
Ύστερα από μακρόχρονες και εντατικές διαβουλεύ-
σεις στο επίπεδο της Μικτής Επιτροπής Προσωπι-
κού, είχε καταστεί δυνατή τελικά η επίτευξη συμ-

φωνίας για αναδιάρθρωση και αναβάθμιση οργανικών
θέσεων επί των συνδυασμένων  Κλ. Α4 και Α7 και συνδυα-
σμένων ΚΛ. Α2, Α5 και Α7 για τις οποίες  απαιτούντο δια-
ζευκτικά προσόντα (Οικονομικοί Κλάδοι, Τεχνικοί, κ.α.).  

Στη συνέχεια όλες οι προσπάθειες της Οργάνωσής μας επι-
κεντρώθηκαν στη συζήτηση του Συμπληρωματικού Προ-
ϋπολογισμού στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών
και Προϋπολογισμού.  Η διαδικασία στην Επιτροπή αυτή
διήρκησε από τον Απρίλιο μέχρι αρχές Ιουλίου του 2007, ότε
το θέμα παραπέμφθηκε στην ολομέλεια της Βουλής.  Στο με-
σοδιάστημα αυτό η Οργάνωσή μας παρευρέθηκε στις συνε-
δριάσεις της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και με γραπτά
διαβήματα, αλλά και διά ζώσης έδωσε όλες τις ζητηθείσες
πληροφορίες και στοιχεία, σε σχέση με τις συμφωνίες που
επιτεύχθηκαν.  Επίσης η ηγεσία της Οργάνωσής μας είχε συ-
ναντήσεις και με τις ηγεσίες των Κοινοβουλευτικών Κομμά-
των, από τις οποίες ζήτησε τη θετική συμβολή τους για έγ-
κριση από τη Βουλή των υπό αναφορά συμφωνιών.

Τελικά, η ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε το συμπληρω-
ματικό Προϋπολογισμό στο σύνολό του, ο οποίος και δημο-
σιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 25
Ιουλίου του 2007.  

Συγκεκριμένα οι ρυθμίσεις που είχαν συμφωνηθεί αφο-
ρούσαν το Γενικό Λογιστήριο, το Τμήμα Εσωτερικών Προ-
σόδων, το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, το
Τμήμα Τελωνείων  - Υπηρεσία Φ.Π.Α., το Τμήμα Στατιστικής
και Ερευνών και το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως.

Όσον αφορά το Τμήμα Τελωνείων  - Υπηρεσία Φ.Π.Α. η
σχετική πρόνοια του περί Συμπληρωματικού Προϋπολογι-
σμού Νόμου του 2007 (Ν.38(ΙΙ)/2007) και του περί Προϋπο-
λογισμού Νόμου του 2007 (Ν.81(ΙΙ)/2007), προέβλεπε την
αναδιάρθρωση και αναβάθμιση διαφόρων θέσεων, μεταξύ
των οποίων και του Βοηθού Λειτουργού Φόρου Προστιθέ-
μενης Αξίας (Κλίμακα Α4-Α7).  Ειδικότερα είχε προβλεφθεί
ότι οι θέσεις Βοηθού Λειτουργού ΦΠΑ στις οποίες υπηρε-
τούσαν υπάλληλοι που κατείχαν τα απαιτούμενα από το σχέ-
διο υπηρεσίας της θέσης ακαδημαϊκά προσόντα, θα μεταφέ-
ρονταν στη θέση Λειτουργού ΦΠΑ Κλίμακα Α8-Α10-Α11.
Συγκεκριμένα, στο παράρτημα του Πρώτου Πίνακα, κάτω
από το άρθρο 30 αναφέρεται:  «60 θέσεις προηγουμένως κα-
λούμενες «Βοηθού Λειτουργού ΦΠΑ (Κλίμακες Α4 και Α7
(ii))» μετονομάζονται και μεταφέρονται από το εδάφιο 40.»

Στο ίδιο το άρθρο  αναφέρονται και τα ακόλουθα:  «Πέντε
νέες θέσεις.  Εξήντα θέσεις οι κάτοχοι των οποίων κατά την
7.12.2006 κατείχαν πανεπιστημιακό προσόν, μετονομάζον-
ται και μεταφέρονται κάτω από το εδάφιο 30 «Λειτουργοί
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Α8, Α10 και Α11).»  Οι θέσεις
θα σημειωθούν με διπλό σταυρό (++) μετά την πλήρωση των
πέντε νέων θέσεων που δημιουργούνται με τον παρόντα
νόμο.  Οι πρώτες πέντε θέσεις κενούμενες καταργούνται και
αντικαθίστανται με ισάριθμες θέσεις Λειτουργού ΦΠΑ (Α8,
Α10 και Α11) κάτω από το εδάφιο 30 και τριάντα δύο θέσεις
κενούμενες καταργούνται και αντικαθίστανται με ισάριθμες
θέσεις βοηθού Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Κλίμακες Α2,
Α5 και Α7) (ιι) κάτω από το εδάφιο 50.» 

Ως αποτέλεσμα της πιο πάνω ρυθμίσεως, όλοι οι υπηρε-
τούντες, οι οποίοι κατείχαν τα αναφερόμενα και απαιτού-
μενα ακαδημαϊκά προσόντα, εντάχθηκαν στη μισθολογική
Κλ. Α8-Α10 Α11. 

Με την προσφυγή αρ. 741/2008, την οποία καταχώρησαν
δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στο Τμήμα Κτηματολο-
γίου και Χωρομετρίας,   αμφισβητήθηκε η νομιμότητα της
υπό αναφορά μισθολογικής αναβάθμισης των Βοηθών Λει-
τουργών ΦΠΑ από την Κλ. Α4-Α7 στην Κλ. Α8-Α10 Α11. 
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ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ

Αγαπάς την Κύπρο;

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

Συνέχεια στη σελ. 5

Το Εφετείο επικύρωσε τις ρυθμίσεις
που έγιναν σύμφωνα με τις πρόνοιες του Ν. 38(ΙΙ)/2007

Είναι γνωστή στους ασχολούμενους με
την πολιτική η επισήμανση ότι κυβερνή-
σεις υπάρχουν σε όλα τα πολιτεύματα και
όλα τα καθεστώτα, αλλά αντιπολιτεύσεις

υπάρχουν μόνο στις δημοκρατίες. σελ. 3

Η χώρα χρειάζεται ισχυρή και υπεύθυνη
αξιωματική αντιπολίτευση

Στην εφαρμογή φωτονικών και οπτι-
κών μεθόδων σε συστήματα που λει-
τουργούν σε πολύ υψηλές συχνότη-
τες, εστίασε το ετήσιο Διεθνές
Συνέδριο Μικροκυματικής Φωτονικής

2015, που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Κύπρου. σελ. 12

Επιστήμονες 27 χωρών σε συνέδριο 
του Πανεπιστημίου Κύπρου

Την πεποίθηση ότι η Ελλάδα θα είναι σε
θέση να αποπληρώσει το χρέος της και
να υποστηρίξει ταυτόχρονα τις κοινω-
νικές δομές της εξέφρασε ο επικεφαλής

του ESM, Κλάους Ρέγκλινγκ μιλώντας σε κινεζική εφημε-
ρίδα. σελ. 11

Ρέγκλινγκ: Η Ελλάδα μπορεί 
να έχει μια καλή ανάπτυξη



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 
Φαξ 22668639.
e-mail: pasydy@spidernet.com.cy
pasydy@cytanet.com.cy 

ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΠΑΣΥΔΥ) 

Πωλείται γη
Πωλείται τεμάχιο στην οικιστική περιοχή
κοντά στο Carrefour Κοκκινοτριμιθιάς,

με δρόμο άσφαλτο, νερό και ρεύμα.
Για πληροφορίες αποταθείται 

στο 99 95 59 56.
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Την περασμένη Πέμπτη και Παρα-
σκευή το Υπουργείο Υγείας, σε συνερ-
γασία με τον Οργανισμό Ασφάλισης

Υγείας και το Βασιλικό Κολλέγιο Ιατρών της
Αγγλίας (Royal College of Physicians), διορ-
γάνωσαν το 12ο Παγκύπριο Εκπαιδευτικό
Εργαστήριο για τις Κλινικές Κατευθυντήριες
Οδηγίες και τον Κλινικό Έλεγχο. 

Το εργαστήριο διοργανώθηκε στα πλαίσια
της εισαγωγής κλινικών κατευθυντήριων
οδηγιών και αναδιοργάνωσης των δημοσιών
νοσηλευτηρίων, και της υλοποίησης των
στρατηγικών στόχων του Υπουργείου Υγείας
για κατάρτιση και ενημέρωση των επαγγελ-

ματιών υγείας στις πρακτικές σχεδιασμού και
εφαρμογής κλινικού ελέγχου ποιότητας της
παρεχόμενης υγειονομικής φροντίδας. Συμ-
μετείχαν περίπου 100 επαγγελματίες υγείας
(Ιατρικοί Λειτουργοί, Νοσηλευτικοί Λει-
τουργοί, Προϊστάμενοι Νοσοκομείων, Φαρ-
μακοποιοί, Διοικητικοί κ.ά.) από νοσοκομεία
και υπηρεσίες υγείας του δημόσιου και ιδιω-
τικού τομέα, καθώς και εκπρόσωποι από
επαγγελματικούς συνδέσμους και ιατρικές
εταιρείες. 

Το Εργαστήριο χρηματοδοτήθηκε από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. n

Εργαστήριο κλινικών οδηγιών 
και κλινικού ελέγχου

ΗΥπηρεσία Ανταγωνισμού και Προ-
στασίας Καταναλωτών του Υπουρ-
γείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχα-

νίας και Τουρισμού, έχει δημιουργήσει τη
δική της ιστοσελίδα, www.mcit.gov.cy/ccps
με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των
καταναλωτών και του ευρύτερου ενδιαφε-
ρόμενου κοινού.

Στόχος της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Αν-
ταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών
είναι να αποτελέσει βασικό σημείο πληρο-
φόρησης των Κύπριων καταναλωτών για τα
δικαιώματα τους, καθώς επίσης να διευκο-
λύνει και να ενθαρρύνει την απευθείας επι-

κοινωνία των καταναλωτών με την Υπηρε-
σία.

Μέσω της ιστοσελίδας, δίνεται η δυνατό-
τητα απευθείας αποστολής ερωτημάτων και
εισηγήσεων από τους καταναλωτές, καθώς
και υποβολής παραπόνων και καταγγελιών.

Επιπρόσθετα, παρέχεται πληροφόρηση
προς τις επιχειρήσεις για τις υποχρεώσεις
τους σε σχέση με τα δικαιώματα και την
ασφάλεια των καταναλωτών.

Η διεύθυνση της ιστοσελίδας της Υπηρε-
σίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Κατα-
ναλωτών είναι: www.mcit.gov.cy/ccps. n

Νέα ιστοσελίδα Υπηρεσίας Ανταγωνισμού
και Προστασίας Καταναλωτών

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουρ-
γείου Υγείας προκύπτουν οι πιο κάτω
κατηγορίες αναγκών για απασχόληση

εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας
στις Υπηρεσίες/Τμήματα του Υπουργείου,
για εκτέλεση έργων τακτής προθεσμίας ή για
κάλυψη ανάγκης προσωρινής φύσεως στη
Δημόσια Υπηρεσία, για τα έτη 2015 - 2016:

I. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗ-
ΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

1. Ιατρικός Λειτουργός 1ης Τάξης στην ει-
δικότητα της Γαστρεντερολογίας

2. Ιατρικός Λειτουργός 1ης Τάξης στην ει-
δικότητα της Ενδοκρινολογίας 

3. Ιατρικός Λειτουργός 1ης Τάξης στην ει-
δικότητα της Γυναικολογίας 

4. Ιατρικός Λειτουργός 1ης Τάξης στην ει-

δικότητα της Επεμβατικής Νευροακτινολο-
γίας 

5. Ιατρικός Λειτουργός 1ης Τάξης στην ει-
δικότητα της Ακτινοθεραπευτικής Ογκολο-
γίας 

6. Ιατρικός Λειτουργός 1ης Τάξης στην ει-
δικότητα της Παθολογικής Ογκολογίας 

Απαιτούμενα προσόντα:
(i) Εγγραφή στο Μητρώο Ιατρών Κύπρου. 
(ii) Σε περίπτωση που οι ανάγκες της Υπη-

ρεσίας απαιτούν την εκτέλεση καθηκόντων
Ειδικής Ιατρικής, οι υποψήφιοι θα πρέπει να
είναι κάτοχοι πιστοποιητικού ειδικότητας
σύμφωνα με τον περί Εγγραφής Ιατρών
Νόμο. 

(iii) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και
καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή

της Γερμανικής γλώσσας ή καλή γνώση της
Ελληνικής και πολύ καλή γνώση της Αγγλι-
κής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσ-
σας

(iv) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνό-
τητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

Τα καθήκοντα της θέσης συνεπάγονται
απασχόληση εκτός του συνηθισμένου ωρα-
ρίου της Δημόσιας Υπηρεσίας ανάλογα με
τις ανάγκες της υπηρεσίας, το σύνολο όμως
των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον
καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την
εβδομάδα.

1. Τα καθήκοντα που θα εκτελούν αυτοί
που θα προσληφθούν είναι τα καθήκοντα
που αναφέρονται στα Οικεία Σχέδια Υπηρε-
σίας.

2. Η απασχόληση των εργοδοτουμένων
καθορισμένης διάρκειας για εκτέλεση έργων
τακτής προθεσμίας ή για κάλυψη ανάγκης
προσωρινής φύσεως θα είναι για χρονική πε-
ρίοδο έξι, κατά ανώτατο όριο, μηνών με δι-
καίωμα ανανέωσης για ακόμα έξι μήνες,
εκτός αν οι ανάγκες που θα ικανοποιούν
παύσουν να υφίστανται είτε λόγω πλήρωσης
κενών θέσεων είτε άλλως πως. Με τη λήξη
της απασχόλησης, η εργοδότηση του εργο-
δοτούμενου καθορισμένης διάρκειας προ-
σωπικού τερματίζεται αυτοδικαίως χωρίς την
καταβολή αποζημίωσης ή την τήρηση οποι-
ασδήποτε άλλης διατύπωσης.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα
22605605, 22605504, 22605601 και
22605604. n

Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος 
για πρόσληψη ιατρών στις Ιατρικές Υπηρεσίες

Το Τμήμα Φορολογίας υπενθυμίζει ότι,
κάθε πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) που
ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα,

υποχρεούται να εκδίδει νόμιμα τιμολόγια και
αποδείξεις είσπραξης, όπως προβλέπεται
στον περί Βεβαιώσεων και Εισπράξεως
Φόρων Νόμο και στον περί Φόρου Προστι-
θέμενης Αξίας Νόμο. 

Επισημαίνεται ότι, για την ηλεκτρονική
έκδοση τιμολογίων και αποδείξεων είσπρα-

ξης, είναι απαραίτητη η εφαρμογή και λει-
τουργία εγκεκριμένου Φορολογικού Ηλε-
κτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ,ΦΗΜΣ). 

Το Τμήμα Φορολογίας καλεί όσες επιχει-
ρήσεις δεν έχουν συμμορφωθεί με τις σχετι-
κές πρόνοιες της νομοθεσίας, να το πράξουν
άμεσα. Εντός του Φεβρουαρίου του 2016 το
Τμήμα Φορολογίας προτίθεται να πραγμα-
τοποιήσει επισταμένους ελέγχους σε επιχει-
ρήσεις, για επιβολή της συμμόρφωσης. n

Από το Φεβράρη έλεγχος
για τιμολόγια και αποδείξεις

Το Τμήμα Φορολογίας υπενθυμίζει και
πάλι τους φορολογούμενους για τις
ημερομηνίες πληρωμής του Φόρου

Ακίνητης Ιδιοκτησίας για το έτος 2015. 
Για πληρωμές μέχρι 1η Δεκεμβρίου και νο-

ουμένου ότι καταβάλλεται ολόκληρο το
ποσό, παραχωρείται έκπτωση ως ακολού-
θως: 

• 20% για ηλεκτρονικές πληρωμές μέσω
της ιστοσελίδας www.jccsmart.com.cy και
για πληρωμές μέσω Τραπεζών και Συνεργα-
τικών Ιδρυμάτων. 

• 17.5% για πληρωμές στα κατά τόπους
Επαρχιακά Γραφεία Είσπραξης Φόρων. 

Πληρωμές μέχρι 31/12/2015 δεν φέρουν
τόκους, πρόστιμα και επιβαρύνσεις και μπο-
ρούν να γίνουν: 

• ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας
www.jccsmart.com.cy

• μέσω Τραπεζών και Συνεργατικών Ιδρυ-
μάτων 

• στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Εί-
σπραξης Φόρων. 

Πληρωμές μετά τις 31/12/2015 γίνονται
ΜΟΝΟ στα κατά τόπους Επαρχιακά Γρα-
φεία Είσπραξης Φόρων και φέρουν χρημα-
τική επιβάρυνση 10% επί του οφειλόμενου
φόρου, τόκους και τα διοικητικά πρόστιμα
που προβλέπει η νομοθεσία. 

Περισσότερες πληροφορίες, στην ιστοσε-
λίδα του Τμήματος Φορολογίας
www.mof.gov.cy/tax (Έντυπα → Εκδόσεις →
Ενημερωτικά Φυλλάδια → Ακίνητη Ιδιοκτη-
σία -Συνήθεις Ερωτήσεις) από τα Επαρχιακά
Γραφεία του Τμήματος, από τις 8:00 π.μ. –
3:00 μ.μ., στα τηλέφωνα: 

• Λευκωσία: 22807277/22807488 
• Λεμεσός: 25803772/25803700 
• Λάρνακα: 24803648/24803650 
• Πάφος: 26804342/26804337 
• Αμμόχωστος: 23812152. n

Νέα υπενθύμιση για πληρωμή
Φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας
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Η χώρα χρειάζεται ισχυρή και υπεύθυνη
αξιωματική αντιπολίτευση

Είναι γνωστή στους ασχολούμενους με
την πολιτική η επισήμανση ότι κυβερνήσεις

υπάρχουν σε όλα
τα πολιτεύματα
και όλα τα καθε-
στώτα, αλλά αν-
τ ι π ο λ ι τ ε ύ σ ε ι ς

υπάρχουν μόνο στις δημοκρατίες. Και φυ-
σικά ούτε τυχαία ούτε υπερβολική είναι η
συγκεκριμένη διαφοροποίηση. Αλλωστε,
είναι και διαχρονικά αποδεδειγμένο ότι στις
χώρες που οι αντιπολιτεύσεις ανταποκρί-
νονται καλύτερα στον ρόλο τους ανάλογη
είναι και η απόδοση των κυβερνήσεων.

Δικαιολογημένα, κατά συνέπεια, αποτελεί
η ανάδειξη νέου αρχηγού στο κόμμα της
Νέας Δημοκρατίας το σημαντικότερο πολι-
τικό γεγονός της σημερινής μέρας. Στο κάτω
κάτω όλα τα υπό εξέλιξη πολιτικά γεγονότα
και οι συντελούμενες γύρω από αυτά διαδι-
κασίες δεν αναμένεται να έχουν την όποια
καθοριστική εξέλιξη μέσα στο 24ωρο που
διανύουμε. Αντίθετα, το ποιος θα είναι ο πο-
λιτικός που θα αναδειχθεί σε ηγέτη της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης αποτελεί γεγονός
που θα επηρεάσει ή ενδεχομένως και θα κα-
θορίσει σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό
τα πολιτικά πράγματα σε μια καθοριστική
για το μέλλον του τόπου περίοδο.

Είναι αναμφισβήτητο ότι το κόμμα που
παραδοσιακά εκφράζει τη συντηρητική πα-
ράταξη δεν ευτύχησε στις τελευταίες αλλε-
πάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις. Και είναι
βέβαιο ότι η αιτία των αποτυχιών αυτών δεν
ήταν μόνο η απήχηση του Αλ. Τσίπρα και
του κόμματός του στο εκλογικό σώμα, αλλά
ήταν και η αδυναμία της Νέας Δημοκρατίας
να διαμορφώσει μια πειστική πολιτική πρό-
ταση.

Αδιαμφισβήτητη απόδειξη αποτελούν οι
εκλογές του Σεπτεμβρίου. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε

σε σχέση με την εκλογική αναμέτρηση του
Ιανουαρίου 300.000 ψηφοφόρους. Ωστόσο,
η ΝΔ όχι μόνο δεν επωφελήθηκε από το γε-
γονός αυτό για να κλείσει την ψαλίδα και να
διεκδικήσει την εξουσία, αλλά «κατάφερε»
να χάσει και η ίδια 200.000 ψήφους. Σίγουρα
ήταν μια επίδοση απ’ αυτές που σπανιότατα
σημειώνονται σε εκλογικές αναμετρήσεις,
όπου εκείνο που κατά κανόνα ισχύει είναι
πως τις απώλειες του πρώτου κόμματος τις
εισπράττει το δεύτερο.

Προφανής κατά συνέπεια η ανάγκη εκλο-
γής μιας νέας ηγεσίας που θα αναλάβει να
προσδώσει στο κόμμα της αξιωματικής αν-
τιπολίτευσης όλα εκείνα τα στοιχεία που
πρέπει να χαρακτηρίζουν μια παράταξη η
οποία οφείλει να είναι ανά πάσα στιγμή
έτοιμη να διαχειριστεί τις τύχες της χώρας.

Και ταυτόχρονα μια ηγεσία που έχοντας
συναίσθηση της κρισιμότητας των στιγμών
και των τεράστιων προβλημάτων της χώρας
θα λειτουργεί και με το απαιτούμενο αί-
σθημα ευθύνης αλλά και με την αποφασι-
στικότητα που επιβάλλεται να επιδεικνύουν
οι ηγέτες των μεγάλων και ιστορικών κομ-
μάτων. Για να υποχρεώνει και τους κυβερ-
νώντες να στέκονται στο ύψος των ευθυνών
τους.

«ΕΘΝΟΣ»,
22.11.2015

l Συμφωνούμε απόλυτα.
 

?

Το τίμημα των πειραμάτων
Η ανακεφαλαιοποί-

ηση των τραπεζών είναι
μια διαδικασία ζωτικής
σημασίας για τη χώρα,
όπως και η παραμονή
τους στα χέρια ιδιωτών.
Είναι όμως ταυτόχρονα

μία ευκαιρία να διαπιστώσουμε το μεγάλο
έγκλημα που συντελέσθηκε τον τελευταίο
χρόνο. Οι τράπεζες δεν θα είχαν ανακεφα-
λαιοποιηθεί σε τόσο εξωφρενικά χαμηλές
τιμές αν η χώρα ακολουθούσε μια ομαλή πο-
ρεία. Τα κόμματα που σήμερα κυβερνούν
απειλούσαν με Ειδικά Δικαστήρια επειδή οι
τράπεζες θα ανακεφαλαιοποιούνταν σε τιμές
που σήμερα είναι εξωπραγματικά υψηλές.
Πληρώσαμε και πληρώνουμε πολύ ακριβά
την ασχετοσύνη, τα πειράματα τύπου Βα-
ρουφάκη, το δημοψήφισμα και όλα όσα
έβγαλαν τη χώρα από την τροχιά της ανά-
πτυξης. Οι ελληνικές τράπεζες αναγκάζον-
ται ταυτόχρονα να συρρικνώσουν την πα-
ρουσία τους στην ευρύτερη περιοχή. Η ζημιά
που έχει γίνει είναι πολύ μεγάλη.

