
Συναδέλφισσες, 
Συνάδελφοι, 

Βρισκόμαστε στις παραμονές περιόδου  γιορτών και
οι υποχρεώσεις των ημερών, προς την οικογένεια μας
και γενικότερα προς τους δικούς  μας ανθρώπους ευ-

ρύτερα  κρατούν σε δεύτερη μοίρα και σε κάποια αναστολή
τις όποιες ανησυχίες  και τα προβλήματα που μας ταλανί-
ζουν. Καλούμαστε τις μέρες αυτές να αντλήσουμε από  το
πνεύμα των Χριστουγέννων την αισιοδοξία, την πίστη και
την ελπίδα που μας προσφέρουν ότι θα έλθουν καλύτερες
μέρες. 

Σε λίγες μέρες αποχαιρετούμε το 2014 για να υποδεχτούμε
το 2015. Κλείνουμε ακόμα ένα χρόνο δοκιμασιών αλλά και
αγώνων σε πολλούς τομείς της ζωής μας. Στα επαγγελμα-
τικά μας συνεχίσαμε  να αγωνιζόμαστε για αποτροπή νέων
οδυνηρών μέτρων για τους εργαζόμενους  και ειδικότερα
για τους εργαζόμενους στο δημόσιο. Είχαμε στη χρονιά που
μας αποχαιρετά αρνητικές αλλά και ευοίωνες εξελίξεις. Ει-
δικότερα αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου επιβεβαί-
ωσαν ότι ακολουθήσαμε  τη μόνη σωστή πορεία και εφαρ-
μόσαμε ορθή πολιτική στη διαχείριση των προβλημάτων και
των πληγμάτων που μας επέβαλαν  για την αντιμετώπιση
της οικονομικής κρίσης, μέτρα  στη βάση  μονόπλευρων
αποφάσεων.  Αισιοδοξούμε ότι θα ακολουθήσει  και η ορι-

στική  δικαίωση της δικής μας στάσης με νέες αποφάσεις
που θα αποκαταστήσουν το τρωθέν κράτος δικαίου.  

Εξέλιξη  που χαιρετίζουμε είναι και η σαφής πλέον ανα-
γνώριση ότι τα προβλήματα στον τόπο μας δεν οφείλονται
στη δημόσια υπηρεσία και στα δικαιώματα των μελών της.
Οφείλονται, όπως πολύ σωστά και τεκμηριωμένα είχαμε επι-
σημάνει από την αρχή, στα  προβλήματα των τραπεζών και
γενικότερα του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος.

Εμμένουμε στην ορθή γραμμή που έχουμε τάξει για τα θέ-
ματα μας και προσβλέπουμε  στην  τελική δικαίωση.  

Πέρα από τα επαγγελματικά μας ανησυχία και προβλη-
ματισμό μας προκαλεί και η στασιμότητα στις προσπάθειες
για κατάληξη σε λύση στο εθνικό μας  πρόβλημα που προ-
κάλεσαν οι παράνομες και προκλητικές διακηρύξεις της κα-
τοχικής Τουρκίας. Οι αυθαίρετες  θέσεις της Άγκυρας που
συγκρούονται  κατάφωρα  προς κάθε έννοια διεθνούς δι-
καίου και η συνεχιζόμενη ποδηγέτηση των Τουρκοκυπρίων
έχουν  αναστείλει τις συνομιλίες στο εθνικό μας πρόβλημα
και η  στασιμότητα και τα επακόλουθα της ταλαιπωρούν το
λαό μας. 

Οι αρνητικές προοπτικές  δεν  πρέπει να μας οδηγούν σε
ηττοπάθεια.  Με ακράδαντη την  πίστη στο δίκαιο μας  εμ-
μένουμε στις θέσεις μας για σεβασμό στις παγκόσμιες  αρχές
του δικαίου και της δημοκρατίας. 

Χωρίς να παραγνωρίζουμε  τα προβλήματα που συνεχί-
ζουν να ταλαιπωρούν τον τόπο μας, και  ιδιαίτερα ευπαθείς
ομάδες  συμπολιτών μας, να γιορτάσουμε το δεκαήμερο
αυτό δίνοντας πρώτα χαρά στην οικογένεια μας  και στα
παιδιά μας στα οποία οφείλουμε ό,τι το καλύτερο για το
μέλλον τους. Να τους εμπνεύσουμε την πίστη και την  αι-
σιοδοξία για το μέλλον. Να τους δώσουμε  καλές θύμησες
πάνω  στις οποίες να κτίσουν με αισιοδοξία την ανέλιξη τους
και την ευημερία τους.   

Μπαίνουμε σε λίγο στο νέο χρόνο. Οι εκτιμήσεις για τις
εξελίξεις  το 2015 είναι αντιφατικές. Υποστηρίζεται από μια
μερίδα ότι θα αρχίσουμε να βλέπουμε φως για  λύση στα
προβλήματα  μας.  Ότι θα έχουμε έστω μικρή ανάπτυξη, με
μείωση ανεργίας, και σταθερότητα γενικά στην οικονομία.
Υπάρχει όμως και η εκτίμηση  ότι το 2015 θα είναι τουλάχι-
στον  το ίδιο δύσκολο όπως και το 2014. 

Οι εκτιμήσεις, θετικές  ή αρνητικές, δεν πρέπει να μας
αποπροσανατολίζουν από  τη γραμμή που έχουμε τάξει ιδι-
αίτερα στη διαχείριση των επαγγελματικών μας πραγμάτων.
Ας πάρουμε το μήνυμα  της αισιοδοξίας και της ελπίδας που
μας προσφέρουν τα Χριστούγεννα  και ο ερχομός ενός και-
νούριου  χρόνου. 

Και με αυτές τις σκέψεις  εύχομαι σε όλους σας Χαρού-
μενα Χριστούγεννα  και Ευτυχισμένο τον Καινούριο  Χρόνο
με υγεία  και οικογενειακή ευτυχία. n

Γλαύκος Χατζηπέτρου 
Γενικός Γραμματέας
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ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ

Αγαπάς την Κύπρο;

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

Μήνυμα του Γενικού Γραμματέα για τις γιορτές 

Πώς βλέπει

την εβδομάδα

ο ΜΑΘ

Σύμφωνα με έγγραφο της ΕΕ,
πάνω από 2.000 έργα σε όλη την
ΕΕ ελπίζουν να εξασφαλίσουν ένα
κομμάτι από το επενδυτικό σχέδιο
δισεκατομμυρίων ευρώ που ανα-

κοίνωσε ο νέος Πρόεδρος της Κομισιόν, Ζαν-Κλοντ Γιούν-
κερ. σελ. 10

Επενδυτικό σχέδιο Γιούνκερ:

Σαμαράς: Συναίνεση για Πρόεδρο

Στις 12 Δεκεμβρίου 2014 ο 
Πρόεδρος της ΕΤΕΠ, Βέρνερ
Χόγερ τέλεσε, τα εγκαίνια της
1ης Έκθεσης  Εικαστικής Δημι-
ουργίας στο Πανεπιστήμιο Κύ-
πρου. σελ. 12

Εικαστική Δημιουργία 
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Μήνυμα στους βουλευτές να στη-
ρίξουν την υποψηφιότητα του
Σταύρου Δήμα, ώστε η χώρα να
αποφύγει τις πρόωρες εκλογές,
έστειλε την Κυριακή ο πρωθυπουρ-

γός Αντώνης Σαμαράς με δημόσια δήλωσή του. σελ. 11

Ο ‘Δ.Υ.’ εύχεται σε όλους τους συναδέλφους
Χαρούμενα Χριστούγεννα

κι Ευτυχισμένο το 2015
Λόγω των αργιών ο
‘Δ.Υ.’ δεν θα εκδοθεί
την ερχόμενη Τετάρτη.
Θα κυκλοφορήσει κα-
νονικά  τη μεθεπόμενη
Τετάρτη 7 Ιανουαρίου
2015.



Ηπρώτη έκδοση του Εθνικού Εγχειρι-
δίου για τη Διαχείριση του Ανθρώπι-
νου Αίματος και των Παραγώγων του

που εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας παρουσιά-
στηκε σε ειδική εκδήλωση στο Υπουργείο
πριν από μερικές μέρες. Όπως επισημάνθηκε
η νέα έκδοση αποτελεί σύγχρονο και καινο-
τόμο Οδηγό που απευθύνεται στους επαγ-
γελματίες υγείας και αποσκοπεί στην ομοι-
όμορφη εφαρμογή των διαδικασιών για τη
θέσπιση προτύπων ποιότητας και ασφάλειας

ως προς τη συλλογή, τον έλεγχο, την επε-
ξεργασία, την αποθήκευση και τη διανομή
ανθρώπινου αίματος και συστατικών αίματος
σε όλα τα νοσηλευτήρια όπου λειτουργούν
Κέντρα Αίματος και Τράπεζες Αίματος.

Το Εγχειρίδιο, αντίτυπο του οποίου επιδό-
θηκε στην Επιτροπή Υγείας της Βουλής,
εδράζεται σε ευρωπαϊκές πρακτικές, εναρμο-
νίζει τις διαδικασίες και θέτει τις τυποποι-
ημένες διαδικασίες λειτουργίας βάσει της
σχετικής ευρωπαϊκής Οδηγίας. n

ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ
Ο Ανδρέας Νεοκλέους, Ανώτερος Κτηνια-

τρικός Επιθεωρητής, αφυπηρέτησε από τις
28 Νοεμβρίου 2014.

Ο Νικόδημος Α. Μιχαήλ, Δασικός Λει-
τουργός, 1ης Τάξης, αφυπηρέτησε από την
1η Δεκεμβρίου 2014.

Ο Ηρόδοτος Ηροδότου, Αρχιδεσμοφύλα-
κας, αφυπηρέτησε από τις 28 Νοεμβρίου
2014.

Ο Κωνσταντίνος Σαββίδης, Τεχνικός Επι-
θεωρητής, Τμήμα Πολεοδομίας και Οίκησης,
αφυπηρέτησε από τις 30 Νοεμβρίου 2014.

Ο Δαμιανός Πιτυρής, Ανώτερος Λειτουρ-
γός Στατιστικής, αφυπηρέτησε από την 1η
Δεκεμβρίου 2014.

Ο Κώστας Α. Χρυσοστόμου, Ανώτερος Δι-
οικητικός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από την
1η Δεκεμβρίου 2014.

Η Όλγα Νικολάου, Πρώτος Γραμματει-
ακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από την 1η
Δεκεμβρίου 2014.

Η Μαρία Δ. Κουλέρμου, Ανώτερος Γραμ-
ματειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από
την 1η Δεκεμβρίου 2014.

H Γιωργούλλα Χ. Ηλιάδου, Γραμματειακός

Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις 28 Νοεμ-
βρίου 2014.

H Άννα Καυκαλιά, Γραμματειακός Λει-
τουργός, αφυπηρέτησε από τις 28 Νοεμ-
βρίου 2014.

H Στέλλα Χατζηαυξέντη-Λοΐζου, Γραμμα-
τειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις
28 Νοεμβρίου 2014.

H Μαρία Χατζημιχαήλ, Γραμματειακός
Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις 4 Δεκεμ-
βρίου 2014.

H Ανθή Περικλέους-Δράκου, Γραμματει-
ακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από την 1η
Δεκεμβρίου 2014.

H Φανή Πενταλιώτου, Γραμματειακός Λει-
τουργός, αφυπηρέτησε από τις 30 Νοεμ-
βρίου 2014.

Η Άννα Παυλίδου, Βοηθός Γραμματειακός
Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις 3 Δεκεμ-
βρίου 2014.

Η Παναγιώτα Σπύρου-Νεοφύτου, Βοηθός
Γραμματειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε
από τις 30 Νοεμβρίου 2014.

Η Βασιλική Τεμένου, Βοηθός Γραμματει-
ακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από την 1η
Δεκεμβρίου 2014.

Η Πολυξένη Σ. Κυριάκου, Βοηθός Προ-

ϊστάμενη Νοσηλευτικός Λειτουργός, Γενικός
Νοσηλευτικός Κλάδος, αφυπηρέτησε από
την 1η Δεκεμβρίου 2014.

Η Σοφία Στυλιανού-Morgenstern, Βοηθός
Προϊστάμενη Νοσηλευτικός Λειτουργός, Γε-
νικός Νοσηλευτικός Κλάδος, αφυπηρέτησε
από την 1η Δεκεμβρίου 2014.

Η Ελένη Παναγιώτου-Σταύρου, Βοηθός
Προϊστάμενη Νοσηλευτικός Λειτουργός, Γε-
νικός Νοσηλευτικός Κλάδος, αφυπηρέτησε
από τις 30 Νοεμβρίου 2014.

Η Αφροδίτη Γεωργίου, Ανώτερη Νοση-
λευτικός Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός
Κλάδος, αφυπηρέτησε από τις 28 Νοεμβρίου
2014.

Η Κατερίνα Παντελίδου-Μαρκίδου, Ανώ-
τερη Νοσηλευτικός Λειτουργός, Γενικός Νο-
σηλευτικός Κλάδος, αφυπηρέτησε από τις
30 Νοεμβρίου 2014.

Η Ελένη Χριστοδούλου, Ανώτερη Νοση-
λευτικός Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός
Κλάδος, αφυπηρέτησε από την 1η Δεκεμ-
βρίου 2014.

Η Ιουλία Αναστασιάδου, Ανώτερη Νοση-
λευτικός Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός
Κλάδος, αφυπηρέτησε από την 1η Δεκεμ-
βρίου 2014.

Η Δήμητρα Ιωαννίδου, Νοσηλευτικός Λει-
τουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος,
αφυπηρέτησε από την 1η Δεκεμβρίου 2014.

Η Άννα Ηλία, Νοσηλευτικός Λειτουργός,
Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, αφυπηρέ-
τησε από την 1η Δεκεμβρίου 2014.

Ο Πέτρος Γεωργίου, Ανώτερος Νοσηλευ-
τικός Λειτουργός, Νοσηλευτικός Κλάδος
Ψυχικής Υγείας, αφυπηρέτησε από την 1η
Δεκεμβρίου 2014.

Ο Ανδρέας Γεωργίου, Πρώτος Ιατρικός
Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις 3 Δεκεμ-
βρίου 2014.

Η Θεοδώρα Χατζηβασιλείου-Ποταμίτου,
Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος (Οφθαλμο-
λογίας), αφυπηρέτησε από την 1η Δεκεμ-
βρίου 2014.

Η Ολυμπία Τριμικλινιώτου, Βοηθός Διευ-
θυντής Κλινικής/Τμήματος (Αναισθησιολο-
γίας), αφυπηρέτησε από τις 3 Νοεμβρίου
2014.

Η Ανδρούλλα Σταυρινίδου, Οικονόμος Α΄,
Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας
Υγείας, αφυπηρέτησε από τις 29 Νοεμβρίου
2014. n

ΗΣτατιστική Υπηρεσία ανακοίνωσε
τη δημοσίευση της Στατιστικής Επε-
τηρίδας 2013, η οποία παρέχει συγ-

κριτικά διαχρονικά στατιστικά στοιχεία (σε
πολλές περιπτώσεις από το 1960) για διά-
φορα κοινωνικοοικονομικά θέματα όπως Οι-
κονομία, Πληθωρισμός, Πληθυσμός, Κοινω-
νικές Συνθήκες, Εργασία, Εξωτερικό Εμπό-
ριο, Γεωργία, Βιομηχανία, Κατασκευές,
Ενέργεια, Περιβάλλον, Μεταφορές, Τουρι-
σμός, Εμπόριο, Επιστήμη και Τεχνολογία,

Κοινωνία της Πληροφορίας.
Η Επετηρίδα διατίθεται σε ηλεκτρονική

μορφή δωρεάν στον ιστότοπο της Στατιστι-
κής Υπηρεσίας. Επιπλέον, οι πίνακες που πε-
ριλαμβάνονται στην Επετηρίδα είναι επίσης
διαθέσιμοι στον ιστότοπο της Στατιστικής
Υπηρεσίας με συμπληρωμένες τις χρονοσει-
ρές. Tα αρχεία που περιλαμβάνουν τους πί-
νακες είναι διαθέσιμα σε μορφή που να επι-
τρέπει την εύκολη επεξεργασία των στοι-
χείων. n
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Κατά νόμο υπεύθυνος,
Γλαύκος Χατζηπέτρου, Γ.Γ. ΠΑΣΥΔΥ,
Τηλ. 22844445
e-mail pasydy.glaos@cytanet.com.cy
Υπεύθυνος Σύνταξης,
Πρίαμος Λοϊζίδης, Τηλ. 22844456
e-mail: pasydy.priamos@cytanet.com.cy
Άρθρα Συνεργατών δεν εκφράζουν
κατ΄ ανάγκη τις θέσεις της Οργάνωσης.
Οι απόψεις που εκφράζονται από συνερ-
γάτες δεν δεσμεύουν κατ’ ανάγκην την

ΠΑΣΥΔΥ. Οι συνεργασίες να περιορίζον-
ται κατά το δυνατό στις 400 λέξεις.
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση ύλης της
εφημερίδας με την προϋπόθεση ότι 
αναφέρεται η πηγή και ο συγγραφέας. 
Διεύθυνση: Δημοσθένη Σεβέρη 3,
Λευκωσία 1066, 
Τηλ. 22844444, 22844456, 22844457, 
Φαξ 22668639.
e-mail: pasydy@spidernet.com.cy
pasydy@cytanet.com.cy 

ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΠΑΣΥΔΥ) 

Ξεχάστε όσα γίνονται στη νήσο των Αγίων
που είναι έργο, ασφαλώς, κάποιων επιτηδείων
εκείνων που ηθέλησαν πάραυτα να πλουτίσουν
και την οικονομία μας ούτω πως να γκρεμίσουν!
Ξεχάστε επίσης συμφορές ένεκα των ολίγων
κι αλλάξετε διάθεση σάς συνιστώ για λίγο,
γεννιέται ο Θεάνθρωπος εν Βηθλεέμ τη πόλει
και ύμνους ας Τού ψάλλουμε με δέος όλες κι όλοι!!
αντί για όσα έδωσε σ’ όλους εμάς ο Κτίστης
να ψάλλουμε ευλαβικά το Δόξα εν Υψίστοις
πήραμε λάθος τη ζωή, έχουμε ξεστρατίσει
και ούτε στον ορίζονται φαίνεται κάποια λύση.
χρονιάρες μέρες έρχονται χαράς και ευφροσύνης
γεννήθηκε ο Ήλιος ο της δικαιοσύνης!!!

Kωστάκης Π. Iωαννίδης

H ΣATIPA TOY K.Π.I.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

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

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τη
συνέχιση της πολιτικής μειωμένων με-
ταπτυχιακών διδάκτρων στο Τεχνολο-

γικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, τα οποία θα
ισχύουν για όλους τους φοιτητές (υφιστάμε-
νους και νεοεισερχόμενους), χωρίς τη δημι-

ουργία επιπρόσθετων οικονομικών υποχρε-
ώσεων για το κράτος. Σημειώνεται ότι, η μεί-
ωση των μεταπτυχιακών διδάκτρων σε όλα
τα προγράμματα κατά 20%, με εξαίρεση των
αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
ισχύει και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. n

Συνέχιση πολιτικής μειωμένων 
μεταπτυχιακών διδάκτρων ΤΕΠΑΚ

Εγχειρίδιο Διαχείρισης 
Ανθρώπινου Αίματος

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε  την
επιχορήγηση απόρων μαθητών για
αγορά φορητού ηλεκτρονικού υπολο-

γιστή. Η απόφασή αφορά μαθητές που φοι-
τούν στη β’ και γ’ τάξη δημόσιων Γυμνασίων
και ιδιωτικών σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης
εγκεκριμένων από το Υπουργείο Παιδείας και

Πολιτισμού, καθώς και μαθητές που φοιτούν
στην προπαρασκευαστική τάξη εσπερινών
Γυμνασίων, οι οικογένειες των οποίων είναι
λήπτες δημοσίων βοηθήματος. 

Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν μέσω προ-
σωπικών επιστολών από το Υπουργείο Παι-
δείας. Η δαπάνη της επιχορήγησης θα ανέλ-
θει σε 297 χιλιάδες ευρώ. n

Επιχορήγηση απόρων μαθητών 
για αγορά φορητού Η.Υ.

Νέα Έκδοση: Στατιστική Επετηρίδα 2013

Από την 
Παρασκευή
στις Τράπεζες
οι μισθοί
Το Γενικό Λογιστήριο της
Δημοκρατίας ανακοίνωσε
ότι μετά από απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών, οι
μισθοί, τα ωρομίσθια και οι
συντάξεις των κρατικών
υπαλλήλων για τον μήνα
Δεκέμβριο, είχαν εμβασθεί
στους τραπεζικούς λογαρια-
σμούς των δικαιούχων την
περασμένη Παρασκευή, 19
Δεκεμβρίου. n
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Βρείτε τα
Η Ελλάδα μοιάζει με μια πολύ παράξενη,

παρακμιακή χώρα. Την ώρα που η οικονομία
της μπήκε στον δρόμο της ανάπτυξης οδη-
γούμεθα σε εκλογές και μια μακρά περίοδο
αστάθειας. Και όλα αυτά για να εκλέξουμε
ένα νέο Πρόεδρο χωρίς καμία αρμοδιότητα.
Ο δημόσιος διάλογος είναι όμηρος του

ακραίου λαϊκισμού και
βρώμικων παιχνιδιών
χωρίς τέλος. Το μεγάλο
έργο της μεταρρύθμισης
της χώρας έχει περάσει σε
τρίτη μοίρα. Η κυβέρνηση
σταμάτησε να κυβερνά

εδώ και μήνες και η αντιπολίτευση επιδίδεται
μόνο σε καταγγελίες και απειλές.

Εν τω μεταξύ, η αγορά έχει «παγώσει»
πάλι, οι ξένοι επενδυτές αναρωτιούνται πόσο
λάθος έκαναν να επενδύσουν εδώ τα χρή-
ματά τους, τα πανεπιστήμια διαλύονται και
οι πολίτες αναρωτιούνται πού πάει αυτή η
χώρα.

