
Ηκαταπολέμηση της φοροδιαφυγής και η ανταλ-
λαγή φορολογικών πληροφοριών έχει γίνει βασική
συνιστώσα της πολιτικής των κρατών σε επίπεδο

ΟΟΣΑ και Ε.Ε., καθώς ο επιζήμιος φορολογικός ανταγωνι-
σμός έχει χαρακτηριστεί ως παγκόσμιο πρόβλημα. Από το
2009 έως σήμερα τα περισσότερα κράτη αντιμετωπίζουν το
σύνθετο φαινόμενο της φοροδιαφυγής με συνδυασμένα
μέτρα και ιδίως με την αναγνώριση της αναγκαιότητας να
μην περιορίζεται η ανταλλαγή των φορολογικών πληροφο-
ριών στις περιπτώσεις φορολογικής απάτης και φοροδιαφυ-
γής, αλλά να εκτείνεται σε όλο το φάσμα των φορολογικών
θεμάτων.

Προ δεκαπενθημέρου ο ΟΟΣΑ,  στο πλαίσιο του προ-
γράμματος για την καταπολέμηση της «Διάβρωσης Φορο-
λογικής Βάσης και Μετακίνηση Κερδών» (BEPS), το οποίο
δρομολογήθηκε από τον Οργανισμό κατόπιν συμφωνίας των
G20 τον Ιούλιο του 2013, έδωσε στη δημοσιότητα Σχέδιο
Δράσης για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της
φοροαποφυγής των επιχειρήσεων σε παγκόσμια κλίμακα
μέσα από συντονισμένες ενέργειες των κρατών. Ειδικότερα
το Σχέδιο περιλαμβάνει κοινά κριτήρια για την ανταλλαγή
πληροφοριών μεταξύ των φορολογικών αρχών από διαφο-
ρετικές χώρες, ώστε να μπορεί να υπάρχει μια παγκόσμια ει-
κόνα των δραστηριοτήτων μιας πολυεθνικής. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τους υπολογισμούς
του ΟΟΣΑ τα κράτη χάνουν ετησίως έσοδα 100 με 240 δισ.
δολ. από την «εξαφάνιση» κερδών και τη μετακίνησή τους
σε προορισμούς με χαμηλή ή ανύπαρκτη φορολογία όπου
δεν υπάρχει καμία δραστηριότητα για τις επιχειρήσεις ή η
παρουσία τους είναι μηδαμινή.

Είναι αυτονόητο ότι οι εργαζόμενοι, αλλά και οι υγιείς δυ-
νάμεις της παραγωγής εγκρίνουν το Σχέδιο Δράσης του
ΟΟΣΑ αφού έχουν κάθε συμφέρον να καταπολεμηθεί απο-
τελεσματικά η παραοικονομία και η φοροδιαφυγή που απο-
στερούν από το κράτος σημαντικά έσοδα που θα μπορού-
σαν να υπερκαλύψουν τα δημοσιονομικά ελλείμματα, ενώ
μέρος τους θα μπορούσε να διατεθεί για την προώθηση των
κοινωνικών πολιτικών και διασφάλιση της κοινωνικής συ-
νοχής.

Η ΠΑΣΥΔΥ διαχρονικά έθετε στις πρώτες προτεραιότητες
της το θέμα της πάταξης της φοροδιαφυγής και φοροαπο-
φυγής.  Το αντικοινωνικό αυτό φαινόμενο είναι το πλέον πο-
λυσυζητημένο θέμα στα Συνέδρια της Οργάνωσης μας.  Είναι
αξιοσημείωτο ότι βρίσκεται ανελλιπώς στην ημερήσια διά-
ταξη των  τελευταίων 40 Ετήσιων Συνεδρίων μας και αναμ-
φίβολα είναι το πλέον προβεβλημένο θέμα στην εφημερίδα
μας. Με δεκάδες άρθρα στο εκφραστικό όργανο της ΠΑ-
ΣΥΔΥ, «Δημόσιος Υπάλληλος» θέταμε ως επιτακτική ανάγκη
την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.  Είχαμε την αφελή
εντύπωση ότι σε μια περίοδο παρατεταμένης κρίσης θα μπο-
ρούσαμε εύκολα να αναδείξουμε το πρόβλημα της φοροδια-
φυγής – φοροαποφυγής, όχι μόνο για σκοπούς καταστολής
της, αλλά και για σκοπούς χρηστής διοίκησης και  εμπέδω-
σης του αισθήματος εμπιστοσύνης των πολιτών προς το
κράτος δικαίου.

Επειδή θα ήταν κουραστικό να αναφερθούμε στα δημοσι-
εύματα των τελευταίων 40 χρόνων, γίνεται αναφορά στα τε-
λευταία πέντε χρόνια και μάλιστα περιοριζόμαστε στα ση-
μαντικότερα που είναι:
• Μέτρα για τους έχοντες και φοροφυγάδες, 07.01.2010.
• Να ψηφιστούν και εφαρμοστούν τα νομοσχέδια πάταξης

της φοροδιαφυγής, 05.05.2010.
• Καθολικό το αίτημα για πάταξη της φοροδιαφυγής,

12.05.2010.
• Ώρα για δράση κ. Υπουργέ, 01.09.2010.
• Άπιαστο όνειρο η φοροδιαφυγή, 08.09.2010.
• Εκστρατεία από την ΠΑΣΥΔΥ για πάταξη της φοροδια-

φυγής.
• Κορυφαίος στόχος η πάταξη της φοροδιαφυγής,

26.01.2011.
• Επιτακτική ανάγκη η διασύνδεση Κυβερνητικών Αρχείων /

Τμημάτων με  Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων, 09.02.2011.

• Να δημοσιοποιηθούν τα ονόματα των φοροφυγάδων,
28.09.2011.

• Προκλητική φορολογική αμνηστία, 30.11.2011.
• Στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής η λύση προβλημά-

των της οικονομίας, 25.07.2012.
• Πλήρης διαφάνεια για την αμνήστευση κεφαλαίων,

07.11.2012.
• Πανσυνδικαλιστικό αίτημα η πάταξη της φοροδιαφυγής,

26.06.2013.
• Νέα ευκαιρία για τα λαμόγια – Η «οικονομία καζίνο» δεν

πέθανε, 24.07.2013.
• Μάστιγα η φοροδιαφυγή – Έφοδος στα «μαύρα» εισοδή-

ματα, 08.10.2014.
Για ότι αξίζει επισημαίνεται ότι, εδώ και τρία χρόνια, η εφη-

μερίδα μας «Δημόσιος Υπάλληλος» έχει υιοθετήσει την προ-
μετωπίδα:

Η υπό αναφορά προμετωπίδα αποτελεί αντιγραφή του
διαφημιστικού σποτ «Αγαπάς την Ελλάδα; Απόδειξη!», που
χρησιμοποιήθηκε στην Ελλάδα, πριν από κάποιες δεκαετίες,
με στόχο τη δημιουργία φορολογικής συνείδησης.  

Ομολογουμένως απέτυχαν παταγωδώς οι όποιες προσπά-
θειες μας για ανάδειξη του προβλήματος της φοροδιαφυγής-
φοροαποφυγής. Αντί μέτρων για τιθάσευση της φοροδια-
φυγής η Βουλή ψήφισε νομοθεσίες για φορολογική αμνηστία
σε αντίθεση με αποφάσεις της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δι-
καστηρίου.  Στα δε επιχειρήματα μας ΟΕΒ, ΚΕΒΕ και οι υπο-
στηρικτικές τους δυνάμεις απαντούσαν ότι η φοροδιαφυγή
αποτελεί «την άμυνα του πολίτη κατά του σπάταλου κρά-
τους», ένας δε υπουργός Οικονομικών δήλωσε και τα ακό-
λουθα: «Η ΠΑΣΥΔΥ έχει σωστή διαπραγματευτική τακτική
και κάθε φορά που καλείται σε διάλογο εγείρει θέμα φορο-
διαφυγής».  Όταν δε γινόταν  αναφορά  για δημοσιοποίηση
των ονομάτων των φοροφυγάδων, επισειόταν η δαμόκλειος
σπάθη του Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 

Αναντίλεκτα αποτελεί κοροϊδία ο τρόπος με τον οποίο αν-
τιμετωπίζεται μέχρι σήμερα η φοροδιαφυγή – φοροαποφυγή
και η οποία, ασφαλώς, αν υπήρχε πολιτική και κοινωνική
βούληση θα ήταν σημαντικά περιορισμένη. Κατά συνέπεια
είναι ελπιδοφόρα τα μηνύματα από τον ΟΟΣΑ και την ΕΕ.
Αναμένουμε ότι το κράτος μας, πέραν της δέσμευσης του
για ανταλλαγή πληροφοριών, όπως καθορίζει το Σχέδιο
Δράσης του ΟΟΣΑ, θα διαφοροποιήσει και την πολιτική του
στο θέμα της πάταξης της φοροδιαφυγής, με όλα τα θετικά
επακόλουθα για τα δημοσιονομικά, αλλά και την τόσο επι-
θυμητή για όλους ανάπτυξη. n
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ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ

Αγαπάς την Κύπρο;

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

Σχέδιο δράσης ΟΟΣΑ και ΕΕ 
για πάταξη της φοροδιαφυγής

Άρθρο στην ΗΜΕΡΗΣΙΑ για την πρωτιά
της Δανίας ως κοινωνικό κράτος με παρο-
χές στους εργαζόμενους που ξεπερνά τα
όρια και των Αμερικανών Φιλελευθέρων.
σελ. 3

Πρότυπο για εργαζόμενους η Δανία

Η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου μας
μεταφέρει στον κόσμο του μύθου και
των παραμυθιών με δύο συναυλίες υπό
τον ομώνυμο τίτλο στη Λεμεσό και
στη Λευκωσία. σελ. 12

Στον κόσμο του μύθου και των παραμυθιών

Η ανάπτυξη σε μεγάλες οικονομίες
μπορεί να αυξηθεί σημαντικά αν αυξη-
θεί και ο αριθμός των γυναικών στο ερ-
γατικό δυναμικό, δήλωσε το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ). σελ. 11

ΔΝΤ: Οι γυναίκες μπορούν 
να φέρουν την ανάπτυξη

ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ

Αγαπάς την Κύπρο;

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



Το Τμήμα Φορολογίας ζητά εκδήλωση
ενδιαφέροντος από φυσικά ή νομικά
πρόσωπα που διαθέτουν υποστατικά

προς ενοικίαση ή/και ενοικιαγορά, για στέ-
γαση του Επαρχιακού Γραφείου του Τμήμα-
τος στη Λάρνακα. 

Η δημοσίευση, με όλες τις απαιτούμενες
πληροφορίες, έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο
του Τμήματος Φορολογίας, www.mof.gov.
cy/tax, στο μέρος «Προσφορές». 

Το αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η
ενοικίαση ή/και ενοικιαγορά κτηρίου από οι-
κονομικούς φορείς στη Λάρνακα, συνολικού
εμβαδού 2.300τ.μ ωφέλιμου χώρου ±10%
(συμπεριλαμβανομένων των διαδρόμων δια-
κίνησης και υπηρεσιών), πλέον 200 τ.μ. απο-
θηκευτικού χώρου, ± 10%. 

Επιπλέον, η οικοδομή θα πρέπει να διαθέ-
τει 100 περίπου χώρους στάθμευσης, οι
οποίοι μπορεί να είναι και σε παρακείμενα
τεμάχια σε απόσταση από το κύριο κτήριο,
όχι μεγαλύτερη των 200 μέτρων και 20 χώ-
ρους στάθμευσης επισκεπτών. Η αρχική στέ-

γαση, σε περίπτωση ενοικίασης, θα είναι για
περίοδο πέντε χρόνων με δικαίωμα παράτα-
σης δύο χρόνων και δικαίωμα ανανέωσης
από μέρους του Ενοικιαστή. Η οικοδομή
πρέπει να είναι έτοιμη για παράδοση μέχρι
τον Μάρτιο 2016. Σε περίπτωση υφιστάμε-
νης οικοδομής, αυτή δεν πρέπει να είναι κα-
τασκευής παλαιότερη από τον Ιανουάριο
του 2000. 

Η οικοδομή πρέπει να έχει εξασφαλισμέ-
νες όλες τις απαραίτητες άδειες για γραφει-
ακή χρήση. Θα πρέπει να έχει δυνατότητες
διακίνησης Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, να
διαθέτει κλιματισμό (με κρύο και ζεστό), δο-
μημένη καλωδίωση για σκοπούς λειτουργίας
δικτύου επικοινωνίας ηλεκτρονικών υπολο-
γιστών και συστήματα πυρανίχνευσης. Να
ληφθεί υπόψη ότι ο ενδιαφερόμενος θα προ-
βεί με δικά του έξοδα σε οποιοδήποτε δια-
χωρισμό ή τροποποιητικό διαχωρισμό του
υποδειχθεί, για ικανοποίηση των κτηριολο-
 γικών αναγκών του Τμήματος Φορολογίας

και των άλλων αρμόδιων Υπηρεσιών (Αρχή
Ασφαλείας, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας,
Πυροσβεστική Υπηρεσία, Αστυνομία, Τμήμα
Η.Μ.Υ., Τμήμα Δημοσίων Έργων). Το σύ-
νολο των εργαζομένων εκτιμάται ότι θα είναι
περίπου 100 άτομα. 

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς
πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα: 

1. Δύο (2) σειρές αρχιτεκτονικών σχεδίων
της υφιστάμενης κατάστασης του κτηρίου. 

2. Τα σχέδια της άδειας οικοδομής. 
3. Βεβαίωση από πολιτικό μηχανικό για

την στατική επάρκεια του κτηρίου. 
4. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης. 

5. Αναλυτικό πίνακα με τα εμβαδά του
κάθε χώρου (γραφεία, αποθήκες, κοινόχρη-
στοι χώροι) με το αντίστοιχο προτεινόμενο
μηνιαίο ενοίκιο τμ/μήνα, καθώς και το συ-
νολικό ζητούμενο μηνιαίο ενοίκιο για όλο το
κτήριο. 

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις αναφο-
ρικά με την πρόσκληση δήλωσης ενδιαφέ-
ροντος, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε
στο τηλέφωνο 22601914 (ώρες γραφείου) 
ή γραπτώς στο e-mail:
ytsangaris@tax.mof.gov.cy. n

Κατά νόμο υπεύθυνος,
Γλαύκος Χατζηπέτρου, Γ.Γ. ΠΑΣΥΔΥ,
Τηλ. 22844445
e-mail pasydy.glaos@cytanet.com.cy
Υπεύθυνος Σύνταξης,
Πρίαμος Λοϊζίδης, Τηλ. 22844456
e-mail: pasydy.priamos@cytanet.com.cy
Άρθρα Συνεργατών δεν εκφράζουν
κατ΄ ανάγκη τις θέσεις της Οργάνωσης.
Οι απόψεις που εκφράζονται από συνερ-
γάτες δεν δεσμεύουν κατ’ ανάγκην την

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

Αναζητείται υποστατικό για στέγαση του Τμήματος Φορολογίας Λάρνακας

Ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτε-
ρικών αναφέρει ότι, στο πλαίσιο της
αποτελεσματικότερης παροχής υπη-

ρεσιών προς τους πολίτες, δημιουργήθηκε
ειδικός χώρος σε κτήριο επί της Λεωφόρου
Κυριάκου Μάτση για την εξυπηρέτηση του
κοινού που χρειάζεται πιστοποίηση (legali-

sations) εγγράφων. 
Η παροχή της υπηρεσίας πιστοποιήσεων

εντός του κεντρικού κτηρίου του Υπουρ-
γείου Εξωτερικών έχει τερματιστεί. Το κοινό
παρακαλείται να χρησιμοποιεί την ειδικά
διαμορφωμένη είσοδο επί της Λεωφόρου
Κυριάκου Μάτση. n

Ανακοίνωση για πιστοποίηση εγγράφων

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
Ο Δήμος Άσσος διορίζεται με δοκιμασία

στη θέση Επιθεωρητή Πτητικών Επιχειρή-
σεων, Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, από τις
2 Οκτωβρίου 2015.

Η Καλομοίρα Χαραλάμπους, Οικονομικός
Λειτουργός, σε υπεράριθμη βάση, διορίζεται
στη θέση Οικονομικού Λειτουργού, από τις 6
Αυγούστου 2015.

Ο Ανδρέας Μαρδαπήττας, ο οποίος είχε
διοριστεί από την 1η Νοεμβρίου 2010 στη
θέση Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, και του
οποίου ο πιο πάνω διορισμός αργότερα ακυ-
ρώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο, διορί-
ζεται στην ίδια θέση αναδρομικά από την 1η
Νοεμβρίου 2010.
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

Ο Κώστας Α. Κωνσταντίνου, Ανώτερος
Γεωλογικός Λειτουργός, προάγεται στη θέση

Πρώτου Γεωλογικού Λειτουργού, Τμήμα Γε-
ωλογικής Επισκόπησης, από την 1η Οκτω-
βρίου 2015.

Η Μελίνα Κατσουνωτού, Ανώτερος Οικο-
νομικός Λειτουργός, προάγεται στη θέση
Οικονομικού Διευθυντή, από την 1η Οκτω-
βρίου 2015.

Ο Γιώργος Παντελή, Ανώτερος Οικονομι-
κός Λειτουργός, προάγεται στη θέση Οικο-
νομικού Διευθυντή, από την 1η Οκτωβρίου
2015.

Ο Κώστας Π. Γεωργίου, Τελωνειακός Λει-
τουργός Α΄, προάγεται στη θέση Ανώτερου
Τελωνειακού Λειτουργού, από την 1η Οκτω-
βρίου 2015.

Οι πιο κάτω Τελωνειακοί Λειτουργοί Α',
προάγονται στη θέση Ανώτερου Τελωνει-
ακού Λειτουργού, από την 1η Οκτωβρίου
2015: Αντρούλλα Νεοφυτίδου, Ευριπίδης Γ.

Διογένους, Ανδρούλα Ι. Ανδρονίκου, Χαρά-
λαμπος Ορθοδόξου, Μάριος Κ. Σάββα.

Η Αθηνά Στεφάνου, Ανώτερος Αρχιφορο-
θέτης (Φόρου Εισοδήματος), προάγεται στη
θέση Πρώτου Λειτουργού Εσωτερικών Προ-
σόδων, από την 1η Οκτωβρίου 2015.

Ο Ανδρέας Ι. Χρυσοστόμου, Ανώτερος
Επιθεωρητής Πλοίων, Τμήμα Εμπορικής
Ναυτιλίας, προάγεται στη θέση Διευθυντή
Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας, από την 1η
Οκτωβρίου 2015.

O Κώστας Π. Κωνσταντίνου, Τεχνικός
Μηχανικός Χωρομετρίας, Τμήμα Κτηματο-
λογίου και Χωρομετρίας, προάγεται στη
θέση Τεχνικού Μηχανικού Χωρομετρίας, 1ης
Τάξης, αναδρομικά από τις 15 Δεκεμβρίου
2008. 
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

Ο Αλέξης Σωφρονίου, Λειτουργός Πλη-

ροφορικής, παραιτήθηκε από τη δημόσια
υπηρεσία από την 1η Οκτωβρίου 2015.
ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ

Ο Στυλιανός Αλεξάνδρου, Δασικός Λει-
τουργός, αφυπηρέτησε από την 1η Οκτω-
βρίου 2015.

Ο Νίκος Αντωνιάδης, Ανώτερος Διοικητι-
κός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από την 1η
Οκτωβρίου 2015.

H Μαρία Αθανασίου, Γραμματειακός Λει-
τουργός, αφυπηρέτησε από την 1η Οκτω-
βρίου 2015.

Ο Αριστείδης Πλακωτάς, Βοηθός Γραμμα-
τειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις 2
Οκτωβρίου 2015.

Η Αναστασία Γεωργίου, Βοηθός Γραμμα-
τειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από την
1η Οκτωβρίου 2015. n

Ηενδοτμηματική εξέταση στο
Τμήμα Οδικών Μεταφορών, δυνάμει
του Κανονισμού 17 των περί Δημο-

σίας Υπηρεσίας (Γενικών) Κανονισμών του
1991 έως 2012 για τη θέση Τεχνικού και ικα-
νοποίηση της σημείωσης 3(γ) του Σχεδίου
Υπηρεσίας της θέσης Τεχνικού του Τμήμα-
τος Οδικών Μεταφορών, θα διεξαχθεί στις
20.11.2015 και ώρα 11.00 π.μ. στα Κεντρικά
Γραφεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών
στη Λευκωσία. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν
όσοι δεν πέτυχαν μέχρι σήμερα στην πιο
πάνω ενδοτμηματική εξέταση και κατέχουν
μόνιμη θέση Τεχνικού.

Αιτήσεις από μέρους των ενδιαφερομένων
θα πρέπει να υποβληθούν στο Διευθυντή

του Τμήματος Οδικών Μεταφορών μέχρι τις
13.11.2015.

Εξεταστέα ύλη:
Α. 1. Ο περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων

(Εκπαίδευσις Οδηγών) Νόμος του 1968.
2. Ο περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων και

Τροχαίας Κινήσεως Νόμος του 1972.818
3. Ο περί Οδικής Ασφάλειας Νόμος του

1986.
4. Ο περί Εμπόρων Μηχανοκίνητων Οχη-

μάτων (Επίδειξη και Δοκιμή) Νόμος του
2000.

5. Ο περί Άδειας Οδήγησης Νόμος του
2001.

6. Ο περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων
Εμπορευμάτων Νόμος του 2004.

7. Ο περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων
Νόμος του 2005.

8. Ο περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Τε-
χνικός Έλεγχος και Κέντρα Τεχνικού Ελέγ-
χου) Νόμος του 2007.

9. Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων
(Ασφάλιση Ευθύνης Έναντι Τρίτου) Νόμος
του 2000.

10. Οποιοσδήποτε άλλος νόμος ή Ευρω-
παϊκός Κανονισμός που αφορά τις οδικές με-
ταφορές, στην έκταση που καλύπτει τεχνικά
θέματα για τον οποίο ορίζεται ο Έφορος ή ο
Διευθυντής ως αρμόδια αρχή για τους σκο-
πούς επιτήρησης της εφαρμογής του.

11. Οποιοιδήποτε κανονισμοί, διατάγματα
και γνωστοποιήσεις που εκδίδονται δυνάμει

τους όπως τροποποιούνται ή αντικαθίσταν-
ται.

Β. 1. Γενικές γνώσεις για την τεχνολογία
και τη μηχανική των αυτοκινήτων.

2. Αναγνώριση των διαφόρων εξαρτημά-
των και συστημάτων του αυτοκινήτου και
βασικές γνώσεις για το σκοπό και το έργο
των εν λόγω εξαρτημάτων και συστημάτων.

3. Αντίληψη της επικινδυνότητας που συ-
νεπάγεται τυχόν φθορά σε βασικά συστή-
ματα όπως πέδηση, σύστημα διεύθυνσης
κ.λ.π.

4. Αντιρυπαντική τεχνολογία και συνέ-
πειες στο περιβάλλον από το αυτοκίνητο.

Γ. Η πρόσφατη ετήσια έκθεση του Τμήμα-
τος Οδικών Μεταφορών. n

Τμήμα Οδικών Μεταφορών - Ενδοτμηματική εξέταση
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Γάλλος πρόεδρος στην Αθήνα
Η επίσκεψη του Γάλλου προέδρου κ.

Φρανσουά Ολάντ στην Αθήνα έχει προσλά-
βει σημαντικότατη συμβολική διάσταση για

την κυβέρνηση του
κ. Αλέξη Τσίπρα.
Ορθώς από μίαν
άποψη. Καθ’ όσον
αφορά στα πρα-
κτικά αποτελέσματα
–και ειδικότερα στη
δυνατότητα μιας αυ-
ξημένης γαλλικής

παρουσίας στην ελληνική οικονομία–, αυτό
είναι κάτι που θα διαπιστωθεί αργότερα. Στα
χρόνια της μεταπολιτεύσεως, η Γαλλία δια-
δραμάτισε καταλυτικό ρόλο στις ελληνικές
εξελίξεις. Η ένταξη της Ελλάδος στην Ευ-
ρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα θα ήταν
αδιανόητη δίχως την ενεργό υποστήριξη του
τότε Γάλλου προέδρου κ. Βαλερί Ζισκάρ ντ’
Εστέν, που έπεισε τον Γερμανό καγκελάριο
κ. Χέλμουτ Σμιτ να άρει τις επιφυλάξεις για
το απαράσκευο της χώρας μας να προσχω-
ρήσει στην περίοπτη ευρωπαϊκή λέσχη. Πα-
ρέλκει η υπόμνηση ότι η στήριξη του ελλη-
νικού αιτήματος ήταν το αποτέλεσμα των
στενότατων προσωπικών σχέσεων του κ. Ντ’
Εστέν με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή.

