εμπορικής επωνυμίας Motoral, ονομα-
σίας 2000 kg Hallinosturi, με τύπο/αριθμό
“Mplus 2000, TA820012, 50644020, 135-330
mm”, κωδικό ΕΑΝ 6417196620563 και σει-
ριακό αριθμό 2013007965, ο οποίος εντοπί-
στηκε στη Φινλανδία.

Το προϊόν ενέχει κίνδυνο τραυματισμού,
καθότι σε περίπτωση που φορτιστεί με το
ονομαστικό φορτίο χαμηλώνει γρήγορα και
με ανεξέλεγκτο τρόπο. Η αρμόδια αρχή της
Φινλανδίας απαίτησε την απόσυρση του
προϊόντος από την αγορά.

4. Ηλεκτροκίνητος Αρθρωτός Γρύλλος 2
τόνων, κινεζικής προέλευσης, εμπορικής

επωνυμίας Biltema,
ονομασίας Articula-
ted jack, με
τύπο/αριθμό “Art. n°:
15-367, EJ-20, 13,5 V,
2000 kg”, κωδικό ΕΑΝ 6438284102211, ο
οποίος εντοπίστηκε στη Φινλανδία.

Το προϊόν ενέχει κίνδυνο τραυματισμού,
καθότι σε περίπτωση που φορτιστεί με το
ονομαστικό δυνατό να σπάσει κατά την κά-
θοδο του και να τραυματίσει τον χρήστη. Ο
προμηθευτής ανακάλεσε εθελούσια το προ-
ϊόν από την αγορά.

5. Αλυσοπρίονο, ιαπωνικής προέλευσης,
εμπορικής επωνυμίας ECHO / SHIN-
DAIWA, με
τ ύ π ο / α ρ ι θ μ ό
« C S 2 8 0 T E S ,
C S 2 8 0 T E S C ,
C S 2 8 1 W E S ,
280TCS, 280TS», το οποίο
εντοπίστηκε στην Ιταλία.

Το προϊόν ενέχει κίνδυνο
τραυματισμού, καθότι σε χα-
μηλές στροφές της μηχανής
και σε συνθήκες ψηλής θερ-
μοκρασίας, μετά από χρήση,
κάποια μέρη του συμπλέκτη
δυνατό να ενεργοποιηθούν
λόγω διαστολής και να θέσουν την αλυσίδα

σε κίνηση. Ο προμηθευτής ανακάλεσε εθε-
λούσια το προϊόν από την αγορά.

Β. ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Τα ακόλουθα προϊόντα δεν ικανοποιούν

την ισχύουσα νομοθεσία που καθορίζει τις
βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας
των Μέσων Ατομικής Προστασίας.

1. Γάντια εργασίας, κινεζικής προέλευσης,
εμπορικής επωνυ-
μίας Wurth Blue, με
τ ύ π ο / α ρ ι θ μ ό
WP106ASA και
κωδικό EAN
6416562336220, τα
οποία εντοπίστηκαν στην Φινλανδία.

Το προϊόν ενέχει χημικό κίνδυνο, καθότι
περιέχει μέχρι και 5,5 mg/kg χρώμιο (VI), το
οποίο δυνατό να προκαλέσει αλλεργική αν-
τίδραση στον χρήστη. Η αρμόδια αρχή της
Φινλανδίας ανέκοψε την εισαγωγή του προ-
ϊόντος στα σημεία εισόδου στη χώρα.

Περισσότερες πληροφορίες για τα πιο
πάνω προϊόντα είναι καταχωρημένες με 
κωδικούς: A11/0091/14, A11/0096/14,
A11/0096/14, A11/0097/14A, 12/1733/14,
12/1795/14 και A12/1805/14 (43η, 44η και 
45η εβδομάδα του 2014), στην ιστοσελίδα
του RAPEX: http://ec.europa.eu/consu-
mers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί το
καταναλωτικό κοινό, σε περίπτωση που εν-
τοπίσει τα πιο πάνω προϊόντα στην κυ-
πριακή αγορά, να ενημερώσει σχετικά τους
αρμόδιους Λειτουργούς του Τμήματος, στα
τηλέφωνα 22405604 ή 22405618. n

Επικίνδυνα προϊόντα στην κοινοτική αγορά

Ενόψει των εορτών των Χριστουγέν-
νων, το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογι-
κών Υπηρεσιών, ως η αρμόδια αρχή για

