
Κατατέθηκε, χθες, στο Ανώτατο Δικαστήριο η Αί-
τηση με αρ. 206/2014, με την οποία ζητείται η άδεια
του Δικαστηρίου για καταχώριση Αίτησης για έκ-

δοση εντάλματος της φύσης QUOWARRANTO.
Η αίτηση βασίζεται σε διάφορες συνταγματικές, νομοθε-

τικές και άλλες πρόνοιες καθώς και νομολογία του Ανωτά-
του  Δικαστηρίου.  Βασίζεται,  μεταξύ  άλλων,  στο  Άρθρο
155.4 του Συντάγματος, στο οποίο προνοείται ότι το Ανώ-
τατο Δικαστήριο έχει  εξουσία έκδοσης προνομιακών εν-
ταλμάτων μεταξύ των οποίων και του Quo Warranto.  
Όπως αναφέρεται στην υπόθεση Μαρία Σάββα, Πολιτική

Αίτηση  124/2010,  18  Νοεμβρίου  2011,    το  ένταλμα  της
φύσης QuoWarranto αφορά στον κάτοχο δημόσιας θέσης ή
αξιώματος ή δικαιώματος ή προνομίου (office, franchise, li-
berty or privilege).  Σημαίνει «με ποιά εξουσία;» («by what
authority») και αποβλέπει στον έλεγχο της εξουσίας με βάση
την οποία αυτός ο κάτοχος διεκδικεί τη θέση ή τα άλλα.
Αυτό, με στόχο την αποβολή ή την εκδίωξή του από τη θέση
ή το αξίωμα ή τα άλλα στην κατάλληλη περίπτωση ή ακόμα
και την έκδοση διατάγματος απαγορευτικού της άσκησης
των αρμοδιοτήτων που αυτά συνεπάγονται.  Ο σκοπός είναι
δημόσιος και δεν συναρτάται προς κάποιας φύσης ιδιαίτερο
δικαίωμα του αιτητή.  Ότι συνιστά το αντικείμενο της δια-
δικασίας, είναι το δικαίωμα του φερόμενου ως σφετεριστή
να κατέχει τη θέση».

Με την υπό αναφορά αίτηση, η οποία  καταχωρίστηκε
από τους Γλαύκο Χατζηπέτρου, Γενικό Γραμματέα της ΠΑ-
ΣΥΔΥ και Αντώνη Κουτσούλλη, Πρόεδρο της ΠΑΣΥΔΥ, ζη-
τείται η προρρηθείσα Άδεια, για να κληθούν ο Γιαννάκης
Λαζάρου  και ο Ιωάννης Τσαγγάρης να υποδείξουν  στο Δι-
καστήριο κάτω από ποια νομική εξουσία και/ή νομοθεσία
και/ή νομοθετικό ή νομικό έρεισμα ή και αρμοδιότητα του
διορίζοντος οργάνου διορίστηκαν στις θέσεις του Εφόρου
Φορολογίας και Βοηθού Εφόρου Φορολογίας αντίστοιχα
και/ή κατέχουν και/ή ασκούν τα καθήκοντα των εν λόγω θέ-
σεων. 
Στην ένορκη δήλωση που υποστηρίζει τη σχετική αίτηση,

μεταξύ άλλων, αναφέρονται τα ακόλουθα:
Οι διορισμοί του κ. Γιαννάκη Λαζάρου στη θέση του Εφό-

ρου Φορολογίας και του κ. Ιωάννη Τσαγγάρη στη θέση του
Βοηθού Εφόρου Φορολογίας είναι αντισυνταγματικοί και
στερούνται νομικού ερείσματος. 
Η νομική αρμοδιότητα για τους εν λόγω διορισμούς είναι

νομικά ανύπαρκτη και συνεπώς οι διορισμοί αυτοί είναι άκυ-
ροι και αντιβαίνουν στην αρχή της Νομιμότητας και της
ίσης μεταχείρισης όλων των υποψηφίων σε θέσεις της Δη-
μόσιας Υπηρεσίας.
Οι  διορισμοί  των  κ.κ.  Γιαννάκη  Λαζάρου  και  Ιωάννη

Τσαγγάρη στις πιο πάνω θέσεις της Δημόσιας Υπηρεσίας
είναι αντισυνταγματικοί και στερούνται νομικού ερείσμα-
τος διότι αποκλειστική αρμοδιότητα για διορισμούς σε θέ-
σεις  της Δημόσιας Υπηρεσίας  έχει  η Επιτροπή Δημόσιας
Υπηρεσίας σύμφωνα με τα άρθρα 122, 123, 124 και 125 του
Συντάγματος και βάσει του Νόμου περί Δημόσιας Υπηρε-
σίας (Ι/1990).
Η επέμβαση του Υπουργικού Συμβουλίου σε διορισμούς

στη Δημόσια Υπηρεσία είναι ασυμβίβαστοι με την ανεξαρ-

τησία της Δημόσιας Υπηρεσίας και της Επιτροπής Δημόσιας
Υπηρεσίας έναντι της πολιτικής εξουσίας.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τόσο ο Έφορος όσο και ο Βοη-

θός του έχουν το status του δημοσίου υπαλλήλου.  Και ενώ
έχουν το status του δημοσίου υπαλλήλου με βάση τις πρό-
νοιες των άρθρων 4(1)(α) και 5(1)(α) του περί Τμήματος
Φορολογίας  Νόμου  του  2014,  έχουν  διοριστεί  από  το
Υπουργικό Συμβούλιο, αντί από το καθ’ ύλην αρμόδιο σώμα
που σύμφωνα με το Άρθρο 125(1)  του Συντάγματος είναι η
Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας. Το Άρθρο 125(1) έχει ως
ακολούθως:
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ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ

Αγαπάς την Κύπρο;

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

Συνέχεια στη σελ. 2

Στο Ανώτατο Δικαστήριο για έλεγχο
οι διορισμοί Εφόρου και Βοηθού Εφόρου Φορολογίας 

Πώς βλέπει

την εβδομάδα

ο ΜΑΘ

Έχει  νομολογιακά  καθιερωθεί  ότι  η
αρχαιότητα λόγω ηλικίας είναι συμ-
βολική και όχι ουσιαστική (Αρχή Λι-
μένων  Κύπρου  ν.  Μακρίδου  (2011)
3(Α) ΑΑΔ 51, 54).   σελ. 5

Αρχαιότητα υπαλλήλων 

Τα «έψαλε» ο Πάπας στο Ευρωκοινοβούλιο 

Έφυγε  στις    24  Νοεμβρίου  σε  ηλικία  95
ετών  η  Λουλού  Συμεωνίδου,  για  πολλά
χρόνια  διευθύντρια  του  Εθνικού Ωδείου
Κύπρου, που η ίδια ίδρυσε και με δικούς της
αγώνες εντάχθηκε στα Ωδεία τα αναγνω-
ρισμένα από το ελληνικό κράτος.  σελ. 12

Πρωτοπόρος στον αγώνα για μουσική παιδεία

Με αναφορές στον Πλάτωνα και τον
Αριστοτέλη, ο Πάπας Φραγκίσκος κά-
λεσε την ΕΕ να εργαστεί για την οικο-
δόμηση μιας Ευρώπης που «δεν ασχο-
λείται  μόνο  με  την  οικονομία,  αλλά

κυρίως «με την ιερότητα του κάθε ανθρώπου γύρω από τις
αιώνιες αξίες». σελ. 11

Εγχειρήθηκε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης

Στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ευχόμαστε ταχεία ανάρ-
ρωση από την τρέχουσα δοκιμασία του κι επιστροφή στα
καθήκοντα του με πλήρη υγεία.



Τμηματική εξέταση σχετικά με την περί
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νομοθεσία,
τους Κανονισμούς, Διατάγματα, Γνωστοποι-
ήσεις και Οδηγίες που εκδίδονται δυνάμει
αυτής η οποία διέπεται από τους Κανονι-
σμούς 17 και 19 των περί Δημόσιας Υπηρε-
σίας (Γενικών) Κανονισμών του 1991, όπως
θα ισχύουν στο τέλος Νοεμβρίου 2014.

2. Στην εξέταση μπορούν να συμμετά-
σχουν:

α) Δημόσιοι υπάλληλοι, κάτοχοι μόνιμης
θέσης του Λειτουργού ΦΠΑ στο Τμήμα 
Φορολογίας οι οποίοι έχουν υποχρέωση να

επιτύχουν σε αυτή σύμφωνα με το σχέδιο
υπηρεσίας της θέσης.

β) Δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στο
Τμήμα Φορολογίας που θα είναι υποψήφιοι
για προαγωγή στη θέση Βοηθού Λειτουργού
ΦΠΑ, 1ης Τάξης και έχουν υποχρέωση να
επιτύχουν σε αυτή σύμφωνα με το σχέδιου-
πηρεσίας της θέσης αυτής, για σκοπούς ανέ-
λιξης στην Κλίμακα Α8 και Α9.

γ) Έκτακτοι Υπάλληλοι στο Τμήμα Φορο-
λογίας οι οποίοι εκτελούν καθήκοντα Βοη-
θού Λειτουργού ΦΠΑ και που έχουν δι-

καίωμα να συμμετάσχουν σε
αυτή.

3. Οι εξετάσεις θα διεξαχ-
θούν στα Κεντρικά Γραφεία
της Υπηρεσίας ΦΠΑ την Πα-
ρασκευή, 19 Δεκεμβρίου
2014 και ώρα 9.00 – 12.00.

4. Η γλώσσα των εξετά-
σεων θα είναι η Ελληνική.

5. Οι εξεταζόμενοι μπο-
ρούν κατά τη διάρκεια της
εξέτασης να συμβουλεύον-
ται τους Νόμους, τους Κανο-
νισμούς, τα Διατάγματα και
τις Γνωστοποιήσεις που πε-
ριλαμβάνονται στην εξετα-
στέα ύλη.

6. Αιτήσεις από υποψηφί-
ους που ενδιαφέρονται να
συμμετάσχουν στις εξετάσεις
πρέπει να υποβληθούν στoν
Έφορο Φορολογίας, το αρ-
γότερο μέχρι την Παρα-
σκευή, 5 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 
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ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
Η Παναγιώτα Γεωργίου-Δημητρίου, Ανώ-

τερος Λειτουργός Ελέγχου Εναέριας Κυκλο-
φορίας, διορίζεται στη θέση Πρώτου Λει-
τουργού Εθνικής Εποπτικής Αρχής, Τμήμα
Πολιτικής Αεροπορίας, από την 1η Νοεμ-
βρίου 2014.

Ο Ανδρέας Γρηγορίου, ο οποίος είχε διορι-
στεί αναδρομικά από την 1η Φεβρουαρίου
2008 στη θέση Διευθυντή Τμήματος Ταχυ-
δρομικών Υπηρεσιών και του οποίου ο πιο
πάνω διορισμός αργότερα ακυρώθηκε από το
Ανώτατο Δικαστήριο, διορίζεται στην ίδια
θέση αναδρομικά από την 1η Φεβρουαρίου
2008.
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

Οι πιο κάτω Ανώτεροι Λειτουργοί Προ-
γραμματισμού, Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊ-
κών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανά-
πτυξης, προάγονται στη θέση Διευθυντή
Προγραμματισμού, από την 1η Νοεμβρίου
2014: Γεωργία Σολομωνίδου-Χριστοφίδου,
Ιωάννα Κλεάνθους.

Ο Αντρέας Πασπαλίδης, Επιθεωρητής Αε-
ροπλοϊμότητας, προάγεται στη θέση Πρώτου
Λειτουργού Μονάδας Ασφάλειας Πτήσεων,
από την 1η Νοεμβρίου 2014.

Η Μαργαρίτα Κουρουκλάρη, η οποία είχε
προαχθεί από τις 15 Απριλίου 2010, στη θέση
Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος, Ια-
τρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας
Υγείας, στην ειδικότητα της Παθολογίας και
της οποίας η πιο πάνω προαγωγή αργότερα
ακυρώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο,
προάγεται στην ίδια θέση αναδρομικά από
τις 15 Απριλίου 2010.

Η Ανθούλα Γεωργίου, η οποία είχε προαχ-

θεί από τις 15 Απριλίου 2010, στη θέση Βοη-
θού Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές
Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας,
στην ειδικότητα της Παθολογίας και της
οποίας η πιο πάνω προαγωγή αργότερα ακυ-
ρώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο, προ-
άγεται στην ίδια θέση αναδρομικά από τις 15
Απριλίου 2010.
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

Η Μαρία Παντζιαρή, Βοηθός Τελωνείων,
Τελωνεία, παραιτήθηκε από τις 17 Οκτω-
βρίου 2014.
ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ

Ο Ανδρέας Κυριάκου, Ανώτερος Δικαστι-
κός Επιδότης, αφυπηρέτησε από τις 3 Νοεμ-
βρίου 2014.

Ο Ανδρέας Κουρτέλλης, Διευθυντής Ελέγ-
χου, Ελεγκτική Υπηρεσία, αφυπηρέτησε από
την 1η Νοεμβρίου 2014.

Ο Σόλωνας Π. Σολωμού, Τεχνικός (Μηχα-
νολογίας), Υπουργείο Άμυνας, αφυπηρέτησε
από τις 10 Σεπτεμβρίου 2014.

Ο Χρύσανθος Λ. Κουτσονικόλας, Δασικός
Λειτουργός, 1ης Τάξης, αφυπηρέτησε από τις
10 Νοεμβρίου 2014.

Ο Γεώργιος Κυριακίδης, Πρώτος Κτηνια-
τρικός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις 4
Νοεμβρίου 2014.

Ο Μωυσής Μιχαηλίδης, Τεχνικός Επιθεω-
ρητής, Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων, αφυπηρέ-
τησε από την 1η Νοεμβρίου 2014.

Ο Χρίστος Μ. Μιχαήλ, Αρχιεπιστάτης,
Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων, αφυπηρέτησε
από τις 31 Οκτωβρίου 2014.

Ο Παναγιώτης Ν. Ριμής, Αρχιεπιστάτης,
Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων, αφυπηρέτησε
από την 1η Νοεμβρίου 2014.

Ο Μιχαλάκης Ι. Στεφάνου, Αρχιδεσμοφύ-
λακας, αφυπηρέτησε από τις 6 Ιουλίου 2014.

Ο Νίκος Παπαδόπουλος, Βοηθός Εργα-
στηρίου, Κέντρο Παραγωγικότητας, αφυπη-
ρέτησε από τις 31 Οκτωβρίου 2014.

Ο Ανδρέας Μ. Ιωσήφ, Κτηματολογικός
Λειτουργός, 2ης Τάξης, αφυπηρέτησε από
την 1η Νοεμβρίου 2014.

Ο Μάριος Κλίππης, Αποθηκάριος, Υπηρε-
σίες Κρατικών Αγορών και Προμηθειών,
αφυπηρέτησε από την 1η Νοεμβρίου 2014.

Ο Χάρης Χριστοδούλου, Τελωνειακός Λει-
τουργός Α', αφυπηρέτησε από την 1η Νοεμ-
βρίου 2014.

Η Μαρία Χριστοφή, Τελωνειακός Λει-
τουργός, αφυπηρέτησε από τις 8 Νοεμβρίου
2014.

Ο Μιχαήλ Αναστάση, Τελώνης, αφυπηρέ-
τησε από την 1η Νοεμβρίου 2014.

Ο Χριστάκης Θεοδοσίου, Βοηθός Τελώ-
νης, αφυπηρέτησε από την 1η Νοεμβρίου
2014.

Η Ελένη Β. Κωνσταντίνου, Πρώτος Γραμ-
ματειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από την
1 Νοεμβρίου 2014.

Η Ανδρούλα Γ. Αρτέμη, Ανώτερος Γραμ-
ματειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από την
1η Νοεμβρίου 2014.

Ο Στέλιος Νικολάου, Γραμματειακός Λει-
τουργός, αφυπηρέτησε από τις 3 Νοεμβρίου
2014.

Η Στέλλα Χαλκά, Βοηθός Γραμματειακός
Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις 11 Νοεμ-
βρίου 2014.

Η Ανδρούλλα Χατζηκώστα, Επιμελητής,
1ης Τάξης, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτι-
σμού, αφυπηρέτησε από την 1η Νοεμβρίου

2014.
Ο Σταύρος Γ. Δάμαλος, Τεχνικός Επιθεω-

ρητής, Τμήμα Δημοσίων Έργων, αφυπηρέ-
τησε από την 1η Νοεμβρίου 2014.

Η Ελλίτσα Χρ. Περικέντη, Ανώτερος Τα-
χυδρομικός Επιθεωρητής, αφυπηρέτησε από
την 1η Νοεμβρίου 2014.

Η Χρυσούλα Νικολάου-Κόμπου, Βοηθός
Προϊστάμενη Νοσηλευτικός Λειτουργός, Γε-
νικός Νοσηλευτικός Κλάδος, αφυπηρέτησε
από την 1η Νοεμβρίου 2014.

Η Σωτήρα Παπαχαραλάμπους, Πρώτη Νο-
σηλευτικός Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτι-
κός Κλάδος, αφυπηρέτησε από την 1η Νοεμ-
βρίου 2014.

Η Κατίνα Κουμίδου, Ανώτερη Νοσηλευτι-
κός Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλά-
δος, αφυπηρέτησε από την 1η Νοεμβρίου
2014.

Η Χλόη Κυμίση-Γεωργίου, Ανώτερη Νοση-
λευτικός Λειτουργός, Νοσηλευτικός Κλάδος
Ψυχικής Υγείας, αφυπηρέτησε από την 1η
Νοεμβρίου 2014.

Η Χριστίνα Γ. Μιχαήλ, Ανώτερη Νοσηλευ-
τικός Λειτουργός, Νοσηλευτικός Κλάδος
Ψυχικής Υγείας, αφυπηρέτησε από την 1η
Νοεμβρίου 2014.

Ο Χαράλαμπος Α. Μιχαήλ, Ιατρικός Λει-
τουργός, 1ης Τάξης (Γενικής Χειρουργικής),
αφυπηρέτησε από την 1η Νοεμβρίου 2014.

Ο Μάριος Παιδονόμου, Ιατρικός Λειτουρ-
γός, 1ης Τάξης (Γενικής Χειρουργικής), αφυ-
πηρέτησε από τις 7 Νοεμβρίου 2014.

Ο Παναγιώτης Αθανασίου, Μάγειρας, Ια-
τρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας
Υγείας, αφυπηρέτησε από τις 6 Νοεμβρίου
2014. n

Πολλάκις αναφέρθηκα σε πλείστα γεγονότα
αλλ’ όλοι οι ιθύνοντες είχαν κλειστά τα ώτα
απέφευγαν επιμελώς να τα καταδικάσουν
γιατί δεν τούς συνέφερε, είχαν πολλά να χάσουν!
Σάς λέω για τα σκάνδαλα που συνεχώς αυξάνουν
και εξ αυτών οι άρχοντες τον μπούσουλα τους χάνουν,
πάντως μας λένε, ευθαρσώς, θα πέσουνε κεφάλια
παρ’ ότι ήδη χάσαμε τ’ αυγά και τα πασχάλια!!
Απ’ όσα γράφω, φαίνεται, τ’ αυτί τους δεν ιδρώνει
κι έτσι ο δύσμοιρος λαός συνέχεια πληρώνει,
μα κάποτε δε θα μπορεί τα βάρη να σηκώσει
και υπομέν’ αγόγγυστα κάποιον να τον λυτρώσει!!!

Kωστάκης Π. Iωαννίδης

H ΣATIPA TOY K.Π.I.

ΠΟΥ ΠΑΜΕ

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

Τμηματική Εξέταση Τμήματος Φορολογίας Τερματίζεται η
έντυπη μορφή
της Επίσημης
Εφημερίδας
Το Κυβερνητικό Τυπογρα-
φείο ανακοίνωσε ότι από
την 1.1.2015 θα τερματί-
σει την κυκλοφορία έντυ-
πης μορφής της Επίσημης
Εφημερίδας, η οποία θα
κυκλοφορεί στην ιστοσε-
λίδα του Τυπογραφείου:
www.mof.gov.cy/gpo. Στο
τέλος κάθε χρόνου θα δί-
δονται οι υπηρεσίες CD
που θα περιέχει την ύλη
ολόκληρου του χρόνου.

Ανακοίνωση του Τμήματος Δασών αναφέρει ότι από
την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου μέχρι και την Παρασκευή
19 Δεκεμβρίου θα πωλούνται στο κοινό Χριστουγεν-

νιάτικα δέντρα στα ακόλουθα κέντρα πώλησης: Δασικός
Σταθμός Αθαλάσσας, Δασικός Σταθμός Λάρνακας (Φανερω-
μένης 60), Δασικό Φυτώριο Φασουρίου, Δασικό Γραφείο Γε-
ροσκήπου, Δασικός Σταθμός Γιαλιάς, Δασικός Σταθμός Πλα-
τανιών, Δασικό Κολέγιο στον Πρόδρομο.

Η πώληση των χριστουγεννιάτικων δέντρων από τα κέν-
τρα πώλησης θα γίνεται μόνο κατά τις εργάσιμες μέρες και
ώρες. (Δευτέρα - Παρασκευή 8:00 -14:45). 

Διευκρινίζεται ότι τα δέντρα που θα διατεθούν προέρχον-
ται από αραιώσεις δασικών φυτειών στo πλαίσιo δασοκομι-
κών χειρισμών, που γίνονται με σκοπό τη βελτίωση των συν-
θηκών ανάπτυξης και μείωσης του ανταγωνισμού στις δασι-
κές φυτείες. n

Χριστουγεννιάτικα Δέντρα 
στους δασικούς σταθμούς
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Ο Πρόεδρος
Μπροστά στα προβλήματα υγείας, ο άν-

θρωπος επανατοποθετείται. Αντιλαμβάνεται
την έννοια της φθο-
ράς που είναι κομμάτι
της φάσης του και το
οποίο συχνά ξεχνά.
Και επαναπροσδιορί-
ζεται. Συνήθως ως
προς τις καθημερινές

του συνήθειες, ενίοτε όμως και ως προς τον
τρόπο και τη φιλοσοφία με την οποία προ-
σεγγίζει τα πράγματα. Ίσως να είναι και αυτό
μια αναγκαία διεργασία στην ανθρώπινη
ύπαρξη στην προσπάθειά της να βελτιωθεί.
Άλλωστε, η σιγουριά που καμιά φορά μας
διακατέχει ως προς την «αιωνιότητά» μας
μετατρέπεται κάποτε σε παράγοντα στασι-
μότητας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Ανα-
στασιάδης μεταβαίνει στο εξωτερικό για
επέμβαση στην καρδία. Προσπερνώ όλες τις
μικρόψυχες αναφορές που έγιναν από μι-
κρούς ανθρώπους. Είναι ανάξιες της ελάχι-
στης αναφοράς. Προσπερνώ και αυτήν
ακόμα την άσκοπη -κατά την άποψή μου-
συζήτηση περί του ποιος θα πληρώσει τα
έξοδα. Είναι στοιχείο της αριθμοποίησης της
ζωής μας. Και στέκομαι στην ουσία των
πραγμάτων. Οι ευχές όλων θα συνοδεύουν
τον άνθρωπο Νίκο Αναστασιάδη. Όσο κι αν
σε κάποιους θα φανεί περίεργο, είναι ένας
δικός μας άνθρωπος στη μεγάλη οικογένεια
που λέγεται κοινωνία. Είναι αυτός που επι-
λέξαμε, μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες,
να μας εκπροσωπεί και να αποφασίζει για το
παρόν και το μέλλον μας. Όσο μακριά του κι
αν αισθάνεται κάποιος, δεν είναι ξένος. Απε-
ναντίας, εάν συνειδητοποιούμε τη σημασία
των δεσμών που πρέπει να χαρακτηρίζουν
μια κοινωνία, είναι δικός μας. Κι αυτό είναι
κάτι που υπερβαίνει τις μικρότητες της πο-
λιτικής και αφορά την ανθρωπιά.

Τον περιμένουμε πίσω δυνατό. Έχει πολύ

δρόμο να διανύσει ακόμα. Και, παρά τις δια-
φωνίες και ενστάσεις που μπορεί να έχουμε
σε κάποια πολιτικά ζητήματα, παραμένει μια
προσωπικότητα που μπορεί να κάνει τη δια-
φορά. Ειδικά μέσα στο θολό και φτωχό σκη-
νικό της κυπριακής πολιτικής ζωής. Αυτή η
δοκιμασία μπορεί να είναι η αφορμή και για
τον ίδιο να επαναπροσδιορίσει όχι μόνο τα
όσα αφορούν τη δική του ζωή, αλλά και όσα
αφορούν την πορεία αυτού του τόπου. Η
Ιστορία δεν έγραψε ποτέ και κανέναν δια-
χειριστή του παρόντος. Έγραψε τους ηγέτες
που καθόρισαν το μέλλον. «Αγαπητέ Πρό-
εδρε, έχεις τις πιο αληθινές μας ευχές. Σε πε-
ριμένουμε πίσω υγιή και δυνατό, για να
βρούμε τις καλύτερες διεξόδους σε όλα αυτά
που καλούμαστε άμεσα να αντιμετωπίσουμε.
Με την ελπίδα και την πεποίθηση ότι μπο-
ρούμε να κάνουμε αυτόν τον τόπο πιο
όμορφο. Όλα να πάνε καλά!».  