Αλλά η στενή συνάφεια, η διάθεση συνερ-
γασίας, δεν περιορίσθηκε αποκλειστικά στο
επίπεδο των συντηρητικών πολιτικών ηγε-
τών. Στη διάρκεια της επταετούς δικτατορίας
των συνταγματαρχών, μεγάλος αριθμός Ελ-
λήνων διανοουμένων κατέφυγε στο Παρίσι,
όπου συνετελέσθη ώσμωση της ελληνικής με
τη γαλλική Αριστερά, σε όλο της το φάσμα.

Κάποια από τα άτομα αυτά –πρωτίστως η
Μελίνα Μερκούρη– αποτέλεσαν τον σύνδε-
σμο του Ανδρέα Παπανδρέου με τον ηγέτη
των Σοσιαλιστών Φρανσουά Μιτεράν. Τόσο
καταλυτική υπήρξε η προσέγγιση ώστε το
ΠΑΣΟΚ αντέγραψε ενίοτε και τη συνθημα-
τολογία και τις πρακτικές του Μιτεράν.

Τα προεκλογικά συνθήματα του ΠΑΣΟΚ
«αλλαγή» ή «εδώ και τώρα» αποτελούν
απλώς μετάφραση από τα αντίστοιχα του
Σοσιαλιστικού Κόμματος της Γαλλίας. Η έμ-
μεση στήριξη και η σιωπηρή ενθάρρυνση
προς το Εθνικό Μέτωπο του Ζαν Μαρί

Λεπέν από τους Σοσιαλιστές του Μιτεράν,
προς περαιτέρω διάσπαση της γαλλικής Δε-
ξιάς, είχαν επί ΠΑΣΟΚ ως «ελληνικό αντί-
στοιχο» την εμφάνιση του ΛΑΟΣ.

Η πολιτική συνεργασία –σε όλες της τις
εκφάνσεις– είχε ως συνέπεια την ενίσχυση
των οικονομικών σχέσεων, με πλέον εντυ-
πωσιακή την είσοδο της Γαλλίας στον τομέα
προμηθείας από την Ελλάδα αμυντικού υλι-
κού. Αποκορύφωμα ήταν η αγορά μαχητικών
αεροσκαφών Mirage 2000, κατόπιν «πολιτι-
κής αποφάσεως» του τότε πρωθυπουργού
Ανδρέα Παπανδρέου, παρά την αντίθετη ει-
σήγηση του Επιτελείου της Αεροπορίας. Από
την άνοδο του κ. Κ. Μητσοτάκη, αλλά κυ-
ρίως επί πρωθυπουργίας του κ. Κώστα Ση-
μίτη, και λόγω της σταδιακής αποδυναμώ-
σεως της Γαλλίας, η γερμανική επιρροή άρ-
χισε να είναι εμφανέστερη και ανεδείχθη
καταλυτική.

Η σύγκρουση της κυβερνήσεως του κ.
Αλέξη Τσίπρα με τη Γερμανία, οι πιέσεις της
Ουάσιγκτον και προς το Βερολίνο ώστε να
αποτραπεί η έξοδος της Ελλάδος από το
ευρώ, οδήγησαν σε μια «νεκρανάσταση» της
Γαλλίας στην ευρωπαϊκή σκηνή. Η επίσκεψη
του κ. Ολάντ στην Αθήνα είναι ένα βήμα
εδραιώσεως του όποιου «ειδικού βάρους»
της Γαλλίας στη νέα συγκυρία. Θα αναμεί-
νουμε με ενδιαφέρον τη συνέχεια.

Κώστας Ιορδανίδης,
«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ».

l Η αλήθεια είναι ότι η ελληνική κρίση
δίνει στη Γαλλία τη δυνατότητα άσκησης
ενεργότερου ρόλου για τα όσα τεκταί-
νονται στην ΕΕ.
 

?

Δεν υπάρχει κάτι σάπιο στο βασίλειο της
Δανιμαρκίας

Προφανώς και
πολλοί εξεπλάγη-
σαν από την ανα-
φορά του υποψη-
φίου των Δημοκρα-
τικών, Μπένι
Σάντερς, ο οποίος
στο ντιμπέιτ των

Δημοκρατικών ανέφερε τη Δανία ως χώρα

πρότυπο για το πώς βοηθά τους εργαζομέ-
νους της. Η Χίλαρι Κλίντον διευκρίνισε πως
«δεν είμαστε Δανία», συμφωνώντας,
ωστόσο, ότι παραμένει πηγή έμπνευσης. Μία
τέτοια στιχομυθία μεταξύ των υποψηφίων
των Ρεπουμπλικανών θα φάνταζε αδια-
νόητη, εφόσον δεν δείχνουν ικανοί να μι-
λούν για ευρωπαϊκά κράτη πρόνοιας, χωρίς
την προσθήκη των λέξεων «υπό κατάρ-
ρευση». Με απλά λόγια, στον πλανήτη των
Ρεπουμπλικανών, η Ευρώπη συλλήβδην
είναι απλώς μια μεγαλύτερη Ελλάδα. Τελικά,
πόσο καλά τα έχουν καταφέρει οι Δανοί
στην πραγματικότητα; Η απάντηση είναι ότι
κάνουν πολλά πράγματα σωστά και, κάνο-
ντάς τα αυτά, αρνούνται κάθε τι το οποίο
ισχυρίζονται οι Ρεπουμπλικανοί για τα οικο-
νομικά. Επιπλέον, μπορούμε πολλά να μά-
θουμε και από όσα δεν κάνουν σωστά οι
Δανοί.

Η χώρα διατηρεί ένα κοινωνικό κράτος, το
οποίο ξεπερνά και τα πιο άγρια όνειρα των
Αμερικανών φιλελεύθερων. Συγκροτείται
από επιμέρους κρατικά προγράμματα, τα
οποία σχεδιάστηκαν να παράσχουν οικονο-
μική ασφάλεια. H χώρα προσφέρει καθο-
λική περίθαλψη, δωρεάν πανεπιστημιακή
εκπαίδευση και υποτροφίες στους φοιτη-
τές. Η καθημερινή φροντίδα των παιδιών
επιδοτείται σε μέγιστο βαθμό. Συνολικά οι
οικογένειες με γονείς σε παραγωγική ηλικία
λαμβάνουν ως μερίδιο του ΑΕΠ υπερτρι-
πλάσια οικονομική βοήθεια, από εκείνην την
οποία λαμβάνουν οι αντίστοιχες οικογένειες
στις ΗΠΑ. Η χρηματοδότηση των προνοι-
ακών προγραμμάτων προϋποθέτει τη συλ-
λογή πολλών ειδών φόρων. Ο ανώτατος φο-
ρολογικός συντελεστής ανέρχεται στο
60,3%, ενώ υπάρχει και ένας ενιαίος γενι-
κός φόρος κατανάλωσης της τάξεως του
25%.

Συνολικά στη Δανία σχεδόν το ήμισυ του
εθνικού εισοδήματος καταβάλλεται σε φό-
ρους, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες το 25%.
Αν προσπαθήσετε να περιγράψετε την πολι-
τική αυτή σε οποιονδήποτε Αμερικανό συν-
τηρητικό, τότε θα προβλέψει την επερχό-
μενη διάλυση. Είναι βέβαιος ότι τέτοια γεν-
ναιόδωρα επιδόματα θα καταστρέψουν το
κίνητρο για εργασία, ενώ τόσο υψηλοί φόροι

θα αναγκάσουν όσους δημιουργούν θέσεις
εργασίας είτε να κρυφτούν είτε να αυτοεξο-
ριστούν. Όσο παράξενο, όμως, κι αν ακούγε-
ται, η Δανία δεν παραπέμπει στην ταινία
«Μαντ Μαξ». Αντιθέτως, ευημερεί και έχει
καλές επιδόσεις στη δημιουργία θέσεων ερ-
γασίας. Η παραγωγικότητα είναι σχεδόν
ανάλογη με την παραγωγικότητα στις ΗΠΑ,
παρά το ότι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι
κατά τι χαμηλότερο στη Δανία, επειδή οι άν-
θρωποι πηγαίνουν περισσότερες διακοπές.

Το μοντέλο της Δανίας θα μπορούσε να
αναπαραχθεί; Η Γαλλία, λόγου χάριν, πολύ
μεγαλύτερη και πιο διαφοροποιημένη από τη
Δανία, διαθέτει πολύ γενναιόδωρο προνοι-
ακό σύστημα, που χρηματοδοτείται από
τους υψηλούς φόρους. Ίσως, εξαιτίας του κά-
κιστου Τύπου της χώρας, να μη γνωρίζετε
πως η παραγωγικότητα είναι σχεδόν η ίδια
με εκείνην στις ΗΠΑ. Οι Γάλλοι έχουν πε-
ρισσότερες πιθανότητες από τους Αμερικα-
νούς να προσληφθούν τα πρώτα χρόνια της
παραγωγικής τους εργασίας. Φόροι και επι-
δόματα δεν καταστρέφουν την απασχόληση,
όπως θέλει ο μύθος της Δεξιάς.

Επιστρέφοντας στη Δανία, αυτή είναι
πολύ πλούσια, αλλά η οικονομία της επλήγη
τα τελευταία χρόνια, γιατί η ανάκαμψη είναι
αργή και ημιτελής λόγω κρίσης. Αυτό οφεί-
λεται κυρίως σε κακές νομισματικές και δη-
μοσιονομικές πολιτικές. Η χώρα, χωρίς να
δέχεται πιέσεις για περικοπές, υιοθέτησε λι-
τότητα. Εντούτοις, τα λάθη αυτά δεν λένε τί-
ποτε για τη βιωσιμότητα του ισχυρού κρά-
τους πρόνοιας. Στην πραγματικότητα, όσοι
απορρίπτουν την καθολική περίθαλψη για
τους πολίτες και την επιδοτούμενη φροντίδα
των παιδιών, είναι όσοι απαιτούν υψηλότερα
επιτόκια και περικοπές. Άρα, οι Αμερικανοί
Συντηρητικοί αποδέχονται πολιτικές των
Δανών, αλλά μόνον όσες αποδείχθηκαν δρα-
ματικά εσφαλμένες.

Paul Krugman,
«ΗΜΕΡΗΣΙΑ»,

21.10.2015

l Στην ευρωπαϊκή Κύπρο η Σύνταξη και γε-
νικά τα Ασφαλιστικά Ταμεία θεωρούνται
προνόμια. 

Aπόψεις και σχόλια

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση οι
Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας,
υλοποιώντας τις δεσμεύσεις τους σε

σχέση με το Χρηματοδοτούμενο Έργο από
τα κονδύλια του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (ΕΟΧ), και κυρίως της Νορβηγίας,
συνεχίζουν την υλοποίηση του Έργου της
Μετεξέλιξης της Στέγης Νέας Ελεούσας σε
Κέντρο Παροχής Υπηρεσιών, το οποίο θα
λειτουργήσει εντός του 2016.

Το πρωτοποριακό Κέντρο Παροχής Υπη-
ρεσιών θα στεγαστεί στο κτήριο όπου πα-
λαιότερα λειτουργούσε η Στέγη Νέα Ελε-
ούσα, η οποία έχει τερματίσει την λειτουργία
της. Το Κέντρο θα φέρει νέα πνοή στην αν-
τιμετώπιση των ατόμων με σοβαρές αναπη-
ρίες και θα παρέχει οργανωμένα και συγκεν-
τρωμένα υπηρεσίες σε ημερήσια βάση, υπό

το πρίσμα της πολυθεματικής διάστασης,
προσδίδοντας νέα δυναμική στις υπηρεσίες
που θα λαμβάνουν οι εξυπηρετούμενοι από
το Κέντρο. 

Οι κτηριολογικές εργασίες γενικής ανα-
καίνισης και αναβάθμισης των χώρων, ξεκί-
νησαν τον Φεβρουάριο 2015 και συνεχίζον-
ται, προκειμένου αυτοί να φιλοξενήσουν την
παροχή εξειδικευμένων προγραμμάτων φυ-
σιοθεραπείας, εργοθεραπείας, κινησιοθερα-
πείας, μουσικοθεραπείας κ.ά., ακολουθών-
τας συστάσεις και πρότυπα που συνάδουν με
τα Διεθνή Πρότυπα Παροχής Υπηρεσιών
προς τα Άτομα με Αναπηρίες, ώστε να κατα-
στούν εργονομικά και λειτουργικά κατάλλη-
λοι χώροι για να εξυπηρετήσουν τα άτομα
αυτά.

Ο υφιστάμενος εξοπλισμός, μαζί με νέο

εξοπλισμό που θα αποκτηθεί μέχρι την ολο-
κλήρωση του Έργου, θα συμβάλουν στην
εξατομικευμένη και κατάλληλη προσέγγιση
κάθε ατόμου, αποσκοπώντας στην αντιμε-
τώπιση των ιδιαίτερων αναγκών τους, αλλά
και στην προαγωγή των δυνατοτήτων τους,
στο μέτρο των δυνατοτήτων τους.

Καθοριστικής σημασίας, στην ποιοτική
αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
του Κέντρου, είναι η συστηματική εκπαί-
δευση των συμμετεχόντων επαγγελματιών
και η συνεχής επαγγελματική ανάπτυξή
τους, με στόχο να μπορούν να αξιοποιήσουν
στον καλύτερο δυνατό βαθμό τις δυνατότη-
τες του χώρου και του εξοπλισμού για εξυ-
πηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες. Μέχρι
σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί τρία σεμινά-

ρια από τέσσερα που έχουν προγραμματιστεί
μέχρι το τέλος του έτους για τον σκοπό
αυτό.

Η προώθηση του όλου Έργου, με συνέχεια
και συνέπεια, αποτελεί έμπρακτη απόδειξη
της δέσμευσης της Κυβέρνησης μέσω του
Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινω-
νικών Ασφαλίσεων και των Υπηρεσιών Κοι-
νωνικής Ευημερίας στην παροχή υπηρεσιών
στα άτομα με σοβαρές αναπηρίες. Αποτελεί
ένα πρόσθετο βήμα στην πραγματοποίηση
της μακράς διαδικασίας της κοινωνικής απο-
κατάστασης και ενσωμάτωσης των ατόμων
αυτών, έχοντας στο επίκεντρο τον κάθε εξυ-
πηρετούμενο, για τον οποίο η έγνοια των
Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας ταυτίζεται
με αυτή της οικογένειάς του. n

Μετεξέλιξη της Νέας Ελεούσας σε Κέντρο Παροχής Υπηρεσιών
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Το χρονικό διά-
στημα από 1ης
έως 19ης Νοεμ-

βρίου έχει κηρυχθεί ως
«19 Ημέρες Ακτιβισμού
κατά της Παιδικής Κα-
κοποίησης» («19 Days
of Activism for Preven-
tion of Abuse and Vio-
lence against Chil-
dren»), προκειμένου
μέσα από διάφορες
δράσεις να δοθεί έμ-
φαση στο γεγονός ότι
όλο και περισσότερα
παιδιά σήμερα είναι θύ-
ματα βίας από τους ενή-
λικες. Παλαιότερα ήταν γνωστή ως «Παγ-
κόσμια Ημέρα κατά της Παιδικής Κακοποί-

ησης» (19 Νοεμβρίου).
Η επιλογή του χρόνου

δεν είναι τυχαία, αλλά
έγινε για να συνδυαστεί με
την Παγκόσμια Ημέρα για
τα Δικαιώματα του Παι-
διού (20 Νοεμβρίου). Η
πρωτοβουλία ανήκει στην
«Women’s World Summit
Foundation» (WWSF),
που συσπειρώνει μη κυ-
βερνητικές οργανώσεις,
γυναικείες και για την
υπεράσπιση του παιδιού.
Από ελληνικής πλευράς
συμμετέχει το «Χαμόγελο
του Παιδιού».

Θέμα της φετινής εκστρατείας της WWSF
είναι το bullying σε όλες του τις μορφές. n 

19 Ημέρες Ακτιβισμού 
κατά της Παιδικής Κακοποίησης

Tης  Μαρίας Ποθητού  (σύμβουλος γονέων & παιδιού,
Συντονίστρια Σχολών Γονέων). 

Παλιά ο σχολικός εκφοβισμός  ήταν
κάτι ακραίο, σπάνιο, που βλέπαμε σε
αμερικάνικες ταινίες ή ακούγαμε

σποραδικά στις ειδήσεις. Πλέον, όμως, το
φαινόμενο έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις
στα ελληνικά σχολεία, και μάλιστα αφορά
όλο και μικρότερες ηλικίες, με περιστατικά
που πραγματοποιούνται ακόμα και στις
αυλές των παιδικών σταθμών. Μερικά απο-
τελεσματικά βήματα για να προλάβετε τη
«θυματοποίηση» του δικού σας παιδιού είναι
τα εξής: 

1. Μιλήστε ανοιχτά για το θέμα. Αποφύ-
γετε να προσπαθείτε να δίνετε στο παιδί την
εντύπωση ότι όλοι γύρω του έχουν τις κα-
λύτερες προθέσεις ή ότι «δεν πειράζει» αν
κάποιος θέλει να το κάνει να νιώσει άσχημα.
Εξηγήστε του ότι το bulling είναι ένα πρό-
βλημα που υπάρχει στα περισσότερα σχολεία
και, αν υπάρχει κάποιο μέλος της οικογέ-
νειας ή του φιλικού σας κύκλου που έχει βιώ-
σει τέτοιο περιστατικό, ζητήστε του να διη-
γηθεί την εμπειρία του. Ενθαρρύνετε το
παιδί να έρθει να σας μιλήσει εάν πέσει το
ίδιο θύμα ή εάν διαπιστώσει ότι κάτι συμ-
βαίνει στην τάξη ή την παρέα του. Εάν σας
εξομολογηθεί ότι κάποιος το πειράζει, επι-
βραβεύστε την επιλογή του να σας  το εκμυ-
στηρευτεί και δείξτε έμπρακτα τη συμπαρά-
στασή σας. 

2. Προσπαθήστε να μην δίνετε κίνητρα
στους bullies. Κάποιες φορές οι θύτες του
bulling προσπαθούν να αποκομίσουν κάτι με
αυτή τη συμπεριφορά –όπως για παρά-
δειγμα να πάρουν το χαρτζιλίκι ή κάποιο
gadget που έχει το παιδί το οποίο έχουν στο-
χοποιήσει. Φροντίστε το παιδί σας να μην
πηγαίνει στο σχολείο έχοντας στην τσέπη
του πολλά χρήματα, φορώντας κοσμήματα
ή κρατώντας ηλεκτρονικά gadget.  

3. Ζητήστε από το παιδί να κυκλοφορεί
μαζί με τους φίλους του. Ένα παιδάκι που
κάνει βόλτες στο προαύλιο μόνο του είναι
πιο εύκολο «θύμα» εκφοβισμού, σε σχέση με
μια παρέα δυο-τριών παιδιών. Είναι σημαν-
τικό να του πείτε να μένει κοντά στους φί-
λους του σε όλους τους χώρους, όπως για
παράδειγμα στο σχολικό λεωφορείο ή στον
προθάλαμο της τουαλέτας. Πείτε του ποια
είναι η σωστή αντίδραση. 

4. Συζητήστε με το παιδί σας τι πρέπει να
κάνει σε περίπτωση που δεχτεί τέτοιου εί-
δους εκφοβισμό. Πείτε του να μείνει όσο πιο
ήρεμο μπορεί, να αγνοήσει οποιοδήποτε χα-
ρακτηρισμό του εκτοξεύουν και απλά να ση-
κωθεί να φύγει. Ο στόχος των bullies είναι
να πληγώσουν τα αισθήματα των άλλων.
Εάν διαπιστώσουν ότι δεν είναι κάτι που θα
καταφέρουν εύκολα, το πιθανότερο είναι να
σταματήσουν και να αναζητήσουν το επό-
μενο «θύμα». 

5. Αποφύγετε να λύσετε μόνοι σας το
πρόβλημα. Η πρώτη αντίδραση των γονιών
που μαθαίνουν ότι το παιδί τους έχει πέσει
θύμα σχολικού εκφοβισμού είναι να επιδιώ-
ξουν να αντιμετωπίσουν οι ίδιοι τον bully ή
να μιλήσουν στους γονείς του. Ωστόσο, το
καλύτερο είναι να ενημερώσετε το διευ-
θυντή του σχολείου και τους δασκάλους των
παιδιών και να αφήσετε εκείνους να λύσουν
το πρόβλημα. n 

Σχολικός εκφοβισμός: 5 τρόποι 
να μην πέσει το παιδί θύμα bullying

Tο "Hope For Children" UNCRC Policy
Center, με την ευγενική χορηγία της
Κεντρικής Συνεργατικής Τράπεζας,

κατόπιν έγκρισης και με τη συνεργασία του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού διορ-
γανώνει την Κυριακή 1η Νοεμβρίου 2015
"Κυνήγι Θησαυρού" για παιδιά ηλικίας 11-12
ετών (ΣΤ’ τάξης δημοτικής εκπαίδευσης). 

Το "Κυνήγι Θησαυρού" θα ξεκινήσει στις
09:00 π.μ. στο θεατράκι του "Λεβέντειου"
Δημοτικού Μουσείου και θα ολοκληρωθεί
στη 13:00. Στο σημείο τερματισμού, στην
Τάφρο Πύλης Αμμοχώστου, θα υπάρχει πα-
ζαράκι με live link, παιχνίδια, φαγητό κτλ.
ούτως ώστε τα παιδιά και οι γονείς να περά-
σουν ευχάριστα τον χρόνο αναμονής των
αποτελεσμάτων.

Το "Hope For Children" UNCRC Policy
Center είναι ο επίσημος εκπρόσωπος για την
Κύπρο της εκστρατείας "Ένα στα Πέντε" του
Συμβουλίου της Ευρώπης ενάντια στην παι-
δική σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλ-
λευση. Σκοπός του "Κυνηγιού Θησαυρού"
είναι να δημοσιοποιήσει και να προωθήσει
την εκστρατεία "Ένα στα Πέντε".

Ένας χαρακτήρας-καρτούν με το όνομα
"Κίκο" - ένας χαρακτήρας που δημιουργή-
θηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης με
σκοπό να βοηθήσει τους γονείς να επικοι-
νωνήσουν καλύτερα με τα παιδιά τους και να
τους παράσχει τα κατάλληλα μηνύματα και
την απαραίτητη πληροφόρηση για να τα

προστατεύσουν από την σεξουαλική κακο-
ποίηση και εκμετάλλευση - θα είναι η μα-
σκότ του "Κυνηγιού Θησαυρού". Η εκστρα-
τεία, η οποία εξελίσσεται και στα 47 κράτη
μέλη, έχει επίσης αποτυπωθεί σε βιβλίο που
εξηγεί με τρόπο απλό, με στοιχεία παιχνιδιού
και απαλλαγμένο από απειλητικούς τόνους
τα όρια  και τι πρέπει τα παιδιά να δέχονται
και τι όχι όταν αγγίζονται. Το βιβλίο αυτό
διανεμήθηκε, στο παρελθόν, σε σχολεία από
το "Hope For Children" UNCRC Policy Cen-
ter σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας.

Το "Κυνήγι Θησαυρού" θα περιλαμβάνει
παιχνίδια, παζλ, και ερωτήσεις βασισμένες
στην διδακτέα ύλη της πέμπτης δημοτικού,
όπως έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Παι-
δείας, προκειμένου να μεταδοθούν στα παι-
διά τα επιδιωκόμενα μηνύματα μέσα από μία
ευχάριστη και χαρούμενη εμπειρία. Σκοπός
μας είναι να δοθεί στα παιδιά που υποφέ-
ρουν από σεξουαλική κακοποίηση το κου-
ράγιο να μιλήσουν και να ζητήσουν βοήθεια,
καθώς επίσης και να καταστεί γνωστό στους
ενήλικες ότι η σεξουαλική βία εναντίον παι-
διών λαμβάνει χώρα πολύ πιο συχνά από ό,τι
μπορεί να νομίζει κανείς. Ταυτόχρονα, σκο-
πεύουμε να ενδυναμώσουμε την αυτοπεποί-
θηση των παιδιών και να εξάρουμε την ση-
μασία της συλλογικής προσπάθειας.