Οι Έλληνες που πιστεύουν στον τόπο και
στις δυνατότητές του αρχίζουν και αυτοί να
χάνουν το κουράγιο τους και τον προσανα-
τολισμό τους. Δεν ζυγίζουν καλά ούτε τους
εξωτερικούς κινδύνους ούτε την πιθανότητα
να βυθιστούμε σε μια άβυσσο που θα μας
φέρει πιο κοντά στους νότιους γείτονές μας.
Όσοι επιζητούν την εθνική συνεννόηση κα-
ταντούν γραφικοί. Θέλουν όμως να φωνά-
ξουν στους πολιτικούς μας ηγέτες: «Λυπη-
θείτε τον τόπο, λυπηθείτε την ελληνική οικο-
γένεια που δεν αντέχει άλλο. Βρείτε τα και
συμφωνήστε σε μια φόρμουλα που θα ισχυ-
ροποιήσει τη χώρα έναντι των δανειστών της
χωρίς να τη βάλει σε περιπέτειες που δεν θα
έχουν τέλος.

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»,
21.12.2014.

l Ακόμη και σ’ αυτές τις οριακές για τα
συμφέροντα της χώρας στιγμές, το πολι-
τικό σύστημα φαίνεται  κατώτερο των πε-
ριστάσεων.

?
Το δίπολο της ανευθυνότητας 

Όταν οι αρχηγοί των δύο κυβερνητικών
κομμάτων λειτούργησαν ως χαρτοπαίκτες
υψηλού ρίσκου επισπεύδοντας την εκλογή
Προέδρου, στοιχημάτιζαν πως θα άλλαζαν τη

δυναμική έτσι, ώστε
να κερδηθούν οι 180
μαγικές ψήφοι. Mοι-
άζει όμως ήδη πι-
θανό ότι το χαρτί
που έπαιξαν χάνεται.

Το μόνο αποτέλεσμα της κίνησης υπήρξε το
πρόσθετο πλήγμα που επέφερε στην οικονο-
μία και η αμαύρωση της εικόνας της χώρας
στην Ευρώπη.

Το εάν θα οδεύσουμε σε πρόωρες εκλογές
γίνεται πλέον απλώς ένα από τα πολλά συμ-
πτώματα της βαθύτερης αρρώστιας του κομ-
ματικού συστήματος. Τούτο, για μια ακόμη
φορά, μεταβάλλεται σε ασήκωτο φορτίο για
τη χώρα. Οι εγχώριες πολιτικές ελίτ έχουν
χάσει κάθε αξιοπιστία. Οι φωνές της Nτόρας
Mπακογιάννη, του Στ. Θεοδωράκη, του Στα-
θάκη και λίγων άλλων, που ζητούσαν μια συ-
ναινετική διέξοδο με εκλογή του Προέδρου
από την παρούσα Bουλή και εκλογές σε λί-
γους μήνες, έπεσαν σε τοίχο. NΔ και ΠAΣOK
επιδιώκουν άπλετο χρόνο για να αναστρέ-
ψουν το κλίμα, ενώ ο ΣYPIZA βιάζεται για
να αξιοποιήσει το εκλογικό πλεονέκτημά
του.

Θεωρητικά, ο εκλογικός μαξιμαλισμός του
Tσίπρα θα μπορούσε να τον φθείρει. Διασώ-
ζεται όμως από τις συμπεριφορές των προγε-
νέστερων αντιπολιτεύσεων, από τον Γ. Πα-
πανδρέου έως τον Σαμαρά, που ανέτρεψε τε-
λικά την κυβέρνηση Παπαδήμου. Άλλωστε,
η λαϊκιστική ρητορική Tσίπρα και η πολωτική
του προσέγγιση κινούνται στα χνάρια της
αντιπολιτευτικής φάσης Σαμαρά. Έτσι, όλο
το κομματικό σύστημα αποδεικνύεται αθε-
ράπευτα παθογενές. Γι’ αυτό ο νυν πρωθυ-
πουργός δεν πείθει την κοινή γνώμη ως στυ-
λοβάτης της «σταθερότητας» και της «υπευ-
θυνότητας». Γι’ αυτό και η κοινή γνώμη
αναγκάζεται να επιλέξει το «μη χείρον».

Είναι γεγονός ότι ο Tσίπρας τώρα τράβηξε
πρώτος τη σκανδάλη των πρόωρων εκλογών.
Όμως, η αντίδραση των δύο κυβερνητικών
κομμάτων με τον μικροκομματικό τυχοδιω-
κτισμό τους να επισπεύσουν την προεδρική
εκλογή, τον συναγωνίζεται σε ανευθυνότητα,
αν δεν τον ξεπερνά. Kαι τούτο, διότι είναι
εκείνοι που κυβερνούν. Άρα, έχουν de facto
ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη, καθώς διαχειρί-
ζονται την εξουσία και άρα επηρεάζουν
ακόμη περισσότερο τις τύχες της χώρας. Ει-
δικά μάλιστα όταν επιδίδονται σε κομματικό

τζόγο, όπως η NΔ και το ΠAΣOK την ώρα
που υποκριτικά μιλούν για σταθερότητα.

Οποιαδήποτε κυβέρνηση με στοιχειώδη
σοβαρότητα και υπευθυνότητα, ειδικά στις
παρούσες συγκυρίες, όφειλε να κάνει το αυ-
τονόητο καθήκον της: Δηλαδή να ολοκλη-
ρώσει τη διαπραγμάτευση με τους εταίρους
πριν από την προεδρική εκλογή. Άλλωστε,
είναι η δική της πολιτική που δοκιμάζεται και
κρίνεται. Aντ’ αυτού, τα δύο κόμματα που
κυβερνούν δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες
τους. Συνειδητά αφήνουν τα πάντα στον
αέρα. Ενδιαφέρονται μόνο να μην χάσουν τις
εκλογές ή να τις χάσουν με μικρή διαφορά,
μεταφέροντας σχεδόν «εκδικητικά» την
καυτή πατάτα της τελικής διαπραγμάτευσης
στην αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν συμπε-
ριφέρονται, λοιπόν, ως κυβερνώντες. Κατα-
σκεύασαν ένα τοπίο στην ομίχλη για να εν-
τείνουν την ανασφάλεια. Προσδοκούν έτσι
μήπως «κατά λάθος» κερδίσουν τις εκλογές.
Kαι πάντως επιδιώκουν να δυσκολέψουν τον
αντίπαλό τους.

Eν τέλει, αν έρθουν οι εκλογές, αυτές θα
γίνουν με κυρίαρχα τα αρνητικά συναισθή-
ματα. H κυβέρνηση δίνει τα ρέστα της στον
φόβο και ο ΣYPIZA στην οργή. H χώρα εγ-
κλωβίζεται στο κομματικό δίπολο της ανευ-
θυνότητας.

Γιάννης Λούλης,
«ΗΜΕΡΗΣΙΑ», 20.12.2014

l Πικρές αλήθειες.

?
Στην παράδοση του Μπίσμαρκ

Οι δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών
της Γερμανίας, Σταϊνμάγερ, στο Spiegel δεν

είναι μόνο η πρώτη
φωνή ρεαλισμού και
υπευθυνότητας που
προειδοποιεί ότι πε-
ραιτέρω αποσταθε-
ροποίηση της Ρωσίας

δεν είναι συμφέρουσα για την ΕΕ.
Για πρώτη φορά εδώ και έναν χρόνο κά-

ποιοι στο Βερολίνο θυμήθηκαν το δόγμα του
καγκελάριου Μπίσμαρκ ότι χωρίς καλές σχέ-
σεις με τη Ρωσία δεν υπάρχει ούτε ασφάλεια
ούτε ευημερία για τη Γερμανία.

Βερολίνο και Μόσχα έχουν μια παράδοση
συνεργασίας που σκιάζει ακόμη και τις πιο
σκληρές περιόδους αντιπαράθεσης και σύγ-

κρουσης.
Την άνοιξη του 1922 στο Ράπαλο της Ιτα-

λίας η Γερμανία της Βαϊμάρης και η νεαρή
τότε σοβιετική Ρωσία συμμάχησαν απέναντι
στους νικητές του Πρώτου Παγκοσμίου Πο-
λέμου Γαλλία και Βρετανία. Από τότε μέχρι
και την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία το
1933 ο γερμανικός στρατός κατασκεύαζε και
δοκίμαζε τα απαγορευμένα από τη Συνθήκη
των Βερσαλλιών όπλα στο έδαφος της
ΕΣΣΔ.

Η παράδοση του Μπίσμαρκ είχε σφραγίσει
τη γερμανική διπλωματία και είναι χαρακτη-
ριστικό το παράδειγμα του Γερμανού πρέσβη
στη Μόσχα Φον Σούλεμπουργκ, ο οποίος
έπαιξε βαρύνοντα ρόλο στην υπογραφή του
γερμανοσοβιετικού Συμφώνου από τους Ρίμ-
πεντροπ - Μολότοφ στα τέλη Αυγούστου
του 1939: Τον Ιούνιο του 1941 λίγο πριν από
την επίθεση του Χίτλερ προειδοποίησε τον
Στάλιν, καθώς πίστευε ότι η διάρρηξη της συ-
νεργασίας των δύο χωρών ήταν προδοσία!

Η δήλωση Σταϊνμάγερ είναι και σαφής δια-
φοροποίηση από τη Μέρκελ, η οποία έχει
υποθηκεύσει μια συνεργασία και φιλία με τη
Μόσχα που έχτισαν διαδοχικά οι Αντενά-
ουερ, Μπραντ, Σμιτ, Κολ και Σρέντερ, μια
φιλία που άντεξε ακόμη και την ασφυκτική
πίεση που άσκησε η κυβέρνηση Ρέιγκαν στη
Βόννη στην περίοδο 1980-88.

Ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας
γνωρίζει πολύ καλά εξάλλου ότι με την Ευ-
ρωζώνη, με υπαιτιότητα του Βερολίνου, να
κινδυνεύει να μπει σε σπιράλ αποπληθωρι-
σμού, μια ενδεχόμενη κατάρρευση της Ρω-
σίας από τις κυρώσεις, την κατάρρευση της
τιμής του πετρελαίου και την κατακρήμνιση
του ρουβλίου, θα ήταν ένα σοκ μεγατόνων
για τη χώρα του.

Αν ο Σταϊνμάγερ παραπέμπει στον Μπί-
σμαρκ, η Μέρκελ παραπέμπει στον διάδοχο
του σιδηρού καγκελαρίου, τον Καπρίβι, που
δεν ανανέωσε τη Συνθήκη Εγγυήσεων Γερ-
μανίας-Ρωσίας και έσπρωξε την Αγία Πε-
τρούπολη σε συμμαχία με το Παρίσι.

Για πρώτη φορά από την έναρξη της κρί-
σης το 2008 η Γερμανία προβάλλει έστω και
στιγμιαία αντάξια των ηγετικών της ευθυνών
στη Γηραιά Ήπειρο.

Γιώργος Καπόπουλος,
«ΕΘΝΟΣ», 22.12.2014

l Ουδέν σχόλιο. n

Aπόψεις και σχόλια

Πλήρωση κενών θέσεων 
στην ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Η Οργάνωση μας ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για πλήρωση των πιο κάτω θέσεων:
1. Μία θέση Λειτουργού Δημοσίων Σχέσεων.
2. Μία θέση Λειτουργού Διεθνών Σχέσεων/Ευρωπαϊκών Θεμάτων.
3. Δύο θέσεις Μόνιμου Γραμματέα.
4. Μια θέση Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιτύχουν σε γραπτή και προφορική εξέταση. Για πλήρεις

λεπτομέρειες όσον αφορά τα καθήκοντα, τα προσόντα, τη μισθοδοσία και τους λοιπούς
όρους εργοδότησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο Αρχείο της ΠΑ-
ΣΥΔΥ – Οίκημα ΠΑΣΥΔΥ, Δημοσθένη Σεβέρη 3, 1066 Λευκωσία (Τηλ. 22844458,
22844459) ή στην ιστοσελίδα της ΠΑΣΥΔΥ (www.pasydy.org), όπου είναι αναρτημένα τα
Σχέδια Υπηρεσίας των προαναφερόμενων θέσεων εργασίας όπως και τα σχετικά Έντυπα
Αίτησης.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στο Αρχείο της ΠΑΣΥΔΥ το αργότερο μέχρι
τις 12.00 το μεσημέρι της Παρασκευής 9 Ιανουαρίου, 2015. 

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση σε
ευρεία σύσκεψη που πραγματοποι-
ήθηκε στο Υπουργείο Υγείας με όλους

τους εμπλεκόμενους φορείς και κατόπιν οδη-
γιών του Υπουργού Υγείας Φίλιππου Πα-
τσαλή, έχουν δρομολογηθεί οι απαραίτητες
διαδικασίες για επίλυση του προβλήματος σε
σχέση με τις καθυστερήσεις στα αποτελέ-
σματα των βιοψιών στο Ιστοπαθολογικό
Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. 

Προς τούτο, το Υπουργείο Υγείας έχει ήδη
προχωρήσει στην αγορά υπηρεσιών για διεκ-
περαίωση των καθυστερημένων βιοψιών για
τη χρονική περίοδο 4/12/2014-31/12/2014,
ενώ πρόσθετα έχει εγκριθεί από τις
28/11/2014, η καταβολή υπερωριακής απα-
σχόλησης προς τους ιατρικούς λειτουργούς

του Ιστοπαθολογικού Τμήματος για τη διεκ-
περαίωση βιοψιών σε 1100 περιστατικά. 

Πέραν των πιο πάνω, το Υπουργείο Υγείας
προβαίνει σε ενέργειες για ανακατανομή του
γραμματειακού προσωπικού του Γενικού Νο-
σοκομείου Λευκωσίας με σκοπό το Ιστοπα-
θολογικό Τμήμα να ενισχυθεί σε γραμματει-
ακή υποστήριξη για τη γρηγορότερη διεκπε-
ραίωση των αποτελεσμάτων των βιοψιών.
Σημειώνεται ότι μέσα στις ενέργειες του
Υπουργείου Υγείας προνοείται η αντικατά-
σταση δύο ιατρών του Ιστοπαθολογικού, οι
οποίοι θα αφυπηρετήσουν πρόωρα στις
31/12/2014, με δύο έκτακτους ιατρούς.

Με την έγκριση του προϋπολογισμού του
2015 προγραμματίζονται παρόμοια μέτρα. n

Διαδικασίες επίλυσης των προβλημάτων
Ιστοπαθολογικού Τμήματος ΓΝΛ
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Τις παραμονές των Χριστουγέννων
όλες οι γυναίκες της Κύπρου ζύμωναν
ψωμιά που τα ονόμαζαν «γεννόπιτ-

τες», τα πανελλήνια γνωστά χριστόψωμα.
Ήταν στρογγυλά ψωμιά με σησάμι ή χωρίς
που στη μέση είχαν ένα μεγάλο σταυρό,
φτιαγμένο με λωρίδα από ζυμάρι, ενώ στα
τέσσερα τμήματα που σχηματίζονταν από το
σταυρό έφτιαχναν διάφορα σχέδια, με πιο
συνηθισμένο τη φοινικιά.

Μέχρι πολύ πρόσφατα από το καλοκαίρι
η κάθε οικογένεια στα χωριά της Κύπρου
αγόραζε από ένα μικρό χοίρο τον οποίο
έτρεφαν οι ίδιοι με βαλανίδια, τρεμίθια,
αγριόχορτα, κριθάρι και νερό. Έτσι τα Χρι-
στούγεννα ο χοίρος ήταν έτοιμος για σφαγή.
2-3 μέρες πριν τα Χριστούγεννα έσφαζαν
τον χοίρο, τον καθάριζαν και τον έκοβαν σε
κομμάτια. Άλλα κομμάτια τα έβαζαν στο
κρασί, αφού πρώτα τους έβαζαν αλάτι, αρτι-
σιά και κόλιανδρο. Με το χοιρινό αυτό κρέας

κατασκεύαζαν ζαλατίνες, λούντζες, χοιρομέ-
ρια, παΐδες, τσιρίγκες και λουκάνικα. Αν ο
καιρός ήταν βροχερός κρεμούσαν τα λουκά-
νικα και άλλα είδη ψιλά μέσα στην τσιμινιά
(τζάκι) για να ψήνονται σιγά-σιγά, αν
υπήρχε ηλιοφάνεια τα έβγαζαν έξω στον
ήλιο. Για να μην τα πειράζουν οι καλικάν-
τζαροι τους έβαζαν πάνω κλαδιά ελιάς.

Όλα τα μέρη του χοίρου, χρησιμοποιούν-
ταν για την διατροφή της οικογένειας. τί-

ποτα δεν πήγαινε χαμένο. Ότι έμενε τα έψη-
ναν και τα φύλαγαν μέσα σε κούμνες (πήλινα
δοχεία), μαζί με το λαρτί (λίπος), που έλει-
ωνε με το ψήσιμο. Μ’ αυτό τον τρόπο, είχαν
απόθεμα φαγητού για αρκετό καιρό. Τις τσι-
ρίγκες τις έτρωγαν το καλοκαίρι στο θέρος
ενώ το λίπος το χρησιμοποιούσαν για τηγά-
νισμα, αφού το λάδι ήταν ακριβό.

Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στην
Κύπρο έφτιαχναν ένα ψωμί παρόμοιο με τη
γεννόπιττα που ονόμαζαν «Βασίλης» και
που στο οποίο τοποθετούσαν ένα νόμισμα.
Έβαζαν μέσα σε μια μεγάλη τσιάρτα (κούπα)
κόλλυβα και από πάνω τον «Βασίλη», μ’ ένα
κερί αναμμένο στο κέντρο του και τα τοπο-
θετούσαν πάνω στο καλό τραπέζι του σπι-
τιού. Δίπλα τοποθετούσαν ένα μπουκάλι
κρασί, ένα ποτήρι και το πορτοφόλι του νοι-
κοκύρη καθώς και ένα κλαδί ελιάς. Πίστευαν
ότι το βράδυ της παραμονής θα επισκεπτό-
ταν το σπίτι τους ο Άγιος Βασίλης, θα

έτρωγε, θα έπινε και θα ευλογούσε το πορ-
τοφόλι του νοικοκύρη να είναι πάντα γε-
μάτο. Το δε ευλογημένο κλαδί ελιάς θα
έφερνε ειρήνη στο σπίτι και θα απέτρεπε και
τους καλικάντζαρους από το να πειράξουν
τον «Βασίλη». Την επόμενη μέρα έπαιρναν
τα κόλλυβα, που τα θεωρούσαν ευλογημένα
και τάιζαν τα ζώα τους για να ευλογηθούν
και αυτά. Τον «Βασίλη» τον έκοβαν το μεση-
μέρι στο τραπέζι και έπαιρναν όλα τα μέλη
της οικογένειας από ένα κομμάτι. Αυτός που
θα έβρισκε το νόμισμα ήταν το τυχερός της
χρονιάς. Το βράδυ της παραμονής της πρω-
τοχρονιάς η οικογένεια έπαιζε το παιχνίδι
της ελιάς. Έριχναν φρέσκα φύλλα ελιάς στη
τσιμινιά (τζάκι), ρωτούσαν τον Άη- Βασίλη
αν τους αγαπούσε το πρόσωπο που ονόμα-
ζαν, κι αν το φύλλο πεταγόταν, αυτό σήμαινε
πως τους αγαπούσε, αν όχι, δεν τους αγα-
πούσε. n 

ΠΗΓΗ:  ΝΟCΤΟC

Ζυμωτό ψωμί και σφάξιμο του χοίρου τα έθιμα μας τα Χριστούγεννα

Της Εύης Κόκκαλη  Ψυχολόγος M.phil

Αγαπητοί γονείς
Φέτος αποφάσισα να στείλω ένα

γράμμα, όχι προς τα παιδιά, αλλά
προς εσάς τους γονείς. 

Ήρθε η σειρά μου να ζητήσω κι
εγώ ένα δώρο. 

Θέλω πίσω την “ταυτότητά” μου.
Εγώ γεννήθηκα στη φαντασία του ανθρώπου και συμβο-

λίζω την αγάπη, τη μεγαλοψυχία, την ελπίδα, τη χαρά, το
μοίρασμα και τις πραγματικές αξίες. Στην πάροδο των χρό-
νων, εσείς οι άνθρωποι που με δημιουργήσατε, καταφέρατε
να με μεταλλάξετε. Μου δώσατε μια “πλαστή” ταυτότητα
που εξαγοράζει με χρηματικούς όρους τις ψυχοσυναισθημα-
τικές ανάγκες των παιδιών. Τα παιχνίδια είναι πλέον κοστο-

λογημένα από πλαστές επιθυμίες των παιδιών. Στην κατα-
ναλωτική μας κοινωνία “βομβαρδίζονται” καθημερινά με μη-
νύματα για την αξία των υλικών αγαθών. Το παιχνίδι του κα-
ταναλωτισμού έγινε παιχνίδι τους. Όσο ακριβότερο ένα
δώρο, τόσο μεγαλύτερη η αγάπη του γονιού. Έτσι εκλαμβά-
νεται από το παιδί, αφού έτσι το “μεταφράζει” η κοινωνία.

Ζητώ λοιπόν από εσάς τους γονείς, με σύμμαχο σας την
οικονομική κρίση, να μου επαναφέρετε την υπόσταση που
πρεσβεύω ως  Αϊ Βασίλης. Να μεταδώσετε στα παιδιά σας
τα νοήματα και τους συμβολισμούς που μεταφέρω και να
με αγαπήσουν μέσα από την αγκαλιά σας. Ο μύθος του Αϊ
Βασίλη συγκινεί πάντα την παιδική ψυχή, γι αυτό δεν πρέπει
να σβήσει. Ο σάκος που κουβαλάω είναι η αγάπη που δεν
αποτιμάται με την υλική αξία ενός δώρου. Ένα μικρό δώρο
είναι ίσης αξίας με ένα ακριβό γιατί αντιπροσωπεύει την προ-

σφορά ως συμβολισμό.
Επειδή εσείς οι γονείς είστε πρότυπο για τα παιδιά, αν εκ-

παιδευτείτε, οι ίδιοι πρώτα, στην εκτίμηση και όχι στην
αποτίμηση ενός δώρου, θα μεταδώσετε και στα παιδιά την
αξία της προσφοράς. Μαζί με το δώρο που τα περιμένει,
κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο, να τα προτρέψετε
να ταυτιστούν με τον Αϊ Βασίλη και να ετοιμάσουν κι εκείνα
ένα δώρο με παλιά τους παιχνίδια και να τα δώσουν σε παι-
διά που τα έχουν ανάγκη. Κάτι ιδιαίτερα δύσκολο, αφού τα
παιδιά έχουν ανεπτυγμένη την αίσθηση της ιδιοκτησίας και
δύσκολα αποχωρίζονται κάτι που θεωρούν δικό τους.

Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα που καλείστε να κερδίσετε
εσείς οι γονείς:

Τα παιδιά να εκτιμούν το δώρο ως αξία και όχι την αξία
ενός δώρου. n 

Γράμμα προς τους γονείς. Αποστολέας: Αϊ Βασίλης

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του
Υπουργείου Υγείας, ενόψει της εορ-
ταστικής περιόδου των Χριστουγέν-

νων και της Πρωτοχρονιάς, προτρέπουν το
καταναλωτικό κοινό να είναι προσεκτικό
στην αγορά και ετοιμασία των τροφίμων, ιδι-
αίτερα ως προς τα πιο κάτω: 

- Να αποφεύγεται η αγορά τροφίμων από
μη επίσημα και ελεγχόμενα σημεία της αγο-
ράς, όπως περιστασιακούς πλανόδιους πω-
λητές, διότι η ποιότητα και η ασφάλεια των
τροφίμων που διαθέτουν δεν ελέγχεται από
τις αρμόδιες Αρχές, καθότι δεν εντοπίζονται
έγκαιρα. 

- Να αποφεύγεται η αγορά ευαλοίωτων

τροφίμων όπως πουλερικά, κρεατικά, συγ-
κεκριμένα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα
οποία εκτίθενται προς πώληση εκτός ψυ-
γείου. 

- Είναι απαραίτητο, κατά την επιλογή των
τροφίμων να διαβάζονται προσεκτικά οι
πληροφορίες στην ετικέτα των συσκευασμέ-
νων τροφίμων ή στις πινακίδες που βρί-
σκονται κοντά στα μη συσκευασμένα τρό-
φιμα, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι τα τρό-
φιμα που επιλέγονται είναι της επιθυμητής
φύσης και ποιότητας. Εξίσου σημαντικές
είναι οι πληροφορίες που δίδονται αναφο-
ρικά με την ημερομηνία διατηρησιμότητας,
τις συνθήκες χρήσης και φύλαξης. 

- Κατά την επίσκεψη στην υπεραγορά,
πάντοτε να λαμβάνονται τελευταία τα τρό-
φιμα που απαιτούν ψύξη ή κατάψυξη και η
μεταφορά αυτών προς το σπίτι να γίνεται το
συντομότερο δυνατό και χωρίς οποιαδήποτε
καθυστέρηση. 

- Κατεψυγμένο κοτόπουλο ή γαλοπούλα,
πριν από το ψήσιμο τους, πρέπει να αποψύ-
χονται πλήρως και με ασφαλή τρόπο. Ο πιο
ασφαλής τρόπος απόψυξης είναι η τοποθέ-
τηση αυτών στο κάτω μέρος του ψυγείου,
σκεπασμένα μέσα σε ένα αρκετά μεγάλο και

βαθύ δοχείο που μπορεί να μαζέψει όλα τα
υγρά. 

- Δεδομένου ότι η επαρκής θερμική επε-
ξεργασία της γαλοπούλας και του κοτόπου-
λου διασφαλίζει την καταστροφή των μι-
κροβίων, αυτά δεν πρέπει να πλένονται πριν
από το ψήσιμό τους, καθότι η διαδικασία του
πλυσίματος μπορεί μέσω σταγονιδίων να
οδηγήσει στην εξάπλωση των μικροβίων σε
άλλα τρόφιμα, τα οποία δεν θα τύχουν θερ-
μικής επεξεργασίας, όπως φρούτα και λαχα-
νικά. 

- Tα φρέσκα φρούτα και λαχανικά να ξε-
πλένονται με τρεχούμενο νερό για να αφαι-
ρούνται ορατές ακαθαρσίες. Περαιτέρω,
επειδή τα μικρόβια μπορούν να αναπτυχ-
θούν στην επιφάνεια κοπής των φρούτων
και λαχανικών, απαιτείται προσοχή, ώστε
αυτά να μην μολύνονται κατά τον τεμαχισμό
τους, ο οποίος θα πρέπει να διενεργείται σε
σύντομο χρονικό διάστημα πριν από το σερ-
βίρισμα. 

- Οποιαδήποτε ποσότητα ψημένων τροφί-
μων περισσέψει, πρέπει, το συντομότερο δυ-
νατό και πριν περάσουν δύο ώρες από το ψή-
σιμο τους, να φυλάγονται σε κλειστά δοχεία
μέσα στο ψυγείο και να καταναλώνονται

εντός τριών ημερών ή εντός τριών μηνών, αν
αυτά διατηρηθούν σε βαθειά κατάψυξη
στους μείον δεκαοκτώ (-18) βαθμούς Κελ-
σίου. Τα τρόφιμα αυτά πρέπει να ξαναζε-
σταίνονται πολύ καλά προτού καταναλω-
θούν και ποτέ να μην ψύχονται ή να κατα-
ψύχονται για δεύτερη φορά. 

- Είναι πολύ σημαντικό οι καταναλωτές να
διαβεβαιώνονται ότι το ψυγείο και ο κατα-
ψύκτης τους διατηρούν τα τρόφιμα στη
σωστή θερμοκρασία (κάτω από 5 βαθμούς
Κελσίου η ψύξη και στους -18 βαθμούς Κελ-
σίου η βαθειά κατάψυξη) και ότι δεν είναι
βαρυφορτωμένα, γιατί αυτό παρεμποδίζει
την ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα, η οποία
είναι απαραίτητη για την ικανοποιητική
ψύξη/κατάψυξη των τροφίμων. 

Αποσκοπώντας στη διασφάλιση της
υγείας και των συμφερόντων των κατανα-
λωτών, το προσωπικό των Υγειονομικών
Υπηρεσιών, κατά την εορταστική περίοδο εν-
τείνει ακόμη περισσότερο τους ελέγχους του
που στρέφονται προς κάθε κατεύθυνση, με
ιδιαίτερη αυστηρότητα. Μέσα στα πλαίσια
αυτά, το προσωπικό των Υγειονομικών Υπη-
ρεσιών θα διενεργεί επίσημους ελέγχους και
κατά τη διάρκεια των δημόσιων αργιών. n 

Ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού για την ασφαλή αγορά 
και ετοιμασία τροφίμων κατά την εορταστική περίοδο
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Την περασμένη Παρασκευή στις εσέ-
σεις για το Μαρί το Ανώτατο Δικα-
στήριο έδωσε σήμερα τις επιφυλαχθεί-

σες αποφάσεις του επί των εφέσεων που κα-
ταχωρήθηκαν από τους καταδικασθέντες
κατηγορούμενους, αλλά και τον Γενικό Ει-
σαγγελέα της Δημοκρατίας. Οι εφέσεις κα-
ταχωρήθηκαν ως αποτέλεσμα της απόφασης
του Κακουργιοδικείου Λάρνακας, στην υπό-
θεση της καταστροφικής έκρηξης στα εμπο-
ρευματοκιβώτια με πυρίτιδα, στη Ναυτική
Βάση Ευάγγελος Φλωράκης, στο Μαρί, το
πρωί της 11 Ιουλίου 2011, που είχε ως τρα-
γική συνέπεια τον θάνατο 13 ανθρώπων,
στρατιωτικών και πυροσβεστών και τον
τραυματισμό πολλών άλλων.

Οι καταδικασθέντες κατηγορούμενοι 2, 4,
5 και 6 –Παπακώστας, Υπουργός Άμυνας,
Νικολάου, Διευθυντής Πυροσβεστικής Υπη-
ρεσίας, Χαραλάμπους, Υποδιευθυντής της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και Λοϊζίδης, Δι-
οικητής της ΕΜΑΚ- καταχώρησαν εφέσεις
εναντίον των καταδικών τους και των ποι-
νών που τους επιβλήθηκαν. Ο κατηγορούμε-
νος 2, Παπακώστας, καταδικάστηκε για αν-

θρωποκτονία δυνάμει του άρθρου 205 του
Ποινικού Κώδικα και του επιβλήθηκε ποινή
φυλάκισης 5 ετών. Οι κατηγορούμενοι 4, 5
και 6, Νικολάου, Χαραλάμπους και Λοϊζίδης,
καταδικάστηκαν για πρόκληση θανάτου από
αμελή, αλόγιστη και επικίνδυνη πράξη ή πα-
ράλειψη, δυνάμει του άρθρου 210 του Ποι-
νικού Κώδικα, και τους επιβλήθηκε ποινή
φυλάκισης 2 ετών στον καθένα. Οι κατηγο-
ρούμενοι 5 και 6 αθωώθηκαν από κατηγο-
ρίες για ανθρωποκτονία δυνάμει του άρθρου
205 του Ποινικού Κώδικα. Ο κατηγορούμε-
νος 1, Υπουργός Εξωτερικών Μάρκος Κυ-
πριανού, αθωώθηκε από όλες τις κατηγορίες
που αντιμετώπιζε.

Ο Γενικός Εισαγγελέας καταχώρισε εφέ-
σεις εναντίον της αθώωσης του κατηγορού-
μενου 1, σε όλες τις κατηγορίες, της αθώω-
σης των κατηγορουμένων 5 και 6 στις κατη-
γορίες της ανθρωποκτονίας και εναντίον
των ποινών διετούς φυλάκισης που επιβλή-
θηκε στους κατηγορούμενους 4, 5 και 6, ως
εκδήλως ανεπαρκών.

Το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε ως
εξής:

Για τον 1ο κατηγορούμενο, Κυπριανού, με
απόφαση ισοψηφίας (έξι Δικαστές στην κάθε
πλευρά) έκρινε ότι ο Γενικός Εισαγγελέας
δεν έπεισε ότι, σύμφωνα με τον Νόμο
(Άρθρο 137 του Ποινικού Κώδικα), είχε δι-
καίωμα, υπό τις περιστάσεις, να εφεσιβάλει
την αθωωτική απόφαση του Κακουργιοδι-
κείου. Επομένως, το Ανώτατο Δικαστήριο
απέρριψε την έφεση του Γενικού Εισαγγελέα,
χωρίς να υπεισέλθει στην ουσία της, παρα-
μένουσα έτσι η αθωωτική απόφαση του Κα-
κουργιοδικείου.

Για τον 2ο κατηγορούμενο, Παπακώστα,
επικυρώθηκε, διά πλειοψηφίας (10 έναντι 2
Δικαστών), η καταδίκη του, δυνάμει του άρ-
θρου 205, για ανθρωποκτονία και η επιβλη-
θείσα ποινή της πενταετούς φυλάκισης.

Για τον 4ο κατηγορούμενο, Νικολάου, με
απόφαση πλειοψηφίας (7 έναντι 5 Δικα-
στών), ακυρώθηκε η καταδίκη και η ποινή
του σε όλες τις κατηγορίες.

Για τον 5ο κατηγορούμενο, Χαραλάμπους,
με απόφαση πλειοψηφίας (10 έναντι 2 Δικα-
στών), επικυρώθηκε η καταδίκη του, δυνά-
μει του άρθρου 210 του Ποινικού Κώδικα,

και η ποινή της διετούς φυλάκισης. Απορρί-
φθηκε η έφεση του Γενικού Εισαγγελέα για
αθώωσή του στις κατηγορίες, δυνάμει του
άρθρου 205 του Ποινικού Κώδικα, και για
ανεπάρκεια της ποινής.

Για τον 6ο κατηγορούμενο, Λοϊζίδη, με
απόφαση ισοψηφίας (6 έναντι 6 Δικαστών),
απορρίφθηκε η έφεσή του και επικυρώθηκε η
καταδίκη του, δυνάμει του άρθρου 210 του
Ποινικού Κώδικα, και η ποινή της διετούς
φυλάκισης που του επιβλήθηκε. Απορρίφθη-
καν οι εφέσεις του Γενικού Εισαγγελέα για
την αθώωσή του στις κατηγορίες δυνάμει
του άρθρου 205 του Ποινικού Κώδικα και
για ανεπάρκεια της ποινής.

Παρά το ότι η απόφαση του Ανωτάτου Δι-
καστηρίου ήταν έξι Δικαστές υπέρ τις απο-
δοχής της έφεσης του κατηγορούμενου 6 (με
την οποία προσβάλλετο η καταδίκη και η
ποινή του) και έξι Δικαστές υπέρ της απόρ-
ριψής της, η έφεση απορρίφθηκε καθότι ο
κατηγορούμενος 6 δεν απέσεισε το βάρος
της απόδειξης ότι η καταδίκη του, από το
Κακουργιοδικείο, και η ποινή που του επι-
βλήθηκε, ήταν εσφαλμένες. n

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του το
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του
Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προώθησε την
ποινική δίωξη εργοδοτών που παρέβηκαν τις
διατάξεις της Νομοθεσίας η οποία αφορά θέ-
ματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.
Ως αποτέλεσμα των διώξεων αυτών το
Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας καταδί-
κασε, εντός του 2014, τους πιο κάτω:

1. Την εταιρεία «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΕΟ ΚΡΕ-
ΠΩΛΕΙΟ ‘‘ΤΟ ΦΡΕΣΚΟ’’ ΛΤΔ», που δρα-
στηριοποιείται στον τομέα επεξεργασίας και
συντήρησης κρέατος σε συνολικό πρόστιμο
€12.000, για τις πιο κάτω παραβάσεις των
περί Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφάλειας
και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργα-
σία Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών, των
περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και
Υγείας στην Εργασία Κανονισμών και των
περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
Νόμων, που προκάλεσαν τον ακρωτηριασμό
τριών δακτύλων εργοδοτούμενης της και
έθεσαν σε κίνδυνο τραυματισμού άλλους ερ-
γοδοτούμενους της και άλλα πρόσωπα στην
εργασία:

• Παράλειψη εφοδιασμού της ηλεκτρικής
μηχανής που μαλακώνει το κρέας (tender-
ized meat machine), με προφυλακτήρες ή με
συστήματα, τα οποία να εμποδίζουν την
πρόσβαση στο επικίνδυνο σημείο που περι-
στρέφονταν οι κύλινδροι χάραξης.

• Παράλειψη διάθεσης κατάλληλων πλη-

ροφοριών και οδηγιών για τον χειρισμό των
μηχανικών μερών της μηχανής που μαλακώ-
νει το κρέας (tenderized meat machine) και
παροχής του εγχειριδίου χρήσης σε κατα-
νοητή για τους εργοδοτούμενούς της
γλώσσα, ώστε αυτοί να γνωρίζουν επαρκώς
τόσο τον τρόπο χρήσης του μηχανήματος
όσο και τους κινδύνους που συνεπάγονται
από τη χρήση του. 

• Παράλειψη παροχής στους εργοδοτού-
μενους της κατάλληλης επιτήρησης κατά τη
διάρκεια τοποθέτησης φιλέτων κοτόπουλου
μέσα σε μηχανή που μαλακώνει το κρέας
(tenderized meat machine).

• Παράλειψη αντικατάστασης του σπα-
σμένου διακόπτη ενεργοποίησης της μηχα-
νής που μαλακώνει το κρέας (tenderized
meat machine) και τοποθέτησης κατάλλη-
λου προφυλακτήρα. 

• Παράλειψη καθορισμού των προληπτι-
κών και προστατευτικών μέτρων που έπρεπε
να ληφθούν με βάση τη γραπτή εκτίμηση
των υφιστάμενων κατά την εργασία κινδύ-
νων για την ασφάλεια και υγεία των εργο-
δοτούμενων της και άλλων προσώπων που
δεν εργοδοτούνται από αυτή αλλά επηρεά-
ζονται από τις δραστηριότητες της. 

2. Την εταιρεία «ΒΙΟΧΡΩΜ ΛΤΔ», που
δραστηριοποιείται στον τομέα παραγωγής
Βερνικιών και Μπογιών σε συνολικό πρό-
στιμο €8.400, για τις πιο κάτω παραβάσεις
των περί Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφά-
λειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας

Κανονισμών, των περί Ελαχίστων Προδια-
γραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποί-
ηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργα-
σίας) Κανονισμών και των περί Διαχείρισης
Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργα-
σία Κανονισμών, που έθεσαν σε κίνδυνο ερ-
γοδοτούμενους της και άλλα πρόσωπα στην
εργασία:

• Παράλειψη παροχής κατάλληλου τοπι-
κού συστήματος απαγωγής επικίνδυνων χη-
μικών ουσιών (όπως οργανικών διαλυτών)
στον χώρο ανάμιξης, παραγωγής και συ-
σκευασίας παρασκευασμάτων. 

• Παράλειψη εγκατάστασης κατάλληλης
ηλεκτρικής εγκατάστασης που να περιλαμ-
βάνει λαμπτήρες αντιεκρηκτικού τύπου στον
χώρο του υποστατικού, έτσι ώστε να προ-
λαμβάνεται ο κίνδυνος ανάφλεξης ή έκρη-
ξης, από την παραγωγή, ύπαρξη και τη συσ-
σώρευση των εύφλεκτων χημικών ουσιών
εντός του υποστατικού.

• Παράλειψη τοποθέτησης στο ηλεκτρικό
κύκλωμα τροφοδότησης των φορητών ηλε-
κτρικών συσκευών αυτόματου διακόπτη
διαρροής υψηλής ευαισθησίας 30mA (Resid-
ual Current Device). 

• Παράλειψη τοποθέτησης κατάλληλης
και ικανοποιητικής αντοχής περίφραξης ή
άλλων κατάλληλων εμποδίων στα άκρα του
μεσοπατώματος. 

• Παράλειψη εγκατάστασης σε περονο-
φόρο όχημα κατάλληλου ηχητικού ή/και
οπτικού προειδοποιητικού σήματος και κα-

θρέφτη για την όπισθεν κίνηση.
• Παράλειψη εφοδιασμού του μύλου επε-

ξεργασίας του στόκου, με συστήματα που να
εμποδίζουν την πρόσβαση ή να σταματούν
την κίνηση των επικίνδυνων στοιχείων του
μύλου, πριν την πρόσβαση σε αυτόν.

• Παράλειψη να έχει στη διάθεση της γρα-
πτή εκτίμηση των υφιστάμενων κατά την ερ-
γασία κινδύνων για την ασφάλεια και υγεία
των εργοδοτουμένων της και άλλων προσώ-
πων που δεν εργοδοτούνται από αυτήν,
αλλά επηρεάζονται από δραστηριότητες της.

3. Την κυρία Αγαθονίκη Χρίστου, εργοδό-
τρια υποστατικού αποθήκευσης κυλίνδρων
υγραερίου, σε συνολικό πρόστιμο €2.950, για
τις πιο κάτω παραβάσεις των περί Διαχείρι-
σης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην
Εργασία Κανονισμών και των περί Ασφά-
λειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων, που
έθεσαν σε κίνδυνο εργοδοτουμενούς της και
άλλα πρόσωπα:

• Παράλειψη να έχει στη διάθεση της γρα-
πτή εκτίμηση των υφιστάμενων κατά την ερ-
γασία κινδύνων για την ασφάλεια και υγεία
των εργοδοτουμένων της και άλλων προσώ-
πων που δεν εργοδοτούνται από αυτήν,
αλλά επηρεάζονται από δραστηριότητες της.

• Παράλειψη συμμόρφωσης σε ειδοποίηση
Βελτίωσης, η οποία εκδόθηκε και επιδόθηκε
από Επιθεωρητή Εργασίας.

• Παράλειψη διασφάλισης ασφαλούς
χώρου αποθήκευσης κυλίνδρων υγραερίου. n

Αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου στις εφέσεις για το Μαρί

Καταδίκες Εργοδοτών για παραβάσεις Νομοθεσίας 
για Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων ανακοινώνουν ότι σύμφωνα με
τους περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Νόμους του 2010 μέχρι 2012, από τον Ια-
νουάριο του 2015 θα ισχύουν τα ακόλουθα: 

1. Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδο-
χών παραμένει στα ίδια με τα περσινά επί-

πεδα από τον μήνα εισφορών Ιανουάριο
2015 και ανέρχεται σε €1.046 την εβδομάδα
και σε €4.533 το μήνα.

2. Τα τεκμαρτά εισοδήματα των αυτοτε-
λώς εργαζομένων στα οποία υπολογίζονται
οι εισφορές κοινωνικών ασφαλίσεων παρα-
μένουν τα ίδια όπως και πέρσι από 5.1.2015.

3. Οι συντάξεις Κοινωνικών Ασφαλίσεων
δεν αναπροσαρμόζονται για την περίοδο
1.1.2013 μέχρι 31.12.2016. Επομένως δεν θα
δοθεί καμία αύξηση από 1.1.2015 στα ποσά
που ίσχυαν την 31.12.2014. 

4. Το ύψος των βοηθημάτων τοκετού και

κηδείας καθορίζονται από 5.1.2015 σε
€544,08 και €507,81 αντίστοιχα.

Επίσης με βάση τη Νομοθεσία περί Χορή-
γησης Κοινωνικής Σύνταξης από 1.1.2015 το
ύψος της κοινωνικής σύνταξης καθορίζεται
σε €336,28 το μήνα. n

Ρυθμίσεις Κοινωνικών Ασφαλίσεων από 1.1.15
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Την απόφαση για έναρξη των εργασιών κτηριολογι-
κής ανακαίνισης στο Παγκύπριο Γυμνάσιο τον Ιούνιο
του 2015, εξήγγειλε τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου σε συ-

νέντευξη Τύπου ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Κώ-
στας Καδής. Οι εργασίες ανακαίνισης θα συνδυαστούν με
τον παιδαγωγικό ανασχεδιασμό του σχολείου, καθώς και με
τη λήψη μέτρων για αναβάθμιση της πνευματικής του προ-
σφοράς. 

Ο Υπουργός επισήμανε πως το Παγκύπριο Γυμνάσιο, το
παλαιότερο και με την πιο λαμπρή προσφορά στα ελληνικά
γράμματα σχολείο της Κύπρου, αντιμετωπίζει εδώ και καιρό
σοβαρά κτηριακά και λειτουργικά προβλήματα. Παρά τις με-
μονωμένες κατά καιρούς προσπάθειες, ποτέ μέχρι σήμερα
δεν έγινε συντονισμένη προσπάθεια για συνολική επίλυσή
τους. Η απόφαση για την κτηριολογική ανακαίνιση λήφθηκε
μετά από μελέτες, σχεδιασμούς και αλλεπάλληλες διαβου-
λεύσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς αλλά και μετά
από επιτόπου επισκέψεις στο σχολείο για διαπίστωση της κα-
τάστασής του. Η αποκατάσταση και αναδόμηση του ιστορι-
κού κτηρίου θα γίνει με πλήρη σεβασμό στην ιστορική φυ-
σιογνωμία του κτηρίου και με τις λιγότερες δυνατές τροπο-
ποιήσεις και παρεμβάσεις. Οι παρεμβάσεις θα είναι μέσα σε
όρια αποδεκτά από διεθνείς συμβάσεις και θα στοχεύουν
αποκλειστικά στην εξασφάλιση των απαιτούμενων επιπέδων
ασφάλειας του κτηρίου και στη βελτίωση της λειτουργίας
του.