Γιώργος Κασκάνης,
« ΠΟΛΙΤΗΣ», 28.11.2014

l Ενώνουμε και τις δικές μας ευχές.

?

Λιτότητα στην Ελλάδα, ανάπτυξη στην
Ε.Ε.;

H δυσμενής κατάληξη της διαπραγμάτευ-
σης με την τρόικα στο Παρίσι σηματοδοτεί

μια καμπή στις ευρω-
παϊκές εξελίξεις. Η
άτεγκτη στάση των
δανειστών δεν είναι
καινοφανής, τέτοια
ήταν από την αρχή.
Ελαστικότητα έδει-
ξαν μόνο όταν ήθε-

λαν να προβάλουν το πρόγραμμά τους ως
επιτυχημένο. Ακόμη κι όταν το ΔΝΤ ομολο-
γούσε ότι οι θεμελιώδεις παραδοχές του
ήταν αυθαίρετες και εσφαλμένες, ακόμη κι
όταν όλες οι προβλέψεις της τρόικας από το
2011 και εφεξής απεδείχθησαν λανθασμένες,

ποτέ δεν ετέθη ζήτημα για αλλαγή στη στρα-
τηγική του προγράμματος.

Εντούτοις, την τελευταία τριετία, καθώς
καθίσταται φανερό ότι το ελληνικό πρό-
βλημα είναι ένα μόνο μέρος του ευρωπαϊκού
προβλήματος, με κάποια επιπλέον δικά του
χαρακτηριστικά, από πολλούς αναλυτές και
πολιτικούς άνδρες στην Ευρώπη ακούστη-
καν σοβαρές απόψεις για ριζικά διαφορετι-
κές προσεγγίσεις του ελληνικού και ευρω-
παϊκού προβλήματος. Μία από αυτές, η πιο
κεντρική και με πρακτικό βάρος, συνοψίζε-
ται στο ότι καμία χώρα, καμία κοινωνία και
οικονομία δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν
σε ταχεία και σκληρή δημοσιονομική λιτό-
τητα με ταυτόχρονες ευρείας κλίμακας διαρ-
θρωτικές μεταρρυθμίσεις. Το επανέλαβε
πρόσφατα ο πρώην υπουργός Εξωτερικών
της Γερμανίας, Γιόσκα Φίσερ, ο οποίος επα-
νέλαβε και μιαν άλλη παράμετρο, που έως
τώρα ελησμονείτο αλλά τώρα τίθεται ως
επείγουσα: την ανάπτυξη. Σε μια δημόσια
συζήτηση για τη σχέση της Γερμανίας με την
Ευρώπη, ο Φίσερ είπε: «Είναι αφύσικο να κά-
νουμε ταυτόχρονα και τα δύο – και λιτότητα
και δομικές μεταρρυθμίσεις. Αυτό οδηγεί,
όπως δείχνει η κατάσταση στην Ελλάδα, στο
οικονομικό βάραθρο. Το σωστό θα ήταν οι
μεταρρυθμίσεις να συνοδεύονται από ένα
γενναίο πρόγραμμα ανάπτυξης».

Είναι το πρόγραμμα ανάπτυξης για το
οποίο πολύ λίγο μιλάμε στην Ελλάδα, ενώ
μιλάμε πολύ και παθιασμένα για το Μνημό-
νιο, το χρέος, τη λιτότητα – δικαιολογημένα
βεβαίως, διότι οι περικοπές εισοδήματος, η
υπερφορολόγηση και η ανεργία αλλάζουν
άμεσα και δραματικά τη ζωή. Ομως έχουμε
αντιληφθεί πια ότι για να βγούμε από το δαι-
μονικό σπιράλ ύφεσης-ανεργίας-αποεπέν-
δυσης-αποπληθωρισμού, η χώρα χρειάζεται
απεγνωσμένα ένα χρηματοδοτικό και ανα-
πτυξιακό σοκ, για να ξαναρχίσει να παρά-
γονται πλούτος και θέσεις εργασίας.

Αυτό το πρόγραμμα ανάπτυξης εξήγγειλε

προχθές ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής, Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ. Με πανευρω-
παϊκή απεύθυνση βεβαίως, εφόσον και ο
σκληρός πυρήνας της Ευρωζώνης βρίσκεται
πλέον σε τροχιά ύφεσης και αποπληθωρι-
σμού. Ο τραυματισμένος, λόγω των LuxLe-
aks, πρώην πρωθυπουργός του Λουξεμ-
βούργου ανακοίνωσε την ίδρυση του Ευρω-
παϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων
(ΕFSI), με προίκα 315 δισ. ευρώ. Πρόκειται
για μια κίνηση στρατηγικού χαρακτήρα, η
οποία σε συνδυασμό με τις ήδη εφαρμοζόμε-
νες πρακτικές ποσοτικής χαλάρωσης της Ευ-
ρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, μπορεί να
ανασχέσει τη βύθιση της Ευρώπης στη στα-
σιμότητα και την ύφεση.

Μία παρατήρηση. Κατ’ αρχάς, η προίκα
του ΕFSI δεν είναι 315 δισ., είναι 21 δισ.
ευρώ, τόσα θα αντληθούν από υπάρχοντες
κοινοτικούς λογαριασμούς. Τα 315 δισ. προ-
κύπτουν υπολογίζοντας μια μόχλευση ιδιω-
τικών κεφαλαίων της τάξεως του 15:1, η
οποία μπορεί να χαρακτηριστεί υπεραισιό-
δοξη έως εξωπραγματική, αν αναλογιστούμε
ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προ-
καλεί για τα δικά της κεφάλαια μοχλεύσεις
της τάξεως 3:1. Η ΕτΕ θα είναι ο φορέας επι-
λογής και αξιολόγησης των επενδυτικών
σχεδίων, που θα υποβάλλονται στο ΕFSI.

Ακόμη κι έτσι όμως, ανοίγεται ένας δρό-
μος για ανάκαμψη της Ευρώπης. Αναγνωρί-
ζεται η ανάγκη για χρηματοδότηση της ανά-
πτυξης και θεσπίζονται θεσμικά εργαλεία,
άρα αναγνωρίζεται και η ανάγκη για απο-
κόλληση από τον μονόδρομο της λιτότητας.
Το ερώτημα είναι αν στην Ελλάδα θα δοθεί
ο χρόνος, για να επωφεληθεί από την αργή,
πλην υπαρκτή, ευρωπαϊκή στροφή...

Νίκος Ξυδάκης,
«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»,28.11.2014

l Κατά τα φαινόμενα ούτε χρόνος θα
δοθεί, ούτε αποκόλληση από το μονό-
δρομο της λιτότητας θα υπάρξει. n

Aπόψεις και σχόλια

«Επιφυλασσομένης πάσης ετέρας εν τω Συντάγματι ρητής
διατάξεως περί οιουδήποτε των εν τη παρούση παραγράφω
θεμάτων και τηρουμένων των διατάξεων οιουδήποτε νόμου,
η επιτροπή δημοσίας υπηρεσίας οφείλει να κατανέμη τας δη-
μοσίας θέσεις μεταξύ των δύο κοινοτήτων και να διορίζη, μο-
νιμοποιή, εντάσση εις την δύναμιν των μονίμων ή των δι-
καιούχων συντάξεως υπαλλήλων, προάγη, μεταθέτη, καθιστά
συνταξιούχους δημοσίους υπαλλήλους και να ασκή πειθαρ-
χική εξουσίας επ΄αυτών, περιλαμβανομένων της απολύσεως
ή της απαλλαγής από των καθηκόντων αυτών».

Από την πιο πάνω συνταγματική διάταξη προκύπτει
σαφώς ότι η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας είναι η μόνη
αρχή με αρμοδιότητα για τη διενέργεια διορισμών και προ-
αγωγών στη δημόσια υπηρεσία. Στην υπόθεση Δημοκρατία
ν. Ελευθερίας Γιάλλουρου κ.ά. (1995) 3 Α.Α.Δ. 363 τονίστηκε
ότι «οι διορισμοί και προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία απο-
τελούν πτυχή της διοικητικής λειτουργίας η οποία ανάγεται
στην άσκηση της εκτελεστικής εξουσίας του κράτους».  Στην
ίδια υπόθεση τονίστηκε επίσης ότι «η απόδοση της εξουσίας
προαγωγής των δημοσίων υπαλλήλων στην ΕΔΥ συνάδει
με τις συνταγματικές διατάξεις που προβλέπουν την

άσκηση αρμοδιοτήτων για τη στελέχωση της δημόσιας
υπηρεσίας από σώμα θεσμικά ανεξάρτητο από την πολι-
τική εξουσία».

Στην υπόθεση Αθανάσιος Μενελάου και Άλλοι ν. Δημο-
κρατίας (1996) 3 Α.Α.Δ. 370, τονίστηκε ότι «ο διορισμός
υπαλλήλων σε δημόσιες θέσεις εκφεύγει των αρμοδιοτήτων
της Βουλής γιατί αποτελεί αμιγή διοικητική πράξη. Η ανά-
μειξη της Βουλής σε διορισμούς, κατά τρόπο άμεσο ή έμμεσο,
αποκλείεται». Τονίστηκε επίσης ότι το Άρθρο 125 του Συν-
τάγματος καθιστά την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας τη
μόνη αρχή με αρμοδιότητα για τη διενέργεια διορισμών και
προαγωγών στη δημόσια υπηρεσία και ότι η αρχή της διά-
κρισης των εξουσιών δεν παρέχει στη Βουλή εξουσία επιλο-
γής προσώπων που θα διορίζονται στη δημόσια υπηρεσία ή
σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.  Σχετι-
κές αναφορές γίνονται και στην υπόθεση  Αγαθαγγέλου κ.ά.
v. Δημοκρατίας (1996) 4 Α.Α.Δ. 2873.

Στην απόφαση της Πλήρους Ολομέλειας του Ανωτάτου
Δικαστηρίου στην υπόθεση Άννα Ηλία και άλλοι v. Δημο-
κρατίας (1999) 3  Α.Α.Δ. 884, τονίστηκε ξεκάθαρα ότι «η
ανάμειξη της πολιτικής εξουσίας στη στελέχωση της δημό-
σιας υπηρεσίας αποκλείεται από το Σύνταγμα». Περαιτέρω η
Πλήρης Ολομέλεια τόνισε ότι «αποκλείεται, έτσι, θεσμικά η

πολιτική επιρροή στη στελέχωση της δημόσιας υπηρεσίας».
Ενόψει των όσων αναφέρονται πιο πάνω έχουμε την

ισχυρή πεποίθηση ότι η θέση του Εφόρου Φορολογίας και
των Βοηθών Εφόρου Φορολογίας δεν μπορεί να έχουν δια-
φορετικό νομικό καθεστώς από εκείνο των υπόλοιπων δη-
μοσιοϋπαλληλικών θέσεων και κατά συνέπεια την αρμοδιό-
τητα για την πλήρωση των θέσεων αυτών  την έχει αποκλει-
στικά και μόνο η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, η οποία
όπως επισημαίνεται στην υπόθεση Μενελάου (βλ. ανωτέρω)
είναι  «σώμα θεσμικά ανεξάρτητο από την πολιτική εξουσία».
Συνεπώς οι πρόνοιες του υπό αναφορά Νόμου οι οποίες απο-
νέμουν την αρμοδιότητα στο Υπουργικό Συμβούλιο να διο-
ρίζει και να παύει τον Έφορο Φορολογίας και τους Βοηθούς
του, παραβιάζει το Άρθρο 125.1 του Συντάγματος, πιθανό-
τατα δε και την νομολογιακώς  καθιερωθείσα αρχή της δια-
κρίσεως μεταξύ πολιτικής και διοικητικής εξουσίας.

Έχοντας υπόψη την πλούσια νομολογία στην οποία έχω
αναφερθεί ανωτέρω δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία ότι
οι υπό αναφορά διορισμοί είναι αντισυνταγματικοί και στε-
ρούνται νομικού ερείσματος. Και ειλικρινά διερωτώμαι αν
έγινε οποιοσδήποτε προβληματισμός για τα τεράστια προ-
βλήματα που θα  προκύψουν μετά από μια ακυρωτική από-
φαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου. n

Συνέχεια από σελ. 1

Στο Ανώτατο οι διορισμοί Εφόρου και Βοηθού Εφόρου
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Η5η Δεκεμβρίου καθιερώθηκε ως
Διεθνής Ημέρα Εθελοντισμού για
την Οικονομική και Κοινωνική Ανά-

πτυξη το 1985, με απόφαση της γενικής συ-
νέλευσης του ΟΗΕ για να αποτίσει τον οφει-

λόμενο φόρο τιμής στα εκατομμύρια των
εθελοντών, που είναι ταγμένοι στην υπηρε-
σία του ανθρώπου, συχνά με κίνδυνο της

ζωής τους.
Ο εθελοντισμός στις σύγχρονες κοινω-
νίες

Ο εθελοντισμός αποτελεί μια εκδήλωση
κοινωνικής συμπεριφοράς όπου το άτομο
χωρίς το κίνητρο της υλικής ανταμοιβής προ-
σφέρει τον ελεύθερο του χρόνο για ένα κοι-
νωφελή σκοπό είτε με δική του πρωτοβουλία
είτε στο πλαίσιο μιας ομάδας ή φορέα.  Ο
εθελοντισμός έρχεται, με άλλα λόγια να αν-
τισταθμίσει την τάση που επικρατεί στις
σύγχρονες κοινωνίες να αξιολογούνται όλα
σύμφωνα με την χρηματική τους αξία.  Ο
σύγχρονος εθελοντισμός προχωρά πέρα από
τις παραδοσιακές του μορφές (φιλανθρωπία,
αλληλοβοηθητικά σωματεία) και περικλείει
μια δυναμική ενεργή συμμετοχή των εθε-
λοντών που εμπλέκονται σε φορείς ή οργα-
νώσεις.
Ο εθελοντισμός στην πράξη

Τι σημαίνει είμαι εθελοντής;
• Προσφέρω

• Βοηθάω κάποιον που έχει ανάγκη
• Συμβάλλω στην προσπάθεια για μια πιο

δίκαιη κοινωνία
• Αποκτώ εμπειρίες
• Γνωρίζω ανθρώπους – επικοινωνώ - σέ-

βομαι
• Αισθάνομαι χρήσιμος
• Συμπονώ - συμπάσχω
• Μοιράζομαι
• Συμπαραστέκομαι
Εθελοντής είναι αυτός που παρέχει τις

υπηρεσίες του χωρίς χρηματικό αντίτιμο, με
δική του βούληση, συνήθως υποστηρίζον-
τας τις δράσεις μιας μη κερδοσκοπικής ορ-
γάνωσης,  ενός φορέα, μιας ομάδας, μιας
κοινότητας κ.α.

Εβδομάδα Εθελοντισμού στην Κύπρο
1 - 8 Δεκεμβρίου 2014

Από το 1994 το Παγκύπριο Συντονιστικό
Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) καθιέ-
ρωσε την Εβδομάδα Εθελοντισμού, στο

πλαίσιο της οποίας καλεί τις εθελοντικές ορ-
γανώσεις, τους εθελοντές καθώς και όλους
τους οργανωμένους φορείς της κοινωνίας να
υλοποιήσουν εθελοντικές πρωτοβουλίες για
ανάδειξη της Διεθνούς Ημέρας Εθελοντών,
προώθηση του μηνύματος του εθελοντισμού
και ενημέρωση του κοινού για τη συμβολή
και το εύρος της εθελοντικής προσφοράς.

Το πρόγραμμα καταγράφει εθελοντικές
πρωτοβουλίες φορέων που υποστηρίζουν
την Εβδομάδα Εθελοντισμού.

Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του Συμ-
βουλίου www.volunteerism-cc.org.cy n 

Διεθνής Ημέρα Εθελοντισμού 
για την Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη

ΟΔεκέμβριος έχει ήδη μπει είναι η
ώρα να αρχίσετε να προετοιμάζεστε
για την εορταστική περίοδο των

Χριστουγέννων. Αν νομίζετε ότι ακόμα είναι
νωρίς για κάτι τέτοιο, μάλλον θα πρέπει να
αλλάξετε γνώμη. Τα Χριστούγεννα είναι η
αγαπημένη γιορτή όλων των παιδιών και
υπάρχουν πολλά πράγματα, που μπορείτε να
κάνετε για να διασκεδάσετε μαζί τους και να
αρχίσετε σταδιακά να μπαίνετε στο κλίμα
των εορτών. 

Ας δούμε μερικές ιδέες:
• Φτιάξτε ένα χριστουγεννιάτικο ημερο-

λόγιο αντίστροφης μέτρησης.
• Στολίστε το χριστουγεννιάτικο δέντρο

σας.
• Δημιουργήστε με τα παιδιά σας χριστου-

γεννιάτικες κατασκευές και διακοσμήστε με
αυτές το σπίτι σας.

• Γράψτε το γράμμα στον Άγιο Βασίλη.
• Αγοράστε και διαβάστε στα παιδιά σας

βιβλία με χριστουγεννιάτικες ιστορίες.
• Στείλτε χριστουγεννιάτικες κάρτες σε

συγγενείς και φίλους που μένουν μακριά.
• Κάντε τον προϋπολογισμό σας και

φτιάξτε τη λίστα με τα δώρα και τις υποχρε-
ώσεις που έχετε για τις γιορτές.

• Επισκεφτείτε κάποιο ίδρυμα και χαρίστε
ρούχα και παιχνίδια, που το παιδί σας δεν

χρειάζεται πια.
• Οργανώστε βραδιές κινηματογράφου

στο σπίτι σας με χριστουγεννιάτικες παιδι-

κές ταινίες.
• Βάλτε τα παιδιά στην κουζίνα και

φτιάξτε μαζί μελομακάρονα και κουραμπιέ-
δες.

• Αν πρόκειται να ταξιδέψετε, οργανώστε
από νωρίς τα απαραίτητα, για να μην τρέχετε
τελευταία στιγμή.

Τα Χριστούγεννα είναι κατεξοχήν οικογε-
νειακή γιορτή. Παρά τις δύσκολες οικονομι-
κές συγκυρίες, μπορείτε να περάσετε
όμορφα και χαρούμενα με τα παιδιά σας και
ταυτόχρονα να τους διδάξετε ότι το αληθινό
νόημα των Χριστουγέννων δεν εξαντλείται
στα παιχνίδια και τα δώρα. n 

Ξεκινήστε τις προετοιμασίες για τα Χριστούγεννα

Στις 25 Νοεμβρίου είναι η παγκόσμια
ημέρα κατά της βίας των γυναικών. Η
Βάσω Κόλλια, γενική γραμματέας της

ισότητας των φύλων γράφει γι’ αυτό το φαι-
νόμενο που μαστίζει την κοινωνία μας.

Η βία γενικότερα είναι ένα φαινόμενο διά-
χυτο στην κοινωνία μας, είτε είμαστε έτοιμοι
να την αναγνωρίσουμε, είτε όχι. Η διαφορά
είναι ότι οι γυναίκες είναι ιδιαίτερα εκτεθει-
μένες στη βία σ’ όλο τον κύκλο της ζωής
τους, επειδή ακριβώς είναι γυναίκες. Και ότι
η βία που θα υποστεί μια γυναίκα είναι πολύ
συχνά κοινωνικά ανεκτή, ή ακόμα και απο-
δεκτή

Χιλιάδες γυναίκες κάθε χρόνο, σε πολλές
χώρες του κόσμου, υποχρεώνονται να κά-
νουν έκτρωση, επειδή κυοφορούν κορίτσια,
ενώ η κοινωνία προτιμά τα παιδιά της να

είναι αγόρια. Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι
η πρακτική θανάτωσης κοριτσιών πριν ή
αμέσως μετά τη γέννηση τους, ιδιαίτερα σε
χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία, έχει κοστίσει
τη ζωή σε 200 εκατομμύρια γυναίκες. Τα κο-
ρίτσια που θα μεγαλώσουν, κινδυνεύουν
σχεδόν από τη βρεφική ηλικία από τον κίν-
δυνο εκμετάλλευσης, είτε αναφερόμαστε σε
εγκλήματα σεξουαλικής κακοποίησης είτε
στην παιδική εργασία. Παγκοσμίως, μια στις
δυο γυναίκες που θα κακοποιηθούν σεξουα-
λικά είναι κορίτσια κάτω των 16 ετών. Στην
Νότια Αφρική, με δραματική στατιστική βια-
σμών, υπάρχει ακόμα η δοξασία ότι ο βια-
σμός μιας παρθένας έχει θεραπευτικές ιδιό-
τητες για τους φορείς του ιού HIV.

Ίσως αυτές είναι όψεις μιας πραγματικό-
τητας που δεν αφορά την Ελλάδα. Ίσως
όμως αξίζει να θυμηθούμε ότι ακόμη και σή-
μερα η λέξη «παιδί», σε πολλά μέρη της Ελ-
λάδας, αναφέρεται στο αγόρι. Τα κορίτσια
είναι κορίτσια, τα παιδιά είναι αγόρια. Ίσως
ακόμη πρέπει να αναλογιστούμε ότι σε ευ-
ρωπαϊκές κοινωνίες του 21ου αιώνα είναι

αποδεκτή η αποτροπιαστική εικόνα κορι-
τσιών που επαιτούν και, αργότερα, πωλούν-
ται ως «νύφες» ή ως εφήμερη «πραμάτεια»
στην ευρύτερη βαλκανική επικράτεια. Το
«προσεχώς Βουλγάρες» είναι μια πινακίδα
που γνωρίζουν πολλοί όσοι έχουν ταξιδέψει
στην ελληνική επαρχία.

Από την εφηβεία έως την ενηλικίωση, οι
γυναίκες εκτίθενται στον κίνδυνο σεξουαλι-
κής κακοποίησης. Στα εικοσιοκτώ κράτη
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια στις πέντε
γυναίκες έχουν υποστεί σωματική ή/και σε-
ξουαλική βία από τον σύντροφο τους. Και
μπορεί ένας άντρας να «μπλέξει» σ’ ένα
καβγά για ασήμαντη αφορμή σ’ ένα δημόσιο
χώρο, αλλά δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα
καλέσει την αστυνομία εάν υποπτευθεί ότι ο
γείτονας του – ή, θεός φυλάξοι – ο συγγενής
ή ο φίλος του – χτυπάει τη γυναίκα του.  Οι
αντιδράσεις της μέσης ελληνικής οικογέ-
νειας απέναντι σε κορίτσια και αγόρια που
φλερτάρουν στην εφηβεία τους ήταν και
είναι διαφοροποιημένη. Τα αγόρια έχουν
πάντα περισσότερη ελευθερία κινήσεων. Για

τα κορίτσια συχνά μπαίνει ακόμη και ζήτημα
«τιμής». Σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας,
ακόμη και σήμερα, η βία απέναντι στο κορί-
τσι που «ντρόπιασε την οικογένεια» μπορεί
να είναι αποδεκτή. Γιατί, η γυναίκα θεωρεί-
ται «κτήμα» του πατέρα και του αδελφού,
δεν έχει δική της επιθυμία και βούληση. Αυτό
είναι πολύ συχνά το κλειδί για την κατα-
νόηση της κοινωνικής ανοχής απέναντι στη
βία κατά των γυναικών.    

Στις 25 Νοεμβρίου, που είναι η παγκόσμια
μέρα κατά της βίας ενάντια σε γυναίκες και
κορίτσια, δεν καλούμαστε να καταδικάσουμε
τη βία ως θεωρητική έννοια. Καλούμαστε να
την αναγνωρίσουμε στη γειτονιά μας, στο
σχολείο των παιδιών μας, στην οικογένεια
μας, στο σπίτι μας, στα ανέκδοτα που λέμε,
στα συνθήματα που φωνάζουμε, στην παρέα
μας. Η βία, πράγματι, είναι παντού. Καλού-
μαστε να την αντιμετωπίσουμε και να την
καταδικάσουμε. Η βία που είναι κοντά μας,
δεν πρέπει απλά να μας «ανησυχεί», αλλά να
μας κινητοποιήσει. Η αντιμετώπισή της πρέ-
πει να γίνει και δική μας ευθύνη. n 

Η βία της διπλανής πόρτας
Της Βάσως Κόλλια,
Γενική γραμματέας της ισότητας 
των φύλων
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Τα γεγονότα
Με τις υπό κρίση συνεκδικαζόμενες προ-

σφυγές οι Αιτήτριες προσέβαλαν την από-
φαση της ΕΔΥ, η οποία δημοσιεύτηκε στις
20.5.2011 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δη-
μοκρατίας και με την οποία προήγαγε από
την 1.6.2011 στη μόνιμη θέση Λειτουργού
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Α΄, Υπηρεσίες Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων, τα Ενδιαφερόμενα
Μέρη αντί των ιδίων. 