«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»
20.11.2015 

l Αιτία κρίσης παντού οι τράπεζες.
 

?

Το στοίχημα για το πολιτικό σύστημα
Ακόμη και οι «εχθροί» της Νέας Δημοκρα-

τίας, ακόμη και οι πολιτικοί αντίπαλοι που
βάζουν πάνω απ’ όλα
το καλό της Ελλά-
δας, δεν χαίρονται με
τις δραματικές εξελί-
ξεις στο κόμμα. Αλ-
λωστε, η Δημοκρατία

είναι ένα ανοικτό και καθαρό πολίτευμα που
έχει ανάγκη από ισχυρές και αποφασιστικές
κυβερνήσεις και ομοίως από ισχυρή και δρα-
στήρια αξιωματική αντιπολίτευση. Οτιδή-
ποτε διαφορετικό αποτελεί αλλοίωση του
πολιτεύματος και οδηγεί στα άκρα και σε
επιλογές που έχουν γράψει στο πρόσφατο
παρελθόν ορισμένες από τις πιο μαύρες σε-
λίδες της ελληνικής ιστορίας.

Η χώρα βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι

με όλα τα μέτωπα ανοικτά. Η οικονομία συ-
νεχίζει να βαδίζει στην κόψη του ξυραφιού,
τα εθνικά θέματα ξαναμπαίνουν στην καθη-
μερινή ατζέντα, ενώ το Προσφυγικό απειλεί
να τινάξει τα πάντα στον αέρα. Ακόμη και οι
πρόσφατες τρομοκρατικές ενέργειες στη
Γαλλία αγγίζουν και την Ελλάδα, ενισχύον-
τας το κλίμα του φόβου και της ανασφά-
λειας.

Αυτή την κρίσιμη περίοδο η χώρα δεν έχει
περιθώρια να δει το πολιτικό σύστημα δια-
λυμένο, απαξιωμένο ή αδύναμο να αντιμε-
τωπίσει τα μείζονα εθνικά ζητήματα. Θα
είναι τραγικό λάθος τόσο για τον ΣΥΡΙΖΑ
όσο και για τη ΝΔ και τα λοιπά κόμματα να
αφήσουν την κατάσταση να βγει εκτός ελέγ-
χου. Αφενός γιατί οι «λύκοι» των άκρων πα-
ραμονεύουν και αφετέρου διότι ο κίνδυνος
μιας εθνικής τραγωδίας, κυρίως σε οικονο-
μικό επίπεδο, δεν έχει εκλείψει ποτέ.

Οφείλει, λοιπόν, το πολιτικό προσωπικό
να αναλάβει πρωτοβουλίες για να διασώσει
λίγη από τη χαμένη αξιοπρέπεια και αξιοπι-
στία του. Η κυβέρνηση πρέπει να προχωρή-
σει με δυναμισμό, αποφασιστικότητα και
κοινωνική δικαιοσύνη στη χάραξη μιας πο-
λιτικής που θα ευνοεί τις μεταρρυθμίσεις και
θα αφήνει πίσω τις ιδεοληψίες που τόσο πλή-
γωσαν την Ελλάδα.

Η δε Νέα Δημοκρατία πρέπει να λύσει τά-
χιστα τα προβλήματά της και να αποφύγει
έναν εμφύλιο πόλεμο που θα την οδηγήσει
στη διάσπαση.

Παρότι στην Ελλάδα ακούμε συχνά ότι
«έχουμε το πολιτικό σύστημα που μας αξί-
ζει», στην παρούσα κρίσιμη φάση δεν πρέπει
να αφεθούμε σε μια καταστρεπτική μοιρο-
λατρεία.

«ΗΜΕΡΗΣΙΑ»
24.11.2015 

l Σύστημα σε ορθή λειτουργία η επιτα-
κτική ανάγκη.

Aπόψεις και σχόλια

Χριστουγεννιάτικη γιορτή 
Νηπιαγωγείου ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. Λευκωσίας

Στα πλαίσια των Χριστουγεννιάτικων εορτών ο Σύνδεσμος Γονέων του Νηπιαγω-
γείου ΠΑΣΥΔΥ στο ανακαινισμένο κτήριο του παλιού Κυβερνητικού Τυπογρα-
φείου προγραμματίζει Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση σε συνεργασία με το νηπια-

γωγείο μας στις 29/11/2015 από τις 11:00 π.μ. μέχρι τις 2:00 μ.μ. στο προαύλιο του σχο-
λείου μας.

Θα πωλούνται χριστουγεννιάτικες κατασκευές που ετοιμάστηκαν από τα μέλη του συν-
δέσμου καθώς και φαγητά και γλυκά (όπως χάμπουργκερ, πίτσα, nuggets, πίττα με χα-
λούμι, κρέπες και λουκουμάδες (σε χαμηλές τιμές.

Τα έσοδα θα διατεθούν προς ενίσχυση του Συνδέσμου Γονέων του Νηπιαγωγείου.

ΗΚυβέρνηση έχει πρόθεση να εφαρ-
μόσει Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓεΣΥ),
αλλά όχι το όποιο ΓεΣΥ, δήλωσε ο

Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης,
όταν ρωτήθηκε σχετικά με τις εξελίξεις στον
χώρο της υγείας. Επισήμανε ότι, για να υλο-
ποιηθεί Γενικό Σχέδιο Υγείας, πρέπει να προ-
ηγηθεί πλήρης ουσιαστική διοικητική και οι-
κονομική αυτονόμηση των νοσοκομείων,
«κάτι που βρίσκεται και στο Μνημόνιο, αλλά
κυρίως και στον κυβερνητικό σχεδιασμό». 

Για να γίνει Σχέδιο Υγείας, πρόσθεσε, πρέ-
πει να μπούμε στα δύσκολα, σε αυτά που κα-
νένας μέχρι σήμερα δεν τολμούσε να μπει»,
υπογραμμίζοντας ότι «η Κυβέρνηση έχει
πρόθεση να εφαρμόσει ΓεΣΥ, αλλά όχι όποιο
κι όποιο ΓεΣΥ, αλλά ένα Σχέδιο που θα είναι
εφαρμόσιμο και το οποίο θα βασίζεται σε μια
ουσιαστική δραστική μεταρρύθμιση στον
τομέα των νοσοκομείων». 

Παράλληλα, σημείωσε ότι, μέχρι στιγμής,
δεν έχουν αποφασιστεί οριστικά οι βασικές

παράμετροι του ΓεΣΥ και δεν έχουν, κυρίως,
υλοποιηθεί βασικά προαπαιτούμενα για την
εφαρμογή ενός τέτοιου Σχεδίου.

«Δεν έχουμε για παράδειγμα ρυθμίσει,
ακόμη, τον τρόπο με τον οποίο τα δημόσια
νοσοκομεία θα είναι διοικητικά και οικονο-
μικά αυτόνομοι οργανισμοί. Εργάζεται το
Υπουργείο Υγείας προς αυτή την κατεύ-
θυνση και μόλις είναι έτοιμο το Υπουργείο
Υγείας για να πραγματοποιηθεί αυτό το
βήμα, το οποίο είναι το προαπαιτούμενο για
το ΓεΣΥ, τότε θα τεθούν όλοι –κυβέρνηση,
βουλή, κοινωνικοί εταίροι- ενώπιον των ευ-
θυνών τους, παρατήρησε ο Υπουργός.

Ο Χάρης Γεωργιάδης εξέφρασε τέλος έν-
τονη ανησυχία για την οικονομική βιωσιμό-
τητα του ΓεΣΥ, υπογραμμίζοντας ότι οι οι-
κονομικές παράμετροι του Σχεδίου Υγείας
πρέπει να είναι επιβεβαιωμένες, ελεγμένες
και βασισμένες σε επικαιροποιημένα κριτή-
ρια, προσθέτοντας ότι αυτό, δεν έχει γίνει
ακόμη. n

Υπ. Οικονομικών: Ένα εφαρμόσιμο ΓεΣΥ
στόχος της Κυβέρνησης
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Τα Χριστούγεννα είναι γιορτή αγάπης και
χαράς.  Πάνω από όλα είναι γιορτή αγάπης και χαράς
για τα παιδιά και ιδιαίτερα για όλα τα παιδιά που αυτές

τις γιορτινές μέρες χρειάζονται αυτή την αγάπη περισσότερο
από κάθε άλλη φορά.  Το Hope In Life Foundation στην προ-
σπάθεια του να στηρίξει και να βοηθήσει παιδιά που προέρ-
χονται από άπορες οικογένειες, έχει εκδώσει Χριστουγενιά-
τικες κάρτες που τα καθαρά έσοδα από την πώληση τους θα
διατεθούν για την στήριξη αυτών των παιδιών. 

Απευθύνουμε θερμή έκκληση σε εσάς για να στηρίξετε
αυτή την προσπάθεια αγοράζοντας αριθμό καρτών.  Η τιμή
τους είναι 5 ευρώ για το πακέτο των 5 καρτών και 8 ευρώ
για το πακέτο των 10.

Με την ευκαιρία αυτή θέλουμε να σας ευχηθούμε καλά
Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος 2016.

Η δική σας βοήθεια δίνει δύναμη στο Hope in Life Foun-
dation να συνεχίσει μέσα από τις ενέργειες του να στηρίζει
όλα αυτά τα παιδιά για να τους χαρίσουμε περισσότερη
αγάπη, περισσότερη χαρά. 

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 99255779 . n

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ

HOPE IN LIFE FOUNDATION

Εταιρεία/Οργανισμός: _____________________________

_______________________________________________

Υπεύθυνο Άτομο για Επικοινωνία:____________________

Τηλ. Επικοινωνίας:______________/Φαξ:_____________

Email: _________________________________________

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟ

ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 5

ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 10

Μπορείτε να στείλετε το δελτίο με email στο 
marianna@hopeinlifefoundation.com ή fax 22785406.

Εκστρατεία συλλογής
ειδών τροφίμων 
 για  άπορες οικογένειες

Το Hope In Life Foundation στηρίζει παιδιά 
από άπορες οικογένειες

Εν όψει των γιορτών των Χριστουγέννων, το Γραφείο
του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων ανακοινώνει εκστρατεία για εμπλουτι-

σμό ειδών τροφίμων για τις άπορες οικογένειες, οι οποίες
στηρίζονται από Εθελοντικές Οργανώσεις, την Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση και την Εκκλησία. 

Ο Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργα-
νώσεων κ. Γιάννης Γιαννάκη ενθαρρύνει όλους τους πολίτες,
τα οργανωμένα σύνολα και τον ιδιωτικό τομέα να στηρίξουν
αυτή την προσπάθεια, ούτως ώστε κανένας συμπολίτης μας,
και ειδικότερα τα παιδιά, να μην στερηθεί, στις γιορτινές
αυτές μέρες των Χριστουγέννων, τα βασικά είδη τροφίμων
και άλλων αγαθών. 

Ο εθελοντισμός συνεχίζει να είναι η αναδυόμενη δύναμη
της κοινωνίας των πολιτών, η οποία δίνει ελπίδα στους συ-
νανθρώπους μας που αντιμετωπίζουν προβλήματα. n 

Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Μήνυμα του Επιτρόπου Εθελοντισμού
και ΜΚΟ 

Η Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της
Βίας κατά των Γυναικών ανακηρύχθηκε από
τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με σκοπό να
αναδείξει ένα σημαντικό πρόβλημα με παγ-
κόσμια διάσταση. 

Η βία κατά των γυναικών είναι ίσως η πιο
επαίσχυντη παραβίαση των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων. Ο ορισμός της βίας κατά των γυ-
ναικών, όπως ορίστηκε και υιοθετήθηκε το
1995 στην 4η Παγκόσμια Διάσκεψη Γυναι-
κών, αναφέρει ότι «βία κατά των γυναικών
περιλαμβάνει κάθε πράξη βίας που στηρίζε-
ται στο φύλο και έχει ως αποτέλεσμα ή είναι
δυνατό να έχει ως αποτέλεσμα, τη σωματική,
σεξουαλική ή ψυχολογική βλάβη ή πόνο για
τις γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων των
απειλών τέτοιων πράξεων, τον εξαναγκασμό
ή την αυθαίρετη στέρηση της ελευθερίας είτε
αυτό προκύπτει στην δημόσια είτε στην ιδιω-
τική ζωή». Επομένως, ο όρος βία περιλαμ-
βάνει τόσο τη βία μέσα στην οικογένεια (εν-
δοοικογενειακή βία) όσο και τη βία γενικά,
μέσα στην κοινωνία (βιασμός, σεξουαλική
κακοποίηση, σεξουαλική παρενόχληση στην
εργασία, trafficking/σωματεμπορία).

Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως μορ-
φής, η βία κατά των γυναικών είναι παρούσα
και αδιαμφισβήτητη στις μέρες μας, χωρίς να
περιορίζεται σε συγκεκριμένη κοινωνική
τάξη, κουλτούρα, μορφωτικό ή οικονομικό
επίπεδο. Η βία κατά των γυναικών είναι ένα
παγκόσμιο πρόβλημα με τεράστιες διαστά-
σεις και αυξητικές τάσεις. Η πιο συχνή
μορφή βίας προέρχεται από τον ερωτικό
σύντροφο. Μία στις τρεις γυναίκες κάποια
στιγμή στη ζωή της θα ξυλοκοπηθεί, θα βια-
σθεί ή με κάποιο άλλο τρόπο θα κακοποιηθεί
από τον σύντροφό της, ενώ μία στις πέντε
γυναίκες κάποια στιγμή στη ζωή της θα
πέσει θύμα βιασμού ή απόπειρας βιασμού. Τα
κρούσματα βίας κατά των γυναικών κατα-
γράφονται και στην Κύπρο όπου σύμφωνα
με στατιστικές της αστυνομίας, υπάρχει μια
αυξητική τάση όσον αφορά αναφορές περι-
στατικών βίας στην οικογένεια από 833 το
2010 σε 884 το 2014. Η πλειοψηφία των πε-

ριστατικών αφορούσαν σωματική βία, με την
ψυχολογική και σεξουαλική βία να ακολου-
θούν σε μικρότερα ποσοστά. 

Η βία συνήθως είναι ένα περιστατικό επα-
ναλαμβανόμενο σε βάθος χρόνου. Οι γυναί-
κες που υφίστανται τη βία συνήθως την υφί-
στανται περισσότερες από μια φορά στη ζωή
τους. Δυστυχώς, αν και τα περιστατικά βίας
κατά των γυναικών είναι πολλαπλά, λίγες
είναι οι γυναίκες που τολμούν να σπάσουν
τη σιωπή τους και να ζητήσουν βοήθεια.
Συγκεκριμένα, το 55%-95% των γυναικών
θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας δεν κα-
ταγγέλλουν το πρόβλημα. Όμως, η σιωπή σε
τέτοιου είδους περιστατικά τόσο από πλευ-
ράς του θύματος όσο και από πλευράς της
κοινωνίας αποτελεί εγκληματική πράξη που
τρέφει τη βία. Η σιωπή συνεπώς τρέφει τη
βία και η ανοχή στην άσκηση της ή την
απειλή βίας πλήττει την αξιοπρέπεια όχι
μόνο των γυναικών αλλά ολόκληρης της
κοινωνίας. 

Η στήριξη των γυναικών που πέφτουν θύ-
ματα βίας πρέπει να αποτελεί άμεση προτε-
ραιότητα κάθε κοινωνίας και να προσφέρε-
ται σε αυτές κάθε είδους στήριξη. Ο τομέας
της εκπαίδευσης αποτελεί ένα βασικό εργα-
λείο στη όλη προσπάθεια για προώθηση του
σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και
της καλλιέργειας κουλτούρας μη-βίας. Παι-
δεία, εκκλησία, κρατικές και τοπικές αρχές,
εθελοντικές και Μη Κυβερνητικές Οργανώ-
σεις θα πρέπει να υιοθετήσουν εκείνες τις
στρατηγικές και πρωτοβουλίες που θα στη-
ρίζουν τις γυναίκες που γίνονται θύματα
βίας και κακοποίησης. Όλοι θα πρέπει να
συμβάλουν ώστε να απεγκλωβιστούν οι γυ-

ναίκες αυτές και να βρουν τη δύναμη να
διεκδικήσουν μια καλύτερη ζωή για εκείνες
και για τα παιδιά τους. Όλοι οφείλουν να
είναι αρωγοί στην προσπάθεια των ατόμων
αυτών να αποκτήσουν ένα ομαλό τρόπο δια-
βίωσης και να προσβλέπον σε μια νέα προ-
οπτική για τη ζωή και το μέλλον τους. 
Μύθοι και αλήθειες για τη βία κατά
των γυναικών 

Οι σημαντικότεροι μύθοι για την ενδοοι-
κογενειακή βία κατά των γυναικών, όπως
δημοσιεύονται στην Huffington Post Greece,
είναι οι παρακάτω.

Μύθος 1: Τα θύματα μπαίνουν εν γνώσει
τους σε μία κακοποιητική σχέση.

Όταν υπάρχει κακοποιητική σχέση, το
θύμα βρίσκεται διχασμένο. Από τη μία υπάρ-
χουν οι χαρούμενες αναμνήσεις της σχέσης
και ο άνδρας που κάποτε αγάπησε και από
την άλλη η πραγματικότητα του βίαιου
άντρα που βρίσκεται μπροστά της. Η σχέση
ανάμεσα σε δύο συντρόφους είναι ένας
«χώρος» αγάπης και εμπιστοσύνης που τους
κάνει και τους δύο ευάλωτους, μιας και μία
γυναίκα δεν έχει κανέναν λόγο να θεωρήσει
ότι ο αγαπημένος της θα της κάνει κακό.
Αυτά τα συναισθήματα εμπιστοσύνης και σι-
γουριάς και η ανάγκη για συντροφικότητα
είναι που που εκμεταλλεύονται οι θύτες δη-
μιουργώντας ένα κλίμα οικογενειακής «ομη-
ρίας».

Μύθος 2: «Εγώ στη θέση σου θα είχα
φύγει».

Μπορεί να μοιάζει εύκολο να φύγει κανείς
από μία κακοποιητική σχέση, αλλά οι λόγοι
που μία γυναίκα δεν φεύγει από αυτή μπο-
ρεί να συμβάλλουν και στη λύση του προ-
βλήματος της ενδοοικογενειακής βίας. Οι
περισσότερες γυναίκες θεωρούν ότι είναι οι
ίδιες υπεύθυνες για αυτή την κατάσταση.
Ταυτόχρονα, ανάμεσα στις εξάρσεις βίας πα-
ρεμβάλλονται τρυφερές, ρομαντικές στιγμές
με έντονες εκδηλώσεις αγάπης από την
πλευρά του θύτη, που αλλάζουν κάθε φορά
τη δυναμική και κρατούν τη γυναίκα στη
σχέση.

Μύθος 3: Τα θύματα επιστρέφουν στην
κακοποιητική σχέση επειδή δεν θέλουν να

αφήσουν το σύντροφό τους.
Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι ο κύκλος

της βίας μπορεί να σπάσει ουσιαστικά μόνο
εάν το θύμα πάρει απόφαση να φύγει από
την κακοποιητική σχέση και καμία εξωτερική
βοήθεια δεν μπορεί να βοηθήσει σε αυτό.
Παρ’ ολ’ αυτά κάτι τέτοιο δεν είναι πάντοτε
αλήθεια. Τα θύματα κακοποίησης δεν παρα-
μένουν στις σχέσεις λόγω έλλειψης θέλησης
αλλά επειδή δεν βρίσκουν τη δύναμη να
δραπετεύσουν. Η αντιμετώπιση των σωμα-
τικών και ψυχολογικών συμπτωμάτων της

οικογενειακής βίας είναι σημαντική για τα
θύματα, αλλά ακόμα περισσότερη σημασία
έχει να βρεθεί τρόπος να λυθούν και πρα-
κτικά θέματα όπως η οικονομική ανεξαρτη-
σία. Ένα ακόμα εμπόδιο αποτελεί και η κα-
τάθλιψη, αποτέλεσμα της κακοποίησης που
δημιουργεί αισθήματα αναξιότητας στο
άτομο και δεν επιτρέπει στο άτομο να συνε-
χίσει.

Μύθος 4: Η ενδοοικογειακή βία συναντά-
ται σε χαμηλά κοινωνικά στρώματα.

Αντίθετα με την κοινή αντίληψη, η οικο-
γενειακή βία και κακοποίηση δεν κάνει κοι-
νωνικοοικονομικές, εθνικές, πολιτιστικές και
θρησκευτικές διακρίσεις. Η αντίληψη αυτή
είναι συνδεδεμένη με τα ελλιπή στατιστικά
στοιχεία γύρω από τις γυναίκες που ανήκουν
σε μεσαία ή ανώτερα οικονομικά και μορ-
φωτικά στρώματα. Οι γυναίκες που ανήκουν
σε χαμηλές εισοδηματικές κατηγορίες εντο-
πίζονται ευκολότερα από τις υπηρεσίες Πρό-
νοιας σε αντίθεση με τις γυναίκες ανώτερων
στρωμάτων που διστάζουν να καταγγείλουν
περιστατικά βίας είτε από φόβο και ντροπή
είτε για να μην προκαλέσουν βλάβη στην ει-
κόνα του συντρόφου τους. n 

&



ΤETAΡΤΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 5

Με την πρωτόδικη απόφαση έγινε δεκτή
η προσφυγή και ακυρώθηκε η επίδικη πράξη.
Ειδικότερα το πρωτόδικο δικαστήριο απο-
φάνθηκε ότι:  

(α). Οι συγκεκριμένες πρόνοιες του Νόμου
με βάση τις οποίες η διοίκηση προχώρησε
στην αναβάθμιση και προαγωγή των αιτη-
τών είναι αντισυνταγματικές, καθότι παρα-
βιάζουν την αρχή της διάκρισης των εξου-
σιών. 

(β) Η προσβαλλόμενη πράξη πάσχει επί-
σης και για ένα άλλο λόγο ο οποίος εστιάζε-
ται στο γεγονός της μη δημοσίευσης.   Ως

αποτέλεσμα τούτου, παραβιάστηκε η αρχή
της ισότητας, αφού, συγκεκριμένα άτομα,
όπως οι αιτητές, έχουν αποκλειστεί και τους
στερήθηκε η δυνατότητα υποβολής αίτησης
για πλήρωση των εν λόγω θέσεων. 

Το Ανώτατο Δικαστήριο στην κατ’ έφεση
δικαιοδοσία του, με απόφαση του ημερ.
20.11.2015 στις Αναθεωρητικές Εφέσεις αρ.
96/2012 και 97/2012 ακύρωσε την πρωτό-
δικη απόφαση.  Το Εφετείο αποφάνθηκε πε-
ραιτέρω ότι: 

(α) Το συμπέρασμα το οποίο εύλογα προ-
κύπτει από την ερμηνεία του άρθρου 3 του
Νόμου 38(ΙΙ)/2007 είναι πως, με αυτές, δεν
ιδρύονται εξήντα νέες θέσεις Λειτουργού

Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.  Αντίθετα, οι
πρόνοιες αναφέρονται σε, ήδη, υπάρχουσες
θέσεις Βοηθών Λειτουργών Φόρου Προστι-
θέμενης Αξίας, οι κάτοχοι των οποίων, κατά
την 7.12.2006, κατείχαν το προβλεπόμενο
από το σχέδιο υπηρεσίας πανεπιστημιακό
προσόν, οι οποίες μετονομάστηκαν και με-
ταφέρθηκαν στο εδάφιο (30).