την επιτήρηση της αγοράς σε θέματα ασφά-
λειας ηλεκτρικών προϊόντων, διενεργεί ελέγ-
χους σχετικά με τα χριστουγεννιάτικα δια-
κοσμητικά φωτιστικά τύπου αλυσίδας. Πα-
ράλληλα το Τμήμα θεωρεί χρήσιμο να
παράσχει βασικές συμβουλές στους κατανα-
λωτές σχετικά με την αγορά και την ασφαλή
χρήση των φωτιστικών:

Αγοράζετε τα φωτιστικά από αξιόπιστους
εμπόρους επειδή αναμένεται ότι τηρούν τα
βασικά πρότυπα ασφάλειας.

Πριν από την αγορά των φωτιστικών, βε-

βαιώνεστε ότι αυτά φέρουν:
• τη σήμανση CE,
• σημάνσεις με τα βασικά τεχνικά χαρα-

κτηριστικά του προϊόντος. Στα χαρακτηρι-
στικά αυτά περιλαμβάνονται η τάση λει-
τουργίας και ο βαθμός προστασίας από
σκόνη και υγρασία (IP).

• το όνομα ή το εμπορικό ή το βιομηχανικό
σήμα του κατασκευαστή και,

• τον τύπο ή το μοντέλο της συσκευής.
Όλες οι σημάνσεις πρέπει να είναι εμφα-

νείς, ευανάγνωστες, ανθεκτικές και να μην
αφαιρούνται εύκολα.

Επίσης, πρέπει να:
• Συνοδεύονται με οδηγίες ασφάλειας,

χρήσης και λειτουργίας στην ελληνική
γλώσσα.

• Συνοδεύονται από σχετική πληροφό-
ρηση, στην περίπτωση που είναι κατάλληλα
για χρήση σε εσωτερικούς χώρους μόνο.

• Είναι κατάλληλα για τάση λειτουργίας
230V ή συνοδεύονται από κατάλληλο μετα-
σχηματιστή.

• Διαθέτουν τριπολικό ρευματολήπτη ή
συνοδεύονται από κατάλληλο ασφαλή με-
τατροπέα.

Για την ασφαλή χρήση των φωτιστικών,
βεβαιώνεστε ότι αυτά:

• Δεν έχουν οποιοδήποτε εμφανές ηλε-
κτρικό ή μηχανικό πρόβλημα.

• Δεν έχουν υποστεί φθορές, λόγω προ-
ηγούμενης χρήσης.

• Έχουν ενσωματωμένους όλους τους λαμ-
πτήρες στην αλυσίδα. Σε περίπτωση αντικα-
τάστασής τους, οι λαμπτήρες πρέπει να αν-
τικαθίστανται με λαμπτήρες του ίδιου τύπου.

• Τα σημεία στερέωσης των καλωδίων
είναι αξιόπιστα.

• Τίθενται εκτός λειτουργίας, κατά τις
ώρες απουσίας από το σπίτι καθώς και κατά
τις ώρες του ύπνου.

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινί-
σεις μπορούν να ζητηθούν από το Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών στα τη-
λέφωνα 22800522 και 22800514. n

Ασφάλεια χριστουγεννιάτικων διακοσμητικών φωτιστικών τύπου αλυσίδας
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Αναλλοίωτη παρέμεινε η κορυφή του
βαθμολογικού πίνακα αφού το
ντέρμπι μεταξύ του Απόλλωνα και

του ΑΠΟΕΛ δεν ανέδειξε νικητή, αφού οι
δύο αντίπαλοι εξήλθαν ισόπαλοι 0-0. Έτσι ο
ΑΠΟΕΛ, για ακόμη μια αγωνιστική, διατη-
ρήθηκε μόνος του στο ρετιρέ με 24 βαθμούς
και ο Απόλλωνας παρέμεινε στην 2η θέση με
22 βαθμούς.

Αυτός ο συμβιβασμός ήταν ο πρώτος με-
ταξύ τους εδώ και οκτώ χρόνια στο Τσίρειο
Στάδιο, όπου πότε κέρδιζε η μια ομάδα και
πότε η άλλη.