Σύμφωνα με τα γεγονότα, ο Γενικός Διευ-
θυντής του Υπουργείου Εργασίας και Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων με επιστολή του ημε-
ρομηνίας 22.12.2010 ζήτησε
από την ΕΔΥ να προβεί στις
αναγκαίες ενέργειες για την
πλήρωση πέντε κενών θέσεων
Λειτουργού Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων Α΄.  Δεδομένου ότι οι
υπό αναφορά θέσεις ήταν προ-
αγωγής, καθορίστηκε συνεδρία
της ΕΔΥ  στην οποία κλήθηκε
να παραστεί και ο Διευθυντής
των Υπηρεσιών Κοινωνικών
Ασφαλίσεων. Έτσι στις 8.4.2011
ο εν λόγω Διευθυντής προχώ-
ρησε στην υποβολή των συστά-
σεων του και ακολούθως απο-
χώρησε από τη συνεδρία. Στη
συνέχεια η ΕΔΥ, προχωρώντας στην αξιολό-
γηση και σύγκριση των υποψηφίων και αφού
εξέτασε τους προσωπικούς φακέλους και
τους φακέλους των ετήσιων υπηρεσιακών
εκθέσεών τους και λαμβάνοντας υπόψη τις
συστάσεις του Διευθυντή, κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι τα Ενδιαφερόμενα Μέρη
και ένα ακόμη άλλο πρόσωπο - του οποίου η
προαγωγή δεν είχε προσβληθεί - υπερείχαν
των υπολοίπων υποψηφίων. Με αυτά ως δε-
δομένα, η ΕΔΥ επέλεξε τα πιο πάνω ως τα
πιο κατάλληλα πρόσωπα και αποφάσισε να
προσφέρει σε αυτά προαγωγή στην επίδικη
θέση. 

Νομικοί ισχυρισμοί
Ως βασικός λόγος ακύρωσης προβλήθηκε

ο ισχυρισμός ότι η σύσταση του Διευθυντή
πάσχει ως αντίθετη προς τα στοιχεία των
φακέλων και, ταυτόσημα, πάσχει και η τε-
λική απόφαση της ΕΔΥ η οποία, υπό τις συν-
θήκες, απέτυχε να επιλέξει τους πραγματικά
καλύτερους των υποψηφίων.

Η απόφαση του δικαστηρίου
Το δικαστήριο ακυρώνοντας την επίδικη

διοικητική πράξη αποφάνθηκε ότι:
α. Η Επιτροπή προχώρησε στην επιλογή

των Ενδιαφερομένων Μερών στηριζόμενη
σε εντοπισθείσα αρχαιότητά τους και στην
υπέρ τους σύσταση του Διευθυντή. Ως προς
το ζήτημα της αρχαιότητας παρατηρείται ότι
αυτή βασίζεται ουσιαστικά σε διαφορά ηλι-
κίας. Είναι βεβαίως νομικά επιτρεπτό -
άρθρο 49(7) του περί Δημοσίας Υπηρεσίας
Νόμου, Ν. 1/90 - στις περιπτώσεις όπου η
αρχαιότητα στους πρώτους διορισμούς είναι
η ίδια, η προηγούμενη αρχαιότητα να κρίνε-
ται με βάση την ηλικία των υπαλλήλων. Έχει
όμως νομολογιακά καθιερωθεί ότι η αρχαι-
ότητα λόγω ηλικίας είναι συμβολική και όχι
ουσιαστική (Αρχή Λιμένων Κύπρου ν. Μα-
κρίδου (2011) 3(Α) ΑΑΔ 51, 54).

β. Ως προς τη σύσταση του Διευθυντή,
προκύπτει από το περιεχόμενό της ότι στη-
ρίχθηκε αφενός στην αρχαιότητα και αφετέ-
ρου στη μελέτη των φακέλων των προαξί-
μων υποψηφίων και σε πληροφορίες που συ-
νέλεξε από τους άμεσα προϊστάμενούς τους.
Ήταν με βάση αυτά τα στοιχεία που έκρινε

ότι τα Ενδιαφερόμενα Μέρη
υπερτερούσαν «οριακά των
υπολοίπων». Παρά το γεγο-
νός ότι δεν αποκλείεται ο Δι-
ευθυντής από του να ξεχωρί-
σει κάποιον από τους υποψη-
φίους, θα πρέπει να
υπομνησθεί ότι οι υπηρεσια-
κές εκθέσεις επιβεβαίωναν
την ίση αξία όλων των υπο-
ψηφίων. Βεβαίως δεν υπάρχει
οτιδήποτε το μεμπτό στη
συλλογή πληροφοριών από
τους άμεσα προϊστάμενους,
προκειμένου να διαμορφώσει
ο Διευθυντής σφαιρική ει-

κόνα του κάθε υποψήφιου. Ότι όμως είναι
σημαντικό περιστρέφεται γύρω από την
αδιαμφισβήτητη θέση περί ουσιαστικά «ίδιου
περίπου επιπέδου» όλων των υποψηφίων.
Υπό το φως αυτού του δεδομένου ενείχε ιδι-
αίτερη σημασία η στάθμιση των επιπρόσθε-
των ακαδημαϊκών προσόντων των υποψη-
φίων, τα οποία αν και δεν απαιτούνταν από
το Σχέδιο Υπηρεσίας ούτε αποτελούσαν πλε-
ονέκτημα ήταν σχετικά με τα καθήκοντα της
θέσης. Η απόδοση σε αυτά της δέουσας
κατά τη νομολογία βαρύτητας ήταν εξόχως
σημαντική λόγω των λεπτών ισορροπιών,
που όπως έχει ήδη εκτεθεί, κάλυπταν την
υπό κρίση περίπτωση. 

Στην απόφαση Πούρος κ.ά. ν. Χατζηστε-
φάνου κ.ά. (2001) 3(Α) ΑΑΔ 374, 395,  λέχ-
θηκαν σχετικά τα εξής:

«Καταλήγουμε ότι τα πρόσθετα, μη προ-
βλεπόμενα από το σχέδιο υπηρεσίας προ-
σόντα, λαμβάνονται υπόψη εφόσον είναι συ-
ναφή προς τα καθήκοντα της θέσης. Από-

κειται πια στην αρμόδια αρχή να τα αξιολο-
γήσει και να σταθμίσει την κατά περίπτωση
σημασία τους, αποφεύγοντας δύο άκρα:
αφενός να μην είναι η βαρύτητα υπερβολική
ώστε να φτάνει στο σημείο απόδοσης έκδη-
λης υπεροχής. και, αφετέρου, να μην είναι εν-
τελώς οριακή, όπως θα ήταν, αν τα πρόσθετα
προσόντα δεν είχαν σχέση με τα καθήκοντα
της θέσης. Μέσα σε αυτά τα
όρια, το Δικαστήριο δεν επεμ-
βαίνει σε ό,τι αφορά την αξιο-
λόγηση και στάθμιση στοιχείων
και παραγόντων».

γ. Περαιτέρω, όσον αφορά το
θέμα της έρευνας προσόντων
που δεν απαιτούνται από το
Σχέδιο Υπηρεσίας αλλά είναι
συναφή προς τα καθήκοντα της
επίδικης θέσης, είναι νομολο-
γιακά καθιερωμένο ότι το διο-
ρίζον όργανο έχει καθήκον να
διερευνήσει το θέμα και να μην
το παρακάμψει λέγοντας
απλώς ότι λήφθηκαν υπόψη τα
προσόντα αυτά των υποψηφίων. Όπως εν-
τοπίζεται στην Πέτρου ν. Δημοκρατίας
(2010) 3 ΑΑΔ 8, 10-11, με αναφορά στη
Γιαγκουλλής ν. Δημοκρατίας (1999) 3 ΑΑΔ
481, η αρμοδιότητα εξέτασης κατά πόσο τα
προσόντα αυτά μπορούσαν να συσχετι-
σθούν με τα καθήκοντα ή τις ευθύνες της
θέσης ανήκει στο διορίζον όργανο και ανά-
λογα με το αποτέλεσμα της εξέτασης δεν
μπορεί να αποκλεισθεί η περίπτωση διαμόρ-
φωσης ευνοϊκότερης κατάστασης για υπο-
ψήφιο ο οποίος κρίθηκε να βρίσκεται σε ίση
περίπου μοίρα με το ενδιαφερόμενο μέρος. 

δ. Η υπό εξέταση περίπτωση αφορά υπο-
ψήφιους οι οποίοι στο σύνολό τους κατείχαν
ένα ή περισσότερα επιπρόσθετα προσόντα,
διαφορετικής μορφής. Πιο συγκεκριμένα τα
προσόντα αυτά κατά υποψήφιο είχαν ως
εξής: 

1. Ο Τσεριώτης Ιωάννης διαθέτει Master
in Business Administration του Cyprus In-
ternational Institute of Management, Master
of Arts in Human Rights and Democratiza-
tion του University of Malta, Master of Pu-
blic Sector Management του Cyprus Inter-
national Institute of Management και είναι
εγγεγραμμένος δικηγόρος.

2. Η Χρίστου Μαρία διαθέτει Postgraduate
Diploma in Marketing Management του
Middlesex University.

3. Ο Αρτέμης Νικόλας διαθέτει Master of
Business Administration του George Wash-
ington University.

4. Η Λοϊζου Χριστίνα διαθέτει M.B.A. in
Business Administration του Staffortdshire
University και είναι Member, the Chartered
Institute of Bankers.

5. Ο Βασιλειάδης Χρίστος διαθέτει Master
of Science in Human Resource Management
του University of London.

6. Η Χρυσοστόμου Μαρία διαθέτει Master
of Science in Statistics του Pennsylvania State
University και Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση
Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου.

7. Η Παύλου Αντρη διαθέτει Μεταπτυ-
χιακό Τίτλο στη Χρηματοοικονομική του
Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Η απλή αναφορά τόσο του Διευθυντή,
όσο και στη συνέχεια της
ΕΔΥ στα πρόσθετα προ-
σόντα, χωρίς διερεύνηση ως
προς τη συσχέτισή τους με τα
καθήκοντα και ευθύνες της
επίδικης θέσης και η λεκτική
καταγραφή ότι σε αυτά απο-
δόθηκε η δέουσα βαρύτητα,
δεν καλύπτει το καθήκον
αξιολόγησης και στάθμισης
τους ούτως ώστε να καθορι-
σθεί και η βαρύτητα και ση-
μασία τους. 

Το πρόβλημα επιτείνεται
εάν ληφθεί επιπρόσθετα
υπόψη ότι στην περίπτωση

της Αιτήτριας Αντρης Παύλου λόγω, προφα-
νώς, πλάνης δεν εξετάσθηκε καν το ενδεχό-
μενο κατοχής εκ μέρους της δεύτερου επι-
πρόσθετου προσόντος, Advanced Master of
European Social Security Faculty of Law. Η
Αιτήτρια με σχετική επιστολή της στην ΕΔΥ,
ημερομηνίας 5.4.2011, κατά το χρόνο δη-
λαδή της διαδικασίας πλήρωσης των επίδι-
κων θέσεων,  πληροφορούσε για την ύπαρξη
του εν λόγω προσόντος επισυνάπτοντας
σχετική βεβαίωση του πανεπιστημίου, όπου
επιβεβαιώνεται η συμπλήρωση με επιτυχία
τεσσάρων υποχρεωτικών και δύο προαιρετι-
κών κύκλων μαθημάτων. Η ΕΔΥ, δεδομένου
του ισχυρισμού της Αιτήτριας για συμπλή-
ρωση της διαδικασίας απόκτησης του τίτ-
λου, όφειλε να εξετάσει σχετικά και, ανά-
λογα, να αξιολογήσει τη σημασία του εν
λόγω τίτλου. 

ε. Όλες οι πιο πάνω παραλείψεις καθι-
στούσαν τρωτή τη σύσταση του Διευθυντή
και η συνακόλουθη υιοθέτησή της και ταυ-
τόσημη παράλειψη της ΕΔΥ να ερευνήσει
δεόντως, συμπαρασύρει σε ακύρωση την
επίδικη πράξη. Παραμένει υπό τις συνθήκες
άγνωστη η σημασία των προσόντων αυτών
και η επίδραση που πιθανό να είχαν στη δια-
μόρφωση της τελικής αξιολόγησης των υπο-
ψηφίων. 

στ. Υπό το φως των πιο πάνω, οι συνεκδι-
κασθείσες προσφυγές επιτυγχάνουν και η
προσβαλλόμενη απόφαση ακυρώνεται. Τα
έξοδα μιας εκάστης προσφυγής επιδικάζον-
ται υπέρ της αντίστοιχης Αιτήτριας και εναν-
τίον της Καθ΄ ης η Αίτηση, όπως αυτά θα
υπολογισθούν από τον αρμόδιο Πρωτοκολ-
λητή και θα εγκριθούν από το Δικαστήριο.
Καμιά διαταγή για έξοδα όσον αφορά τα Εν-
διαφερόμενα Μέρη. n

Eτοιμάζει Γλαύκος Xατζηπέτρου

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

Έχει νομολογιακά
καθιερωθεί ότι η
αρχαιότητα λόγω
ηλικίας είναι συμ-
βολική και όχι ου-
σιαστική (Αρχή
Λιμένων Κύπρου 
ν. Μακρίδου
(2011) 3(Α) ΑΑΔ
51, 54).

Εύλογα η ΕΔΥ
έκρινε ότι η διαθε-
σιμότητα επιβαλ-
λόταν για το δη-
μόσιο συμφέρον,
το οποίο, ως επα-
ναληπτικά έχει
τεθεί στη νομολο-
γία, πρέπει να
εξειδικεύεται.

Υποθέσεις  αρ. 173 & 967/2011

Μαρία Χρυσοστόμου 
v.  

Δημοκρατίας
Άντρη Παύλου 

v.  
Δημοκρατίας
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Από κάποιο είδος αναγνώρισης, όλοι
έχουμε ανάγκη, ακόμα και οι πιο πε-
τυχημένοι. Έτσι καθώς από μικροί μά-

θαμε να ταυτίζουμε την αξία με το αξίωμα και
το ευ ζην με τον πλούτο, εύκολα γινόμαστε
αιχμάλωτοί τους, διολισθαίνοντας προς την
ιδιοτέλεια και τον αριβισμό. Μα καθώς η ζωή
σπάνια έρχεται όπως τη θέλουμε, δύσκολα
δεχόμαστε κάτι λιγότερο από τους στόχους
μας, ή ότι κάποιος άλλος μπορεί να είναι κα-
λύτερός μας. Γι’ αυτό όσο  η αυτοκριτική θα
σπανίζει, τόσο η κριτική θα επιβάλλεται. Πα-
ρότι  όσο δίκαιη και να είναι, πληγώνει. Γιατί
μας προστατεύει από τους πειρασμούς, κάνει
τους καλούς καλύτερους και όλους μας προ-
σεκτικότερους. Με τη βασική προϋπόθεση
ότι αρχίζει από τον εαυτό μας, με τη μορφή

του αυτοελέγχου και της αυτοκριτικής, γε-
γονός που δεν είναι πάντα εύκολο. Γι’ αυτό
σε ένα σωστό εκπαιδευτικό σύστημα, η διδα-
σκαλία των δικαιωμάτων του πολίτη πρέπει
να συνδέεται με εκείνη των υποχρεώσεών
του. Για να δημιουργούν έγκαιρα το απαραί-
τητο αίσθημα ευθύνης για όλους τους πολί-
τες, ειδικά όσους φιλοδοξούν να υπηρετή-
σουν τα κοινά. Είναι αυτό που θα θεμελιώσει
ένα ισχυρό θεσμικό και κοινωνικό έλεγχο,
που όχι μόνο θα ελέγχει τις παρεκτροπές,
αλλά και θα τις προλαμβάνει, προστατεύον-
τας τον καθένα μας από προσωπικά ολισθή-
ματα και το σύνολο από τις συνέπειές τους.
Επομένως κάθε δημόσιος λειτουργός, από
τον απλό κρατικό υπάλληλο, μέχρι τον αρ-
χηγό του κράτους, πρέπει να θεωρεί την κα-
λόπιστη κριτική και τον έλεγχο αυτονόητους.
Για να μην παίρνει το δημόσιο αξίωμα, σαν
αυτό-δικαίωση, αλλά δοκιμασία διαρκείας.
Που θα επιβεβαιώνει, μέχρι το τελευταίο
λεπτό της υπηρεσίας του, την ικανότητά του
να επιλύει προβλήματα, το ήθος να αντιστέ-

κεται στον πειρασμό του όποιου προσωπικού
οφέλους και το ζήλο να εξυπηρετεί αμερόλη-
πτα κάθε πολίτη, προωθώντας με συνέπεια
το δημόσιο συμφέρον. Και βεβαίως, σε περί-
πτωση διλήμματος, να επιλέγει, όπως ο Σω-
κράτης, το «κρείττον αδικείσθαι ή αδικείν»
Διότι καθώς η φιλοδοξία δεν ταυτίζεται
πάντα με τις δυνατότητές μας, ο πειρασμός,
στις διάφορές του μορφές, καραδοκεί πάντα
να αναπληρώσει τις ανθρώπινες αδυναμίες.
Και ακριβώς είναι εδώ που θα δοκιμαστεί το
επίπεδο του κράτους και των θεσμών του.
Που οφείλουν σε κάθε ευκαιρία να κατοχυ-
ρώνουν την ίση μεταχείριση, να ασκούν τον
απαραίτητο έλεγχο, να τιμωρούν την παρε-
κτροπή και να ανταμείβουν την αξία. Δεν
είναι εύκολος ο στόχος και οι επιτήδειοι
πάντα θα υπάρχουν. Το επιβεβαιώνει άλλω-
στε και η λαϊκή ρήση, « άλλοι με τον κόπο
τους και άλλοι με τον τρόπο τους»! Αρκεί βε-
βαίως ο «τρόπος» να παραμένει τουλάχιστο η
εξαίρεση του κανόνα!  Σ’ ένα όμως τόπο,
όπου τόσοι πολλοί αισθανόμαστε είτε αδικη-

μένοι, είτε ατυχήσαντες, πρέπει ως πολίτες να
αναλάβουμε και το μερίδιο της ευθύνης που
μας αναλογεί, ακολουθώντας το διαχρονικό
μήνυμα του  Μακρυγιάννη, που επιτάσσει
την αντικατάσταση του εγώ από το εμείς.
Γιατί η συλλογική σοφία, περιορίζει τα λάθη
και μετατρέπει τους ανταγωνιστές σε συνα-
γωνιστές για την κοινή επιτυχία. Αλλά και η
αποτυχία, που είναι κι αυτή αναπόσπαστο
μέρος της ζωής, με τη συλλογική προσπάθεια
αν δεν αποτρέπεται, ευκολότερα αντιμετωπί-
ζεται, αφήνοντας ένα χρήσιμο μάθημα για
όλους μας. Γιατί αν σε διάστημα σαράντα
χρόνων, ο τόπος δέχθηκε μια ξένη κατοχή και
μια οικονομική κατάρρευση, είναι και γιατί
παραμελώντας το θεσμικό και κοινωνικό
έλεγχο, αφήσαμε τις Θερμοπύλες αφύλακτες.
Και αν ύστερα από τόση καταστροφή, εξακο-
λουθούμε να υποφέρουμε ως λαός, είναι και
γιατί, συγχύζοντας την αξία με το αξίωμα, εύ-
κολα ανεχόμαστε να βολεύονται επιτήδειοι,
να ανταμείβονται ένοχοι και να μας κυβερ-
νούν ανεπαρκείς. n

Αξία και αξιώματα
Tου Χρήστου Ψιλογένη

Το Ευρωπαϊκό Συνδικαλιστικό Κίνημα
διακήρυξε με ανακοίνωση του ότι οι
αποκαλύψεις του Διεθνούς Κονσόρτι-

ουμ Ερευνητών Δημοσιογράφων για τις μυ-
στικές συμφωνίες για καταβολή μειωμένου
φόρου μεταξύ της Κυβέρνησης του Λουξεμ-
βούργου και ξένων μεγαλοκαταθετών δεν
είναι κάτι το νέο για τις τακτικές που εφαρ-
μόζουν Κυβερνήσεις των κρατών μελών της
ΕΕ όπως και για την ίδια την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή, γιατί η τακτική αυτή αποτελούσε συ-
νήθη στρατηγική για καταβολή του ελάχι-
στου δυνατού φόρου από τις πολυεθνικές και
γενικά τις μεγαλοεπιχειρήσεις. Η σημαντική
αποκάλυψη της δημοσιογραφικής έρευνας
είναι η τεράστια κλίμακα των μυστικών φο-
ρολογικών συμφωνιών και η απευθείας εμ-
πλοκή της Κυβέρνησης του Λουξεμβούργου
στην όλη διαδικασία. Το άμεσο επακόλουθο
της τακτικής αυτής είναι η απώλεια δισεκα-
τομμυρίων ευρώ σε βάρος των πολιτών οι
οποίοι αντίθετα με την ευνοϊκή μεταχείριση
των πολυεθνικών και μεγαλοεπιχειρήσεων
έχασαν θέσεις εργασίας και τους αποκόπη-
καν απολαβές και ωφελήματα. 

Είδηση που αποτελεί και μαρτυρία καταδί-
κης αποτελεί και η αποκάλυψη της συνωμο-
σίας μεταξύ μιας κυβέρνησης και ενός από
τους μεγαλύτερους ελεγκτικούς οίκους του
PricewaterhouseCoopers (PwC) o οποίος
πραγματοποίησε περισσότερες από 500 συμ-

φωνίες μειωμένης  φορολογίας (sweetheart
tax deals) για 340 επιχειρήσεις.

Η Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Δημοσιοϋ-
παλληλικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων
EPSU χαρακτηρίζει την τακτική αυτή δια-
φθορά τεράστιου μεγέθους, η οποία στερεί
τους εργαζόμενους στις δημόσιες υπηρεσίες
από απολαβές, τους έχοντες ανάγκη φροντί-
δας υγείας από πόρους για τέτοια φροντίδα
και τις οικονομίες από τους πολύ αναγκαίους
πόρους για επενδύσεις. Η PwC κάνει πολύ
περισσότερα από την απλή παροχή συμβου-
λών για τα φορολογικά κατά τον έλεγχο των
λογαριασμών κυβερνήσεων και πολυεθνικών,
τονίζει η EPSU. Στην πραγματικότητα δημι-
ουργεί πολλές από τις υπεράκτιες δομές
πραγματοποιώντας η ίδια τεράστια εισοδή-
ματα. Επισημαίνεται ότι είναι χαρακτηρι-
στικό ότι παρά την ύφεση ο οίκος PwC πραγ-
ματοποίησε κατά το φετινό χρόνο τζίρο 34
δισεκατομμυρίων δολαρίων. 

Ο ΓΓ της EPSU Jan William Goudriaan

πρόσθεσε ότι «η φοροαποφυγή  μέσω εται-
ριών ταμπέλας γραμματοκιβωτίου (letter box
companies) δεν είναι τίποτε άλλο από ένα
επιχειρηματικό μοντέλο για καταβολή μει-
ωμένου φόρου, για καταβολή χαμηλών απο-
λαβών στους εργαζόμενους και τελικά για
πραγματοποίηση πολύ μεγάλων κερδών». 

Ο Ζιαν Κλωντ Γιούνκερ Πρόεδρος της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής και πρώην Πρωθυπουρ-
γός του Λουξεμβούργου χαρακτήρισε νόμι-
μες τις μυστικές φορολογικές συμφωνίες που
έγιναν στη χώρα του, αλλά πρόσθεσε ότι δεν
είναι ηθικά σωστές. Το Συνδικαλιστικό Κί-
νημα χαρακτήρισε ευπρόσδεκτη την πρό-
ταση του για επέκταση σε ολόκληρη την Ευ-
ρώπη της αυτόματης ανταλλαγής πληροφο-
ριών για φορολογικές συμφωνίες αλλά
τονίζεται ότι θα απαιτηθούν πολλοί μήνες
μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία στο Ευρω-
παϊκό  Συμβούλιο για να περιορισθούν οι επι-
βλαβείς φορολογικές συμφωνίες. 

Παραμένει να αποδειχθεί η νομιμότητα
των συμφωνιών του Λουξεμβούργου σύμ-
φωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ για κρα-
τική βοήθεια. Γι’ αυτό και η EPSU ζητά από
την Ευρωβουλή τη διεξαγωγή έρευνας για τις
340 εταιρείες που επωφελήθηκαν και για το
ρόλο της PwC. Απαιτεί η Συνδικαλιστική
Ομοσπονδία ολοκλήρωση το ταχύτερο δυ-
νατό της έρευνας που διενεργείται για να κα-
θορισθεί ότι οι συμφωνίες που έγιναν με τη

Fiat Finance και την Amazon στο Λουξεμ-
βούργο, την Apple στην Ιρλανδία και τη Star-
bucks στην Ολλανδία αποτελούν συγκαλυμ-
μένη επιχορήγηση, ώστε να επιβληθούν απο-
τρεπτικά πρόστιμα.