(β) Οι επίδικες πρόνοιες δεν παρείχαν
οποιαδήποτε διακριτική ευχέρεια στη διοί-
κηση για επιλογή αυτών που θα καταλάμβα-
ναν τις εν λόγω θέσεις.  Η διοίκηση, στην
προκειμένη περίπτωση, ενήργησε ως όφειλε,
με βάση δέσμια αρμοδιότητα, η οποία της
είχε δοθεί από τον ίδιο το Νόμο, προς εξυ-

πηρέτηση, προφανώς, του προαναφερθέν-
τος σκοπού, όπως, ακριβώς, αυτός προκύ-
πτει από την ερμηνεία των σχετικών προ-
νοιών του τη σχετική νομολογία.

(γ) Σε τέτοια περίπτωση, βέβαια, ο νόμος
πρέπει να είναι σαφής, όπως σαφής πρέπει
να είναι και ως προς το ότι αυτός δεν παρέ-
χει στη διοίκηση οποιαδήποτε διακριτική ευ-
χέρεια επί του πρακτέου και, επί του προκει-
μένου, ο Ν. 38(ΙΙ/2007 είναι σαφής.  Η πιο
πάνω κατάληξη συνάδει και με ό,τι έχει, αρ-
χικά, διαπιστωθεί σε σχέση με την απουσία
κάποιας πράξης ή απόφασης της διοίκησης
από την οποία θα μπορούσε να διαπιστωθεί
ότι αυτή είχε ενεργήσει άλλως πως. n

Eτοιμάζει Γλαύκος Xατζηπέτρου

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

Το Εφετείο επικύρωσε τις ρυθμίσεις
που έγιναν σύμφωνα με τις πρόνοιες του Ν. 38(ΙΙ)/2007
Συνέχεια από σελ. 1

Δημοσιεύουμε πιο κάτω το χαιρετισμό του Υφυ-
πουργού Παρά τω Προέδρω Κωνσταντίνου Πετρίδη
στην Ημερίδα του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και

Προσωπικού με θέμα «Διαθέτω Δεδομένα – Προωθώ τη Δια-
φάνεια, Συμβάλλω στην Ανάπτυξη» μέσω της αξιοποίησης
της Εθνικής Διαδικτυακής Πύλης Ανοικτών Δεδομένων
www.data.gov.cy.

Σε χαιρετισμό του ο Υφυπουργός Παρά τω Προέδρω είπε
ότι η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται σε μια φάση συνεχών
και σημαντικών αλλαγών. Είναι γνωστή η πρόοδος σε ό,τι
αφορά τη δημοσιονομική εξυγίανση και τις προσπάθειες για
εξομάλυνση της κατάστασης στο τραπεζικό μας σύστημα,
όμως η οικονομία, για να μπορέσει να επανέλθει σε τροχιά
ανάκαμψης, χρειάζεται υιοθέτηση ουσιαστικών σύγχρονων,
πρωτότυπων εφαρμογών. Προς αυτή την κατεύθυνση, η
Προεδρία έχει διαμορφώσει ένα ενιαίο σχεδιασμό για τη με-
ταρρύθμιση και της δημόσιας διοίκησης που περιλαμβάνει
πέντε πυλώνες, μεταξύ των οποίων η βελτίωση του Ρυθμι-
στικού Πλαισίου και η εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυ-
βέρνησης, τομείς αλληλένδετοι μεταξύ τους. 

Ο Υφυπουργός επισήμανε ότι ο δημόσιος τομέας κατέχει
ένα ευρύ φάσμα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων τα
οποία πρέπει να καταστούν ανοικτά προς την κοινωνία, δη-
λαδή να παρασχεθεί η δυνατότητα αυτά να είναι προσβά-
σιμα για οποιαδήποτε χρήση. Τα ανοικτά δεδομένα αποτε-
λούν μια επιμέρους πτυχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι η περαιτέρω χρήση
πληροφοριών που κατέχει ο δημόσιος τομέας ενδυναμώνει
και το δικαίωμα της πληροφόρησης, προάγει τη διαφάνεια
και συμβάλλει στην έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανά-
πτυξη και στην προώθηση της επιχειρηματικότητας. Ειδικό-
τερα, θα μπορούσαμε να σταθούμε στα εξής: 

• Σε πολιτικό επίπεδο, η πληροφορία αποτελεί αναγκαία
προϋπόθεση για την άσκηση των πολιτικών δικαιωμάτων
κάθε πολίτη. Η διεύρυνση των καναλιών της πληροφορίας,
μέσω της υιοθέτησης νέων τεχνολογιών, όπως είναι η διαδι-
κτυακή πύλη data.gov.cy, ενισχύει σημαντικά τη διαφάνεια

και τη λογοδοσία των δημόσιων φορέων, στο πλαίσιο της
αρχής της φανερής δράσης της διοίκησης. Άρα, σήμερα, με
το έργο αυτό που αποσκοπεί στο άνοιγμα των πληροφοριών
του δημόσιου τομέα, γίνεται ένα αξιόλογο βήμα προς την
εμπέδωση του κλίματος εμπιστοσύνης του κράτους προς τον
πολίτη, αλλά, και αντίστροφα, της εμπιστοσύνης του πολίτη
προς το κράτος.

• Από οικονομικής άποψης, οι πληροφορίες του δημόσιου
τομέα, ιδιαίτερα αν συνδυαστούν μεταξύ τους, μπορούν να
αποτελέσουν τη βάση για νέες υπηρεσίες προστιθέμενης
αξίας, σε τομείς σημαντικούς για την έξοδο από την κρίση,
όπως η πραγματική οικονομία, το εμπόριο και οι υποδομές,
αλλά και σε τομείς όπου η χώρα μας έχει συγκριτικά πλεο-
νεκτήματα, όπως ο τουρισμός και η παροχή υπηρεσιών. Επο-
μένως, η περαιτέρω χρήση των πληροφοριών μπορεί να απο-
τελέσει έναν εναλλακτικό τρόπο ενίσχυσης της
ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, της προσέλκυσης επεν-
δυτών και, συνακόλουθα, της δημιουργίας νέων θέσεων ερ-
γασίας. 

• Τα ανοικτά δεδομένα έχουν μεγάλη αξία και για τον ίδιο
τον δημόσιο τομέα, αφού μπορούν να αυξήσουν την αποδο-
τικότητα και την αποτελεσματικότητά του, περιορίζοντας το
κόστος της λειτουργίας του. Σήμερα, οι περισσότεροι δημό-

σιοι φορείς δεν έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που παρά-
γουν ή συλλέγουν άλλοι φορείς. Σε επίπεδο διοίκησης και
παροχής υπηρεσιών, η περαιτέρω χρήση των δεδομένων των
δημόσιων φορέων ανταποκρίνεται και στους στόχους για εκ-
συγχρονισμό και βελτίωση της διοικητικής ικανότητας, αλλά
και στη μείωση της γραφειοκρατίας, των πολύπλοκων δια-
δικασιών και των αλληλοεπικαλύψεων, στόχους τους οποί-
ους η Προεδρία έχει θέσει σε προτεραιότητα, στα πλαίσια
της Αναπτυξιακής και Διοικητικής Μεταρρύθμισης που προ-
ωθεί. Είναι γι’ αυτό τον λόγο που το έργο αυτό για την προ-
ώθηση της περαιτέρω χρήσης των πληροφοριών του δημό-
σιου τομέα έχει περιληφθεί στο Σχέδιο Δράσης που ετοίμασε
η Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης της Προεδρίας για
τη Βελτίωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου, το οποίο εγκρίθηκε
πριν από λίγες μέρες από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Για τους λόγους αυτούς, η προώθηση της Περαιτέρω Χρή-
σης Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα αποτελεί προτεραι-
ότητα της Προεδρίας, στα πλαίσια της προώθησης μεταρ-
ρυθμίσεων που θα επιδράσουν καταλυτικά στην ανάπτυξη
και είναι γι’ αυτό που ήδη παρακολουθούμε στενά την πο-
ρεία του έργου και όπου χρειαστεί θα επεμβαίνουμε ώστε να
διασφαλίσουμε την επιτυχία του έργου, ειδικά σε περίπτωση
που διαφανεί ότι οι σχετικές δράσεις δεν τυγχάνουν της δέ-
ουσας σημασίας εκ μέρους των υπηρεσιών. Το στάδιο της
υλοποίησης στο οποίο εισερχόμαστε τώρα, απαιτεί συλλο-
γική συνεισφορά από όλες τις υπηρεσίες. Ο καθένας από
εσάς εδώ σήμερα έχει καθοριστικό ρόλο για τη διασφάλιση
της επιτυχίας του έργου αυτού, το οποίο θα αποφέρει πολ-
λαπλά οφέλη τόσο στους πολίτες όσο και στις επιχειρήσεις.

Καταλήγοντας, θέλω να τονίσω ότι μήνυμα της Κυβέρνη-
σης, το οποίο θέλω να μεταφέρω σε όλους μας, είναι πως
πρέπει να αξιοποιήσουμε τις εφαρμογές των ανοικτών δε-
δομένων, κατ’ επέκταση και την ανοικτή διακυβέρνηση, γιατί
έχουμε μπροστά μας δρόμο να διανύσουμε μέχρι να μπορέ-
σουμε να γίνουμε, στον βαθμό που μας αναλογεί, ανταγωνι-
στικοί στην αναδυόμενη παγκόσμια ψηφιακή οικονομία της
γνώσης. n

Υφυπουργός παρά τω Προέδρω
Η προώθηση χρήσης Πληροφοριών του Δημόσιου
αποτελεί προτεραιότητα της Προεδρίας
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To 2015 αποτελεί μια ιστορική στιγμή
για το μέλλον μας αναφορικά με τη
μεγάλη ευκαιρία που παρουσιάζεται

για τη μετάβαση σε έναν πιο βιώσιμο κόσμο.
Στις 25-27 Σεπτεμβρίου, μετά από πολυετή
διαβούλευση που ακολούθησε τη συνδιά-
σκεψη του Ρίο το 2012, 193 κράτη-μέλη συμ-
μετείχαν στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμέ-
νων Εθνών στη Νέα Υόρκη δίνοντας το
«πράσινο φως» για την υιοθέτηση των Στό-
χων Αειφορίας του ΟΗΕ (Sustainable Deve-
lopment Goals - SDGs), παρουσία διεθνών
προσωπικοτήτων.

Πρόκειται για τους 17 Στόχους Αειφορίας
μέσα από τους οποίους η παγκόσμια κοινό-
τητα φιλοδοξεί να διαχειριστεί σοβαρά προ-
βλήματα όπως είναι η φτώχεια, ο υποσιτι-
σμός και η κλιματική αλλαγή, μέχρι το 2030. 

Οι επιχειρήσεις από την πλευρά τους κα-
λούνται να αναλάβουν τον ρόλο που τους
αναλογεί σε ένα διεθνές περιβάλλον, συμ-
βάλλοντας στην επίτευξη των Στόχων Αει-
φορίας μέσα από ποικίλους τρόπους.
Η βιώσιμη ανάπτυξη

Η αειφόρος ανάπτυξη, βάσει της Agenda
21, αναμένεται να αποτελέσει απαραίτητο
εργαλείο και στρατηγική προσέγγιση με
τους κοινωνικούς εταίρους των επιχειρή-
σεων για την επίτευξη των στόχων αειφορίας
/ βιώσιμης ανάπτυξης. Κάθε επιχείρηση,
μέσω συγκεκριμένων μεθοδολογικών προ-
σεγγίσεων θα είναι σε θέση να γνωρίσει τις
προσδοκίες των κοινωνικών της εταίρων και
να ιεραρχήσει θέματα αειφορίας που θα πρέ-

πει να εντάξει στο επιχειρηματικό της μον-
τέλο.

Η στρατηγική αειφορίας είναι απαραίτητο
να είναι συνυφασμένη με θέματα ουσιαστι-

κότητας (materiality) αειφορίας/βιώσιμης
ανάπτυξης της κάθε επιχείρησης, τα οποία
θα έχουν προκύψει από διάλογο με τους κοι-
νωνικούς εταίρους, αλλά και μετά από ενδε-
λεχή επιχειρηματική ανάλυση και επίπτωση
των στόχων αειφορίας των Ηνωμένων
Εθνών στη λειτουργία και ανάπτυξη κάθε
επιχείρησης. Επίσης, ως προς τους στόχους
αειφορίας των Ηνωμένων Εθνών, κρίνεται
απαραίτητη η υιοθέτηση βασικών δεικτών
αποδοτικότητας (KPIs) της επιχειρηματικής
λειτουργίας. Η επιχείρηση έτσι θα επιτύχει
αποτελεσματικότερη διαχείριση κινδύνων,
αναγνώριση επιχειρηματικών ευκαιριών και
αντιμετώπιση των επιδράσεων της λειτουρ-
γίας της.
Τα Οικουμενικό Σύμφωνο

Η υπογραφή του Οικουμενικού Συμφώνου
των Ηνωμένων Εθνών (UN Global Com-
pact) από φορείς και επιχειρήσεις συνεισφέ-
ρει στην επίτευξη των στόχων της αειφορίας
των Ηνωμένων Εθνών. Το Οικουμενικό Σύμ-
φωνο του ΟΗΕ είναι συνυφασμένο παγκό-
σμιες αρχές εταιρικής υπευθυνότητας και
αποτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο για την
υποστήριξη των επιχειρήσεων στη στρατη-
γική ενσωμάτωση θεμάτων αειφορίας/βιώ-
σιμης ανάπτυξης.

Επίσης, προσφέρει ένα πολυδιάστατο
χώρο μάθησης και ανταλλαγής βέλτιστων
πρακτικών αειφορίας, καθώς και ένα παγκο-
σμίως αποδεκτό τρόπο αποτύπωσης (repor-
ting) της, προόδου των επιχειρήσεων σε
αυτά τα θέματα.

Οι 10 αρχές του Glοbal Compact είναι σε
πολύ μεγάλο βαθμό συνυφασμένες με τους
17 στόχους αειφορίας των Ηνωμένων
Εθνών. Οι επιχειρήσεις ξεκινώντας με την
υιοθέτηση των αρχών του Global Compact
είναι σε θέση να αντιληφθούν καλύτερα και
αποτελεσματικότερα τη φιλοσοφία τις έν-
νοιες, τις ευκαιρίες αλλά και τις προκλήσεις
που θέτουν οι στόχοι αειφορίας των Ηνωμέ-
νων Εθνών.
Θεσμικό πλαίσιο

Το θεσμικό πλαίσιο που έχει αναπτυχθεί
τα τελευταία έτη σε εθνικό, κοινοτικό και
διεθνές επίπεδο και αφορά θέματα εταιρικής
Κοινωνικής ευθύνης και αειφόρου ανάπτυ-
ξης (σχέδια δράσης, οδηγίες, ΙSO κ.ά.) είναι
σημαντικό εργαλείο επίτευξης των στόχων
της αειφορίας των Ηνωμένων Εθνών και όχι
τροχοπέδη. Απαραίτητη, ωστόσο, προϋπό-
θεση για το αποτέλεσμα αυτό είναι το θε-
σμικό πλαίσιο να λειτουργήσει ως έμπνευση
και επιχειρηματικό κίνητρο ανάπτυξης αντα-
γωνιστικού πλεονεκτήματος για τις επιχει-
ρήσεις και όχι σαν άλλη μία νομική υποχρέ-
ωση. Για τον λόγο αυτό απαιτείται πολύ 
προσεκτική επιχειρηματική ανάλυση των
στόχων αειφορίας των Ηνωμένων Εθνών, η
οποία θα έχει ως στόχο να αναδείξει όχι μόνο
τις κανονιστικές απαιτήσεις που εγείρονται
από τέτοια πλαίσια, αλλά το πως μια εται-
ρεία στρατηγικά μπορεί να ενσωματώσει σε
όλες τις επιχειρηματικές της εκφάνσεις τις
προκλήσεις και τις ευκαιρίες που οι στόχοι
αειφορίας του ΟΗΕ αναδεικνύουν. n

Οι στόχοι Αειφορίας των Ηνωμένων Εθνών για ένα βιώσιμο κόσμο

Ηεναλλακτική επίλυση διαφορών
αφορά τη βοήθεια στους καταναλω-
τές να επιλύουν τις διαφορές με τους

εμπόρους όταν ανακύπτει πρόβλημα με ένα
προϊόν ή μια υπηρεσία που οι καταναλωτές
αγόρασαν. Οι εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης
των διαφορών γνωρίζουν επιτυχία στα
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού
βελτιώνουν και ενδυναμώνουν τα μέσα προ-
στασίας των δικαιωμάτων των καταναλω-
τών. 

Η καλή λειτουργία της εναλλακτικής επί-
λυσης διαφορών σε ολόκληρη την ΕΕ ενι-
σχύει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών
ώστε να επωφελούνται από τις ευκαιρίες που
τους προσφέρει η ενιαία αγορά από άποψη
επιλογής και καλύτερων τιμών. Η αύξηση
του διασυνοριακού εμπορίου στην ΕΕ δημι-
ουργεί επίσης νέες ευκαιρίες για τις επιχει-
ρήσεις και συμβάλει στην προαγωγή της οι-
κονομικής ανάπτυξης.  

Η Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώ-
πων ψήφισε νόμο (N 148(I)/2015) με τον
οποίο εναρμονίζεται η κυπριακή νομοθεσία
με την Οδηγία 2013/11/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την
εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών δια-
φορών και για την τροποποίηση του Κανο-
νισμού (ΕΚ) αριθμός 2006/2004 και της
Οδηγίας 2009/22/Ε. Ο εν λόγω νόμος θα
συμβάλει στην ομαλή λειτουργία της εσωτε-
ρικής αγοράς για τις συμβάσεις που συνά-
πτονται μεταξύ καταναλωτών και εμπόρων
και τη γρήγορη και χαμηλή σε κόστος επί-
λυση οικονομικών διαφορών που ανακύ-

πτουν μεταξύ τους.
Ειδικότερα με τον εν λόγω νόμο θεσμοθε-

τείται διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης
εγχώριων και διασυνοριακών διαφορών που
προκύπτουν από τη συμβατική σχέση κατα-
ναλωτή και εμπόρου και καθορίζονται οι
εξουσίες και τα καθήκοντα της Υπηρεσίας
Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλω-
τών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρισμού, η οποία είναι η
αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του νόμου.
Η Υπηρεσία υποχρεώνεται, σύμφωνα με τις
πρόνοιες του νομοσχεδίου, να συνεργάζεται
με φορείς εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών
άλλων κρατών μελών.  Ο νέος αυτός μηχα-
νισμός προσφέρει σημαντικά οφέλη τόσο για
τους καταναλωτές όσο και για τις εταιρείες.
Συγκεκριμένα, η διαδικασία της εξώδικης δι-
ευθέτησης των καταναλωτικών απαιτήσεων
διασφαλίζει:

• ταχύτητα, αποτελεσματικότητα και ευε-
λιξία, σε σχέση με μία δικαστική διαμάχη,

• λιγότερη ταλαιπωρία για τους διάδικους
(καταναλωτή και εταιρεία),

• χαμηλό κόστος σε σύγκριση με τη δικα-
στική διαμάχη,

• δίκαιο και αποτελεσματικό τρόπο επίλυ-
σης της διαφοράς από έμπειρο και κατάλ-
ληλο καταρτισμένο τρίτο μέρος (διαιτητή),

• αμεροληψία τρίτου μέρους (διαιτητή) και
της όλης διαδικασίας.

Ο θεσμός της εξωδικαστικής επίλυσης κα-
ταναλωτικών διαφορών χρειάζεται ωστόσο,
περαιτέρω ενίσχυση. Σε κάθε περίπτωση, ως
θεσμός εναλλακτικής επίλυσης και υπό τη

μορφή που λειτουργεί στη χώρα μας και
μετά την ενσωμάτωση της Οδηγίας
2013/11/ΕΕ, βασίζεται στη βούληση των
μερών να προσέλθουν εκουσίως στις υπηρε-
σίες διαμεσολάβησης.

Επομένως με σκοπό τη διασφάλιση των
προαναφερθέντων οφελών και την εξοικο-
νόμηση  πολύτιμων πόρων, η υποστήριξη
των εμπόρων/επιχειρήσεων κρίνεται απα-
ραίτητη και σημαντική, με την συμβολή των
Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητη-
ρίων, αλλά και των κάθε είδους επαγγελμα-
τικών ενώσεων, ώστε να γίνουν γνωστά στα
μέλη τους τα πλεονεκτήματα της εξωδικα-
στικής επίλυσης με την ταχεία, δίκαιη, αμε-
ρόληπτη και δωρεάν επίλυση της όποιας κα-
ταναλωτικής διαφοράς προκύπτει. Η καθιέ-
ρωση αυτού του μηχανισμού αναμφισβήτητα
βοηθά και τις επιχειρήσεις να διαχειρίζονται
σωστά τις σχέσεις τους με τους καταναλω-
τές και να βελτιώνουν την υπόληψή τους
στην αγορά.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι για τις διαφο-
ρές που προκύπτουν από διαδικτυακές συ-
ναλλαγές δημιουργήθηκε ηλεκτρονική
πλατφόρμα που καλύπτει όλη την ΕΕ, η
οποία θα συνδέει όλους τους εθνικούς φο-
ρείς εναλλακτικής επίλυσης των διαφορών,
θα λειτουργεί δε σε όλες τις επίσημες γλώσ-
σες της ΕΕ από το 2016. Σκοπός του σχετι-
κού Κανονισμού (ΕΕ) 524/2013 για την ηλε-
κτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών
είναι να συμβάλει, με την επίτευξη υψηλού
επιπέδου προστασίας των καταναλωτών,
στην ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγο-

ράς, ιδίως στην ψηφιακή της διάσταση, πα-
ρέχοντας ευρωπαϊκή πλατφόρμα ΗΕΔ
(«πλατφόρμα ΗΕΔ») για τη διευκόλυνση της
ανεξάρτητης, αμερόληπτης, διαφανούς, απο-
τελεσματικής, γρήγορης και δίκαιης εξωδι-
καστικής επίλυσης των διαφορών μεταξύ κα-
ταναλωτών και εμπόρων ηλεκτρονικά. Να
σημειωθεί ότι το ΕΚΚ Κύπρου έχει οριστεί
το σημείο επαφής (contact point) της εν
λόγω πλατφόρμας με ενεργή συμμετοχή
στην αποτελεσματική εφαρμογή του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 524/2013. n

(Ανακοίνωση Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή
Κύπρου)

Το νέο σύστημα εναλλακτικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών 

Η πρόσφατη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη
Νέα Υόρκη άναψε το «πράσινο φως» για την
υιοθέτηση των στόχων Αειφορίας προκειμένου
να αντιμετωπιστούν προβλήματα όπως είναι η
φτώχεια, ο υποσιτισμός και η κλιματική αλ-
λαγή, μέχρι το 2030.
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Με την ευκαιρία της διάσκεψης κορυ-
φής στο Παρίσι για μελέτη τρόπων
για περιορισμό των αρνητικών επι-

πτώσεων των κλιματικών αλλαγών  πραγμα-
τοποιείται την Κυριακή 29 Νοεμβρίου Παγ-
κόσμια Πορεία για το Κλίμα στην οποία συμ-
μετέχει και η Κύπρος. 