Οι γαλαζοκίτρινοι της Λευκωσίας διατή-
ρησαν για δέκα αγωνιστικές το αήττητό τους,
ενώ αύξησαν την σπουδαία αμυντική τους
επίδοση και ο μέσος όρος των γκολ που ο
ΑΠΟΕΛ δέχεται τώρα ανά αγώνα έγιναν
0.20, αριθμός που είναι και ο καλύτερος στην
Ευρώπη. Και βέβαια, ο ΑΠΟΕΛ επιβεβαίωσε

και στο Τσίρειο
τη σπουδαία
αμυντική του
γραμμή, όμως
το ίδιο δεν
έκανε η σπου-
δαία επιθετική
γραμμή του
Απόλλωνα, η
οποία είναι η
πρώτη του
πρωταθλήμα-
τος.

Ήταν η
πρώτη ισοπα-
λία του Απόλ-
λωνα στο φε-
τινό πρωτά-
θλημα. Για το
α ή τ τ η τ ο
ΑΠΟΕΛ ήταν

η τρίτη ισοπαλία με 0-0, όμως ήταν η πρώτη
εκτός έδρας, καθώς οι δύο προηγούμενες ση-
μειώθηκαν μέσα στο ΓΣΠ (ΑΕΛ, Δόξα).
Σπουδαία τρίποντα που τους ανέβασαν βαθ-
μολογικά πήραν η Ανόρθωση και η Ομόνοια.

Συγκεκριμένα στο ΓΣΠ η Ομόνοια κέρδισε
την ΑΕΛ με 2-0, μετά από δύο συνεχόμενες
ήττες και ανέβηκε στους 16 βαθμούς.

Αντίθετα τα αισθήματα για τους Αελίστες
που έχουν να γευθούν τη νίκη από τις 5
Οκτωβρίου, αφού μετρούν τρεις ήττες και
δύο ισοπαλίες. Την τελευταία φορά που κέρ-
δισαν ήταν με την Ανόρθωση με 4-1 στο Τσί-
ρειο, που ήταν η καλύτερη της παρουσία
φέτος.

Εκτός έδρας όμως θα πρέπει να πάμε
ακόμη πιο πίσω και συγκεκριμένα στις 14 Σε-
πτεμβρίου, όταν κατέβαλε, επίσης με καλή
εμφάνιση, τη Δόξα στο Μακάρειο.

Στο πάγκο της ΑΕΛ έκατσε για πρώτη
φορά ο Χριστάκης Χριστοφόρου, δεν κρα-
τούσε όμως το μαγικό ραβδί για να διορθώ-
σει όλες εκείνες τις φετινές αδυναμίες, ιδιαί-
τερα στην άμυνα της ΑΕΛ που για άλλη μια
φορά δείχνει ότι δεν στέκει καλά. Η άλλοτε
πανίσχυρη άμυνα των λεόντων κατάντησε η
αχίλλειος πτέρνα της.

Πιο εύκολα από ότι περίμενε πέρασε από
το Μακάρειο Στάδιο η Ανόρθωση. Η ‘Κυρία’
στο πέρασμα της σκόρπισε στους τέσσερις
ανέμους την Δόξα Κατωκοπιάς με το επιβλη-
τικό 4-0 και ανέβηκε και αυτή όπως και η
Ομόνοια στους 16 βαθμούς.

Ο Οθέλλος Αθηένου πήρε το δεύτερο τρί-
ποντό του και ξέφυγε από τον πάτο της
βαθμολογίας. Κέρδισε στο ‘Αντώνης Παπα-
δόπουλος’ την Αγία Νάπα με 2-1, με δραμα-
τικό τρόπο, αφού το νικητήριο τέρμα ήλθε
στις καθυστερήσεις του αγώνα. Μάλιστα
ήταν οι φιλοξενούμενοι που προηγήθηκαν
στο σκορ στο 48΄, ισοφάρισε στο 86΄ ο Οθέλ-
λος σε 1-1.

Η ανοδική πορεία του Ερμή Αραδίππου
συνεχίστηκε και στην 10η αγωνιστική, αφού
κέρδισε εκτός έδρας την Νέα Σαλαμίνα με 1-
0 και ανέβηκε για πρώτη φορά φέτος στην 3η
θέση του βαθμολογικού πίνακα με 17 βαθ-
μούς. Ήταν η τρίτη συνεχόμενη νίκη για τους
Αραδιππιώτες.

Αντίθετα τα αισθήματα για την ομάδα Αμ-
μοχώστου που γνώρισε την τέταρτη της συ-
νεχόμενη ήττα με αποτέλεσμα να πέσει στην
9η θέση με 11 βαθμούς. Ο προβληματισμός
για την Νέα Σαλαμίνα γίνεται όλο και πιο έν-
τονος.