Πέραν τούτοι, τονίζει η EPSU, οι κυβερνή-
σεις των κρατών μελών της ΕΕ έχουν τώρα
κάθε λόγο για να απαγορεύσουν την πρό-
σβαση των 340 εταιρειών στις χορηγίες της
ΕΕ και σε  βοήθεια των εθνικών κυβερνή-
σεων ή από δημόσιες συμβάσεις μέχρι να κα-
ταλήξουν σε καθαρές καταστάσεις και να κα-
ταβάλουν τον αδιαπραγμάτευτο  φόρο για
κέρδη που πραγματοποίησαν Αυτή ήταν άλ-
λωστε και αρχή που προσυπογράφηκε από τη
σύνοδο των G20 στο Μπρισμπέϊν. Η EPSU
ζητά τον καταρτισμό μαύρης λίστας φορολο-
γικών παραδείσων τους οποίους να μην μπο-
ρούν να χρησιμοποιούν οι εταιρείες και οι θυ-
γατρικές τους και εάν παραβιάζουν αυτό τον
κανόνα να υπόκεινται σε επιβολή κυρώσεων.

Η EPSU ζητά επίσης αναθεώρηση των δια-
συνδέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής και των μεγάλων ελεγκτικών οίκων. Ο ΓΓ
της Ομοσπονδίας ζήτησε συγκεκριμένα
άμεση αποπομπή από την πλατφόρμα της ΕΕ
για καλή φορολογική διακυβέρνηση εκπρο-
σώπων που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με
την PwC. n

Μυστικές φορολογικές συμφωνίες με πολυεθνικές 
στερούν πόρων πολίτες και εργαζόμενους στην ΕΕ 
Η συνωμοσία Λουξεμβούργου με την PwC

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοι-
νώνει την προκήρυξη του 19ου Μετα-

πτυχιακού Προγράμματος του Μεσογειακού
Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ) στη Διεύ-
θυνση και Δημόσια Διοίκηση 2015-2016.

Το Πρόγραμμα είναι μερικής φοίτησης,
αποτελείται από πέντε ενότητες, αρχίζει τον
Φεβρουάριο του 2015 και ολοκληρώνεται
τον Ιούνιο του 2016. Στόχος του Προγράμ-

ματος είναι να προσφέρει στους εργαζόμε-
νους στον ιδιωτικό, τον δημόσιο και τον 
ευρύτερο δημόσιο τομέα την ευκαιρία να
προετοιμαστούν για μια διευθυντική στα-
διοδρομία, μέσα από την παροχή γνώσεων
και δεξιοτήτων που θα τους βοηθήσουν να
εκτελούν αποτελεσματικά τα διευθυντικά
τους καθήκοντα. Το Πρόγραμμα προσφέρει
τη δυνατότητα εξειδίκευσης είτε στη Διεύ-
θυνση Επιχειρήσεων είτε στη Δημόσια Διοί-

κηση.
Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται κάθε

Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη από τις 5 μ.μ.
μέχρι τις 9.00 μ.μ. στα κεντρικά κτήρια του
Κέντρου Παραγωγικότητας, στη Λευκωσία.
Το δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα
είναι €3.426 και καταβάλλεται σε πέντε 
δόσεις, ανά ενότητα. Υποψήφιοι για συμμε-
τοχή είναι πτυχιούχοι πανεπιστημίου οποι-
ουδήποτε κλάδου που εργάζονται στον ιδιω-

τικό, τον δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο
τομέα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβά-
λουν την αίτησή τους στο ΜΙΔ το αργότερο
μέχρι τη Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2015. Για
αίτηση συμμετοχής και περισσότερες πλη-
ροφορίες για το Πρόγραμμα οι ενδιαφερό-
μενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσε-
λίδα του ΜΙΔ www.mim.ac.cy. n

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του ΜΙΔ
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Καταδίκες εργοδοτών για παραβάσεις της νομοθεσίας 
για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία

Μέσα στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς
του, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργα-
σίας, Υπουργείο Εργασίας, Πρό-

νοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προ-
ώθησε την ποινική δίωξη εργοδοτών που πα-
ρέβηκαν τις διατάξεις της νομοθεσίας, η
οποία αφορά θέματα ασφάλειας και υγείας
στην εργασία. Ως αποτέλεσμα των διώξεων
αυτών, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας
καταδίκασε μέσα στο 2014 τους πιο κάτω:

1. Την εταιρεία «HELLENIC MINING
PUBLIC COMPANY LTD» που δραστηριο-
ποιείται στον τομέα της εξόρυξης διακοσμη-
τικών και οικοδομικών λίθων ασβεστόλιθου,
γύψου και σχιστόλιθου, σε συνολικό πρό-
στιμο €6000, για τις πιο κάτω παραβάσεις
των περί Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφά-
λειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την
Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών
και των περί Ελαχίστων Προδιαγραφών
Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργα-
σίας Κανονισμών, στις εγκαταστάσεις της
στο Μιτσερό, που έθεσαν σε κίνδυνο εργο-
δοτουμένους της και άλλα πρόσωπα στην
εργασία:

(α) Παράλειψη εφοδιασμού των μηχανη-
μάτων της σκυροθραυστικής μονάδας που
αποτελούνταν από μεταφορικές ταινίες και
περιστρεφόμενα ταμπούρλα, με προφυλα-
κτήρες ή με συστήματα, τα οποία να εμπο-
δίζουν την πρόσβαση στα κινητά της μέρη

που παρουσιάζουν κίνδυνο μηχανικής επα-
φής. 

(β) Παράλειψη εφοδιασμού των μηχανη-
μάτων στις εγκαταστάσεις του ασβεστοποι-
είου που αποτελούνταν από μεταφορικές
ταινίες και περιστρεφόμενα ταμπούρλα,
καθώς και άλλων συστημάτων μετάδοσης
κίνησης (καδένα/τροχαλία) με προφυλακτή-
ρες ή με συστήματα, τα οποία να εμποδίζουν
την πρόσβαση στα κινητά τους μέρη που πα-
ρουσιάζουν κίνδυνο μηχανικής επαφής. 

(γ) Παράλειψη εφοδιασμού όλων των ηλε-
κτρικών κυκλωμάτων της σκυροθραυστικής
μονάδας, του
ασβεστοποιείου
και των γρα-
φείων που τρο-
φ ο δ ο τ ο ύ σ α ν
ρευματοδότες,
φορητές ή κινητές συσκευές ή εξοπλισμό ερ-
γασίας, με αυτόματους διακόπτες διαρροής
υψηλής ευαισθησίας 30mA (Residual Cur-
rent Device).

(δ) Παράλειψη εφοδιασμού των μηχανη-
μάτων της σκυροθραυστικής μονάδας που
αποτελούνταν από μεταφορικές ταινίες και
περιστρεφόμενα ταμπούρλα, με συστήματα
επείγουσας διακοπής της λειτουργίας τους,
σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (π.χ. σχοι-
νοδιακόπτες) . 

2. Την εταιρεία «STAFO (FURNITURE)
LTD» που δραστηριοποιείται στον τομέα

κατασκευής επίπλων, σε συνολικό πρόστιμο
€7500, για τις πιο κάτω παραβάσεις των περί
Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και
Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμών,
των περί Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφά-
λειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την
Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών
και των περί Ελαχίστων Προδιαγραφών για
τη Σήμανση Ασφάλειας και Υγείας στην Ερ-
γασία Κανονισμών, που έθεσαν σε κίνδυνο
εργοδοτουμένους της.

(α) Παράλειψη παροχής κατάλληλου το-
πικού συστήματος απαγωγής ή /και παρα-

κράτησης της
σκόνης στον
χώρο που χρησι-
μοποιούνταν τα
τριφτήρια. 

(β) Παράλειψη
εφοδιασμού (i) του μηχανήματος της πλά-
νιας και (ii) του δίσκου, με προφυλακτήρες
ή με συστήματα, τα οποία να εμποδίζουν την
πρόσβαση στα κινητά μέρη τους που παρου-
σίαζαν κίνδυνο μηχανικής επαφής. 

(γ) Παράλειψη τοποθέτησης στο ηλε-
κτρικό κύκλωμα τροφοδότησης των φορη-
τών ηλεκτρικών συσκευών αυτόματου δια-
κόπτη διαρροής υψηλής ευαισθησίας 30mA
(Residual Current Device). 

(δ) Παράλειψη παροχής ή εξασφάλισης
της ύπαρξης σήμανσης ασφάλειας ή /και
υγείας, για την ενημέρωση των εργοδοτου-

μένων της για τους υπαρκτούς ή πιθανούς
κινδύνους. 

(ε) Παράλειψη τοποθέτησης κατάλληλης
περίφραξης ικανοποιητικής αντοχής ή
άλλων κατάλληλων εμποδίων στη σκάλα
που οδηγεί στο μεσοπάτωμα καθώς και στα
άκρα του δαπέδου του μεσοπατώματος, για
παρεμπόδιση της πτώσης προσώπων από
ύψος. 

3. Την εταιρεία «CYPROMETAL LTD»
που δραστηριοποιείται στον τομέα των με-
ταλλικών κατασκευών, σε συνολικό πρό-
στιμο €3000, για τις πιο κάτω παραβάσεις
των περί Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφά-
λειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας
Κανονισμών και των περί Ασφάλειας και
Υγείας στην Εργασία Νόμων, που έθεσαν σε
κίνδυνο εργοδοτουμένους της και άλλα πρό-
σωπα στην εργασία.

(α) Παράλειψη διατήρησης κατάλληλων
εξόδων κινδύνου, στον χώρο των γραφείων
του 1ου ορόφου, που να οδηγούν σε κλιμα-
κοστάσιο. 

(β) Παράλειψη καθοδήγησης και ικανο-
ποιητικής επιτήρησης σε εργοδοτουμένους
της που εργάζονταν στο τμήμα συγκολλή-
σεων, για την εφαρμογή προληπτικών και
προστατευτικών μέτρων.

(γ) Παράλειψη παροχής ικανοποιητικών
συστημάτων απαγωγής καπνών, στα σημεία
όπου εκτελούνταν εργασίες συγκόλλησης. n

Με όρο εντολής τη διενέργεια συγ-
κριτικής μελέτης, στη βάση οικονο-
μικών παραμέτρων, η οποία θα επι-

κεντρώνεται στα χαρακτηριστικά του μονο-
ασφαλιστικού και του μικτού
(πολυασφαλιστικού) συστήματος ως προς
τη λειτουργικότητα, την αποτελεσματικό-
τητα και την οικονομική αποδοτικότητα των
συστημάτων, έφτασε στην Κύπρο αποστολή
εμπειρογνωμόνων από τον Παγκόσμιο Ορ-
γανισμό Υγείας και την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή.

Η πρωτοβουλία για την ετοιμασία της με-
λέτης ανήκει στο Υπουργείο Υγείας, το οποίο
και προχώρησε προς τον σκοπό αυτό στη δέ-
σμευση ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων διε-
θνούς κύρους. 

Σκοπός είναι η διερεύνηση των παραμέ-
τρων και η συλλογή στοιχείων για την εκπό-
νηση μελέτης, που θα απαντά στο καίριο
ερώτημα κατά πόσο η εφαρμογή ενός μονο-
ασφαλιστικού ή ενός μικτού ασφαλιστικού
συστήματος υγείας, δηλαδή η παροχή υπη-
ρεσιών ασφάλισης υγείας και από άλλους
ασφαλιστικούς οργανισμούς εκτός του Ορ-
γανισμού Ασφάλισης Υγείας, θα είναι απο-
τελεσματικότερη και οικονομικά αποδοτικό-
τερη. Για όλα τα παραπάνω το μνημόνιο
προβλέπει πως, χωρίς παρέκκλιση από τα
υφιστάμενα χρονοδιαγράμματα του ΓεΣΥ, θα
πρέπει παράλληλα να γίνει μια έρευνα από
ανεξάρτητο σύμβουλο, προκειμένου να εξε-
ταστεί η λειτουργική και οικονομική βιωσι-
μότητα του ΓεΣΥ, τόσο με έναν ασφαλιστικό

φορέα όσο και με περισσότερους. Το  κλιμά-
κιο των εμπειρογνωμόνων θα εξετάσει, επί-
σης, πώς και πότε θα είναι εφικτή η εφαρ-
μογή ενός μικτού ΓεΣΥ.

Το κλιμάκιο των εμπειρογνωμόνων, το
οποίο έχει ήδη αρχίσει εργασία, έφτασε στην
Κύπρο την περασμένη Δευτέρα, κατόπιν
πρόσκλησης του Υπουργού Υγείας κ. Φίλιπ-
που Πατσαλή, και θα παραμείνει στο νησί
για μια εβδομάδα. Στο πλαίσιο αυτό, έχει δι-
ευθετηθεί σειρά επαφών με τους άμεσα εμ-
πλεκόμενους φορείς, όπως τον Οργανισμό
Ασφάλισης Υγείας, τον Παγκύπριο Ιατρικό
Σύλλογο, συνδέσμους ασθενών, ιδιωτικά νο-
σηλευτήρια, τον Έφορο Ασφαλιστικών Εται-
ρειών κ.α..

Δεν αναφέρει η ανακοίνωση διευθετήσεις
για συναντήσεις με τους εκπροσώπους της
Συνδικαλιστικής πλευράς, η οποία είναι
ασφαλώς μεταξύ των άμεσα εμπλεκομένων.

Μεταξύ των παραμέτρων που θα μελετη-
θούν περιλαμβάνονται η βελτίωση των 
υπηρεσιών, η δυνατότητα αξιοποίησης επι-
πρόσθετων ασφαλιστικών προϊόντων σε ευ-
νοϊκότερες τιμές, η βελτίωση της αποτελε-
σματικότητας και της ποιότητας εξυπηρέτη-
σης, η ρύθμιση του ανταγωνισμού, η
διαφάνεια και η περαιτέρω συγκράτηση των
συνολικών δαπανών για την υγεία. 

Η ανακοίνωση επισημαίνει ότι ουδέποτε
έχει εκπονηθεί από την Κυβέρνηση η οποι-
αδήποτε μελέτη, η οποία να συγκρίνει το
μικτό και το μονοασφαλιστικό σύστημα
ασφάλισης υγείας. Εξού και η αναγκαιότητα

ετοιμασίας της πριν από την εφαρμογή του
ΓεΣΥ είναι επιβεβλημένη και εδράζεται στις
εμπειρίες άλλων ευρωπαϊκών χωρών, οι
πλείστες των οποίων ακολουθούν μικτό σύ-
στημα. Η μελέτη κρίνεται, επίσης, αναγκαία
ώστε στο ενδεχόμενο ενός μικτού συστήμα-
τος ΓεΣΥ, οι όποιες στρατηγικές αποφάσεις
για το ΓεΣΥ να ληφθούν στη βάση τεκμη-
ριωμένων στοιχείων από οργανισμούς διε-
θνούς κύρους, όπως είναι ο Παγκόσμιος Ορ-

γανισμός Υγείας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Υπενθυμίζεται ακόμη πως το νομοσχέδιο

που θα κατατεθεί από το Υπουργείο Υγείας
προς ψήφιση στη Βουλή θα προνοεί έναν και
μόνο παροχέα κρατικής ασφάλισης, τον 
Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας. Ωστόσο, το
νομοσχέδιο θα περιλαμβάνει αναφορά σε
προοπτική μετεξέλιξης του συστήματος σε
μικτό. n

Ετοιμάζεται από ξένους εμπειρογνώμονες
μελέτη μονοασφαλιστικού και μικτού ασφαλιστικού συστήματος υγείας 

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 παραστάσεις.
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 καρ-
διάς» του Λουκά Πραστίτη σε σκηνοθεσία Αίγλης Σπυριδάκη. Πριν από την παρουσίαση
του έργου ο Κωμικόταχυδακτυλουργός Steve Magic θα διασκεδάσει τα παιδιά. Την ίδια
μέρα ο Άγιος Βασίλης θα μοιράσει πλούσια δώρα στα παιδιά 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 Διοικητικού 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.

Σειρά παραλείψεων σε εξοπλισμό
οδήγησε στο δικαστήριο και καταδίκη
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Στην Επίσημη Εφημερίδα της 21ης Νοεμβρίου 2014
δημοσιεύθηκε διάταγμα της Υπουργού Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τις πρόνοιες

των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων το
οποίο θα αναφέρεται ως το περί Ασφάλειας και Υγείας στην
Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για την Ποιότητα του Αέρα
Εσωτερικού Χώρου) Διάταγμα του 2014.

Ο Κώδικας Πρακτικής για την Ποιότητα του Αέρα Εσω-
τερικού Χώρου, ο οποίος περιλαμβάνεται στο Παράρτημα
του Διατάγματος, παρέχει πρακτική καθοδήγηση για τη συμ-
μόρφωση με τις ειδικές για τον αερισμό υποχρεώσεις του
Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών.

Από το Μέρος Α΄ του Διατάγματος αναδημοσιεύουμε την
Εισαγωγή και τα Προβλήματα Υγείας.
Εισαγωγή

Η Ποιότητα του Αέρα Εσωτερικού Χώρου (ΠΑΕΧ) στα
κτήρια αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα που πρέπει να λαμ-
βάνεται υπ' όψη στην εκτίμηση του κινδύνου για την ασφά-
λεια και την υγεία των εργαζομένων καθώς και των τρίτων
προσώπων που μπορεί να βρίσκονται στα κτήρια αυτά. Από
την εκτίμηση του κινδύνου θα προκύψουν τα μέτρα τα οποία
πρέπει να λαμβάνει ο εργοδότης για να διασφαλίζει την
ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων καθώς και, καθόσον
είναι ευλόγως εφικτό, την ασφάλεια και υγεία τρίτων προ-
σώπων που μπορεί να βρίσκονται στα κτήρια αυτά.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό American Society of Heating,
Refrigerating and Αir Conditioning Engineers (γνωστός ως
ASHRAE), αποδεκτή ΠΑΕΧ είναι:

«Αέρας στον οποίον δεν περιέχονται γνωστοί ρυπογόνοι
παράγοντες σε συγκεντρώσεις οι οποίες κρίνονται ως βλα-
πτικές από Αρμόδιες Αρχές και όπου η ισχυρή πλειοψηφία
των εκτεθειμένων προσώπων (τουλάχιστον 80%) δεν εκ-
φράζει δυσαρέσκεια».

Τα προβλήματα που αφορούν την ΠAEX εμφανίζονται σε
κτήρια όπου η συγκέντρωση χημικών ή βιολογικών παρα-
γόντων είναι τέτοια που μπορεί να επιφέρει αρνητικές επι-
πτώσεις σε πρόσωπα εντός των κτηρίων. Μερικά από τα συ-
νήθη συμπτώματα της υγείας των εργαζομένων στις περι-
πτώσεις ακατάλληλης ή ανεπαρκούς ΠΑΕΧ είναι ο
πονοκέφαλος, η ναυτία, η κόπωση, η υπνηλία, η ζάλη, τα
αναπνευστικά προβλήματα, το σφίξιμο στο στήθος, ο ξηρός
λαιμός, τα εξανθήματα στο δέρμα, τα κόκκινα μάτια, η βου-
λωμένη μύτη, η καταρροή και η απώλεια συγκέντρωσης.

Τα συμπτώματα αυτά είναι κοινώς γνωστό ότι πιθανόν να
σχετίζονται με το σύνδρομο του άρρωστου κτηρίου (Sick
Building Syndrome) και του συνδρόμου ασθενειών που σχε-
τίζονται με το κτήριο (Building Related Illnesses). Δηλαδή
μπορεί να συνδέονται με ένα συγκεκριμένο σύνολο συμ-
πτωμάτων και κλινικών ανωμαλιών στους εργαζόμενους που
εργάζονται στον ίδιο χώρο.

Σε χώρους εργασίας στους οποίους επικρατεί συνεχής θό-
ρυβος, ανεπαρκής φωτισμός, ακατάλληλο θερμικό περιβάλ-
λον ή/και εργονομικά προβλήματα, είναι δυνατόν να προ-
κληθεί δυσφορία, που συχνά αποδίδεται λανθασμένα σε
συγκεντρώσεις χημικών ή βιολογικών παραγόντων στον
αέρα. Στο παρελθόν, τα συμπτώματα που αναφέρονταν από
τους εργαζόμενους σε ένα κτήριο συνήθως θεωρούνταν ψυ-
χολογικής φύσεως, επειδή αυτά ήταν μεταβλητά και υποκει-
μενικά και επειδή η ακριβής τους αιτία δεν ήταν δυνατόν να
εντοπιστεί.

Σήμερα, τα προβλήματα που αφορούν την ΠΑΕΧ στα κτή-
ρια μπορούν να εντοπιστούν με επιθεώρηση των χώρων ερ-
γασίας και ανάλυση των παραπόνων που αφορούν την υγεία
των εργαζομένων. Με συστηματικό έλεγχο συγκεκριμένων
παραγόντων στον αέρα των χωρων εργασίας καθώς και με
αποτελεσματικά προγράμματα συντήρησης και καθαρισμού
των κτηρίων, η πρόληψη και αποφυγή αρνητικών συμπτω-
μάτων στην υγεία των εργαζομένων στα κτήρια είναι εφικτή.

Στον παρόντα Κώδικα περιγράφονται τα πιθανά προβλή-
ματα που αφορούν την ΠΑΕΧ, οι διαδικασίες για εντοπισμό
των κυριοτέρων πηγών των παραγόντων που προκαλούν
προβλήματα στην ΠΑΕΧ καθώς και τα ενδεικνυόμενα μέτρα
για περιορισμό  / εξάλειψη τους. Σε κάποιες περιπτώσεις,
είναι δυνατόν να απαιτηθούν περίπλοκες και σύνθετες με-
τρήσεις, αναλύσεις των βλαπτικών παραγόντων και εξέταση
των σχετικών ευρημάτων από ομάδα ειδικών επιστημόνων.

Επίσης, στον Κώδικα αρχικά αναγνωρίζονται οι δείκτες
προβλημάτων ΠΑΕΧ προσδιορίζονται οι πιθανές αιτίες τους
και περιγράφεται το σχέδιο διορθωτικών ενεργειών για την
εξάλειψη ή τον έλεγχο των προβλημάτων. 

Ο Κώδικας Πρακτικής εκδίδεται με βάση το άρθρο 39 των
περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996
έως 2011. Ο Κώδικας εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της περί
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νομοθεσίας (Νόμων και
Κανονισμών) που διέπει όλους τους χώρους εργασίας και
στην οποία καθορίζονται ανώτατες τιμές έκθεσης σε διάφο-
ρους βλαπτικούς παράγοντες. Επίσης, να σημειωθεί ότι ο
Κώδικας αυτός σε καμία περίπτωση δεν καλύπτει θέματα Δη-
μόσιας Υγείας.

Τέλος, ο Κώδικας εστιάζεται σε θέματα ΠΑΕΧ που αφο-
ρούν μη βιομηχανικούς εσωτερικούς χώρους εργασίας όπως
είναι τα γραφεία, οι αίθουσες συνεδριάσεων, τα εκπαιδευ-
τικά ιδρύματα, οι χώροι υγειονομικής περίθαλψης και τα κα-
ταστήματα.

Πριν την έκδοση του ο Κώδικας τέθηκε σε δημόσια δια-
βούλευση.
Μέρος Α΄
Προβλήματα Υγείας

Όταν παρουσιάζεται πρόβλημα με την ΠΑΕΧ, συχνά η
υγεία των εργαζόμενων καταπονείται από την παρουσία
συμπτωμάτων όπως πονοκεφάλους, κόπωση, δυσκολία στην
αναπνοή, ρινική συμφόρηση, βήχα, φτέρνισμα, ερεθισμό του
δέρματος, ζαλάδα, ναυτία και / ή ερεθισμό / κοκκίνισμα στα
μάτια, τη μύτη και τον λαιμό.