Αναφερόμενος στην ιστορική αξία του σχολείου, ο Υπουρ-
γός Παιδείας και Πολιτισμού, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι το
Παγκύπριο Γυμνάσιο αποτελεί μέρος της ιστορίας και του
πολιτισμού του τόπου μας. Η ίδρυσή του καθόρισε τη φυ-
σιογνωμία του ελληνισμού της Κύπρου και της εκπαίδευσης
σε εποχές δύσκολες, κατά τις οποίες και η απλή ακόμα επί-
κληση της θρησκευτικής πίστης και της ελληνικότητας των
ανθρώπων, στοίχιζε ακόμα και τη ζωή τους. Επιπλέον, το σχο-
λείο θα γίνει σύγχρονο, λειτουργικό, με πλήρη τεχνολογική
υποδομή και εξοπλισμό, ώστε να ανακοπεί η φθίνουσα πο-
ρεία των τελευταίων ετών, και να μετατραπεί σε πρότυπο εκ-
παιδευτήριο, που θα αναδεικνύει προσωπικότητες με γνώ-
σεις και δεξιότητες, ήθος και αξίες, ικανές να συμβάλουν στη
διαφύλαξη της εθνικής μας ταυτότητας και να διακριθούν

στην κοινωνική, πολιτική, πνευματική και επιστημονική ζωή
του τόπου μας».

Για την υλοποίηση της απόφασης για την ανακαίνιση του
Παγκυπρίου έχει συσταθεί ειδική Επιτροπή η οποία, σε συ-
νεργασία με τον Υπουργό Παιδείας, θα λάβει συγκεκριμένα
μέτρα για ανάδειξη της συμβολής τού σχολείου στα ελληνικά
γράμματα και αναβάθμιση της πνευματικής του προσφοράς.
Μέσα στο πλαίσιο αυτό θα ληφθούν οι δέουσες πρόνοιες,
ώστε να διασφαλιστεί το ενιαίο της λειτουργίας του Παγκυ-
πρίου Γυμνασίου και η διατήρηση της φυσιογνωμίας του ως
ελληνικού σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης. Ο Υπουργός Παι-
δείας, διαβεβαίωσε ότι θα μεριμνήσει για την ομαλή διεξα-
γωγή τόσο των κτηριολογικών εργασιών, όσο και των εργα-
σιών της ειδικής Επιτροπής, με σκοπό το ταχύτερο δυνατόν
το Παγκύπριο Γυμνάσιο να παραδοθεί με τη νέα του μορφή
και με τον αναβαθμισμένο του ρόλο στα ελληνικά νιάτα της
πατρίδας μας.

Στη διάσκεψη τύπου ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Β΄,
αναφέρθηκε στο διαχρονικό ενδιαφέρον που επιδεικνύει η
Εκκλησία της Κύπρου για το Παγκύπριο Γυμνάσιο, από την
ημέρα ίδρυσής του μέχρι σήμερα. Ο Μακαριώτατος εξέφρασε
την αποφασιστικότητά του να στηρίξει το Υπουργείο Παι-
δείας και Πολιτισμού στην προσπάθεια αυτή, προκειμένου
το Παγκύπριο Γυμνάσιο να αποκτήσει ξανά την παλιά του
αίγλη και να συνεχίσει την «βαριά» παράδοση που κουβαλά.

Εκ μέρους των μελετητών του έργου, η Αναστασία Πίττα

σημείωσε ότι η κτηριολογική αναβάθμιση του Παγκυπρίου
Γυμνασίου θα διαρκέσει τρία χρόνια, περίοδο κατά την οποία
θα χρειαστεί η συνεργασία όλων, προκειμένου η ανακαίνιση
και το σχολικό πρόγραμμα να διεξαχθούν χωρίς προβλήματα.

Τη δημοσιογραφική διάσκεψη, προσφώνησαν, επίσης, προ-
σωπικότητες και εκπρόσωποι φορέων που στηρίζουν την
προσπάθεια αναβάθμισης του Παγκυπρίου Γυμνασίου. Με-
ταξύ αυτών συγκαταλέγονται η πρώην Υπουργός Παιδείας
και Πολιτισμού, Κλαίρη Αγγελίδου, εκ μέρους της Επιτροπής
για την Αναβάθμιση της Πνευματικής Προσφοράς του Παγ-
κυπρίου Γυμνασίου, ο Στέλιος Αχνιώτης, Πρόεδρος του
ΕΤΕΚ, ο Χρίστος Χριστοδούλου, Πρόεδρος του Συλλόγου
Αρχιτεκτόνων Κύπρου, ο Γιάννης Οικονομίδης, Πρόεδρος
της Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας, ο Σό-
λωνας Χαραλάμπους, Διευθυντής Παγκυπρίου Γυμνασίου, η
Μαρία Κωνσταντίνου, εκ μέρους των μαθητών του Παγκυ-
πρίου Γυμνασίου, ο Ξένιος Ξενόπουλος, Πρόεδρος του Συλ-
λόγου Αποφοίτων του Παγκυπρίου Γυμνασίου και ο Μάριος
Αργυρίδης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Γονέων του Παγκυ-
πρίου Γυμνασίου.
Ιστορικό του σχολείου

Το Παγκύπριο Γυμνάσιο ιδρύθηκε το 1812 (Ελληνική
Σχολή), στα δύσκολα χρόνια της τουρκοκρατίας, από τον
Αρχιεπίσκοπο Εθνομάρτυρα Κυπριανό, που καθόρισε την
προσήλωσή του στα ιδεώδη της ελληνοχριστιανικής παρά-
δοσης. Το 1893 αναγνωρίστηκε ως ισότιμο με τα Ελλαδικά
γυμνάσια, με αποτέλεσμα οι μαθητές του να μπορούν να
σπουδάζουν στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, ενώ το 1894
ιδρύθηκε Διδασκαλείο, από το οποίο αποφοιτούσαν δάσκα-
λοι, κήρυκες της εθνικής ιδέας και της ορθοδοξίας. Μαθητές
του έλαβαν μέρος σε όλους τους εθνικούς αγώνες της νεό-
τερης Ιστορίας, ενώ πρωτοστάτησαν στον Απελευθερωτικό
Αγώνα της ΕΟΚΑ. Στον κατάλογο των μαθητών του περι-
λαμβάνονται πρώην Πρόεδροι της Κυπριακής Δημοκρατίας,
Αρχιεπίσκοποι, και επιφανείς προσωπικότητες της πολιτικής
ζωής του τόπου, των γραμμάτων και του πολιτισμού, ενώ δί-
δαξαν σε αυτό μεγάλοι δάσκαλοι, -όπως οι Κωνσταντίνος
Σπυριδάκις, Φρίξος Πετρίδης, Αδαμάντιος Διαμαντής, Τηλέ-
μαχος Κάνθος, Κύπρος Χρυσάνθης και άλλοι- προσωπικό-
τητες πανελλήνιας, και όχι μόνο, εμβέλειας. n

Ιούνιο 2015 αρχίζουν εργασίες
κτηριολογικής ανακαίνισης του Παγκυπρίου

ΗΕυρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την
περασμένη Πέμπτη τη χρήση του
νέου Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας

προς τους Άπορους (FEAD) από το κυ-
πριακό επιχειρησιακό πρόγραμμα. Η Κύπρος
θα λάβει 3,9 εκατ. ευρώ (σε τρέχουσες τιμές)
καλύπτοντας την περίοδο 2014-2020 για την
παροχή βασικής υλικής βοήθειας σε παιδιά
που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη (το ποσό
αυτό συμπληρώνεται με περίπου 700 000
ευρώ από εθνικούς πόρους).

Η Ευρωπαία επίτροπος για την απασχό-
ληση, τις κοινωνικές υποθέσεις, τις δεξιότη-
τες και την κινητικότητα του εργατικού δυ-
ναμικού, Μαριάν Τίσεν δήλωσε: «Χαιρετίζω
θερμά την έγκριση του κυπριακού προγράμ-
ματος για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Άπορους, το οποίο θα επικεντρώνει
στη στήριξη των άπορων μαθητών. Τα ευά-
λωτα παιδιά αξίζουν κάθε είδους στήριξη από
εμάς και είμαι βέβαιος ότι το πρόγραμμα θα
συμβάλει στο να τους δοθεί η δυνατότητα να
αναπτύξουν πλήρως τις δυνατότητές τους στο
σχολείο».

Στην Κύπρο, το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοή-
θειας προς τους Άπορους θα προσφέρει σχο-

λικά είδη (ένδυση και σχολικές τσάντες) προς
τους άπορους μαθητές που φοιτούν σε δημό-
σια σχολεία. Συνεπώς, θα συμπληρώνει το
υπάρχον εθνικό σύστημα, μέσω του οποίου
λαμβάνουν τρόφιμα. Θα επιλέγονται πολλοί
πάροχοι υπηρεσιών μέσω δημόσιων συμβά-
σεων, ώστε να είναι δυνατή μια ποικιλία προ-
ϊόντων και να αποφεύγεται ο στιγματισμός
των μαθητών που λαμβάνουν τη βοήθεια.

Τα σχολικά συμβούλια θα προσδιορίσουν
τους μαθητές που θα επωφεληθούν από την
ενίσχυση. Στη συνέχεια, οι μαθητές μαζί με
τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους, θα επιλέ-
ξουν το σχολικό υλικό που θα παραλάβουν
μέσω των δημόσιων σχολείων.
Ιστορικό

Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους
Απόρους (FEAD) ιδρύθηκε τον Ιανουάριο
2014 και αποτελεί ένα ισχυρό σύμβολο της
ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Κύριος στόχος
του είναι να σπάσει τον φαύλο κύκλο της
φτώχειας και της στέρησης, παρέχοντας μη
χρηματική βοήθεια σε ορισμένους από τους
πιο ευάλωτους Ευρωπαίους πολίτες. O προ-
ϋπολογισμός του FEAD ανέρχεται σε 3,8 δι-

σεκατομμύρια ευρώ, σε πραγματικούς όρους,
για την περίοδο 2014-2020.

Το Ταμείο θα βοηθήσει στην ενίσχυση της
κοινωνικής συνοχής καταπολεμώντας τις χει-
ρότερες μορφές φτώχειας. Επίσης, θα συμ-
βάλει στην επίτευξη του στόχου της στρατη-
γικής «Ευρώπη 2020» για μείωση του αριθ-
μού των ανθρώπων που ζουν σε συνθήκες
φτώχιας ή αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού
κατά τουλάχιστον 20 εκατομμύρια άτομα
μέχρι το 2020.

Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους
Άπορους θα στηρίξει όλες τις δράσεις των 28
κρατών μελών που αποσκοπούν στο να πα-
ρέχουν ένα ευρύ φάσμα μη χρηματοδοτικής
βοήθειας στους άπορους — μεμονωμένα
άτομα, οικογένειες, νοικοκυριά ή ομάδες τέ-
τοιων προσώπων. Η βοήθεια αυτή μπορεί να
περιλαμβάνει τρόφιμα, ρουχισμό και άλλων
βασικά είδη προσωπικής χρήσης όπως πα-
πούτσια, σαπούνι ή σαμπουάν. Το Ταμείο
μπορεί επίσης να διοχετευτεί σε δράσεις που
ενθαρρύνουν την κοινωνική ένταξη.

Κάθε κράτος μέλος θα καθορίσει την

ομάδα-στόχο των πλέον «άπορων ατόμων»
στο εθνικό του επιχειρησιακό πρόγραμμα. Τα
κράτη μέλη μπορούν ακολούθως να επιλέ-
γουν το είδος της βοήθειας που θέλουν να
παράσχουν (τρόφιμα ή βασικά αγαθά ή συν-
δυασμό των δύο) καθώς και το μοντέλο που
επιθυμούν να εφαρμόσουν για την προμήθεια
και διανομή των τροφίμων και των προϊόν-
των, ανάλογα με την κατάσταση και τις προ-
τιμήσεις τους.

Το πρόγραμμα της ΕΕ για τη διανομή τρο-
φίμων στους απόρους (ΠΔΤΑ) αποτελούσε
σημαντική πηγή εφοδίων για οργανώσεις
που εργάζονταν σε άμεση επαφή με τα ανα-
ξιοπαθούντα μέλη της κοινωνίας, παρέχον-
τάς τους τρόφιμα, από το 1987. Δημιουργή-
θηκε με σκοπό την επωφελή διάθεση των
τότε γεωργικών πλεονασμάτων. Λόγω της
αναμενόμενης εξάντλησης και του υψηλού
βαθμού αβεβαιότητας των αποθεμάτων πα-
ρέμβασης την περίοδο 2011-2020, ως αποτέ-
λεσμα των αλλεπάλληλων μεταρρυθμίσεων
της κοινής γεωργικής πολιτικής, το ΠΔΤΑ
διεκόπη στο τέλος του 2013 και έκτοτε αντι-
καταστάθηκε από το FEAD. n

Φτώχεια: η Κομισιόν εγκρίνει κυπριακό πρόγραμμα για τη διάθεση 3,9 εκατ. ευρώ
από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Άπορους



ΤΡΙΤΗ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 7

Εκτιμήσεις Υπουργού Οικονομικών για την έγκριση του Προϋπολογισμού 2015

Ικανοποίηση εξέφρασε ο Υπουργός Οι-
κονομικών για την έγκριση του Κρατικού
Προϋπολογισμού του 2015 από τη Βουλή,

γεγονός που, όπως σημείωσε, συμβάλλει στη
συνέχιση της προσπάθειας για μεταρρύθμιση
και εξυγίανση της κυπριακής οικονομίας.
Αναφερόμενος στις ανησυχίες και τις από-
ψεις που εκφράστηκαν κατά την Ο Υπουργός
τόνισε ότι, χωρίς αμφιβολία, η οικονομίας
μας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει δυσκολίες
και προκλήσεις και πρέπει να συνεχίσουμε
την προσπάθεια για να οριστικοποιήσουμε

και να ισχυροποιήσουμε την αναπτυξιακή
προοπτική. Πρέπει επίσης οριστικά να απαλ-
λαγούμε από πρακτικές και νοοτροπίες που
μας οδήγησαν στον εκτροχιασμό.

Για την άποψη βουλευτών να δαπανηθούν
περισσότερα για να δωθεί ώθηση στην ανά-
πτυξη, ο Υπουργός είπε ότι ο προϋπολογι-
σμός πρέπει να κινείται στο πλαίσιο των
πραγματικών δυνατοτήτων της οικονομίας.

Όπως σημείωσε ο Υπουργός Οικονομικών,
οι αναπτυξιακές δαπάνες είναι αυξημένες
κατά 5.2% και οι κοινωνικές δαπάνες είναι,

επίσης, αυξημένες κατά 5.3%, γεγονός που
έχει καταστεί εφικτό επειδή μειώθηκε το μι-
σθολόγιο κατά 3.2% και οι δαπάνες εξυπηρέ-
τησης του χρέους κατά 12.4%. 

Τόνισε ο Υπουργός ότι «Κατ’ ουδένα λόγο,
δεν πρόκειται να επιβληθούν νέοι φόροι και
επιβαρύνσεις στον ήδη πιεσμένο ιδιωτικό
τομέα, τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Γι’
αυτό και ο Προϋπολογισμός 2015 κινείται με
αυστηρότητα, στο πλαίσιο που έχει καθορι-
σθεί. Εξήγησε πως, εάν και όταν τα γεγονότα
το επιτρέψουν, θα επιδιωχθεί μείωση των φο-

ρολογικών βαρών, παρά το αντίθετο».
Κληθείς, εξάλλου, να σχολιάσει για το πότε

προβλέπεται χρονικά να είναι η κατάλληλη
περίοδος για μια νέα προσπάθεια για έξοδο
στις διεθνείς αγορές, ο Υπουργός είπε ότι τα
μηνύματα, τα οποία καταγράφονται διεθνώς
για την κυπριακή οικονομία, είναι θετικά
επειδή ακριβώς διαπιστώνεται και επιβεβαι-
ώνεται η πορεία διόρθωσης της κυπριακής
οικονομίας. n

Πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για τη διαχείριση ιδιοκτησιών όμορων με τα δάση μας δίνουν 
οι Οθωμανικοί Κώδικες που αναδημοσιεύουμε από το ‘Δασοπόνο’. 
Οι σύγχρονες με την τότε εποχή φωτογραφίες που δημοσιεύουμε ανήκουν σε αποστολή 
των Illustrated London News (η Πύλη Αμμοχώστου και Γυναίκες Υφάντρες)
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Για να θυμηθούμε πώς περιμέναμε τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς σε περιόδους 
πριν από τη λαίλαπα της οικονομικής κρίσης και των αυθαίρετων μέτρων κατά των εργαζομένων. 
(Αναδημοσίευση από το ‘Δ.Υ.’ της 23ης Δεκεμβρίου 2004, δέκα χρόνια πριν).
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Τα παιδάκια μας θυμίζουν το πνεύμα  των Χριστουγέννων 

Στο πνεύμα των Χριστουγέννων και
της Πρωτοχρονιάς γιόρτασαν και πάλι
τις φετινές γιορτές τα παιδάκια του

Νηπιαγωγείων  της ΠΑΣΥΔΥ στη Λευκωσία
(στο Πλατύ Αγλαντζιάς) και στη Λεμεσό. Η
γιορτή του Νηπιαγωγείο Λευκωσίας έγινε
στο Σατιρικό Θέατρο την Πέμπτη 11 Δεκεμ-
βρίου και τις εκδηλώσεις των παιδιών που
εκτελέστηκαν  με μεγάλη επιτυχία παρακο-
λούθησαν και χειροκρότησαν οι γονείς, οι
συγγενείς και οι φίλοι που γέμισαν ασφυ-
κτικά το Θέατρο. 

Τα παιδιά και τους συγκεντρωθέντες  χαι-
ρέτησε ο Γενικός Γραμματέας Γλαύκος Χα-
τζηπέτρου που αναφέρθηκε και στην επέ-

κταση του θεσμού των νηπιαγωγείων  της
Οργάνωσης μας και  στις άλλες πόλεις αλλά
και στη Λευκωσία με την παραχώρηση στην
ΠΑΣΥΔΥ του παλιού Κυβερνητικού Τυπο-
γραφείου στο κέντρο της πόλης στο οποίο
συνεχίζονται οι εργασίες διαρρύθμισης του
χώρου ώστε  να λειτουργήσει από τον ερχό-
μενο Σεπτέμβρη ως Πρότυπο Νηπιαγωγείο
και στη συνέχεια και με Βρεφονηπιοκομικό
Τμήμα.

Η Χριστουγεννιάτικη γιορτή του Νηπια-
γωγείου μας στη Λεμεσό έγινε στο Θέατρο
ΕΘΑΛ στην παρουσία των γονιών και φίλων
των παιδιών. n

Με σκετσάκια, 
χορευτικά, 
τη διανομή δώρων
από τον Άη Βασίλη
και τη χαρά των 
ημερών γιόρτασαν 
τα παιδάκια του 
Νηπιαγωγείου 
στη Λεμεσό.

Ο Γ.Γ. Γλαύκος Χατζηπέτρου στη γιορτή του Νηπιαγωγείου Λευκωσίας.
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ΝEΑ ΑπO τηΝ ΕυρωπΑϊΚH EΝωση
Έρευνα / Επιμέλεια:
Κυριάκος  Ανδρέου

Το Eυρωκοινοβούλιο ενέκρινε 
τους προϋπολογισμούς της ΕΕ

Επενδυτικό σχέδιο Γιούνκερ: 
Τα πρώτα 2.000 υποψήφια έργα

Σύμφωνα με έγγραφο της ΕΕ, πάνω από 2.000 έργα σε όλη
την ΕΕ ελπίζουν να εξασφαλίσουν ένα κομμάτι από το επεν-
δυτικό σχέδιο δισεκατομμυρίων ευρώ που ανακοίνωσε ο νέος
Πρόεδρος της Κομισιόν, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ. Η Κομισιόν ζή-
τησε από τα κράτη μέλη να υποβάλουν μια λίστα δυνητικών
έργων που θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν.

Σε δελτίο τύπου στις 9 Δεκεμβρίου, η Κομισιόν προσδιόρισε «περίπου 2.000 έργα σε όλη την
Ευρώπη αξίας 1.3 τρις ευρώ δυνητικών επενδύσεων, από τις οποίες πάνω από € 500 δισεκα-
τομμύρια αξίας των έργων θα μπορούσε ενδεχομένως να εφαρμοστεί κατά τα επόμενα τρία
χρόνια. Πολλά από αυτά  τα έργα, αυτή τη στιγμή, δεν έχουν υλοποιηθεί λόγω οικονομικών,
ρυθμιστικών ή άλλων εμποδίων.

Τα υποψήφια έργα σε αυτή τη λίστα, η οποία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, περιλαμβά-
νουν ένα πρόγραμμα ανακαίνισης κτιρίων στις Κάτω Χώρες, την κατασκευή του νέου λιμένα
στην Ιρλανδία καθώς και την κατασκευή μιας νέας σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύ-
τητας μεταξύ της Εσθονίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας και της Πολωνίας, αξίας € 4.5 δις.

Η Κομισιόν ευελπιστεί τα πρώτα έργα που θα επιλέξει να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρη-
ματοδότηση τον Ιούνιο του 2015.

Ο στόχος του επενδυτικού σχεδίου, δη σε μια περίοδο όπου τα επίπεδα επενδύσεων είναι
σε ιστορικό χαμηλό, είναι να αποφευχθεί μια παρατεταμένη περίοδος οικονομικής στασιμό-
τητας. 

Η Επιτροπή ελπίζει ότι τα € 21 δισεκατομμύρια κεφαλαίων του EFSI θα ξεκινήσουν μια
«αλυσιδωτή αντίδραση», δημιουργώντας € 315 δις σε επενδύσεις σε διάστημα τριών ετών.