Νίκη οξυγόνο πέτυχε στο Δασάκι ο τοπι-
κός Εθνικός αφού δάμασε την σκληροτρά-
χηλη ΑΕΚ με 2-1 και βελτίωσε την βαθμολο-
γική του θέση ανεβαίνοντας στην 8η θέση με
12 βαθμούς κάνοντας έτσι ένα δυναμικό
άλμα να αποφύγει την ζώνη του υποβιβα-
σμού.

Η ΑΕΚ γνώρισε την ήττα εδώ και δύο πε-
ρίπου μήνες, συγκεκριμένα έχει να χάσει από
την 3η αγωνιστική και ήταν στο ματς με την
Ανόρθωση, ενώ προηγήθηκε και η ήττα της
2ης αγωνιστική από το ΑΠΟΕΛ. Η ΑΕΚ
έμεινε στην 9η θέση με 15 βαθμούς.
Αλώβητος από τη Λεμεσό

Δεν ανέδειξε νικητή το ντέρμπι κορυφής
που είχε μέτριο θέαμα, με τον ΑΠΟΕΛ να πα-
ραμένει στην κορυφή του βαθμολογικού πί-
νακα με 24 βαθμούς και να φεύγει αλώβητος
και αήττητος και από τη Λεμεσό. Τώρα ακο-
λουθεί το Λευκωσιάτικο ντέρμπι της Κυρια-
κής με αντίπαλο την Ομόνοια. Ήταν η δεύ-
τερη συνεχής ισοπαλία για τους γαλαζοκί-
τρινους, αφού είχε προηγηθεί το λευκό 0-0 με
την Δόξα στο ΓΣΠ.

Σε γενικές γραμμές ο ΑΠΟΕΛ ήταν καλύ-
τερος στο μεγαλύτερο διάστημα του ντέρμπι.

Ο Απόλλωνας από την πλευρά του υστέ-
ρησε και δεν έβγαλε τον καλό του εαυτό που
είχε δείξει στους προηγούμενους αγώνες,
όμως διατηρούνται ‘ζεστοί’ στο παιχνίδι του
τίτλου. Οι δύο βαθμοί της διαφοράς στη βαθ-
μολογία μπορούν να καλυφθούν ανά πάσα
στιγμή.

Συμπερασματικά, το αποτέλεσμα και η κα-
τάσταση στον βαθμολογικό πίνακα διατη-
ρούν ζεστό το ενδιαφέρον αναφορικά με τη
μάχη του τίτλου μεταξύ των δύο, αφού προς
το παρόν καμία άλλη ομάδα δεν τους απει-
λεί.
Νίκη – οξυγόνο

Η Ομόνοια πραγματοποίησε την καλύτερη

φετινή της εμφάνιση στο πρωτάθλημα και
πέτυχε σπουδαίας σημασίας νίκη από κάθε
άποψη. Με παίκτες ‘διψασμένους’, με πίστη
και αποφασιστικότητα, το ‘τριφύλλι’ έφθασε
δίκαια στην πέμπτη φετινή του νίκη (μετά
από δύο συνεχόμενες ήττες και μάλιστα την
πρώτη με δύο γκολ διαφορά). Τα τέρματα πέ-
τυχε ο Ποτέ που έδειξε για άλλη μια φορά
την κλάση του (έφθασε τα οκτώ γκολ).

Κάκιστη η εικόνα της ΑΕΛ, απογοήτευσε
τους λιγοστούς οπαδούς της που βρέθηκαν
στο ΓΣΠ και έμεινε χωρίς νίκη για τέταρτο
σερί ματς.
Η ‘Κυρία’ ήταν στα χάι της…

Άνετη νίκη πέτυχε η ‘Μεγάλη Κυρία’ μέσα
στο Μακάρειο Στάδιο επί της Δόξας Κατω-
κοπιάς με το εντυπωσιακό 4-0. Η νίκη της
Ανόρθωσης ήλθε πολύ πιο εύκολα από ότι
αναμενόταν αφού έκανε πολύ καλή εμφά-
νιση.