Η πορεία στη Λευκωσία θα πραγματοποι-
ηθεί στις 3.00 το απόγευμα με σημείο έναρξης
τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τερματισμό
στο Δημοτικό Σχολείο Φανερωμένης.   

Τονίζεται από τους οργανωτές:
Πολίτες από όλο τον κόσμο ενώνονται

φέτος για να απαιτήσουν από τις κυβερνήσεις
να λάβουν ουσιαστικά μέτρα για την αντιμε-
τώπιση της κλιματικής αλλαγής και των κατα-
στροφικών συνεπειών της. 

Βαδίζουμε για τον πλανήτη και όλους τους ανθρώπους του και δείχνουμε διεθνή αλλη-
λεγγύη που ξεπερνά σύνορα, πολιτιστικές, φυλετικές και κοινωνικές διαφορές.  

Ελάτε στην πορεία!
Ας αλλάξουμε το σύστημα και όχι το κλίμα!
Ας δείξουμε όλοι διεθνή αλληλεγγύη! n

Παγκόσμια πορεία για το κλίμα 
την Κυριακή στη Λευκωσία 

Σύμφωνα με προβλέψεις του Οργανι-
σμού των Ηνωμένων Εθνών, μέχρι το
2050 ο ανθρώπινος πληθυσμός θα ξε-

περάσει τα 9 δισεκατομμύρια άτομα, καθι-
στώντας εξαιρετικά πολύπλοκο τον τρόπο με
τον οποίο τα προϊόντα παράγονται και φτά-
νουν στην πόρτα μας.

Με τον παγκόσμιο πληθυσμό και την κα-
τανάλωση να αυξάνονται με ραγδαίους ρυθ-
μούς, η διαδικασία της παραγωγής προϊόν-
των και υπηρεσιών αλλά και η κατανάλωση
είναι αναγκαίο να ακολουθήσουν ένα βιώ-
σιμο μοντέλο σύμφωνα με οποίο τίποτε δεν
μένει αναξιοποίητο, έτσι ώστε η ανθρώπινη
πρόοδος να μην πραγματοποιείται σε βάρος
του περιβάλλοντος και των φυσικών, πόρων. 

Η θεμελιώδης αυτή αλλαγή προϋποθέτει
την απομάκρυνση από το παραδοσιακό μον-
τέλο οικονομίας το οποίο βασίζεται στους
άξονες «προμήθεια, παραγωγή, κατανάλωση
και απόρριψη» και τη μετάβαση σε ένα μον-
τέλο βασιζόμενο στο τρίπτυχο «επαναχρη-
σιμοποίηση, ανακατασκευή και ανακύ-
κλωση». 

Η υιοθέτηση, του νέου μοντέλου της κυ-
κλικής οικονομίας δίνει την ευκαιρία στους
οργανισμούς να μετατρέψουν τις περιβαλ-
λοντικές προκλήσεις σε οικονομικές ευκαι-
ρίες και καινοτομία, καθώς και να δημιουρ-
γήσουν βιώσιμες θέσεις εργασίας, βελτιώ-
νοντας σημαντικά την ποιότητα ζωής.

Μάλιστα, σύμφωνα με το ίδρυμα Ellen
MacArthur, η υιοθέτηση του μοντέλου ς κυ-
κλικής οικονομίας μπορεί να έχει ως αποτέ-
λεσμα την ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικο-
νομίας κατά 1,8 τρισ. ευρώ μέχρι το 2030.
Στο επίκεντρο

Πιο συγκεκριμένα, ενδεικτικοί τομείς της
οικονομίας οι οποίοι επηρεάζονται και στους
οποίους είναι ανάγκη να επέλθει παραγω-
γική ανασυγκρότηση μέσα από την καλλιέρ-

γεια μιας κουλτούρας κυκλικής οικονομίας
είναι οι: Γεωργία, Τουρισμός Κατασκευές,
Κλωστοϋφαντουργία και Μεταφορές.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, αναγνωρίζοντας τη σημασία της
υπεύθυνης παραγωγής και κατανάλωσης
(Sustainable Consumption and Production -
SCP), επεξεργάζεται ένα πακέτο δράσεων
για τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία σε
όλους τους τομείς, το οποίο θα είναι έτοιμο
μέχρι το τέλος
του 2015. 

Με αυτό το
σκεπτικό, η
Global Sustain
ανακοίνω σε
τη νέα έκδοση Yearbook 2015/16 με τίτλο
«Sustainable Consumption and Production:
Towards a Circular Economy», στο πλαίσιο
του ετήσιου συνεδρίου SwitchMed Connect
του United Nations Environment Program
(UNEP), με θέμα την κυκλική οικονομία, το

οποίο πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη,
στις 29-30 Οκτωβρίου 2015. 

Η Global Sustain είχε την ευκαιρία να πα-
ρουσιάσει την έκδοση σε περισσότερους από
400 εκπροσώπους πολυεθνικών επιχειρή-
σεων, startups και χρηματοοικονομικών ορ-
γανισμών που ασχολούνται με θέματα κυ-
κλικής οικονομίας, βιώσιμης παραγωγής και
κατανάλωσης στην περιοχή της Μεσογείου.

Φέτος για πρώτη φορά η ένατη κατά σειρά
διεθνής έκδοση πραγματοποιείται σε συνερ-
γασία με τη SwitchMed και το Regional Ac-
tiνity Centre for Sustainable Consumption
and Production του UNEP.

Πιο αναλυτικά, τα θέματα τα οποία θα
αναπτυχθούν στο Yearbook είναι τα εξής:

• Τομείς προτεραιότητας και δράσεις της
κυκλικής οικονομίας.

• Νέα μοντέλα κατανάλωσης.
• Αειφόρος τρόπος ζωής.
• Κύκλος ζωής των προϊόντων.
• Πολιτικές, στρατηγική και σχέδια δρά-

σης.
• Αειφόρος εφοδιαστική αλυσίδα.
• Περιβαλλοντική καινοτομία.
• Αποδοτικότητα των πόρων.
• Αειφόρες συσκευασίες.
• Μέτρηση βιώσιμης παραγωγής και κατα-

νάλωσης και επικοινωνία.
Στη φετινή ανθρακικά ουδέτερη έκδοση,

καταξιωμέ-
νοι συγγρα-
φείς από
όλο τον
κόσμο και

υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη θα παρου-
σιάσουν τη στρατηγική, τη φιλοσοφία και τις
βέλτιστες πρακτικές βιώσιμης παραγωγής,
κατανάλωσης και κυκλικής οικονομίας.

Το φετινό βιβλίο, όπως κάθε χρονιά, θα
πλαισιώνεται από παγκόσμιες έρευνες και
εκτενές φωτογραφικό υλικό, ενώ θα παρου-

σιαστεί τον Ιούνιο 2016 σε εκδηλώσεις στην
Αθήνα και στο εξωτερικό.

Η ετήσια σειρά εκδόσεων Yearbook πα-
ρουσιάζει σημαντικές πρωτοβουλίες και
δράσεις επιχειρήσεων και φορέων πάνω σε
θέματα που αφορούν στην αειφορία.
Δίαυλος επικοινωνίας

Το Yearbook αποτελεί δίαυλο επικοινω-
νίας μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και κα-
ταλύτη για εποικοδομητικό διάλογο και αλ-
λαγή.

Την έκδοση εμπιστεύονται οι μεγαλύτερες
ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις και
σημαντικοί εκπρόσωποι όλων των ενδιαφε-
ρόμενων μερών από ολόκληρο τον κόσμο.
Κάθε χρόνο, η Global Sustain επιλέγει για
την έκδοση ένα θέμα παγκόσμιου ενδιαφέ-
ροντος που επικεντρώνεται στο τρίπτυχο
άνθρωπος- περιβάλλον- οικονομική ωφέ-
λεια και το αναδεικνύει πολύπλευρα, 
συγκεντρώνοντας απόψεις κορυφαίων διε-
θνών προσωπικοτήτων, επιχειρηματικών
ηγετών, αρχηγών κρατών, οραματιστών,
αξιωματούχων διεθνών οργανισμών, ακαδη-
μαϊκών κ.ά.

Η έκδοση παρουσιάζεται κάθε χρόνο στην
Αθήνα και στο εξωτερικό, ενώ διανέμεται σε
περισσότερες από 50 χώρες, σε 5 ηπείρους.

Αναφορικά με το SwitchMed, πρόκειται
για μια πρωτοβουλία στήριξης και διασύνδε-
σης stakeholders με στόχο την ενίσχυση της
περιβαλλοντικής και κοινωνικής καινοτο-
μίας στη Μεσόγειο.

Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, υλοποιείται από τους οργανισμούς
UΝΙDΟ και UNEP μέσο του Mediterranean
Action Plan (ΜΑΡ) του Regional Actiνity
Centre for Sustainable Consumption and
Production (SCP/ RAC) και του Diνision of
Technology, Industry and Economics
(DTIE). n

1,8 τρις ευρώ το όφελος για την Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2030
Το κυκλικό μοντέλο για την οικονομία του μέλλοντος

Μετατροπή περιβαλλοντικών προκλήσεων
ευκαιρία για οικονομία και καινοτομία.

Με τον παγκόσμιο πληθυσμό και την κατανά-
λωση να αυξάνονται με ραγδαίους ρυθμούς, θα
πρέπει η οικονομία να περάσει από το παραδο-
σιακό μοντέλο το οποίο βασίζεται στους, άξο-
νες «προμήθεια, παραγωγή, κατανάλωση και
απόρριψη» σε ένα νέο βάση του οποίου είναι το
τρίπτυχο «επαναχρησιμοποίηση, ανακατασκευή
και ανακύκλωση».

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επαρχιακού Τμήματος ΠΑΣΥΔΥ Λευκωσίας, όπως κάθε
χρόνο έτσι και φέτος διοργανώνει Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για τα παιδιά των μελών
το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2015.

Λόγω των περιορισμών από τη χωρητικότητα του θεάτρου θα γίνουν δύο παραστάσεις.
Η πρώτη θα αρχίσει η ώρα 9:30 πμ. και η δεύτερη η ώρα 11:30 πμ. στην Κεντρική

Σκηνή Θεάτρου ΘΟΚ, θα παρουσιασθεί το παιδικό έργο «Εγώ ο Πρίγκιπας» σε συγγραφή
και σκηνοθεσία του Βασίλη Μυριανθόπουλου.

Πριν από την παρουσίαση του έργου ο Κωμικοταχυδακτυλουργός Steve Magic θα δια-
σκεδάσει τα παιδιά.

Την ίδια μέρα ο Άγιος Βασίλης θα μοιράσει πλούσια δώρα στα παιδιά που θα παρευρε-
θούν. 

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

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

1. Τάκης Χαμπουρίδης 99414162
2. Ιωάννης Όθωνος 99540647
3. Δέσπω Λεχνού 99521178 22305031
4. Μάκης Πελεκάνος 99453680
5. Πηνελόπη Πέτσα 99459353 22402808
6. Ανδρέας Κανάρης 99547880

Σημείωση: Δεν θα γίνονται κρατήσεις θέσεων.
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Η ανανέωση: πώς επηρεάζει τα διάφορα όργανα της ΕΟΚΕ
Η Προεδρία

Η ανανέωση της Ευρωπαϊκής Οικονομι-
κής και Κοινωνικής Επιτροπής προϋποθέτει
την εκλογή Προέδρου και δύο Αντιπρο-
έδρων οι οποίοι επιλέγονται από καθεμία
από τις τρεις Ομάδες (βλ. κατωτέρω) εκ πε-
ριτροπής για δυόμισι έτη. Ο Πρόεδρος και οι
Αντιπρόεδροι της ΕΟΚΕ εκλέγονται με απλή
πλειοψηφία κατά την εναρκτήρια σύνοδο
της Ολομέλειας. Μετά την εκλογή του, ο
Πρόεδρος παρουσιάζει ένα πρόγραμμα ερ-
γασίας για τη θητεία του, καθώς και επισκό-
πηση των πεπραγμένων στο τέλος της
(Άρθρο 12 του Εσωτερικού Κανονισμού της
ΕΟΚΕ).

Ο Πρόεδρος είναι υπεύθυνος για την
ομαλή διεξαγωγή των εργασιών της ΕΟΚΕ

και εκπροσωπεί την ΕΟΚΕ στις σχέσεις με
άλλα όργανα και οργανισμούς (Άρθρο 12
του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΟΚΕ). Οι
δύο Αντιπρόεδροι (οι οποίοι εκλέγονται με-
ταξύ των μελών των δύο Ομάδων στις
οποίες δεν ανήκει ο Πρόεδρος) είναι υπεύ-
θυνοι για την επικοινωνία και τον προϋπο-
λογισμό αντίστοιχα. Η θητεία στις θέσεις
αυτές δεν είναι ανανεώσιμη (Άρθρα 3 και 13
του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΟΚΕ).
Οι Ομάδες

«Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
απαρτίζεται από αντιπροσώπους των οργα-
νώσεων εργοδοτών, μισθωτών και άλλων αν-
τιπροσωπευτικών φορέων της κοινωνίας των
πολιτών, ιδίως στον κοινωνικοοικονομικό,
κοινωφελή, επαγγελματικό και πολιτιστικό
τομέα».

Συνθήκη για τη Λειτουργία της ΕΕ, άρθρο

300 παρ. 2 
Τα μέλη της ΕΟΚΕ εντάσσονται σε τρεις

Ομάδες:
Εργοδότες (Ομάδα Ι), Εργαζόμενοι
(Ομάδα ΙΙ) και Διάφορες δραστηριότητες
(Ομάδα ΙΙΙ).

Στόχος είναι η επίτευξη συναίνεσης μεταξύ
των τριών Ομάδων, προκειμένου οι γνωμο-
δοτήσεις της ΕΟΚΕ να αντικατοπτρίζουν τα
οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα ενός
ευρέος φάσματος πολιτών της ΕΕ. Οι Ομά-
δες συνεργάζονται μετο Προεδρείο και τη
Γραμματεία της ΕΟΚΕ (βλ. κατωτέρω) για
την προετοιμασία, την οργάνωση και το
συντονισμό τωνεργασιών της ΕΟΚΕ.

Επίσης, κατά τη διαδικασία ανανέωσης
της θητείας, καθεμία από τις τρεις Ομάδες

εκλέγει τον δικό της πρό-
εδρο και αντιπρόεδρο για
ανανεώσιμη θητεία διάρ-
κειας δυόμισι ετών. Οι
πρόεδροι των Ομάδων
συνεδριάζουν με τον Πρό-
εδροτης ΕΟΚΕ για την
προετοιμασία των εργα-
σιών του Προεδρείου
(βλέπε κατωτέρω) και της
Ολομέλειας, και επικου-
ρούν την Προεδρία της
ΕΟΚΕ στη χάραξη των
πολιτικών και, ενδεχομέ-

νως, στην παρακολούθηση των δαπανών
(Άρθρο 27 του Εσωτερικού Κανονισμού της
ΕΟΚΕ).
Τμήματα και άλλα όργανα

Τα μέλη της ΕΟΚΕ διορίζονται μέλη των
τμημάτων της για ανανεώσιμη θητεία διάρ-
κειας δυόμισι ετών, και μπορούν να συμμε-
τέχουν σε ένα ή περισσότερα τμήματα βάσει
των τομέων εμπειρογνωμοσύνης τους. Σε
αυτά τα τμήματα πραγματοποιείται το μεγα-
λύτερο μέρος της προπαρασκευής των γνω-
μοδοτήσεων. Για παράδειγμα, τα τμήματα
συστήνουν ομάδες μελέτης και ορίζουν ει-
σηγητές για την επεξεργασία των αιτήσεων
γνωμοδότησης.

Η ανανέωση προϋποθέτει επίσης την επι-
λογή των προέδρων των τμημάτων οι οποίοι
εκλέγονται από τα μέλη της ΕΟΚΕ για ανα-
νεώσιμη θητεία διάρκειας δυόμισι ετών με

απλή πλειοψηφία. Ωστόσο, η ίδια Ομάδα δεν
μπορεί να ασκεί την προεδρία ενός ειδικευ-
μένου τμήματος για διάστημα άνω των
πέντε συνεχόμενων ετών (Άρθρο 17 του
Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΟΚΕ).

Η ΕΟΚΕ έχει συστήσει έξι ειδικευμένα
τμήματα που καλύπτουν διαφορετικές πτυ-
χές του έργου της ΕΕ, καθώς και μία Συμ-
βουλευτική Επιτροπή, μία Συντονιστική
Επιτροπή και τρία Παρατηρητήρια.

■ Οικονομική και Νομισματική Ένωση, οι-
κονομική και κοινωνική συνοχή (ECO)

■ Ενιαία Αγορά, παραγωγή και κατανά-
λωση (ΙΝΤ)

■ Γεωργία, αγροτική ανάπτυξη και περι-
βάλλον (NAT)

■ Εξωτερικές σχέσεις (REX)
■ Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και

δικαιώματα του πολίτη (SOC)
■ Μεταφορές, ενέργεια, υποδομές και κοι-

νωνία των πληροφοριών (TEN)
■ Συμβουλευτική Επιτροπή Βιομηχανικών

Μεταλλαγών (CCMI)
■ Συντονιστική Επιτροπή “Ευρώπη 2020”
■ Παρατηρητήριο της Ενιαίας Αγοράς
■ Παρατηρητήριο Βιώσιμης Ανάπτυξης
■ Παρατηρητήριο της Αγοράς Εργασίας

Το Προεδρείο
Ανά δυόμισι έτη, η ΕΟΚΕ εκλέγει ένα

Προεδρείο που αποτελείται από 40 μέλη τα
οποία επιλέγονται μεταξύ των τριών Ομά-
δων. Το Προεδρείο αποτελείται από τον
Πρόεδρο, τους δύο Αντιπροέδρους, τους
Προέδρους των τριών Ομάδων, τους προ-
έδρους των τμημάτων επίσης, πρέπει να πε-
ριλαμβάνει τουλάχιστον έναν εκπρόσωπο -
και κατά μέγιστο όριο τρεις εκπροσώπους-
από κάθε κράτος μέλος (Άρθρο 3 του Εσω-
τερικού Κανονισμού της ΕΟΚΕ). Η ΕΟΚΕ
διεξάγει συνολική ψηφοφορία για όλα τα
μέλη του Προεδρείου. Το ψηφοδέλτιο πρέπει
να συγκεντρώσει τουλάχιστον τα δύο τρίτα
των έγκυρων ψήφων.

Κύριο καθήκον του Προεδρείου είναι να
οργανώνει και να συντονίζει τις εργασίες
των διαφόρων οργάνων της ΕΟΚΕ και να
διατυπώνει τις κατευθυντήριες γραμμές πο-
λιτικής για το έργο αυτό.
Περισσότερες πληροφορίες

Ανακαλύψτε τι μπορεί να κάνει για εσάς η
ΕΟΚΕ
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/q
e-01-14-790-en-n.pdf

Άρθρα 300 έως 304 της Συνθήκης για τη
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ht t p : / / l e x . e u ro p a . e u / l e g a l - c ont e nt
/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2008:115:FULL
&from=EN. n

Τα νέα μέλη κατανοούν ότι κατέχουν
θέση με πραγματική επιρροή. Με τις
γνωμοδοτήσεις της, η ΕΟΚΕ μπορεί

να συμβάλει στη διαμόρφωση της ευρωπαϊ-
κής νομοθεσίας.

Υπάρχουν τρεις διαφορετικές μορφές γνω-
μοδοτήσεων:

• Οι γνωμοδοτήσεις καταρτίζονται κατό-
πιν αιτήσεως του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου, του Συμβουλίου ή της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής Οι αιτήσεις γνωμοδότησης είναι
είτε υποχρεωτικές, όταν αυτό προβλέπεται
στις Συνθήκες, είτε προαιρετικές, ανάλογα
με τον συγκεκριμένο τομέα πολιτικής.

• Οι γνωμοδοτήσεις πρωτοβουλίας αφο-
ρούν θέματα που ενδιαφέρουν την κοινωνία
των πολιτών και στοχεύουν να επιστήσουν

την προσοχή των θεσμικών οργάνων της ΕΕ
σε αυτά.

• Οι διερευνητικές γνωμοδοτήσεις εκδί-
δονται κατόπιν αιτήσεων των θεσμικών ορ-
γάνων της ΕΕ σε τομείς όπου πιστεύουν ότι
η εμπειρογνωμοσύνη της ΕΟΚΕ μπορεί να
συμβάλει σημαντικά.

Η ΕΟΚΕ εξετάζει προτάσεις και εκδίδει
γνωμοδοτήσεις, με βάση μια συναινετική
διαδικασία μεταξύ των μελών τα οποία συ-
νεδριάζουν εννέα φορές τον χρόνο σε συνό-
δους ολομέλειας. Κάθε χρόνο, περίπου 200
γνωμοδοτήσεις δημοσιεύονται στην Επί-
σημη Εφημερίδα της ΕΕ στις 24 γλώσσες της
Ένωσης.

Οι γνωμοδοτήσεις της ΕΟΚΕ έχουν πραγ-
ματικό αντίκτυπο στη χάραξη πολιτικής της
ΕΕ. Για παράδειγμα, η ΕΟΚΕ ήταν το πρώτο
όργανο της ΕΕ που δήλωσε δημοσίως στη
γνωμοδότησή της του 2014 σχετικά με την
ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισμα-
τικής Ένωσης ότι “οι επενδύσεις, η ανάπτυξη
και η δημιουργία θέσεων εργασίας θα πρέπει
να βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας
της ΕΕ για την προσεχή κοινοβουλευτική
περίοδο”. Οι βασικές προτάσεις της περι-
λαμβάνονται στο Πρόγραμμα του Jean-Cla-
ude Juncker για απασχόληση, ανάπτυξη,
δικαιοσύνη και δημοκρατική αλλαγή. n

Ποιο ρόλο διαδραματίζουν τα μέλη στη διαμόρφωση της πολιτικής της ΕΕ;

Μια νέα σελίδα για την ΕΟΚΕ
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Η Εθνική Συμμαχία Ψηφιακών Θέσεων Εργασίας
παρουσιάστηκε σε εκδήλωση στο Προεδρικό Μέγαρο
Στα  πλαίσια μεταρρυθμίσεων και η ψηφιακή κατάρτιση

Την περασμένη Πέμπτη ο Ψηφιακός
Πρωταθλητής της Κύπρου και το
Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών
και Έργων διοργάνωσαν εκδήλωση στο
Προεδρικό Μέγαρο με θέμα: «Εθνική Συμ-
μαχία Ψηφιακών Θέσεων Εργασίας», η οποία
τελούσε υπό την αιγίδα του Προέδρου της
Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη, ο οποίος
απηύθυνε και σχετικό χαιρετισμό, που διά-
βασε ο Υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκο-
τρύπης.