Το συνολικό ποσό που θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και τα € 500 δισεκατομμύρια, αν τα
κράτη μέλη της ΕΕ δώσουν επίσης χρήματα στο σχέδιο. Η συνεισφορά τους θα εξαιρείται
από την αξιολόγηση της Επιτροπής σχετικά με τους εθνικούς προϋπολογισμούς τους, κάτι που
θα μπορούσε να βοηθήσει ορισμένες χώρες να φέρουν τους προϋπολογισμούς τους σε επίπεδο
συμβατό με τους ευρωπαϊκούς κανόνες.

Ορισμένοι αναλυτές θεωρούν το επενδυτικό σχέδιο ως μια σιωπηρή συμφωνία μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και των κρατών μελών, σε μια εποχή που τα κράτη
είναι αντιμέτωπα με αναιμική ανάπτυξη, μαζική ανεργία και χαμηλά επίπεδα του πληθωρι-
σμού. n

Το ΕΚ ενέκρινε την περασμένη Τετάρτη το σχέδιο προ-
ϋπολογισμού της ΕΕ για το 2015, καθώς και τον συμπλη-
ρωματικό προϋπολογισμό για το 2014. Ο προϋπολογισμός
του 2015 προβλέπει 145,32 δισ. ευρώ σε αναλήψεις υποχρε-
ώσεων, 141,21 δισ. ευρώ σε πληρωμές και επιπλέον 4,25 δισ.
ευρώ για την εξόφληση των απλήρωτων λογαριασμών του
2014. 

«Είναι ξεκάθαρο ότι τα ποσά που δεχόμαστε φτάνουν στην καλύτερη περίπτωση για να
σταθεροποιήσουν τα επίπεδα του ευρωπαϊκού χρέους. Αυτό που μου δίνει ελπίδα είναι το
σχέδιο για τη μείωση των ανεξόφλητων λογαριασμών», δήλωσε ο Πρόεδρος της επιτροπής
Προϋπολογισμών Jean Arthuis (Φιλελεύθεροι, Γαλλία).

Προτεραιότητες του ΕΚ κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων ήταν οι εξής: η εύρεση
επαρκών κονδυλίων για την εξόφληση των πιο επειγόντων εκκρεμών λογαριασμών που αφο-
ρούν αναδόχους που εργάζονται σε έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ στα διάφορα κράτη
μέλη, η επίτευξη συμφωνίας επί ενός λεπτομερούς σχεδίου για την τακτοποίηση των συσσω-
ρευμένων ανεξόφλητων λογαριασμών, και η διασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης για επεν-
δύσεις σε τομείς τους οποίους τα ίδια τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έθεσαν ως προτεραι-
ότητα στη διάρκεια των πολιτικών τους δεσμεύσεων.

Η συμβιβαστική λύση που βρέθηκε για το 2015 διασφαλίζει τις πληρωμές προς τους δι-
καιούχους σε περιοχές που πλήττονται περισσότερο από τις καθυστερήσεις στις πληρωμές.

Κατόπιν αιτήματος του ΕΚ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει ένα σχέδιο για τη στα-
διακή μείωση των απλήρωτων λογαριασμών, οι οποίοι έφθασαν τα 23,4 δισ. ευρώ στο τέλος
του 2013 και αναμένεται να αγγίξουν τα 25 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2014, σύμφωνα με
τις τελευταίες προβλέψεις της Επιτροπής. Το σχέδιο θα καθορίσει ένα ανώτατο «βιώσιμο
όριο» απλήρωτων λογαριασμών το οποίο η ΕΕ δεν θα πρέπει να υπερβεί.

Το ΕΚ αρνήθηκε τις προτεινόμενες περικοπές από το Συμβούλιο, ύψους 0,5 δισ. ευρώ, που
θα επηρέαζαν ως επί το πλείστον την ανταγωνιστικότητα, την ιθαγένεια και την εξωτερική
δράση. Πέτυχε επίσης τη διάθεση επιπλέον 45 εκατ. ευρώ για το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρό-
γραμμα Ορίζοντας 2020 και επιπλέον 16 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών
Erasmus +. Σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική, ο προϋπολογισμός αυξήθηκε κατά 32 εκατ.
ευρώ. Επιπλέον χρηματοδότηση θα λάβουν και οι οργανισμοί εποπτείας των τραπεζών, καθώς
και ο ευρωπαϊκός οργανισμός Frontex.

Το σύνολο του προϋπολογισμού της ΕΕ αντιπροσωπεύει λίγο περισσότερο από το 1% του
συνολικού ευρωπαϊκού ΑΕΠ των 28 κρατών μελών. Το σχέδιο προϋπολογισμού το καταθέ-
τει πάντα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τροποποιείται αναλόγως από το Συμβούλιο και το Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο. n

Ανάπτυξη και θέσεις εργασίας 
για την Κύπρο

Η αρμόδια Επίτροπος για την Περιφερειακή Πολιτική, Κορίνα Κρέ-
τσου ενέκρινε πρόγραμμα επενδύσεων υποστηριζόμενο από  τα περι-
φερειακά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής τα οποία θα παίξουν καθορι-
στικό ρόλο στο να επανέλθει η Κύπρος σε τροχιά ανάκαμψης, υπο-
στηρίζοντας την  ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας του νησιού
και τη δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης. Το πρόγραμμα προ-

βλέπει τη στήριξη πάνω από 600 μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενώ θα δημιουργηθούν μέσω
των επενδύσεων και νέες θέσεις εργασίας. 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2020 «Ανταγωνιστικότητα και αειφόρος ανάπτυξη»
για επενδύσεις στην Κύπρο ανοίγει  το δρόμο για την επένδυση περίπου  661 εκατομμυρίων
ευρώ - συμπεριλαμβανομένων των 292,3 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερει-
ακής Ανάπτυξης και  269,5 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Συνοχής. Το πρόγραμμα θα επικεν-
τρωθεί στη στήριξη της έρευνας και της ανάπτυξης, καθώς και στην παροχή αναγκαίας υπο-
στήριξης για τις μικρές επιχειρήσεις στην Κύπρο. 

Μια βασική προτεραιότητα θα είναι επίσης η αντιμετώπιση της επεξεργασίας αποβλήτων
και της ενεργειακής απόδοσης. Αφιερώνοντας πάνω από το 22% της χρηματοδότησης για
τις περιβαλλοντικές προτεραιότητες, το πρόγραμμα  θα βοηθήσει επίσης την Κύπρο να συμ-
βαδίσει με τα πρότυπα της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά την επεξεργασία αποβλήτων και την αύ-
ξηση της ανακύκλωσης αποβλήτων, όπου το πρόγραμμα προβλέπει αύξηση στο 50%.

Σχολιάζοντας την έγκριση του προγράμματος, η Επίτροπος Κρέτσου είπε: «Σήμερα εγκρί-
ναμε ένα ζωτικής σημασίας επενδυτικό πρόγραμμα το οποίο θα στηρίξει τις προσπάθειες της
Κύπρου για έξοδο από την κρίση και τόνωση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης, ενώ
ταυτόχρονα θα συμβάλει στην αντιμετώπιση της ανεργίας.  Αυτό το πρόγραμμα εξασφαλίζει
ότι οι επενδύσεις θα είναι στρατηγικές, σύμφωνες με τη νέα πολιτική συνοχής, με έμφαση στην
πραγματική οικονομία, καθώς και στην έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη. Συμβάλλει στους ευ-
ρωπαϊκούς στόχους με τη διοχέτευση ζωτικής χρηματοδότησης σε έρευνα & ανάπτυξη και
στην καινοτομία με στόχο την αύξηση της ερευνητικής ικανότητας της χώρας και των ιδιωτι-
κών επενδύσεων στον τομέα της έρευνας & ανάπτυξης.»

Οι ενωσιακές επενδύσεις θα χρησιμοποιηθούν επίσης για τη στήριξη των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων, βοηθώντας τες να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές και καινοτόμες και πα-
ρέχοντάς τους την τόσο αναγκαία ρευστότητα σε περιόδους πιστωτικής στενότητας. Οι
επενδύσεις θα επικεντρωθούν επίσης στην ενεργειακή απόδοση - ειδικά στην ενεργειακή
απόδοση των δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων των κτιρίων των ΜμΕ,
κάτι που δείχνει τη δέσμευση της χώρας να κινηθεί προς την κατεύθυνση μιας οικονομίας
χαμηλών εκπομπών άνθρακα. n

Έναρξη περιοδείας του αντιπροέδρου
Katainen στα κράτη μέλη

Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jyrki
Katainen, αρμόδιος για την απασχόληση, την ανάπτυξη,
τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα, κήρυξε την
έναρξη περιοδείας στα 28 κράτη μέλη για την προώθηση
του προγράμματος επενδύσεων της ΕΕ, ύψους άνω των
300 δισ. ευρώ, και την παρουσίαση των νέων ευκαιριών που
προσφέρονται σε κυβερνήσεις, επενδυτές, επιχειρήσεις,
καθώς και σε περιφερειακές αρχές, συνδικαλιστικές οργα-

νώσεις και κοινότητες.
Ο Αντιπρόεδρος Katainen δήλωσε: «Το μήνυμά μας είναι ξεκάθαρο: εργαζόμαστε με πολύ

πιεστικό χρονοδιάγραμμα για να διοχετεύσουμε νέα επενδυτικά κεφάλαια σε επιχειρηματικές
δραστηριότητες, σε νεοσύστατες επιχειρήσεις, σε υποδομές, όπως οι μεταφορές ή οι ευρυζωνι-
κές συνδέσεις, και σε νέα σχολεία και νοσοκομεία, που παρουσιάζουν έλλειψη ρευστότητας. Πε-
ριοδεύουμε ανά την Ευρώπη για να αξιοποιήσουμε την ισχυρή πολιτική στήριξη που έχουμε
λάβει ήδη και να εξηγήσουμε στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα πώς μπορούν να συμμετά-
σχουν.»

Η περιοδεία ξεκινά από τη Ρουμανία, όπου ο Αντιπρόεδρος θα συνοδεύεται από την Επί-
τροπο Περιφερειακής Πολιτικής Corina Crețu.

Ο Αντιπρόεδρος Katainen θα συναντήσει τον πρωθυπουργό Victor Ponta, τον εκλεγέντα
πρόεδρο Klaus Iohannis, τον πρόεδρο της Γερουσίας Călin Popescu Tăriceanu, καθώς και
υπουργούς και μέλη του κοινοβουλίου. Θα συμμετάσχει σε συνέδριο με τίτλο «Τόνωση των
επενδύσεων στην Ευρώπη» για την προώθηση του προγράμματος σε περίπου 100 δυνητικούς
επενδυτές και επιχειρήσεις, με τη συμμετοχή του διοικητή της Εθνικής Τράπεζας της Ρου-
μανίας.

Την επίσκεψη στη Ρουμανία θα ακολουθήσουν επισκέψεις σε κράτη μέλη και τρίτες χώρες.
Το πρόγραμμα θα προσαρμοστεί, ώστε να καλύψει συγκεκριμένες επενδυτικές ανάγκες

σε συγκεκριμένα κράτη μέλη. Παράλληλα με τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές,
ο Αντιπρόεδρος θα συζητήσει το πρόγραμμα επενδύσεων με εκπροσώπους της επιχειρημα-
τικής κοινότητας, συνδικαλιστικές οργανώσεις, πανεπιστημιακούς και σπουδαστές, καθώς
και με δυνητικούς επενδυτές. Θα επισκεφθεί επίσης έργα που επωφελούνται από τη χρημα-
τοδότηση της ΕΕ και θα συζητήσει τις ευκαιρίες που προσφέρει το πρόγραμμα. n
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AπΟ την EλλΑδΑ κΑι τΟν υπΟλΟιπΟ KΟσμΟ

Έρευνα του ΔΝΤ για τυχόν ευθύνες 
Τόμσεν στο ελληνικό πρόγραμμα

Στα λάθη, στις παραλείψεις, αλλά και στους πολιτικούς συμ-
βιβασμούς του ΔΝΤ στο πρόγραμμα στήριξης της Ελλάδας και
άλλων χωρών από το 2010 έως σήμερα, εστιάζει η έκθεση που
συντάσσει αυτή την περίοδο το Ανεξάρτητο Γραφείο Αξιολόγη-
σης.

Όπως αναφέρει «ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ», η έκθεση
αναμένεται να φέρει στο επίκεντρο τον Πόουλ Τόμσεν, ο οποίος ήταν επί σειρά ετών επικε-
φαλής της αποστολής του ΔΝΤ σε Ελλάδα και Πορτογαλία.

Το Ανεξάρτητο Γραφείο Αξιολόγησης του ΔΝΤ έχει ήδη δείξει ότι δεν θα χαριστεί στην ηγε-
σία του Ταμείου. Σε έκθεση του περασμένου Οκτωβρίου για την αντίδραση του ΔΝΤ στην
κρίση του 2008 εξαπέλυσε τα πρώτα «τροχιοδεικτικά πυρά», γεγονός που προκάλεσε τη δυ-
σφορία ακόμα και της Κριστίν Λαγκάρντ.

Ενδεικτική των προθέσεων του Ανεξάρτητου Γραφείου είναι η σαφής διαφοροποίησή του
από την έκθεση αξιολόγησης που είχε καταρτίσει το κλιμάκιο του ΔΝΤ τον Μάιο του 2013 για
την αξιολόγηση του πρώτου προγράμματος της Ελλάδας και η οποία ήταν μάλλον επιεικής
για τα στελέχη του Ταμείου.

Ο Πόουλ Τόμσεν θα κληθεί το προσεχές διάστημα να απαντήσει στις ερωτήσεις του Γρα-
φείου, ενώ για τις αποφάσεις του θα ερωτηθούν και στελέχη του Εκτελεστικού Συμβουλίου
του Ταμείου.

Η έρευνα αναμένεται να καταδείξει τις ευθύνες του τέως γενικού διευθυντή του ΔΝΤ, Ντο-
μινίκ Στρος Καν, και του πρώην διευθυντή Ευρωπαϊκού Τομέα, Μάρεκ Μπέλκα, που σύμ-
φωνα με τότε στελέχη του οργανισμού υπαναχώρησαν στις ευρωπαϊκές πιέσεις κατά τη συ-
νομολόγηση του πρώτου ελληνικού προγράμματος. n

Σαμαράς: Συναίνεση για Πρόεδρο 
και εκλογές στο τέλος του 2015

Μήνυμα στους βουλευτές να στηρίξουν την υποψηφιότητα
του Σταύρου Δήμα, ώστε η χώρα να αποφύγει τις πρόωρες
εκλογές, έστειλε την Κυριακή ο πρωθυπουργός Αντώνης Σα-
μαράς με δημόσια δήλωσή του.

«Ο ελληνικός λαός δεν θέλει να γίνουν πρόωρες εκλογές.
Και έχει δίκιο. Από την πλευρά μας κάνουμε ότι επιβάλλει το
Σύνταγμα και το συμφέρον της χώρας, ώστε να εκλεγεί Πρό-

εδρος της Δημοκρατίας από αυτή τη Βουλή. Πρέπει να μη γίνουν εκλογές, πρέπει να τερμα-
τιστεί η πολιτική αβεβαιότητα, πρέπει να προχωρήσει η Ελλάδα στην επόμενη μέρα» τόνισε
ο πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας πως «τα προβλήματα της χώρας δεν μπορούν να βαλ-
τώνουν σε μια μόνιμη προεκλογική περίοδο».

Ο πρωθυπουργός κάλεσε τους βουλευτές «να ακούσουν τη φωνή της συνείδησής τους, την
ψυχή τους, τη φωνή του εθνικού συμφέροντος αλλά και της κοινής λογικής» ώστε να επι-
τευχθεί «συναίνεση για την εκλογή του Σταύρου Δήμα στην Προεδρία της Δημοκρατίας».

Με τη φράση αυτή ο πρωθυπουργός έδειξε ότι επιμένει στην επιλογή του Σταύρου Δήμα
και πως δεν ευσταθούν σενάρια που τον θέλουν να σκέφτεται την αντικατάστασή του μετά
τη δεύτερη ψηφοφορία, στις 23 Δεκεμβρίου.

«Είναι εξαιρετικά σημαντικό για την πορεία της χώρας να διαπραγματευθούμε στη συνέ-
χεια την επόμενη μέρα, μετά το τέλος του Μνημονίου, και την νέα συμφωνία θωράκισης της
Ελλάδας» πρόσθεσε, σημειώνοντας:

«Προσδοκώ τη στήριξη όλων των βουλευτών για να προχωρήσουμε και να ολοκληρώ-
σουμε τη συνταγματική αναθεώρηση, ώστε πολύ σύντομα η Ελλάδα να έχει το νέο Σύν-
ταγμα που χρειάζεται». n

Τομά Πικετί: Η φορολογία είναι πολιτική
Για την εκτίμησή του ότι οι ανισότητες μάς οδηγούν πίσω

στις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες του 19ου αιώνα
και για τα όπλα που μπορούν να δώσουν λύση μιλά στα «Νέα
Σαββατοκύριακο» ο γάλλος οικονομολόγος Τομά Πικετί, που
έχει χαρακτηριστεί ως ο «νέος Μαρξ», λόγω του πολυσυζη-
τημένου βιβλίου του «Το Κεφάλαιο τον 21ο αιώνα». 

Ο Τομά Πικετί λέει κάτι απλό: «Η φορολογία είναι πολι-
τική» και σε αυτή τη βάση η πρότασή του είναι να χρησιμοποιηθεί εκ νέου το όπλο της φο-
ρολογίας ώστε να μειωθούν οι ανισότητες.

«Στο βιβλίο μου μελετώ την ιστορία της κατανομής των εισοδημάτων και των περιουσιών
σε περισσότερες από 20 χώρες για περισσότερους από τρεις αιώνες. Το γενικό συμπέρασμα
είναι ότι υπάρχουν δυνάμεις που οδηγούν προς όλες τις κατευθύνσεις και ότι χρειαζόμαστε
ένα σύνθετο πλέγμα πολιτικών, κοινωνικών, φορολογικών και εκπαιδευτικών θεσμών προ-
κειμένου να αποτρέψουμε την επικράτηση των δυνάμεων που επιτείνουν τις ανισότητες. 

»Η κυριότερη δυσκολία που υπάρχει σήμερα είναι να καταφέρουμε να εφαρμόσουμε μια
κοινωνικά και φορολογικά προοδευτική πολιτική στους κόλπους μιας πολιτικής κοινότητας
μεγάλου μεγέθους, όπως είναι η Ευρώπη. Πιστεύω ότι μπορεί να συμβάλει σε αυτό ο εκδη-
μοκρατισμός της οικονομικής γνώσης. Τα ζητήματα των εισοδημάτων και των περιουσιών,
του κεφαλαίου και του δημοσίου χρέους είναι πολύ σημαντικά για να τα αφήσουμε σε μια
μικρή ομάδα ειδικών» επισημαίνει.

Ο Τομά Πικετί αναφέρεται επιπλέον στο μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στο
τι θα μπορούσε να κάνει η Ελλάδα. n

Στουρνάρας: Πρέπει να παρεμβαίνω
«Αυτό που έκανα ήταν αυτονόητο. Ο κεντρικός τραπεζίτης

οφείλει να προειδοποιεί για τους κινδύνους δημόσια» φέρε-
ται να δηλώνει ο κ. Στουρνάρας, αναφερόμενος στη δημόσια
παρέμβασή του, την περασμένη Δευτέρα, η οποία προκάλεσε
έντονες αντιδράσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης.
«Πρέπει να παρεμβαίνω και θα το ξανακάνω αν χρειαστεί»,

προσθέτει ο κ. Στουρνάρας, σύμφωνα με τη Realnews, επικαλούμενος και την προηγούμενη
εμπειρία του κ. Προβόπουλου.

«Έχω διδαχθεί από το πάθημα Προβόπουλου, ο οποίος ενημέρωνε κατ΄ ιδίαν τους αρχηγούς
για την κατάσταση της οικονομίας και το έλλειμμα και μετά τον “άδειασαν” όλοι, λέγοντας
ότι δεν ήξεραν», φέρεται να επισημαίνει, αναφερόμενος στο 2009.

Επίσης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ στο «Βήμα της Κυριακής», ο κ. Στουρνάρας εκφράζει την
αγωνία του ότι πάνω που η χώρα σήκωσε κεφάλι, πάει πάλι πίσω. «Δεν είναι δυνατόν έπειτα
από τόση προσπάθεια να είμαστε πάλι εκτός αγορών, όταν οι άλλες χώρες του προγράμμα-
τος δανείζονται πάλι φθηνά, τη στιγμή που εμείς καταβάλαμε πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια»
λένε στην Τράπεζα της Ελλάδος. «Έξι χρόνια είχαμε να δούμε θετικό ρυθμό ανάπτυξης. Ποιος
παίρνει πάνω του την ευθύνη αν γυρίσουμε πίσω» προσθέτουν και τονίζουν ότι «το πολιτικό
σύστημα πρέπει να βρει πολιτική λύση σε ένα αμιγώς πολιτικό πρόβλημα, όπως είναι η εκλογή
Προέδρου της Δημοκρατίας».

Για τον κεντρικό τραπεζίτη δεν τίθεται, τέλος, θέμα με τις καταθέσεις. «Το πρόβλημα είναι
η ρευστότητα στην αγορά» λέει σε συνομιλητές του ο διοικητής της ΤτΕ Γιάννης Στουρνά-
ρας. n

Αμήχανη Γερμανία στο φαινόμενο Pegida
Wir sind das Volk»  («Εμείς είμαστε ο λαός») ήταν το βασικό

σύνθημα των «διαδηλώσεων της Δευτέρας», των πολιτικών κι-
νητοποιήσεων που πραγματοποιούνταν το 1989 και το 1990
στην πρώην ανατολική Γερμανία εναντίον του κομμουνιστικού
καθεστώτος. Το ίδιο σύνθημα ήχησε τις προηγούμενες Δευτέ-
ρες στη Δρέσδη, μια πόλη της πρώην ανατολικής Γερμανίας.

Μόνο που αυτήν τη φορά η φράση βρέθηκε στα χείλη ενός πλήθους 10.000 ατόμων, αποτε-
λούμενου από ρατσιστές, ισλαμοφοβικούς, ακροδεξιούς και κρυφο-νεοναζί σε μια διαδήλωση,
η οποία έχει θορυβήσει το πολιτικό κατεστημένο της Γερμανίας. Διοργανώτρια η οργάνωση
Pegida, ήτοι «Πατριώτες Ευρωπαίοι κατά της Ισλαμοποίησης της Δύσης» και αρχηγός της o
41χρονος Λουτς Μπάχμαν, γραφίστας, ο οποίος –αν και καταφέρεται εναντίον των «εγκλη-
ματιών μεταναστών»– έχει βεβαρημένο ποινικό μητρώο.