Γενικά, οι εργαζόμενοι παρουσιάζουν αυτά τα συμπτώματα
μέσα σε λίγες ώρες από την έναρξη της εργάσιμης ημέρας
και αισθάνονται καλύτερα μετά την έξοδό τους από το κτή-
ριο. Είναι γεγονός ότι δεν επηρεάζονται όλοι οι εργαζόμενοι
στον ίδιο βαθμό από τα προβλήματα που αφορούν την
ΠΑΕΧ. Όπως και σε άλλες περιπτώσεις, δεν επηρεάζονται
δυσμενώς όλοι οι εργαζόμενοι. Οι πιο ευαίσθητοι ή πιο εκτε-
θειμένοι εργαζόμενοι παρουσιάζουν σχετικά συμπτώματα
νωρίτερα. Τυχόν επιδείνωση και / ή αύξηση της διάρκειας
των προβλημάτων που αφορούν την ΠΑΕΧ, επηρεάζει δυ-
σμενώς περισσότερους εργαζόμενους καθώς και την υγεία
τους. Μερικοί άνθρωποι μπορεί να μην είναι ευαίσθητοι στα
προβλήματα που αφορούν την ΠΑΕΧ κατά τα πρώτα χρόνια
της εργασίας τους, αλλά είναι πιθανόν η έκθεσή τους σε συγ-
κεκριμένη βλαπτική ουσία, να τους καταστήσει πιο επιρρε-

πείς σε προβλήματα υγείας όταν τα προβλήματα που αφο-
ρούν την ΠΑΕΧ σε ένα χώρο παρουσιάζουν έξαρση. Οι επι-
δράσεις στην ανθρώπινη υγεία περιλαμβάνουν την εμφάνιση
αλλεργιών στους εργαζόμενους καθώς και μιας σειράς συν-
δρόμων όπως αυτό του συνδρόμου του άρρωστου κτηρίου
(Sick Building Syndrome), του συνδρόμου ασθενειών που
σχετίζονται με το κτήριο (Building Related Illnesses) και του
πιο σπάνιου συνδρόμου πολλαπλής χημικής ευαισθησίας
(Multiple Chemical Sensitivity Syndrome). Ως εκ τούτου, ο
κάθε εργοδότης πρέπει να λαμβάνει μέτρα για την προστα-
σία της ανθρώπινης υγείας σε σχέση με τα κτήρια που χρη-
σιμοποιεί ως χώρους εργασίας.

Εάν εργαζόμενος παρατηρήσει οποιοδήποτε από τα πιο
πάνω συμπτώματα οφείλει να τα αναφέρει στον προϊστά-
μενό του για ενημέρωση του εργοδότη με σκοπό την ανά-
ληψη δράσης για επίλυση του προβλήματος.
Πιθανά αίτια προβλημάτων που αφορούν την ΠΑΕΧ

Τα κυριότερα προβλήματα που αφορούν την ΠΑΕΧ εμφα-
νίζονται ως αποτέλεσμα των ακόλουθων παραμέτρων:

- Ανεπαρκής παροχή εξωτερικού αέρα για θέρμανση, εξα-
ερισμό και συστήματα κλιματισμού (ΘΕΚ) (Heating, Venti-
lation, ΑίΓ Conditioning, HVAC)

- Κακός σχεδιασμός, ελλιπής συντήρηση, ανεπαρκής κα-
θαρισμός προβληματική λειτουργία των συστημάτων κλι-
ματισμού

- Ρύποι που βρίσκονται στον εξωτερικό αέρα που εισέρχε-
ται στο κτήριο

- Εκπομπές από πηγές στο εσωτερικό του κτηρίου, όπως
έκλυση αερίων από τα οικοδομικά υλικά, τα έπιπλα καθώς
και από άλλον εξοπλισμό

- Ελλιπής έλεγχος της θερμοκρασίας και της υγρασίας του
εσωτερικού του κτηρίου.
Ανεπαρκής παροχή εξωτερικού αέρα

Ένα τυπικό σύστημα ΘΕΚ λειτουργεί με τρόπο ώστε να
απομακρύνει τον αέρα από τους εσωτερικούς χώρους προς
το εξωτερικό του κτηρίου και να τον αντικαθιστά με νωπό
ατμοσφαιρικό αέρα. Τα φίλτρα του συστήματος ΘΕΚ κατα-
κρατούν τη σκόνη που υπάρχει στον εισερχόμενο ατμο-
σφαιρικό αέρα. Ακολούθως, το σύστημα θερμαίνει (ή ψύχει)
τον αέρα με βάση την προκαθορισμένη εσωτερική θερμο-
κρασία, και στη συνέχεια ο αέρας κυκλοφορεί στο εσωτερικό
του κτηρίου μέσω συστήματος αγωγών.

Επομένως, ανεπάρκεια παροχής εξωτερικού αέρα μπορεί
να δημιουργηθεί από:

- Σφραγισμένα παράθυρα που δεν ανοίγουν
- Συστήματα ΘΕΚ που δεν αντλούν επαρκή ποσότητα

ατμοσφαιρικού αέρα από τους εξωτερικούς χώρους. n

Διάταγμα περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
Κώδικας Ποιότητας αέρα εσωτερικού χώρου

Κυριότερα συμπτώματα που προκαλεί στον άνθρωπο η κακή
ΠΑΕΧ.



Με πλήρη επίγνωση της υποχρέω-
σης όλων μας να προσφέρουμε για
την ικανοποίηση των μόνιμα επει-

γουσών αναγκών σε αίμα συνάδελφοι σε
διάφορες υπηρεσίες έχουν ενταχθεί σε τα-
κτικούς αιμοδότες και πρόθυμα προσφέρουν
από το αίμα τους για ικανοποίηση αυτών
των αναγκών. 

Στα πλαίσια αυτά οι συνάδελφοι του Τμή-
ματος Γεωργίας συνεχίζοντας την ανταπό-
κριση τους σε αυτή την ύψιστη κοινωνική

ανάγκη στην συμμετείχαν σε αιμοδοσίες που
διοργανώθηκαν στα Κεντρικά και Επαρ-

χιακά Γεωργικά Γραφεία τους μήνες Οκτώ-
βριο και Νοέμβριο στη μνήμη του συναδέλ-
φου και μέλους του Κλαδικού Συμβουλίου
Δήμου Κλεάνθους. 

Την περασμένη Πέμπτη 27 Νοεμβρίου
διοργανώθηκε αιμοδοσία στα Κεντρικά Γρα-
φεία του Τμήματος Γεωργίας στην παρουσία
και του συναδέλφου Γενικού Γραμματέα της

Οργάνωσης μας Γλαύκου Χατζηπέτρου. Πα-
ρέστησαν επίσης η Διεύθυνση του Τμήματος
Γεωργίας, η μητέρα του εκλιπόντος και με-

γάλος αριθμός συναδέλφων. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κλάδου

Υπαλλήλων Τμήματος Γεωργίας ευχαριστεί
θερμά τους αιμοδότες συναδέλφους όπως
και όλους όσους παρέστησαν εκδηλώνοντας
με την παρουσία τους και τη δική τους στή-

ριξη στην κοινωνική αυτή προσφορά των
μελών. 

Τακτικοί αιμοδότες είναι πολλοί συνάδελ-
φοι σε Υπουργεία, Τμήματα και Υπηρεσίες
προσφέροντας το αίμα τους σε συνανθρώ-
πους μας που το έχουν τόση ανάγκη, αντα-
ποκρινόμενοι και στις εκκλήσεις του Κέν-

τρου Αίματος το οποίο τονίζει με κάθε ευ-
καιρία ότι οι ανάγκες σε αίμα είναι τεράστιες
και καλεί οργανωμένα σύνολα και ιδιώτες
εθελοντές αιμοδότες να το συνδράμουν

στην κορυφαία αυτή κοινωνική προσφορά. 
Στα πλαίσια αυτά το περασμένο Σάββατο

διοργανώθηκε αιμοδοσία στο Συνεδριακό
Κέντρο Φιλοξενία και προχθές Δευτέρα στο
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. 

Στις φωτογραφίες στιγμιότυπα από την αι-
μοδοσία στο Τμήμα Γεωργίας. n

ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 9

Πρόθυμη και σταθερή η προσφορά αίματος 
από συναδέλφους σε Υπουργεία, Τμήματα, Υπηρεσίες 

Την περασμένη Τετάρτη το Υπουρ-
γικό Συμβούλιο ενέκρινε τροποποι-
ητικό νομοσχέδιο με το οποίο εισά-

γονται διατάξεις για την καταβολή του Ελά-
χιστου Εγγυημένου Εισοδήματος σε
δικαιούχους, αναδρομικά:

1. Από την 1η Οκτωβρίου 2014, για αιτή-
σεις που υποβλήθηκαν μέχρι την 31η Αυ-
γούστου 2014, ανεξάρτητα από το αν η ημε-
ρομηνία κατά την οποία έχει καταστεί δι-
καιούχος είναι μεταγενέστερη της 1ης
Οκτωβρίου 2014. 

2. Από την 1η Νοεμβρίου 2014, για αιτή-
σεις που υποβλήθηκαν μέχρι την 30η Σε-

πτεμβρίου 2014, ανεξάρτητα από το αν η
ημερομηνία κατά την οποία έχει καταστεί δι-
καιούχος είναι μεταγενέστερη της 1ης Νο-
εμβρίου 2014. 

Το νομοσχέδιο προνοεί επίσης την ανα-
δρομική καταβολή του επιδόματος ενοικίου
και του επιδόματος κάλυψης των τόκων δα-
νείου με τις ίδιες επιφυλάξεις. 

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο διασφαλίζει
την αναδρομική καταβολή του ΕΕΕ στους
δικαιούχους σε περίπτωση καθυστέρησης
στην εξέταση της αίτησης τους για λόγους
που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αι-
τητή. n

Νομοσχέδιο για καταβολή
αναδρομικά του ΕΕΕ
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ΝEΑ ΑπO τηΝ ΕυρωπΑϊΚH EΝωση
Έρευνα / Επιμέλεια:
Κυριάκος  Ανδρέου

Εστιασμένο στον Ευρωπαϊκό Νότο 
το νέο σχέδιο επενδύσεων 300 δις 

Ο Πάπας απηύθυνε μήνυμα 
προς τους πολίτες της Ευρώπης

Η προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ήταν το κυρίαρχο
ζήτημα στο οποίο αναφέρθηκε ο Πάπας Φραγκίσκος στο πλαί-
σιο της επίσημης ομιλίας που παρέδωσε στο ΕΚ στις 25 Νοεμ-
βρίου. Η μετανάστευση, η προστασία του περιβάλλοντος, καθώς
και η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημο-
κρατίας ήταν μεταξύ των θεμάτων που υπογράμμισε, ενώ κά-

λεσε την Ευρώπη “να ανακαλύψει εκ νέου τον καλύτερο εαυτό της”. 
Ξεκινώντας την πανηγυρική συνεδρίαση, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρ-

τιν Σουλτς τόνισε ότι η απώλεια της εμπιστοσύνης των ανθρώπων στην πολιτική, τόσο σε
εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι “τεράστια”, προσθέτοντας ότι κανένα θεσμικό
όργανο δεν μπορεί να λειτουργήσει εάν δεν έχει τη στήριξη των πολιτών. “Ως εκ τούτου, πρέ-
πει όλοι να συνεργαστούμε για να ανακτήσουμε αυτήν τη χαμένη εμπιστοσύνη”, δήλωσε ο
ίδιος.

Ο Πρόεδρος Σουλτς υπογράμμισε επίσης τους “κοινούς στόχους” που έχουν η ΕΕ και η Κα-
θολική Εκκλησία “για την προώθηση των αξιών της ανεκτικότητας, του σεβασμού, της ισό-
τητας, της αλληλεγγύης και της ειρήνης”.

“Θα ήθελα να δώσω ένα μήνυμα ελπίδας και ενθάρρυνσης προς όλους τους πολίτες της
Ευρώπης”, είπε ο Πάπας Φραγκίσκος στους ευρωβουλευτές. Επεσήμανε ότι η αξιοπρέπεια
αποτέλεσε ακρογωνιαίο λίθο στη διαδικασία της ανοικοδόμησης της Ευρώπης μετά τον Δεύ-
τερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει την “ευθύνη να διατηρήσει ζωντανή τη δημοκρατία για
τους λαούς της Ευρώπης”, τόνισε ο Πάπας Φραγκίσκος επισημαίνοντας ότι δεν θα πρέπει να
επιτρέπεται η κατάρρευση των δημοκρατιών “υπό την πίεση των πολυεθνικών συμφερόν-
των”. “Ήρθε η ώρα να προωθήσουμε πολιτικές που δημιουργούν θέσεις απασχόλησης, αλλά
πάνω απ ‘όλα χρειάζεται να αποκαταστήσουμε την αξιοπρέπεια στην απασχόληση μέσω της
εξασφάλισης των κατάλληλων συνθηκών εργασίας” δήλωσε ο ίδιος.

“Η Ευρώπη βρισκόταν πάντα στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών για την προώθηση
της οικολογίας”, τόνισε ο Πάπας Φραγκίσκος, επισημαίνοντας ότι “σέβομαι το περιβάλλον δε
σημαίνει μόνο δεν το καταστρέφω”, αλλά επίσης “το χρησιμοποιώ για καλούς σκοπούς”, όπως
είναι η παροχή τροφίμων σε όσους τα έχουν ανάγκη και η μη σπατάλη τους.

Ο Πάπας Φραγκίσκος αναφέρθηκε επίσης στο ζήτημα των μεταναστευτικών ροών στην
ΕΕ. Δήλωσε ότι “δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να μετατραπεί η Μεσόγειος σε τεράστιο νε-
κροταφείο”. n

Η Κομισιόν δημοσίευσε το μηχανισμό για το πολυσυζητη-
μένο σχέδιο επενδύσεων ύψους 315δις ευρώ, που σε γενικές
γραμμές θα ενισχύσει την αλληλεγγύη καθώς αυτά τα χρή-
ματα θα προωθηθούν στο «φτωχό» νότο από τον «πλούσιο»
βορρά της ΕΕ.

Η ιδέα είναι να δημιουργηθεί ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο  Στρα-
τηγικών Επενδύσεων (EFSI) με 5δις να προέρχονται από την

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και 8 δις εγγυήσεις από τα υπάρχοντα ευρωπαϊκά ταμεία,
αποσκοπώντας να εξασφαλίσουν μια συνεισφορά ύψους 16 δις στο σύνολό τους από τα θε-
σμικά όργανα.

Η εγγύηση των 8δις θα έρθει σε μια περίοδο 3 ετών από την «Διευκόλυνση Συνδέοντας
την Ευρώπη» (3.3 δις), το πρόγραμμα για έρευνα της ΕΕ Horizon 2020 (2.7δις) και τα ανεκ-
μετάλλευτα κονδύλια αξίας 2δις ευρώ.

Βάσει των προαναφερθέντων, το Ευρωπαϊκό Ταμείο  Στρατηγικών Επενδύσεων θα έχει συ-
νολικά 21δις ευρώ και αναμένεται να δημιουργήσει 240δις ευρώ για μακροπρόθεσμες επεν-
δύσεις και 75δις ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις την περίοδο 2015-2017.

Ο πολλαπλασιασμός 15 φορές από την αρχική επένδυση για το τελικό ποσό θα επιτευχθεί
μέσω μιας σειράς μεθόδων, σύμφωνα με την εκτελεστική εξουσία της ΕΕ. Τα κεφάλαια του
EFSI θα χρησιμεύσουν ως πιστωτική προστασία για μια σειρά από νέες δραστηριότητες που
θα πραγματοποιηθούν μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

Αυτά περιλαμβάνουν τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση του χρέους για έργα υψηλού κιν-
δύνου, τα δάνεια μειωμένης εξασφάλισης και μια ποικιλία χρηματοδότησης ιδίων κεφαλαίων.
Αυτά τα μέσα μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης θα πρέπει να απευθύνονται σε ένα ευρύ
φάσμα τομέων, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών, της ενέργειας και της ψηφιακής οι-
κονομίας.

Εν τω μεταξύ, η χρηματοδότηση EFSI θα πάει επίσης και στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύ-
σεων (ΕΤΕ), το οποίο με τη σειρά του θα προσφέρει πιστωτική προστασία για μια σειρά νέων
δραστηριοτήτων που αποσκοπούν να επωφεληθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Εν τω μεταξύ, η Κομισιόν πιστεύει ότι τα επιμέρους κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν με-
γαλύτερη χρηματοδότηση για να συνεισφέρουν στο βασικό επενδυτικό σχέδιο. Είναι ένα μα-
κροπρόθεσμο επενδυτικό πρόγραμμα σχεδιασμένο για την αντιμετώπιση της έλλειψης επεν-
δύσεων που βιώνει σήμερα η Ευρώπη».

Δεδομένου ότι τα κεφάλαια προορίζονται να λειτουργούν ως μοχλοί για την ανάπτυξη, θα
υπάρξει μια τάση προς τις περιοχές - ιδιαίτερα οι χώρες της νότιας Μεσογείου - που υπέφε-
ραν ως αποτέλεσμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης. n

Προϋπολογισμός της ΕΕ: Το ΕΚ ζητάει
από τα κράτη να συμφωνήσουν

Οι ευρωβουλευτές εξέφρασαν τη δυσαρέσκεια τους για το
γεγονός ότι δεν επιτεύχθηκε συμφωνία για τον προϋπολο-
γισμό της ΕΕ για το 2014 και το νέο προϋπολογισμό για το
2015. Ζήτησαν από τα κράτη μέλη να επιδείξουν πολιτική
βούληση θέτοντας τέρμα στον αυξανόμενο αριθμό των
απλήρωτων λογαριασμών. Οι συνομιλίες με το Συμβούλιο
θα ξεκινήσουν εκ νέου αφού η Επιτροπή παρουσιάσει το νέο

σχέδιο προϋπολογισμού. 
“Έχουμε υποχρέωση να συμφωνήσουμε επί ενός λειτουργικού προϋπολογισμού για το 2014

και το 2015 είπε ο εισηγητής για τον προϋπολογισμό του 2014 GérardDeprez (Φιλελεύθεροι,
Βέλγιο)”.

Οι ευρωβουλευτές επέμειναν ότι πρέπει πρώτα να ξεκαθαριστεί το ζήτημα των λογαρια-
σμών που θα μείνουν απλήρωτοι το 2014 και μετά να προχωρήσουν οι συνομιλίες για τον
προϋπολογισμό του 2015.

“Η πρόταση μας είναι κατανοητή: πρέπει να πληρώσουμε αυτά που χρωστάμε. Δεν μπο-
ρούμε να καθυστερούμε τις πληρωμές στους πολίτες, τους οργανισμούς, τους φοιτητές.
Έχουμε περισσότερα από 28 δισ. ευρώ σε απλήρωτους λογαριασμούς, κάτι που είναι απαρά-
δεκτο, είπε μία εκ των εισηγητών για το 2015 EiderGardiazábalRubial (Σοσιαλιστές, Ισπα-
νία).

Για να λυθεί το πρόβλημα μακροπρόθεσμα οι ευρωβουλευτές ζήτησαν από την Επιτροπή να
παρουσιάσει σχέδιο για τη σταδιακή μείωση των απλήρωτων λογαριασμών, οι οποίοι αυξή-
θηκαν από 5 δισ. ευρώ το 2010 σε περίπου 28 δισ. έως το τέλος του 2014.

“Απαράδεκτη” η κίνηση του Συμβουλίου να παρουσιάσει τη θέση του την τελευταία ημέρα.
Οι συνομιλίες ήταν δύσκολο να ολοκληρωθούν με επιτυχία καθώς το Συμβούλιο παρουσίασε
τη θέση του μόλις την τελευταία ημέρα της περιόδου συνδιαλλαγής.

Ο πρόεδρος της επιτροπής Προϋπολογισμών του ΕΚ JeanArthuis (Φιλελεύθεροι Γαλλία),
τόνισε ότι ήταν “απαράδεκτο” που τα κράτη μέλη έστειλαν τους αντιπροσώπους τους χωρίς
να έχουν σαφή γραμμή διαπραγμάτευσης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει το νέο σχέδιο σε λίγες μέρες, κάτι που αφήνει πε-
ριθώριο δύο εβδομάδων για να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις προτού το ΕΚ μπορέσει
να ψηφίσει επί του συμφωνηθέντος κειμένου στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου.

Εάν δεν υπάρξει συμφωνία η ΕΕ θα πρέπει να λειτουργήσει με το σύστημα των “προσωρι-
νών δωδεκατημορίων”, δηλαδή να λειτουργήσει κάθε μήνα με το ένα δωδέκατο του συνολι-
κού ποσού για το 2014 ή του συνολικού ποσού του σχεδίου προϋπολογισμού για το 2015 (θα
επιλεχθεί όποιο από τα δύο είναι χαμηλότερο). n

Αυξάνονται οι θάνατοι 
από καρκίνο στην ΕΕ 

Παρόλο που ο συνολικός αριθμός των θανάτων μειώθηκε ελα-
φρώς κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών στην ΕΕ (-0,5%), ο
αριθμός των θανάτων που οφείλονται σε καρκίνο αυξήθηκε κατά
6,3%, σύμφωνα με νέα στοιχεία της Eurostat.

Ένας στους τέσσερις θανάτους στην ΕΕ προκαλείται από τον
καρκίνο, είπε η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ σε έκθεση που δη-

μοσιεύθηκε πριν λίγες μέρες, με βάση στατιστικά στοιχεία από το 2011.
Ωστόσο, για τους πολίτες της ΕΕ κάτω των 65 ετών, ο καρκίνος ήταν υπεύθυνος για περί-

που το 40% των θανάτων.
Μεταξύ του συνολικού πληθυσμού, ο καρκίνος προκάλεσε περισσότερο από το 30% όλων

των θανάτων σε ορισμένα κράτη μέλη, όπως στην Ολλανδία (31,9%), τη Σλοβενία (31,3%)
και την Ιρλανδία (30,5%), ενώ αντιπροσώπευσε λιγότερο από το ένα πέμπτο όλων των αιτιών
θανάτου στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, όπως η Βουλγαρία (15,6%), η Ρουμανία (19,1%)
και η Λιθουανία (19,9%).

Για όσους είναι κάτω των 65 ετών, ο καρκίνος αντιπροσώπευσε περίπου το 30% όλων των
θανάτων κατά μέσο όρο. Ενώ ήταν η αιτία των περισσότερων από το 40% όλων των θανάτων
σε ορισμένες χώρες, μεταξύ των οποίων στις Κάτω Χώρες (48,0%), την Ιταλία (45,2%), την
Ισπανία (43,9%) και τη Σλοβενία (40,9%), λιγότερο από το ένα τρίτο πέθανε λόγω καρκίνου
στην ίδια ηλικιακή ομάδα στη Λιθουανία (23,2%), τη Λετονία (24,2%), την Εσθονία (26,3%),
τη Βουλγαρία (26,7%) και τη Φινλανδία (28,4%).

Ο καρκίνος του πνεύμονα ήταν το κύριο είδος θανατηφόρου καρκίνου στην ΕΕ το 2011
(20,8% του συνόλου των θανάτων που οφείλονται στον καρκίνο), ακολουθούμενος από τον
καρκίνο του παχέος εντέρου (11,9%), τον καρκίνο του μαστού (7,2%), τον καρκίνο του παγ-
κρέατος (6,1%) και τον καρκίνο του προστάτη (10,2% του συνόλου των θανατηφόρων καρ-
κίνων μόνο για τον ανδρικό πληθυσμό).

Το 24.6% των συνολικών θανάτων στην Ελλάδα οφειλόταν στον καρκίνο το 2011, με τα πο-
σοστά για τις ηλικίες κάτω από 65 ετών να είναι 37.6% και άνω των 65 ετών 22.2%.

Τα αντίστοιχα ποσοστά για την Κύπρο ήταν: 21.3% των συνολικών θανάτων λόγω καρκί-
νου το 2011, 34% κάτω από 65 ετών και 18.6% άνω των 65.

Αξιοσημείωτο είναι ωστόσο, ότι η Ελλάδα είναι στην 4η θέση πανευρωπαϊκά στους θανά-
τους λόγω καρκίνου των πνευμόνων με ποσοστό 24.1%.

Στην πρώτη θέση είναι η Ουγγαρία (26.1%), η Ολλανδία (24.6%), το Βέλγιο (24.5%) και η
Πολωνία (24.1%). n
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AπΟ την EλλΑδΑ κΑι τΟν υπΟλΟιπΟ KΟσμΟ

BBC: Υπό εξαφάνιση η ορθοδοξία 
στην Τουρκία 

«Καμία χώρα της περιοχής, ούτε καν το Ιράν, δεν είναι
τόσο ομοιογενής από άποψη Ισλάμ όσο η Τουρκία», λέει
στο BBC ο συγγραφέας Τσενγκίζ Ακτάρ. «Είναι μια μονο-
χρωματική, μουσουλμανική χώρα».    

Μετά την ίδρυση της τουρκικής δημοκρατίας το 1923,
πραγματοποιήθηκε η «ανταλλαγή πληθυσμών» με την
Ελλάδα κατά την οποία περισσότεροι από ένα εκατομμύ-
ριο Έλληνες εγκατέλειψαν την Τουρκία και γύρω στους
300.000 μουσουλμάνους την Ελλάδα. Οι Έλληνες της

Κωνσταντινούπολης αρχικά διασώθηκαν αλλά ύστερα από την εξοντωτική φορολόγηση, τα
πογκρόμ του 1955 και τις μαζικές απελάσεις του 1964, η ελληνορθόδοξη κοινότητα συρρι-
κνώθηκε. 