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η παρου-
σίαση των δράσεων που συνθέτουν την
Εθνική Συμμαχία και η γνωστοποίηση της
ένταξης της Κύπρου στον «Μεγάλο Συνα-
σπισμό Ψηφιακών Θέσεων Εργασίας» της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αναφερόμενος  στο περιβάλλον των ημε-
ρών μας επισήμανε χαρακτηριστικά: 

«Ζούμε σε μία κοινωνία και σε έναν κόσμο
που καθημερινά κινείται προς τα εμπρός με
ταχύτητες που κάποτε δεν μπορούσαμε καν
να φανταστούμε. Για αυτό η στατική προ-
σέγγιση δεν μπορεί να είναι επιλογή. 

Αποτελεί νόμο της εξέλιξης: Οργανισμοί
που δεν μπορούν να προσαρμοστούν και
που δεν μπορούν να ακολουθήσουν τους
ρυθμούς και τις ανάγκες της εποχής τους,
για να μην πω ότι εξαφανίζονται, σίγουρα
ατροφούν και αδυνατούν να εντάξουν τους
εαυτούς τους στο σύγχρονο γίγνεσθαι, με
ότι οδυνηρό αυτό συνεπάγεται.»

Τόνισε ο ΠτΔ ότι ο κανόνας αυτός ισχύει
τόσο για τα κράτη όσο και για τον κάθε πο-
λίτη ξεχωριστά. Αυτός είναι ο νόμος που
παίρνει τους ανθρώπους μπροστά και αυτή
είναι η κινητήρια δύναμή μας ως κοινωνία.

Η ψηφιακή επανάσταση που ζούμε τις τε-
λευταίες δεκαετίες επιβεβαιώνει με τον κα-
λύτερο τρόπο όσα περιγράφηκαν είδαμε στη
διεθνή σκηνή να αναδεικνύονται ως οικονο-
μικές δυνάμεις, χώρες που στο πρόσφατο
παρελθόν δεν είχαν τίποτε το ιδιαίτερο να
επιδείξουν. Παρακολουθούμε νησίδες εκρη-
κτικής ανάπτυξης σε περιοχές όπου η ψη-
φιακή τεχνολογία έχει εισβάλει και καθορίζει
τους ρυθμούς προόδου. 

Εντυπωσιαζόμαστε από την βελτίωση της
ταχύτητας εξυπηρέτησης που μπορούμε να
έχουμε αξιοποιώντας την ηλεκτρονική δια-
κυβέρνηση και διερωτόμαστε πως αλλάζουν
τόσο γρήγορα οι δείκτες ευημερίας σε πλη-
θυσμούς που έχουν εντάξει την δια βίου ψη-
φιακή εκπαίδευση στα προγράμματά τους.

Ειδικότερα για το Συνέδριο ο Πρόεδρος
Αναστασιάδης εξέφρασε τη δική του άποψη
ότι αυτό είναι το κεντρικό χαρακτηριστικό
της πρωτοβουλίας που ονομάζεται «Ψη-
φιακή Συμμαχία». Η εκπαίδευση δηλαδή όσο
γίνεται περισσοτέρων πολιτών σε προγράμ-
ματα απόκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων. Επι-
σήμανε επίσης τη διαπίστωση πως μέσα στο
πλαίσιο της ευρύτερης έννοιας της παιδείας
που οφείλει το κράτος να παρέχει στους πο-
λίτες όλων των ηλικιών, θα πρέπει πλέον –
και ίσως έχουμε καθυστερήσει πολύ- να πε-
ριλάβουμε σε μαζικότερο επίπεδο και την

απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων. Ο στόχος,
είπε είναι να καταστήσουμε τους πολίτες μας
αποτελεσματικότερους με ό,τι ασχολούνται,
και κυρίως πιο ευέλικτους στις επαγγελμα-
τικές και άλλες επιλογές τους.

Με τη διοργάνωση του Συνεδρίου είπε
επίσης ο ΠτΔ επιδιώκουμε να αναδείξουμε
το γεγονός πως η χώρα μας έχει ολοκληρώ-
σει την λεγόμενη «Εθνική Συμμαχία» για τις
ψηφιακές θέσεις εργασίας. 

Σηματοδοτούμε έτσι την ένταξή μας στην
«Μεγάλη Συμμαχία Ψηφιακών Θέσεων Ερ-
γασίας» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παίρ-
νουμε την δική μας θέση στην μεγάλη προ-
σπάθεια που συντονίζεται και από την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου οι Ευρωπαίοι
πολίτες να είναι σε θέση στα επόμενα χρό-
νια να διεκδικήσουν θέσεις εργασίας με προ-
απαιτούμενο την ψηφιακή εκπαίδευση. Υπο-
λογίζεται πως μέχρι το 2020 θα υπάρχουν
στην Ευρωπαϊκή Ένωση 825 χιλιάδες κενές
θέσεις εργασίας στον τομέα των τεχνολο-
γιών πληροφορικής. 

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα μεταρρύθ-
μισης της δημόσιας υπηρεσίας ο Πρόεδρος
Αναστασιάδης είπε πως βρίσκεται σε εξέλιξη
και θα εντατικοποιηθεί τους αμέσως επόμε-
νους μήνες μία προσπάθεια ο δημόσιος το-
μέας να αλλάξει κυριολεκτικά εποχή, επι-
τρέποντας έτσι και στον ιδιωτικό τομέα να
αναπτύξει την δυναμική που έχει και που
πολλές φορές αντιμετωπίζει την τροχοπέδη
της δημόσιας γραφειοκρατίας. Θεωρούμε
την ψηφιακή εκπαίδευση αναπόσπαστο
μέρος της μεγάλης μεταρρύθμισης που υλο-
ποιούμε και η οποία εδράζεται σε πέντε με-
γάλους πυλώνες.

• Ο πρώτος πυλώνας, αφορά στις αλλαγές
και αναδιαρθρώσεις δομών με συγχωνεύσεις
ή ομαδοποιήσεις τμημάτων, μεταφορές 
αρμοδιοτήτων, κατάργηση τμημάτων που
συμπλήρωσαν τον κύκλο τους, ενίσχυση
τμημάτων που έχουν καλύτερες προοπτικές
ανάπτυξης και αναθεώρηση των οργανο-
γραμμάτων των υπουργείων. 

• Ο δεύτερος πυλώνας εδράζεται στην δια-
χείριση ανθρωπίνων πόρων. Αποτελεί αδή-
ριτη ανάγκη η εισαγωγή ενός σύγχρονου, μη
ισοπεδωτικού συστήματος αξιολόγησης.
Υπογραμμίζεται, επίσης, η εισαγωγή αποτε-

λεσματικού συστήματος κινητικότητας και
οι ίδιοι οι υπάλληλοι να μπορούν να αιτούν-
ται μετακίνηση εκεί που οι ίδιοι θέλουν και
πιστεύουν ότι μπορούν να υπηρετήσουν κα-
λύτερα όταν υπάρχει ανοικτή θέση. 

• Ο τρίτος πυλώνας καλύπτει τον σχεδια-
σμό και την εφαρμογή στοχευμένων ολο-
κληρωμένων πολιτικών για ανάπτυξη. 

• Η βελτίωση του νομοθετικού, κανονιστι-
κού και διαδικαστικού πλαισίου αποτελεί
τον τέταρτο πυλώνα, σύμφωνα με τον οποίο
χρειάζεται, μεταξύ άλλων, στόχευση των πιο
δαπανηρών διαδικασιών και κανονισμών,
απλούστευση και ανασχεδιασμός διοικητι-
κών διαδικασιών καθώς και ταχύτερη και
αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση.

• Ο πέμπτος πυλώνας αφορά στην ηλε-
κτρονική διακυβέρνηση και τονίζεται ότι η
Κύπρος δεν μπορεί να γίνει ανταγωνιστική
αν δεν εφαρμόσει την ηλεκτρονική διακυ-
βέρνηση και δεν μπορεί να γίνει μεταρρύθ-
μιση χωρίς αυτήν. Για αυτό, μεταξύ άλλων, θα
πρέπει να αυξηθούν οι παρεχόμενες ηλε-
κτρονικές υπηρεσίες στους πολίτες και τις
επιχειρήσεις, να δοθεί έμφαση στις ηλεκτρο-
νικές πληρωμές και η διασύνδεση βασικών
μητρώων, με στόχο να καταλήξουμε σε μια
κεντρική διαδικτυακή πύλη για την Κυβέρ-
νηση, όπου ο πολίτης θα μπορεί να εξασφα-
λίσει ενιαία πρόσβαση στις δημόσιες υπηρε-
σίες. 

Κλείνοντας ο ΠτΔ συνόψισε πως «αν θέ-
λουμε να αντιμετωπίσουμε το μέλλον, πρέ-
πει να προετοιμαστούμε για το μέλλον με τα
εργαλεία και τους μηχανισμούς που θα μας
καταστήσουν αποτελεσματικούς. 

Αν θέλουμε να παραμείνουμε στον ίδιο βη-
ματισμό με τις χώρες που βλέπουν μακριά,
θα πρέπει να ενσωματώσουμε στην καθημε-
ρινότητα μας την ψηφιακή εκπαίδευση».

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε και
η Ανώτερη Σύμβουλος της Γενικής Διεύθυν-
σης Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου
και Τεχνολογίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Megan Richards όπως και Υπουργός Μετα-
φορών, Επικοινωνιών και Έργων Μάριος Δη-
μητριάδης.

Την ανάγκη ενίσχυσης των ψηφιακών δε-
ξιοτήτων, προκειμένου να μην χάνονται θέ-
σεις εργασίας στην Ευρώπη, υπογράμμισε ο

Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για την Ψη-
φιακή Οικονομία και Κοινωνία Günther H.
Oettinger, σε οπτικογραφημένο μήνυμά του
που προβλήθηκε στην εκδήλωση. «Είναι
απαράδεκτο να υπάρχει ανεργία και ταυτό-
χρονα να υπάρχουν κενές θέσεις εργασίας,
λόγω του κενού στις ψηφιακές δεξιότητες»,
τόνισε. Όπως υπέδειξε ο Επίτροπος, τα τε-
λευταία δέκα χρόνια η αύξηση στις θέσεις
εργασίας πληροφορικής ξεπέρασε κατά δέκα
φορές τις συμβατικές θέσεις εργασίας. Ανέ-
φερε επίσης ότι το 90% των θέσεων εργασίας
θα χρειάζεται στο μέλλον κάποιες ή περιο-
ρισμένες ψηφιακές δεξιότητες, προσθέτον-
τας ότι σήμερα, ένας στους τέσσερις Ευρω-
παίους έχει πολύ περιορισμένες ψηφιακές
ικανότητες. «Η μετατροπή των ψηφιακών
προκλήσεων σε ευκαιρίες θα μας επιτρέψει
να δημιουργήσουμε περισσότερες θέσεις ερ-
γασίας», υπογράμμισε ο κ. Oettinger.

Ο Υπουργός Μεταφορών, Συγκοινωνιών
και Έργων Μάριος Δημητριάδης αναφέρ-
θηκε, από την πλευρά του, στην Ψηφιακή
Στρατηγική που ανέπτυξε η Κύπρος, η οποία
στοχεύει στη σύνδεση ολόκληρης της Κύ-
πρου με δίκτυα υψηλών και υπερυψηλών τα-
χυτήτων, στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό της
Κυβέρνησης και την παροχή αποτελεσματι-
κών και αποδοτικών δημόσιων ηλεκτρονι-
κών υπηρεσιών, προσβάσιμων από όλους. Ο
κ. Δημητριάδης ανέφερε, ακόμη, ότι «ο Δεί-
κτης της Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινω-
νίας, που δημοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο του
2015 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατα-
γράφει για την Κύπρο πρόοδο 3%, όση και η
πρόοδος που καταγράφει ο μέσος όρος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης». Σύμφωνα με τον ίδιο
δείκτη, συμπλήρωσε, η Κύπρος υστερεί από
πλευράς ζήτησης, αφού το 28% του πληθυ-
σμού δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ το διαδί-
κτυο και μόλις το 48% του πληθυσμού δια-
θέτει βασικές ψηφιακές δεξιότητες». Τη βελ-
τίωση αυτών των τομέων, πρέπει η πολιτεία,
με τη σύμπραξη του δημόσιου, ιδιωτικού και
ακαδημαϊκού τομέα, να στοχεύσει με συγκε-
κριμένες δράσεις.

«Σαράντα φορείς του δημόσιου, ακαδη-
μαϊκού και ιδιωτικού τομέα ένωσαν τις δυ-
νάμεις τους στο πλαίσιο μιας Εθνικής Συμ-
μαχίας για ψηφιακές θέσεις εργασίας», τό-
νισε στην ομιλία του κατά την εκδήλωση ο
Ψηφιακός Πρωταθλητής Κύπρου και Γενικός
Διευθυντής του Υπουργείου Ενέργειας, Εμ-
πορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Στέλιος
Χειμώνας. Αναφερόμενος στην «Εθνική
Συμμαχία Ψηφιακών Θέσεων Εργασίας», τό-
νισε ότι η Κύπρος, με την εξαγγελία του
δικού της σχεδίου δράσης, γίνεται από τα
πρώτα μέλη που συμμετέχουν σε αυτή την
πανευρωπαϊκή προσπάθεια. Σύμφωνα,
ωστόσο, με τον Ψηφιακό Πρωταθλητή, η
ανάπτυξη και διασύνδεση πληροφοριακών
συστημάτων και τηλεπικοινωνιακών δι-
κτύων είναι μεν αναγκαία αλλά όχι ικανή
από μόνη της για να επιφέρει τη διαφορά
που όλοι προσδοκούμε. «Θα πρέπει, παράλ-
ληλα, να επενδύσουμε και στο ανθρώπινο
δυναμικό για να δημιουργήσουμε τον ψη-
φιακό Κύπριο», κατέληξε. n
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Δεν υπάρχουν εύκολες συνταγές 
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας

Γιούνκερ: ΗΠΑ, Ρωσία και ΕΕ 
να συνεργαστούν κατά του ISIS

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν Κλοντ Γι-
ούνκερ συμφώνησε με τον Γάλλο Πρόεδρο Φρανσουά
Ολάντ στην προσπάθεια «επαναπροσέγγισης» με τη
Ρωσία για την καταπολέμηση του ισλαμικού κράτους.

Ο Γιούνκερ μίλησε σε μια δημόσια συζήτηση στην αί-
θουσα συναυλιών Bozar στις Βρυξέλλες, που οργανώ-
θηκε από τη γαλλική εφημερίδα l’OBS, και τις βελγικές
εφημερίδες De Standaart και Le Soir. Απαντώντας σε

ερωτήσεις από το κοινό, καθώς και από τους συντάκτες των τριών περιοδικών, ο Γιούνκερ
δεν απέκρυψε τις προσωπικές του απόψεις.

«Όπως Φρανσουά Ολάντ, ο οποίος είναι Ευρωπαίος, θεωρώ το Ισλαμικό Κράτος νούμερο
ένα εχθρό της Ευρώπης. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα για να
βάλουμε ένα τέλος σε αυτή την καλπάζουσα βαρβαρότητα», δήλωσε ο Γιούνκερ.

Επεσήμανε ότι τις τελευταίες ημέρες σκέφτεται συχνά τον Γάλλο Πρόεδρο Ντε Γκώλ, ο
οποίος έγραψε στα απομνημονεύματά του «Πέταξα με απλές ιδέες για την περίπλοκη Ανα-
τολή».

«Η Ανατολή έχει παραμείνει περίπλοκη, και οι ιδέες μας έχουν μείνει απλές. Θα πρέπει να
απέχουμε από βιαστικές αποφάσεις», είπε ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κάνοντας λόγο για μια
πιο ανοιχτόμυαλη πολιτική της Δύσης στη συριακή σύγκρουση, και γενικότερα στη Μέση
Ανατολή, και τη Μεσόγειο.

Ερωτηθείς αν εννοούσε ότι ο Πρόεδρος της Συρίας Μπασάρ αλ-Άσαντ είναι κάποιος με
τον οποίο η Δύση θα πρέπει να διαπραγματευτεί, είπε ότι «τα μεγάλα έθνη, ΗΠΑ, Ρωσία και
Ευρώπη, θα πρέπει να εργαστούν από κοινού, όταν πρόκειται για την καταπολέμηση της
μάστιγας του Ισλαμικού Κράτους». 

«Θα πρέπει να βάλουμε στην άκρη όλα τα προβλήματα που μπορεί να έχουμε μεταξύ μας,
να επικεντρωθούμε μαζί σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα, το οποίο αν δεν φέρουμε υπό τον
έλεγχό μας, θα φέρουμε την Ευρώπη στο χείλος της αβύσσου», είπε.

Ο Γιούνκερ επικρότησε επίσης την επίσκεψη Ολάντ στις ΗΠΑ και τη Ρωσία, σε μια προ-
σπάθεια να δημιουργήσει «έναν συνασπισμό νέου τύπου».

Είπε χαρακτηριστικά: «Ο Πούτιν είναι ο Πρόεδρος της Ρωσίας. Και δεν υπάρχει αρχιτε-
κτονική ασφάλειας στην Ευρώπη χωρίς την ενισχυμένη συμμετοχή της Ρωσίας». n

Ο απόηχος των τρομοκρατικών επιθέσεων στο Παρίσι και η
ανάγκη πολιτικής λύσης στη συριακή κρίση ήταν στο επίκεντρο
συνεδρίασης της επιτροπής εξωτερικών του ΕΚ, στην οποία
συμμετείχε ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Frank-Wal-
ter Steinmeier. “Δεν υπάρχει χώρος για αισιοδοξία ή ευφορία”,

είπε ο υπουργός, ωστόσο τόνισε ότι οι πρόσφατες συνομιλίες στη Βιέννη, για τη Συρία και
το μεταναστευτικό κατάφεραν να φέρουν κοντά τις ΗΠΑ με τη Ρωσία αλλά και το Ιράν με
τη Σαουδική Αραβία. Ο κ. Steinmeier, τόνισε ότι δεν υπάρχουν “εύκολες συνταγές για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας” και ότι “η στρατιωτική δράση από μόνη της δεν θα είναι
αποτελεσματική”. 

Είπε ακόμα, ότι παρόλο που μπορεί να μοιάζει “ουτοπικό”, έχει ήδη συμφωνηθεί, ο οδικός
χάρτης για την κατάπαυση του πυρός. “Η αντιπολίτευση και ο συριακός στρατός, θα πρέ-
πει να σταματήσουν να πολεμούν ο ένας τον άλλο πια, διαφορετικά δεν θα τους μείνουν
καθόλου δυνάμεις να πολεμήσουν το ισλαμικό κράτος και την Al Nusra. Σε έξι μήνες από σή-
μερα θα πρέπει να έχουν προταθεί τα μέλη της μεταβατικής κυβέρνησης και σε ενάμιση
χρόνο θα πρέπει να διεξαχθούν εκλογές”, δήλωσε ο κ. Steinmeier.

Ο ευρωβουλευτής Javier Nart (Φιλελεύθεροι, Ισπανία), ρώτησε “πώς μπορούμε να πολε-
μήσουμε το IK, αν οι στρατιωτικοί λένε ότι χρειάζονται πεντέμισι χρόνια;”, ενώ ο Τάκης Χα-
τζηγεωργίου από την Ευρωπαϊκή Αριστερά, σημείωσε ότι η Τουρκία πολεμά τους Κούρδους
ενώ την ίδια στιγμή η Ευρώπη στηρίζει και την Τουρκία και τους Κούρδους.

Η Barbara Lochbihler (Πράσινοι, Γερμανία), καλωσόρισε τον οδικό χάρτη για τη Συρίας
αλλά τόνισε ότι το πρόβλημα του Άσαντ, εξακολουθεί να υπάρχει και πρέπει να βρεθεί λύση.
“Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με πολύ σοβαρά εγκλήματα πολέμου, των οποίων οι ένοχοι δεν
θα πρέπει να ξεφύγουν ατιμώρητοι”, είπε.

Υπό τη σκιά των τρομοκρατικών χτυπημάτων στο Παρίσι, η Michèle Alliot Marie (ΕΛΚ,
Γαλλία), αναρωτήθηκε αν έχει έρθει η ώρα για την εφαρμογή του άρθρου 222 της Συνθήκης
της Λισαβόνας, η οποία αναφέρει ότι “η Ένωση και τα κράτη μέλη της ενεργούν από κοινού,
με πνεύμα αλληλεγγύης, εάν ένα κράτος μέλος δεχθεί τρομοκρατική επίθεση”. Πρόσθεσε
ότι αυτή μπορεί να είναι και η στιγμή προκειμένου να ξεκινήσει η συζήτηση για μια ενιαία
ευρωπαϊκή πολιτική άμυνας και ασφάλειας.

Ο Afzal Khan (Σοσιαλιστές, Βρετανία), είπε ότι “πρέπει να γίνουν περισσότερα για να
ασφαλίσουμε να εξωτερικά μας σύνορα και για να μοιραζόμαστε τις μυστικές πληροφορίες
πιο αποτελεσματικά”.

Τέλος, ο James Carver (Ομάδα Ευρώπη Ελευθερίας, Βρετανία), τόνισε τους “ανεπαρκείς
ελέγχους στα σύνορα” και ρώτησε αν οι επιθέσεις στο Παρίσι “σημαίνουν στην πράξη το
τέλος του Σένγκεν και της ελεύθερης μετακίνησης των πολιτών στην ΕΕ;”. n

Επανεξέταση της Ευρωπαϊκής 
Πολιτικής Γειτονίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέ-
ματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας ανακοίνωσαν
τους βασικούς άξονες της επανεξέτασης της Ευρωπαϊκής Πολιτι-
κής Γειτονίας (ΕΠΓ), στην οποία καθορίζεται η ανανεωμένη προ-
σέγγιση της ΕΕ ως προς τους ανατολικούς και νότιους γείτονές της.
Η επανεξέταση πραγματοποιείται μετά από ευρείες διαβουλεύσεις

με τα κράτη μέλη, τις χώρες εταίρους, τους διεθνείς οργανισμούς, τους κοινωνικούς εταί-
ρους, την κοινωνία των πολιτών και τους πανεπιστημιακούς.

«Η ενίσχυση της εταιρικής σχέσης με τους γείτονές μας είναι ζωτικής σημασίας για την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση, τη στιγμή που αντιμετωπίζουμε πολλές προκλήσεις εντός και εκτός των συ-
νόρων μας. Οι τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι, αλλά και οι πρόσφατες επιθέσεις στον Λί-
βανο, την Αίγυπτο, την Τουρκία και το Ιράκ απέδειξαν ακόμη μια φορά ότι αντιμετωπίζουμε
απειλές που είναι παγκόσμιες και πρέπει να καταπολεμηθούν από κοινού με τη διεθνή κοινό-
τητα.» δήλωσε η Ύπατη Εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος κα Federica Mogherini.

Η σταθεροποίηση θα αποτελέσει την κύρια πολιτική προτεραιότητα κατά τη διάρκεια της
θητείας της παρούσας Επιτροπής. 