«Δεν θα σταματήσουμε να διαδηλώνουμε μέχρι να αλλάξει η πολιτική παροχής ασύλου»,
δεσμεύθηκε σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εφημερίδα Bild. Παράλληλα έκανε λόγο για
τους «φτωχούς Γερμανούς συνταξιούχους, που ζουν σε παγωμένα διαμερίσματα και δεν μπο-
ρούν πλέον να αγοράσουν ένα κομμάτι τσουρέκι», ενώ «οι αιτούντες άσυλο διαμένουν σε
πολυτελώς εξοπλισμένα καταλύματα».

Πρόσφατη δημοσκόπηση παρουσιάζει πως ένας στους δύο Γερμανούς (49%) νιώθει συμ-
πάθεια προς τέτοιες οργανώσεις. Αντίθετα μεγάλο κομμάτι του πολιτικού κόσμου, με επικε-
φαλής την καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ, λαμβάνει σαφείς αποστάσεις από την ξενοφοβική
οργάνωση. n

ΗΠΑ – Κούβα: Η δεύτερη πτώση του Τείχους»
Η πορεία εξομάλυνσης των σχέσεων ΗΠΑ - Κούβας,

την οποία εξήγγειλαν από κοινού την Τετάρτη 17 Δεκεμ-
βρίου οι πρόεδροι των δύο χωρών, Μπαράκ Ομπάμα και
Ραούλ Κάστρο, δείχνει να θέτει τέρμα σε μια ψυχροπολε-
μική αντιπαράθεση η οποία σφράγισε το δεύτερο μισό
του 20ού αιώνα.

Η απόφαση των δύο χωρών να αποκαταστήσουν τις διπλωματικές τους σχέσεις, σε μια πο-
ρεία χρόνου, καθώς και η εκπεφρασμένη από τον κ. Ομπάμα διάθεση να θέσει στο Κογκρέσο
θέμα άρσης του οικονομικού εμπάργκο κατά της Δημοκρατίας της Κούβας, φαίνεται να βά-
ζουν τελεία σε μια αντιπαράθεση, η οποία, σαν μικρότερος δορυφόρος της παγκόσμιας αντί-
θεσης ΗΠΑ – Σοβιετικής Ένωσης, ταλαιπώρησε για δεκαετίες την αμερικανική ήπειρο.

Απευθυνόμενος στους Κουβανούς που ζουν στις ΗΠΑ, ο Ομπάμα είπε στα ισπανικά: «Εί-
μαστε όλοι Αμερικανοί». Και πρόσθεσε: «Σήμερα, κάνουμε αυτές τις αλλαγές γιατί είναι το
σωστό. Σήμερα η Αμερική επιλέγει να σπάσει τα δεσμά του παρελθόντος ώστε να προχωρή-
σει σε ένα καλύτερο μέλλον, για τον κουβανικό λαό, για τον αμερικανικό λαό, για ολόκληρο
το ημισφαίριό μας και για όλον τον κόσμο».

Από την πλευρά του, ο Ραούλ Κάστρο καλωσόρισε την ομαλοποίηση των σχέσεων με τις
ΗΠΑ.   Ωστόσο, τόνισε ότι χρειάζεται να γίνουν ακόμα πολλά βήματα

Το οξύμωρο είναι ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει τη στιγμή που η ουκρανική κρίση, έχει ανοίξει
έναν νέο γύρο γεωπολιτικής αντιπαράθεσης Δύσης – Ανατολής, ο οποίος ήδη χαρακτηρίζε-
ται από πολλούς ως «νέος Ψυχρός Πόλεμος». n



Ο Νίκος Μαστοράκης διασκευάζει την κλασική ταινία του
1963 που έφτασε μέχρι τα Όσκαρ!

Οι ιστορίες των πέντε ιερόδουλων που εργάζονται στο
«σπίτι» με τα κόκκινα φανάρια της Μαντάμ Μαρί, που βρί-
σκεται στην Τρούμπα του Πειραιά, ζωντανεύουν ξανά στη θε-
ατρική σκηνή του Δημοτικού Θέατρου Πειραιά, σε διασκευή

κειμένου, σκηνοθεσία, σκηνικά και μουσική επιμέλεια Νίκου Μαστοράκη. 
Η παράσταση βασίζεται στο έργο του  Αλέκου Γαλανού που  μεταφέρθηκε στη μεγάλη

οθόνη το 1963 από τον σκηνοθέτη Βασίλη Γεωργιάδη με πρωταγωνιστές τη Τζένη Καρέζη, το
Δημήτρη Παπαμιχαήλ, το Γιώργο Φούντα, τη Δέσπω Διαμαντίδου, την Κατερίνα Χέλμη, το
Μάνο Κατράκη, τη Μαίρη Χρονοπούλου, το Φαίδωνα Γεωργίτση, την Ελένη Ανουσάκη και
την Αλεξάνδρα Λαδικού που χάρισαν μοναδικές ερμηνείες στην ταινία που έφτασε μέχρι τα
Όσκαρ και διεκδίκησε το χρυσό αγαλματίδιο Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας. 

Το έργο είναι αφιερωμένο στους  άγνωστους πρωταγωνιστές της ζωής, στους καθημερι-
νούς ανθρώπους του μόχθου που τριγυρνούσαν στις γειτονιές του Πειραιά: από το λιμάνι ως
την Πειραϊκή, κι από τα σοκάκια του Προφήτη Ηλία ως την οδό Νοταρά, εκεί όπου τα κορί-
τσια περίμεναν καθημερινά ν’ ακούσουν το σφύριγμα του πρώτου πλοίου. 

Εικόνες βγαλμένες από την δεκαετία του ’50,  όπως οι γειτονιές, το λιμάνι, τα ρεμπέτικα, 
η Μάντρα με τον θρυλικό Μπέμπη, οι  μεροκαματιάρηδες ,η Τρούμπα, ο Ολυμπιακός, ταξι-

δεύουν τον θεατή πίσω στον χρόνο. 
Ο Νίκος Μαστοράκης σημειώνει για το νέο του εγχείρημα: «Μιλώ για την Ελλάδα του ’50,

την Ελλάδα μετά τον Πόλεμο, τη μετεμφυλιακή Ελλάδα, για την φτώχεια, τον διχασμό, την
ανάγκη του ελάχιστου , τους θαμπούς ανθρώπους, τα δαρμένα σκυλιά, τους νταβατζήδες,
τους χασισοπότες, τις ‘Αγίες του Πεζοδρομίου’, τα ‘Άγια Πάθη’, τους βρώμικους έρωτες, τα δά-
κρυα για την πείνα, για την ανέχεια, για τον έρωτα, τα δάκρυα για το ψέμα, γι’ αυτούς που
φεύγουν, γι’ αυτούς που έρχονται. Δάκρυα για τα δάκρυα, δάκρυα για το τίποτα». n
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ KAI EΠIΣTHMH

Στις 15 Δεκεμβρίου του 1900, ήρθε στον κόσμο η κορυφαία
Ελληνίδα ηθοποιός Κατίνα Παξινού που η συγκλονιστική ερ-
μηνεία που έδωσε ως Πιλάρ στην ταινία του σκηνοθέτη Sam
Wood (1943) ‘Για ποιον κτυπά η καμπάνα’ της χάρισε το Όσκαρ
Β΄ Γυναικείου Ρόλου, το πρώτο χρυσό αγαλματίδιο που δόθηκε
σε μη Αμερικανίδα ηθοποιό. Παραλαμβάνοντας το Όσκαρ, η

Κατίνα Παξινού είπε: «Το δέχομαι για λογαριασμό όλων των συναδέλφων μου του Εθνικού
θεάτρου, ζωντανών ή νεκρών».

Η Κατίνα Κωνσταντοπούλου, όπως ήταν το πατρικό της όνομα γεννήθηκε στις 15 Δεκεμ-
βρίου 1900 στον Πειραιά. Κόρη μεγαλοαστικής οικογένειας και συγκεκριμένα του αλευρο-
βιομήχανου Βασίλη Κωνσταντόπουλου, η μικρή Κατίνα θα φοιτήσει στα καλύτερα σχολεία
αρχικά στην Ελλάδα και στη συνέχεια στην Ελβετία, στην Αυστρία και Γερμανία.  

Σε ηλικία 17 ετών παντρεύεται το βιομήχανο Ιωάννη Παξινό, και αποκτά μαζί του δύο
κόρες, την Εθέλ και την Ιλεάνα. Τρία χρόνια αργότερα θα ζητήσει διαζύγιο, ενώ σε ηλικία 34
ετών θα χάσει την πρωτότοκη κόρη της. «Είμαι ένας άνθρωπος, όπως όλοι. ́ Εζησα. Έκανα παι-
διά. Έθαψα παιδιά. Και πόνεσα θάβοντας αυτά τα παιδιά» είχε πει η Κατίνα Παξινού σε ντο-
κιμαντέρ του NBC. Ο επίσης διάσημος ηθοποιός Αλέξης Μινωτής ήταν ο μεγάλος της έρω-
τας. Συμπρωταγωνίστησε με αυτόν στο Εθνικό Θέατρο αλλά και άλλους κορυφαίους όπως
ο Αιμίλιος Βεάκης. Στη δικτατορία Παξινού και Μινωτής με δικό τους θίασο ανέβασαν μεταξύ
άλλων και το έργο «Ο ματωμένος γάμος» του Λόρκα. Η τελευταία της παράσταση στο θέα-
τρο ήταν στο ρόλο της μάνας στο έργο του Μπρεχτ «Μάνα κουράγιο».

Χτυπημένη από καρκίνο καλπάζουσας μορφής, ήδη από το 1969, γνώριζε για την ασθένειά
της. Το καλοκαίρι του 1972, εμφανίζεται, για τελευταία φορά, στο θέατρο της Επιδαύρου, όχι
ως ηθοποιός, πράγμα που δεν εμπόδισε το κοινό να υποκλιθεί χειροκροτώντας όρθιο την με-
γάλη ιέρεια της Τέχνης, η οποία «έφυγε», μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο, στις 22 Φε-
βρουαρίου 1973. n

114 χρόνια από τη γέννηση 
της Κατίνας Παξινού

Tα σύγχρονα «Κόκκινα Φανάρια» 
επιστρέφουν στον Πειραιά

O Δήμος Έγκωμης, σε συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και τις εκδόσεις «Ψυ-
χογιός» παρουσίασαν το καινούργιο μυθιστόρημα της
καταξιωμένης συγγραφέως και δημότισσας Έγκωμης,
Γιόλας Δαμιανού - Παπαδοπούλου, «Η ζωή είναι
αγάπη». 

Την παρουσίαση του βιβλίου ανέλαβε η φιλόλογος
και συγγραφέας, Κίκα Ολυμπίου, η οποία τόνισε πως

το βιβλίο «Η ζωή είναι αγάπη» θα μπολιάσει με αισιοδοξία και δύναμη αυτούς που το διαβά-
ζουν, ενώ μίλησε επίσης για τη σημασία της λογοτεχνίας και πώς αυτή την επηρέασε στη ζωή
της. 

Η συγγραφέας στην αντιφώνησή της είπε ότι έφτιαξε τη δική της ιστορία βασισμένη στην
πραγματική ιστορία μιας νεαρής κοπέλας που έμεινε τετραπληγική μετά από ένα τροχαίο δυ-
στύχημα. Η ηρωίδα του βιβλίου, αφού ξεπέρασε το πρώτο σοκ της αναπηρίας της, δεν τα
έβαλε κάτω, βγαίνοντας τελικά νικήτρια της ζωής. Αυτό το παράδειγμα μπορεί να γίνει δί-
δαγμα για όλους μας και ιδιαίτερα για τη νεολαία της πατρίδας μας. 

Την εκδήλωση πλαισίωσε ο ηθοποιός Ηρόδοτος Μιλτιάδου που διάβασε αποσπάσματα του
βιβλίου και ενθουσίασε το κοινό με το υποκριτικό του ταλέντο. n

Η λογοτεχνία ως ελπίδα και 
δίδαγμα ζωής

H περίοδος Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2014 είναι η θερμότερη που
έχει καταγραφεί στον πλανήτη από την έναρξη των καταγραφών
της θερμοκρασίας το 1880, ανακοίνωσε η Εθνική Υπηρεσία Ωκεα-
νών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ (NOAA), η οποία επιπλέον προ-
έβλεψε ότι το 2014 θα σημειωθεί ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών.

Όμως ο Νοέμβριος δεν είναι παρά ο έβδομος πιο θερμός μήνας στα χρονικά με μία θερμο-
κρασία 0,65 βαθμών Κελσίου πάνω από το μέσο όρο του 20ού αιώνα, διευκρίνισε η υπηρεσία. 

Για τους 10 πρώτους μήνες του έτους, η μέση θερμοκρασία στην επιφάνεια των ωκεανών
και του εδάφους ήταν 0,70 βαθμοί πάνω από το μέσο όρο του προηγούμενου αιώνα και η
υψηλότερη που έχει ποτέ καταγραφεί από το 1880, ξεπερνώντας κατά 0,01 βαθμό το προ-
ηγούμενο ρεκόρ, του 2005. Ο μέσος όρος της επιφάνειας των αρκτικών πάγων το Νοέμβριο
ήταν 5,7% (6.216 τετραγωνικά χιλιόμετρα) κάτω από τον μέσο όρο από το 1981 ως το 2010,
επισήμανε επίσης η NOAA. Η επιφάνεια των πάγων στην Αρκτική ήταν η 9η μικρότερη από
το 1979, όταν ξεκίνησαν οι καταγραφές των στοιχείων από τους δορυφόρους, γνωστοποίησε
επίσης το Εθνικό Κέντρο Μετρήσεων Χιονιού και Πάγου των ΗΠΑ (NSIDC).

Στην Ανταρκτική η επιφάνεια των πάγων ήταν το Νοέμβριο στο 2% (3.367 τετραγωνικά
χιλιόμετρα) πάνω από το μέσο όρο του 1981 στα 2.010 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Πρόκειται για
την 8η μεγαλύτερη έκταση πάγων που έχει ποτέ καταμετρηθεί. n

Η περίοδος Ιανουαρίου - Νοεμβρίου ήταν 
η θερμότερη σ’ όλο τον κόσμο μετά το 1880

Στις 12 Δεκεμβρίου
2014 ο Πρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων, Βέρνερ
Χόγερ τέλεσε, τα εγκαί-
νια της 1ης Έκθεσης  Ει-
καστικής Δημιουργίας

στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Για πρώτη φορά στην ιστορία
του το Πανεπιστήμιο Κύπρου πραγματοποίησε Εικαστική
Έκθεση με έργα των φοιτητών, του ακαδημαϊκού και του δι-
οικητικού προσωπικού. Τα έργα καλύπτουν ένα μεγάλο
φάσμα από ζωγραφική, χαρακτική, γλυπτική κ.ο.κ.  Παράλ-
ληλα, αναδεικνύουν τη δημιουργικότητα και το καλλιτε-
χνικό πνεύμα που διέπει τα μέλη της πανεπιστημιακής κοι-
νότητας, τα οποία έρχονται κοντά και αγκαλιάζουν με θέρμη
αυτό το εγχείρημα.

Ευελπιστώ ότι η 1η Έκθεση εικαστικής δημιουργίας, ανέ-

φερε στο χαιρετισμό του ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου,
Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, θα αποτελέσει τα
θεμέλια για περαιτέρω ενεργό συμμετοχή των μελών της κοι-
νότητας στις πολιτιστικές δράσεις που αναλαμβάνουμε. Γί-
νεται προσπάθεια, πρόσθεσε, ώστε τα κτήρια, αλλά και γε-
νικότερα η Πανεπιστημιούπολή μας, να κοσμείται από έργα
τέχνης τα οποία, μεταξύ άλλων, θα αποτελούν αντικείμενα
θαυμασμού και ψυχικής ανάτασης. Απτό παράδειγμα αποτε-
λεί το υπό ανέγερση Κέντρο Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη
‘Στέλιος Ιωάννου’, την είσοδο του οποίου θα κοσμεί ‘Το Γυ-
ναικοπάζαρο’ του διακεκριμένου Κύπριου ζωγράφου και χα-
ράκτη Τηλέμαχου Κάνθου. Ο πίνακας κοσμεί σήμερα την αί-
θουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου στο Κτήριο Συμβου-
λίου-Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης».

Ο κ. Χριστοφίδης τόνισε, επίσης, ότι το νέο έργο της Πα-
νεπιστημιούπολης με τον τίτλο, «Οδός των Επιστημών» θα
ξεκινήσει τον Ιανουάριο 2015 και θα ολοκληρωθεί την 31η

Δεκεμβρίου 2016. Στόχος είναι να φιλοξενηθούν σε μόνιμη
βάση στο χώρο της Πανεπιστημιούπολης ξεχωριστά έργα τέ-
χνης από κάθε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα
οποία θα σχετίζονται άμεσα με τα ακαδημαϊκά της επιτεύγ-
ματα (π.χ. το άγαλμα ενός διακεκριμένου λογοτέχνη ή επι-
στήμονα). 

Την εκδήλωση διάνθισαν με όμορφες μελωδίες τα νεαρά
ταλέντα του Προγράμματος Ανάπτυξης Μουσικών Ταλέν-
των του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού υπό την καλ-
λιτεχνική διεύθυνση  του Καθηγητή Ματθαίου Καριόλου. Σε
όλους τους καλλιτέχνες που έλαβαν μέρος στην Εικαστική
Τέχνη δόθηκαν τιμητικά διπλώματα, εκ μέρους του Προ-
έδρου της ΕΤΕπ Βέρνερ Χόγερ, του Πρύτανη, Καθηγητή
Κωνσταντίνου Χριστοφίδη και του Προέδρου της Κοινο-
βουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, Τάσου Γεώργιου.

Η εικαστική έκθεση του Πανεπιστημίου Κύπρου θα παρα-
μείνει ανοικτή για το κοινό έως τις 9 Ιανουαρίου 2015. n

Πρωτοποριακή Εικαστική Δημιουργία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
με τη συμμετοχή όλης της Κοινότητας



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. Χαρακτηρίζεται από έλλειψη σταθε-
ρότητας.
2. Αποτελείται από ύλη – Όρος του πο-
δοσφαίρου.
3. Περιοχή της Κεντρικής Ασίας –
Πολλά … στα κακαρίσματα – Μουσική
νότα.
4. Τη διαδέχτηκε το …κιλό – Παλιά
μάρκα ρουμάνικων τζιπ – Σκακιστική
απειλή.
5. Το 16ο γράμμα του αλφαβήτου – Επι-
πόλαιο τέτοιο άτομο.
6. Μικρή ηλεκτρική λυχνία – Γράμματα
από την … Πολωνία.
7. Γκρέκορυ …: θρύλος του κινηματο-
γράφου – Πόλη της Ρουμανίας.
8. Βελγική λουτρόπολη – Πόλη της Ιαπωνίας.
9. Άρθρο … για πολλά – Γερμανός πλατωνιστής – Κόρη του βασιλιά Ευρύτου.
10. Δε μεταδίδεται στο κενό – Ο Καπόνε – Στάνισλαβ …: Πολωνός συγγραφέας.
11. Χαρά ή λύπη διεγείρουν αυτά.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Ψευδολόγος.
2. Παράστημα – Χοντρό.
3. Ινδουιστική θεότητα – Επιφώνημα που δηλώνει έκπληξη – Ο αριθμός 73 με γράμματα.
4. Ζανέτ …: Καναδή συγγραφέας – Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων – Αντίπαλος του Κρόμ-
βελ.
5. Αθηναϊκή συνοικία.
6. Συνεργάτης του Χίτλερ – Είδος παλιού στρατιωτικού οχήματος – … Λόρελ: ο διάσημος
«Λιγνός» του κινηματογράφου.
7. Κρεβατάκι μωρού – Αρχή … λησμονιάς.
8. Ισοδύναμα, ισάξια – Και έτσι η Ιθάκη.
9. Σκισμένη … κούτα – Προσωπική αντωνυμία – Πόλη της Ινδίας.
10. Λογχοφόροι ιππείς – Το νόμισμα της Αλβανίας.
11. Η επιλογή και συγκέντρωση αποσπασμάτων από διάφορα κείμενα (μτφ).
Oι λύσεις στη σελίδα 14
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Κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Εν Τύ-
ποις το βιβλίο του Καθηγητή Επικοι-
νωνίας και Μ.Μ.Ε. του Πανεπιστη-

μίου Λευκωσίας, Ανδρέα Κλ. Σοφοκλέους, με
τίτλο «Η Λογοκρισία του Τύπου στην Κύπρο
επί Αγγλοκρατίας 1878-1960».

Το βιβλίο είναι προϊόν πολυετούς έρευνας
σε αρχεία και εφημερίδες και αποκαλύπτει τις

μεθοδεύσεις των
Βρετανών κατα-
κτητών για φί-
μωση του Κυπρια-
κού Τύπου, ιδιαί-
τερα μετά την
εξέγερση του
Οκτωβρίου του
1931, οπότε εισή-
γαγαν απάνθρωπη
προληπτική λογο-
κρισία, και μετά

την έναρξη του Απελευθερωτικού Αγώνα της
ΕΟΚΑ 1955-1959, οπότε έκλεισαν εφημερί-
δες και συνέλαβαν δημοσιογράφους τους
οποίους έκλεισαν στα κρατητήρια χωρίς
δίκη.

Το πολύπλοκο, απάνθρωπο και ασφυκτικό
πλαίσιο της λογοκρισίας του Τύπου που ει-
σήγαγαν οι Βρετανοί στην Κύπρο είχε κυρίως
τέσσερις στόχους:

1. Να πνίξει το κίνημα για την ένωση της
Κύπρου με την Ελλάδα ή την απαίτηση για
αναγνώριση και εφαρμογή του δικαιώματος
της αυτοδιάθεσης του κυπριακού λαού.

2. Να πατάξει τη δράση και ανάπτυξη του
αριστερού-σοσιαλιστικού κινήματος στην
Κύπρο μετά το 1920, όταν ιδρύθηκε το Κυ-
πριακό Κομμουνιστικό Κόμμα.