«Η εθνοκάθαρση των μη μουσουλμανικών μειονοτήτων αποτέλεσε τεράστια «διαρροή
εγκεφάλων». Σήμανε επίσης την εξαφάνιση της αστικής τάξης διότι όχι μόνο ήταν εύποροι
αλλά ήταν και τεχνίτες. Η Κωνσταντινούπολη έχασε ολόκληρη την χριστιανική και την
εβραϊκή της κληρονομιά», προσθέτει ο κ. Ακτάρ. 

Οι Αρμένιοι ήταν η έτερη μεγάλη χριστιανική μειονότητα της Τουρκίας. Εκατοντάδες χι-
λιάδες απελάθηκαν, σκοτώθηκαν ή πέθαναν από πείνα το 1915. Από έναν πληθυσμό δύο
εκατομμυρίων Αρμενίων, μόνο 50.000 απομένουν σήμερα.   

Η χριστιανική μειονότητα ανησυχεί επειδή ο μουσουλμανικός εθνικισμός αυξήθηκε στα 11
χρόνια της διακυβέρνησης του Ερντογάν. Ο τούρκος πρώην πρωθυπουργός και νυν πρό-
εδρος έκανε ενέργειες υποστήριξης προς τους χριστιανούς, όπως την ψήφιση νόμου για την
επιστροφή της περιουσίας τους που είχε δημεύσει το κράτος και για να επιτραπεί να διδά-
σκονται χριστιανικά θρησκευτικά στα σχολεία. Αλλά τονίζει συνεχώς την ισλαμική ταυτό-
τητα και η βάση του είναι συντηρητικοί μουσουλμάνοι. 

Οι Καθολικοί, που αποτελούν την μικρότερη χριστιανική μειονότητα στην Τουρκία, σο-
καρίστηκαν από το κύμα δολοφονιών καθολικών ιεραπόστολων και ιερέων πριν από μερικά
χρόνια.

Το να είσαι Τούρκος σήμερα σημαίνει ότι οφείλεις να είσαι μουσουλμάνος», λέει ο πατέ-
ρας Ιουλιανός Πίστα. «Στο παρελθόν, περιφρονούσαν τους πιστούς μουσουλμάνους. Σή-
μερα ενθαρρύνεται η προσευχή της Παρασκευής. Η κοινωνία ισλαμοποιείται».

Το ισλάμ παραμερίστηκε από την κοσμική τουρκική δημοκρατία το 1923. Αλλά καθώς
σχηματιζόταν το τουρκικό έθνος, η θρησκεία έγινε μέρος της τουρκικής εθνικής ταυτότητας
το οποίο ενισχύθηκε σημαντικά επί Ερντογάν. n

Τα «έψαλε» ο Πάπας 
στο Ευρωκοινοβούλιο

Με αναφορές στον Πλάτωνα και τον Αριστο-
τέλη, ο Πάπας Φραγκίσκος κάλεσε από το βήμα
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρα-
σβούργο, την Ευρωπαϊκή Ένωση να εργαστεί για
την οικοδόμηση μιας Ευρώπης που «δεν ασχολεί-
ται μόνο με την οικονομία, αλλά κυρίως «με την
ιερότητα του κάθε ανθρώπου γύρω από τις αι-
ώνιες αξίες».

«Η Ευρώπη χρειάζεται φροντίδα, να υπερασπί-
ζεται και να προστατεύει τον κάθε άνθρωπο, κάθε άνδρα και γυναίκα» τόνισε ο ποντίφηκας
μέσα σε θυελλώδη χειροκροτήματα.

«Ένας από τους καλύτερους πίνακες του Ραφαήλ, που βρίσκεται στο Βατικανό, είναι η
Σχολή των Αθηνών» σημείωσε ο προκαθήμενος της καθολικής εκκλησίας και πρόσθεσε:

«Ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης είναι στο επίκεντρο. Ο Πλάτων δείχνει προς τον ουρανό,
στον κόσμο των ιδεών. Ο Αριστοτέλης δείχνει προς τα έξω, προς αυτόν που παρακολουθεί
τη σκηνή, προς τον κόσμο, την πραγματικότητα. Για μένα αυτή είναι η εικόνα και η ιστορία
της Ευρώπης, που συνδέει τον ουρανό και τη γη. Οι λαοί της Ευρώπης ανέκαθεν ξεχώριζαν.
Ο ουρανός είναι το άνοιγμα στον Θεό, ένα άνοιγμα το οποίο ανέκαθεν ήταν το κυρίαρχο
γνώρισμα των λαών της Ευρώπης, και η γη αναπαριστά την πρακτική και συγκεκριμένη ικα-
νότητα της Ευρώπης να αντιμετωπίζει καταστάσεις και προβλήματα».

Ο ποντίφικας απηύθυνε έκκληση για την προώθηση πολιτικών, που ενισχύουν την απα-
σχόληση, αλλά κυρίως την αποκατάσταση «της αξιοπρέπειας των εργαζομένων μέσω της
διασφάλισης των κατάλληλων συνθηκών εργασίας». 

Αναρωτήθηκε μάλιστα, «τι αξιοπρέπεια μπορεί να έχει ένας άνθρωπος που δεν έχει να
φάει και δεν διαθέτει τα ουσιώδη προς το ζην; Και το χειρότερο, όταν δεν έχει δουλειά, που
να του δίνει την αξιοπρέπεια;».

Ο Πάπας αναφέρθηκε, επίσης, και στο θέμα των παράτυπων μεταναστών, που κατακλύ-
ζουν τις χώρες της νότιας Ευρώπης και απηύθυνε έκκληση να σταματήσει η μετατροπή της
Μεσογείου σε «ένα τεράστιο νεκροταφείο».

Τόνισε ότι θέλει να φέρει ένα μήνυμα ελπίδας στους Ευρωπαίους που είναι δύσπιστοι απέ-
ναντι στους θεσμούς τους, υπό το βάρος της οικονομικής κρίσης και των πνευματικών κλυ-
δωνισμών σε μία κουλτούρα που δεν σέβεται την αξιοπρέπεια των ανθρώπων.

«Μια Ευρώπη που δεν είναι πλέον ανοιχτή στην υπερβατική διάσταση της ζωής, είναι μία
Ευρώπη που κινδυνεύει να χάσει την ψυχή της» είπε. n

Κάμερον: Πρόταση για νυστέρι 
σε δικαιώματα μεταναστών από την ΕΕ

Με το ευρωσκεπτικιστικό, ξενοφοβικό κόμμα
UKIP να βρίσκεται σε σταθερά ανοδική πορεία
και τα νέα στοιχεία για τη μετανάστευση στη «Γη-
ραιά Αλβιώνα» να επιφέρουν πλήγμα στη συντη-
ρητική κυβέρνηση, ο Ντέιβιντ Κάμερον ανακοί-
νωσε τις προτάσεις του για το αυστηρότερο νο-
μοθετικό πλαίσιο που θα προωθήσει για τους
μετανάστες από κράτη-μέλη.

Παίζοντας το χαρτί μίας ενδεχόμενης βρετανικής αποχώρησης από την ΕΕ [όπως είπε
απευθυνόμενος στις Βρυξέλλες, «εάν δεν εισακουστούν (οι αλλαγές), δεν μπορεί να απο-
κλειστεί τίποτα»], αναστατώνοντας τους Ευρωπαίους εταίρους του, ο Βρετανός πρωθυ-
πουργός εξήγγειλε τις αλλαγές που θα προωθήσει για τη Βρετανία εντός της ΕΕ: αυτές πε-
ριλαμβάνουν το να μην μπορούν οι μετανάστες από την ΕΕ να έχουν φορολογικές ελα-
φρύνσεις και πρόσβαση στην κοινωνική στέγαση για τέσσερα χρόνια, να μη διεκδικούν
παροχές και φοροελαφρύνσεις για παιδιά που ζουν εκτός των βρετανικών συνόρων, αλλά και
να περιοριστεί το δικαίωμά τους να φέρνουν μέλη της οικογένειάς τους στη χώρα.

Με το μεγαλύτερο ποσοστό μεταναστών το 2014 στη Βρετανία να έχουν προέλθει από τη
Βουλγαρία και τη Ρουμανία που εντάχθηκαν στην ΕΕ το 2007 και μόλις φέτος επωφελήθη-
καν του δικαιώματος της ελεύθερης μετακίνησης και εργασίας, ο Κάμερον προτείνει επι-
πλέον να μην μπορούν πολίτες κρατών που γίνονται μέλη της ΕΕ να εργάζονται στη «Γηραιά
Αλβιώνα» αν οι οικονομίες τους δεν συγκλίνουν με εκείνες των υπόλοιπων κρατών-μελών.
Επίσης οι μετανάστες θα καλούνται να εγκαταλείψουν τη Βρετανία εάν παραμένουν άνερ-
γοι για διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών.

Η Κομισιόν απάντησε για τις προτάσεις του Κάμερον ότι «αποτελούν τμήμα της δημό-
σιας συζήτησης» που «θα συζητηθούν χωρίς υστερίες, ήρεμα και προσεκτικά», ενώ σχολίασε
ότι «εξαρτάται από τους βουλευτές των χωρών να πολεμήσουν τις καταχρήσεις του συστή-
ματος και η ευρωπαϊκή νομοθεσία το επιτρέπει αυτό».

Πάντως έντονη ήταν η αντίδραση της αντιπολίτευσης, με τον Νάιτζελ Φάρατζ του UKIP
να λέει ότι ο Κάμερον άργησε 10 χρόνια για να καταλάβει τη σοβαρότητα του θέματος, ενώ
ο Εντ Μίλιμπαντ των Εργατικών ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός «δεν έχει καμία απολύτως
αξιοπιστία για τη μετανάστευση και ειλικρινά οι πολίτες δεν θα πιστέψουν τις νέες υποσχέ-
σεις του όταν έχει αθετήσει τις παλιές του υποσχέσεις». n

Με ευρεία πλειοψηφία ψηφίστηκε 
ο προϋπολογισμός της Γερμανίας

Η καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ εξασφάλισε με
άνεση και μεγάλη πλειοψηφία την υποστήριξη της
ομοσπονδιακής Βουλής, της Μπούντεσταγκ, στα
σχέδιά της να προωθήσει τον πρώτο ισοσκελισμένο
προϋπολογισμό στην σύγχρονη ιστορία της Γερμα-
νίας —έπειτα από 46 χρόνια— το 2015. Η Μπούν-
τεσταγκ ενέκρινε το σχέδιο του ισοσκελισμένου
προϋπολογισμού με 474 ψήφους υπέρ έναντι 113

κατά, ενώ καταγράφηκε μία αποχή.
Για μια «δέσμευση για το μέλλον» έκανε λόγο ο υπουργός Οικονομικών της χώρας Βόλφγ-

κανγκ Σόιμπλε σε συνέντευξή του στη δημόσια ραδιοφωνία Deutschlandfunk και πρόσθεσε
πως «όλοι μας θα έχουμε ως μέτρο σύγκρισης» τον προϋπολογισμό αυτό, ακόμη και οι κυ-
βερνήσεις που θα διαδεχθούν τη σημερινή, και συμπλήρωσε πως η τήρηση «της δέσμευσης
αυτής που αναλαμβάνουμε, αυτό θα είναι το δύσκολο». Πάντως η προσπάθεια της κυβέρ-
νησης μεγάλου συνασπισμού υπό την Μέρκελ να εκτελέσει τον πρώτο ισοσκελισμένο προ-
ϋπολογισμό στη Γερμανία μετά το 1969 επικρίθηκε από στελέχη της αντιπολίτευσης, που
καλούν το Βερολίνο να πράξει περισσότερα για να συμβάλει στην ανάκαμψη της οικονομίας,
τόσο στην ίδια τη χώρα, όσο και στην ευρωζώνη.

Οι εκκλήσεις από το κόμμα Η Αριστερά (Die Linke) και τους Πράσινους αντηχούν τις
προτροπές τόσο των εταίρων της Γερμανίας στην ευρωζώνη όσο και από την Ουάσινγκτον
το Βερολίνο να αυξήσει τις δημόσιες δαπάνες, ώστε να αυξηθεί η απασχόληση και να επι-
ταχυνθεί ο ρυθμός ανάπτυξης στην 18μελή νομισματική ένωση. Ο Σόιμπλε έχει παρουσιά-
σει σχέδια αύξησης κατά €10 δισεκ. των δημοσίων δαπανών για επενδύσεις, μέσα στα επό-
μενα τέσσερα χρόνια, επιμένοντας πάντως ότι δεν θα υπάρξει ομοσπονδιακός κρατικός δα-
νεισμός για τον σκοπό αυτό.

Το σχέδιο προϋπολογισμού προβλέπει ομοσπονδιακές κρατικές δαπάνες ύψους περίπου
€300 δισεκ., έναντι του στόχου του υπό εκτέλεση προϋπολογισμού για δαπάνες €269,5 δι-
σεκατομμυρίων. Πέρυσι η Γερμανία έκανε δημόσιες δαπάνες ύψους €307,8 δισεκατομμυ-
ρίων. Πάντως η χώρα συνεχίζει να έχει ένα χρέος το οποίο υπερβαίνει κατά πολύ το 60%
του ΑΕΠ της, το όριο με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Στα τέλη του 2013 το χρέος
(€2,150 τρισεκ.) αντιπροσώπευε το 78% του ΑΕΠ της Γερμανίας, με τον Σόιμπλε να επιθυ-
μεί να μειωθεί το επίπεδό του κάτω από το 60% ως το 2024. n
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ KAI EΠIΣTHMH

Στην πιο συναρπαστική εκδήλωση συνεργα-
τικής μάθησης έλαβαν μέρος 50 τυχεροί μαθη-
τές την περασμένη Κυριακή (23/11/14) στο GC
School Λευκωσίας. Στα πλαίσια της Ευρωπαϊ-
κής Εβδομάδας Ρομποτικής (EU Robotics
Week) οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί CEL
(Cypriot Enterprise Link) και CCS (Cyprus
Computer Society) διοργάνωσαν τη δωρεάν εκ-
δήλωση, με τίτλο hack{cyprus} Code School. 

Η εκδήλωση που έχει πλέον καθιερωθεί σαν θεσμός, έχει  στόχο την ενημέρωση της νεο-
λαίας σε θέματα προγραμματισμού, αλγορίθμων και μηχανικής με σκοπό την προώθηση της
πληροφορικής επιστήμης μέσα από ένα διασκεδαστικό τρόπο εκπαίδευσης.  Συγκεκριμένα,
στο πρώτο μέρος, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν στη δημιουργία κώδικα
ηλεκτρονικού υπολογιστή, να δημιουργήσουν γρήγορα κινούμενες φιγούρες και να λύσουν
σπαζοκεφαλιές. Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης οι μαθητές εφάρμοσαν τις γνώσεις που
απέκτησαν σε παιχνίδια -δοκιμασίες προγραμματίζοντας   πραγματικά ρομπότ!

Το hack{cyprus} Code School θα διοργανωθεί και στο σύντομο μέλλον, παρακολουθείτε
τις ιστοσελίδες και κοινωνικά δίκτυα των διοργανωτών για ενημέρωση
CEL www.projectcel.com www.twitter.com/cyentlink www.facebook.com/CypriotEnterpri-
seLink
CCS www.ccs.org.cy / www.facebook.com/CyprusComputerSociety. n

Code School από το CEL & CCS
με συμμετοχή 50 μαθητών

Ο Όμιλος Πνευματικής Ανανεώσεως και το Πολιτιστικό
Κέντρο LITERATURA ET ARTES διοργανώνουν εκδήλωση
για το βιβλίο «Κοινωνικός Ανθρωπισμός» του παιδαγωγού και
συγγραφέα Μιχαλάκη Ι. Μαραθεύτη. Η εκδήλωση θα πραγ-
ματοποιηθεί την Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 5.00μ.μ.
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (Καλλιπόλεως 75), Αίθουσα Α008.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει: 1. Παρουσίαση του βιβλίου
από τη φιλόλογο, συγγραφέα και κριτικό Χρυσόθεμιν Χατζη-
παναγή  και 2. Ανάγνωση αποσπασμάτων από τον φιλόλογο
και στιχουργό Σταύρο Σταύρου.  

Ο Κοινωνικός Ανθρωπισμός στοχεύει στην απαλλαγή της
ανθρωπότητας από τον ηγεμονισμό, με την αλλαγή του οικο-
νομικού συστήματος και την αναμόρφωση του ανθρώπου- πο-

λίτη. Ο συγγραφέας, στο βιβλίο του αυτό, στέλνει το μήνυμα πως Κοινωνικός Ανθρωπισμός
είναι  μια νέα πρόταση ζωής, στην οποία η υπέρβαση του ατομικισμού επιδιώκεται παράλ-
ληλα με τον έλεγχο των τριών πηγών της εξουσίας (ηγετική εξουσία, στρατιωτική εξουσία
και πλούτος) και με τη βελτίωση των θεσμών της κοινωνίας. 

Η Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Μαίρη Κουτσελίνη, σημειώνει για το βιβλίο:
«Είναι ένα ισχυρό κάλεσμα για ενδοσκόπηση και ανάλυση της σύγχρονης κρίσης και των βα-
θύτερων αιτίων της. Μέσα από μια ιστορική αναδρομή σε όλους τους μεγάλους σταθμούς
του πολιτισμού, ο συγγραφέας αναδεικνύει την ανάγκη για μια νέα θεώρηση της συνύπαρ-
ξης των πολιτών και ανασυγκρότηση του κοινωνικού κα οικονομικού συστήματος, προς ένα
κοινωνικό ανθρωπισμό, όπου θα εναρμονίζονται τα ατομικά συμφέροντα με τις υποχρεώσεις
του πολίτη, η ατομικότητα με την πολιτότητα.». n

«Κοινωνικός Ανθρωπισμός»
με τον Μιχαλάκη Ι. Μαραθεύτη

Το Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2014 η Αίθουσα
Τελετών του Πανεπιστημίου Κύπρου θα μετα-
τραπεί σε ρετρό μουσική σκηνή του 30΄ με τη
βοήθεια των The Speakeasies swing band.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει
το μουσικό αφιέρωμα σε γνωστές μελωδίες
swing και jazz από ένα συγκρότημα που το χα-
ρακτηρίζει το κέφι και η αστείρευτη ενέργεια,
με προσήλωση και σεβασμό στο είδος της μου-
σικής που πρεσβεύουν. 

Το σουίνγκ (swing) είναι ένα είδος της τζαζ
μουσικής που έγινε αυτόνομο και αναγνωρί-

σιμο στυλ κατά τη δεκαετία του 1930 στις Η.Π.Α. Αποτελεί ουσιαστικά έναν ενδιάμεσο
σταθμό ανάμεσα στην παραδοσιακή και τη μοντέρνα τζαζ. Η ονομασία του προέρχεται από
το αγγλικό ρήμα swing, που σημαίνει κουνιέμαι, αιωρούμαι, ακριβώς γιατί η μουσική ήταν
εύθυμη και ρυθμική και γιατί συνδυαζόταν με τον αντίστοιχο χορό που απαιτούσε ευκινησία.

Οι The Speakeasies Swing Band έχουν παίξει σε μεγάλες συναυλίες και φεστιβάλ. Έκαναν
την πρώτη τους εμφάνιση στο Swingalonica τον Μάιο του 2010 στο Block33. Έκτοτε, έχουν
εμφανιστεί αρκετές φορές τόσο στο Block όσο και σε άλλες συναυλίες σε όλες τις πόλεις της
Ελλάδας, αλλά και σε φεστιβάλ του εξωτερικού όπως στο Sommerset της Μ. Βρετανίας και
στο 15o Διεθνές Φεστιβάλ Τζαζ του Μπάνσκο στη Βουλγαρία. n

Συναυλία των The Speakeasies swing
band στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Την αναδιοργάνωση και επαναδρα-
στηριοποίηση της Δημοτικής Βιβλιο-
θήκης Πάφου υποστηρίζει το Πανεπι-
στήμιο Κύπρου μετά την υπογραφή
Συμφωνίαε μεταξύ της Κυπριακής
Ένωσης Βιβλιοθηκονόμων – Επιστη-
μόνων Πληροφόρησης (ΚΕΒΕΠ) και
του Δήμου Πάφου.

Στην εφαρμογή της Συμφωνίας εμ-
πλέκεται και η Βιβλιοθήκη του Πανε-

πιστήμιου Κύπρου, όπως και η αντίστοιχη του ΤΕΠΑΚ, οι οποίες δεσμεύονται  «να συμβά-
λουν σε όποιο σημείο του έργου χρειαστεί έχοντας υποστηρικτικό ρόλο». 

Η συμφωνία η οποία θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2015 και θα διαρκέσει ένα
έτος, έγινε εφικτή μετά από επικοινωνία του Δήμου Πάφου με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και
συγκεκριμένα με τον Πρύτανη, Καθηγητή Κωνσταντίνο Χριστοφίδη και με τον τέως Διευ-
θυντή Βιβλιοθήκης Δρ Φίλιππο Τσιμπόγλου, οι οποίοι πραγματοποίησαν τις αρχικές επα-
φές. Οι επαφές και η συνεργασία που προέκυψε εντάσσονται στο πλαίσιο της κοινωνικής
προσφοράς του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Ο Πρύτανης, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης σημείωσε ότι το Πανεπιστημίου Κύ-
πρου έχοντας τη μεγαλύτερη βιβλιοθήκη της χώρας (όσον αφορά τον όγκο υλικού, τον
αριθμό προσωπικού, τις κτηριακές εγκαταστάσεις, τον τεχνολογικό εξοπλισμό κ,λπ) είναι σε
θέση και επιθυμεί να προσφέρει την εμπειρογνωμοσύνη του και να στηρίζει τις άλλες κυ-
πριακές βιβλιοθήκες. «Στόχος μας είναι να συνεισφέρουμε έμπρακτα στην αναβάθμισή τους
και στη βελτίωση της ποιότητας των  υπηρεσιών τους προς το κοινό» πρόσθεσε. n

Επαναλειτουργία βιβλιοθήκης Πάφου
ζητά το Πανεπιστήμιο

Έφυγε στις  24 Νοεμβρίου σε ηλικία 95 ετών η Λου-
λού Συμεωνίδου, για πολλά χρόνια διευθύντρια του
Εθνικού Ωδείου Κύπρου, που η ίδια ίδρυσε και με δι-

κούς της αγώνες αναγνωρίστηκε από το ελληνικό κράτος.
Η Λουλού Συμεωνίδου σε ηλικία μόλις 8 χρονών, άρχισε

μαθήματα πιάνου στο τότε
νεοϊδρυθέν από τον Κυ-
βερνήτη  Ρόναλντ Στορς
‘Ωδείον Κύπρου’.

Απεφοίτησε με Δίπλωμα
Πιάνου και συνέχισε τις
σπουδές της στην Αθήνα,
από όπου επέστρεψε για
να εργασθεί για λίγο ως
εκπαιδεύτρια. Το Σεπτέμ-
βριο του 1947 ίδρυσε μαζί

με τον γνωστό τότε μουσικοδιδάσκαλο Ησαΐα Καλμάνοβιτς
το «Ωδείον Κύπρου». Στα συντηρητικά χρόνια της μεταπο-
λεμικής περιόδου αγωνίστηκε με πίστη και πείσμα για να
υπερνικήσει προκαταλήψεις και στενές αντιλήψεις της επο-
χής, επιδιώκοντας ταυτόχρονα τη σύνδεση του Ωδείου με
τον ελληνικό κορμό, που την πέτυχε το 1948 με τη συμβολή
του εθνικού μουσουργού και ακαδημαϊκού Μανώλη Καλο-
μοίρη που παρέμεινε συνεργάστης.

Στους πολλούς εκλεκτούς συνεργάτες της  Λολούς Συμε-
ωνίδου και ο Γιάγκος Μιχαηλίδης και ο Vahan Bedelian, διά-
σημοι κύπριοι μουσουργοί.

Τη δεκαετία του ’50 η Λουλού Συμεωνίδου ίδρυσε και
Σχολή Μπαλέτου στο Εθνικό Ωδείο Κύπρου, που ήταν η
πρώτη στην Κύπρο και Σχολή Μονωδίας, οι οποίες θεωρή-
θηκαν απρεπείς για την εποχή εκείνη.

Αρχές της δεκαετίας του ’60 ίδρυσε τη Χορωδία του Εθνι-

κού Ωδείου Κύπρου και το 1965 ανέβασε με τη Χορωδία και
Ορχήστρα Εγχόρδων του Ωδείου την όπερα του Glόck «Ορ-
φέας και Ευρυδίκη» υπό τη διεύθυνση του Γιάγκου Μιχαη-
λίδη.

Ακολούθησαν πολλά άλλα έργα κλασικής μουσικής,
πολλά των οποίων εκτελούνται για πρώτη φορά στην
Κύπρο. 

Συναυλίες δόθηκαν και εκτός Κύπρου, στην Αγγλία και τη
Γερμανία.