 Όλα τα παιδιά θα λάβουν μία βεβαίωση
συμμετοχής και οι πρώτες τρεις ομάδες θα
λάβουν χρηματικά έπαθλα. n 

Κυνήγι Θησαυρού - Σταματάμε 
την Παιδική Σεξουαλική Κακοποίηση 

Νέα Αναπληρωτής Γενικός Γραμμα-
τέας της ΠΕΟ εκλέχτηκε η πρώην
Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών

Ασφαλίσεων της περιόδου 2008-2013, Σω-
τηρούλλα Χαραλάμπους.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της
ΠΕΟ το Γενικό Συμβούλιο της ΠΕΟ  προχώ-
ρησε σε εκλογή για πλήρωση της θέσης του
Αν. Γενικού Γραμματέα της ΠΕΟ, η οποία πα-
ρέμεινε κενή μετά την αποχώρηση του Σω-
τήρη Φελλά από τον μηχανισμό της ΠΕΟ.

Νέα Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας
εκλέχτηκε χωρίς ανθυποψήφιο η Σωτη-
ρούλλα Χαραλάμπους.

Η Σωτηρούλλα Χαραλάμπους σπούδασε
Πολιτικές και Κοινωνικές Επιστήμες στην
Ακαδημία Κοινωνικών Επιστημών και Κοι-
νωνικής Διοίκησης στη Σόφια, από όπου
αποφοίτησε το 1986.

Με την επιστροφή της στη Κύπρο προσ-
λήφθηκε στο Συνδικαλιστικό κίνημα της
ΠΕΟ. Διετέλεσε Γραμματέας του Κεντρικού

Γραφείου Γυναικών, Εκτελεστικός Γραμμα-
τέας και Κεντρικός Οργανωτικός Γραμμα-
τέας της ΠΕΟ. Διετέλεσε επίσης Βουλευτής
στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΑΚΕΛ –
Αριστερά Νέες Δυνάμεις και Υπουργός Ερ-
γασίας επί διακυβέρνησης Δημήτρη Χριστό-
φια.

Της ευχόμαστε καλή συνέχεια στο συνδι-
καλισμό για το καλό των εργαζομένων. n 

Η Σωτηρούλα Χαραλάμπους 
νέα αναπληρωτής Γ.Γ.ΠΕΟ



ΤETAΡΤΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 5

Τα γεγονότα
Ο αιτητής Κύπρος Γιωργαλλής αμφισβή-

τησε το κύρος της απόφασης της Επιτροπής
Δημοσίας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) ημερ. 28.8.12 να
προαγάγει το ενδιαφερόμενο μέρος  Νικόλα
Μανώλη (ΕΜ) στη μία από τις δύο μόνιμες
θέσεις Σύμβουλου ή Γενικού Πρόξενου Β΄,
Εξωτερικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Εξωτερι-
κών.

Η ΕΔΥ συνήλθε στις 24.8.2012 όπου κλή-
θηκε και παρέστη ο Γενικός Διευθυντής του
Υπουργείου Εξωτερικών ο οποίος έδωσε τη
σύστασή του υπέρ του ΕΜ και άλλης υπο-
ψήφιας.

Νομικοί ισχυρισμοί
1. Τόσο ο Γενικός Διευθυντής όσο και η

ΕΔΥ παρέλειψαν να διεξάγουν τη δέουσα
έρευνα και υπό ουσιώδη πλάνη έκριναν ότι
το ΕΜ κατέχει τα απαιτούμενα από το σχέ-
διο υπηρεσίας προσόντα. Ειδικότερα, οι καθ’
ων η αίτηση παρέλειψαν να λάβουν υπόψη
πως στο διοικητικό φάκελο υπήρχαν στοι-
χεία για πειθαρχική έρευνα εναντίον του ΕΜ
σε σχέση με την άσκηση των καθηκόντων
του ως «Πρόξενος» στη Μόσχα.
Συναφώς έγινε αναφορά στην
υπόθεση  Γρουτίδης κ.α. ν. Δη-
μοκρατίας, Υπόθ. Αρ. 1393/11
κ.α., ημερ. 19.7.2013 στην οποία
κρίθηκε πως το γεγονός ότι εκ-
κρεμούσε ποινική υπόθεση
εναντίον του εκεί ΕΜ έπρεπε να
ωθήσει τους καθ’ ων η αίτηση
σε διερεύνηση του σταδίου στο
οποίο βρισκόταν η υπόθεση
ώστε να ετύγχανε και έρευνας
κατά πόσο πληρούταν το προ-
βλεπόμενο από το σχέδιο υπη-
ρεσίας προσόν της ακεραιότη-
τας χαρακτήρα, εν προκειμένω
και της ευδόκιμου υπηρεσίας.

2. Παραγνωρίστηκε η υπε-
ροχή του αιτητή σε βαθμολογημένη και αν-
τικειμενική αξία. Ο αιτητής επισήμανε πως
στην αξιολόγηση του ΕΜ κατά το τελευταίο
έτος πριν τον ουσιώδη χρόνο, μειώθηκαν οι
αξιολογήσεις του ΕΜ στα στοιχεία πρωτο-
βουλία και διευθυντική/διοικητική ικανό-
τητα σε πολύ ικανοποιητικά. Κατά την εισή-
γηση, ο χρόνος κατά τον οποίο έλαβε χώρα
η μείωση αυτή προσδίδει μεγαλύτερη σημα-
σία στη διαφορά μεταξύ των υποψηφίων.
Ενόψει δε της ισοπεδωτικής βαθμολόγησης

των δημοσίων υπαλλήλων στις ετήσιες εκ-
θέσεις, και η πιο μικρή διαφορά σε βαθμολο-
γημένη αξία αποκτά τη σημασία της (Κα-
τσελλή ν. Δημοκρατίας (2007) 3 ΑΑΔ 587).
Η διαφορά αυτή μεταξύ των υποψηφίων
αγνοήθηκε, και ως εκ τούτου, σύμφωνα με
τον αιτητή, υπήρξε έλλειψη δέουσας έρευνας
και εμφιλοχώρηση πλάνης με αποτέλεσμα η
επίδικη απόφαση να καθίσταται παράνομη.

3. Αγνοήθηκαν οι συγχαρητήριες επιστο-
λές από προϊσταμένους του αιτητή σε σχέση
με την άψογη εκτέλεση των καθηκόντων του
καθώς και τα σχόλια του άμεσα προϊσταμέ-
νου του στις υπηρεσιακές εκθέσεις του 2007,
2011 και 2012 τα οποία θα έπρεπε να προ-
σμετρήσουν στην αξία του αιτητή σε αντί-
θεση με το ΕΜ για τον οποίο κανένα επαι-
νετικό σχόλιο δεν είχε καταγραφεί από προ-
ϊστάμενό του ούτε υπήρχε οποιαδήποτε
συγχαρητήρια επιστολή στον προσωπικό
του φάκελο.

4. Η ΕΔΥ αγνόησε την από μέρους του αι-
τητή γνώση της τουρκικής γλώσσας και τα
πιστοποιητικά παρακολούθησης σεμιναρίων. 

5. Λανθασμένα η κατά ένα μήνα, οριακή
αρχαιότητα του ΕΜ κατέστη το αποφασι-
στικό κριτήριο για την επιλογή του τόσο από
το Γενικό Διευθυντή όσο και από την ΕΔΥ
δεδομένου ότι δεν πρόκειται για κατά τα
άλλα ίσους υποψηφίους.

6. Η επίδικη απόφαση είναι αναιτιολόγητη
εφόσον ο δικαστικός έλεγχος είναι ανέφι-
κτος στην απουσία έκθεσης των γεγονότων
επί των οποίων έχει σχηματιστεί η κρίση της

διοίκησης
Οι καθ’ ων η αίτηση αντέ-

τειναν ότι τα γεγονότα της
παρούσας προσφυγής διαφέ-
ρουν από τα γεγονότα της
υπόθεσης  Γρουτίδης,  στην
οποία παρέπεμψε ο αιτητής
επειδή εκεί εκκρεμούσε ποι-
νική υπόθεση εναντίον του
ΕΜ ενώ εν προκειμένω, εναν-
τίον του ΕΜ απλώς διεξήχθη
πειθαρχική έρευνα η οποία εν
τέλει κατέληξε σε απαλλαγή
του ΕΜ από οποιαδήποτε ευ-
θύνη. 

Ο δικηγόρος του ΕΜ ειση-
γήθηκε πως τα στοιχεία των

φακέλων δεν παρέχουν προβάδισμα στον αι-
τητή, αντίθετα καταδεικνύουν ότι ο αιτητής
υστερεί εναντίον του ΕΜ. Συμπορεύεται στις
θέσεις του με τις θέσεις της δικηγόρου των
καθ’ ων η αίτηση και παρατηρεί πως το προ-
σόν του αιτητή της γνώσης τουρκικής γλώσ-
σας καταγράφηκε στον κατάλογο των στοι-
χείων των υποψηφίων με παραπομπή ως
προς τα υπόλοιπα, στον προσωπικό του φά-
κελο.

Όσον αφορά τον ισχυρισμό του αιτητή
περί εμφιλοχώρησης πλάνης ως προς την

κατοχή από το ΕΜ των απαιτούμενων προ-
σόντων ο δικηγόρος του ΕΜ εστιάζει στην
επιστολή του ερευνώντα λειτουργού προς
την ΕΔΥ ημερ. 16.10.2008 ότι δεν διαπιστώ-
θηκε η διάπραξη πειθαρχικών παραπτωμά-
των από το ΕΜ, προκαλώντας τη διευκρί-
νιση του αιτητή στη γραπτή του απάντηση
ότι εκείνο που ισχυρίζεται δεν είναι ότι η
ΕΔΥ όφειλε να λάβει υπόψη υπό εξέλιξη δια-
δικασία εναντίον του ΕΜ ή «ότι
υπάρχει κάποιο κώλυμα προ-
αγωγής», αλλά να διερευνήσει
το κατά πόσο το ΕΜ κατείχε τα
προσόντα της ευδόκιμης υπη-
ρεσίας και ακεραιότητας χαρα-
κτήρα δεδομένου ότι υπήρχαν
στοιχεία στο φάκελό του που
καταδείκνυαν το αντίθετο.
Κατά τον αιτητή, οι αναφορές
προς υποστήριξη της νομιμότη-
τας της διαδικασίας προκύ-
πτουν για πρώτη φορά από τη
γραπτή αγόρευση της δικηγό-
ρου των καθ’ ων η αίτηση οπότε η διαδικα-
σία δεν μπορεί να διασωθεί στη βάση αυτών.
Και κατά το ΕΜ, στην απουσία απόδειξης
από τον αιτητή έκδηλης υπεροχής του, δεν
χωρεί δικαστική επέμβαση στην προσβαλ-
λόμενη απόφαση.

Η απόφαση του δικαστηρίου
Το δικαστήριο απορρίπτοντας την προ-

σφυγή αποφάνθηκε ότι:
α. Δεν χρειάζεται να λεχθούν πολλά για

τον πρώτο ισχυρισμό περί έλλειψης δέουσας
έρευνας και πλάνης ως προς την κατοχή από
μέρους του ΕΜ των προσόντων της ευδόκι-
μης υπηρεσίας και ακεραιότητας χαρακτήρα.
Η εισήγηση πως όφειλαν τόσο ο Γενικός Δι-
ευθυντής όσο και η ΕΔΥ να λάβουν υπόψη
στοιχεία του φακέλου του ΕΜ τα οποία,
αφού εξετάστηκαν, οδήγησαν στη διαπί-
στωση πως δεν διαπράχθηκε πειθαρχικό πα-
ράπτωμα από το ΕΜ στερείται λογικής. 

β. Ζητείται ουσιαστικά από το Δικαστήριο,
κατά παραγνώριση της διοικητικής κρίσης
περί μη διάπραξης πειθαρχικού παραπτώμα-
τος, να απομονώσει τα στοιχεία τα οποία
εξετάστηκαν στα πλαίσια αυτής της διερεύ-
νησης, και να θεωρήσει ότι αυτά έπρεπε να
εγείρουν αμφιβολία στο μυαλό του Γενικού
Διευθυντή και των καθ’ ων η αίτηση ως προς
την κατοχή από το ΕΜ των εν λόγω προ-
σόντων ώστε να π ροέβαιναν σε περαιτέρω
διερεύνησή τους. Με ποια προοπτική, όμως;
Να υποστεί το ΕΜ συνέπειες στη βάση στοι-
χείων που δεν οδήγησαν σε διαπίστωση μεμ-
πτής πράξης; Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει
δεκτό και ως εκ τούτου ο ισχυρισμός απορ-
ρίπτεται.

γ. Σε σχέση με το δεύτερο ισχυρισμό του
αιτητή πως υπερέχει έναντι του ΕΜ σε αξία
τόσο βαθμολογημένη όσο και γενικότερη
ενόψει των συγχαρητήριων επιστολών που

έλαβε και των σημαντικών καθηκόντων που
του εμπιστεύθηκαν επισημαίνω πως οι υπη-
ρεσιακές εκθέσεις αποτελούν το διαχρονικό
δείκτη της αξίας των υποψηφίων. Συγχαρη-
τήριες επιστολές δεν μπορούν να μεταβά-
λουν την εικόνα υποψηφίου όπως προκύπτει
από τις υπηρεσιακές του εκθέσεις ούτε και
τα καθήκοντα που ανατίθενται αποτελούν
παράγοντα που θα μπορούσε νομίμως να

επηρεάσει τον παράγοντα
της αξίας. Ενδεχομένως, αυτά
τα στοιχεία να επηρέασαν την
αξιολογική κρίση κατά την
ετοιμασία των υπηρεσιακών
εκθέσεων αλλά δεν μπορούν
να λαμβάνονται υπόψη αυτο-
τελώς. Η δε υπεροχή του αι-
τητή κατά 2 Εξαίρετος το τε-
λευταίο έτος πριν την επίδικη
προαγωγή, δεν μπορεί παρά
να χαρακτηριστεί οριακή
(Βασιλειάδης κ.α. ν. Τσιάππα
κ.α. (2005) 3 ΑΑΔ 403).

δ. Έχοντας υπόψη πως αρμόδια για την
αξιολόγηση και στάθμιση της κατά περί-
πτωση σημασίας μη απαιτούμενων προσόν-
των είναι η ΕΔΥ και πως μέσα στα όρια αυτά
το Δικαστήριο δεν επεμβαίνει (Πούρος κ.α.
ν. Χατζηστεφάνου κ.α., ανωτέρω), η ειση-
γούμενη επέμβαση στα όρια αυτά ελλοχεύει
τον κίνδυνο της υποκατάστασης της διοικη-
τικής κρίσης με την δικαστική. Με αυτό
υπόψη, ο ισχυρισμός του αιτητή πως όφειλε
η ΕΔΥ να φανέρωνε στο πρακτικό της τη
στάθμιση στην οποία προέβη αναφορικά με
το μη προβλεπόμενο από το σχέδιο υπηρε-
σίας προσόν του της γνώσης τουρκικής
γλώσσας, δεν μπορεί να γίνει δεκτός. Δεν εν-
τοπίζεται συνεπώς πλάνη επί του προκειμέ-
νου. 

ε. Σε σχέση με την υπεροχή του ΕΜ σε αρ-
χαιότητα, ο αιτητής ορθά παρατηρεί πως
πρόκειται περί διαφοράς ενός μηνός στην
αμέσως προηγούμενη της επίδικης θέση,
εφόσον ο αιτητής κατέλαβε τη θέση Γραμ-
ματέα Α΄ ή Πρόξενου την 1.8.2010 ενώ το
ΕΜ την 1.7.2010 και όχι ενός έτους ως το
ΕΜ ισχυρίζεται. Πρόκειται περί πράγματι
οριακής υπεροχής η οποία όμως δεν παύει να
είναι υπαρκτή. Η διαφορά υπέρ του αιτητή
στην τελευταία αξιολόγηση κατά δύο εξαί-
ρετος είναι επίσης οριακή ώστε οι υποψήφιοι
να μπορούν ευλόγως να θεωρηθούν ως πε-
ρίπου ίσοι σε αξία (Βασιλειάδης κ.α. ν.
Τσιάππα, ανωτέρω). Κάτω από αυτά τα δε-
δομένα, θεωρώ πως ήταν επιτρεπτό για τους
καθ’ ων η αίτηση να λάβουν υπόψη την έστω
οριακή υπεροχή σε αρχαιότητα του ΕΜ ώστε
εν τέλει να κριθεί αυτός καταλληλότερος για
προαγωγή. 

στ. Τα πιο πάνω δεν αφήνουν περιθώριο
για ακύρωση της προσβαλλόμενης απόφα-
σης η οποία ήταν καθόλα νόμιμη. n

Eτοιμάζει Γλαύκος Xατζηπέτρου

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

Υπόθεση   αρ. 2000/2012

Κύπρος Γιωργαλλής  
v. 

Δημοκρατίας

25 Σεπτεμβρίου, 2015

Η εισηγούμενη
επέμβαση στα
όρια αυτά ελλο-
χεύει τον κίνδυνο
της υποκατάστα-
σης της διοικητι-
κής κρίσης με την
δικαστική.

Η αρμόδια για 
την αξιολόγηση
και στάθμιση της
κατά περίπτωση
σημασίας μη απαι-
τούμενων προσόν-
των είναι η ΕΔΥ
και μέσα στα όρια
αυτά το Δικαστή-
ριο δεν επεμβαί-
νει.
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Εξαιρετικά σοβαρή νόσος είναι η
πνευμονία, οι συνέπειες της οποίας δεν
έχουν εκτιμηθεί όσο θα έπρεπε. 

Σύμφωνα με τους ειδικούς επιστήμονες, η
πνευμονία είναι απειλητική για τη ζωή ανα-
πνευστική λοίμωξη. Πρόκειται για την πιο
συνηθισμένη κλινική εικόνα της πνευμονιο-
κοκκικής νόσου μεταξύ των ενηλίκων και
την κυριότερη αιτία θανάτου σε παιδιά έως 5
ετών. 

Τα άτομα που είναι φορείς ιών που προκα-
λούν πνευμονία ή του βακτηρίου S. Pneu-
moniae στη ρινική κοιλότητα και στον 
φάρυγγά τους (ρινοφάρυγγα) μπορούν δυ-
νητικά να μολύνουν άλλους μέσω αερομε-
ταφερόμενων σωματιδίων, όπως αυτά που
μεταφέρονται με το φτάρνισμα ή τον βήχα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν ασθενούν όλα τα
άτομα που είναι φορείς βακτηρίων. 
Παράγοντες κινδύνου

Η ηλικία αποτελεί τον σημαντικότερο πα-

ράγοντα κινδύνου. Επιπρόσθετοι παράγον-
τες που αυξάνουν τον κίνδυνο νόσησης είναι
ο διαβήτης, το άσθμα, η χρόνια αποφρακτική
πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), το κάπνισμα, ο αλ-
κοολισμός, το κατασταλμένο ανοσοποιητικό
σύστημα και διάφοροι περιβαλλοντικοί πα-

ράγοντες. 
Τα συμπτώματα της πνευμονίας κυμαί-

νονται από ήπια έως σοβαρά και μπορεί να
ποικίλλουν ανάλογα με το αν η πνευμονία
είναι βακτηριακής ή ιογενούς αιτιολογίας. 

Τα συμπτώματα που συσχετίζονται συνή-
θως με τη βακτηριακή πνευμονία είναι: 

• Υπερβολική εφίδρωση.
• Υψηλός πυρετός, τρόμος και ρίγη.
• Θωρακικό άλγος κατά τις αναπνευστικές

κινήσεις ή τον βήχα.
• Βήχας με φλέγμα που επιμένει ή επιδει-

νώνεται.
• Χείλη και νύχια που εμφανίζουν κυά-

νωση λόγω έλλειψης οξυγόνου στο αίμα. 
• Αλλα συμπτώματα της πνευμονίας είναι: 
• Πυρετός. 
• Ξηρός βήχας. 
• Κεφαλαλγίες. 
• Μυαλγία. 
• Αδυναμία. 

Γρίπη και πνευμονία
Υπάρχει ένας αναγνωρισμένος συσχετι-

σμός ανάμεσα στην πνευμονιοκοκκική πνευ-
μονία και στη γρίπη, ενώ η γρίπη μπορεί να
λειτουργεί ως προδιαθεσικός παράγοντας
για την εκδήλωση της πνευμονιοκοκκικής
πνευμονίας. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό
οι ενήλικοι να εμβολιάζονται τόσο κατά της
γρίπης όσο και κατά της πνευμονιοκοκκικής
νόσου. Πρέπει να σημειωθεί ότι η πνευμο-
νιοκοκκική πνευμονία μπορεί να εκδηλωθεί
ανά πάσα στιγμή, ακόμη και αν δεν έχει προ-
ηγηθεί γρίπη. 

Η πρόληψη της πνευμονιοκοκκικής πνευ-
μονίας μέσω του εμβολιασμού θεωρείται από
τους ειδικούς ως η πιο ενδεδειγμένη προ-
σέγγιση για τον περιορισμό της επιβάρυνσης
της πνευμονιοκοκκικής νόσου από τη θερα-
πεία. 

Το εμβόλιο συνταγογραφείται και παρέχε-
ται στις ευπαθείς ομάδες. n

Πνευμονία: μια σοβαρή και υποεκτιμημένη νόσος
Αναγκαία η πρόληψη μέσω του εμβολιασμού όσων είναι άνω των 65 ετών και των ευπαθών ομάδων

Ενας ξαφνικός πυρετός, βήχας, κατα-
βολή, κακή διάθεση, συχνά η μύτη
«βουλωμένη», συνάχι, πονόλαιμος,

έτσι συνήθως εκδηλώνεται αρχικά μια με-
γάλη ομάδα παθήσεων που περιλαμβάνει ο
όρος «λοίμωξη αναπνευστικού». Οι λοιμώ-
ξεις του αναπνευστικού συστήματος αντι-
προσωπεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό
οξέων νοσημάτων και αποτελούν μια από τις
συχνότερες αιτίες για να ζητήσει κανείς ια-
τρική συμβουλή. Ωστόσο, το φάσμα των λοι-
μώξεων αναπνευστικού είναι μεγάλο, από το
κοινό κρυολόγημα έως την πνευμονία, περι-
λαμβάνοντας παθήσεις λιγότερο ή περισσό-
τερο σοβαρές που χρειάζονται διαφορετική
αντιμετώπιση κάθε φορά. Το αν μια λοίμωξη
οφείλεται σε ιό (ίωση) ή σε μικρόβιο (μικρο-
βιακή λοίμωξη) είναι από τα σημαντικότερα
στοιχεία για τη σωστή αντιμετώπισή της. 

Σύμφωνα με ειδικούς, τα κοινά κρυολογή-
ματα οδηγούν σε ρινική καταρροή, πυρετό,
βήχα. Τα περισσότερα διαρκούν περίπου μία
εβδομάδα. Το 75% των περιπτώσεων οφεί-
λεται στον ιό της παραγρίπης, κυρίως του
τύπου 1 και 2. Ορισμένες φορές άλλοι ιοί,
όπως ο ιός της γρίπης τύπου A και B, ο αδε-

νοϊός και ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός
(RSV) μπορούν να προκαλέσουν την ασθέ-
νεια. Εκτός από τα συμπτώματα του κοινού
κρυολογήματος, στη γρίπη συνυπάρχουν
πονοκέφαλος, μυαλγίες και αρθραλγίες, εμε-
τός και διάρροια και κάποιες φορές πόνος
στο στήθος. 

Σε μικροβιακή λοίμωξη ο ασθενής αδυνα-
τεί να πραγματοποιήσει τις καθημερινές του
εργασίες, συνήθως «καθηλώνεται» στο κρε-
βάτι, είναι χλωμός και καταβεβλημένος, έχει
δηλαδή αυτό που λέμε «όψη πάσχοντος». Ο
ασθενής έχει έντονη αδυναμία, καταβολή και
ανορεξία, υψηλό πυρετό, υπνηλία και δυ-
σκολία στην ανάσα. 