3. Να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για
την καλλιέργεια κυπριακής ταυτότητας και
συνείδησης με την έκδοση κυβερνητικών εν-
τύπων, τη δημιουργία προπαγανδιστικού μη-
χανισμού και ραδιοφωνικού σταθμού.

4. Να προστατεύσει την εικόνα των Βρε-
τανικών Αρχών, αρχόντων και θεσμών από

την υπόσκαψή τους από τον Τύπο μέσω δυ-
σφημιστικών δημοσιευμάτων.

Για να επιτύχουν τους πιο πάνω στόχους ει-
σήγαγαν αυστηρή, απάνθρωπη και στραγγα-
λιστική νομοθεσία για τη λειτουργία του
Τύπου και των τυπογραφείων, τροποποιών-
τας ανάλογα και τον ποινικό κώδικα με πολύ
αυστηρές ποινές.

Με βάση αυτούς τους καταπιεστικούς νό-
μους, οι οποίοι τροποποιήθηκαν επανειλημ-
μένα επί το αυστηρότερον, εκδότες, δημο-
σιογράφοι και τυπογράφοι καταδικάστηκαν
με βαριά πρόστιμα, φυλακίστηκαν, εκτοπί-
στηκαν σε απομακρυσμένα χωριά και εξορί-
στηκαν, ενώ πολλές εφημερίδες και περιο-
δικά ανέστειλαν την έκδοσή τους ή έκλεισαν
διά διαταγμάτων του Κυβερνήτη, ενώ αρκετά
κλασικά βιβλία φιλοσοφικού, κοινωνιολογι-
κού ή λογοτεχνικού περιεχομένου απαγο-
ρεύθηκαν και δόθηκαν στην πυράν.

Λογοκρισίας ακόμα ετύγχαναν η αλληλο-
γραφία και τα τηλεγραφήματα, φωτογραφίες,
σχέδια, γελοιογραφίες και σκίτσα, καθώς και
κινηματογραφικές ταινίες για τις οποίες εθε-
σπίσθη ειδική νομοθεσία.

Οι Βρετανοί κατακτητές εισήγαγαν και μη-
χανισμούς προπαγάνδας με τη δημιουργία
γραφείων Τύπου, την έκδοση ειδικών προπα-
γανδιστικών εντύπων και τη δημιουργία μι-
κρών ταινιών, οι οποίες επροβάλλονταν στα
σχολεία και τα χωριά.

Έθεσαν ακόμα αυστηρό έλεγχο στην εισα-
γωγή και διανομή του τυπογραφικού χάρτη,
ώστε να ασκούν πίεση στους εκδότες των
εφημερίδων και να τους αναγκάζουν σε αυ-
τοέλεγχο και αυτολογοκρισία των γραφομέ-
νων τους, αν ήθελαν οι εφημερίδες τους να
συνεχίσουν την έκδοσή τους.

Το βιβλίο περιλαμβάνει επίλογο με συμπε-
ράσματα, τις νομοθεσίες, βιβλιογραφία και
παραρτήματα με καταλόγους εφημερίδων και
περιοδικών των οποίων η κυκλοφορία απα-
γορεύτηκε όπως και τις καταδίκες εφημερί-
δων και δημοσιογράφων. n

Η Λογοκρισία του Τύπου στην Κύπρο
επί Αγγλοκρατίας 1878-1960

Το Συμβούλιο Περιβάλλοντος της ΕΕ
που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη
17 Δεκεμβρίου, ενέκρινε κατά πλει-

οψηφία την Πρόταση για την παρακολού-
θηση, υποβολή εκθέσεων και επαλήθευση
των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από
τις θαλάσσιες μεταφορές, ως το πρώτο
μέτρο για συμβολή του τομέα της ναυτιλίας
στις προσπάθειες για καταπολέμηση της κλι-
ματικής αλλαγής. Η Κύπρος, μαζί με άλλα
δύο ναυτιλιακά κράτη μέλη, τάχθηκε κατά
της Πρότασης. Επιχειρηματολογώντας, ο
Κύπριος Υπουργός Περιβάλλοντος ανέφερε
ότι παρόλο που η Κύπρος θα προτιμούσε την
επίτευξη διεθνούς συμφωνίας επί του θέμα-
τος, θα μπορούσε να αποδεχθεί ένα ευρω-
παϊκό σύστημα υπό την προϋπόθεση ότι
αυτό θα ήταν λειτουργικό. Δυστυχώς, πρό-
σθεσε, κάτι τέτοιο δεν διασφαλίζεται από
την εν Πρόταση, η οποία αναμένεται να δη-
μιουργήσει προβλήματα, τόσο λόγω του
τρόπου υπολογισμού σημαντικών δεδομέ-
νων, όπως η ενεργειακή αποδοτικότητα των
πλοίων, όσο και λόγω της δημοσίευσης ευαί-
σθητων στοιχείων που ενδεχομένως να επη-
ρεάσουν τον ανταγωνισμό. 

Το Συμβούλιο Περιβάλλοντος επικύρωσε
τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με το Ευρω-

κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
επί της Οδηγίας για τις Πλαστικές Σακού-
λες, η οποία προνοεί τη λήψη μέτρων μεί-
ωσης της χρήσης πλαστικών σακουλών στην
ΕΕ. Επιτεύχθηκε, επίσης, συμφωνία για την
κοινή θέση του Συμβουλίου επί της Πρότα-
σης για την Οδηγία που αφορά τον περιορι-
σμό των εκπομπών στην ατμόσφαιρα από
μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης. Επιπρό-
σθετα, το Συμβούλιο ενημερώθηκε για τα
αποτελέσματα της πρόσφατης Συνόδου για
το Κλίμα που πραγματοποιήθηκε στη Λίμα,
και ενέκρινε πρόταση για επικύρωση της
τροποποίησης του Πρωτοκόλλου του Κιότο
η οποία αφορά τους στόχους για μείωση των
αερίων θερμοκηπίου για την περίοδο μέχρι
το 2020.  

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Κου-
γιάλης, εξέφρασε απογοήτευση σε σχέση με
την απόσυρση από πλευράς Ευρωπαϊκής
Επιτροπής της νομοθετικής πρότασης για
την κυκλική οικονομία και ζήτησε από τον
Επίτροπο Περιβάλλοντος την έγκαιρη επα-
νέκδοση δέσμης μέτρων, η οποία θα ενθαρ-
ρύνει τα κράτη μέλη, ούτως ώστε να μετα-
βούν σταδιακά σε μια πιο πράσινη κυκλική
οικονομία. n

Η Κύπρος αντετάχθη 
σε πρόταση που ενέκρινε 
το Συμβούλιο Περιβάλλοντος της ΕΕ
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Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ. 13

Σήμερα οι καταναλωτές, είτε ψωνίζουν
στο διαδίκτυο είτε σε σουπερμάρκετ,
επιθυμούν όλο και πιο σαφείς και κα-

τανοητές ετικέτες τροφίμων, ούτως ώστε να
μπορούν να επιλέγουν με επίγνωση τα τρό-
φιμα που καταναλώνουν. Από τις 13 Δεκεμ-
βρίου 2014 τέθηκαν σε ισχύ στην ΕΕ νέοι κα-
νόνες προκειμένου να αντιμετωπιστούν
αυτά και άλλα προβλήματα.

Ποιες αλλαγές μπορώ να αναμένω από
το νέο σύστημα επισήμανσης;

Η νέα νομοθεσία θεσπίζει γενικές αρχές
για την επισήμανση των τροφίμων. Ορίζει
επίσης ειδικότερες απαιτήσεις που περιλαμ-
βάνουν, για παράδειγμα:

• την καλύτερη αναγνωσιμότητα των πλη-
ροφοριών (ελάχιστο μέγεθος των χαρακτή-
ρων για τις υποχρεωτικές πληροφορίες)·

• τη σαφέστερη και πιο εναρμονισμένη πα-
ρουσίαση των αλλεργιογόνων στα προσυ-
σκευασμένα τρόφιμα (δίνεται έμφαση με τη
γραμματοσειρά, τη μορφή ή το χρώμα του
φόντου) στον κατάλογο των συστατικών·

• υποχρεωτικές πληροφορίες για τα αλ-
λεργιογόνα στα μη προσυσκευασμένα τρό-
φιμα, συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων
σε εστιατόρια και καφενεία·

• την απαίτηση αναγραφής ορισμένων δια-
τροφικών πληροφοριών στα περισσότερα
επεξεργασμένα προσυσκευασμένα τρόφιμα·

• υποχρεωτικές πληροφορίες για την κα-
ταγωγή του νωπού χοιρινού, κατσικίσιου και
αρνίσιου κρέατος και του νωπού κρέατος
πουλερικών

• τις ίδιες απαιτήσεις επισήμανσης για
αγορές τροφίμων μέσω του διαδικτύου ή εξ
αποστάσεως και για αγορές σε καταστή-
ματα·

• κατάλογο των τεχνολογικά επεξεργα-
σμένων νανοϋλικών στα συστατικά·

• ειδικές πληροφορίες για τη φυτική προ-
έλευση εξευγενισμένων λιπών και ελαίων·

• ενισχυμένους κανόνες για την πρόληψη
παραπλανητικών πρακτικών·

• την αναγραφή του υποκατάστατου συ-
στατικού για «απομιμήσεις τροφίμων»·

• τη σαφή αναγραφή της επισήμανσης
«σχηματισμένο κρέας» ή «σχηματισμένο
ψάρι»· και

• τη σαφή αναγραφή των αποψυγμένων
προϊόντων.

Θα αντιμετωπιστούν οι μικρές, δυσανά-
γνωστες πληροφορίες;

Αυτό ακριβώς αποτελεί ένα κύριο θέμα
που αντιμετωπίζει η νέα νομοθεσία. Οι κα-

νόνες ορίζουν ελάχιστο μέγεθος χαρακτή-
ρων για την εκτύπωση των υποχρεωτικών
πληροφοριών, ενώ για τις προαιρετικές πλη-
ροφορίες (π.χ. σλόγκαν ή ισχυρισμοί) απαι-
τούν να μην παρουσιάζονται κατά τρόπο που
θίγει την παρουσίαση των υποχρεωτικών
πληροφοριών. Στο μέλλον θα θεσπιστούν
πρόσθετοι κανόνες για την αναγνωσιμό-
τητα.

Θα με βοηθήσουν οι νέοι κανόνες να
τρώω πιο υγιεινά;

Κατ’ αρχήν, ναι. Θα παρέχονται σαφέστε-
ρες πληροφορίες για ορισμένα σημαντικά
θρεπτικά χαρακτηριστικά επεξεργασμένων
τροφίμων, όπως είναι η ενεργειακή αξία, τα
λιπαρά, τα κορεσμένα λιπαρά, οι υδατάν-
θρακες, τα σάκχαρα, η πρωτεΐνη και το
αλάτι. Έτσι, οι καταναλωτές θα μπορούν να
συγκρίνουν τα τρόφιμα πριν τα αγοράζουν
και να κάνουν με μεγαλύτερη επίγνωση τις
διαιτητικές επιλογές τους με βάση τις ατομι-
κές τους ανάγκες. Θα υπάρχει επίσης η δυ-
νατότητα να περιλαμβάνονται οι πληροφο-
ρίες για επιλεγμένα θρεπτικά συστατικά στο
μπροστινό μέρος της συσκευασίας, γεγονός
που θα επιτρέψει στους καταναλωτές να
συγκρίνουν τα προϊόντα, όταν ψωνίζουν.

Πώς λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες ενη-
μέρωσης όσων πάσχουν από αλλεργίες;

Οι νέοι κανόνες ενισχύουν τις ήδη ανα-
γραφόμενες πληροφορίες για ορισμένες ου-
σίες που προκαλούν αλλεργικές αντιδράσεις
ή δυσανεξίες. Αυτό γίνεται για να ενημερώ-
νονται καλύτερα τα άτομα με αλλεργίες σε
τρόφιμα, καθώς και για να προστατεύεται
καλύτερα η υγεία τους. Οι επιχειρήσεις τρο-
φίμων θα πρέπει να αναγράφουν τις πληρο-
φορίες αυτές σε όλα τα τρόφιμα. Οι εθνικές
αρχές στα κράτη μέλη της ΕΕ θα έχουν την
ευθύνη να αποφασίζουν με ποια μέσα θα
πρέπει να παρέχονται οι πληροφορίες αυτές.

Ποιοι κανόνες ισχύουν για την παροχή
πληροφοριών για τα τρόφιμα στην περί-
πτωση αγορών μέσω του διαδικτύου ή εξ
αποστάσεως;

Οι νέοι κανόνες αναφέρουν ρητώς ότι,
κατά την πώληση τροφίμων με επικοινωνία
εξ αποστάσεως, οι περισσότερες υποχρεωτι-
κές πληροφορίες που εμφανίζονται στην ετι-
κέτα πρέπει να διατίθενται πριν από την
ολοκλήρωση της αγοράς. Οι πληροφορίες
αυτές πρέπει να αναγράφονται στο μέσο που
υποστηρίζει την εξ αποστάσεως πώληση
(ιστοσελίδα ή κατάλογος) ή με άλλο κατάλ-
ληλο τρόπο. Η απαίτηση αυτή λαμβάνει

πλήρως υπόψη όλους τους τρόπους εφοδια-
σμού των καταναλωτών με τρόφιμα. Με
άλλα λόγια, οι πληροφορίες που πρέπει να
παρέχονται στις ετικέτες τροφίμων είναι οι
ίδιες, είτε τα τρόφιμα αγοράζονται στο δια-
δίκτυο, είτε εξ αποστάσεως (για παράδειγμα
μέσω καταλόγου), είτε σε σουπερμάρκετ.

Με τους νέους κανόνες θα έχω καλύτερη
ενημέρωση για την καταγωγή των τροφί-
μων μου;

Οι νέοι κανόνες διατηρούν σε γενικές
γραμμές τη σημερινή προσέγγιση: η ανα-
γραφή της χώρας καταγωγής ή του τόπου
προέλευσης στα τρόφιμα είναι προαιρε-
τική, εκτός εάν η μη αναγραφή μπορεί να
παραπλανήσει τους καταναλωτές.

Ο κανονισμός καθιστά υποχρεωτική την
αναγραφή της καταγωγής για το νωπό
κρέας αιγοπροβάτων, πουλερικών και χοί-
ρων. Η Επιτροπή εξέδωσε εκτελεστικούς κα-
νόνες που καθορίζουν τον τρόπο διατύπω-
σης των πληροφοριών καταγωγής. Οι κανό-
νες αυτοί ορίζουν, με ορισμένες εξαιρέσεις,
ότι στην ετικέτα αναγράφεται το κράτος
μέλος ή η τρίτη χώρα εκτροφής και σφαγής
του ζώου.

Η χώρα καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης
των κύριων συστατικών πρέπει επίσης να
αναγράφονται, εάν τα υλικά αυτά κατάγον-
ται από διαφορετικό τόπο από τον τόπο του
τελικού προϊόντος. Για παράδειγμα, βούτυρο
που έχει παραχθεί στο Βέλγιο από δανέζικο
γάλα μπορεί να επισημανθεί ως «βούτυρο
παραγωγής Βελγίου από γάλα Δανίας.» Οι
κανόνες αυτοί θα προστατεύσουν τους κα-
ταναλωτές από παραπλανητικές ενδείξεις
καταγωγής και θα εξασφαλίσουν ίσους
όρους ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρή-
σεων τροφίμων.

Πώς θα ξέρω ότι τρώω το «αυθεντικό»
τρόφιμο και όχι «απομίμησή» του;

Η παραποίηση τροφίμων και ποτών απο-
τελεί μεγάλο πρόβλημα. Γίνεται με διάφο-
ρους τρόπους, όπως με τη νόθευση ενός
προϊόντος με αραίωση ή με αντικατάσταση
ορισμένων συστατικών από συστατικά δεύ-
τερης ποιότητας ή με δήλωση ψευδούς κα-
ταγωγής του προϊόντος.

Οι νέοι κανόνες θα εξασφαλίσουν ότι όταν
ένα τρόφιμο δεν είναι ακριβώς αυτό που φαί-
νεται, παρέχονται οι σχετικές πληροφορίες,
ώστε να μην παραπλανώνται οι καταναλω-
τές από έναν ορισμένο τρόπο παρουσίασης ή
μια ορισμένη εμφάνιση. Όταν κάποια συ-
στατικά, που κανονικά αναμένεται να υπάρ-

χουν σε ένα τρόφιμο, έχουν αντικατασταθεί
από άλλα, τα υποκατάστατα συστατικά θα
επισημαίνονται εμφανώς στη συσκευασία
και όχι μόνο στον κατάλογο των συστατι-
κών. Όσον αφορά τα προϊόντα κρέατος και
τα αλιευτικά προϊόντα, θα παρέχονται με εμ-
φανή τρόπο πληροφορίες για την προσθήκη
νερού και την τυχόν προσθήκη πρωτεϊνών
ζωικής προέλευσης διαφόρων ειδών. Επι-
πλέον, τα τρόφιμα αυτά, όταν δίνουν την εν-
τύπωση ότι αποτελούνται από ένα ενιαίο
κομμάτι κρέας ή ψάρι, ενώ αποτελούνται
από πολλά τεμάχια συνδυασμένα, θα φέρουν
την επισήμανση «σχηματισμένο κρέας» ή
«σχηματισμένο ψάρι».

Όσο για τα τρόφιμα που υπονοούν ή υπο-
δηλώνουν ψευδή καταγωγή, οι νέοι κανόνες
θέτουν ορισμένα κριτήρια, ούτως ώστε οι
προαιρετικές ενδείξεις καταγωγής να μην
παραπλανούν τους καταναλωτές. Οι επιχει-
ρήσεις τροφίμων που αναγράφουν ισχυρι-
σμούς καταγωγής οφείλουν να παράσχουν
κι άλλες πληροφορίες, ώστε το κοινό να
γνωρίζει την πραγματική καταγωγή του χα-
ρακτηριστικούσυστατικού του προϊόντος
και όχι μόνο την τελευταία χώρα επεξεργα-
σίας.

Οι αλλαγές στις ετικέτες θα είναι ορατές
από τις 13 Δεκεμβρίου 2014;

Ναι, στη βιομηχανία τροφίμων δόθηκε με-
ταβατική περίοδος τριών ετών, έτσι ώστε να
εξασφαλιστεί ότι οι κανόνες θα αρχίσουν να
ισχύουν στις 13 Δεκεμβρίου 2014. Ωστόσο,
στην αγορά μπορείτε να βρείτε προϊόντα
που επισημαίνονται σύμφωνα με τους πα-
λαιούς κανόνες, καθώς ο κανονισμός προ-
βλέπει την εξάντληση των αποθεμάτων για
τρόφιμα που διατέθηκαν στην αγορά ή επι-
σημάνθηκαν πριν από τις 13 Δεκεμβρίου
2014 (Προσοχή: αυτό δεν σημαίνει εξάντ-
ληση των αποθεμάτων για τις ετικέτες).

Οι κανόνες για τις υποχρεωτικές διατρο-
φικές πληροφορίες θα αρχίσουν να εφαρμό-
ζονται από τις 13 Δεκεμβρίου 2016. Ωστόσο,
όταν στις ετικέτες περιλαμβάνονται διατρο-
φικές δηλώσεις μετά τις 13 Δεκεμβρίου 2014,
αυτές πρέπει να συμμορφώνονται με τους
κανόνες του κανονισμού.

Τι να κάνω εάν δω ότι κάποια ετικέτα δεν
συμμορφώνεται με τους νέους κανόνες
μετά τις 13 Δεκεμβρίου 2014;

Η επιβολή των κανόνων της ΕΕ για την
επισήμανση αποτελεί ευθύνη των κρατών
μελών και οι καταγγελίες θα πρέπει να υπο-
βάλλονται στις αρμόδιες εθνικές αρχές. n

Ερωτήσεις και απαντήσεις από καταναλωτές για πληροφορίες για τρόφιμα
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Με το τέλος του 2014, σήμανε και το τέλος της
πρωτοπορίας στο βαθμολογικό πίνακα του
ΑΠΟΕΛ, αφού ο Ερμής Αραδίππου, στο Δασάκι,

τον κέρδισε με 2-1, σπάζοντας το αήττητό του και δίνοντας
την ευκαιρία στον Απόλλωνα που την εκμεταλλεύτηκε με
τον καλύτερο τρόπο αφού συνέτριψε την Αγία Νάπα με 5-2,
να σκαρφαλώσει στην κορυφή την οποία μοιράζονται με 31
βαθμούς. Έτσι τώρα, το ενδιαφέρον για την ‘μάχη’ της κα-
τάκτησης του τίτλου άναψε για τα καλά.

Οι Αραδιπιώτες με την νίκη τους παρέμειναν στην 3η θέση
με 25 βαθμούς και με βλέψεις ακόμα και για… τίτλο!

Αυτή ήταν η πρώτη φορά από την αρχή του πρωταθλήμα-
τος που ο ΑΠΟΕΛ ισοβαθμεί με άλλη ομάδα στην κορυφή
και χρειάστηκαν 14 αγωνιστικές να χάσει το αήττητο του.
Να θυμίσουμε ότι στις δύο τελευταίες αγωνιστικές (13η,
14η) οι γαλαζοκίτρινοι έχασαν πέντε βαθμούς (ισοπαλία με
ΑΕΚ 4-4 και ήττα από τον Ερμή), ενώ αντίθετα ο Απόλλω-
νας πέτυχε ισάριθμες νίκες και τον έπιασε στην κορυφή δί-
νοντας έτσι νέο πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αφού τώρα οι μνη-
στήρες του τίτλου έχουν αυξηθεί σε τρεις ομάδες…

Το πρωτάθλημα θα διακο-
πεί για τις εορτές των Χρι-
στουγέννων και της Πρωτο-
χρονιάς και θα επαναρχίσει
στις 3, 4 και 5 Ιανουαρίου
2015 με τις ομάδες να κάνουν
τις προσθαφαιρέσεις για την
περαιτέρω ενίσχυσή τους.

Το στραβοπάτημα του
ΑΠΟΕΛ και το ‘δώρο’ Χρι-
στουγέννων που του πρό-
σφερε ο Ερμής, ο Απόλλωνας
το εκμεταλλεύτηκε, πέρασε
νικηφόρα από το ‘Τάσος
Μάρκου’ συντρίβοντας την
Αγία Νάπα με 5-2, και τώρα
μοιράζονται και κάνουν Χρι-
στούγεννα στο ίδιο ρετιρέ
του βαθμολογικού πίνακα.