Ήταν η πιο ευρεία νίκη της Ανόρθωσης στο
πρωτάθλημα, που σκόραρε με τους Λαίφη,
Αμπουρτζάνια και τον Μακρή. Οι δύο νεαροί
κύπριοι ήταν πάντως πολύ καλοί, πρωταγω-
νίστησαν στη νίκη και φυσικά έδειξαν ξανά
το ταλέντο τους. Έφθασε στους 16 βαθμούς
και βλέπει με πιο θετικό φακό τη συνέχεια.
Η συνέχεια

Δύο ντέρμπι θα έχουμε στην 11η αγωνι-
στική του πρωταθλήματος Α΄ κατηγορίας.
Αρχή θα γίνει την Κυριακή το απόγευμα με
το λευκωσιάτικο ντέρμπι μεταξύ του
ΑΠΟΕΛ και της Ομόνοιας στο ΓΣΠ. Το άλλο
θα διεξαχθεί στην Δευτέρα και είναι αυτό της
Ανόρθωσης και του Απόλλωνα στο ‘Αντώνης
Παπαδόπουλος’. Δύο παιχνίδια που αναμένε-
ται να προσφέρουν πολλές συγκινήσεις
στους φίλους των ομάδων και για πρώτη
φορά φέτος ίσως να δούμε και γεμάτες κερ-
κίδες. 

Το Σάββατο θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο
ενδιαφέρον παιχνίδι μεταξύ της Αγίας Νάπας
και της Νέας Σαλαμίνας στο Παραλίμνι. Στό-
χος των δύο ομάδων είναι η νίκη για να αι-
σιοδοξούν στη συνέχεια να αποφύγουν τον
υποβιβασμό.

Στο Δασάκι ο Ερμής θα έχει αντίπαλό του
τον Εθνικό. Μπορεί ο Εθνικός να σταματή-
σει τον καλπασμό του Ερμή μετά και το νι-
κηφόρο παιχνίδι επί της ΑΕΚ;  Όλα αυτά θα
τα δούμε το Σάββατο το απόγευμα.

Την Κυριακή η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει την
Δόξα και η νίκη είναι κάτι περισσότερο από
μονόδρομο, αν θέλουν οι Σκαλιώτες να έχουν
ελπίδες να μπουν στην πρώτη εξάδα.
Μικρές κατηγορίες

Σίγουρα η αλλαγή προπονητή απαιτεί
χρόνο και υπομονή, όμως συνήθως επιδρά
θετικά από το πρώτο παιχνίδι για την ομάδα
που την πραγματοποιεί. Στις περιπτώσεις

όμως του Παραλιμνιού, της Ομόνοιας Αρα-
δίππου και της ΑΠΕΠ, που πρόσφατα προ-
χώρησαν σε αντικατάσταση ‘αφεντικού’ συ-
νέβη το αντίθετο. Οι προπονητές Νίκος Κα-
ραγεωργίου, Μάριος Κωνσταντίνου και
Βάσος Μελανακρίτης αντίστοιχα δεν έκαναν
το ντεμπούτο που ονειρεύονταν στον πάγκο
της νέας τους ομάδας.

Πιο συγκεκριμένα: Κανείς από τους τρεις
προπονητές δεν κατάφερε να πανηγυρίσει τη
νίκη και να επαναφέρει την ομάδα του στον
δρόμο των επιτυχιών.

Ο ελλαδίτης τεχνικός Νίκος Καραγεωρ-
γίου, που κάθισε για πρώτη φορά στον πάγκο
των βυσσινί, αν μη τι άλλο δεν έχασε όπως οι
ομόλογοί του στην Ομόνοια Αραδίππου και
στην ΑΠΕΠ.

Η Ένωση Παραλιμνίου έφερε ισοπαλία 
1-1 εκτός με τον σκληροτράχηλο Ν&Σ Ερή-
μης 1-1, οι Αραδιππιώτες έχασαν από την
ΕΝΑΔ με 1-0 και Κυπερουντιώτες γνώρισαν
την ήττας από την Δερύνεια (3-2).
Τρένο η Καρμιώτισσα

Έχει βαλθεί να τρελάνει κόσμο και φέτος η
Καρμιώτισσα. Η ομάδα του Πολεμιδιών φαί-
νεται πως δεν καταλαβαίνει ούτε από έδρες
ούτε από αντιπάλους και συνεχίζει ανενό-
χλητη την ξέφρενη πορεία της στο πρωτά-
θλημα της Β΄ Κατηγορίας. Οι Ερυθρόλευκοι
κέρδισαν την Παρεκκλησιά με 
2-1 και η ομάδα του Γιώργου Ιωσηφίδη είναι
μόνη στην κορυφή με 21 βαθμούς.