Στο πλαίσιο της νέας ΕΓΠ θα καταβληθούν προσπάθειες για την υποστήριξη της οικονο-
μικής και κοινωνικής ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς. Η δημιουργία ευκαιριών απασχόλη-
σης για τους νέους θα συγκαταλέγεται στα βασικά μέτρα της οικονομικής σταθεροποίησης.
Θα δοθεί νέα έμφαση στην ενίσχυση της συνεργασίας με χώρες εταίρους στον τομέα της
ασφάλειας, κυρίως όσον αφορά τις πολιτικές πρόληψης των συγκρούσεων, της καταπολέ-
μησης της τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης. 

Η ΕΕ προτίθεται να επανεξετάσει το κέντρο βάρους των σχέσεων με τους γείτονές της,
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πολιτικές προτεραιότητες που θεωρούνται και από τις
δύο πλευρές ως βάση της εταιρικής σχέσης. Η επιλογή αυτή θα συζητηθεί με τους εταίρους
και αποτελεί κλειδί για την αύξηση του αισθήματος ανάληψης ευθύνης από αυτούς. Επίσης,
στόχο συνιστά η εντατικότερη συμμετοχή των κρατών μελών στον καθορισμό και την εφαρ-
μογή της πολιτικής στις γειτονικές χώρες.

Η νέα ΕΠΓ θα καθιερώσει ορισμένες νέες μεθόδους εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της
κατάργησης της παραδοσιακής ετήσιας δέσμης εκθέσεων ανά χώρα. Η υποβολή εκθέσεων
θα είναι τώρα περισσότερο προσαρμοσμένη στη φύση και στο χρονοδιάγραμμα εργασίας
κάθε εταιρικής σχέσης.

Η νέα ΕΠΓ θα επιχειρεί να κατανέμει τους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς πόρους με πιο
ευέλικτο τρόπο, έτσι ώστε η ΕΕ να μπορεί να αντιδρά ταχύτερα στις νέες προκλήσεις στις
γειτονικές χώρες. Προβλέπεται στενότερη συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών, τους
κοινωνικούς εταίρους και τη νεολαία. n

«Ναι» από την ΕΕ στο αίτημα της Γαλλίας
για στρατιωτική βοήθεια

Ομόφωνη στήριξη στο αίτημα της Γαλλίας για στρατιω-
τική βοήθεια, μετά τις πολύνεκρες τρομοκρατικές επιθέ-
σεις στο Παρίσι, έδωσαν οι υπουργοί Άμυνας των 27 εταί-
ρων, όπως δήλωσε η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της
Ε.Ε., Φεντερίκα Μογκερίνι.

«Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα από τις φωνές όλων
των κρατών-μελών, εξέφρασε τη δυνατότερη, πλήρη στή-

ριξη και ετοιμότητά της να δώσει τη βοήθεια που χρειάζεται», δήλωσε στις Βρυξέλλες η κ.
Μογκερίνι, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στις Βρυξέλλες
με τον γάλλο ΥΕΘΑ, Ζαν-Ιβ Λε Ντριάν.

Η κ. Μογκερίνι συμπλήρωσε πως μέσα στις επόμενες «ώρες και μέρες» η γαλλική κυβέρ-
νηση θα έρθει σε επαφή με τους εταίρους της ώστε να εξηγήσει συγκεκριμένα τη βοήθεια που
χρειάζεται από κάθε έναν.

Νωρίτερα, ο γάλλος υπουργός Άμυνας  δήλωσε πως οι εταίροι μπορούν να βοηθήσουν
είτε συμμετέχοντας στις γαλλικές επιχειρήσεις στη Συρία ή το Ιράκ, είτε επωμιζόμενες μέρος
του βάρους που σηκώνουν οι γαλλικές δυνάμεις σε άλλες επιχειρήσεις.

Αυτή τη στιγμή, μεταξύ άλλων, η Γαλλία διαθέτει δυνάμεις στο Μαλί και την Κεντροα-
φρικανική Δημοκρατία όμως προσαρμόζει τις τοποθετήσεις της ώστε να εστιάσει στον
αγώνα κατά του Ισλαμικού Κράτους, κάτι που σημαίνει πως τα υπόλοιπα κράτη-μέλη θα
κληθούν να αποφασίσουν αν θέλουν να στείλουν άνδρες ώστε να υποστηρίζουν τα γαλλικά
στρατεύματα στην Αφρική.

Ο κ. Λε Ντριάν εξέφρασε την πεποίθηση πως όλοι οι εταίροι θα συνδράμουν τη Γαλλία
«όπως μπορούν», τη στιγμή που το Παρίσι στέλνει στην ανατολική Μεσόγειο το αεροπλα-
νοφόρο «Charles de Gaulle»

Το γαλλικό αίτημα έγινε στη βάση του Άρθρου 42-7 της Συνθήκης της Ε.Ε., το οποίο ορί-
ζει όπως σε περίπτωση «που ένα κράτος-μέλος είναι θύμα επίθεσης στο έδαφός του, τα άλλα
κράτη-μέλη θα έχουν προς αυτό την υποχρέωση να βοηθήσουν με όλα τα μέσα που διαθέ-
τουν» και με βάση το Άρθρο 51 της Χάρτας του ΟΗΕ.

Ο αριθμός των τρομοκρατών που εμπλέκονται στις επιθέσεις δεν είναι ακόμα γνωστός
και δεν αποκλείεται να υπάρχουν συνεργοί που διαφεύγουν τη σύλληψη σε Γαλλία και Βέλ-
γιο, δήλωσε ο γάλλος πρωθυπουργός Μανουέλ Βαλς. n
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AπΟ την EλλΑδΑ κΑι τΟν υπΟλΟιπΟ KΟσμΟ

Ρέντσι: Ότι ισχύσει για τη Γαλλία, 
να ισχύσει και για την Ιταλία  

Εάν οι γαλλικές δαπάνες για την αύξηση της ασφάλειας τύ-
χουν ειδικής μεταχείρισης βάσει των κανόνων της ΕΕ για τα
ελλείμματα των κρατών μελών της ευρωζώνης το ίδιο πρέπει
να ισχύσει και για την Ιταλία, δήλωσε ο πρωθυπουργός
Ματέο Ρέντσι.

Ο Ρέντσι έκανε την τοποθέτηση αυτή αντιδρώντας στο
σχόλιο του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ

Γιούνκερ, για τον οποίο η αύξηση του προϋπολογισμού της Γαλλίας για να ενισχυθεί η ασφά-
λεια, μετά τις επιθέσεις στο Παρίσι την Παρασκευή πρέπει να εξαιρεθεί από τις συνηθισμέ-
νες δημόσιες δαπάνες με βάση το Σύμφωνο Σταθερότητας.

«Είναι σαφές πως ό,τι ισχύει για τη Γαλλία ισχύει επίσης και για την Ιταλία», είπε ο Ρέντσι
κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε.

Πριν από έναν χρόνο η Ρώμη είχε υποστηρίξει πως ορισμένες αμυντικές δαπάνες πρέπει
να εξαιρούνται από τους κανόνες που θεσπίστηκαν με το Σύμφωνο Σταθερότητας εξαιτίας
των αυξημένων κινδύνων για την ασφάλεια των χωρών-μελών του ενιαίου νομίσματος αλλά
η πρόταση εκείνη είχε απορριφθεί από τους εταίρους της Ιταλίας, υπενθύμισε ο Ρέντσι.

Ο ίδιος δήλωσε ικανοποιημένος που πλέον η στάση της ΕΕ μοιάζει να μεταβάλλεται
Η Κομισιόν ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα πως η Ιταλία είναι ανάμεσα στα τέσ-

σερα κράτη μέλη της ευρωζώνης τα οποία, βάσει των σχεδίων των προϋπολογισμών τους για
το 2016 που υπέβαλαν ως οφείλουν πλέον στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπάρχει κίνδυνος να
παραβιάσουν τους ευρωπαϊκούς κανόνες για τα ελλείμματα. n

Ρέγκλινγκ: Η Ελλάδα μπορεί 
να έχει μια καλή ανάπτυξη

Την πεποίθηση ότι η Ελλάδα θα είναι σε θέση να αποπληρώσει
το χρέος της και να υποστηρίξει ταυτόχρονα τις κοινωνικές δομές
της εξέφρασε ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στα-
θερότητας, Κλάους Ρέγκλινγκ μιλώντας σε κινεζική εφημερίδα.

Σε συνέντευξη του στην εφημερίδα «South China Morning
Post» ο κ. Ρέγκλινγκ τονίζει ότι μπορεί το ελληνικό χρέος να γίνει

βιώσιμο, αρκεί να εφαρμοστεί το πρόγραμμα των μεταρρυθμίσεων. Συγκεκριμένα εξέφρασε
την πεποίθηση ότι η Ελλάδα θα είναι σε θέση να αποπληρώσει το χρέος της και να υπο-
στηρίξει ταυτόχρονα τις κοινωνικές δομές.

Κληθείς να ξεκαθαρίσει τη θέση του ότι «η Ελλάδα είναι μια ειδική περίπτωση» και ερω-
τηθείς ειδικά για το πώς μπορεί η χώρα να αναπτυχτεί με βιώσιμο τρόπο, ώστε να είναι σε
θέση να αποπληρώσει το χρέος της και να υποστηρίξει την κοινωνική υποδομή, ο κ. Ρέγ-
κλινγκ εμφανίσθηκε καθησυχαστικός.

Ο ίδιος απαντώντας στο τι θα μπορούσε εύλογα να προσδοκά κανείς για την ανάπτυξη της
Ελλάδας στο μέλλον ανέφερε: «Είδαμε ότι η ανάπτυξη επέστρεψε πέρυσι με τις σωστές πο-
λιτικές. Αυτό το έτος διακόπηκε λόγω του ότι η νέα κυβέρνηση που ανέλαβε τα καθήκοντά
της στις αρχές του τρέχοντος έτους δοκίμασε μια διαφορετική προσέγγιση για 6 ή 7 μήνες.
Έχουν αντιστραφεί ορισμένες από τις μεταρρυθμίσεις και η χώρα επέστρεψε πίσω στους μπε-
λάδες. Αλλά γνωρίζουμε από την εμπειρία του περασμένου έτους και από την αξιολόγηση
των θεσμών πως με τις κατάλληλες μεταρρυθμίσεις η Ελλάδα μπορεί να έχει μια καλή ανά-
πτυξη». n

Το μεγαλύτερο έλλειμμα από το 2009
κατέγραψε η Βρετανία 

Η Βρετανία κατέγραψε το μεγαλύτερο έλλειμμα στον προϋπολο-
γισμό της για τον μήνα Οκτώβριο από το 2009, κάτι που αποτελεί
πλήγμα για τον υπουργό Οικονομικών Τζορτζ Όσμπορν ενώ απομέ-
νει λιγότερο από μια εβδομάδα πριν από την ανακοίνωση σημαντι-
κών σχεδίων για τις δαπάνες, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Ο καθαρός δανεισμός, εξαιρουμένων των τραπεζών, του δημόσιου
τομέα ανήλθε στα 8,2 δισεκ. λίρες συγκριτικά με 7,1 δισεκ. λίρες έναν χρόνο νωρίτερα, σύμ-
φωνα με τα σημερινά στοιχεία της εθνικής στατιστικής υπηρεσίας. Οικονομολόγοι σε έρευνα
του Bloomberg ανέμεναν να διαμορφωθεί στα 6 δισεκ. λίρες. Τα κρατικά έσοδα μειώθηκαν
κατά 1,8% και οι δαπάνες αυξήθηκαν κατά 3,1%.

Τα στοιχεία προετοιμάζουν το έδαφος για τα σχέδια που θα ανακοινώσει σε σχέση με τις
δαπάνες ο Όσμπορν στις 25 Νοεμβρίου. Η δέσμευση για αύξηση των δαπανών σε θέματα
ασφάλειας μετά τις επιθέσεις στο Παρίσι και την παροχή δισεκατομμυρίων σε υποδομές έρ-
χονται σε αντίθεση με τις περαιτέρω περικοπές στις δημόσιες υπηρεσίες καθώς ο Όσμπορν
προσπαθεί να τηρήσει τη δέσμευσή του για επιστροφή της Βρετανίας σε πλεόνασμα έως το
2020.

Το πρώτο επτάμηνο του οικονομικού έτους, το έλλειμμα διαμορφώθηκε στα 54,3 δισεκ.
λίρες, μειωμένο κατά 11% συγκριτικά με έναν χρόνο νωρίτερα. Αυτό σημαίνει ότι ο Όσμπορν
μάλλον θα υπερβεί το στόχο για μείωση του ελλείμματος στα 69,5 δισεκ. λίρες, ή 3,7% του
ΑΕΠ για το σύνολο του έτους που λήγει τον Μάρτιο. n

Ντράγκι: Η ΕΚΤ μπορεί να λάβει 
μέτρα στήριξης της οικονομίας 

Ισχυρό σήμα, ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)
μπορεί να προχωρήσει τον Δεκέμβριο στην επέκταση του
προγράμματος αγοράς ομολόγων και την περαιτέρω μείωση
του επιτοκίου αποδοχής καταθέσεων, έστειλε ο Πρόεδρός της
Μάριο Ντράγκι με ομιλία του στο Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Συ-
νέδριο στη Φραγκφούρτη, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστο-
σελίδα της τράπεζας.

«Δεν μπορούμε να πούμε με πεποίθηση ότι είναι πλήρης η διαδικασία αποκατάστασης της
οικονομίας της Ευρωζώνης. Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τον Δεκέμβριο θα
εξετάσουμε διεξοδικά την ισχύ και την επιμονή των παραγόντων που επιβραδύνουν την επα-
ναφορά του πληθωρισμού προς το 2%», τόνισε ο Ντράγκι, προσθέτοντας: «Εάν καταλή-
ξουμε στο συμπέρασμα ότι το ισοζύγιο των κινδύνων όσον αφορά τον μεσοπρόθεσμο στόχο
μας για τη σταθερότητα των τιμών έχει μετακινηθεί προς τα κάτω, θα δράσουμε με όλα τα
διαθέσιμα που έχουμε στο πλαίσιο της εντολής μας».

Αναφερόμενος στα μέσα που μπορεί να χρησιμοποιήσει η ΕΚΤ, ο κεντρικός τραπεζίτης
δήλωσε: «Θεωρούμε το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων ένα ισχυρό και ευέλικτο εργαλείο,
καθώς μπορεί να προσαρμόζεται ως προς το μέγεθος, τη σύνθεση ή τη διάρκειά του για να
επιτευχθεί μία πιο επεκτατική πολιτική. Το επίπεδο του επιτοκίου αποδοχής καταθέσεων
μπορεί, επίσης, να ενισχύσει τη μετάδοση του προγράμματος αγορών ομολόγων, με την αύ-
ξηση της ταχύτητας κυκλοφορίας των τραπεζικών διαθεσίμων και όχι μόνο». n

Π. Παυλόπουλος: Δικαστικά επιδιώξιμες
οι γερμανικές αποζημιώσεις

«Πλήρως νομικά ενέργειες και απολύτως δικαστικά επιδιώξι-
μες» χαρακτήρισε τις Γερμανικές επανορθώσεις ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος. Στην αντιφώνησή του,
στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου της Λαμίας, λίγο μετά
την ανακήρυξη του ως επίτιμου δημότη της πόλης ο κ. Παυλό-
πουλος επικέντρωσε το ενδιαφέρον του στα μηνύματα εθνική

ενότητας, ενώ απαντώντας στον Δήμαρχο Λαμίας κ. Νίκο Σταυρογιάννη, που ζήτησε την
συμβολή του στην διεκδίκηση των γερμανικών επανορθώσεων και του κατοχικού δανείου,
σημείωσε πως «έχω υποστηρίξει μέχρι σήμερα και ως καθηγητής και ως πολιτικός και τώρα
ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας ότι οι διεκδικήσεις αυτές είναι πλήρως νομικά ενέργειες και
απολύτως δικαστικά επιδιώξιμες» όπως είπε.

Επισήμανε ότι «είναι οι δύο φράσεις που έχω χρησιμοποιήσει και εμμένω σε αυτές. Και
αυτή δεν είναι η άποψη του Προέδρου της Δημοκρατίας και μέχρι πρότινος Καθηγητή της
Νομικής. Είναι η άποψη που έχουν κορυφαίοι νομικοί της Ευρώπης. Δεν αντιδικούμε με κα-
νέναν. Ούτε ζητούμε «εκδίκηση». Άλλωστε το αίσθημα της εκδίκησης για μας τους Έλληνες
είναι παντελώς άγνωστο, είπε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για να συμ-
πληρώσει «όπως μας ζητούν να τηρούμε τις υποχρεώσεις μας, όπως μας ζητούν να τηρούμε
το διεθνές δίκαιο, και εμείς αντιτάσσουμε το ίδιο.

Με θεσμικούς λοιπόν και πολιτικούς όρους θα επιδιώξουμε αυτό που μας ανήκει μέσα από
τα αρμόδια δικαστικά fora. Αυτό είναι εθνικό μας χρέος. Απαίτηση για τους παλιούς και τις
γενιές που έρχονται. n

Οι ΗΠΑ κλιμακώνουν τη μάχη 
εναντίον του ISIS 

«Η καταστροφή του Ισλαμικού Κράτους δεν είναι απλώς
ρεαλιστικός στόχος. Πρόκειται για κάτι που θα επιδιώξουμε
ενεργά και θα το πετύχουμε», τόνισε σε ομιλία του, στο πλαί-
σιο της Συνόδου της Ανατολικής Ασίας στην Κουάλα Λουμ-
πούρ, ο Μπαράκ Ομπάμα. «Θα τους καταστρέψουμε. Θα ανα-
καταλάβουμε τα εδάφη που έχουν υπό τον έλεγχό τους, θα

εξαλείψουμε τη χρηματοδότησή τους, θα καταδιώξουμε την ηγεσία τους, θα εξαρθρώσουμε
τα δίκτυά τους, τις γραμμές ανεφοδιασμού τους και θα τους καταστρέψουμε», τόνισε ο πρό-
εδρος των ΗΠΑ.

Εξάλλου, ο Ομπάμα υπογράμμισε ότι θα συμμετάσχει στη Διάσκεψη για το Κλίμα που θα
πραγματοποιηθεί στο Παρίσι στα τέλη του μήνα παρά τις τρομοκρατικές επιθέσεις, ενώ κά-
λεσε και τους ηγέτες όλων των χωρών να μιμηθούν το παράδειγμά του προκειμένου να δεί-
ξουν ότι ο κόσμος δεν φοβάται «τους τρομοκράτες». «Πιστεύω ότι είναι απολύτως ζωτικής
σημασίας κάθε χώρα, κάθε ηγέτης να στείλει το μήνυμα ότι η βαρβαρότητα μιας χούφτας δο-
λοφόνων δεν θα εμποδίσει τον κόσμο να ασχοληθεί με σοβαρά ζητήματα», επεσήμανε.

Όπως εξήγησε, το σημαντικότερο όπλο που διαθέτει ο πλανήτης εναντίον της τρομο-
κρατικής οργάνωσης είναι η υπέρβαση του φόβου που έχει προκληθεί μετά τις πρόσφατες
τρομοκρατικές επιθέσεις. «Δεν υποκύπτουμε στον φόβο. Αυτό είναι το πιο ισχυρό εργαλείο
που έχουμε στον αγώνα μας κατά του ΙΚ. Δεν πρέπει να τους βλέπουμε σαν κάτι παραπάνω
από αυτό που είναι ούτε να πιστεύουμε στο “παραμύθι” ότι κάνουν κάτι σημαντικό», είπε χα-
ρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος. n
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ KAI EΠIΣTHMH

Επιστήμονες 27 χωρών σε συνέδριο του Πανεπιστημίου Κύπρου 
για συστήματα υψηλών συχνοτήτων

Στην εφαρμογή φωτονικών και οπτικών
μεθόδων σε συστήματα που λειτουργούν σε
πολύ υψηλές συχνότητες όπως για παρά-
δειγμα σε ραντάρ και κινητή τηλεφωνία,
συμπεριλαμβανομένου και του αναδυόμενου
τομέα της τεχνολογίας 5G (5ης γενεάς) στην
οποία επενδύουν κορυφαίες εταιρείες στην
Ευρώπη, τις ΗΠΑ, την Κορέα και την Ιαπω-
νία, εστίασε το ετήσιο Διεθνές Συνέδριο Μι-
κροκυματικής Φωτονικής 2015 (MWP2015),
που διοργάνωσε το Τμήμα Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το Διεθνές Συ-
νέδριο πραγματοποιήθηκε από τις 25 μέχρι
τις 29 Οκτωβρίου, προσελκύοντας 135 συμ-
μετέχοντες από 27 χώρες. Ο Πρόεδρος του
Διεθνές Συνεδρίου MWP2015 ήταν ο Ανα-
πληρωτής Καθηγητής Σταύρος Ιεζεκιήλ, από
το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστη-

μίου Κύπρου.
Κατά το Συνέδριο, παρουσιάστηκαν και

νέες εφαρμογές στη βιοϊατρική απεικόνιση
και ραδιο-αστρονομία. Πιο συγκεκριμένα, ο
Καθηγητής Li Di από την Κινεζική Ακαδη-
μία Επιστημών παρουσίασε συνοπτικά το
μεγάλο έργο «Five-hundred-metreAperture-
SphericalTelescope» (σφαιρικό τηλεσκόπιο
διαμέτρου 500 m) και την εντυπωσιακή μη-
χανική πάνω στην οποία στηρίζεται η δημι-
ουργία και λειτουργία του, ενώ ο Καθηγητής

Pierre Berrini από το Πανεπιστήμιο της
Οτάβα παρουσίασε διάφορες εφαρμογές για
ανίχνευση ασθενειών χρησιμοποιώντας φω-
τονικές μεθόδους. Άλλοι κορυφαίοι προ-
σκεκλημένοι ομιλητές από την Ιαπωνία, την
Κορέα και τις ΗΠΑ εστιάστηκαν στην τάση
χρησιμοποίησης ακόμα πιο υψηλών συχνο-
τήτων της τάξεως του 1 THz (δηλαδή περί-
που 1.000 φορές πιο μεγάλες από τις συχνό-
τητες που χρησιμοποιούνται σήμερα στην
κινητή τηλεφωνία) για να είναι σε θέση μελ-
λοντικά οι διάφοροι παροχείς κινητής τηλε-
φωνίας και διαδικτυακών υπηρεσιών να αν-
ταποκριθούν στις ολοένα και πιο αυξανόμε-
νες απαιτήσεις των χρηστών για πιο υψηλές
ταχύτητες πρόσβασης σε μεγάλους όγκους
δεδομένων. Πολύ ενδιαφέρουσες ήταν και οι
παρουσιάσεις στον ραγδαία αναπτυσσόμενο
τομέα των ολοκληρωμένων φωτονικών κυ-
κλωμάτων, ένα πεδίο παρόμοιο μ’ αυτό των

ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών κυκλωμά-
των (που άλλαξε άρδην την καθημερινότητα
των ανθρώπων σε πολλούς τομείς, π.χ. κι-
νητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές
κ.λπ.) και απολύτως αναγκαίο για τη δημι-
ουργία μελλοντικών συστημάτων επικοινω-
νίας χαμηλού κόστους.