Με τον Καταλά να σκορά-
ρει στο 67΄, η ΑΕΚ επικρά-
τησε στο ΓΣΖ της Ανόρθω-
σης με 1-0 και έκλεισε με τον
καλύτερο τρόπο τις αγωνιστι-
κές της υποχρεώσεις για το
2014. Με τους τρεις βαθμούς
που πήρε η ομάδα της Λάρ-
νακας έφτασε τους 25 και θα
μπει στο νέο έτος από την 4η
θέση. Από την άλλη η Ανόρ-
θωση γνώρισε την έβδομη
ήττα στο πρωτάθλημα και
έχασε ακόμη περισσότερο

έδαφος για τις θέσεις της Ευρώπης αφού τώρα κινδυνεύει να
μείνει και εκτός της πρώτης εξάδας.

Πολύ πιο εύκολα από ότι αναμενόταν, η Ομόνοια κέρδισε
στο ΓΣΠ την Νέα Σαλαμίνα με 3-0 και επανήλθε στις νίκες,
με αποτέλεσμα να παραμείνει στην 5η θέση με 22 βαθμούς.
Αντίθετα τα αισθήματα για την ομάδα της Αμμοχώστου που
αγνοεί την νίκη εδώ και οκτώ αγωνιστικές και έχει σαν απο-
τέλεσμα να παραμένει στην επικίνδυνη ζώνη του υποβιβα-
σμού με 13 βαθμούς και στην 9η θέση.

Από νίκη σε νίκη βαδίζει ο Εθνικός Άχνας, νέο θύμα του
αυτή τη φορά ο Οθέλλος Αθηένου που τον κέρδισε εκτός
έδρας με 2-1 και ανέβηκε στην 7η θέση με 19 βαθμούς, αφή-
νοντας πίσω του, με σημαντική διαφορά, τις ομάδες της
Νέας Σαλαμίνας, Οθέλλου, Δόξας και Αγίας Νάπας.  Αυτή
ήταν η δεύτερη συνεχής νίκη για τον Εθνικό, αφού προηγή-
θηκε η εντυπωσιακή επιτυχία επί της ΑΕΛ με 4-2. Οδυνηρή
λευκή ισοπαλία (0-0) έφερε στο Τσίρειο η ΑΕΛ με την Δόξα
Κατωκοπιάς και συνέχισε την κατηφόρα της βαθμολογικά,
με αποτέλεσμα να παραμείνει στην 8η θέση με 18 βαθμούς.

Αντίθετα οι Κατωκοπίτες
πήραν τον ένα βαθμό και
αισιοδοξούν για την συνέ-
χεια του πρωταθλήματος.
Έχασε για πρώτη φορά
ο ΑΠΟΕΛ

Ο Ιφεάνι Ονίλο, τρέχον-
τας με… ταχύτητα φωτός,
σε αντεπίθεση στο 90+2,
έστειλε την μπάλα στο
πλεκτό του Πόρτο για δεύ-
τερη φορά (έφθασε συνο-
λικά τα 10 γκολ (και έδωσε
την πολύ μεγάλη νίκη (2-
1) στον Ερμή στο Δασάκι,
τη μεγαλύτερη του στο
πρωτάθλημα. Με το απο-
τέλεσμα αυτό δικαιούται
να βλέπει… για δεύτερη
συνεχή φορά Ευρώπη. Πα-
ράλληλα το γκολ αυτό σή-
μανε την πρώτη φετινή
ήττα του ΑΠΟΕΛ στο
πρωτάθλημα.

Το ΑΠΟΕΛ προηγήθηκε
στο σκορ με τον Σωτηρίου
στο 6΄΄ και ισοφάρισε ο
Ερμής με τον Ονίλο στο
48΄.
Άστραψε και βρόντηξε
ο Απόλλωνας

Αυτοσυγκέντρωση, τα-
κτική, πειθαρχία, προσή-
λωση, αποτελεσματικότητα, όλα τα είχε στην τελευταία του
αγωνιστική υποχρέωση για το 2014 ο Απόλλωνας, που πέ-
ρασε νικηφόρα από το ‘Τάσος Μάρκου’ επιβληθείς της μα-
χητικής Αγίας Νάπας με 5-2 σκορ και εκμεταλλευόμενος τις
απώλειες του ΑΠΟΕΛ, μοιράζεται πλέον την κορυφή μαζί
του, έχοντας από 31 βαθμούς, οι Κυανόλευκοι μπήκαν με
φόρα και σε ένα εννιάλεπτο φάνηκε ότι καθάρισαν το παι-
χνίδι, αφού προηγήθηκαν με 0-3 με τέρματα στου Στογιάνο-
βιτς (11΄), Γκιε Γκιε (16΄) και Αντράδε (19΄). Η Αγία Νάπα
μπήκε αποφασιστικά στο δεύτερο μέρος και αξιοποίησε τον
εφησυχασμό του αντιπάλου, σκοράροντας δύο φορές στο
πρώτο πεντάλεπτο. Πρώτα ο Η. Γεωργίου (48΄) και μετά ο
Μάρτσιεφ (50΄) έβαλαν φωτιά στο παιχνίδι. Ο Απόλλωνας
στη συνέχεια αντέδρασε και μέσα σε δύο λεπτά πέτυχε δύο
γκολ με τους Παπουλής (65΄) και Γκουγιόν (67΄).
Πήρε την ρεβάνς η ΑΕΚ

Η κεφαλιά του Καταλά έκρινε το ντέρμπι στο ΓΣΖ με 1-0
με την ΑΕΚ να κερδίζει με 1-0 την Ανόρθωση που έπαιζε για
μισή ώρα με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Μάκος και να
της ξεφεύγει στους έξι βαθμούς. Έτσι η ομάδα της Ανόρθω-
σης πήρε την ρεβάνς του Α΄ γύρου όπου έχασε με 2-1. Οι
δύο ομάδες μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και μπορούσε η
κάθε μια να ανοίξει από νωρίς το σκορ.

Την πρώτη ευκαιρία βρήκαν οι φιλοξενούμενοι στο 6΄ με
τον Κάλβο και απάντησε ένα λεπτό αργότερα η ΑΕΚ με
ωραίο σουτ του  Εγγλέζου, αλλά και τις δύο φορές απέ-
κρουσαν οι τερματοφύλακες.
Άνθισε χειμωνιάτικα το ‘τριφύλλι’

Στην πιο μεστή, ίσως, φετινή της εμφάνιση που συνοδεύ-
τηκε μάλιστα με τρία γκολ και άλλες χαμένες ευκαιρίες, η
Ομόνοια κέρδισε στο ΓΣΠ την Νέα Σαλαμίνα με 3-0 και
έκλεισε το τραυματικό 2014 με μια ευρεία νίκη και υποσχέ-
σεις για το μέλλον.

Από την άλλη, η Νέα Σαλαμίνα έμεινε και πάλι πίσω από
τον καλό της εαυτό που είχε τις πρώτες αγωνιστικές και δεν
νίκησε για όγδοο συνεχόμενο παιχνίδι και παρέμεινε καθη-
λωμένη στην 9η θέση της βαθμολογίας.

Το 1-0 το πέτυχε με απευθείας φάουλ ο Κιρμ, το 2-0 ο
Ποτέ και το 3-0 στο 90΄ ο Ρούμπιο.

Ανατροπή στο άψε-σβήσε
Ο Οθέλλος κόντρα στην ροή του αιώνα, πήρε κεφάλι στο

σκορ, ωστόσο ο Εθνικός πριν περάσουν 10 λεπτά έφερε
τούμπα το παιχνίδι και έκανε το 1-2 παίρνοντας τους τρεις
ολόκληρους βαθμούς. Ο Οθέλλος προηγήθηκε με τον Γκριγ-
καλασβίλι, ενώ ο Εθνικός ισοφάρισε με τον Πίντο και ο Αμε-
σάν έκανε το 1-2.
Η Δόξα πήρε βαθμό…

Τρελά πράγματα στο Τσίρειο με την ΑΕΛ να μένει στο 0-
0 με τη Δόξα αφού δεν μπόρεσε ούτε με διπλή εκτέλεση πέ-
ναλτι να βγει ένα γκολ. Μια εμφάνιση συνέχεια των προ-
ηγούμενων και η χρονιά… πάει με ότι χειρότερο για τους
Λεμεσιανούς.

Αντίθετα η Δόξα πήρε τέσσερις βαθμούς στα τελευταία
δύο παιχνίδια (κέρδισε την Αγία Νάπα 1-0) και αισιοδοξεί
να αποφύγει τη διαβάθμιση.

Η ΑΕΛ κέρδισε πέναλτι στο 91΄, το εκτέλεσε ο Μπεμπέ, ο
Σιδεράκης απέκρουσε και ο Σωτηρίου (βοηθός) διέταξε επα-
νάληψη καθώς ο Ελλαδίτης έκανε βήματα μπροστά. Στη
δεύτερη φορά το έκανε ο Ρουμάνος ο Ιονίτα αλλά ούτε κι
αυτός έκανε κάτι, αφού έστειλε την μπάλα άουτ.
Μικρές Κατηγορίες
Η Ένωση κράτησε την κορυφή

Η Ένωση Παραλιμνίου κέρδισε την Ελπίδα Ξυλοφάγου με
2-0 και παρέμεινε στην κορυφή του πρωταθλήματος με 28
βαθμούς και την ακολουθούν τρεις ομάδες με 27 βαθμούς.

Η Πάφος που κέρδισε εκτός έδρας την Παρεκκλησιά με 0-
1, ο Άρης τον Ολυμπιακό με 3-1 και η Καρμιώτισσα την Ομό-
νοια Αραδίππου με 1-0.

Νέους πολύτιμους βαθμούς έχασε η ΑΕΖ Ζακακίου αφού
έφερε λευκή ισοπαλία (0-0) με την ΕΝΑΔ Πόλης Χρυσοχούς
και παρέμεινε στην 5η θέση με 22 βαθμούς.

Οδυνηρή ήττα δέχθηκε εκτός έδρας η Αναγέννηση Δερύ-
νεια από τον Διγενή Ορόκλινης με 1-0 και μείωσε αισθητά
τις ελπίδες για… άνοδο.

Πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα
για την ΑΠΕΠ Κυπερούντας
που κέρδισε εκτός έδρας την
Ερήμη με 2-0, εξακολουθεί όμως
να βρίσκεται στην τελευταία
θέση του βαθμολογικού πίνακα
με 4 βαθμούς.
Γ΄ Κατηγορία
Απώλειες οι πρωτοπόροι,
κερδισμένο το ΘΟΪ

Η 13η αγωνιστική και τελευ-
ταία για το 2014 ήταν κομμένη
και ραμμένη στα μέτρα του ΘΟΪ.
Κι’ αυτό γιατί και οι τέσσερις
ομάδες που βρίσκονται πιο πάνω
από αυτόν στον πίνακα κατάτα-
ξης, δηλαδή, ο ΑΣΙΛ, η ΠΑΕΕΚ,
ο ΕΝΥ Διγενή Ύψωνας και ο
Χαλκάνορας είχαν απώλειες
βαθμών. Έτσι με την νίκη τους
αυτή το ΘΟΪ επί του Διγενή
Μόρφου (2-1) ανέβηκαν από
την 5η θέση στην 3η θέση και
πλησίασαν στους δύο βαθμούς
την κορυφή. Οι Λακαταμίτες
έχουν 23 β.

Ο πρωτοπόρος ΑΣΙΛ έμεινε για δεύτερη σερί παιχνίδι
στην ισοπαλία 1-1, αυτή τη φορά με τον Χαλκάνορα. Οι Λυ-
σιώτες έχουν 25β. και οι Δαλίτες 22β. Απρόσμενη ήττα γνώ-
ρισε στην έδρα της η ΠΑΕΕΚ από τον ουραγών της βαθμο-
λογίας Φοίνικα (2-0) και έχασε την ευκαιρία να περάσει για
πρώτη φορά στην κορυφή έμειναν στους 23 βαθμούς.
Δ΄ Κατηγορία

Η Αλκή και η Ξυλοτύμπου προχώρησαν νικηφόρα και εξα-
κολουθούν να συγκατοικούν στην κορυφή με 31 βαθμούς.
Η Αλκή κέρδισε με 3-0 το Φρέναρος και η Ξυλοτύμπου το
Σπάρτακο. n

Το ρετιρέ το μοιράζονται δύο τα Χριστούγεννα: ΑΠΟΕΛ – ΑΠΟΛΛΩΝ
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Tι είπαν... Tι έγραψαν
Η Τουρκία δεν μπορεί, με κονδύλια της ΕΕ

να βιάζει την ελευθερία.

Ελένη Θεοχάρους,

Ευρωβουλευτής του ΔΗΣΥ.

Δεν θα φύγω με σκυμμένο το κεφάλι. Θα
φύγω όπως θέλω εγώ και όταν το αποφα-
σίσω εγώ.
Αντώνης Σαμαράς,
Πρωθυπουργός της Ελλάδας.

Yπάρχει μια πολιτική βεβαιότητα ότι μετά
τις εκλογές θα υπάρχει μια νέα κυβέρνηση
όλου του ελληνικού λαού, με κορμό τον
ΣΥΡΙΖΑ.
Αλέξης Τσίπρας,
Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Δεν είμαι ένας τύπος που τρέμει μπροστά

στους πρωθυπουργούς ή άλλους θεσμούς.

Ζαν Κλοντ Γιούνκερ.

Πρόεδρος της Κομισιόν.

Στη Γερμανία δεν υπάρχει θέση για θρη-
σκευτικό μίσος,  ισλαμοφοβία,  αντισημιτι-
σμό ή οποιασδήποτε μορφής ξενοφοβία ή
ρατσισμό.
Άνγκελα Μέρκελ,
Καγκελάριος της Γερμανίας.

Καμία χώρα δεν θα καταφέρει να εκφοβί-
σει, να αναχαιτίσει ή να απομονώσει τη
Ρωσία. 
Βλαντιμίρ Πούτιν,
Πρόεδρος της Ρωσίας.

Η Νορβηγία είναι πολύ ευάλωτη στη βου-

τιά των τιμών του πετρελαίου.

Έρνα Σόλμπεργκ,

Πρωθυπουργός της Νορβηγίας.

Η Ε.Ε. προχωρεί σε μια εκστρατεία δυσφή-
μησης της κυβέρνησης μας και της χώρας
μας.
Αχμέτ Νταβούτογλου, 
Πρωθυπουργός της Τουρκίας.

μοιράζει εκατομμύρια
βοηθά τον τόπο μας

Tο Kρατικό Λαχείο

Το μήνυμα του Ευρωπαϊκού Συνδικαλιστικού Κινήμα-
τος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι η πολιτική της
λιτότητας και η χρησιμοποίηση εκπροσώπων των με-

γάλων ελεγκτικών οίκων ως συμβούλων της Κομισιόν δι-
αιωνίζει τη φοροδιαφυγή, κάνει τους πλούσιους πλουσιότε-
ρους και τους φτωχούς φτωχότερους. 

Με την ευκαιρία την συνεδρίας την περασμένη Παρασκευή
της Συμβουλευτικής Πλατφόρμας της Κομισιόν για καλή φο-
ρολογική διακυβέρνηση η Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Δημο-
σιοϋπαλληλικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων EPSU κά-
λεσε την Επιτροπή να αποκλειστεί από την Πλατφόρμα τους
εκπροσώπους της PricewaterhouseCoopers, η οποία έχει κα-
ταγγελθεί ότι εμπλέκεται σε φορολογικές στρεβλώσεις στο

Λουξεμβούργο τις γνωστές Lux Leak. Συγκεκριμένα η PwC
εκτός από τον έλεγχο των λογαριασμών μεγαλοεταιρειών τες
καθοδηγούσε και πώς να φοροδιαφεύγει. 

Η EPSU τόνισε πως είναι παντελώς ανεπίτρεπτο πρόσωπα
που προάγουν τη φοροαποφυγή - όπως οι εκπρόσωποι της
PwC – όχι μόνο να μη διώκονται αλλά να χρησιμοποιούνται
ως σύμβουλοι στα σώματα λήψης αποφάσεων της ΕΕ. 

Στις απαράδεκτες αυτές τακτικές εμπλέκονται σύμφωνα με
την EPSU οι Ελεγκτικοί οίκοι  Deloitte & Touche, Pricewate-
rhouseCoopers, Ernst & Young και KPMG. 

Υποθέσεις φοροαποφυγής πολλών εκατομμυρίων εξετά-
ζονται ήδη κατά της Apple στην Ιρλανδία, της Fiat Finance
and Trade στο Λουξεμβούργο και της Starbucks στην Ολ-
λανδία. n

EPSU: Πάταξη όχι προαγωγή φοροαποφυγής 

Οπρόεδρος Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ και τα μέλη του Σώ-
ματος των επιτρόπων έδωσαν την περασμένη Τε-
τάρτη επίσημο όρκο ανάληψης καθηκόντων ενώπιον

του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στο Λουξεμβούργο. Με αυτή
την «επίσημη ανάληψη υποχρέωσης», τα μέλη της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής δεσμεύονται να τηρούν τις Συνθήκες και τον
Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και να ασκούν τα
καθήκοντά τους με πλήρη ανεξαρτησία προς το γενικό συμ-
φέρον της Ένωσης. Οι επίτροποι δεσμεύονται επίσης να μη
ζητούν ούτε να δέχονται υποδείξεις από καμία αρχή, να απέ-
χουν από κάθε πράξη ασυμβίβαστη προς τον χαρακτήρα ή
την άσκηση των καθηκόντων τους και να τηρούν τις υπο-
χρεώσεις τους τόσο κατά τη διάρκεια, όσο και μετά τη λήξη

της θητείας τους. 
Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γι-

ούνκερ δήλωσε: «Ο όρκος που δίνουμε  είναι σοβαρός. Είναι
όρκος ανεξαρτησίας και σεβασμού του Χάρτη των Θεμελιω-
δών Δικαιωμάτων μας. Συνιστά ισχυρή πολιτική δέσμευση από
την πλευρά όλων των επιτρόπων ότι θα διασφαλίζουν την τή-
ρηση του Χάρτη και την εφαρμογή του σε όλες τις πολιτικές
της ΕΕ για τις οποίες είναι αρμόδια η Επιτροπή. Δεν πρόκειται
απλώς για μια διατύπωση: δεν είμαστε τίποτα χωρίς τις αξίες
μας.» 

Από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, οι
επίτροποι αναλαμβάνουν επίσης την υποχρέωση, στο πλαίσιο
του όρκου ανάληψης καθηκόντων, να τηρούν τον Χάρτη Θε-
μελιωδών Δικαιωμάτων.

Ο πρώτος αντιπρόεδρος Φρανς Τίμερμανς επεσήμανε: «Η
Επιτροπή ορκίζεται ότι θα υπηρετεί το ευρωπαϊκό συμφέρον,
θα προσπαθεί δηλαδή να αλλάξει προς το καλύτερο τη ζωή
των πολιτών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα επικεντρω-
θούμε στις κυριότερες προτεραιότητες: ανάπτυξη, θέσεις ερ-
γασίας και επενδύσεις. Και, φροντίζοντας ώστε καθεμιά από
τις προτάσεις μας να ανταποκρίνεται στα πρότυπα του Χάρτη,
θα προωθήσουμε τη νοοτροπία σεβασμού των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων που έχει ήδη αναπτυχθεί στην ΕΕ· δηλαδή να μην
υποκαθίστανται, αλλά να συμπληρώνονται τα εθνικά συστή-
ματα θεμελιωδών δικαιωμάτων.» 
Ιστορικό: 

Τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «αναλαμβάνουν επι-
σήμως υποχρέωση» κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους
σύμφωνα με μακρά παράδοση που προβλέπεται σήμερα στο

άρθρο 245 άρθρο 245 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διάταξη αυτή συμπεριλήφθηκε για
πρώτη φορά στη Συνθήκη για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής Κοινότητας (1957) και έκτοτε εφαρμόζεται για
κάθε Επιτροπή που αναλαμβάνει καθήκοντα. Σε κάθε νέα
Συνθήκη, η διατύπωση της επίσημης ανάληψης υποχρέωσης
υφίσταται κάποια αναπροσαρμογή ώστε να ανταποκρίνεται
στη νέα νομική κατάσταση. Από την έναρξη ισχύος της Συν-
θήκης της Λισαβόνας (2009), το κείμενο περιλαμβάνει επί-
σης αναφορά στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.
Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των μελών της Επιτρο-
πής ορίζονται στο άρθρο 17 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή
Ένωση και στο άρθρο 245 της Συνθήκης για τη Λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο Όρκος στο Δικαστήριο

Ο Όρκος που δίνεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο από τα
μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δυνάμει του άρθρου 17 της
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και του άρθρου 245 της
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέ-
ρει:

Διοριζόμενος ως Μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, κατόπιν της ψήφου εγκρίσεως εκ μέ-
ρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναλαμβάνω επισήμως
την υποχρέωση: 

- να τηρώ τις Συνθήκες και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δι-
καιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την εκπλήρωση
των καθηκόντων μου· 

- να ασκώ τα καθήκοντά μου με πλήρη ανεξαρτησία, προς
το γενικό συμφέρον της Ένωσης· 

- κατά την άσκηση των καθηκόντων μου, να μην επιζητώ
και να μη δέχομαι υποδείξεις από κυβερνήσεις, θεσμικά όρ-
γανα, λοιπά όργανα ή οργανισμούς· 

- να απέχω από κάθε πράξη ασυμβίβαστη προς τα καθή-
κοντά μου ή την εκτέλεση του έργου μου· 

Τελώ εν γνώσει της υποχρεώσεως που υπέχει κάθε κράτος
μέλος σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρω-
παϊκής Ένωσης να σέβεται τη φύση των καθηκόντων αυτών
και να μην επιδιώκει να επηρεάζει τα μέλη της Επιτροπής
κατά την εκτέλεση του έργου τους. 

Επιπλέον, αναλαμβάνω τη δέσμευση να τηρώ, κατά τη
διάρκεια της θητείας μου και μετά τη λήξη της, τις υποχρεώ-
σεις που απορρέουν από τη θέση μου, ιδίως τις υποχρεώσεις
εντιμότητας και διακριτικότητας ως προς την αποδοχή, μετά
τη λήξη της θητείας μου, ορισμένων θέσεων ή ορισμένων πλε-
ονεκτημάτων. n

Όρκος για τους Ευρωπαίους Επιτρόπους
δόθηκε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο Λουξεμβούργο