Ένα εκρηκτικό δεκάλεπτο (58΄-68΄) από
τους ποδοσφαιριστές του Άκη Αγιομαμμίτη
ήταν αρκετό για τον Άρη, ώστε να ανατρέψει
τα εις βάρος του δεδομένα στον αγώνα με
την Ελπίδα και να φτάσει στη νίκη (3-1). Η
‘ελαφρά ταξιαρχία’ είναι 2η θέση με 18 βαθ-
μούς.

Οδυνηρή εκτός έδρας ισοπαλία έφερε η
Πάφος, αφού σκόνταψε πάνω στον Διγενή
Ορόκλινης (0-0) και έμεινε στην 3η θέση με
17 βαθμούς.
Γ΄ Κατηγορία

Ο πρωτοπόρος στον βαθμολογικό πίνακα
ομάδα του ΑΣΙ Λύσις στραβοπάτησε εντός
έδρας, αφού έφερε ισοπαλία 1-1 με τον Φοί-
νικα. Την 2η θέση μοιράζονται τρεις ομάδες
με 17 βαθμούς, ενώ ο πρωτοπόρος ΑΣΙΛ έχει
20 βαθμούς.

Συγκεκριμένα, ο Χαλκάνορας που νίκησε
4-1 την Αμαθούς, η ΠΑΕΕΚ 4-0 την Ορμή-
δεια και το ΘΟΪ τον ΕΝΥ Διγενή Ύψωνα με
1-0. Απειλητικά ανέρχεται και η ΜΕΑΠ Π.
Χωρίου που πέρασε στην 4η θέση με 14 βαθ-
μούς μετά το τρίποντο 4-1 επί του Ακρίτα
Χλώρακα.
Δ΄ Κατηγορία

Οδυνηρή ήττα δέχθηκε εκτός έδρας η Ξυ-
λοτύμπου από την Ελπίδα Αστρομερίτη με 2-
0 που είχε σαν αποτέλεσμα να το εκμεταλ-
λευτεί η Αλκή Ορόκλινης που νίκησε εκτός
έδρας την Ασπίς Πύλας με 1-0 και να την πιά-
σει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα
με 19 βαθμούς.

Νέα ήτα για τον Ηρακλή Γερολάκκου,
αυτή τη φορά από τον Λειβαδιακό με 1-0 που
έπεσε στην 3η θέση με 18 βαθμούς, όσους
έχει και η Ολυμπιάδα Λυμπιών που κέρδισε
εκτός έδρας την Κοκκινοτριμιθιά με 1-0.

Τα άλλα αποτελέσματα είναι: ΑΕΝ –
Κούρρης 0-0, Λένας – Άδωνης 3-4 και Σπάρ-
τακος – Φρέναρος 3-1. n

Πέρασε αλώβητος και από τη Λεμεσό ο ΑΠΟΕΛ
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Tι είπαν... Tι έγραψαν
Η Τουρκία δρα ως βάρβαρος στην Ανατο-

λική Μεσόγειο.

Νίκος�Χριστοδουλίδης,

Κυβερνητικός�Εκπρόσωπος.

Οι ΗΠΑ θέλουν να καθυποτάξουν τη Ρωσία,

αλλά ποτέ δεν θα το καταφέρουν.

Βλαντιμίρ�Πούτιν,

Πρόεδρος�της�Ρωσίας.

Η ασφάλεια της Ευρώπης δεν μπορεί να
εξασφαλιστεί παρά μόνο μαζί με τη Ρωσία.
Άνγκελα�Μέρκελ,

Καγκελάριος�της�Γερμανίας.

Η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κρά-
τους από τη Γαλλία θα ήταν ένα σοβαρό
λάθος.
Μπέντζαμιν�Νετανιάχου,
Πρωθυπουργός�του�Ισραήλ.

Δεν ήμουν ο αρχιτέκτονας του φορολογικού

μοντέλου του Λουξεμβούργου.

Ζαν�Κλοντ�Γιούνκερ,

Πρόεδρος�της�Κομισιόν.

Οι ΗΠΑ δεν μπορούν μόνες τους να δώ-

σουν ώθηση στην παγκόσμια οικονομία.