Στο συνέδριο, παρευρέθηκαν κορυφαίοι
επιστήμονες του τομέα της φωτονικής συμ-
περιλαμβανομένων της προέδρου του συλ-
λόγου IEEE στην φωτονική, Καθηγήτριας
Dalma Novak, και τριών κύριων ομιλητών,
κορυφαίων επιστημόνων – πιο συγκεκρι-
μένα ο Καθηγητής John Bowers από το Πα-
νεπιστήμιο της Καλιφόρνια Σάντα Μπάρμ-
παρα, ο Καθηγητής Alwyn Seeds από το Πα-
νεπιστήμιο του Λονδίνου (UCL) και ο
Καθηγητής Ken-ichi Kitayama από το Πανε-
πιστήμιο της Οσάκα. n

Γευσιγνωσία κυπριακών κρασιών 
στη Νέα Υόρκη

Τη Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε
στο Σπίτι της Κύπρου στη Νέα Υόρκη, εκδήλωση
γευσιγνωσίας κυπριακού κρασιού με τίτλο «Κυ-
πριακά Κρασιά ως μέρος της Πολιτιστικής Δι-
πλωματίας (Wines From Cyprus as Part of Cul-
tural Diplomacy). Η εκδήλωση τελούσε υπό την
αιγίδα του Γενικού Προξενείου της Κύπρου στη

Νέα Υόρκη και διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο και το
Κυπρο-αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο. 

Ο Γενικός Πρόξενος της Κύπρου στη Νέα Υόρκη Βασίλειος Φιλίππου, σε προσφώνηση
του, τόνισε ότι η Κύπρος υπήρξε το λίκνο της οινικής ανάπτυξης σ’ ολόκληρη την περιοχή
της Μεσογείου και ότι το ίδιο το κρασί είναι πολιτισμός. Το κρασί, σημείωσε, είναι μια δια-
κριτική δύναμη πίσω από την πολιτιστική διπλωματία. 

Κύρια ομιλήτρια ήταν η Susan Kostrezwa, εκτελεστική συντάκτρια και επίσημη δοκιμά-
στρια κυπριακών κρασιών του περιοδικού Wine Enthusiast Magazine, η οποία ανέφερε ότι
το κυπριακό κρασί έχει μια ιστορία 5.000 χρόνων και μέχρι σήμερα εξακολουθούν να υπάρ-
χουν μερικά εξαιρετικά έργα τέχνης και αρχαιολογικά μνημεία στο νησί που αντικατοπτρί-
ζουν τις διαφορετικές εποχές στην ιστορία του. Σήμερα τα κρασιά από χώρες όπως η Κύ-
προς και λόγω της μοναδικότητας τους, καθίστανται πλέον διαθέσιμα στην αμερικανική
αγορά και εμφανίζονται όλο και περισσότερο σε καταστήματα οινοπνευματωδών ποτών. 

Ο Εμπορικός Σύμβουλος του Κυπριακού Εμπορικού Κέντρου στη Ν. Υόρκη Άριστος Κων-
σταντίνου αναφέρτηκε στην πρωτοποριακή έρευνα για το DNA των κυπριακών κρασιών. Η
Κύπρος για άλλη μια φορά ένα νέο ερευνητικό έργο, για την ανάλυση της αυθεντικότητας
και μοναδικότητας των κυπριακών κρασιών και την ταυτοποίηση της ποικιλίας προέλευσης
τους. 

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με κυπριακούς χορούς που παρουσίασε η χορευτική ομάδα
του Παγκύπριου Συνδέσμου Αμερικής και με τραγούδια από την κυπριακή ομάδα «Αντάμα».n

Τελετή αποφοίτησης
του Προγράμματος ΜΙΔ

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 13 Νο-
εμβρίου 2015, η τελετή αποφοίτησης των δύο
Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Μεσογει-
ακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ), του βρα-
δινού ελληνόφωνου Προγράμματος Μάστερ
στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Δημόσια Διοί-

κηση και του πρωινού αγγλόφωνου Προγράμματος Master in Business Administration.
Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», παρουσία του Γενικού

Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ανδρέα Ασ-
σιώτη, επισήμων και πλήθους φίλων και συγγενών των αποφοίτων.

Σε χαιρετισμό της στην τελετή αποφοίτησης, τον οποίο διάβασε ο Γενικός Διευθυντής του
Υπουργείου, η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλιανί-
δου ανέφερε ότι «το ΜΙΔ λειτουργούσε και λειτουργεί ως φορέας διαμόρφωσης και ανά-
πτυξης διευθυντικών στελεχών, παρέχοντας στους απόφοιτους γνώσεις και επενεργώντας
ως καταλύτης για την καλλιέργεια και την ανάπτυξη επαγγελματικών διευθυντικών δεξιο-
τήτων και ικανοτήτων για στρατηγική σκέψη, κατανόηση της πολυπλοκότητας και των ιδι-
αιτεροτήτων της σύγχρονης οικονομίας και των αναγκών της σημερινής επιχείρησης».

Από πλευράς του ΜΙΔ τονίστηκε ότι στόχος του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης
είναι να δημιουργεί ολοκληρωμένους και εργοδοτήσιμους επαγγελματίες που θα έχουν άρι-
στη γνώση των αρχών Διεύθυνσης, αλλά και ουσιαστική επαφή με την κυπριακή πραγματι-
κότητα. Επισήμανε δε ότι το σκεπτικό του περιεχομένου των προγραμμάτων αυτών είναι ο
προσανατολισμός στις ανάγκες και τις συνθήκες της κυπριακής πραγματικότητας.

Αυτή την περίοδο το Ινστιτούτο δέχεται αιτήσεις για το νέο βραδινό Πρόγραμμα Μάστερ
στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Δημόσια Διοίκηση 2016-2017 που αρχίζει στις 9 Φεβρουα-
ρίου του 2016. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Προ-
ϊστάμενο του ΜΙΔ Άκη Νικολαΐδη στο τηλέφωνο 22806117 ή στην Λειτουργό του ΜΙΔ
Σοφία Ευριπίδου στο τηλέφωνο 22806166 και στην ιστοσελίδα www.mim.ac.cy. n

Απόλυτα προσαρμοσμένο στις ανάγκες
της σύγχρονης εποχής για συνεχή και ανα-
βαθμισμένη εκπαίδευση το Ανοικτό Πανεπι-
στήμιο Κύπρου, τπαρέχει τη δυνατότητα
ποιοτικής εκπαίδευσης, χωρίς όμως την
ανάγκη της παρουσίας του φοιτητή στην πα-
ραδοσιακή αίθουσα, ενώ ταυτοχρόνως δεν
θέτει τους περιορισμούς που τίθενται από
άλλα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα με τις
καθορισμένες εισαγωγικές εξετάσεις.

Το μεγάλο στοίχημα για το Ανοικτό Πανε-
πιστήμιο Κύπρου, βρίσκεται ακριβώς σε αυτό

το σημείο: Να ισορροπήσει ανάμεσα στην
ανάγκη για ένα υψηλού επιπέδου πανεπι-
στημιακό ίδρυμα και το ρόλο του Ανοικτού
Πανεπιστημίου, το οποίο οφείλει να παρέχει

εύκολη πρόσβαση τόσο για την εισαγωγή
όσο και για τις ίδιες τις σπουδές, με την κα-
θιέρωση της εξ αποστάσεως φοίτησης.

Τονίστηκαν τα πιο πάνω από τον Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας σε χαιρετισμό του
στην τελετή αποφοίτησης του ΑΠΚ, στον
οποίο τόνισε ότι τα αποτελέσματα δικαιώ-
νουν την απόφαση του κράτους για την
ίδρυση του Ανοικτού Πανεπιστημίου. Σε
ελάχιστα χρόνια, από το 2006 που ιδρύθηκε,
το Ανοικτό Πανεπιστήμιο έχει φτάσει σή-
μερα στο σημείο να προσφέρει εκπαίδευση

σε πέντε χιλιάδες φοιτητές και  είναι το μο-
ναδικό εκπαιδευτικό ίδρυμα ανώτατης εκ-
παίδευσης στην Κύπρο, το οποίο εξ ολοκλή-
ρου εργάζεται στη βάση της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης, συμβάλλοντας έτσι τα μέγιστα
στη δια βίου μάθηση, στη βελτίωση και ανά-
πτυξη δεξιοτήτων που απαιτούνται μετά την
απόκτηση του πρώτου πτυχίου από κάποι-
ους ή ακόμη και την απόκτηση πτυχίου σε
μεγαλύτερη από τη συνήθη ηλικία. Το Ανοι-
κτό Πανεπιστήμιο δεν προσφέρει μόνο προ-
πτυχιακές αλλά και πτυχιακές σπουδές. n

Στήριξη του κράτους στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο 
και συγχαρητήρια Προέδρου στους αποφοίτους



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. Θρησκευτική γιορτή – Συντομογραφία του
Αστικού Κώδικα.
2. Παρουσιάζω κάτι ως αληθινό χρησιμοποι-
ώντας πλαστά στοιχεία.
3. Ραδιοφωνικά αρχικά – Μάικ …: Βρετανός
σκηνοθέτης – Μέρος της … δωρεάς.
4. Φρανσουά …: Γάλλος σατιρικός συγγρα-
φέας - … Μπενάκερ: Ολλανδός τεχνικός πο-
δοσφαίρου.
5. Συνεχόμενα στη … ράμπα – Χτισμένος με
πλίνθους ίσων διαστάσεων.
6. Κάποιοι δεν την … αντέχουν – Μεταφορικά αυτός που είναι πρόσφατος.
7. Δεν παρουσιάζουν ατέλειες – Ζαν …: Γάλλος στρατάρχης και φίλος του Ναπολέοντα.
8. Μέρος του … τμήματος - … Αμίν: Υπήρξε δικτάτορας της Ουγκάντας – Έχει και την έν-
νοια της παράκλησης.
9. Τζόαν …: Ειδική απεσταλμένη της Βρετανίας για το Κυπριακό – Τύπος καναρινιών.
10. Νησιώτικο κράτος των Μικρών Αντιλλών – Νησί της Ινδονησίας.
11. Κάτι που γίνεται απρόκλητα – Έτσι αρχίζει ο … ατμός.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Η μόνη από τις μυθικές Δαναΐδες που δεν σκότωσε την πρώτη νύκτα του γάμου τους το
σύζυγό της.
2. Ηθικό η αμαρτία.
3. Αρμένιος Πατριάρχης – Λίγο … τσάϊ - … Φλέμιγκ: Ο δημιουργός του Τζέιμς Μποντ.
4. Βυζαντινή νότα – Τα κύμβαλα.
5. Η ελαφρά ομίχλη – Σύνδεσμος – Ερωτηματική αντωνυμία.
6. Συνθετική υφαντική ύλη - … Γουίλιαμς: Γνωστή πρωταγωνίστρια του κινηματογράφου.
7. Από τα τρία … δύο – Θέση για … κατηγορούμενο.
8. Αποτελείται από επτά Εμιράτα – Εκφράζει ψυχική ευφορία – Γυναικείο όνομα.
9. Προκαλεί τροφικές δηλητηριάσεις.
10. Δηλώνει προτροπή – Νησί των Κυκλάδων – Παλιό νόμισμα της Βουλγαρίας.
11. Γιορτή προς τιμή του θεού Διόνυσου και της ακολουθίας του - … Σάφιν: από τα πιο γνω-
στά ονόματα του τένις.
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Παιδιά από δημοτικά σχολεία της Λεμεσού συνεργάζονται με Εθελοντικές Οργανώ-
σεις και Φορείς και δημιουργούν ένα κώδικα κοινωνικών και εθελοντικών δράσεων
και αντιδράσεων σε θέματα που αφορούν τα παιδιά σήμερα, στο ΚΓ΄ Δημοτικό Σχο-

λείο Λεμεσού, την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015 από τις 7:45π.μ έως τη 1:05 μ.μ.   Ρα-
τσισμός, Αποδοχή διαφορετικότητας, Κοινωνικός Αποκλεισμός, Εφαρμογή Σύμβασης Δι-
καιωμάτων του παιδιού, Σχολικός Εκφοβισμός, Κακοποίηση, Παιδιά με Ειδικές Ικανότητες,
Παιδιά Προσφύγων και Μεταναστών, Κοινωνία της Ειρήνης, Προστασία του Φυσικού Πε-
ριβάλλοντος. n

2ο Συνέδριο Παιδικού Εθελοντισμού

Με πρωτοβουλία της Διεθνούς
Ομοσπονδίας Διαβήτη και υπό την
αιγίδα της Παγκόσμιας Οργάνω-

σης Υγείας (Π.Ο.Υ.) η 14η Νοεμβρίου έχει
κηρυχθεί Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη. Στό-
χος είναι να ευαισθητοποιήσει και να ενημε-
ρώσει το παγκόσμιο κοινό για την ύπουλη
αυτή αρρώστια, η οποία προκαλεί τον θά-
νατο τουλάχιστον 3.000.000 ανθρώπων ετη-
σίως. Ο απώτερος σκοπός της καθιέρωσης
της Παγκόσμιας Ημέρας Διαβήτη είναι να
συμβάλει στην ενημέρωση του κοινού για τα
αίτια, τα συμπτώματα, τις επιπλοκές και τη
θεραπεία της πάθησης αυτής.

Ο Σακχαρώδης Διαβήτης είναι μια χρόνια
πάθηση που εμφανίζεται όταν το πάγκρεας
δεν παράγει αρκετή ινσουλίνη, ή όταν το
σώμα δε μπορεί να χρησιμοποιήσει με απο-
τελεσματικό τρόπο την ινσουλίνη που παρά-
γεται (Διαβήτης Τύπου Ι και Διαβήτης Τύπου
ΙΙ). Σε όλες τις περιπτώσεις τα συμπτώματα
είναι κοινά, αλλά είναι δυνατόν να διαφέ-
ρουν στην ένταση τους. Αυτά αφορούν συ-
νήθως σε πολυουρία, πολυδιψία, αίσθημα
πείνας, απώλεια βάρους, διαταραχές όρασης,
αίσθημα κόπωσης και συχνές λοιμώξεις.
Υπάρχουν και περιπτώσεις στις οποίες τα
συμπτώματα απουσιάζουν ή είναι πολύ ήπια,
λόγος για τον οποίο αρκετοί ασθενείς παρα-
μένουν αδιάγνωστοι. Οι βλάβες που μπορεί
να προκληθούν στον οργανισμό από το δια-
βήτη σε βάθος χρόνου επηρεάζουν τα αγ-
γεία, τα νεύρα, τα μάτια και τα νεφρά. Απαι-
τεί προσεκτικό έλεγχο των τιμών γλυκόζης
του αίματος γιατί χωρίς την κατάλληλη αν-

τιμετώπιση σχετίζεται με μακροχρόνιες βλά-
βες στο σώμα και με την ανεπάρκεια διαφό-
ρων οργάνων και ιστών. Στις βραχυπρόθε-
σμες και μακροπρόθεσμες επιπλοκές του
διαβήτη περιλαμβάνονται η καρδιαγγειακή
νόσος, η νεφροπάθεια, η νευροπάθεια και η
αμφιβληστροειδοπάθεια.

Ο Σακχαρώδης Διαβήτης είναι μια ολοένα
αυξανόμενη παγκόσμια απειλή για την
υγεία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεθνούς
Ομοσπονδίας Διαβήτη (International Dia-
betes Federation - IDF), σε παγκόσμιο επί-
πεδο τα τελευταία τριάντα χρόνια έχει ση-
μειωθεί ραγδαία αύξηση της επίπτωσης της
νόσου, με αποτέλεσμα σήμερα να πάσχουν
από αυτήν πάνω από 285.000.000 άνθρωποι,
δηλαδή το 6,6% του πληθυσμού της γης,
έναντι των 151.000.000 το έτος 2000. Στην
Κύπρο το ποσοστό των ατόμων με διαβήτη
με βάση πρόσφατη μελέτη είναι περίπου
10,3% του πληθυσμού. Η IDF προβλέπει ότι
έως το 2030, ο συνολικός αριθμός των πα-
σχόντων θα ανέλθει στα 600 εκατομμύρια
και θα αποτελεί την έβδομη αιτία θανάτου
παγκοσμίως, εάν δεν ληφθούν μέτρα για την
εφαρμογή αποτελεσματικών προγραμμάτων
πρόληψης και ελέγχου της νόσου. 

Οι παράγοντες κινδύνου για το διαβήτη
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την παχυ-
σαρκία και το υπερβολικό βάρος, την έλ-
λειψη άσκησης, τη διαπιστωμένη ανοχή γλυ-
κόζης, τη διατροφή με υψηλή περιεκτικότητα
σε λιπαρά και χαμηλή σε ίνες, την υψηλή αρ-
τηριακή πίεση και χοληστερόλη, και το οι-
κογενειακό ιστορικό διαβήτη.

Ο διαβήτης είναι μια δύσκολη πάθηση που
έχει δια βίου απαιτήσεις τόσο από τους
ασθενείς όσο και από τις οικογένειές τους.
Τα άτομα με διαβήτη πρέπει να ελέγχουν το
σάκχαρό τους, να παίρνουν φάρμακα, να
ασκούνται σωματικά σε τακτική βάση και να
μπορούν να ρυθμίζουν τις διατροφικές τους
συνήθειες ανάλογα με την κατάστασή τους.
Επειδή έχει αποδειχθεί ότι η διατήρηση κα-
νονικού βάρους σώματος και η εφαρμογή
ενός προγράμματος μέτριας σωματικής
άσκησης μπορούν να βοηθήσουν στην πρό-
ληψη της εμφάνισης του διαβήτη τύπου 2, η
IDF συνιστά τουλάχιστον 30 λεπτά ημερή-
σια άσκηση, όπως γρήγορο περπάτημα, κο-
λύμπι, ποδήλατο ή χορό. Χαρακτηριστικά
αναφέρεται ότι τουλάχιστον 30 λεπτά την
ημέρα κανονικό περπάτημα μειώνει τον κίν-
δυνο εμφάνισης Διαβήτη Τύπου ΙΙ κατά 35-
40%.

Δεδομένων των πιο πάνω, συμπεραίνεται
ότι η παρέμβαση στον πληθυσμό για αλλαγή
του τρόπου ζωής με την υιοθέτηση σε καθη-
μερινή βάση της σωστής διατροφής και
άσκησης, είναι απόλυτα αναγκαία για να
προληφθεί ο διαβήτης. Η σωστή ενημέρωση
αναφορικά με την ασθένεια είναι το πρώτο
βήμα σε μια εκστρατεία πρόληψης. Πρό-
σθετα, η πρόληψη πρέπει να περιλαμβάνει
και έλεγχο του διαβήτη, ενέργεια σημαντική
για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση
της νόσου. Γενικά, ο τακτικός έλεγχος των
τιμών σακχάρου του αίματος, της αρτηρια-
κής πίεσης, των τριγλικεριδίων και της χο-
ληστερόλης, σε συνδυασμό με άσκηση, υγι-

εινή διατροφή, διατήρηση του ιδανικού βά-
ρους και αποφυγή του καπνίσματος, είναι
δυνατόν να καθυστερήσουν ή και να προλά-
βουν την εμφάνιση διαβήτη Τύπου ΙΙ. 

Πέραν της πρόληψης και έγκαιρης διά-
γνωσης του διαβήτη, αξιοσημείωτη είναι και
η παροχή ειδικής εκπαίδευσης και κοινωνι-
κής φροντίδας στους διαβητικούς ασθενείς.
Η εκπαίδευση είναι ζωτικής σημασίας αφού
συμβάλλει καθοριστικά στο να γνωρίσουν
τα άτομα με διαβήτη τον καλύτερο δυνατό
τρόπο διαχείρισης της πάθησή τους. 

Η καλή ρύθμιση του διαβήτη απαιτεί αφο-
σίωση εφ’όρου ζωής σε ένα υγιεινό τρόπο
ζωής και διατροφής. Τα άτομα με διαβήτη
χρειάζεται να ρυθμίζουν τα επίπεδα της γλυ-
κόζης, να παίρνουν φάρμακα, να ασκούνται
συστηματικά και να προσαρμόζουν τις διαι-
τητικές τους συνήθειες βάση των πιο πάνω.
Η κακή διαχείριση του διαβήτη μπορεί να
οδηγήσει σε επιπλοκές και γι’ αυτό κρίνεται
απαραίτητο οι πάσχοντες να εκπαιδεύονται
κατάλληλα ώστε να επιτευχθεί η βελτίωση
της υγείας τους και να απολαμβάνουν μια
δραστήρια ζωή αποφεύγοντας τις επιπλοκές.

Ο διαβήτης δεν αφορά μόνο τους ασθε-
νείς, τις οικογένειες τους και το σύστημα
υγείας, αλλά όλη την κοινωνία. Ως εκ τού-
του, η ευθύνη για την αντιμετώπισή του είναι
συλλογική και όλοι οι πιο πάνω εταίροι σε
συνεργασία με τις εθελοντικές και Μη Κυ-
βερνητικές Οργανώσεις θα πρέπει να συνερ-
γάζονται ώστε μέσα από μια ολοκληρωμένη
προσέγγιση να τυγχάνει αποτελεσματικής
διαχείρισης η νόσος και οι επιπλοκές της. n

Η Παγκόσμια Ημέρα για το Διαβήτη μας θυμίζει υποχρεώσεις - καθήκοντα
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Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ. 13

Ασφάλεια χριστουγεννιάτικων διακοσμητικών φωτιστικών τύπου αλυσίδας

Ενόψει των εορτών των Χριστουγέν-
νων, το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογι-
κών Υπηρεσιών, συμβουλεύει:

1. Αγοράζετε τα φωτιστικά από αξιόπι-
στους εμπόρους, επειδή αναμένεται ότι τη-
ρούν τα βασικά πρότυπα ασφάλειας.

2. Πριν από την αγορά των φωτιστικών,
βεβαιώνεστε ότι αυτά:

• Φέρουν τη σήμανση CE, η οποία τοπο-
θετείται με ανθεκτική ετικέτα στο καλώδιο,

• Φέρουν σημάνσεις με τα βασικά τεχνικά
χαρακτηριστικά του προϊόντος. Στα χαρα-
κτηριστικά αυτά περιλαμβάνονται η τάση

λειτουργίας, και ο βαθμός προστασίας από
διείσδυση ξένων στερεών αντικειμένων και
από επιβλαβή διείσδυση νερού (IP),

• Φέρουν το όνομα ή το εμπορικό ή το βιο-
μηχανικό σήμα του κατασκευαστή, και

• Φέρουν τον τύπο ή το μοντέλο της συ-
σκευής.

Όλες οι σημάνσεις πρέπει να:
• Είναι εμφανείς, ευανάγνωστες, ανθεκτι-

κές και να μην αφαιρούνται εύκολα,
• Συνοδεύονται με οδηγίες ασφάλειας,

χρήσης και λειτουργίας στην ελληνική
γλώσσα,

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

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

• Διαθέτουν τριπολικό ρευματολήπτη ή
φέρουν κατάλληλο ασφαλή μετατροπέα ή
προσαρμογέα.