Τον Ιανουάριο 1995 της απονέμεται από τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας Γλαύκο Κληρίδη το «Βραβείο Μελίνας Μερ-
κούρη» και τον Οκτώβριο του 2001, τιμήθηκε από τον Ελ-
ληνικό Πνευματικό Όμιλο Κύπρου (ΕΠΟΚ) για την πολυετή
προσφορά της. Το Φεβρουάριο 2003, τιμήθηκε με το «Αρι-
στείον Γραμμάτων, Τεχνών και Επιστημών» του Υπουργείου
Παιδείας  και Πολιτισμού. n 

Ήταν πρωτοπόρος και ακάματη στον αγώνα για μουσική παιδεία



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. Θεαματική κίνηση στο μπάσκετ (πληθ.) –
Κάθε κλειστή ομάδα.
2. Υπάρχει και τέτοιος αυτουργός – Τιμητική
προσφώνηση.
3. Ιερός για τους αρχαίους Αιγυπτίους (αιτ.)
– Αρχή … αγγελίας – Προτασιακό επίρρημα.
4. Αγγλικό σύμφωνο – Κατά μία έννοια η κα-
χεκτική ανάπτυξη του φυτού.
5. Πόλη της Βοσνίας – Ο αριθμός 55 με
γράμματα.
6. Τετράστιχα περσικά ποιήματα.
7. Γυναικείο όνομα – Ξενική άρνηση.
8. … λίφτιγκ: η αιχμή του δόρατος στις αι-
σθητικές χειρουργικές επεμβάσεις – Έργο του Μάξιμ Γκόρκι.
9. Άφωνη … Καίτη – Δεν στερούνται προσόντων.
10. Γνωστή μπύρα – Από τις ωραιότερες και ιστορικότερες πόλεις της Ισπανίας.
11. Η κατάσταση ψυχικής και πνευματικής έξαρσης και έμπνευσης (αιτ.) – Μόλις.
KAΘΕΤΑ
1. Χαρακτηρίζεται από μεγάλη περιεκτικότητα πληροφοριών και ελλειπτική έκφραση.
2. Ήρωας του Δουμά – Θυμίζει την Παπαρίζου – Σύνδεσμος (αρχ.).
3. Έγινε πρωθυπουργός της Αγγλίας σε ηλικία 24 ετών – Επινοημένος, φανταστικός.
4. Βρετανικό πολιτικό περιοδικό.
5. Ιρλανδός συγγραφέας – Γυναικείο όνομα – Συντομογραφία του ενός χιλιοστού του χιλιό-
γραμμου.
6. … Κρούζ: Παραγουανός επιθετικός – Το χαϊδευτικό δημοφιλούς παίκτη του ΑΠΟΕΛ.
7. Υποκοριστικό για ιδιαίτερα αγαπητό πρόσωπο.
8. Τροπικός δείκτης - … Λάνκα: Νησιώτικη χώρα Ν/Α των Ινδιών – Γαλλική πόλη.
9. Ήταν το επίσημο όνομα της Ταϊλάνδης μέχρι το 1949 – Εξωτικό ποώδες φυτό.
10. Η μεγαλύτερη σε πληθυσμό πόλη του Καναδά – Λειτούργησε ως πολιτικό κόμμα στην Ελ-
λάδα μεταξύ 1951 – 1967.
11. Στο αγώνισμα αυτό διακρίθηκε ο Λεωνίδας Σαμπάνης – Προπονητής της Εθνικής Ουα-
λίας.
Oι λύσεις στη σελίδα 14
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 Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία ενόψει της
εορταστικής περιόδου ανακοινώνουν
ότι για να καταστεί δυνατή η παρά-

δοση της αλληλογραφίας πριν τα Χριστού-
γεννα, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτε-
ρικό, αυτή θα πρέπει να ταχυδρομηθεί έγ-
καιρα και οπωσδήποτε πριν από τις πιο κάτω
ημερομηνίες:

1. Αλληλογραφία Εξωτερικού
(α) Ταχυδρομείο Β΄ Προτεραιότητας 
Ταχυδρομικά αντικείμενα
(Επιστολές, Χριστουγεννιάτικες κάρτες,

δέματα κλπ.): Μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου.
(β) Ταχυδρομείο Α΄ Προτεραιότητας 
Ταχυδρομικά αντικείμενα
(Επιστολές, Χριστουγεννιάτικες κάρτες,

δέματα κλπ.): Μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου.
2. Αλληλογραφία Εσωτερικού
(α) Ταχυδρομείο Β΄ Προτεραιότητας 
Ταχυδρομικά αντικείμενα
(Επιστολές, Χριστουγεννιάτικες κάρτες,

δέματα κλπ.): Μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου.
(β) Ταχυδρομείο Α΄ Προτεραιότητας 

Ταχυδρομικά αντικείμενα
(Επιστολές, Χριστουγεννιάτικες κάρτες,

δέματα κλπ.): Μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου.
3.Υπόλοιπη αλληλογραφία
Αλληλογραφία που θα ταχυδρομηθεί μετά

τις πιο πάνω ημερομηνίες, πιθανόν να παρα-
δοθεί μετά τα Χριστούγεννα και την Πρω-
τοχρονιά, λόγω της μεγάλης ταχυδρομικής
κίνησης που παρατηρείται σ’ όλες τις χώρες
τη συγκεκριμένη εορταστική περίοδο. 

4. Για έγκαιρη διεκπεραίωση της αλλη-
λογραφίας θα πρέπει το κοινό όπως: 

(α) ταχυδρομεί έγκαιρα την αλληλογρα-
φία του,

(β) αναγράφει ορθά και καθαρά τις διευ-
θύνσεις, συμπεριλαμβανομένου του ταχυ-
δρομικού κωδικού αριθμού,

(γ) επικολλά τα αναγκαία γραμματόσημα
στην πάνω δεξιά γωνιά του φακέλου,

(δ) καταθέτει αλληλογραφία με μεγάλο
αριθμό αντικειμένων στα κατά τόπους Τα-
χυδρομικά Γραφεία αντί στα γραμματοκιβώ-
τια δρόμου. n

Διευθετήσεις Ταχυδρομείων 
για τα Χριστούγεννα

Ηέρευνα ‘Χρήση Τεχνολογιών Πλη-
ροφορικής και Επικοινωνιών στα
Νοικοκυριά 2014’ για την οποία η

συλλογή των στοιχείων έγινε με προσωπικές
συνεντεύξεις και η κάλυψη ήταν παγκύπρια
σε σύνολο 1.884 νοικοκυριών και 4.141 ατό-
μων ηλικίας 16 – 74 ετών έδειξε τα πιο κάτω:

• Σημαντική αύξηση παρουσιάζει το πο-
σοστό των νοικοκυριών που διαθέτουν υπο-
λογιστή με οθόνη αφής (tablet) φθάνοντας
το 32,8% το 2014 σε σχέση με 18,7% το 2013.

• Το 95,5% των νοικοκυριών με εξαρτώ-
μενα παιδιά διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολο-
γιστή, ενώ στα νοικοκυριά όπου δεν υπάρ-
χει εξαρτώμενο παιδί, το ποσοστό είναι μόνο
63,2%.

• Κατά το 2014 συνεχίστηκε η αύξηση της
πρόσβασης στο Διαδίκτυο από τα νοικοκυ-
ριά όπου έφτασε το 68,6% σε σχέση με 64,7%
το 2013. Ταυτόχρονα, αύξηση παρατηρή-
θηκε και στο ποσοστό των ατόμων που χρη-
σιμοποίησαν το Διαδίκτυο, από 65,5% το
2013 σε 69,3% το 2014.

• Η ευρυζωνική σύνδεση χρησιμοποιείται
πλέον από όλα τα νοικοκυριά για την πρό-
σβαση στο Διαδίκτυο (99,9%).

• Το 7,1% των νοικοκυριών έχουν πρό-
σβαση στο Διαδίκτυο μέσω κινητής σύνδε-
σης (μέσω κινητού τηλεφώνου, κάρτας,
USB).

• Πιο συχνοί χρήστες του Διαδικτύου είναι
τα άτομα ηλικίας 16 – 24 ετών (96,4%) και οι
μαθητές/φοιτητές (98,7%). Το ποσοστό αυτό

μειώνεται σημαντικά με την αύξηση της ηλι-
κίας καθώς μόλις 15,2% των ατόμων ηλικίας
65 – 74 χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο. Οι άν-
τρες χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο πιο συχνά
από τις γυναίκες με ποσοστό 67,0% και
63,8% αντίστοιχα.

• Οι πιο δημοφιλείς δραστηριότητες στο
Διαδίκτυο είναι η αναζήτηση πληροφοριών
για αγαθά ή υπηρεσίες και η αποστολή/
λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (89,0% και
73,8% επί των ατόμων που χρησιμοποιούν το
Διαδίκτυο, αντίστοιχα).

• Το 18,4% των ατόμων που χρησιμοποί-
ησαν το Διαδίκτυο το πρώτο τρίμηνο του
2014, χρησιμοποίησαν αποθηκευτικούς χώ-
ρους στο Διαδίκτυο (π.χ. Dropbox, Win-
dows Onedrive/Skydrive, Google Drive) ή
υπηρεσίες ανταλλαγής αρχείων (π.χ. Picasa,
Flickr).

• Αγορές μέσω Διαδικτύου πραγματοποί-
ησαν το 23,1% των ατόμων ηλικίας 16 – 74
κατά το πρώτο τρίμηνο του 2014. Πρώτο
στις προτιμήσεις τους είναι τα είδη ένδυσης
ή αθλητικά είδη με ποσοστό 60,6% και ακο-
λουθούν οι διευθετήσεις σχετικά με διακο-
πές (εισιτήρια, ξενοδοχεία, ενοικίαση αυτο-
κινήτου κ.λπ.) με ποσοστό 54,4%.

Αναλυτικά αποτελέσματα της έρευνας
είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο της Στατιστι-
κής Υπηρεσίας (http://www.cystat.gov.cy)
στο Στατιστικό Θέμα ‘Επιστήμη και Τεχνο-
λογία/ Κοινωνία της Πληροφορίας’. n

Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής 
και επικοινωνιών στα νοικοκυριά 2014

ΚΡΑΤΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 

ΓΙΑ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ ΞΥΣΤΩΝ ΛΑΧΕΙΩΝ
Παρόλο που ελάχιστα ξυστά λαχεία των πιο κάτω παιχνιδιών παραμένουν ανεξαργύ-

ρωτα, καλούμε τους κατόχους τους να τα παρουσιάσουν για εξαργύρωση το αργότερο
μέχρι 19 Δεκεμβρίου, 2014.

Μετά την πιο πάνω ημερομηνία όσα βραβεία παραμείνουν αζήτητα θα μεταφερθούν
στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.

Λεπτομέρειες των παιχνιδιών που επηρεάζονται φαίνονται πιο κάτω:
1. «ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΟ» Ξυστό Λαχείο: Το παιχνίδι με αρ: 0484
2. «ΜΙΝΙ» Ξυστό Λαχείο: Το παιχνίδι με αρ: 154Α
3. «ΣΟΥΠΕΡ» Ξυστό Λαχείο: Το παιχνίδι με αρ: Α174
4. «ΜΕΓΑΛΟ» Ξυστό Λαχείο: Το παιχνίδι με αρ: Μ054
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Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ. 13

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών πληροφορεί το καταναλω-
τικό κοινό ότι έχει εντοπίσει στην

αγορά το πιο κάτω προϊόν, το οποίο δε φέρει
σήμανση СЄ και δε συμμορφώνεται με τις
βασικές απαιτήσεις ασφάλειας της οδηγίας
για τον Ηλεκτρολογικό Εξοπλισμό Χαμηλής
Τάσης (LVD), αφού εμπερικλείει ουσιαστι-
κούς και σοβαρούς κινδύνους ασφάλειας για
το χρήστη, και ως εκ τούτου, έχει διατάξει
την απόσυρσή του από την αγορά.

Κατηγορία: Συσκευές προσωπικής φρον-
τίδας

Είδος: Στεγνωτήρας μαλλιών
Κατασκευαστής: Guangdong Huanengda

Electrical Appliances Co.,Ltd

Εμπορική επωνυμία: Primo
Μοντέλο: KF-3037
Χώρα κατασκευής: Κίνα
Ηλεκτρονικός κωδικός αναγνώρισης:

5202963069758 (στη συσκευασία)
Διανομέας: THREE WAY HI TECH LTD
Εισαγωγέας: ALFA LAMDA A.E.
Κίνδυνος: Ηλεκτροπληξία και εγκαύματα
Προτρέπονται οι καταναλωτές που έχουν

στην κατοχή τους το πιο πάνω προϊόν να μην
το χρησιμοποιούν.

Όποιος χρειάζεται πληροφορίες ή διευ-
κρινίσεις για τα δικαιώματα του κατανα-

λωτή, που αφορούν στο συγκεκριμένο προ-
ϊόν, μπορεί να επικοινωνεί με την Υπηρεσία
Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτή
στο τηλέφωνο 1429 (γραμμή καταναλωτή).

Παρακαλείται επίσης οποιοσδήποτε γνω-
ρίζει σημείο πώλησης τέτοιας συσκευής ή
χρειάζεται επιπρόσθετες πληροφορίες ή 
διευκρινίσεις να επικοινωνεί με το Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών στα τη-
λέφωνα 22800412 και 22800522 ή στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: director@ems.mcw.
gov.cy ή στο τηλεομοιότυπο 22348202. n

Στεγνωτήρας μαλλιών ακατάλληλος για χρήση

Για μια σειρά από φυσικές τροφές δεν είναι ιδιαίτερα
γνωστό πόσο ωφέλιμες είναι στη διατροφή μας και οι
ξεχωριστές ευεργετικές ιδιότητές τους για την υγεία

μας, καθώς ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα και προ-
στατεύουν ζωτικά όργανα του οργανισμού μας. Αναφέρον-
τας ενδεικτικά τα παντζάρια του βελτιώνουν την άμυνα του
οργανισμού, μειώνουν τη χοληστερόλη, τα κολοκυθάκια,
που είναι θρεπτικά με λίγες θερμίδες, αλλά προστατεύουν
και τα μάτια μας, τις τομάτες που είναι πλούσιες σε βιταμί-
νες, έχουν αντιοξειδωτική και καρδιοπροστατευτική δράση.
Πολύτιμη τροφή είναι και η μελιτζάνα, το κυδώνι, το κου-
νουπίδι, το μπρόκολο, το σταφύλι...
Πατζάρια

Τα πατζάρια, μεταξύ άλλων πολύτιμων θρεπτικών συστα-
τικών, περιέχουν την αντιοξειδωτική ουσία βητακυανίνη,
στην οποία οφείλεται και το βαθύ κόκκινο χρώματος. Η
ουσία δρα έναντι των ελευθέρων ριζών και περιορίζει τη
βλάβη που προκαλούν στο νευρικό σύστημα, στους πνεύ-
μονες και στο γαστρεντερικό σύστημα. Επίσης οι φυτικές
ίνες του παντζαριού εκτός από το ότι συμβάλλουν στην καλή
εντερική λειτουργία, βρέθηκε σε μελέτες ότι συντελούν και
στη μείωση των επιπέδων χοληστερόλης στο αίμα.
Κολοκυθάκια

Τα κολοκυθάκια είναι γνωστό ότι κυριαρχούν σε πολλές
κουζίνες και μπορούν να μαγειρευτούν ποικιλοτρόπως,
χωρίς πολλές θερμίδες. Τα 100 γρ νερόβραστα κολοκυθάκια
περιέχουν μόλις 15 θερμίδες και αποτελούν καλή πηγή β-κα-
ροτενίου, λουτεΐνης και ζεαξανθίνης. Οι δύο τελευταίες ου-
σίες συντελούν στον περιορισμό των βλαπτικών επιδράσεων
του φωτός στον αμφιβληστροειδή χιτώνα του ματιού. Επί-
σης περιέχουν κάλιο, βιταμίνη C, θειαμίνη, ριβοφλαβίνη, νια-
σίνη, πυριδοξίνη και παντοθενικό οξύ.
Τομάτα

Η τομάτα αποτελεί βασικό συστατικό της κουζίνα μας.
Μας προσφέρει μόλις 17 kcal ανά 100g και είναι από τις
πλέον γνωστές πηγές καλίου. Περιέχει επίσης βιταμίνες Ε
και C που έχουν αντιοξειδωτική δράση καθώς επίσης και ένα

μείζον αντιοξειδωτικό, το λυκοπένιο, στο οποίο οφείλεται
και το κόκκινο χρώμα της. Πιθανόν στο λυκοπένιο σε συν-
δυασμό με τις αντιοξειδωτικές βιταμίνες που περιέχει οφεί-
λονται οι αντικαρκινικές και καρδιοπροστατευτικές δράσεις
που αποδίδονται στην τομάτα.
Μελιτζάνα

Η μελιτζάνα θεωρείται ιδιαίτερα θρεπτική, καθώς εκτός
από το γεγονός ότι περιέχει ελάχιστες θερμίδες (εκτός φυ-
σικά από την τηγανητή), αποτελεί πηγή φυτικών ινών, βιτα-
μινών του συμπλέγματος Β, μαγγανίου, χαλκού, μαγνησίου,
καλίου και φολικού οξέος. Στην ωμή μελιτζάνα οι ποσότη-
τες καλίου, μαγγανίου και φολικού οξύ είναι μέχρι και δι-
πλάσιες.
Κυδώνι

Αν και είναι ταυτισμένο κυρίως με τη ζαχαροπλαστική, το
κυδώνι έχει μεγάλη θρεπτική αξία, η οποία οφείλεται κυρίως
στη βιταμίνη C που περιέχει. Το φρούτο περιέχει επίσης τα-
νίνες οι οποίες συμμετέχουν στην αντιοξειδωτική προστα-
σία του οργανισμού.

Κουνουπίδι
Το κουνουπίδι έχει υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη C,

βιταμίνη Α, φολικό οξύ, κάλιο, φώσφορο και ασβέστιο ενώ
έχει ελάχιστες θερμίδες (22 kcal/100 gr). Το κουνουπίδι, πε-
ριέχει πληθώρα βιολογικά ενεργών θρεπτικών συστατικών
που βοηθούν στην πρόληψη και καταπολέμηση πολλών νο-
σημάτων φθοράς καθώς επίσης συμβάλλει και στην πρό-
ληψη του καρκίνου διότι περιέχει μεγάλη περιεκτικότητα της
ουσίας γλυκοζιδάσης.
Μπρόκολο

Ανήκει στην ίδια οικογένεια με το κουνουπίδι. Είναι από
τα κορυφαία για την υγεία λαχανικά και βοηθά στην πρό-
ληψη και καταπολέμηση του έλκους, του καρκίνου στο στο-
μάχι και στο παχύ έντερο, καθώς και στην πρόληψη και κα-
θυστέρηση εξάπλωσης του καρκίνου της ουροδόχου κύστης
(2 φορές/εβδομάδα από 1/2 μερίδα μπρόκολο μειώνει κατά
44% τον κίνδυνο για εμφάνιση καρκίνου ουροδόχου κύ-
στης). Χάρη στην περιεκτικότητά του σε διινδολυμεθάνιο
καταπολεμά την εξάπλωση καρκινικών κυττάρων του μα-
στού. Η συνδυαστική κατανάλωση ντομάτας και μπρόκολου
βοηθά στην επιβράδυνση της ανάπτυξη όγκων στον προ-
στάτη. Από τις πλέον διαδεδομένες ιδιότητες του μπρόκολου
είναι η προστασία έναντι της δυσκοιλιότητας και της εμφά-
νισης αιμορροΐδων. Τέλος, συμβάλλει σημαντικά στην προ-
στασία έναντι της εμφάνισης διαβήτη και καρδιαγγειακών
παθήσεων.
Σταφύλι

Το φθινοπωρινό αυτό φρούτο αποτελεί σημαντική τροφή
και είναι ιδιαίτερα πλούσιο σε αντιοξειδωτικές ουσίες οι
οποίες του προσδίδουν αντικαρκινικές και καρδιοπροστα-
τευτικές ιδιότητες! Πιο συγκεκριμένα η ουσία ρεσβερατρόλη
θεωρείται ότι μπορεί να έχει μεγαλύτερη αντιοξειδωτική
δράση ακόμα και από αυτή των βιταμινών C και Ε! Μία χρή-
σιμη πληροφορία, που το ευρύ κοινό δεν γνωρίζει, είναι πως,
το σταφύλι μπορούν να το καταναλώνουν και άτομα που πά-
σχουν από σακχαρώδη διαβήτη σε μικρή όμως ποσότητα (12
ρόγες σταφυλιού ιοδυναμούν με 1 φρούτο). n

Φρούτα και λαχανικά που ενισχύουν το ανοσοποιητικό
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Τον άτυπο τίτλο της πρωταθλήτριας ομάδας του χει-
μώνα κατακτά ο ΑΠΟΕΛ καθώς με την συμπλήρωση
του πρώτου γύρου βρίσκεται στην πρώτη θέση της

βαθμολογίας. Η ομάδα του Δώνη στις 11 πρώτες αγωνιστικές
είναι αήττητη μετρώντας 8 νίκες και τρεις ισοπαλίες (με ΑΕΛ,
Δόξα και Απόλλωνα) και με συντελεστή τερμάτων 16-2 (με
διαφορά η καλύτερη άμυνα). Βέβαια σε αυτό το διάστημα η
ομάδα δεν έκανε και πολλά παιχνίδια τα οποία θα θυμόμαστε
για την καλή παρουσία, όμως έπαιρνε την ουσία με την τα-
κτική και κλείνει το πρώτο κομμάτι του πρωταθλήματος στην
κορυφή, φυσικά άξια.

Είναι κανόνας στο ποδόσφαιρο. Αυτός που έχει την ικανό-
τητα να στέλλει την μπάλα στα δίκτυα, κερδίζει και τα παι-
χνίδια. Αυτό έγινε και στο ντέρμπι των αιωνίων στο ΓΣΠ. Ο
ΑΠΟΕΛ χωρίς να είναι καλύτερος από την Ομόνοια την κέρ-
δισε με 1-0, τσίμπησε τους τρεις βαθμούς και οδηγεί την
κούρσα με 27 βαθμούς.

Η Ομόνοια ήταν ανταγωνιστική (ιδιαίτερα στο α΄ ημί-
χρονο) και δεν είχε να ζηλέψει σε τίποτε από τον αντίπαλό
της. Έπαιζε μπάλα με καλή κυκλοφορία, δημιούργησε τις φά-
σεις της, χωρίς όμως να καταφέρει να σκοράρει. Αντίθετα ο
ΑΠΟΕΛ με μια φάση σκόραρε (38΄) με τον Γιώργο Εφραίμ
και θα μπορούσε να βάλει και δεύτερο στο φινάλε του ημι-
χρόνου.

Σπουδαίο διπλό πέτυχε ο
Απόλλωνας, ο οποίος ‘απέ-
δρασε’ από το ‘Αντώνης Παπα-
δόπουλος’ κερδίζοντας την
Ανόρθωση με 1-0. Με τη νίκη
αυτή η ομάδα της Λεμεσού δια-
τηρεί επαφή με την κορυφή
(είναι στο -2 από το ΑΠΟΕΛ),
ενώ είναι η πρώτη φετινή ήττα
της ‘Κυρίας’ μέσα στην έδρα της,
η οποία έχασε την ευκαιρία να
αναρριχηθεί στην 4η θέση της
βαθμολογίας.

Συγκεκριμένα ο Απόλλωνας
είναι στην 2η θέση με 25 βαθ-
μούς και η Ανόρθωση στην 7η
θέση με 16β., όσους έχουν η
Ομόνοια και η ΑΕΛ που βρί-
σκονται στην 5η και 6η θέση αν-
τίστοιχα.

Τέταρτη συνεχόμενη νίκη για
τον Ερμή Αραδίππου, αυτή τη
φορά δάμασε στο Δασάκι τον
Εθνικό με 2-1 και εξακολουθεί
να βρίσκεται μόνος στην 3η
θέση του βαθμολογικού πίνακα
με 20 βαθμούς.

Αντίθετα τα αισθήματα για
τον Εθνικό που παρέμεινε στην

9η θέση με 12 βαθμούς και στη ζώνη του υποβιβασμού.
Δύσκολη αλλά πολύτιμη νίκη πέτυχε η ΑΕΚ Λάρνακας

στην έδρα της. Κέρδισε την σκληροτράχηλη Δόξα με 1-0 και
εξακολουθεί να είναι μέσα στην πρώτη εξάδα. Η Δόξα, με την
ήττα αυτή έμεινε στην 12η θέση με 6 βαθμούς.

Επιτέλους νίκη για την ΑΕΛ. Την είδε μετά από δύο μήνες
περίπου που είχε σαν αποτέλεσμα να μείνει πολύ κάτω βαθ-
μολογικά. Κέρδισε στις καθυστερήσεις του αγώνα τον
Οθέλλο Αθηένου με 1-0 και ανάπνευσε βαθμολογικά.

Αυτή ήταν και η πρώτη νίκη του Χριστάκη Χριστοφόρου
στο πάγκο της ΑΕΛ, αφού προηγήθηκε η ήττα από την Ομό-
νοια.