Οπως επισημαίνει η κυρία Λιάκου, τα αν-
τιβιοτικά πρέπει να χορηγούνται σε περι-
πτώσεις μικροβιακών λοιμώξεων και πάντα
με ιατρική συμβουλή. Σε περιπτώσεις ιογε-
νών λοιμώξεων δεν έχουν θέση. Σε ειδικές
περιπτώσεις όπως σε ηλικιωμένα ή εξασθε-
νημένα άτομα, όπου μια ιογενής λοίμωξη
μπορεί να επιπλακεί με μικροβιακή, είναι πι-
θανώς απαραίτητα. Αλλά αυτό είναι κάτι
που πάντα θα κρίνει και θα αποφασίσει ο
γιατρός.

Για τις περισσότερες ιογενείς λοιμώξεις
(και βέβαια οι ιογενείς λοιμώξεις του ανα-
πνευστικού δεν αποτελούν εξαίρεση) δεν
υπάρχει ειδική θεραπεία. Συνήθως, όπως
λένε οι γιατροί, αυτοϊώνται, δηλαδή ο άρρω-
στος γίνεται καλά χωρίς κάποια ειδική πα-
ρέμβαση μετά από λίγες ημέρες.

Στις περιπτώσεις αυτές ο γιατρός θα συ-
στήσει «υποστηρικτική» θεραπεία, δηλαδή:  

1. Ανάπαυση, ξεκούραση. 

2. Χορήγηση υγρών (νερό, χυμοί). Με τον
πυρετό ο ασθενής χάνει πολλά υγρά.

3. Παυσίπονα, αντιβηχικά.
4. Φυσιολογικός ορός στη μύτη.

Πότε χρειάζεται νοσηλεία ένας ασθενής
με λοίμωξη αναπνευστικού 

Οταν ένας ασθενής έχει ένα από τα παρα-
κάτω συμπτώματα πρέπει να επισκεφθεί για-
τρό ή νοσοκομείο:  

1. Δύσπνοια, κρίση βήχα, συριγμός. 
2. Βήχας σε σημείο εμετού.
3. Υπνηλία, πτώση επιπέδου συνείδησης

(μπερδεμένος, σαν μεθυσμένος). 
Πώς θα αποφύγουμε τις ιογενείς λοιμώ-
ξεις 

1. Αποφεύγουμε την επαφή με άτομο που
νοσεί.

2. Καλύπτουμε πάντα τη μύτη και το
στόμα με χαρτομάντιλο, σε βήχα ή φτάρνι-
σμα.

3. Συχνό και προσεκτικό πλύσιμο χεριών
με χλιαρό νερό και τουλάχιστον για 15 δευ-
τερόλεπτα.

4. Συχνό πλύσιμο και καθάρισμα επιφα-
νειών με αντισηπτικό, όπως παιχνίδια, βιβλία
κ.ά. n

Πώς θα προστατευθούμε από τις λοιμώξεις του αναπνευστικού

Θέματα υγείας που ενδιαφέρουν όλους μας

ΗΓενική Συνομοσπονδία Εργατών
Γαλλίας εγκαινιάζει εκστρατεία για
εισαγωγή εβδομαδιαίου ωραρίου ερ-

γασίας 32 ωρών. 
Ως πρώτο επιχείρημα προβάλλεται η θέση

ότι το 32ωρο θα συμβάλει στη διαφύλαξη
και δημιουργία θέσεων εργασίας και ως δεύ-
τερο επιχείρημα ότι το νέο ωράριο θα συμ-
βάλει σε αύξηση της παραγωγικότητας λόγω
της βελτιωμένης ποιότητας εργασίας και των
συνθηκών υγείας και ασφάλειας. 

Τρίτο επιχείρημα της συνδικαλιστικής
πλευράς είναι ότι η μείωση των ωρών εργα-
σίας θα συμβάλει σε καλύτερη ισότητα με-

ταξύ των φύλων και σε καλύτερη ισοζύγιο
μεταξύ εργασίας και ζωής.

Η Συνομοσπονδία υποστηρίζει επίσης ότι
η αναδιαμόρφωση του ωραρίου εργασίας
μάλλον υπέρ των εργαζομένων παρά υπέρ
των εργοδοτών θα συμβάλει και στην πά-
ταξη της αβέβαιης εργασίας και τελικά θα
αποδειχθεί ότι είναι μεγαλύτερης σημασίας
η μείωση του ωραρίου αν ληφθεί υπόψη ότι
πολλοί εργαζόμενοι εργάζονται πέραν των
35 ωρών χωρίς πρόσθετες απολαβές. 

Η συνδικαλιστική πλευρά προγραμματίζει
την οργάνωση εκδηλώσεων και πρωτοβου-
λιών για προώθηση του αιτήματος της. n

Ωράριο 32 ωρών ζητούν οι Γάλλοι 

Με στόχο την προώθηση της χρήσης
μέσων διακίνησης, φιλικών προς το
περιβάλλον και τον άνθρωπο το

Υπουργείο Μεταφορών θα διενεργήσει
έρευνα, μέσω ερωτηματολογίου, για τη
χρήση των διαφόρων μέσων μεταφοράς. 

Η έρευνα θα ολοκληρωθεί στις
31/12/2015, και με την ολοκλήρωση της,
όσοι συμπληρώσαν το ερωτηματολόγιο θα
έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε κλή-
ρωση, που θα γίνει τον Ιανουάριο για διεκ-
δίκηση τεσσάρων (4) δωρεάν μηνιαίων καρ-
τών διακίνησης με λεωφορεία.

Όσοι επιθυμούν να συμπληρώσουν το

ερωτηματολόγιο, μπορούν να επισκεφθούν
τον σύνδεσμο: http://goo.gl/forms/KDn8i
T5W7S.

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας
Κινητικότητας διοργανώνεται Διαγωνισμός
Φωτογραφίας, με θέμα «Προκλήσεις στη
διακίνηση των πεζών και ποδηλατιστών
στην Κύπρο», στον οποίο μπορούν να συμ-
μετέχουν ερασιτέχνες και επαγγελματίες
φωτογράφοι.

Πληροφορίες για το Διαγωνισμό στα τη-
λέφωνα: 22806891, 22806647, 22806846 και
την ιστοσελίδα: www.mcw.gov.cy/mcw/
pwd/pwd.nsf. n

Διαγωνισμός για μέσα μεταφοράς
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Το ενδεχόμενο απότομης επιβράδυν-
σης της Κίνας, η επικείμενη αύξηση
των αμερικανικών επιτοκίων, η ισχυ-

ροποίηση του δολαρίου και ο φόβος για νέα
κρίση στις αναδυόμενες οικονομίες, οι ροές
κεφαλαίων και η κατάρρευση των εμπορευ-
μάτων, ο κίνδυνος στασιμότητας στις ΗΠΑ
και ο πολιτικός κίνδυνος στην ευρωζώνη
(π.χ. εκλογές σε Ισπανία και Πορτογαλία,
επανεμφάνιση του Grexit), η αύξηση των γε-
ωπολιτικών κινδύνων ως απόρροια των συγ-
κρούσεων, αλλά και της κλιμάκωσης της με-
ταναστευτικής κρίσης, αποτελούν ορισμέ-
νους από τους κινδύνους για την παγκόσμια
οικονομία, όπως καταγράφονται από κορυ-
φαίους παράγοντες σε διεθνή φόρα και από
τους οικονομολόγους κορυφαίων τραπεζών.
«Υφεση της ανάπτυξης» 

Ο επικεφαλής οικονομολόγος της Citi-
group Willem Buiter, ο οποίος δεν αποκλείει
ο κόσμος να οδηγείται σε μια ιδιότυπη επι-
βράδυνση/ύφεση, ήπια σε διάρκεια και
βάθος, την αποκαλούμενη και «ύφεση της
ανάπτυξης» (growth recession), μια περίοδο
δηλαδή που ο ρυθμός αύξησης του παγκό-
σμιου ΑΕΠ θα κυμανθεί κάτω από το 3% ή
ακόμη και το 2%, πράγμα που σημαίνει πως
το παραγωγικό κενό θα διευρύνεται, ως
απόρροια της μείωσης της ζήτησης από τις
αναδυόμενες αγορές και ιδιαίτερα από την
Κίνα, ανέφερε σε σημείωμα της τράπεζας ότι
κατά την πρόσφατη σύνοδο του ΔΝΤ όπου
ήταν παρών το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε
στα εξής: 

α) Κινεζική οικονομία. Η πλειονότητα των
ατόμων με τους οποίους συνομίλησε συμ-
φωνούσε ότι η Κίνα θα σταθεροποιηθεί βρα-
χυπρόθεσμα. Παρ’ όλα αυτά τα πράγματα

είναι λιγότερο ενθαρρυντικά όσο πιο μακρο-
πρόθεσμα κοιτάζει κανείς.

β) Αναδυόμενες αγορές. Οι περισσότεροι
παρευρισκόμενοι στη Λίμα του Περού προ-
έβλεπαν ότι οι αναδυόμενες αγορές θα βρε-
θούν αντιμέτωπες με μια επιβράδυνση των
οικονομιών τους και όχι με κάποια χρηματο-
οικονομική κρίση.

γ) Οι επιπτώσεις στις αναπτυγμένες οικο-
νομίες από τυχόν κρίσεις στις αναδυόμενες,
οι οποίες εξάλλου συμμετείχαν τα μάλα στην
αύξηση του παγκόσμιου ΑΕΠ μετά την
κρίση του 2008, θα μπορούσαν να είναι ση-
μαντικές, αν και οι περισσότεροι συμμετέ-
χοντες έδειξαν να αντιμετωπίζουν το θέμα με
αισιοδοξία.

δ) Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες και οι
ροές κεφαλαίου. Η υποτίμηση του γουάν και
οι νομισματικοί πόλεμοι απασχολούν τις κυ-
βερνήσεις, αλλά οι περισσότεροι δεν βλέ-
πουν το θέμα να φθάνει στα άκρα, ενώ  με-

γαλύτερη ανησυχία φαίνεται να προκαλούν
οι κεφαλαιακές ροές.
Οι βασικοί παράγοντες

Σε γενικές γραμμές, ο οικονομικός μετα-
σχηματισμός της Κίνας, η πτώση των τιμών
των εμπορευμάτων και η επικείμενη αύξηση
του παρεμβατικού επιτοκίου από τη Fed
αποτελούν ορισμένους από τους  βασικότε-
ρους παράγοντες που θα καθορίσουν τις εξε-
λίξεις. Σύμφωνα με τον Buiter η παγκόσμια
οικονομία το 2016 θα  γνωρίσει μια περίοδο
συρρίκνωσης και υποχώρησης του εμπορίου,
καθώς οι αναδυόμενες αγορές θα βρεθούν
στη δίνη της σφικτής νομισματικής πολιτι-
κής, θεωρώντας ότι η Κίνα, η Βραζιλία και η
Ρωσία είναι πολύ κοντά σε οικονομική
ύφεση. 

Οι αναδυόμενες αγορές δεν βιώνουν
απλώς μια νέα πτώση, πρόκειται για το τρίτο
κύμα της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής
κρίσης, του 2007-2008, εκτιμά η Goldman

Sachs, την ώρα που οι προσδοκίες αύξησης
των επιτοκίων έχουν πυροδοτήσει μαζική
φυγή των funds από τις αγορές αυτές. Στο
ερώτημα πότε θα αυξηθούν τα επιτόκια στις
ΗΠΑ, αν και αρκετοί αξιωματούχοι της Fed
θεωρούν ότι πρέπει να υπάρξει αύξηση πριν
από το τέλος του χρόνου - πιθανώς τον Δε-
κέμβριο -, η αγορά παραμένει σκεπτική,
καθώς μεγάλο μέρος της πιστεύει ότι δεν θα
πρέπει να αναμένεται πριν από το τέλος του
πρώτου τριμήνου του 2016. 

Επιπροσθέτως ορισμένοι περιμένουν έναν
ήπιο κύκλο αύξησης επιτοκίων από τη Fed
και προβλέπουν μεγαλύτερη νομισματική
χαλάρωση από την Τράπεζα της Ιαπωνίας
και την ΕΚΤ, κάτι που θα διατηρήσει τις παγ-
κόσμιες συνθήκες χρηματικής ρευστότητας
πιο ευνοϊκές από ό,τι προβλεπόταν και ίσως
τελικά περιορίσει τις εκροές κεφαλαίων από
τις αναδυόμενες οικονομίες. n

Τα «ανοιχτά μέτωπα» των αγορών

Στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του, το
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του
Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και

Κοινωνικών Ασφαλίσεων προώθησε την
ποινική δίωξη εργοδοτών και διευθυντών
εταιρειών που παρέβηκαν τις διατάξεις της
νομοθεσίας, η οποία αφορά θέματα Ασφά-
λειας και Υγείας στην Εργασία. Ως αποτέλε-
σμα των διώξεων αυτών, το Επαρχιακό Δι-
καστήριο Λάρνακας καταδίκασε εντός του
2015:

1. Την εταιρεία «ΓΙΑΝΝΟΣ & ΕΛΕΥ-
ΘΕΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΛΤΔ» που δραστηριο-
ποιείται στον τομέα παραγωγής ειδών 
αρτοποιίας, σε συνολικό πρόστιμο €1550,
για τις πιο κάτω παραβάσεις των περί Δια-
χείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας
στην Εργασία Κανονισμών, των περί Επι-
τροπών Ασφάλειας στην Εργασία Κανονι-
σμών και των περί Ασφάλειας και Υγείας
στην Εργασία Νόμων, που έθεσαν σε κίν-
δυνο εργοδοτούμενά της πρόσωπα, άλλα
πρόσωπα στην εργασία, καθώς και τρίτα
πρόσωπα:

(α) Παράλειψη να έχει στη διάθεσή της
γραπτή εκτίμηση των υφιστάμενων κατά την
εργασία κινδύνων, για την ασφάλεια και
υγεία των εργοδοτουμένων της και άλλων

προσώπων που δεν εργοδοτούνταν από
αυτήν, αλλά επηρεάζονταν από τις δραστη-
ριότητές της, με αποτέλεσμα τα πρόσωπα
αυτά να εκτίθενται σε κίνδυνο λόγω του μη
έγκαιρου εντοπισμού και εκτίμησης των κιν-
δύνων, καθώς και της μη λήψης των ανα-
γκαίων προληπτικών και προστατευτικών
μέτρων.

(β) Παράλειψη εφαρμογής κατάλληλου
συστήματος ασφάλειας ή συστήματος δια-
χείρισης των κινδύνων, στο οποίο να περι-
γράφονται μεταξύ άλλων οι διευθετήσεις για
τον αποτελεσματικό προγραμματισμό, την
οργάνωση, τον έλεγχο, καθώς και την παρα-
κολούθηση και την αναθεώρηση των προλη-
πτικών και προστατευτικών μέτρων που
έπρεπε να λαμβάνονται για τις δραστηριό-
τητες στους χώρους εργασίας που ενέχουν
κινδύνους.

(γ) Παράλειψη φροντίδας για διοργάνωση
εκλογών Αντιπροσώπων Ασφάλειας, στε-
ρώντας το δικαίωμα των εργοδοτουμένων
της να συμμετέχουν σε Επιτροπές Ασφά-
λειας.

(δ) Παράλειψη συμμόρφωσης σε Ειδοποί-
ηση Βελτίωσης, η οποία εκδόθηκε από Επι-
θεωρητή Εργασίας, εντός του χρονικού πε-
ριθωρίου που καθορίστηκε σε αυτή. 

2. Την εταιρεία “LOUCA & SK-
OUROUPATHIS technomachine ltd” που
δραστηριοποιείται στον τομέα των μεταλλι-
κών κατασκευών, σε συνολικό πρόστιμο
€1300, για τις πιο κάτω παραβάσεις των περί
Ασφάλειας και Υγείας (Ελάχιστες Προδια-
γραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια)
Κανονισμών και των περί Ασφάλειας και
Υγείας στην Εργασία Νόμων, που προκάλε-
σαν το σοβαρό τραυματισμό εργοδοτούμε-
νού της από πτώση από ύψος 16 μέτρων και
έθεσαν σε κίνδυνο άλλους εγοδοτούμενούς
της:

(α) Παράλειψη παροχής κατάλληλου εξο-
πλισμού ή μηχανισμών συλλογικής προστα-
σίας ή μέσων ασφάλειας με αγκύρωση ή 
παροχής άλλων κατάλληλων μέτρων για 
την προστασία των εργοδοτουμένων της
κατά τις εργασίες σε ύψος πλησίον στέγης 
ή άλλης επιφάνειας από εύθραυστο υλικό.

(β) Παράλειψη καθοδήγησης και ικανο-
ποιητικής επιτήρησης των εργοδοτουμένων
της.

3. Τον κ. Λουκά Λουκά, διευθυντή της
εταιρείας “LOUCA & SKOUROUPATHIS
TECHNOMACHINE LTD”, σε πρόστιμο
€500, για παράλειψη κατά την εκτέλεση οι-
κοδομικών εργασιών, διασφάλισης ικανο-

ποιητικής επιτήρησης των εργοδοτουμένων
της εταιρείας, την οποία διηύθυνε, κατά πα-
ράβαση των περί Ασφάλειας και Υγείας στην
Εργασία Νόμων, εκθέτοντάς τους σε κίνδυνο
πτώσης.

4. Τον κύριο Κυριάκο Σκουρουπάθη, διευ-
θυντή της εταιρείας “LOUCA & SK-
OUROUPATHIS TECHNOMACHINE
LTD”, σε πρόστιμο €500, για παράλειψη
κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών,
διασφάλισης ικανοποιητικής επιτήρησης των
εργοδοτούμενων της εταιρείας, την οποία
διηύθυνε, κατά παράβαση των περί Ασφά-
λειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων, εκθέ-
τοντας τους σε κίνδυνο πτώσης. n

Καταδίκες για παραβάσεις της νομοθεσίας 
για Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία

Ενοικιάζεται διαμέρισμα
Ενοικιάζεται διαμέρισμα ρετιρέ τριών
υπνοδωματίων στη Λευκωσία, απέναντι
από το Υπουργείο Υγείας. Το διαμέρισμα
έχει ανακαινιστεί πρόσφατα και διαθέτει
όλες τις ηλεκτρικές συσκευές στην κου-
ζίνα και κλιματισμό σε όλα τα δωμάτια.
Για πληροφορίες στο τηλ. 99477189.
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Σε κίνδυνο δημόσιες υπηρεσίες στην Ευρώπη
από τις εμπορικές συμφωνίες ΕΕ με ΗΠΑ και Καναδά

Χιλιάδες διαδηλωτές μέλη Βελγικών
συνδικαλιστικών Οργανώσεων και
εκατοντάδες συνδικαλιστές από 7 Ευ-

ρωπαϊκές χώρες μαζί με πολίτες συγκεντρώ-
θηκαν στις 15 Οκτωβρίου στον κυκλικό
κόμβο Σιουμάν στις Βρυξέλλες με την ευ-
καιρία της πραγματοποίησης της Συνόδου
Κορυφής της ΕΕ στο γειτονικό κτήριο του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Στόχος της ειρηνι-
κής διαδήλωσης ήταν η εκδήλωση της αντί-
θεσης και ης διαμαρτυρίας των εργαζομένων
και των πολιτών κατά της πολιτικής της λι-
τότητας με κύριο αίτημα όλων τον τερματι-
σμό της πολιτικής αυτής που έχει επιβληθεί
στους Ευρωπαίους πολίτες. 

΄Εντονο επίσης αίτημα της διαδήλωσης
και η εγκατάλειψη των εμπορικών συμφω-
νιών της ΕΕ με τις ΗΠΑ (η οποία κάτω από
τον τίτλο ΄δι-ειρηνικού εμπορικού συμφώ-
νου ( ΤΤΙΡ Trans-Pacific Partnership) βρί-
σκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο δια-
πραγμάτευσης μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ μετά την
συνομολόγηση της εμπορικής συμφωνίας με
τον Καναδά (γνωστής ως CΕΤΑ). 

Οι δύο συμφωνίες έχουν προκαλέσει έν-
τονες διαμαρτυρίες από την πλευρά των Ευ-
ρωπαίων εργαζομένων οι οποίοι επισημαί-
νουν τις αρνητικές επιπτώσεις στα εργα-
σιακά αλλά και γενικότερα ανθρώπινα
δικαιώματα τους από τις πρόνοιες των συμ-
φωνιών αυτών. 

Την περασμένη βδομάδα υποβλήθηκε αί-
τημα από 3.250.000 εργαζόμενους για εγκα-
τάλειψη των συμφωνιών και με το ίδιο αί-
τημα πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο μα-
ζική διαμαρτυρία 250.000 εργαζομένων. . 

Από πλευράς της ΕΕ οι υπερ-ωκεάνιες
αυτές συμφωνίες προωθούνται με στόχο τη

δημιουργία μεγάλης κοινής αγοράς 800 εκα-
τομμυρίων κατοίκων που αντιπροσωπεύουν
το 40% του παγκόσμιου εμπορίου. Οι συμ-
φωνίες κρίνονται ως το αντίδοτο κατά της
εξαπλωνόμενης επιρροής της Κίνας στο
παγκόσμιο εμπόριο. 

Οι διαδηλωτές στον κόμβο Σιουμάν έξω
από τα κτήρια της Κομισιόν και του Ευρω-
παϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες διακή-
ρυτταν ότι η ΕΕ με την πολιτική της κατα-
στρέφει τα δικαιώματα των Ευρωπαίων ερ-
γαζομένων και με την ειρηνική τους
εκδήλωση πρόβαλαν την αντίθεση τους
στην πολιτική αυτή. Σε ανακοίνωση τους οι
διοργανωτές της διαδήλωσης τόνισαν τον
ειρηνικό της χαρακτήρα όπως και τον στόχο
ης έκφρασης των θέσεων των εργαζομένων
και των πολιτών στους συμμετέχοντες στη
Σύνοδο Κορυφής. 

Η αστυνομία των Βρυξελλών παραγνωρί-
ζοντας τον ειρηνικό χαρακτήρα της διαδή-
λωσης προχώρησε στη σύλληψη δεκάδων ει-
ρηνικών διαδηλωτών με τους διοργανωτές
της εκδήλωσης να επαναλαμβάνουν ότι οι
συλλήψεις ήσαν παντελώς αχρείαστες και
αξιοθρήνητες αφού η διαδήλωση ήταν εξ
ολοκλήρου ειρηνική και επιπλέον 20 από
τους συλληφθέντες ήσαν ειρηνικοί διαδη-
λωτές από άλλες Ευρωπαϊκές και περιλάμ-
βαναν και τρεις βουλευτές των Ποδέμος από
την Ισπανία.

Οι ενέργειες της Βελγικής αστυνομίας για
την αψυχολόγητη σύλληψη των διαδηλωτών
προκάλεσε συμφόρηση τροχαίας στον οδικό
κόμβο Σιουμάν και ταλαιπώρησε πλήθος
που διαμαρτυρήθηκαν για την αντιδημο-
κρατική ενέργεια της αστυνομίας.

Ειδικότερα σε ότι αφορά την ΤΤΙΡ αναφέ-

ρεται ότι αυτή δεν αποτελεί μόνο εμπορικό
στόχο αλλά και γεωπολιτικό. Η διαδικασία
για υπογραφή της από την ΕΕ ακολουθεί τη
συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ, Καναδά, Ιαπωνίας,
Αυστραλίας, Μπρουνέϊ, Χιλής, Μαλαισίας,
Μεξικού, Νέας Ζηλανδίας, Περού, Σιγκα-
πούρης και Βιετνάμ με πρόνοιες για μείωση
δασμών και διατάξεις που αναπόφευκτα θα
έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στις θέσεις ερ-
γασίας και τα συμφέροντα των εργαζομένων. 

Είναι χαρακτηριστική η ανακοίνωση του
Συνδικαλιστικού Κινήματος στην Ευρώπη
ότι πολύ αρνητικές επιπ0τώσεις θα έχουν οι
συμφωνίες ΗΠΑ-ΕΕ και Καναδά-ΕΕ για τις
δημόσιες υπηρεσίες στην Ευρώπη αλλά και
για τα δικαιώματα των πολιτών σε βασικές
δημόσιες υπηρεσίες όπως η φροντίδα υγείας,
η υδατοπρομήθεια, και η ενέργεια γιατί οι
συμφωνίες περιλαμβάνουν πρόνοιες που
προάγουν τα συμφέροντα ιδιωτικών επιχει-
ρήσεων στους τομείς αυτούς. 