Τζακ�Λιού,

Υπουργός�Οικονομικών�των�ΗΠΑ.�

Πρέπει να προετοιμαζόμαστε για ενδεχό-

μενη έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Φίλιπ�Χάμοντ,

ΥΠΕΞ�της�Βρετανίας.��

Το δράμα της Ελλάδας της κρίσης είναι ότι
οι διαδοχικές κυβερνήσεις στις διαπραγμα-
τεύσεις τους με την τρόικα «παίζουν άμυνα».
Ντόρα�Μπακογιάννη,
Βουλευτής�Επικρατείας�της�Ν.Δ.

μοιράζει�εκατομμύρια
βοηθά�τον�τόπο�μας

Tο�Kρατικό�Λαχείο

Σε σχετική γνωμοδότηση που
υιοθετήθηκε ομόφωνα κατά τη
σύνοδο ολομέλειας, o Γεώργιος

Ντάσης θέτει τις βάσεις για μία πραγ-
ματική οικονομική ανάκαμψη στην
Ευρώπη που θα στηρίζεται στη συμμε-
τοχή των κοινωνικών εταίρων. Κατά
τη γνώμη του, η αλλαγή θα μπορούσε
να αρχίσει εντός της επόμενης πεντα-
ετίας: είναι καθαρά ζήτημα πολιτικής
βούλησης.

Ακραιφνής ευρωπαϊστής, ο Πρό-
εδρος της Ομάδας των εργαζομένων έζησε τις πρώτες μεγά-
λες κοινωνικές και πολιτικές προόδους της ευρωπαϊκής οι-
κοδόμησης και παρακολούθησε την πορεία της έως τις σκο-
τεινές ώρες της κρίσης του 2008. Η συγκεκριμένη αυτή
εμπειρία, θρεμμένη με την προβληματική και το έργο των
μελών του τμήματος «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις
και δικαιώματα του πολίτη», αποτελεί το περιεχόμενο της
γνωμοδότησής του με τίτλο «Δομή και οργάνωση του κοι-
νωνικού διαλόγου στο πλαίσιο μιας πραγματικής οικονο-
μικής και νομισματικής ένωσης (ΟΝΕ)». Το μήνυμα είναι
σαφές: για να βγούμε από την κρίση, χρειάζεται ευρύτερη οι-
κονομική και πολιτική ενοποίηση στη βάση μιας νέας δια-
κυβέρνησης της Ευρώπης, που θα στηρίζεται, μεταξύ άλλων,
στον κοινωνικό διάλογο.

«Οι νέοι της γενιάς μου άρχισαν να εργάζονται στην ηλι-
κία των 12, μετά το δημοτικό σχολείο, αν όχι και νωρίτερα.
Την εποχή εκείνη, οι Έλληνες εργάζονταν πολύ περισσότερο
από τις επίσημες 48 ώρες την εβδομάδα», τόνισε. «Ευτυχώς,
η εποχή αυτή πέρασε οριστικά πλέον. Η κοινωνική Ευρώπη
έκανε σημαντικότατες προόδους, όπως οι συμφωνίες-πλαί-
σιο για τα θέματα της μερικής απασχόλησης και των συμβά-
σεων ορισμένου χρόνου».

Η μηχανή όμως κόλλησε. «Οι συμφωνίες-πλαίσιο αντικα-

ταστάθηκαν από αυτόνομες συμφω-
νίες που εξαρτώνται από την καλή θέ-
ληση των εθνικών αρχών: αποτέλε-
σμα, τα κράτη μέλη σέρνουν τα πόδια
τους. Η πιο πρόσφατη συμφωνία,
αφορούσε την τηλεργασία, υπεγράφη
πριν από 15 χρόνια σχεδόν και όμως
σε πολλές χώρες δεν έχει ακόμη εφαρ-
μοστεί. Το χειρότερο είναι ότι αντί να
βελτιώνεται η κατάσταση, παρατηρεί-
ται γενική πτώση του αριθμού των
συλλογικών συμβάσεων, όπως το δεί-

χνουμε στη γνωμοδότηση. Ζητούμε λοιπόν από την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή να προτείνει την εφαρμογή ενός δεσμευτι-
κού μέσου για την εφαρμογή των συμφωνιών αυτών σε
εθνικό επίπεδο», εξηγεί ο πρόεδρος της Ομάδας των Εργα-
ζομένων».