Στο Παραλίμνι η Νέα Σαλαμίνα δεν κατάφερε να κάψει την
αντίσταση της Αγίας Νάπας, παρόλο που προηγήθηκε, στο
τέλος όμως ισοφαρίστηκε (1-1) και έφυγε με κατεβασμένο το
κεφάλι και με έντονο τον προβληματισμό για ακόμα μιαν
αγωνιστική.
Το… βρήκε με την πρώην του!

Ένας πρώην πράσινος, ο Γιώργος Εφραίμ, ήταν ο μεγάλος
πρωταγωνιστής του ντέρμπι των ‘αιωνίων’. Ο διεθνής
ακραίος επιθετικός σκόραρε το μοναδικό γκολ στην αναμέ-

τρηση στο ΓΣΠ ανάμεσα
στο ΑΠΟΕΛ και την Ομό-
νοια και χάρισε μια πολύ-
τιμη νίκη στην ομάδα του.

Το γκολ του Εφραίμ,
λοιπόν, ήταν αυτό που κα-
θόρισε το ντέρμπι των ‘αι-
ωνίων’, με τον ΑΠΟΕΛ να
επανέρχεται στις επιτυχίες
μετά από δύο ανεπιτυχή
αποτελέσματα στο πρω-
τάθλημα (δύο στην Ευ-
ρώπη) και να κατακτά τον
άτυπο τίτλο του Πρωταθλητή χειμώνα. Το γκολ του Εφραίμ
ήρθε μετά από 398 στείρα λεπτά, ενώ οι γαλαζοκίτρινοι δια-
τήρησαν για άλλο ένα ματς το μηδέν παθητικό (δέχθηκαν σε
11 ματς μόλις δύο γκολ) επιβεβαιώνοντας πως η άμυνα τους
αποτελεί μεγάλο ‘όπλο’ στην προσπάθεια για τον τίτλο.
Νίκη και κοντά στο ΑΠΟΕΛ

Ένα γκολ του Γκαστόν Σανγκόι (58΄) ήταν αρκετό για να
χαρίσει τρεις πολύτιμους βαθμούς στην ομάδα της Λεμεσού,
η οποία μπορεί να μην έκανε το καλύτερο παιχνίδι, πήρε όμως
την ουσία. Το ντέρμπι είχε δύο όψεις. Στο πρώτο μέρος η
Ανόρθωση είχε περισσότερη διάθεση, υστέρησε όμως μέσα
στα αντίπαλα τετράγωνα, σε αντίθεση με τον Απόλλωνα που
φάνηκε πιο δημιουργικός στην επανάληψη όπου πέτυχε και
γκολ.
‘Πετά’ στα ψηλά…

Πριν από ένα μήνα και κάτι, κανείς δεν πίστευε ότι η ομάδα
του Ερμή θα μπορούσε να έκανε τέσσερις συνεχόμενες νίκες.

Κι όμως ένα μήνα μετά, τα δεδομένα είναι πολύ διαφορε-
τικά. Ήδη η ομάδα πανηγύρισε την τέταρτη συνεχόμενη επι-
τυχία, συνεχίζει τις υψηλές πτήσεις και εδραιώθηκε στην 3η
θέση. Μετά την ΑΕΛ, τον Οθέλλο και την Νέα Σαλαμίνα
θύμα ήταν ο Εθνικός και εκείνο το στραβοπάτημα με την
Αγία Νάπα που έσεισε συθέμελε την ομάδα, πλέον φαντάζει
πολύ μακρινό … έχει ξεχαστεί.

Τα γκολ για τον Ερμή πέτυχαν από ένα οι Τσίνας και
Μοράν και του Εθνικού ο Βάλτο.
Ξανά ηρεμία

Μετά την φουρτούνα συνήθως έρχεται η ηρεμία, όμως για
να γίνει αυτό θα πρέπει κι εσύ να το κυνηγήσεις. Αυτό συνέ-
βηκε με την ΑΕΛ στο παιχνίδι με τον Οθέλλο.

Η πίεση ήταν αρκετή όπως και το άγχος και αυτό δυσκό-
λεψε ιδιαίτερα τους ποδοσφαιριστές, όμως η ουσία είναι ότι
μετά από δύο μήνες επέστρεψε η ηρεμία, μια λέξη άγνωστη
για όλους στην ομάδα της Λεμεσού εδώ και καιρό! Ήταν μια
νίκη την οποία χρειαζόταν την ΑΕΛ προκειμένου σιγά-σιγά
να αρχίσει το κλίμα να αντιστρέφεται. Το γκολ πέτυχε ο Αν-
δρέας Σταύρου, ο άνθρωπος του οποίου ο Χριστάκης… χρε-
ώθηκε την απομάκρυνση από τον Απόλλωνα.
Ακόμα να βρουν το λάθος…

Πάνε σχεδόν δύο μήνες από την τελευταία φορά που πα-
νηγύρισε η Νέα Σαλαμίνα και όπως και να το κάνουμε το διά-
στημα είναι πολύ μεγάλο. Την τελευταία φορά που κέρδισαν
οι Βαρωσιώτες ήταν στις 6 Οκτωβρίου με αντίπαλο τον
Απόλλωνα, μάλιστα τον συνέτριψαν με τέσσερα.

Στο Παραλίμνι είχαν να αντιμετωπίσουν την Αγία Νάπα, η
νίκη ήταν μονόδρομος, όμως οι Αγιαναπίτες είχαν άλλη
άποψη και τους σταμάτησαν με το 1-1. Ίσως μάλιστα το τε-
λικό αποτέλεσμα να τους αφήνει με το αίσθημα της αδικίας.
Η Αγία Νάπα έχασε ευκαιρίες και πέναλτι. Προηγήθηκαν οι
φιλοξενούμενοι με τον Λαμπρόπουλο και ισοφάρισε η Αγία
Νάπα με τον πρώτο της σκόρερ, τον Κολοκούδια.
Εντός στόχου

Η ολοκλήρωση του πρώτου γύρου του πρωταθλήματος
φέρνει την ΑΕΚ στην 4η θέση. Η ΑΕΚ έφτασε στους 18 βαθ-
μούς ολοκληρώνοντας με θετικό πρόσημο το πρώτο μισό της
κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος.

Οι ‘κιτρινοπράσινοι’ πέτυχαν δεύτερη συνεχόμενη εντός
έδρας νίκη. Αυτή τη φορά η επιτυχία ήρθε με αντίπαλο τη
Δόξα με το… φτωχό 1-0, το οποίο όμως χάρισε τρεις υπερ-
πολύτιμους βαθμούς στην ομάδα της Λάρνακας. Το γκολ το
πέτυχε ο Βάντερ.

Η συνέχεια
Η πρώτη αγωνιστική του β΄ γύρου θα αρχίσει την Παρα-

σκευή με το ντέρμπι μεταξύ της Ανόρθωσης και του ΑΠΟΕΛ.
Το δεύτερο ντέρμπι θα διεξαχθεί το Σάββατο και είναι αυτό
μεταξύ της ΑΕΚ Λάρνακας και του Απόλλωνα. Την ίδια μέρα
(Σάββατο) η Ομόνοια θα φιλοξενήσει στο ΓΣΠ τον Οθέλλο
και η ΑΕΛ την Νέα Σαλαμίνα.

Την Κυριακή ο Ερμής θα έχει για αντίπαλό του την Δόξα
Κατωκοπιάς και η αυλαία της πρώτης αγωνιστικής του β΄
γύρου θα πέσει την Δευτέρα με τον αγώνα της Αγίας Νάπας
και του Εθνικού Άχνας.
Μικρές κατηγορίες
Πήρε φωτιά η κορυφή…

Η Ένωση Νέων Παραλιμνίου πέτυχε σημαντική νίκη απέ-
ναντι στην Καρμιώτισσα με 3-0 και μπαίνει ξανά δυναμικά
στο παιχνίδι του πρωταθλήματος. Οι ‘Βυσσινί’ ήταν αρκετά
καλοί και πήραν μια πολύ σημαντική νίκη που τους ανεβάζει
στην 4η θέση μόλις δύο βαθμούς  από την Καρμιώτισσα που
είναι στην κορυφή με 21 βαθμούς.

Επίσης με νίκη προχώρησαν η Πάφος που επικράτησε με
1-0 τον Άρη και μοιράζεται την 2η θέση με 20 βαθμούς με την
ΑΕΖ Ζακακίου που νίκησε την Παρεκκλησιά με 2-0. Πολύ με-
γάλη εκτός έδρας νίκη πέτυχε μέσα στη Λευκωσία η Ανα-
γέννηση Δερύνειας, που επικράτησε του Ολυμπιακού με 1-0
και ανέβηκε στην 6η θέση με 17 βαθμούς.

Βαθιά βαθμολογική ανάσα πήρε η Ομόνοια Αραδίππου που
νίκησε εντός έδρας τον Διγενή Ορόκλινης με 3-1 και βελ-
τίωσε την βαθμολογική της θέση με τους 10 βαθμούς στο
ενεργητικό της.

Αντίθετα, η ΑΠΕΠ έχασε εντός έδρας με 0-1 από την
ΕΝΑΔ Π. Χρυσοχούς και παρέμεινε στην 14η θέση με ένα
βαθμό. Οι νικητές πέρασαν τώρα στην 9η θέση με 12 βαθ-
μούς.

Πλούσιο θέαμα και γκολ είδαν οι λιγοστοί φίλαθλοι στο
παιχνίδι μεταξύ της Ελπίδας Ξυλοφάγου και του Ν.&Σωκρά-
της Ερήμης που εξήλθαν 3-3. Η Ελπίδα είναι στην 7η θέση με
16β. και η Ερήμη στην 8η με 14 βαθμούς.
Γ΄ Κατηγορία
Ο ΑΣΙΛ συνεχίζει ακάθεκτος…

Ο ΑΣΙΛ έχει βάλει πλώρη για την άνοδο και την κατά-
κτηση του τίτλου στην Γ΄ Κατηγορία και καμιά ομάδα προς
το παρόν δεν φαίνεται ικανή να την σταματήσει από το να
υλοποιήσει το στόχο της. Η προσφυγική ομάδα συνέτριψε
τον Διγενή Μόρφου με 4-1 και είναι στην κορυφή του βαθ-
μολογικού πίνακα με 23 βαθμούς.

Στην 2η θέση της βαθμολογίας ανέβηκε το ΘΟΪ Λακατά-
μιας, έστω κι αν έμεινε στη λευκή ισοπαλία με τη μαχητική
Ορμήδειας. Αυτό έγινε αφού εκμεταλλεύτηκαν τις απώλειες
βαθμών του Χαλκάνωρα και της ΠΑΕΕΚ που έχασαν από το
ΕΝΥ Διγενή Ύψωνα με 2-1 και Εθνικό Λατσιών με 1-0 αντί-
στοιχα. 

Τώρα τρεις ομάδες συνωστίζονται στην 3η θέση με 17 βαθ-
μούς και είναι ΕΔΥ Διγενής Ύψωνας, Χαλκάνορας και
ΠΑΕΕΚ. Βαθμολογική ανάσα πήρε η Αμαθούντα που κέρ-
δισε τον Αχυρώνα με 2-1 ως επίσης και ο Εθνικός Άσσιας που
επικράτησε της ΜΕΑΠ Π. Χωριού με 2-1.

Ο Ακρίτας Χλώρακας κέρδισε τον Φοίνικα με 2-1 και ξε-
κόλλησε από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας.
Δ΄ Κατηγορία
Τρίδυμο που κερδίζει…

Η Ξυλοτύμπου και η Αλκή νίκησαν τους αντιπάλους τους
όπως και ο Ηρακλής Γερολάκκου στο πλαίσιο της 10ης αγω-
νιστικής του πρωταθλήματος της Δ΄ Κατηγορίας και είναι το
τρίδυμο που θα διεκδικήσει την άνοδό τους στην Γ΄ Κατηγο-
ρία.

Οι πρωτοπόροι του πρωταθλήματος, Ξυλοτύμπου και
Αλκή που ισοβαθμούν στην κορυφή της βαθμολογίας με 22
βαθμούς, κέρδισαν την ΑΕΝ 5-1 και Σπάρτακο 4-1 αντί-
στοιχα. Ο Ηρακλής που ακολουθεί στην 3η θέση με 21 βαθ-
μούς νίκησε εκτός έδρας την Ολυμπιάδα Λυμπιών με 3-1.

Στο γειτονικό ντέρμπι μεταξύ της Ένωσης Κοκκινοτριμι-
θιάς και της Ελπίδας Αστρομερίτη, επεκράτησε με 0-1 η Ελ-
πίδα και πέρασε στην 5η θέση με 16 βαθμούς. n

Πρωταθλητής χειμώνα ο ΑΠΟΕΛ
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Tι είπαν... Tι έγραψαν
Το Μπαρμπαρός είναι μεγαλύτερη περιπέ-

τεια από τη βαλβίδα της καρδιάς μου.

Νίκος�Αναστασιάδης,

Πρόεδρος�της�Δημοκρατίας.

Η μοίρα θέλησε να γίνω πρωθυπουργός στις

πιο δύσκολες στιγμές για τη χώρα.

Αντώνης�Σαμαράς,

Πρωθυπουργός�της�Ελλάδας.

Το δράμα που ζει η χώρα τελειώνει σε ελά-

χιστους μήνες.

Αλέξης�Τσίπρας,

Πρόεδρος�του�ΣΥΡΙΖΑ.

Την πατήσαμε με τον ΣΥΡΙΖΑ όπως ο βο-

σκός με τον λύκο και τα πρόβατα.

Ευάγγελος�Βενιζέλος

Πρόεδρος�του�ΠΑΣΟΚ.

Να συμφωνήσουμε σε ένα εθνικό μέτωπο
για τις συζητήσεις με την τρόικα.  Δεν υπάρ-
χει ΝΔ, ΠΑΣΟΚ ή ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η Ελλάδα
απέναντι στους δανειστές.
Ντόρα�Μπακογιάννη,
Βουλευτής�Επικρατείας�της�Ν.Δ.

Η Ευρώπη κινδυνεύει να μετατραπεί στον

αδύναμο κρίκο της παγκοσμιοποίησης.

Ματέο�Ρέντσι,

Πρωθυπουργός�της�Ιταλίας.

Μουσουλμάνοι θαλασσοπόροι είχαν ανακα-

λύψει την Αμερική τον 12ο αιώνα.

Ταγίπ��Ερντογάν,�

Πρωθυπουργός�της�Τουρκίας.

Με τη στάση του ο Πούτιν διασαλεύει την
ειρήνη  στην Ευρώπη.
Άνγκελα�Μέρκελ,

Καγκελάριος�της�Γερμανίας.

μοιράζει�εκατομμύρια
βοηθά�τον�τόπο�μας

Tο�Kρατικό�Λαχείο

Το Ευρωπαϊκό Δημοσιοϋπαλληλικό Συνδικαλιστικό
Κίνημα προειδοποίησε ότι οι προτάσεις της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής και το πρόγραμμα του Προέδρου της

Γιαν Κλωντ Γιούνκερ για Επενδύσεις δεν οδηγούν σε ανά-
καμψη της οικονομίας. Αντίθετα θα φέρουν αποπληθωρισμό
και περισσότερη ύφεση. Επισημαίνεται ότι παρόλο που το
πλάνο επενδύσεων στοχεύει σε συντηρήσιμη ανάκαμψη και
σταθερή ανάπτυξη της οικονομίας της ΕΕ. Ο διακηρυγμένος
στόχος ανάκαμψης υποσκάπτεται καίρια από την οδηγία
προς τα κράτη μέλη για περισσότερες και βαθύτερες δομι-
κές μεταρρυθμίσεις. Συγκεκριμένα οι μεταρρυθμίσεις που
ζητά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όχι μόνο θα οδηγήσουν σε αρ-
νητικές επιπτώσεις για τους εργαζόμενους δεν θα συμβά-
λουν καθόλου στην έξοδο ης Ευρώπης από την ύφεση. 

Τονίζει χαρακτηριστικά η Ευρωπαϊκή Δημοσιοϋπαλληλική
Συνδικαλιστική Ομοσπονδία ΕΡSU ότι η μελέτη των σχετι-
κών στοιχείων καταδεικνύει τη λανθασμένη άποψη όσων
υποστηρίζουν ότι οι απολαβές των εργαζομένων είναι πολύ
ψηλές και η νομοθεσία για την προστασία της απασχόλησης
είναι πολύ αυστηρή και αυτά είναι τα γενεσιουργά αίτια των
οικονομικών προβλημάτων. Η EPSU αντιπαραθέτει ότι είναι
η λιτότητα που προκαλεί το πρόβλημα γιατί η λιτότητα δη-
μιουργεί τον αποπληθωρισμό και αντιμάχεται την ανάπτυξη.
Οι ευέλικτές αγορές εργασίας, οι μειωμένες απολαβές και η
επισφαλής απασχόληση υποσκάπτουν τις οποιεσδήποτε
προσπάθειες για εδραίωση διατηρήσιμης ανάκαμψης και για
δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας. Για την οικονο-
μική ανάπτυξη απαιτείται η κατοχύρωση σταθερών απολα-
βών, ασφαλών θέσεων εργασίας και οι δημόσιες επενδύσεις
σ’ αυτούς τους τομείς θα αποτελέσουν την ατμομηχανή της
ανάπτυξης. 

Οι μειώσεις και οι αποκοπές στους μισθούς όπως και οι
παγοποιήσεις απολαβών που εφαρμόζονται τώρα και αρκετά
χρόνια στα πλαίσια της πολιτικής της λιτότητας δεν έχουν
οδηγήσει σε οποιοδήποτε αποτέλεσμα ούτε και στην έξοδο
της ΕΕ από την κρίση. Είναι πρόδηλο ότι οι μειωμένες απο-
λαβές οδηγούν σε μειωμένη ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών
και κατά συνέπεια και σε περιορισμό της απασχόλησης και
επομένως αντί των μισθολογικών μειώσεων πρέπει να πα-
ραχωρούνται δικαιολογημένες αυξήσεις ώστε οι μισθολογι-
κές εξελίξεις να συμβαδίζουν με την παραγωγικότητα. 

Με την ακολουθούμενη πολιτική υπάρχει πάντα το πραγ-
ματικό ρίσκο της δημιουργίας συνεχούς καθοδικής πορείας
στις απολαβές. Ο μεγαλύτερος όγκος του εμπορίου στην Ευ-
ρώπη πραγματοποιείται στην εσωτερική αγορά και γι’ αυτό

οι αποκοπές απολαβών σε ένα κράτος μέλος αναπόφευκτα
δημιουργούν πιέσεις για αντίστοιχες αποκοπές και σε άλλα
κράτη μέλη της ΕΕ. Και η εξέλιξη αυτή όχι μόνο είναι αντί-
θετη με τη αύξηση της παραγωγής αλλά και αυξάνει περαι-
τέρω τις πιέσεις που οδηγούν σε αποπληθωρισμό και σε μα-
κροπρόθεσμη παράταση της ύφεσης. 

Δυο άλλοι στόχοι της προώθησης των δομικών μεταρ-
ρυθμίσεων είναι ο ελάχιστος μισθός και η προστασία της
απασχόλησης. Και στις δυο περιπτώσεις είναι σαφές ότι απο-
τελεί σοβαρό λάθος η προώθηση χαμηλότερων ορίων απο-
λαβών και προστατευμένης απασχόλησης Τα ψηλότερα όρια
ελάχιστων απολαβών και η προστασία της απασχόλησης
είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την αυξημένη παραγωγικό-
τητα και την ποιότητα αφού είναι πολύ πιθανό οι εργοδότες
να επενδύσουν σε προγράμματα κατάρτισης και εξειδίκευ-
σης. 

Οι άλλες μεταρρυθμίσεις που ευνοεί η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή που και που απηχούν σε σχόλια τους οι εργοδότες
αφορούν τη φορολογία εταιρειών και τη μη αύξηση του ερ-
γατικού κόστους. Οι θέσεις αυτές αυτοδιαψεύδονται από το
γεγονός ότι η φορολογία των κερδών των εταιρειών στην
Ευρώπη είναι χαμηλότερη από την αντίστοιχη φορολογία
στην Ιαπωνία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πέραν τούτου η
σωστή ανάλυση των κοινωνικών συνεισφορών που κατα-
βάλλονται για τα ψηλά επίπεδα ιδιωτικής κοινωνικής ασφά-
λισης που καλούνται να καταβάλουν οι εργαζόμενοι στις
ΗΠΑ και την Ιαπωνία αποκαλύπτουν ότι η κατάσταση στην
Ευρώπη δεν είναι όπως την παρουσιάζουν η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή και οι εργδόιοες. 

Η ΕPSU καταλήγει:
Η Κομισιόν και οι ηγέτες των κυβερνήσεων των κρατών

μελών πρέπει να σταματήσουν να απαιτούν περισσότερες και
βαθύτερες θυσίες από τους δημοσίους υπαλλήλους και τους
άλλους εργαζόμενους. Χρήματα υπάρχουν για καταβολή
αξιοπρεπών απολαβών, για παροχή υπηρεσιών ποιότητας και
για επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή οικονομία Τώρα είναι ο χρό-
νος για να αντιμετωπισθεί και να παταχθεί η απάτη και η φο-
ροαποφυγή από τις εταιρείες και την τάξη των ευπόρων πο-
λιτών. Και να επιβληθούν κυρώσεις σε ελεγκτικούς οίκους
όπως η PricewaterhouseCoopers οι οποίοι καθοδηγoύν τους
πελάτες τους πως να αποφεύγουν να καταβάλλουν το φόρο
τους. Και να κληθούν επίσης οι εμπλεκόμενες κυβερνήσεις
να θέσουν τέρμα στη λειτουργία των χωρών τους ω ς φορο-
λογικών παραδείσων. n

Σε αποπληθωρισμό και όχι στην ανάπτυξη 
οδηγούν οι δομικές αλλαγές της Κομισιόν 

Επίσκεψη στην Κύπρο πραγματο-
ποίησε ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής και Κοινωνικής Επι-

τροπής (ΕΟΚΕ) Henri Malosse στη διάρ-
κεια της οποίας είχε συναντήσεις με εκ-
προσώπους των κοινωνικών εταίρων και
με κρατικούς αξιωματούχους.

την Τρίτη 25 Νοεμβρίου ο Πρόεδρος
της ΕΟΚΕ έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο
της Βουλής ο οποίος τον ενημέρωσε για
τις πολιτικές και άλλες εξελίξεις και αναφέρθηκε στην από-
φαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για παροχή βοήθειας
προς την Ισπανία και την Ελλάδα για διάσωση των τραπεζών
τους μέσω της ανακεφαλαιοποίησής τους, σε αντίθεση με τις
αποφάσεις για τις κυπριακές τράπεζες. Ο Πρόεδρος της
Βουλή καυτηρίασε την πρωτοφανή απόφαση του Eurogroup
για διάσωση των κυπριακών τραπεζών με ιδίους πόρους
μέσω της απομείωσης των καταθέσεων και αναφέρτηκε στα
προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κυπριακός λαός από τη
δραματική αύξηση της ανεργίας συνεπεία των μέτρων λιτό-
τητας που εφαρμόζονται στη χώρα μας. 

Ο Πρόεδρος της Βουλής εξέφρασε την ελπίδα ότι οι πολι-

τικές που υλοποιεί η ΕΕ θα αλλάξουν
κατεύθυνση και θα στραφούν προς την
ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέ-
σεων εργασίας, ώστε να γεφυρωθεί το
οικονομικό χάσμα μεταξύ των χωρών
του Βορρά και του Νότου της Ευρώπης.
Συμφωνώντας, ο Πρόεδρος της ΕΟΚΕ
επισήμανε ότι τα μέτρα λιτότητας που
υλοποιήθηκαν επηρέασαν αρνητικά την
κοινωνική συνοχή ιδιαίτερα στις νότιες

χώρες της Ευρώπης. Ενημέρωσε δε τον Πρόεδρο της Βου-
λής για τις πρωτοβουλίες της ΕΟΚΕ προς βελτίωση της κα-
τάστασης, όπως π.χ. την αξιολόγηση της επίδρασης του αν-
τίκτυπου των μέτρων λιτότητας που υλοποιήθηκαν σε νό-
τιες χώρες της Ευρώπης ώστε να διαπιστωθεί ο πραγματικός
τους αντίκτυπος στην κοινωνία και ιδιαίτερα στην απασχό-
ληση των νέων. 

Ο Πρόεδρος της Βουλής και ο Πρόεδρος της ΕΟΚΕ εξέ-
φρασαν αμοιβαίο ενδιαφέρον για περαιτέρω ενδυνάμωση
και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της Βουλής των Αντι-
προσώπων και της ΕΟΚΕ με συγκεκριμένες ενέργειες και αν-
ταλλαγές. n

Ο Πρόεδρος της ΕΟΚΕ στην Κύπρο