΄Εκθεση που ετοιμάστηκε από διεθνείς
ΜΚΟ και συνδικαλιστικές οργανώσεις και
κυκλοφόρησε στις 12 Οκτωβρίου επισημαί-
νει τους τρόπους με τους οποίους οι δυο εμ-
πορικές συμφωνίες θα εμπορικοποιήσουν
τους πιο πάνω τομείς και θα αποκλείσουν
την εμπλοκή των κυβερνήσεων και του δη-
μοσίου γενικότερα από εμπορικοποιημένους
αυτούς τομείς όπως και από την οποιαδή-
ποτε ρύθμιση τους μετά την εμπορικοποί-
ηση. 

Η Έκθεση αναφέρεται σε συστηματική συ-
νέργεια και διαπλοκή μεγαλοεπιχειρήσεων
και λειτουργών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
στη σύνταξη της συμφωνίας ενώ στις δια-
πραγματεύσεις για οριστικοποίησης της
ΤΤΙΡ πολύ ενεργό ρόλο έχουν τα ισχυρά επι-

χειρηματικό λόμπι τα οποία προωθούν περί-
ληψη στις συμφωνίες όρων που στόχο έχουν
τη μακροπρόθεσμη φιλελευθεροποίηση/
ιδιωτικοποίηση τομέων του δημοσίου. 

Χαρακτηριστική είναι η δήλωση της Pia
Eberhardt ερευνήτριας και ακτιβίστριας στην
παρακολούθησης των δράσεων των επιχει-
ρηματικών λόμπι. Αναφέρει ότι οι ομάδες
αυτές των λόμπιστς έχουν αφήσει τα δακτυ-
λικά τους αποτυπώματα στις πρόνοιες της
συμφωνίας με τον Καναδά και προωθούν
παρόμοιες πρόνοιες και στη συμφωνία με τις
ΗΠΑ. Πιο συγκεκριμένα το αποτέλεσμα των
ενεργειών τους θα είναι οι πρόνοιες στις
συμφωνίες για αποκλειστικά επενδυτικά δι-
καιώματα σε επιχειρηματικούς οργανισμούς
με αποκλεισμό οποιασδήποτε παρέμβασης
από τις κυβερνήσεις η οποία θα επηρεάσει
τα κέρδη των επιχειρήσεων. Μάλιστα σε πε-
ρίπτωση τέτοιας παρέμβασης προνοείται κα-
ταβολή πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ ως
αποζημίωση για την επηρεαζόμενη επιχεί-
ρηση. Η ερευνήτρια καλεί τους Ευρωπαίους
πολίτες σε συστράτευση κατά της κατα-
στροφικής αυτής πορείας. 

Από πλευράς της ΕPSU ο ΓΓ της Ομο-
σπονδίας Jan Goudriaan τονίζει ότι οι επι-
χειρήσεις προωθούν στόχους που απειλούν
τα δικαιώματα των πολιτών και των εργαζο-
μένων σε πολλές δημόσιες υπηρεσίες με τη
φιλελευθεροποίηση τους στα πλαίσια των
προνοιών των εμπορικών συμφωνιών. Σε
κρίση βρίσκονται τα δικαιώματα μας, προ-
σθέτει, σε ζωτικές υπηρεσίες όπως και η δυ-
νατότητα των δημόσιων υπηρεσιών να λει-
τουργούν για το δημόσιο συμφέρον. n

Το Ευρωπαϊκό Συνδικαλιστικό Κίνημα
υιοθετεί σαφή θέση για το εταιρικό
φόρο στην ΕΕ. Στο Συνέδριο της Συ-

νομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων
(ETUC) στο Παρίσι στις 30 Σεπτεμβρίου οι
συνδικαλιστές ηγέτες επαναβεβαίωσαν το
αίτημα για αναστολή της τάσης για συνεχή
μείωση του εταιρικού φόρου και σταδιακή
άνοδο του ΦΠΑ και αντί αυτής της πολιτι-
κής κάλεσαν την ΕΕ να υιοθετήσει ομοι-
όμορφο εταιρικό φόρο στα κράτη μέλη πα-
ράλληλα με αποτελεσματικά μέτρα και πά-
ταξη της φορο-αποφυγής. 

Όπως δήλωσε ο ΓΓ της ΕΡSU Jan Goudri-
aan για χρόνια επαναλαμβάνουμε τις αυξα-
νόμενες ανησυχίες μας για τις τάσεις που
επικρατούν στην ΕΕ σχετικά με το φόρο, οι
οποίες έχουν οδηγήσει σε αύξηση του φορο-
λογικού βάρους των εργαζομένων και των
καταναλωτών γενικότερα ανεξαρτήτως του
εισοδήματος τους με παρόμοια αύξηση και
για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ενώ κερ-
δοφόροι επιχειρηματικοί οργανισμοί και εύ-
ποροι πολίτες με τεράστια εισοδήματα κατα-
βάλλουν συνεχώς χαμηλότερο φόρο.

Ο εταιρικός φόρος στην ΕΕ συνεχώς μει-
ώνεται τα τελευταία χρόνια και σήμερα κατά
μέσο όρο ο φόρος αυτός στην ΕΕ είναι κατά
23% χαμηλότερος από τον αντίστοιχο εται-

ρικό φόρο στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία. 
Επιπλέον παρά το μειωμένο ποσοστό του

εταιρικού φόρου στην ΕΕ στην πραγματικό-
τητα οι πολυεθνικοί μεγαλο-επιχειρηματικοί
κολοσσοί αξιοποιούν ειδικούς όρους στην
κοινοτική νομοθεσία που τους επιτρέπουν να
καταβάλλουν φόρο μόνο 1% χρησιμοποιών-
τας ειδικές πρόνοιες εθνικών νόμων κρατών
μελών για πλασματική διάβρωση των κερ-
δών τους. ΄Ηδη έχει καταδειχθεί βάσει τεκ-
μηριωμένων στοιχείων ότι στα πλαίσια των
ρυθμίσεων για μεταφορά κερδοζημιών σε
θυγατρικές που λειτουργούν σε χώρες με
πολύ χαμηλό ποσοστό εταιρικού φόρου στη
βάση του συμψηφισμού χρεών και κερδών
αλλά και στα πλαίσια δικαιωμάτων ευρεσι-
τεχνίας έχει καταδειχθεί η τεράστια φορο-
αποφυγή των κολοσσών αυτών όπως για πα-
ράδειγμα με στην περίπτωση της γιγαντιαίας
πολυεθνικής Αμερικανικής εταιρείας Μα-
κτόναλτς.

Η φορο-αποφυγή στην περίπτωση του
εταιρικού φόρου αποστερεί το Ευρωπαϊκό
κοινωνικό σύνολο με δισεκατομμύρια ευρώ
σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. 

Επισημαίνονται ιδιαίτερα οι άμεσες αρνη-
τικές επιπτώσεις της φορο-αποφυγής στην
εξυπηρέτηση των πολιτών από δημόσιες
υπηρεσίες. Τα μειωμένα έσοδα οδηγούν σε

περικοπές θέσεων και  συρρίκνωση δημό-
σιων υπηρεσιών σε βασικούς τομείς όπως η
υγεία, η παιδεία, η ασφάλεια, η κοινωνική
πρόνοια και γενικά η ευημερία του κοινωνι-
κού συνόλου. 

Και όλες αυτές οι αρνητικές εξελίξεις για
τους πολίτες αφήνονται να διαιωνίζονται με

άμεσο αποτέλεσμα η φτώχια να ανέρχεται σε
πρωτόγνωρα επίπεδα στην Ευρώπη ενώ ανε-
πηρέαστοι οι κατέχοντες αυξάνουν τον
πλούτο και διευρύνουν τη δική τους ευζωία.

Στο Συνέδριο της ΕΤUC στο Παρίσι υιο-
θετήθηκε αίτημα για ελάχιστο ποσοστό 25%
στον εταιρικό φόρο στην ΕΕ. n

EPSU: πάταξη της φορο-αποφυγής με κοινό εταιρικό φόρο στην ΕΕ
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ΝEΑ ΑπO τηΝ ΕυρωπΑϊΚH EΝωση
Έρευνα / Επιμέλεια:
Κυριάκος  Ανδρέου

Συγκεκριμένα μέτρα 
για την ενίσχυση της ΟΝΕ 

Τιμήθηκαν οι 47 Ευρωπαίοι Πολίτες 
για το 2015 από το ΕΚ 

Τιμητικά διπλώματα σε συνολικά 47 πολίτες και οργανι-
σμούς από τις όλες χώρες μέλη της ΕΕ δόθηκαν στις 14
Οκτωβρίου 2015 στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης που πραγ-
ματοποιήθηκε στο ΕΚ στις Βρυξέλλες υπό την παρουσία της
Αντιπροέδρου του ΕΚ, Sylvie Guillaume (Σοσιαλιστές, Γαλ-
λία).

Μεταξύ των «Ευρωπαίων Πολιτών 2015» είναι και οι Κύπριοι Τάκης Χατζηδημητρίου και
Ali Tuncay στους οποίους την προηγούμενη βδομάδα απονεμήθηκαν τα σχετικά βραβεία
σε τελετή που διοργανώθηκε στο Σπίτι της ΕΕ στην Λευκωσία.

Οι Χατζηδημητρίου και Tuncay μαζί με τους υπόλοιπους νικητές προτάθηκαν από Ευρω-
βουλευτές της χώρας τους και επιλέχθηκαν τελικά από την κριτική επιτροπή του Βραβείου.

Στην τελετή η Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Sylvie Guillaume δήλωσε ότι
οι φετινοί νικητές ανέπτυξαν δράση σε πεδία όπως ‘’η υποβοήθηση των πιο ευάλωτων ομά-
δων, η καταπολέμηση των διακρίσεων, η υπεράσπιση του διαπολιτισμικού διαλόγου και της
ανοχής, η προώθηση των νέων σε Ευρωπαϊκά προγράμματα και η ελευθερία του λόγου’’. Η
κα Guillaume ευχαρίστησε τους νικητές για την υπεράσπιση του ‘’ευρωπαϊκού μοντέλου
που βασίζεται στα δικαιώματα, τη δικαιοσύνη και τη δημοκρατία.»

Οι Χατζηδημητρίου και Tuncay προτάθηκαν από τους Ευρωβουλευτές Τάκη Χατζηγεωρ-
γίου και Νεοκλή Συλικιώτη (GUE) για τα όσα έχουν συνεισφέρει μέσα από την κοινή τους
δράση για τη διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου και συνεπαγωγικά για τη
θεμελίωση ενός κοινού μέλλοντος των δυο κοινοτήτων.

Το Βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη θεσπίστηκε το 2008 ως επιβράβευση για εξαιρετικά
επιτεύγματα πολιτών, ομάδων, σωματείων ή οργανώσεων που με τις δράσεις τους έχουν επι-
δείξει εξαιρετική προσήλωση στην προαγωγή μιας καλύτερης αμοιβαίας κατανόησης και
στενότερης ολοκλήρωσης μεταξύ των πολιτών των κρατών μελών ή στη διευκόλυνση της
διασυνοριακής ή διεθνικής συνεργασίας, εντός της ΕΕ. 

Μπορούν επίσης να περιλαμβάνονται δραστηριότητες ή δράσεις πολιτών που εμπλέκον-
ται σε μακροπρόθεσμη, διασυνοριακή ή διεθνική πολιτιστική συνεργασία που συμβάλλει
στην ενίσχυση ενός ευρωπαϊκού πνεύματος.

Ο κάθε Ευρωβουλευτής δύναται να προτείνει μια υποψηφιότητα κάθε χρόνο. Στα 28 κράτη
μέλη συστήνεται μια εθνική Επιτροπή, υπεύθυνη για την επιλογή προτάσεων υποψηφίων,
ενώ η τελική επιλογή των νικητών γίνεται από την Επιτροπή του Βραβείου. n

Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) της Ευρώπης
βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση σήμερα σε σχέση με πριν από
τη χρηματοπιστωτική κρίση. Ωστόσο, παρά την πρόοδο, ειδικά
όσον αφορά την ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης και
το ξεκίνημα της Τραπεζικής Ένωσης, η ΟΝΕ παραμένει ατελής.

Οι αποκλίσεις των οικονομικών επιδόσεων εντός της ζώνης
του ευρώ είναι σημαντικές. Με σχεδόν 18 εκατομμύρια ανέργους και πολλά μέλη των κοι-
νωνιών μας εκτεθειμένα στον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού, πρέπει να γίνουν πολλά
περισσότερα για να γίνει η ζώνη του ευρώ ένα απόλυτα ανθεκτικό οικοδόμημα.  Αυτό είναι
το μήνυμα της «Έκθεσης των πέντε προέδρων», η οποία θα εφαρμοστεί σε διάφορα στάδια
ώστε να ολοκληρωθεί η ΟΝΕ εντός της επόμενης δεκαετίας.

Μετά την παρουσίαση της «Έκθεσης των πέντε προέδρων» από τους προέδρους της Επι-
τροπής, της Συνόδου Κορυφής για το Ευρώ, της Ευρωομάδας, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή προχώρησε στην εκκίνηση του
σταδίου 1 («Εμβάθυνση στην πράξη») της διαδικασίας ολοκλήρωσης της ΟΝΕ την 1η Ιου-
λίου 2015. Σήμερα, συνεχίζει με συγκεκριμένα μέτρα για να ξεκινήσει η υλοποίηση του φι-
λόδοξου σχεδίου εμβάθυνσης της ΟΝΕ.

Η δέσμη μέτρων που ενέκρινε το σώμα των επιτρόπων προβλέπει μια αναθεωρημένη προ-
σέγγιση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, μεταξύ άλλων μέσω του ενισχυμένου δημοκρατικού
διαλόγου και της περαιτέρω βελτίωσης της οικονομικής διακυβέρνησης, όπως η σύσταση
εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας και ενός συμβουλευτικού Ευρωπαϊκού Δημοσιο-
νομικού Συμβουλίου καθώς και μια περισσότερο ενοποιημένη εκπροσώπηση της ζώνης του
ευρώ στα διεθνή χρηματοπιστωτικά όργανα, ιδίως το ΔΝΤ. Καθορίζει επίσης τα βήματα
προς την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, κυρίως μέσω ενός Ευρωπαϊκού συστήματος
ασφάλισης της εγγύησης των καταθέσεων και μέτρων περαιτέρω μείωσης των κινδύνων στο
τραπεζικό σύστημα.

Η Επιτροπή συνιστά στο Συμβούλιο τη συγκρότηση ενός συστήματος Συμβουλίων Αντα-
γωνιστικότητας τα οποία θα παρακολουθούν τις επιδόσεις και τις πολιτικές στον τομέα της
ανταγωνιστικότητας.

Η Επιτροπή συγκροτεί ένα ανεξάρτητο συμβουλευτικό Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμ-
βούλιο το οποίο i) θα αξιολογεί την εφαρμογή των δημοσιονομικών πλαισίων της ΕΕ, ii) θα
παρέχει συμβουλές για τον συνολικό δημοσιονομικό προσανατολισμό της ζώνης του ευρώ,
iii) θα συνεργάζεται με τα εθνικά δημοσιονομικά συμβούλια των κρατών μελών και iv) θα πα-
ρέχει ad-hoc συμβουλές εφόσον το ζητήσει ο πρόεδρος. Το συμβούλιο αυτό θα λειτουργεί
ανεξάρτητα, θα απαρτίζεται από πέντε εμπειρογνώμονες και θα υπάγεται στην Επιτροπή. n

Η ΕΕ αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο 
ενόψει της Διάσκεψης για το κλίμα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στον σωστό δρόμο με την
επίτευξη και την υπερκάλυψη του στόχου της για το 2020
όσον αφορά τη μείωση κατά 20 % των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύτηκε από τον
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ).

Η έκθεση με τίτλο «Trends and projections in Europe 2015»
(Τάσεις και προβλέψεις στην Ευρώπη το 2015) αποκαλύπτει ότι οι εκπομπές αερίων του θερ-
μοκηπίου στην Ευρώπη μειώθηκαν κατά 23 % μεταξύ 1990 και 2014 και έφθασαν στα χαμη-
λότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί.

Οι τελευταίες προβλέψεις των κρατών μελών δείχνουν ότι η ΕΕ έχει στόχο τη μείωση κατά
24% έως το 2020 με τα μέτρα που ισχύουν σήμερα, και κατά 25 % με πρόσθετα μέτρα που
προγραμματίζονται ήδη στα κράτη μέλη. Η ΕΕ εργάζεται ήδη για την επίτευξη του στόχου
της για το 2030 όσον αφορά το κλίμα και την ενέργεια, συμπεριλαμβανομένου του στόχου
για μείωση των εκπομπών κατά τουλάχιστον 40%, ως τη συμβολή της ΕΕ στη νέα παγκόσμια
συμφωνία για την κλιματική αλλαγή στη διάσκεψη του Παρισιού τον Δεκέμβριο.

Ο αρμόδιος επίτροπος για τη Δράση για το Κλίμα και την Ενέργεια, Miguel Arias Cañete,
δήλωσε: «Τα αποτελέσματα αυτά μιλούν από μόνα τους. Η ΕΕ επέτυχε να μειώσει τις εκπομ-
πές κατά 23 % μεταξύ του 1990 και του 2014, ενώ κατά την ίδια περίοδο η οικονομία ανα-
πτύχθηκε κατά 46 %. Έχουμε αποδείξει με συνέπεια ότι η προστασία του κλίματος και η οικο-
νομική ανάπτυξη συμβαδίζουν. Αποστέλλουμε ισχυρό μήνυμα ενόψει της Διάσκεψης για το
κλίμα στο Παρίσι ότι η Ευρώπη τηρεί τις δεσμεύσεις της και ότι οι πολιτικές μας για το κλίμα
και την ενέργεια είναι αποτελεσματικές. Και έχουμε κάνει ήδη τα πρώτα βήματα προς την εκ-
πλήρωση της δέσμευσης που αναλαμβάνουμε στο Παρίσι με νέες πολιτικές προτάσεις που υπο-
βλήθηκαν νωρίτερα κατά το τρέχον έτος.»

Ο εκτελεστικός διευθυντής του ΕΟΠ, κ. Hans Bruyninckx, δήλωσε: «Οι προσπάθειες της
Ευρώπης να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και να πραγματοποιηθούν επεν-
δύσεις στην ενεργειακή απόδοση και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας απέφεραν συγκεκρι-
μένα κέρδη. Η έκθεση μας δείχνει ότι η ΕΕ βρίσκεται στον σωστό δρόμο προς την επίτευξη
των στόχων της για το κλίμα το 2020. Από την έκθεση προκύπτει επίσης ότι, για την επίτευξη
των μακροπρόθεσμων στόχων για το 2030 και το 205, χρειάζεται θεμελιώδης αλλαγή του τρό-
που με τον οποίο παράγουμε και χρησιμοποιούμε την ενέργεια στην Ευρώπη».

Η ΕΕ βρίσκεται στο σωστό δρόμο προς την επίτευξη του στόχου για το 2020 όσον αφορά
και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Η έκθεση του ΕΟΠ καταδεικνύει ότι, σύμφωνα
με κατά προσέγγιση εκτιμήσεις για το 2014, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μειώθη-
καν κατά 4 % το 2014 σε σύγκριση με το 2013. n

Βραβείο Καρλομάγνου 
για τη Νεολαία 2016

Είσαι μεταξύ 16-30 ετών και χεις ένα σχέδιο με ευρω-
παϊκή διάσταση; Από τις 15 Δεκεμβρίου, μπορείς να δηλώ-
σεις συμμετοχή για το ένατο Ευρωπαϊκό Βραβείο Καρλο-
μάγνου για τη νεολαία 2016 που προωθούν την ευρωπαϊκή
ταυτότητα. Οι νικητές, πέρα από την προβολή και την ανα-
γνώριση των σχεδίων τους, θα κερδίσουν και χρηματικό

έπαθλο για την περαιτέρω ανάπτυξη του σχεδίου που θα παρουσιάσουν. 
Το ΕΚ και το ίδρυμα του Διεθνούς Βραβείου «Καρλομάγνος» του Άαχεν, συνδιοργανώνουν

το Ευρωπαϊκό Βραβείο Καρλομάγνου, που απονέμεται κάθε χρόνο σε νέους μεταξύ 16 και
30 ετών για σχέδια που προωθούν την ευρωπαϊκή και διεθνή κατανόηση. Το Βραβείο απο-
νέμεται σε σχέδια τα οποία χρησιμεύουν ως πρότυπο για νέους που ζουν στην Ευρώπη και
παρέχουν πρακτικά παραδείγματα Ευρωπαίων που ζουν μαζί ως μία κοινότητα.

Το βραβείο για το καλύτερο σχέδιο είναι €5.000, το δεύτερο βραβείο είναι €3.000 και το
τρίτο €2.000. Οι τρεις βραβευθέντες θα προσκληθούν να επισκεφθούν το Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο (στις Βρυξέλλες ή το Στρασβούργο), ενώ εκπρόσωποι των 28 επιλεγέντων εθνικών
σχεδίων θα προσκληθούν στην τελετή απονομής στο Άαχεν της Γερμανίας τον Μάιο του
2016.

Εκπρόσωποι των τριών βραβευθέντων σχεδίων για το 2015 βρέθηκαν στο Στρασβούργο
και συνάντησαν τον πρόεδρο του ΕΚ Μάρτιν Σουλτς και άλλους ευρωβουλευτές, στις 14
και 15 Οκτωβρίου 2015. 

Το πρώτο βραβείο κέρδισαν φοιτητές από το Λουξεμβούργο για το σχέδιο «@RealTime
WW1», στο οποίο οι δημιουργοί του εξιστόρησαν τη ζωή κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο,
μέσα από το Twitter.

Το δεύτερο βραβείο, απονεμήθηκε στο «Fronterra-European (border) line», απ’ο τη Γαλ-
λία. Οι εμπνευστές του δημιούργησαν μια ιστοσελίδα με ιστορίες στις οποίες περιγράφουν
τη ζωή στα σύνορα της ΕΕ και τα ταξίδια γύρω τους.

Φέτος, για πρώτη φορά στην ιστορία του Βραβείου, το τρίτο βραβείο απονεμήθηκε σε
τρείς νικητές: στο «Social Soccer Cup» από την Αυστρία, ένα διεθνές φεστιβάλ ποδοσφαί-
ρου, το οποίο έχει ως στόχο να φέρει κοντά νέους από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες προ-
κειμένου να ξεπεράσουν τις προκαταλήψεις και να ξεκινήσουν άλλα κοινά σχέδια. 

Το «Entrepreneurship, the Solution against Unemployment», από την Κύπρο, ένα πολυ-
μερές πρόγραμμα ανταλλαγής νέων για την προώθηση της συζήτησης για την ανεργία. n
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AπΟ την EλλΑδΑ κΑι τΟν υπΟλΟιπΟ KΟσμΟ

Φορολογικός «παράδεισος» η Ευρώπη
για τις πολυεθνικές 

Διάτρητο αποδεικνύεται το φορολογικό σύστημα της Ευ-
ρώπης μετά την αποκάλυψη ότι το Facebook κατέβαλε το
2014 στη Βρετανία λιγότερους φόρους απ’ όσους πλήρωσε ο
μέσος μισθωτός πολίτης!

Αφού αξιοποίησε τα «παραθυράκια» μιας νομοθεσίας-σου-
ρωτήρι, το δημοφιλέστερο μέσο κοινωνικής δικτύωσης κατέ-

βαλε πέρυσι στο βρετανικό Δημόσιο το ποσό των 4.327 στερλινών (ήτοι 5.843 ευρώ), ακο-
λουθώντας το παράδειγμα μιας σειράς κυρίως αμερικανικών πολυεθνικών εταιρειών που με-
ταφέρουν τα κέρδη τους σε χώρες με ιδιαίτερα χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές ή και
σε φορολογικούς παραδείσους, με αποτέλεσμα μόλις έρθει η ώρα για ταμείο να πληρώνουν...
ψίχουλα. Πηγές προσκείμενες στην Κομισιόν εκτιμούν πως από την πρακτική της φοροδια-
φυγής και της φοροαποφυγής χάνεται κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση το αστρονομικό
ποσό του ενός τρισ. ευρώ. 