Η γνωμοδότηση, που αποτελεί καθαυτό «προϊόν γνήσιου
ευρωπαϊκού κοινωνικού διαλόγου» ζητεί, μεταξύ άλλων, μία
οικονομική ανάκαμψη που θα βασίζεται στη μεγαλύτερη
συμμετοχή και αυτονομία των κοινωνικών εταίρων, εμμένει
στη σημασία των τριμερών διαβουλεύσεων και συμφιλιώνει
την αρχή του ενισχυμένου κοινωνικού διαλόγου με την αρχή
της οικονομικής και νομισματικής ένωσης. Ιδού το πλαίσιο
που θα μπορούσε να αποτελέσει πηγή εμπνεύσεως για την
Επιτροπή τα επόμενα πέντε χρόνια.

«Έχουμε ήδη ενθαρρυντικά σημάδια από την Επιτροπή.
Υπολογίζω πολύ στον κ. Juncker και είμαι πρόθυμος να τον
πιστέψω, όταν δηλώνει ότι θα αναλάβει προσωπικά τη φρον-
τίδα του κοινωνικού διαλόγου», τόνισε ο Γεώργιος Ντάσης.
«Αυτό που με ενδιαφέρει τώρα είναι η εφαρμογή. Θα υπο-
στηρίξουμε κάθε πρωτοβουλία του που αποβλέπει σε μια πιο
δίκαιη, πιο κοινωνική ΕΕ και ξαναδίνει ελπίδες στον πολίτη
στα πλαίσια της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρω-
σης».  n

Ο κοινωνικός διάλογος στο κέντρο
της διακυβέρνησης της Ευρώπης

Ο Γεώργιος Ντάσης, Πρόεδρος της Ομάδας
των Εργαζομένων.

Ξενάγηση σε αξιοθέ-
ατα και Συναντήσεις
με την ηγεσία της ΠΑ-

ΣΥΔΥ και το Δ.Σ. του Κλά-
δου Συνταξιούχων  όπως και
ξενάγηση από τον Κλάδο σε
αξιοθέατα της πατρίδας μας
είχε η Άννα Μπατζοπούλου
Πρόεδρος του Συλλόγου
Συνταξιούχων του Νομού
Ξάνθης και μέλος του Διοι-
κητικού Συμβουλίου της Πα-
νελλήνιας Ομοσπονδίας Πο-
λιτικών Συνταξιούχων Ελλά-
δας (ΠΟΠΣ) με την ευκαιρία
της επίσκεψης της στην
Κύπρο για να εκπροσωπήσει
την ΠΟΠΣ 16η Σύνοδο της
Βουλής των Γερόντων.  

Την εκπρόσωπο της
ΠΟΠΣ παρέλαβαν κατά την
άφιξη της στο αεροδρόμιο
στη Λάρνακα μέλη του Δ.Σ. τους Κλάδου Συνταξιούχων οι
οποίοι και την ξενάγησαν σε πρώτο στάδιο στη Λάρνακα με
επίσκεψη στην εκκλησία του Αγίου Λαζάρου. Στη διάρκεια
της παραμονής στην Κύπρο η Άννα Μπαλτζοπούλου επι-
σκέφθηκε τα γραφεία της Οργάνωσης μας και είχε συνάν-
τηση και με το Δ.Σ. του Κλάδου Συνταξιούχων, πριν παο τη
Σύνοδο της Βουλής των Γερόντων. 

Μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου συνάδελφοι του Δ.Σ.
του Κλάδου Συνταξιούχων τη συνόδευσαν για επισκέψεις
στα Φυλακισμένα Μνήματα, τον Τύμβο Μακεδονίτισσας, το
Μουσείο Αγώνος και το τέρμα της οδού Λήδρας.

Πραγματοποιήθηκαν επίσης επισκέψεις και ξενάγηση στην
Ελεύθερη Περιοχή Αμμοχώστου, στον Αχυρώνα Λιοπετρίου,
τον τόπο της θυσίας των ηρώων Ισαάκ και Σολωμού και
στην Αγία Νάπα.  

Η εκπρόσωπος της ΠΟΠΣ ξεναγήθηκε επίσης στη Στέγη
Συνταξιούχων της Οργάνωσης μας στο Πλατύ. 

Τη συγκίνηση της για όλα όσα είδε και πληροφορήθηκε
αλλά και ευχαριστίες για τη φιλοξενία που της προσφέρθηκε
εξέφρασε η  σ. ΄Αννα Μπαλτζοπούλου κατά την αναχώρηση
της και με αισθήματα ενθουσιασμού είπε πως θα προσπαθή-
σει να επισκεφθεί ξανά την Κύπρο. n

Εκπρόσωπος της ΠΟΠΣ στην Κύπρο 