Με στόχο να κλείσουν οι «τρύπες» στα φορολογικά συστήματα πολλών χωρών οι υπουρ-
γοί Οικονομικών του G20 που συνεδρίασαν πρόσφατα στη Λίμα του Περού- ενέκριναν μετά
από δύο χρόνια επεξεργασίας ένα πακέτο μέτρων για μία συνολική, συνεκτική και συντονι-
σμένη μεταρρύθμιση των διεθνών φορολογικών κανόνων. Επί της ουσίας πρόκειται για ένα
πρόγραμμα του ΟΟΣΑ, το οποίο δίνει λύσεις στις κυβερνήσεις για το κλείσιμο των κενών
στους υφιστάμενους κανόνες που επιτρέπουν σε επιχειρηματικά κέρδη να «εξαφανίζονται»
ή να μετακινούνται τεχνητά σε περιβάλλοντα χαμηλής ή και ανύπαρκτης φορολογίας. n

ΔΝΤ: Οι γυναίκες μπορούν 
να φέρουν την ανάπτυξη

Η ανάπτυξη σε μεγάλες οικονομίες μπορεί να αυξηθεί ση-
μαντικά αν αυξηθεί και ο αριθμός των γυναικών στο εργατικό
δυναμικό και αν κλείσει η ψαλίδα της ανισότητας φύλων στους
τομείς της υγείας και της μόρφωσης, δήλωσε το Διεθνές Νο-
μισματικό Ταμείο (ΔΝΤ).

Η αναφορά του ΔΝΤ έρχεται σε μια εποχή αυξανόμενων συ-
ζητήσεων για το πώς θα μπορεί να αντιμετωπιστεί η επιβρα-

δυνόμενη παγκόσμια ανάπτυξη και ιδιαίτερα η ανισότητα σε εισοδήματα μεταξύ ανδρών και
γυναικών. Η ανισότητα αυτή είναι ψηλότερη σε κράτη αναδυόμενων ή χαμηλών οικονομι-
κών μεγεθών, ακριβώς εκείνα που μπορούν να ωφεληθούν και περισσότερο από την αλλαγή.

Οι οικονομολόγοι του ΔΝΤ κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι αν βελτιωθεί κατά ένα βαθμό
ο δείκτης του ΟΗΕ της ανισότητας φύλων - ο οποίος δείκτης υπολογίζει παράγοντες από την
θνησιμότητα των μητέρων έως τη μόρφωση και συμμετοχή των γυναικών στην εργασία - θα
μπορούσε να βελτιωθεί η ανάπτυξη μιας χώρας κατά μια εκατοστιαία μονάδα.

Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες έφταναν το επίπεδο της Σλοβενίας, για παράδειγμα, που είναι
πρώτη στον κόσμο σε ισότιμη πληρωμή μεταξύ των φύλων, θα μπορούσε η οικονομία των
να αυξηθεί σχεδόν 2,5% γρηγορότερα, σύμφωνα με υπολογισμούς του Ρόιτερς. 

Για την Κίνα, μια παρόμοια βελτίωση επιπέδου μισθών θα πρόσθετε σχεδόν 2% στην ανά-
πτυξή της, ενώ για τη Βραζιλία, θα πρόσθετε περίπου 4%, χρησιμοποιώντας τις παραμέ-
τρους που δίνει η έκθεση του ΔΝΤ για τις γυναίκες. n

Χαλαρώνει η πιστωτική στενότητα 
στην Ευρωζώνη 

Ενδείξεις χαλάρωσης του κλοιού της πιστωτικής ασφυξίας
στην Ευρωζώνη προκύπτουν από άλλα στοιχεία που δημο-
σιοποίησε η ΕΚΤ. Οι τράπεζες στην περιοχή αναπροσάρμο-
σαν προς το επιεικέστερο τους όρους δανεισμού των επιχει-
ρήσεων κατά το γ’ τρίμηνο του έτους. Την ίδια περίοδο, αυ-
ξήθηκε η ζήτηση για δάνεια τόσο από επιχειρήσεις όσο και
από νοικοκυριά, σε μια ένδειξη ενισχυμένης εμπιστοσύνης

στις προοπτικές της οικονομίας.
Από τις πέντε οικονομίες για τις οποίες η ΕΚΤ παρέχει αναλυτικά στοιχεία (Γερμανία, Γαλ-

λία, Ολλανδία, Ιταλία, Ισπανία), η μεγαλύτερη βελτίωση κατεγράφη στην Ιταλία, που μέχρι
πρότινος είχε προβληματικές επιδόσεις στον τομέα της πιστωτικής επέκτασης. Τα στοιχεία
αυτά, που δημοσιεύονται παραμονές της συνεδρίασης του Δ.Σ. της Τράπεζας στη Μάλτα,
ενισχύουν την επιχειρηματολογία όσων υποστηρίζουν ότι δεν είναι αναγκαίο να γίνουν αλ-
λαγές στο πρόγραμμα εκτύπωσης χρήματος. Ενώ όμως οι ευεργετικές επιπτώσεις του προ-
γράμματος αποτυπώθηκαν στις πιστωτικές συνθήκες, δεν μπορεί να πει κανείς το ίδιο για
τους ρυθμούς ανάπτυξης και τον πληθωρισμό που παραμένουν ανησυχητικά χαμηλοί.

Στο πλαίσιο αυτό, οι αναλυτές εκτιμούν ότι ο Μάριο Ντράγκι θα υπογραμμίσει αύριο ότι
η ΕΚΤ είναι έτοιμη να αναπροσαρμόσει το μέγεθος, τη διάρκεια και τη σύνθεση του προ-
γράμματος (με άλλα λόγια, να τυπώσει ακόμα περισσότερο χρήμα). Θα περιμένει ωστόσο
μέχρι τον Δεκέμβριο ή μέχρι τις αρχές του 2016 προτού ανακοινώσει τυχόν αλλαγές. n

Το σύστημα εγγύησης καταθέσεων 
πρότεινε η Κομισιόν

Το Ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλισης της εγγύησης των κα-
ταθέσεων και η κοινή εκπροσώπηση της ευρωζώνης στο ΔΝΤ,
περιλαμβάνονται στις προτάσεις για την περαιτέρω εμβά-
θυνση της ΟΝΕ που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε πως
μέχρι το τέλος του χρόνου θα καταθέσει νομοθετική πρόταση
σχετικά με τα πρώτα βήματα προς ένα ευρωπαϊκό σύστημα

ασφάλισης της εγγύησης των καταθέσεων (EDIS), ώστε να δημιουργηθεί ένα πιο ευρωπαϊκό
σύστημα, αποσυνδεδεμένο από τα δημόσια ταμεία των κρατών μελών. Όπως αναφέρει η
ανακοίνωση της Επιτροπής, με τον τρόπο αυτό, οι πολίτες θα μπορούν να είναι βέβαιοι για
την ασφάλεια των καταθέσεών τους, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους θέση.

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να βελτιώσει την εξωτερική εκπροσώπηση της
ζώνης του ευρώ, καθώς «δεν αντιστοιχεί στην αυξημένη οικονομική και δημοσιονομική βα-
ρύτητά της», και ειδικότερα προωθεί την μετάβαση προς μια ενοποιημένη εκπροσώπηση
της ζώνης του ευρώ στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, με τον πρόεδρο της Ευρωομάδας ως
εκπρόσωπο της ευρωζώνης «μέχρι το 2025».

«Τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ δεν μιλούν με μία φωνή στα διεθνής οικονομικά και
χρηματοπιστωτικά φόρα», αναφέρει χαρακτηριστικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. «Αν η ευρω-
ζώνη έχει ενιαία φωνή στο ΔΝΤ θα έχει μεγαλύτερη και πιο ισχυρή επιρροή», δήλωσε ο αν-
τιπρόεδρος της Επιτροπής Βάλντις Ντομπρόφσκις. n

Περισσότεροι δισεκατομμυριούχοι 
στην Κίνα απ’ ό,τι στις ΗΠΑ

H Κίνα ξεπέρασε για πρώτη φορά τις ΗΠΑ σε αριθμό δι-
σεκατομμυριούχων κι αυτό παρά την οικονομική επιβράδυνση
στην δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, σύμφωνα
με τα συμπεράσματα ετήσιας έκθεσης που δόθηκε σήμερα στη
δημοσιότητα.

Συγκεκριμένα ο αριθμός των Κινέζων δισεκατομμυριούχων
αυξήθηκε φέτος κατά 242 κι έφθασε τους 596, σύμφωνα με

την Έκθεση Hurun (Hurun Report) που καταγράφει τον αριθμό των πλουσίων στη χώρα. Η
ίδια έκθεση αναφέρει ότι ο αντίστοιχος αριθμός στις ΗΠΑ είναι 537.

«Παρά την επιβράδυνση της οικονομίας, οι πλουσιότεροι άνθρωποι στην Κίνα κατέγρα-
ψαν την καλύτερη χρονιά τους και δημιούργησαν περισσότερο πλούτο απ΄ ότι έχει κάνει
μέχρι σήμερα μία χώρα μέσα σε ένα χρόνο», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Ρούπερτ Χού-
τζγουερφ, πρόεδρος και επικεφαλής ερευνητής της Έκθεσης Hurun.

Πρώτος στην λίστα των Κινέζων δισεκατομμυριούχων είναι αυτή τη χρονιά ο Γουάνγκ
Τζιανλίν, ο 60χρονος πρόεδρος του ομίλου Dalian Wanda, που περιλαμβάνει ξενοδοχεία,
εμπορικά κέντρα και κινηματογράφους, του οποίου η περιουσία αυξήθηκε κατά 52% από
τον περασμένο χρόνο κι ανήλθε σε 34,4 δισ. δολάρια (30 δισ. ευρώ), κυρίως χάρη στα κέρδη
από το χρηματιστήριο.

Στην δεύτερη θέση βρίσκεται ο Τζακ Μα, τον οποίο εκθρόνισε από την κορυφή ο Τζιαν-
λίν. Ο Μα είναι ο ιδρυτής του κολοσσιαίου ομίλου ηλεκτρονικού εμπορίου Alibaba και η πε-
ριουσία του ανέρχεται σε 22,7 δισ δολάρια (19,8 δισ ευρώ). n

«Καμπάνα» εκατομμυρίων ευρώ 
από την Κομισιόν για Starbucks και Fiat

Βαριά πρόστιμα καλούνται να καταβάλουν η Fiat Chrysler
και η αμερικανική Starbucks, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
έκρινε ότι Λουξεμβούργο και Ολλανδία παρείχαν «παράνομα
φορολογικά οφέλη» στις δύο εταιρείες.  Οι εταιρείες θα κλη-
θούν να πληρώσουν πρόστιμα 20 με 30 εκατομμύρια ευρώ.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι το Λουξεμβούργο και η
Ολλανδία παρείχαν επιλεκτικά φορολογικά οφέλη στη Fiat Fi-

nance and Trade και στη Starbucks. Αυτά τα οφέλη είναι παράνομα βάσει των κανόνων της
ΕΕ που αφορούν την παροχή κρατικών ενισχύσεων» ανέφερε η Κομισιόν σε ανακοίνωσή
της.

«Οι φορολογικές συμφωνίες που μειώνουν ψευδώς το φορολογικό βάρος μίας εταιρείας
δεν συμβαδίζουν με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Είναι παράνομες. Ελ-
πίζω ότι, με τη σημερινή απόφαση, αυτό το μήνυμα θα ακουστεί στις κυβερνήσεις των κρα-
τών-μελών και στις εταιρείες» είπε η ΕΕ ανταγωνισμού Μαργκρέτε Βεστάγκερ.

«Όλες οι εταιρείες, μικρές ή μεγάλες, πολυεθνικές ή όχι, πρέπει να πληρώνουν τον φόρο
που τους αναλογεί» πρόσθεσε η ίδια.

Παράλληλα, η Κομισιόν διεξάγει έρευνες για συμφωνίες και άλλων εταιρειών -ανάμεσά
τους με την Amazon και την Apple- με κυβερνήσεις κρατών - μελών της ΕΕ.

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, η ολλανδική κυβέρνηση εξέφρασε την «έκπληξή»
της για την απόφαση της Κομισιόν για τη φορολογική της συμφωνία με τη Starbucks και ότι
είναι πεπεισμένη πως η συμφωνία αυτή συνάδει με τα διεθνή πρότυπα. n
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ KAI EΠIΣTHMH

Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: 
«Γραμματισμός και Σύγχρονη Κοινωνία»

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σε συνεργα-
σία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, την Παγ-
κύπρια Οργάνωση Προώθησης του Γραμμα-
τισμού, τον Ερευνητικό Οργανισμό
CARDET και τις Διευθύνσεις της Δημοτι-
κής, της Μέσης Γενικής και της Μέσης Τε-

χνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, διορ-
γάνωσαν την περασμένη Παρασκευή και
Σάββατο το Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο:
«Γραμματισμός και Σύγχρονη Κοινωνία:
Συνθέτοντας Κοινωνικο-πολιτισμικές, Φιλο-
σοφικές, Παιδαγωγικές και Τεχνολογικές
Πτυχές». 

Οι παρουσιάσεις στο Συνέδριο κάλυψαν
τις διάφορες πτυχές του Γραμματισμού και
ανέδειξαν συναφή με αυτές ζητήματα. Γενικά
η διοργάνωση λειτούργησε ως μια δυναμική
πλατφόρμα ανταλλαγής θεωρητικών θέ-
σεων, ερευνητικών πορισμάτων και καλών
πρακτικών. 

Οι κεντρικές εισηγήσεις στο Συνέδριο, που

πραγματοποιήθηκαν από διακεκριμένους
ακαδημαϊκούς του εξωτερικού, ήσαν οι πιο
κάτω:

- «Academic Writing: Τheory and Prac-
tice», από τον Dr Brian Street, Ομότιμο Κα-
θηγητή του King’s College London.

- «Play, Creativity and Digital Literacy in
Young Children's Tablet Use», από την Dr
Jackie Marsh, Καθηγήτρια του University of
Sheffield.

- «Διερευνώντας τις Αφηγήσεις και τη
Θέση τους στην Κριτική Γλωσσική Εκπαί-
δευση», από τον δρ Αργύρη Αρχάκη, Ανα-
πληρωτή Καθηγητή του Πανεπιστήμιο Πα-
τρών.

Στο Συνέδριο, πέραν των κεντρικών ειση-

γήσεων, λειτούργησαν παράλληλες συνε-
δρίες, οι οποίες θα περιλαμβάνουν παρου-
σιάσεις, συμπόσια και εργαστήρια. Για πε-
ρισσότερες λεπτομέρειες, επισυνάπτεται το
πρόγραμμα του Συνεδρίου.

Τις εργασίες του Συνεδρίου παρακολού-
θησαν περίπου 300 άτομα, στελέχη της εκ-
παίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και 
Πολιτισμού, ακαδημαϊκοί, ερευνητές/τριες,
εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, φοιτη-
τές/τριες, μέλη Κυβερνητικών και Μη Κυ-
βερνητικών Οργανισμών και ιδιώτες, οι
οποίοι/ες επιδεικνύουν ενδιαφέρον ή και
δραστηριοποίηση στον Γραμματισμό. n

Στον κόσμο του μύθου και των παραμυθιών
Η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου μας με-

ταφέρει στον κόσμο του μύθου και των πα-
ραμυθιών με δύο συναυλίες υπό τον ομώ-
νυμο τίτλο. Οι συναυλίες θα δοθούν στις 4
Νοεμβρίου, στο Θέατρο Ριάλτο, Λεμεσό και
στις 6 Νοεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο
Στροβόλου, Λευκωσία, υπό τη διεύθυνση
του Κύπριου μαέστρου και Καλλιτεχνικού
Διευθυντή της Συμφωνικής Ορχήστρας
Νέων Γιώργου Κουντούρη.

Τους μουσικούς της Συμφωνικής Ορχή-
στρας θα πλαισιώνουν και μέλη από τη Συμ-
φωνική Ορχήστρα Νέων.  

Το πρόγραμμα θα αρχίσει με την εισα-
γωγή από την κωμική όπερα του Ρίχαρντ
Βάγκνερ «Οι αρχιτραγουδιστές της Νυρεμ-
βέργης» η οποία είναι εμπνευσμένη από τον
κύκλο ερασιτεχνών ποιητών και συνθετών
της Νυρεμβέργης του 16ου αιώνα.

Η Σ.Ο.Κ. θα συνεχίσει με το έργο του βρα-
βευμένου Κύπριου συνθέτη Άντη Σκορδή,
«Ο Ιππής… του Ιππή… Έ Ιππή…. ποιος

Ιππεί;» το οποίο βραβεύτηκε από το Ίδρυμα
Συμφωνικη Ορχήστρα Κύπρου στο Διαγωνι-
σμό σύνθεσης που πραγματοποίησε με την
ευκαιρία ανάληψης της Προεδρίας της ΕΕ
από την Κυπριακή Δημοκρατία το 2012. Το
έργο είναι εμπνευσμένο από την Αρπαγή της
Ευρώπης από το Δία (ως Ταύρο) ο οποίος
την ταξιδεύει πάνω από τη θάλασσα μέχρι
την Κρήτη…στο τέλος, όμως, ποιος καθο-
δηγεί ποιον;

Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με το διά-
σημο και αισθησιακό συμφωνικό ποίημα
«Σεχραζάτ» του Ρίσμσκι- Κορσάκοφ που
είναι σύμφωνα με το συνθέτη, «ένα καλει-
δοσκόπιο εικόνων από παραμύθια» από τις
Χίλιες και Μία Νύχτες, όπως του Σεβάχ του
θαλασσινού και του ξυλοκόπου Αλή
Μπαμπά. 

Υποστηρικτές: Θέατρο Ριάλτο.
Τιμές εισιτηρίων: €12, €7 (νέοι 18-26 ετών

και συνταξιούχοι), €5 (νέοι 12-18 ετών), €3
(παιδιά κάτω των 12 ετών)

Εισιτήρια διατίθενται: 
Θέατρο Ριάλτο: 
• Διαδικτυακά από την ιστοσελίδα

www.rialto.com.cy  
• στο ταμείο του Θεάτρου από τις 15 του

προηγούμενου μήνα (Δε-Πα 10:00-13:00 και
17:00-19:00, Σα 10:00-13:00)  

Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου:
• Διαδικτυακά από την ιστοσελίδα του

Ιδρύματος: www.cyso.org.cy
• στο ταμείο του Θέατρου Παλλάς κάθε

Τετάρτη, 16:00-19:00 
• στο ταμείο του Δ. Θεάτρου Στροβόλου

τη μέρα της συναυλιας, 19:00-20:30
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22463144 και

στην ιστοσελίδα www.cyso.org.cy. n

Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος 
μέσα από τον Κυπριακό Τύπο

Το Γραφείο Τύπου και
Πληροφοριών, στο πλαίσιο
των προσπαθειών για ανά-
δειξη του Αρχείου Εφημε-
ρίδων που φυλάττεται και
λειτουργεί στο ΓΤΠ, διορ-
γάνωσε χθες, στην Δημο-
σιογραφική Εστία, ημερίδα
με τίτλο «Ο Β’ Παγκόσμιος
Πόλεμος μέσα από τον Κυ-
πριακό Τύπο».

Χαιρετισμό στην Ημε-
ρίδα, απηύθυνε ο Κυβερνη-
τικός Εκπρόσωπος Νίκος
Χριστοδουλίδης και πα-

ρουσιάσεις έγιναν από πανεπιστημιακούς και ερευνητές από
το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, το
Πανεπιστήμιο του Leicester και το Γραφείο Τύπου και Πλη-
ροφοριών. 

Πιο συγκεκριμένα στις δύο συνόδους της ημερίδας, ομι-
λητές ήσαν οι δρ Αλέξης Αλέκου, δρ Γιώργος Γεωργής, Κων-
σταντίνος Κουράτος, Μαρία Χριστοδούλου, δρ Πέτρος Πα-
παπολυβίου, δρ Γιώργος Παυλίδης, Χαράλαμπος Χαραλάμ-
πους και Δαμιανός Λαμπιδονίτης.

Η Ημερίδα ήταν ανοικτή για το κοινό. n

Εκδήλωση Πανεπιστημίου - Δήμου Στροβόλου
Tα «Γράμματα στη Μητέρα» του Κώστα Μόντη

Το νεοσύστατο Ερευνητικό Κέντρο Νεοελληνικών Σπου-
δών του Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεργασία με τον Δήμο
Στροβόλου, τον Όμιλο Φίλων Δημοτικής Βιβλιοθήκης Στρο-
βόλου και το Ίδρυμα Κώστας Μόντης παρουσίασαν τον πε-
ρασμένο μήνα την μουσική-θεατρική παράσταση «Γράμματα
στη Μητέρα», στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου.  

Η εκδήλωση ήταν η πρώτη στο δεύτερο κύκλο «Λογοτε-
χνικών Συναντήσεων» που διοργανώνονται στο πλαίσιο της
συνεργασίας του Ερευνητικού Κέντρου Νεοελληνικών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου με το Δήμο Στροβό-
λου  και τον Όμιλο Φίλων Δημοτικής Βιβλιοθήκης Στροβό-
λου.

Στην παράσταση, η Έλενα Χατζηαυξέντη ερμήνευσε απο-
σπάσματα από την ποιητική σύνθεση του Κώστα Μόντη
«Γράμματα στη Μητέρα». Συνόδευσαν με μουσικά όργανα ο
Γιώργος Καλογήρου (λαούτο-κιθάρα-ούτι), η Ιωάννα Γεωρ-
γίου (φλάουτο) και η Σταυρούλα Σπανού (σαντούρι). Η μου-
σική σύνθεση είναι του Γιώργου Καλογήρου, η σκηνογρα-
φική-ενδυματολογική επιμέλεια της Μιράντας Θεοδωρίδου,
ενώ η επιλογή των κειμένων και η φιλολογική τους επιμέ-
λεια έχει γίνει από τον Καθηγητή Παντελή Βουτουρή. Η εί-
σοδος για το κοινό ήταν ελεύθερη.

Τα «Γράμματα στη Μητέρα» αποτελούν το ποιητικό επί-
τευγμα του Κ. Μόντη κι ένα από τα σημαντικότερα έργα της

σύγχρονης νεοελληνικής λογοτεχνίας. Το 1965 ο Κ. Μόντης
δημοσίευσε ένα εκτενές ποίημα με τίτλο «Γράμμα στη Μη-
τέρα». Ακολουθούν, το 1972 το «Δεύτερο Γράμμα στη Μη-
τέρα», και το 1980 το «Τρίτο Γράμμα στη Μητέρα». Πρόκει-
ται, συνεπώς, για ένα πολιτικό, τρίπτυχο «έργο εν προόδω»,
αποτελούμενο συνολικά από 2447 στίχους, γραμμένο στη
διάρκεια μιας δεκαπενταετίας (1965-1980). 

Το έργο αποτυπώνει την οδύνη του ποιητή για την πολι-
τική κατάσταση στην Κύπρο από τις συμφωνίες της Ζυρίχης
του 1960 έως την τουρκική εισβολή του 1974. n



ΓΙα ΤΟν ελεYθεΡO σασ χΡOνΟ

SUDOKU
Πώς παίζεται το SUDOKU
Οι κανόνες του παιχνιδιού είναι απλοί: Τα κενά συμπληρώνονται με αριθμούς από το 1 έως
το 9. Κάθε οριζόντια γραμμή, κάθε κάθετη γραμμή και κάθε τετράγωνο 3x3 θα πρέπει να πε-
ριέχουν μια μόνο φορά κάθε αριθμό από το 1 έως το 9. 
Πώς να ξεκινήσετε
Mην αρχίσετε το παζλ μαντεύοντας και τοποθετώντας τυχαίους αριθμούς. Oι υποθέσεις
μπορούν να καταστρέψουν το παζλ και η επίλυση του να πάρει ώρες ολόκληρες!
Tοποθετήστε ένα αριθμό μόνο όταν είστε σίγουροι ότι έχετε εντοπίσει την σωστή θέση που
μπορεί να μπει. Ξεκινήστε με σύγκριση των τετραγώνων που έχουν τα περισσότερα στοιχεία,
εκεί οι επιλογές σας είναι πολύ λιγότερες.
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ΜΕΤΡΙΟ ΔΥΣΚΟΛΟ

Σταυρόλεξο
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. … Αγώνας: ο ένοπλος αγώνας (1903 – 1908)
των Ελλήνων εναντίον των βουλγαρικών συμ-
μοριών.
2. «… της Εδέμ»: μυθιστόρημα του Τζον
Στάινμπεκ.
3. Μονάδα χωριτικότητας – Μαυριτανική πόλη
(επίκεντρο του ράλλυ Ντακάρ).
4. Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ – Συνή-
θως χρησιμοποιείται ως δηλωτικό περιοχών
που βρίσκονται σε ψηλότερο σημείο από αυτές
που φέρουν αντίστοιχο όνομα – Στερητικό πρόθημα.
5. Συνεχόμενα στην «πένσα» - Μεγάλο πλοίο που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά πετρε-
λαίου.
6. Για τα αυτονόητα δεν χρειάζεται – Παιχνίδι για τους άγγλους.
7. Το προϊόν ανάμειξης διαφορετικών στοιχείων – Καθένα από τα δύο όμοια μέρη.
8. Είναι και ο Πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ – Τεν …: Σειρά κόμικς.
9. Δεν είναι ο ορθόδοξος.
10. Σύνδεσμος (αρχαιοπρ.) – Δεν μπορούν να αποκρυβούν.
11. Εκφράζει αντίθεση – Βασιλιάς των Πελασγών της Θεσσαλίας – Αγγλικό σύμφωνο.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Το μεγαλύτερο νησί των Βαλεαρίδων νήσων – Επιφώνημα για τη διατύπωση συμπερά-
σματος.
2. Πρώην ΓΓ του ΟΗΕ – Σχετίζεται με χρονική διάρκεια.
3. Ημεροδείκτης.
4. Σαμουέλ …:Καμερουνέζος διεθνής ποδοσφαιριστής – «Η Παρθένος …»: εκκλησιαστικός
ύμνος.
5. Τιμητική προσαγόρευση γυναίκας στην Ισπανία – Πανάρχαια πόλη της Νότιας Ιταλίας.
6. Πόλη της Βραζιλίας – Χρονικός σύνδεσμος.
7. Γράμμα του αλφαβήτου – Η άκρη ενδύματος (αρχαιοπρ.) – Έγινε διάσημη στο πλευρό του
Τζώνυ Βαισμύλερ.
8. Ασφαλιστικός Οργανισμός της Ελλάδας – «Ναι» των Ρώσων – Γίνεται μεγάλη συζήτηση
στην Ελλάδα για τα πτυχία που χορηγούν.
9. Μόνιμη κατάκλιση λόγω αρρώστιας ή γηρατειών.
10. Αυτές που στερούνται ζωντάνιας.
11. Άλαν …: θρύλος της Νιουκάσλ – Αντίθετο του «άουτ» - Αμίρ …: γνωστός Ισραηλινός
ποιητής.
Oι λύσεις στη σελίδα 14
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Προετοιμασία
Αν κατοικείτε σε περιοχή που κατά το πα-

ρελθόν είχε προβλήματα με πλημμύρες:
• Βεβαιωθείτε ότι τα φρεάτια έξω από το

σπίτι σας δεν είναι φραγμένα και οι υδρορ-
ροές λειτουργούν,

• Περιορίστε τις μετακινήσεις σας και απο-
φύγετε την εργασία και την παραμονή σας
σε υπόγειους χώρους.

Κατά τη διάρκεια της πλημμύρας
Αν είστε μέσα σε κτήριο:
• Εγκαταλείψτε υπόγειους χώρους και με-

τακινηθείτε σε ασφαλές ψηλό σημείο.
Αν βρίσκεστε σε ανοικτό χώρο:
• Μη διασχίσετε χείμαρρο πεζοί ή με αυ-

τοκίνητο,
• Μείνετε μακριά από ηλεκτροφόρα κα-

λώδια,
• Εγκαταλείψτε το αυτοκίνητο σας αν έχει

ακινητοποιηθεί καθώς ενδέχεται να παρα-
συρθεί ή να πλημμυρίσει,

• Μην πλησιάζετε σε περιοχές όπου έχουν
σημειωθεί κατολισθήσεις.

Μετά την πλημμύρα
Αν βρίσκεστε σε ανοικτό χώρο:
• Μείνετε μακριά από περιοχές που έχουν

πλημμυρίσει ή είναι επικίνδυνες να ξανα-
πλημμυρίσουν γιατί:

- η πλημμύρα ενδέχεται να έχει μεταβάλει
τα χαρακτηριστικά γνώριμων περιοχών, 

- εγκυμονούν κίνδυνοι από σπασμένα
οδοστρώματα, περιοχές με επικίνδυνη κλίση,
λασποροές, 

- τα νερά ενδέχεται να είναι μολυσμένα αν
έχουν παρασύρει μαζί τους απορρίμματα ή
άλλα αντικείμενα .

• Προσέξτε να μην εμποδίζετε τα συνερ-
γεία διάσωσης,

• Μην πλησιάζετε σε περιοχές που έχουν
σημειωθεί κατολισθήσεις και πτώσεις βρά-
χων,

• Ελέγξτε αν το σπίτι ή ο χώρος εργασίας
σας κινδυνεύει από πτώση βράχων ή δέν-
τρων ή άλλων αντικειμένων.

Αν πρέπει οπωσδήποτε να βαδίσετε ή να
οδηγήσετε σε περιοχές που έχουν πλημμυρί-
σει:

• Προσπαθήστε να βρείτε σταθερό έδα-
φος,

• Αποφύγετε νερά που ρέουν,
• Αν βρεθείτε μπροστά σε δρόμο που έχει

πλημμυρίσει σταματήστε και αλλάξτε κα-
τεύθυνση,

• Αποφύγετε τα λιμνάζοντα νερά. Ενδέχε-
ται να αποτελέσουν καλούς αγωγούς ηλε-
κτρικού ρεύματος,

• Ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες των αρ-
μόδιων Αρχών.

Αποκατάσταση των ζημιών
Πριν αρχίσετε τις διαδικασίες αποκατά-

στασης:
• Θυμηθείτε ότι οι κίνδυνοι από την πλημ-

μύρα δεν υποχωρούν αμέσως μετά την από-
συρση των υδάτων,

• Βεβαιωθείτε από τις Αρχές ότι η περιοχή
που βρίσκεται το σπίτι ή ο χώρος εργασίας

σας είναι ασφαλής,
• Κλείστε την τροφοδοσία του ηλεκτρικού

ρεύματος, ακόμα και αν στην περιοχή σας
έχει διακοπεί,

• Κλείστε την παροχή νερού, για το ενδε-
χόμενο βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης.

Για να εξετάσετε ένα κτήριο που έχει
πλημμυρίσει:

• Φορέστε κλειστά παπούτσια ώστε να
αποφύγετε τραυματισμούς από αντικείμενα
ή ανωμαλίες στο έδαφος,

• Εξετάστε τους τοίχους, τις πόρτες, τις
σκάλες και τα παράθυρα,

• Εξετάστε τα δίκτυα του ηλεκτρικού ρεύ-
ματος, ύδρευσης και αποχέτευσης.

Μέτρα αυτοπροστασίας από πλημμύρες:
• Αν δεν είναι απόλυτη ανάγκη, αποφεύ-

γετε να διακινήστε όταν ο καιρός είναι άσχη-
μος και πέφτουν καταρρακτώδεις βροχές,

• Αν οδηγείτε και υπάρχει κακοκαιρία ή
κακή ορατότητα, σταματήστε το αυτοκίνητο
σας στην άκρη του δρόμου, ανάψτε τα μικρά
φώτα και μείνετε μέσα σ’ αυτό μέχρι να πε-
ράσει η κακοκαιρία,

• Αν πρέπει να ταξιδέψετε, να είστε πολύ
προσεκτικοί, να χρησιμοποιείτε πάντοτε χα-
μηλές ταχύτητες και να έχετε υπόψη πως,
συνήθως, λόγω του νερού δεν λειτουργούν
τα φρένα,

• Μην προσπαθήσετε να περάσετε πεζοί
ένα πλημμυρισμένο δρόμο ή περιοχή,

• Μην προσπαθήσετε να περάσετε ένα γε-
φύρι, όταν το νερό ξεπερνά το ύψος του γε-

φυριού,
• Μην προσπαθήσετε να περάσετε με αυ-

τοκίνητο ένα πλημμυρισμένο δρόμο. Κατα-
φύγετε σε ψηλότερο μέρος, γιατί πάντοτε
υπάρχει κίνδυνος να ανέβει η στάθμη του
νερού και να το παρασύρει,

• Μη δοκιμάσετε να περάσετε ένα ποταμό
πεζοί, με ποδήλατο, με μοτοσικλέτα ή με αυ-
τοκίνητο, όταν τα νερά έχουν καλύψει τα χα-
μηλά γεφυράκια που βρίσκονται στην κοίτη
του ποταμού,

• Απομακρύνετε το αυτοκίνητο σας και
άλλο εξοπλισμό από υπόγειους ή άλλους
χώρους που δυνατόν να πλημμυρίσουν,

• Λάβετε οποιαδήποτε άλλα μέτρα απαι-
τούνται για να μην πλημμυρίσει η κατοικία
ή το υπόγειο σας.

Μέτρα αυτοπροστασίας από κεραυνούς
Αν βρίσκεστε στο σπίτι:
• Να θέσετε αμέσως εκτός λειτουργίας

τους ηλεκτρικούς διακόπτες,
• Κλείστε τις πόρτες και τα παράθυρα και

περιοριστείτε στο εσωτερικό του κτηρίου,
μακριά από παράθυρα, τζάκια, θερμάστρες,
ηλεκτρικές συσκευές (τηλεόραση – ραδιό-
φωνο), σωλήνες και άλλα μεταλλικά αντι-
κείμενα. Η κεραία της τηλεόρασης ή άλλες
κεραίες ελκύουν τον κεραυνό. Αποφύγετε
τις μπανιέρες, τις βρύσες του νερού και τους
νεροχύτες, επειδή οι μεταλλικές σωλήνες
μπορούν να μεταφέρουν την ηλεκτρική
ενέργεια. n

Οδηγίες της Πολιτικής Άμυνας για ασφάλεια σε συνθήκες πλημμυρών

ΗΥπηρεσία Ανταγωνισμού και Προ-
στασίας Καταναλωτών προτρέπει
τους καταναλωτές να είναι πολύ

προσεκτικοί στις αγορές τους μέσω του
ιστοχώρου κοινωνικής δικτύωσης facebook.

Επισημαίνεται ότι η Υπηρεσία, σε ενδεχό-
μενη παραπλάνηση των καταναλωτών, δεν
μπορεί να προβεί σε οποιεσδήποτε ενέργειες
διερεύνησης γιατί τις περισσότερες φορές
αδυνατεί να εντοπίσει το πρόσωπο, το οποίο

προσφέρει συγκεκριμένα προϊόντα προς πώ-
ληση μέσω του facebοοk. Επιπλέον, δεν μπο-
ρεί να στοιχειοθετηθεί οποιαδήποτε παρά-
βαση, γιατί, στις πλείστες των περιπτώσεων,
δεν πρόκειται για εταιρείες, αλλά για φυσικά
πρόσωπα.

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι καταναλω-
τές μπορούν να επικοινωνούν με λειτουρ-
γούς της Υπηρεσίας στα τηλέφωνα: 1429 -
Γραμμή Καταναλωτή, 22867122, 22867140.n

Προσοχή σε αγορές μέσω facebook
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Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ. 13

Προϊόντα που περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες

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

το καταναλωτικό κοινό ότι σύμφωνα με πλη-
ροφορίες που έχουν καταχωρηθεί στο Σύ-
στημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών
για Ασφάλεια Προϊόντων πλην τροφίμων
(RAPEX) της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν κυ-
κλοφορήσει στην κοινοτική αγορά τα πιο
κάτω προϊόντα τα οποία θεωρείται ότι περι-
κλείουν κινδύνους: 

• Γυναικεία σανδάλια επωνυμίας «Fosco»
με κωδικό 2333205123. Το προϊόν είναι κα-

τα σ κ ε υ α σ μ έ ν ο
στην Καμποτία,
εντοπίστηκε στην
αγορά της Ισπα-
νίας και περιέχει

εξασθενές χρώμιο, ουσία η οποία μπορεί να
προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις.

• Ζώνη επωνυμίας «Xuna Accessoires» με
κωδικό GT1799.
Το προϊόν είναι κι-
νεζικής κατα-
σκευής, εντοπί-

στηκε στην αγορά της Γερμανίας και περιέχει
εξασθενές χρώμιο, ουσία η οποία μπορεί να
προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις.

• Ανδρικά σανδάλια επωνυμίας «ELE-
VEN» με κωδικό
MMS11161. Το
προϊόν είναι ινδι-
κής κατασκευής,
εντοπίστηκε στην
αγορά της Ισπα-

νίας και περιέχει εξασθενές χρώμιο, ουσία η
οποία μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αν-

τιδράσεις.
• Παιδική κούκλα επωνυ-

μίας «cb», με κωδικό
No.6638. Το προϊόν είναι κι-
νεζικής κατασκευής, εντοπί-
στηκε στην αγορά της Σλο-
βενίας και περιέχει την το-
ξική για την αναπαραγωγή
ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυ-
λεξυλ) εστέρα (DEHP) σε
ποσοστό μεγαλύτερο από το
μέγιστο επιτρεπόμενο από τη

νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.
• Παιδικό αδιάβροχο επωνυμίας «KiK», με

barcode 10934008721324000799. Τo προϊόν
είναι κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε

στην αγορά της Γερμα-
νίας και περιέχει αζω-
χρωστικές οι οποίες απε-
λευθερώνουν τις καρκι-
νογόνες ουσίες βενζιδίνη
και 3,3 διμεθοξυβενζιδίνη
σε ποσοστό μεγαλύτερο
από το μέγιστο επιτρεπό-

μενο από τη νομοθεσία όριο.
• Θέρμος με την επωνυμία «DAYDAYS»

και κωδικό 15630. Το προ-
ϊόν είναι κινεζικής κατα-
σκευής, εντοπίστηκε στην
αγορά της Ιταλίας και πε-
ριέχει ίνες αμιάντου, υλικό
που έχει χαρακτηρισθεί ως
καρκινογόνο και απαγο-
ρεύεται η χρήση του.

• Μπότες επωνυμίας
«COOLWAY» με διάφορους κωδικούς. Τα
προϊόντα είναι ινδικής κατασκευής, εντοπί-

στηκαν στην αγορά της Ισπανίας και περιέ-
χουν εξασθενές χρώμιο, ουσία η οποία μπο-
ρεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις.

• Παιδική κούκλα επωνυ-
μίας «ABABABY», με κωδικό
MA-1.  Το προϊόν είναι κινε-
ζικής κατασκευής, εντοπί-
στηκε στην αγορά της Ουγ-
γαρίας και περιέχει την τοξική
για την αναπαραγωγή ουσία
Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ)
εστέρα (DEHP) σε ποσοστό
μεγαλύτερο από το μέγιστο
επιτρεπόμενο από τη νομοθε-

σία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.
• Παιδική κούκλα

ονομασίας «Frozen», με
κωδικό 1203A. Το προ-
ϊόν  είναι κινεζικής κατα-
σκευής (είναι πιθανόν
να αποτελεί απομί-
μηση), εντοπίστηκε
στην αγορά του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου  και περιέ-
χει την τοξική για την
αναπαραγωγή ουσία
Φθαλικό δις (2-αιθυλε-
ξυλ) εστέρα (DEHP) σε
ποσοστό μεγαλύτερο από
το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία
όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.

• Παιδική κούκλα επωνυμίας «Sweet Fash-
ion», με κωδικό  No.8328. Το προϊόν είναι κι-

νεζικής κατασκευής, εντοπί-
στηκε στην αγορά της Σλοβε-
νίας και περιέχει την τοξική
για την αναπαραγωγή ουσία
Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ)
εστέρα (DEHP) σε ποσοστό
μεγαλύτερο από το μέγιστο
επιτρεπόμενο από τη νομοθε-
σία όριο που είναι 0,1% κατά
βάρος.

• Παιδική
κούκλα επωνυ-
μίας «CI-

GIOKI» με κωδικό 5601. Το
προϊόν είναι κινεζικής κατα-
σκευής, εντοπίστηκε στην
αγορά της Σλοβενίας και πε-
ριέχει την τοξική για την ανα-
παραγωγή ουσία Φθαλικό δις
(2-αιθυλεξυλ) εστέρα
(DEHP) σε ποσοστό μεγαλύ-
τερο από το μέγιστο επιτρε-
πόμενο από τη νομοθεσία
όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.

Περισσότερες πληροφορίες για τα πιο
πάνω προϊόντα είναι καταχωρημένες στην
ιστοσελίδα του RAPEX:
http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/r
apex_archives_en.cfm

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί το
καταναλωτικό κοινό, σε περίπτωση που εν-
τοπίσει τα πιο πάνω προϊόντα στην κυ-
πριακή αγορά, να ενημερώσει σχετικά τους
αρμόδιους λειτουργούς του Τμήματος Επι-
θεώρησης Εργασίας στα τηλέφωνα
22405637, 22405611 και 22405609. n

ΗCyta καταγγέλλει προσπάθειες πα-
ραπλάνησης των πελατών της, αλλά
και του κοινού γενικά, από επιτήδει-

ους, οι οποίοι διενεργούν κλήσεις από το
εξωτερικό προς ανυποψίαστους συνδρομη-
τές, κυρίως της σταθερής τηλεφωνίας. Οι
ενοχλητικές κλήσεις εμφανίζονται να προέρ-
χονται από τον  αριθμό +24ΧΧΧΧ35, ο
οποίος παρουσιάζεται να ανήκει στο δίκτυο
σταθερής τηλεφωνίας της Cyta, αλλά πρό-
κειται για πλασματικό αριθμό, κάτι που απο-
τελεί μια συνήθη τακτική σε παρόμοια περι-
στατικά απάτης.

Σύμφωνα με τη νέα αυτή απάτη, οι επιτή-
δειοι 

• συστήνονται σαν μηχανικοί του Κέντρου
Υποστήριξης της Microso, οι οποίοι προ-
σφέρονται να βοηθήσουν σε δήθεν επίλυση
προβλημάτων ασφάλειας του υπολογιστή,  

• οδηγούν τους ανυποψίαστους συνδρο-
μητές σε διαδικτυακό ιστοχώρο (www.team-
viewer.com), μέσου του οποίου αποκτούν
απομακρυσμένη πρόσβαση, 

• ζητούν την ενεργοποίηση συγκεκριμένου
συνδέσμου (link), που στην ουσία αποτελεί
κακόβουλο λογισμικό, το οποίο μπλοκάρει
όλες τις λειτουργίες του υπολογιστή,

• ζητούν στοιχεία πιστωτικών καρτών για
δήθεν εκτέλεση της εργασίας, με το πρό-
σχημα ανάγκης πληρωμής κάποιου ποσού

για ξεκλείδωμα του υπολογιστή.
Με τις πρώτες καταγγελίες πελατών στο

Τηλεφωνικό Κέντρο της Cyta, οι αρμόδιες
υπηρεσίες ασφάλειας του Οργανισμού εξέ-
τασαν τα περιστατικά και αφού επιβεβαί-
ωσαν ότι αφορούσαν απάτη, προχώρησαν σε
φραγή διεθνών εισερχόμενων κλήσεων από
το συγκεκριμένο αριθμό, καθώς και συγκε-
κριμένου διαδικτυακού ιστοχώρου, προστα-
τεύοντας τους πελάτες Cyta. 

Παρά τα μέτρα που λήφθηκαν, η Cyta συ-
στήνει την προσοχή στο κοινό, δεδομένου
ότι δεν αποκλείεται το φαινόμενο να συνε-
χιστεί, με χρήση άλλου αριθμού και διαφο-
ρετικού διαδικτυακού ιστοχώρου, γι’ αυτό

και συμβουλεύει τους αποδέκτες τέτοιων
κλήσεων:

• να μην απαντούν,  
• να μην δίνουν, σε καμία περίπτωση, προ-

σωπικά τους ή άλλα στοιχεία,
• να ενημερώνουν αμέσως τις αρμόδιες

αρχές, όπως είναι το Γραφείο Καταπολέμη-
σης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Αστυνο-
μίας στους αριθμούς 22607250 ή 22808200, ή
Γραμμή Επικοινωνίας του Πολίτη στο 1460
και ο τηλεπικοινωνιακός παροχέας τους.

Για τη Cyta, ο αριθμός στον οποίο οι πε-
λάτες της μπορούν να καλούν χωρίς χρέωση,
είναι το Κέντρο Τηλεξυπηρέτησης 132. n

Cyta: Προσοχή από απάτη PHONE SCAM 
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ΗΑΕΚ Λάρνακας επέστρεψε στις επι-
τυχίες μετά την ήττα στην 7η αγωνι-
στική από τη Νέα Σαλαμίνα (2-1).

Πέρασε αλώβητη από το Δασάκι, κερδίζον-
τας τον τοπικό Εθνικό Άχνας με 0-2 και
έπιασε στην κορυφή του βαθμολογική πί-
νακα τον ΑΠΟΕΛ.

Οι γαλαζοκίτρινοι της Λευκωσίας αγωνί-
στηκαν τη Δευτέρα το βράδυ στο ‘Αμμόχω-
στος’ με τη Νέα Σαλαμίνα, το αποτέλεσμα
του οποίου δεν μπορέσαμε να το περιγρά-
ψουμε, αφού ο ‘Δημόσιος Υπάλληλος’ λόγω
της αργίας της 28ης Οκτωβρίου τυπώθηκε
από το απόγευμα της Δευτέρας πριν την διε-
ξαγωγή του αγώνα, για να κυκλοφορήσει
την Τρίτη 27 Οκτωβρίου.

Εντυπωσιακές νίκες πέτυχαν η Ανόρθωση
επί του Ερμή Αραδίππου με 4-0, η Ομόνοια
συνέτριψε στο ΓΣΠ την Πάφο με 6-0, ενώ η
Δόξα Κατωκοπιάς πέτυχε σπουδαία βαθμο-
λογική νίκη επί της Ένωσης Παραλιμνίου με
2-1 και βελτίωσε σημαντικά τη βαθμολογική
της θέση, αφού τώρα πέρασε για πρώτη
φορά στην 8η θέση με εννέα βαθμούς.

Πρώτη εκτός έδρας νίκη πέτυχε ο Απόλ-
λωνας, αφού στο ‘Τάσος Μάρκου’ δάμασε

την Αγία Νάπα
με 3-0 και κρα-
τήθηκε μέσα
στο γκρουπ
των πρωτοπό-
ρων. Νέα οδυ-
νηρή ήττα δέχ-
θηκε η ΑΕΛ,
αυτή τη φορά
την γνώρισε
από τον συμπο-
λίτη της Άρη με
2-1. Οι πράσι-
νοι της Λεμε-
σού ανέβηκαν
τώρα στην 9η
θέση με επτά
βαθμούς, όσους
έχει και η ΑΕΛ.
Αυτή ήταν και η
δεύτερη συνε-

χής νίκη για τον Άρη, που προηγήθηκε αυτή
επί της Ένωσης Παραλιμνίου με 2-1.
Επιστροφή στις νίκες η ΑΕΚ

Η ΑΕΚ Λάρνακας επέστρεψε στις επιτυ-
χίες και μάλιστα μέσα στην καυτή έδρα του
Εθνικού (ήταν η πρώτη εντός έδρας ήττα),
αφού τον δάμασε με 2-0 και συνέχισε την
ανοδική της πορεία προς τον τίτλο.

Αυτή ήταν η Πέμπτη εκτός έδρας νίκη για
την ΑΕΚ που έχει το απόλυτο μέχρι την 8η
αγωνιστική στους εκτός έδρας αγώνες. Τα
γκολ πέτυχαν οι Μοντέιρο στο 34΄ με απευ-
θείας φάουλ και Άλβες στο 90΄.
Πρώτη νίκη εκτός ο Απόλλωνας

Άργησε αρκετά ο Απόλλωνας, αλλά πέ-
τυχε την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτά-
θλημα, μακριά από τη Λεμεσό. Τα δύο γκολ
στο πρώτο ημίχρονο, βοήθησαν σημαντικά
την ομάδα του Πέδρο Εμμανουέλ, να μην
μπει σε περιπέτειες απέναντι στην Αγία
Νάπα στο ‘Τάσος Μάρκου’. Τελικό αποτέλε-
σμα 0-3. Τα γκολ Γκιε, Φρέριε, Ντα Σίλβα.
Λαχτάρησε αλλά πήρε το τρίποντο.

Μπορεί η Ανόρθωση να σπατάλησε ένα
ολόκληρο ημίχρονο για να θυμηθεί να παίζει
μπάλα, ωστόσο όταν αποφάσισε να το πρά-
ξει στο β΄ ημίχρονο ήταν πραγματική καται-

γίδα. Συνέτριψε τον Ερμή με σκορ 4-0 και
επανέφερε πλατιά χαμόγελα και αισιοδοξία
στις τάξεις της.

Τα γκολ, Εντλοβού, Λαίφης, Αβραάμ (2).
Στον πάγκο του Ερμή Αραδίππου έκανε το

ντεμπούτο του ο Νίκος Παναγιώτου, που
γνώρισε και την ήττα από την πρώτη του
ομάδα την Ανόρθωση.
Ξέσπασε με εξάρα…

Η Ομόνοια ξαναβρήκε τη χαμένη της ταυ-
τότητα και αφού συνέτριψε με 6-0 την Πάφο,
πάει με άλλη ψυχολογία και άλλη αγωνι-
στική διάθεση στα δύο επόμενα ντέρμπι με
ΑΕΚ εκτός και με τον ΑΠΟΕΛ. Δύο κομβικά
ντέρμπι που ενδέχεται να καθορίσουν και τη
μελλοντική της πορεία στο φετινό πρωτά-
θλημα.

Η Πάφος από το 13΄ έμεινε με δέκα παί-
κτες, αφού αποβλήθηκε ο τερματοφύλακας
της Ρόι, σε ανατροπή του Κιρμ. Το πέναλτι
κτύπησε ο Ασίς. Τα άλλα τέρματα πέτυχαν
δύο ο Σκέμπρι και από ένα οι Οικονομίδης,
Κιρμ και Εζέ.
Η Δόξα πήρε το τρίποντο

Σπουδαία νίκη σ’ ένα σημαντικό και για τις
δύο ομάδες παιχνίδι πέτυχε στο Μακάρειο
Στάδιο η Δόξα Κατωκοπιάς, επικρατώντας
της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου με 2-1. Ο
Λόπεθ και ο Ρικάρντο πέτυχαν τα γκολ για
την προσφυγική ομάδα, ενώ για τους Παρα-
λιμνίτες σκόραρε ο Βούκσεβιτς.
Πήρε φόρα… κατηφόρα η ΑΕΛ

Ανεβαίνει ο Άρης. Βυθίζεται η ΑΕΛ. Η
‘ελαφρά ταξιαρχία’ υποχρέωσε τους γαλαζο-
κίτρινους σε ακόμη μία ήττα, πανηγυρίζον-
τας παράλληλα τη δεύτερη της συνεχόμενη
νίκη. Με γκολ των Μπανγκούρα και Μα-
ραγκουδάκη, αλλά και την… τύχη αφού η
ΑΕΛ απώλεσε πέναλτι στο 90΄ με την μπάλα
να κτυπά στο οριζόντιο δοκάρι, ανέβηκε
στην 10η θέση, ενώ η ΑΕΛ έπεσε στην 12η.

Το 1-0 το πέτυχε ο Μπανγκούρης, ισοφά-
ρισε η ΑΕΛ με κεφαλιά στο 77΄ με τον
Νιάνγκ, έχασε πέναλτι στο 90΄ με τον Σοά-
ρες και με το γκολ του Μαραγκουδάκη στο
84΄ έμεινε στο 2-1.
Η συνέχεια

Στην 9η αγωνιστική θα έχουμε μόνο ένα
ντέρμπι και αυτό είναι στο ΓΣΖ, μεταξύ της
ΑΕΚ και της Ομόνοιας. Ένα παιχνίδι για
γερά νεύρα, πλούσιο σε φάσεις αναμένουμε
χωρίς το μεγάλο φαβορί, αφού οι δύο αντί-
παλοι προέρχονται από νίκες και σε πολύ
καλή αγωνιστική κατάσταση. Η ΑΕΚ με νίκη
θα συνεχίσει την ανοδική της πορεία προς
τον τίτλο και οι πράσινοι με νίκη θα πάνε
ακόμα πιο ψηλά βαθμολογικά και καλύτερη
ψυχολογία  ενόψει του ντέρμπι με τον
ΑΠΟΕΛ. Το παιχνίδι θα διεξαχθεί την Κυ-
ριακή 1η Νοεμβρίου.

Το Σάββατο ο ΑΠΟΕΛ θα φιλοξενήσει
στο ΓΣΠ τον Εθνικό Άχνας και αναμένεται
ότι εύκολα ή δύσκολα θα περάσει το εμπόδιο
της Άχνας, αφού είναι το μεγάλο φαβορί.

Την ίδια μέρα ο Απόλλωνας θα έχει για αν-
τίπαλό του στο Τσίρειο την πολύ καλή μέχρι
στιγμής Δόξα. Είναι το φαβορί του αγώνα,
όμως η προσφυγική ομάδα είναι σκληροτρά-
χηλη και ικανή να πάρει το θετικό αποτέλε-
σμα.

Στο ‘Αμμόχωστος’ ο Ερμής παίζει τα…
ρέστα του! Η νίκη επί της Αγίας Νάπας είναι
μονόδρομος, άλλο αποτέλεσμα θα τον οδη-
γήσει σε περιπέτειες… υποβιβασμού. Το ίδιο

φυσικά ισχύει και για την Αγία Νάπα.
Στο ‘Τάσος Μάρκου’ το Παραλίμνι θα έχει

για αντίπαλό του την ΑΕΛ. Ένα παιχνίδι κα-
θοριστικό για τους δύο αντιπάλους και μόνο
με νίκη θα αισιοδοξούν για τη συνέχεια του
πρωταθλήματος να μην πέσουν σε περιπέ-
τειες και στο βάθος… στο β΄ γκρουπ.

Στο Παφιακό η τοπική Πάφος μετά το δια-
συρμό του 6-0 από την Ομόνοια, τώρα θα
έχει νέο μεγάλο ντέρμπι με την Ανόρθωση.
Εκτός η Πάφος δεν τα πάει καλά, εντός
όμως είναι αήττητη και η Ανόρθωση ο νέος
μεγάλος πονοκέφαλός της. Η ‘Κυρία’ το
γνωρίζει και θα ταξιδεύσει στην Πάφο χωρίς
καμιά υποτίμηση για να πάρει το τρίποντο.

Η αυλαία της 9ης αγωνιστικής θα συμ-
πληρωθεί με τον αγώνα της Δευτέρας με-
ταξύ του Άρη και της Νέας Σαλαμίνας.
ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Δεν το κουνάει από την κορυφή η Καρ-
μιώτισσα

Η Καρμιώτισσα οδηγεί σταθερά την
κούρσα του πρωταθλήματος της Β΄ Κατηγο-
ρίας μετά τη νίκη της με 2-1 στο ‘Γρηγόρης
Αυξεντίου’, απέναντι στον ΑΣΙΛ Λύσης. Η
Καρμιώτισσα είναι μόνη στην κορυφή με 15
βαθμούς. Ο δεύτερος στη βαθμολογία
Οθέλλος (13 β.), επικράτησε του Διγενή με
2-1 στην Ορόκλινη.

Στην Πόλη Χρυσοχούς διεξήχθη το παι-
χνίδι της αγωνιστικής, όπου η τοπική ΕΝΑΔ
και η Αναγέννηση Δερύνειας μοιράστηκαν
βαθμούς και εντυπώσεις (3-3).

Ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από την
Παρεκκλησιά με 1-0 και διατηρήθηκε για
άλλη μια αγωνιστική στην 3η θέση με 12
βαθμούς.

Σχετικά εύκολο έργο είχε η ΑΕΖ που επι-
κράτησε με 2-0 στην Ερήμη του τοπικού
Νίκου & Σωκράτη.

Στη Λακατάμια το ΘΟΪ δάμασε την Ομό-
νοια Αραδίππου με 1-0 και βελτίωσε σημαν-
τικά την βαθμολογική του θέση, ενώ αντί-
θετα η Ομόνοια παρέμεινε στην 9η θέση.
Τέλος η Ελπίδα και η ΠΑΕΕΚ συνθηκολό-
γησαν στην λευκή ισοπαλία (0-0). Ένα απο-
τέλεσμα που δεν ικανοποιά τους δύο αντι-
πάλους.
Αλλαγή σκηνικού στην Γ΄ Κατηγορία

Αλλαγή σκηνικού στην κορυφή της κορυ-
φής έφερε η 6η αγωνιστική του πρωταθλή-
ματος Γ΄ Κατηγορίας. Τρεις ομάδες, η
ΜΕΑΠ, ο Χαλκάνορας και η Αλκή, συγκα-
τοικούν στο ρετιρέ με 13 βαθμούς.

Η ΜΕΑΠ Π. Χωρίου υποχρέωσε τον Χαλ-
κάνορα στην πρώτη φετινή του ήττα στο
ντέρμπι της αγωνιστικής με 2-0.

Σε αυτή την εξέλιξη έπαιζε ρόλο και η
εκτός έδρας ήττα του Ακρίτα Χλώρακα από
την ΑΠΕΠ με 1-0. Η Αλκή συνέχισε την
ανοδική της πορεία κερδίζοντας εύκολα τον
Διγενή Μόρφου με 3-0.

Ηρακλής και Ακρίτας παρέμειναν στη δεύ-
τερη θέση του πίνακα με 12 βαθμούς, καθώς
ηττήθηκαν από την Ολυμπιάδα Λυμπιών 0-1
και την ΑΠΕΠ αντίστοιχα.

Τα άλλα αποτελέσματα είναι:
Εθνικός Άσσιας – Π.Ο. Ορμήδειας 0-1
Αμαθούς – Αχυρώνας 1-1
Εθνικός Λατσιών – Ε.Ν.Υ. Διγενής 0-1
Κούρρης – Π.Ο. Ξυλοτύμπου 1-2.

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΣΤΟΚ
Τον πρώτο της βαθμό στο φετινό πρωτά-

θλημα της Επίλεκτης Κατηγορίας της ΣΤΟΚ

πήρε η Ένωση Κοκκ/θιάς η οποία εξήλθε ισό-
παλη στην έδρα της με την Ασπίδα Πύλας
(1-1). Ισοπαλία 3-3 έφερε και η πρωτοπόρος
ΑΠΕΑ με την ΑΕΝ, ενώ ο Λειβαδιακός γνώ-
ρισε την ήττα εκτός από το Φρέναρος με 
2-1. Ήταν η πρώτη ήττα για τα Λειβάδια. Στη
βαθμολογία η ΑΠΕΑ είναι στην κορυφή με
16 βαθμούς και ακολουθεί με 15 ο Λειβαδια-
κός.
Κρίσιμη η 4η αγωνιστική για τον ΑΠΟΕΛ

Σ’ ένα κομβικό σημείο στον 11ον όμιλο
του Γιουρόπα Λιγκ, ο ΑΠΟΕΛ φώναξε
‘παρών’ απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης 
(2-1), διατηρώντας πιθανότητες για πρό-
κριση. Ασφαλώς θα είχε πολύ μεγάλη σημα-
σία η επιτυχία του, εάν Σπάρτα Πράγας δεν
αποσπούσε βαθμό απέναντι στη Σάλκε μέσα
στην Γερμανία (2-2). Όπως έχουν διαμορ-
φωθεί τα βαθμολογικά δεδομένα, η ομάδα
του Κετσπάγια καλείται να κερδίσει τον
αγώνα στην Τρίπολη που θα διεξαχθεί στις 5
Νοεμβρίου για να μείνει ζωντανή στη μάχη
της δεύτερης θέσης (η πρώτη βασική προ-
ϋπόθεση) ελπίζοντας παράλληλα ότι η
Σπάρτα θα ηττηθεί από τη Σάλκε, αυτή τη
φορά στην Τσεχία.

Γιατί σε περίπτωση που ο ΑΠΟΕΛ ντουμ-
πλάρει τις νίκες απέναντι στον Αστέρα φτά-
νοντας στους έξι βαθμούς, αλλά η Σπάρτα
εξέλθει εκ νέου ισόπαλη με τους Γερμανούς,
τότε μπορεί να ισοβαθμεί με τους Τσέχους
στους έξι βαθμούς, αλλά θα παραμείνει στην
3η θέση ένεκα της ήττας με 0-2 στην Πράγα.
Την 5η αγωνιστική η Σπάρτα τα λέει με τον
Αστέρα και ο ΑΠΟΕΛ στην Γερμανία με τη
Σάλκε. Ως εκ τούτου το  πιθανότερο είναι ότι
η διαφορά θα πάει εκ νέου στους τρεις βαθ-
μούς και στη τελευταία αγωνιστική οι γαλα-
ζοκίτρινοι θα πρέπει να επιβληθούν στο ΓΣΠ
με 3-0 των Τσέχων ώστε να είναι αυτοί που
θα ‘πετάξουν’ στους 32 της διοργάνωσης.

Ασφαλώς θα είναι διαφορετικό το σκηνικό
εάν στην αμέσως επόμενη στροφή του Ομί-
λου η Σάλκε επιβληθεί της Σπάρτα και ο
ΑΠΟΕΛ κερδίσει τον Αστέρα. Η ομάδα του
Κετσπάγια θα χρειάζεται απλά τη νίκη στο
φινάλε και όχι τη νίκη με σκορ 3-0, νοουμέ-
νου  πάντοτε πως στην 5η αγωνιστική δεν
θα προκύψει έκπληξη (Σπάρτα – Αστέρας,
Σάλκε – ΑΠΟΕΛ). 

Η νίκη του ΑΠΟΕΛ επί του Αστέρα Τρί-
πολης θα βάλει στα ταμεία του 360.000
ευρώ.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1) Σάλκε 7
2) Σπάρτα 5
3) ΑΠΟΕΛ 3
4) Αστέρας 1. n

ΑΕΚ – Ομόνοια στο ντέρμπι της 9ης αγωνιστικής
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Tι είπαν... Tι έγραψαν
Η Τουρκία θα πρέπει να ανταποκριθεί και
στις κυπρογενείς υποχρεώσεις της για να
ανοίξουν κεφάλαια που την ενδιαφέρουν
στην ενταξιακή της πορεία.
Νίκος Αναστασιάδης,
Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

H δημιουργική συνεργασία Ελλάδας-Γαλ-
λίας «παίρνει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα που
αφορά το μέλλον της Ευρώπης».
Αλέξης Τσίπρας,
Πρωθυπουργός της Ελλάδας.

Η Γαλλία θα συνεχίσει να είναι στο πλευρό
της Ελλάδας και να τη στηρίζει στην εφαρ-
μογή των μεταρρυθμίσεων.
Φρανσουά Ολάντ,
Πρωθυπουργός της Γαλλίας.

Δεν θα πρέπει η προσφυγική κρίση να οδη-
γήσει σε αναζωπύρωση των εντάσεων στα
Βαλκάνια.
Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάγερ,
ΥΠΕΞ της Γερμανίας.

Η Τουρκία είναι χώρα κλειδί για την αντιμε-

τώπιση του προσφυγικού.

Μάρτιν Σουλτς,

Πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου.

Οι Ισραηλινοί και οι Παλαιστίνιοι βρίσκον-

ται στο χείλος μιας νέας καταστροφής.

Μπαν Γκι Μουν,

ΓΓ του ΟΗΕ.

Oι θετικές εξελίξεις στο στρατιωτικό μέτωπο
στη Συρία θα παράσχουν μια βάση για μα-
κροπρόθεσμη πολιτική επίλυση.
Βλαντιμίρ Πούτιν,
Πρόεδρος της Ρωσίας.

Εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου στο σύνολο
της ηγεσίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας και
στον ρωσικό λαό για τη βοήθεια που δίνουν
στη Συρία.
Μπασάρ αλ Άσαντ,
Πρόεδρος της Συρίας.

μοιράζει εκατομμύρια
βοηθά τον τόπο μας

Tο Kρατικό Λαχείο

Το ΟΧΙ που πρόταξε το έθνος πριν 75 χρόνια στην ιταμή
απαίτηση του Μουσολίνι να ανοίξουν οι πύλες της Ελ-
λάδας στις στρατιές του, το ΟΧΙ του ηρωϊκού ελληνι-

κού λαού στις σιδερόφρακτες ταξιαρχίες του φασισμού εξα-
κολουθεί να εμπνέει και να ενθαρρύνει δίνοντας ελπίδα και
για νίκη και στους σημερινούς αγώνες όλων ων Ελλήνων. 

Με θαυμασμό αλλά και περηφάνια για τον ηρωισμό, την
αυτοθυσία και την πίστη
στη νίκη των στρατευμέ-
νων και των εθελοντών
του 1940 στο κάλεσμα για
αγώνα κατά του εισβολέα
αντλούμε και στην Κύπρο
και στην Ελλάδα θάρρος
και στους σημερινούς μας
αγώνες σε ένα άλλο εξ
ίσου δυσχερή αν όχι δυ-
σχερέστερο αγώνα που
πάλι καλείται το έθνος να
διεξάγει στην Κύπρο όσο
και στην Ελλάδα. 

Εμπνεόμαστε από τον
ηρωισμό και τα κατορθώ-
ματα των αδελφών μας
του 1940 που με δέος τα
παρακολουθούσε το παγ-
κόσμιο αντλώντας από αυτά την τόσο αναγκαία ελπίδα για
ευνοϊκή προοπτική και έξοδο από  το καταθλιπτικό περι-
βάλλον που εξελικτικά επέβαλλε η ναζιστική λαίλαπα κατα-
κτώντας τη μια μετά την άλλη τις Ευρωπαϊκές χώρες. Χει-
ροκροτούσαν τότε όλοι οι φιλελεύθεροι λαοί  τις νίκες των
καταπονημένων Ελλήνων που αγωνίζονταν στις χιονοσκε-
πείς κορφές της Πίνδου τρέποντας σε άτακτη φυγή και πα-
ράδοση τις στρατιές του Ιταλικού φασισμού. 

Ακολούθησε η επέμβαση της πάνοπλης ναζιστικής Γερμα-
νίας που δεν μπορούσε να αφήσει το Ιταλό της σύμμαχο στη
πορεία της υποχώρησης. Σε λίγες μέρες η Γερμανική σβά-
στικά ανυψωνόταν παράταιρα στον ιερό βράχο της Ακρό-
πολης αλλά το τελικό αποτέλεσμα γράφτηκε στην Κρήτη
όπου οι κατακτητές αντιμετώπισαν τον αδάμαστο Κρητικό
λαό. Αυτή η εξέλιξη καθυστέρησε τα πανευρωπαϊκά σχέδια
του Φύρερ και προδιέγραψε και το την τελική ήττα του να-
ζισμού που ανέμενε όπως και ο Ιταλός σύμμαχος του ένα
απλό περίπατο αναψυχής για τα στρατεύματα του στην Ελ-
λάδα. 

Την καθυπόταξη της καθημαγμένης Ελλάδας ακολούθησε

το ανείπωτο δράμα του Ελληνικού λαού στα χρόνια της κα-
τοχής. Δεν σταμάτησε όμως να αγωνίζεται ο αδούλωτος Ελ-
ληνικός λαός στα βουνά και στις πόλεις επιφέροντας μεγάλα
πλήγματα στις κατοχικές δυνάμεις που απαντούσαν με μαζι-
κές συλλήψεις, άγρια βασανιστήρια, εκτελέσεις αγωνιστών
αλλά και ολόκληρων κοινοτήτων σε μια προσπάθεια να κάμ-
ψουν το σθένος και την αντίσταση του Ελληνικού λαού. 

Το έθνος δεν παραδό-
θηκε. Τα μαύρα χρόνια της
κατοχής παρέμειναν και
χρόνια ηρωϊκής αντίστασης
μέχρι τη μέρα που ήλθε το
φως της απελευθέρωσης,
την οποία δυστυχώς ακο-
λούθησε ο αδελφοκτόνος
εμφύλιος που κράτησε
πολλά χρόνια εκτρέφοντας
διαμάχες και βαθειές διαφο-
ρές που αντιμάχονται την
πρόοδο.

Από το ΟΧΙ του 1940 και
ό,τι το ακολούθησε παίρ-
νουμε διπλό δίδαγμα. Να
μην απογοητευόμαστε και
να μην εγκαταλείπουμε τον
αγώνα μετά από μια ήττα

και να μην επιτρέψουμε αίτια και διαφορές που εκτρέφουν
τη διαμάχη και το διαχωρισμό του λαού.  

Μας καθοδηγούν τα διδάγματα του ΟΧΙ του ’40 και στους
σημερινούς μας αγώνες. Για μας στην ιδιαίτερη μας πατρίδα
αντλούμε από το ΟΧΙ την επιταγή για ηρωική επιμονή και
αντίσταση στην πορεία που οφείλουμε να ακολουθήσουμε.
Στο πολιτικό μας πρόβλημα οι επιταγές του 1940 είναι να
προβάλουμε το δικό μας ΟΧΙ σε απαιτήσεις της κατοχικής
Τουρκίας που συνεχίζει να παραβιάζει κατάφωρα τα δικαιώ-
ματα μας και να  αγνοεί τις εντολές της διεθνούς κοινότητας.
Εξ ίσου καθοδηγητικά είναι τα μηνύματα του 1940 και στο
δύσκολο αγώνα μας για απαλλαγή από τα δεινά που μας επι-
σώρευσε η οικονομική κρίση και οι διαχειρίσεις των επιπτώ-
σεων της στην ιδιαίτερη μας πατρίδα. Αν και στον τομέα
αυτό και πίστη στην τελική του έκβαση. 

Τιμούμε σήμερα την επέτειο του ΟΧΙ του 40. Τιμούμε τους
ήρωες που πρόσφεραν τη ζωή τους στα χιονισμένα βουνά
της Πίνδου και φρονηματιζόμαστε από το δίδαγμα που μας
κληροδότησαν με την αταλάντευτη προσδοκία για το νικη-
φόρο αποτέλεσμα. n

Διαχρονικά τα μηνύματα του έπους του 1940

Η24η Οκτωβρίου κάθε έτους έχει κα-
θιερωθεί από το 1947, ως «Ημέρα
ΟΗΕ» προς τιμήν του Οργανισμού

Ηνωμένων Εθνών. Τα Ηνωμένα Έθνη ιδρύθη-
καν το 1945, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο
Πόλεμο, με στόχο τη διατήρηση της ισορρο-
πίας και ειρήνης μεταξύ των κρατών. Ως μια
«παγκόσμια ένωση κρατών» ο Οργανισμός
προωθεί τη συνεργασία στο διεθνές δίκαιο, την ασφάλεια
και την ειρήνη, την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική
ισότητα.

Η ίδρυση του ΟΗΕ δημιούργησε σε όλους τους λαούς την
προσδοκία ότι η προληπτική πολιτική στη βάση του διαλό-
γου μπορεί να εδραιώσει την παγκόσμια ειρήνη. Γενικά, τα
Ηνωμένα Έθνη αγγίζουν την καθημερινότητα δισεκατομμυ-
ρίων ανθρώπων στον πλανήτη, αφού η δράση τους καλύπτει
θέματα από την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
μέχρι την αντιμετώπιση ανθρωπιστικών καταστροφών, από
τη διαχείριση κρίσεων μέχρι τις παγκόσμιες συμφωνίες αφο-
πλισμού και από την προστασία του περιβάλλοντος έως τα
προγράμματα επισιτιστικής βοήθειας.

Παρά τις όποιες αδυναμίες του, ο ΟΗΕ στα
τόσα χρόνια λειτουργίας του αποτέλεσε και
συνεχίζει να αποτελεί το πλέον αξιόπιστο και
υπεύθυνο βήμα προάσπισης των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών,
καθώς και των αρχών της αυτοδιάθεσης και
ανεξαρτησίας των λαών. Η διατύπωση κρί-
σεων ή επικρίσεων για την αποτελεσματικό-

τητα των Ηνωμένων Εθνών και η αμφισβήτηση της αξίας,
της χρησιμότητας και του ρόλου τους θα πρέπει να αποτε-
λέσει το έναυσμα για εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση του
σημερινού ρόλου του Οργανισμού, ώστε να ανταποκρίνεται
στις απαιτήσεις των λαών και στα νέα κοινωνικά, πολιτικά
και οικονομικά δεδομένα. Ευχή μας είναι ο Οργανισμός
Ηνωμένων Εθνών να μετεξελιχθεί και να εξεύρει εκείνες τις
λύσεις που θα εξασφαλίσουν ότι οι βασικές του αρχές θα κυ-
ριαρχούν στις σχέσεις των κρατών και στη συνεργασία για
την άρση των ανισοτήτων προς όφελος της ανθρωπότητας. 

Με την ευκαιρία της φετινής επετείου εκφράζονται ευχές
κι ελπίδα για περισυλλογή, συναίσθηση των ευθυνών και για
λήψη αποφάσεων προς όφελος όλων των λαών. n

Ευχές κι ελπίδες για τους λαούς 
στην Επέτειο της Παγκόσμιας Ημέρας ΟΗΕ