3. Για την ασφαλή χρήση των φωτιστικών,
βεβαιώνεστε ότι αυτά:

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

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

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

• Τα σημεία στερέωσης των καλωδίων
είναι αξιόπιστα, και

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

Επιβλαβής για την υγεία η υπέρμετρη κατανάλωση αντιβιοτικών φαρμάκων

Επίσημη ανακοίνωση που εκδόθηκε με
την ευκαιρία της Ευρωπαϊκής Επαγρύ-
πνησης για τα αντιβιοτικά στις 18 Νο-

εμβρίου αναφέρει ότι παρόλο που τα τελευ-
ταία χρόνια υπάρχει τάση μείωσης της κατα-
νάλωσης αντιβιοτικών στην Κύπρο, η οποία
ενδεχομένως να οφείλεται εν μέρει στην οι-
κονομική κρίση, η Κύπρος συγκαταλέγεται
μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών με αυξημένη
κατανάλωση αντιβιοτικών φαρμάκων και
υψηλά ποσοστά μικροβιακής ανθεκτικότη-
τας. Η ανάπτυξη μικροβιακής ανθεκτικότη-
τας οφείλεται κυρίως στην υπέρμετρη και
λανθασμένη χρήση των αντιβιοτικών, με την
εμφάνιση και εξάπλωση πολυανθεκτικών μι-
κροβίων να αποτελεί σοβαρή απειλή για την
παγκόσμια δημόσια υγεία. 

Η μικροβιακή ανθεκτικότητα καθιστά τα
αντιβιοτικά αναποτελεσματικά για τη θερα-
πεία βακτηριακών λοιμώξεων, με σοβαρές
συνέπειες. Λοιμώξεις με πολυανθεκτικά βα-
κτήρια συχνά οδηγούν σε καθυστέρηση
στην έναρξη κατάλληλης αντιβιοτικής θερα-
πείας, με αποτέλεσμα αυξημένη νοσηρότητα
και θνησιμότητα, καθώς και αυξημένη διάρ-
κεια παραμονής στο νοσοκομείο. Η εμφά-
νιση δε πανανθεκτικών βακτηριακών στελε-
χών (δηλαδή βακτηρίων ανθεκτικών σε όλα
τα διαθέσιμα αντιβιοτικά φάρμακα) είναι γε-
γονός ιδιαίτερα ανησυχητικό καθώς λοιμώ-
ξεις από τα βακτήρια αυτά είναι ουσιαστικά
μη θεραπεύσιμες. Πρόσθετα, χωρίς αποτελε-
σματικά αντιβιοτικά, σύγχρονες ιατρικές θε-
ραπείες, όπως χειρουργικές επεμβάσεις, χη-

μειοθεραπεία για τον καρκίνο και εντατική
θεραπεία δεν είναι πλέον δυνατές.

Σύμφωνα με το ειδικό ευρωβαρόμετρο για
τη Μικροβιακή Ανθεκτικότητα, η πληροφό-
ρηση και γνώση των Ευρωπαίων πολιτών,
συμπεριλαμβανόμενων και των Κυπρίων,
σχετικά με τα αντιβιοτικά και την ορθή
χρήση τους είναι σε μεγάλο βαθμό ελλιπής
και λανθασμένη. Παραδείγματος χάριν, το
40% των Ευρωπαίων έχει την εσφαλμένη εν-
τύπωση ότι τα αντιβιοτικά καταπολεμούν ιο-
γενείς λοιμώξεις, όπως το κρυολόγημα και
τη γρίπη. 

Η διαφύλαξη της αποτελεσματικότητας
των αντιβιοτικών μέσω της ορθολογικής
χρήσης τους αποτελεί ευθύνη όλων: ασθε-

νών, ιατρών και γονέων. Ορθολογική χρήση
σημαίνει χρήση μόνο όταν χρειάζεται για
λοιμώξεις που προκαλούνται από μικρόβια,
με τη σωστή δοσολογία και διάρκεια θερα-
πείας.

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

Από τα μέσα Νοεμβρίου μέχρι και τις
αρχές Δεκεμβρίου, σε περισσότερους
από 300 νέους από όλη την Κύπρο

που δεν έχουν δουλειά και είναι εγγεγραμ-
μένοι ως άνεργοι στη Δημόσια Υπηρεσία
Απασχόλησης, προσφέρεται ευκαιρία να
συμμετάσχουν σε μια σειρά από εργαστήρια
που έχουν σχεδιαστεί για να ενισχύσουν τις
δυνατότητές τους στην αγορά εργασίας.

Συνολικά, θα διοργανωθούν τρία εργα-
στήρια σε όλες τις κύριες πόλεις της Κύπρου.
Κάθε εργαστήριο θα επικεντρωθεί σε έναν
από τους ακόλουθους τομείς: 1) Ενδυνά-
μωση των κύριων δεξιοτήτων εργασίας,
όπως η βελτίωση των βιογραφικών σημει-
ωμάτων, 2) Ενίσχυση του επιχειρηματικού
πνεύματος και νοοτροπίας με σκοπό να εν-
θαρρύνουν τους νέους να ξεκινήσουν την

δική τους επιχείρηση και 3) Ενδυνάμωση των
ψηφιακών δεξιοτήτων και της ψηφιακής επι-
χειρηματικότητας. Οι συμμετέχοντες θα ενη-
μερωθούν επίσης σχετικά με προγράμματα
απασχόλησης και ευκαιρίες στην Κύπρο
αλλά και σε ολόκληρη την ΕΕ. Τα εργαστή-
ρια διοργανώνονται από την Αντιπροσωπεία
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο σε
συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, Πρό-
νοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και με
την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας
και Πολιτισμού. Τα Κέντρα Πληροφόρησης
Europe Direct στη Λάρνακα, Λεμεσό και
Πάφο θα φιλοξενήσουν τα εργαστήρια σε
κάθε πόλη. 

“Το γεγονός ότι τόσοι πολλοί νέοι έχουν δεί-
ξει ενδιαφέρον για τα εργαστήρια είναι από-
δειξη ότι ακόμη περισσότερες ενέργειες πρέ-

πει να γίνουν, ιδίως για να ενισχυθούν οι δε-
ξιότητες των ατόμων που δεν έχουν εργασία”,
δήλωσε ο Γιώργος Μαρκοπουλιώτης, Επικε-
φαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στην Κύπρο. “Αυτή είναι μόνο η
αρχή”, πρόσθεσε. “Στις αρχές του 2016, η Αν-
τιπροσωπεία, σε στενή συνεργασία με την κυ-
πριακή κυβέρνηση, θα ξεκινήσει μια ευρείας
κλίμακας εκστρατεία ευαισθητοποίησης για
την ενημέρωση των νέων σχετικά με την πλη-
θώρα των δυνατοτήτων που προσφέρονται σε
αυτούς”.

Τα πρώτα τρία εργαστήρια θα πραγματο-
ποιηθούν στην Λάρνακα στις 16-18 Νοεμ-
βρίου, και θα ακολούθησαν τα εργαστήρια
στη Λεμεσό στις 24-26 Νοεμβρίου. Τρία ερ-
γαστήρια διοργανώνονται στην Πάφο από
τις 30 Νοεμβρίου μέχρι τις 2 Δεκεμβρίου και

τέλος, στη Λευκωσία στις 9-12 Δεκεμβρίου.
Η Eurostat ανακοίνωσε ότι το επίπεδο

ανεργίας στην Κύπρο για τους νέους κάτω
των 25 ετών, μειώθηκε από 35.1% σε 32.6%
κατά το τελευταίο έτος. Παραμένει, ωστόσο,
ένα από τα υψηλότερα στην ΕΕ όπου η ανερ-
γία των νέων ανέρχεται σήμερα στο 20.1%. 

Η μείωση της ανεργίας των νέων είναι με-
ταξύ των προτεραιοτήτων της Επιτροπής
Juncker, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να ξο-
δεύει 6.3 δισεκατομμύρια ευρώ για να χρη-
ματοδοτήσει προγράμματα όπως το Youth
Guarantee.

Στην Κύπρο, 11.3 εκατομμύρια ευρώ από
τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ως
στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας των
νέων μέσα από το πρόγραμμα Youth Guar-
antee. n

Εργαστήρια διοργανώνει η Κομισιόν για προώθηση απασχόλησης των νέων
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Με την συμπλήρωση και της 11ης αγωνιστικής ο
ΑΠΟΕΛ δέχθηκε την πρώτη του ήττα στο φετινό
πρωτάθλημα, στο ΓΣΠ, από την Ανόρθωση 0-2 και

απέκτησε συγκάτοικο στο ρετιρέ του βαθμολογικού πίνακα
μετά από τέσσερις αγωνιστικές. Η ΑΕΚ το εκμεταλλεύτηκε
με τον καλύτερο τρόπο, κερδίζοντας την Αγία Νάπα με 3-1
και ανέβηκε στο πρώτο σκαλοπάτι με τους γαλαζοκίτρινους
της Λευκωσίας, έχοντας από 26 βαθμούς.

Δύο βαθμούς πίσω από τους πρωτοπόρους είναι η Ανόρ-
θωση, ενώ ο Απόλλωνας πέρασε στην 4η θέση με 24 βαθ-
μούς μετά τη λευκή ισοπαλία (0-0) που έφερε στην Πάφο.
Στην 5η θέση πέρασε η Ομόνοια, που δάμασε τον σκληρο-
τράχηλο Άρη, που προερχόταν από τέσσερις συνεχείς νίκες
με 1-0 και ανέβηκε στους 19 βαθμούς.

Νίκη μετά από δύο περίπου μήνες πέτυχε η Ένωση Παρα-
λιμνίου και ανέβηκε βαθμολογικά στην 7η θέση με 11 βαθ-
μούς, αφού κέρδισε εντός έδρας τον Εθνικό Άχνας με 2-1 και
τον… βύθισε στην 13η θέση με οκτώ βαθμούς, όσους έχει
και ο Ερμής Αραδίππου που έφερε ισοπαλία 2-2 με την Δόξα
Κατωκοπιάς στο ‘Αμμόχωστος’.
Η ‘Κυρία’ κέρδισε στο ΓΣΠ τον ΑΠΟΕΛ μετά από τρία
χρόνια

Η πρόσφατη προϊστορία δεν ήταν με το μέρος της Ανόρ-
θωσης. Σχεδόν τρία χρόνια
(8 Δεκεμβρίου 2012) είχε να
γευτεί τη χαρά της νίκης η
Βαρωσιώτικη ομάδα μέσα
στο ΓΣΠ επί του ΑΠΟΕΛ και
η πλάστιγγα όσον αφορά τον
νικητή του ντέρμπι έγερνε
προς την πλευρά των γαλα-
ζοκιτρίνων. Όλα αυτά φυσικά
πριν από τη διεξαγωγή του
αγώνα, αφού με το τελικό
σφύριγμα τα πάντα ανατρά-
πηκαν. Κι αυτό γιατί η ομάδα
του Αντρέ Πάους έφυγε
θριαμβευτικά από το γήπεδο
της πρωτεύουσας, σπάζον-
τας έτσι το αήττητο φετινό
σερί του ΑΠΟΕΛ (έχει μόνο
δύο ισοπαλίες με ΑΕΚ και
Ομόνοια). Με γκολ των Βί-
κτορ (69΄) και Εντλούβου
(81΄ με πέναλτι),η Ανόρθωση
πήρε μια πολύ σπουδαία νίκη
(2-0) και έστειλε το μήνυμα
ότι θα διεκδικήσει μέχρι τελι-
κής πτώσεως τον τίτλο. Από
πλευράς τους οι γαλαζοκί-
τρινοι έχασαν την ευκαιρία
να … απωθήσουν έναν από
τους διεκδικητές του πρωτα-

θλήματος και έδωσαν το δικαίωμα στις ομάδες που τον κα-
ταδιώκουν να ‘ψαλιδίσουν’ τη διαφορά και όχι μόνο, αφού
τώρα μοιράζονται την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με
την ΑΕΚ.
Επίθεση… κορυφής η ΑΕΚ

Αέρα κορυφής αναπνέει η ΑΕΚ, έστω με συγκάτοικο τον
ΑΠΟΕΛ, έπειτα από τη δύσκολη αλλά σπουδαία, από κάθε
άποψη, νίκη της επί της Αγίας Νάπας με 3-1. Το συγκρότημα
του Γιώργου Κοσμά αποδείχθηκε σκληρό καρύδι για τους
Λαρνακείς, αφού κατάφερε να προηγηθεί στο σκορ, ‘παγώ-
νοντας’ το ΓΣΖ. Η ΑΕΚ, όμως, έδειξε χαρακτήρα μεγάλης
ομάδας. Είχε υπομονή στο παιχνίδι της και παρόλο που έχανε
ευκαιρίες, εντούτοις δεν αγχώθηκε και στο τέλος αποδό-
θηκε… δικαιοσύνη.

Το 0-1 πέτυχε ο Στογιάνοφ και η ΑΕΚ απάντησε στο 26΄
με τον Άλβες, ενώ ο ίδιος παίκτης έχασε πέναλτι στο 45΄. Το
1-2 ήλθε από τον Κάντε και στο 88΄ το 3-1 με τον Άλβες.

Κόλλησαν στο μηδέν…
Νέο πολύτιμο έδαφος

έχασε ο Απόλλωνας στην
προσπάθεια του να διατηρη-
θεί κοντά στους πρωτοπό-
ρους, αφού άφησε δύο βαθ-
μούς στην Πάφο μετά το 0-0
με την ομώνυμη ομάδα. Αυτή
ήταν η 2η συνεχόμενη ισοπα-
λία για το Λεμεσιανό συγ-
κρότημα και η πρώτη για την
Πάφο μετά από ένα περίπου
μήνα.

Η ομάδα της Λεμεσού δεν
βρήκε τις λύσεις απέναντι
στην Πάφο, η οποία τα πήγε
πολύ καλά στα αμυντικά της
καθήκοντα. Ο Απόλλωνας
έχει πρόβλημα στην επίθεση
και ο Πέδρο Εμανουέλ καλεί-
ται να βρει άμεσα τις λύσεις
πριν απομακρυνθεί ακόμη
περισσότερο ο στόχος για
κατάκτηση του… τίτλου.
Ένα γκολ ‘δάμασε’ τον Άρη

Με νέο προπονητή στον
πάγκο της, τον Βλάταν Μι-
λόγεβιτς, η Ομόνοια, χάρις
σε ένα εύστοχο κτύπημα πέναλτι του Σέρινταν στο 43΄, πέ-
ρασε νικηφόρα από το Τσίρειο Στάδιο, κερδίζοντας τον Άρη
με 0-1. Έτσι το σερί της ‘ελαφράς ταξιαρχίας’, που μετρούσε
τέσσερις συνεχόμενες νίκες, σταμάτησε στο… σπίτι της. 

Η Ομόνοια γενικά ήταν καλύτερη του Άρη, είχε δύο δο-
κάρια και έχασε και καλές ευκαιρίες για περισσότερα γκολ.
Αντίθετα με προηγούμενους αγώνες, οι παίκτες του Άρη
υστέρησαν, τουλάχιστον στο κομμάτι δημιουργίας φάσεως,
αφού βρήκαν μόνο μια ευκαιρία (δοκάρι).
Επιτέλους νίκη για την Ένωση μετά από δύο μήνες

Καλύτερο ντεμπούτο δεν θα μπορούσε να φανταστεί ο
Βέλγος τεχνικός Φαν Χενέουχτεν της Ένωσης Παραλιμνίου
καθώς αυτό συνοδεύτηκε με σημαντικό τρίποντο επί του
Εθνικού Άχνας με 2-1.

Η νέα ήττα από την Ένωση έφερε μεγάλο προβληματισμό
στις τάξεις του Εθνικού, αφού η ομάδα έμεινε στους οκτώ
βαθμούς και μπήκε για καλά σε μεγάλους μπελάδες. Η
ομάδα της Άχνας δεν πήρε ούτε ένα βαθμό και μετρά μόνο
ήττες εκτός έδρας. Η Ένωση κέρδισε μετά από δύο μήνες,
έφθασε στους 11 βαθμούς και βλέπει με περισσότερη αισιο-
δοξία το μέλλον.
Μοιράστηκαν βαθμούς και εντυπώσεις

Χωρίς νικητή έληξε η αναμέτρηση μεταξύ του Ερμή Αρα-
δίππου και της Δόξας Κατωκοπιάς στο γήπεδο ‘Αμμόχωστος’
(2-2). Οι γηπεδούχοι σκόραραν για πρώτη φορά μετά την 6η
αγωνιστική, ανοίγοντας το σκορ με τον Μαγέλε, όμως ο
Καρλίτος με δύο τέρματα γύρισε το παιχνίδι. Τον τελευταίο
λόγο στον αγώνα τον είχε ο Κεϊτά αφού στο 75΄ διαμόρφωσε
το τελικό αποτέλεσμα.
Η Σαλαμίνα στον έβδομο ουρανό

Μεγάλο διπλό πέτυχε η Νέα Σαλαμίνα, επί της ΑΕΛ ΜΕ
2-0. Οι ‘Ερυθρόλευκοι’ εκμεταλλεύτηκαν πλήρως τα αμυν-
τικά λάθη της Λεμεσιανής ομάδας και απέδρασαν με ένα τε-
ράστιο διπλό.  Απογοητεύει συνεχώς η ΑΕΛ που δείχνει
ανήμπορη…

Το 1-0 πέτυχε ο Κούλης Παύλου και το 2-0 ο Πεδρίτος.
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ…

Η 12η αγωνιστική συγκεντρώνει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον
αφού θα έχουμε το μεγάλο ντέρμπι μεταξύ του Απόλλωνα
και της ΑΕΚ Λάρνακας στο Τσίρειο Στάδιο.  

Ένα παιχνίδι μονόδρομος για την Λεμεσιανή ομάδα, αν

θέλει να διατηρήσεις τις ελπίδες της για τον… τίτλο. Διαφο-
ρετικό αποτέλεσμα και ανάλογα φυσικά και με τα άλλα απο-
τελέσματα θα εξαρτηθούν πολλά για τη συνέχεια του Απόλ-
λωνα, κατά πόσο θα διεκδικήσει μια θέση στην Ευρώπη.

Στο άλλο στρατόπεδο, της ΑΕΚ, που τώρα μοιράζεται την
κορυφή με το ΑΠΟΕΛ, μια νέα νίκη θα δώσει μια νέα δυνα-
μική και θα αφήσει μακριά έναν διεκδικητή του τίτλου, όπως
είναι ο Απόλλωνας τα τελευταία χρόνια.

Εύκολη αγωνιστική αναμένεται να έχει ο ΑΠΟΕΛ, αφού
θα έχει για αντίπαλό του την Αγία Νάπα και εύκολα ή δύ-
σκολα θα περάσει αλώβητος από το ‘Τάσος Μάρκου’΄. Άλλο
αποτέλεσμα από το τρίποντο θα του βάλει περισσότερη
πίεση και… μουρμούρα…

Η ‘Μεγάλη Κυρία’ θα φιλοξενήσει τον σκληροτράχηλο
Άρη στο ‘Αντώνης Παπαδόπουλος’ και είναι το μεγάλο φα-
βορί για τη νίκη. Να θυμίσουμε όμως ότι η Ανόρθωση δύ-
σκολα κερδίζει ‘μικρές’ ομάδες, ενώ απεναντίας σε ντέρμπι
παρουσιάζει καλύτερο θέαμα και αγωνιστική πειθαρχία. Στο
ΓΣΠ η Ομόνοια θα έχει για αντίπαλό της την Ένωση Παρα-
λιμνίου. Οι ‘πράσινοι’ δίνουν έναν καθοριστικό αγώνα και
μόνο η νίκη θα τους φέρει ακόμα πιο κοντά στους πρωτο-
πόρους. Άλλο αποτέλεσμα θα είναι… καταστροφικό.

Στο Μακάρειο, η Δόξα θα φιλοξενήσει τη Νέα Σαλαμίνα,
στο ‘Αμμοχωστος’ ο Ερμής την Πάφο και στο Δασάκι ο το-
πικός Εθνικός την ΑΕΛ. 

Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχουν τα πιο πάνω παιχνίδια, ιδι-
αίτερα για τους γηπεδούχους να έχουν το πρώτο λόγο για
το τρίποντο, αφού βρίσκονται στην επικίνδυνη ζώνη του
υποβιβασμού.
ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Ασταμάτητη η Καρμιώτισσα

Το πιο συναρπαστικό παιχνίδι της 10ης αγωνιστικής της
Β΄ Κατηγορίας εξελίχθηκε στη Λακατάμια, όπου η Καρμιώ-
τισσα με ανατροπή στις καθυστερήσεις επικράτησε τελικά
επί του ΘΟΪ με 2-1, παραμένοντας σταθερά στην πρώτη
θέση του βαθμολογικού πίνακα με 27 βαθμούς.

Ο δεύτερος στη βαθμολογία Οθέλλος (23 β.) όσους έχει
και η Αναγέννηση Δερύνειας, νίκησε στην έδρα του 1-0 την
ΠΑΕΕΚ Κερύνειας, ενώ η ομάδα της Δερύνειας επικράτησε
εκτός έδρας με 1-2 της Ένωσης Νέων Παρεκκλησιάς.

Στην 4η θέση είναι η ΑΕΖ Ζακακίου (21 β.) που νίκησε
εκτός έδρας (2-0) τον Διγενή Ορόκλινης.

Μόνος στην 5η θέση ανέβηκε ο Ολυμπιακός (19 β.) που
επανήλθε στις επιτυχίες κερδίζοντας στο Μακάρειο την
Ομόνοια Αραδίππου με 4-1.

Ο ΑΣΙΛ Λύσης και Ν&Σ Ερήμης έμειναν στην ισοπαλία 
1-1, που ήταν και το μοναδικό ισόπαλο της αγωνιστικής. 

Τέλος η ΕΝΑΔ Π. Χρυσοχούς κέρδισε εκτός έδρας την Ελ-
πίδα Ξυλοφάγου με 0-2 και διατηρήθηκε μόνη στην 6η θέση
με 16 βαθμούς.
Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μόνος στην κορυφή ο Ακρίτας

Ο Ακρίτας Χλώρακας κέρδισε το ντέρμπι της 10ης αγωνι-
στικής και έμεινε για πρώτη φορά μόνος στην κορυφή του
βαθμολογικού πίνακα με 21 βαθμούς. Νίκησε τον Χαλκά-
νορα Ιδαλίου με 3-1.

Η ΜΕΑΠ Π. Χωρίου, αντίθετα, με αντίπαλο τον Π.Ο. Ορ-
μήδειας, έμεινε στο 1-1 και έπεσε από την κορυφή μένοντας
στους 20 βαθμούς. Η Αλκή με νέο προπονητή στον πάγκο
νίκησε εντός έδρας τον Αχυρώνα Λιοπετρίου με 2-1 και
έμεινε σε θέση βολής από την κορυφή, αφού είναι στην 4η
θέση με 19 β., όσους έχει και ο Χαλκάνορας.

Στα άλλα παιχνίδια ο Ηρακλής Γερολάκκου και Π.Ο. Ξυ-
λοτύμπου έμειναν στη λευκή ισοπαλία, ενώ ο Διγενής Ακρί-
τας Μόρφου επικράτησε 2-1 της Ολυμπιάδας Λυμπιών και
βελτίωσε την βαθμολογική του θέση.

Εντυπωσιακή εκτός έδρας νίκη πέτυχε ο Εθνικός Λατσιών
που συνέτριψε με 2-5 την Αμαθούς. n

Στραβοπάτησε ο ΑΠΟΕΛ και συγκατοικεί
με την ΑΕΚ στην κορυφή της βαθμολογίας
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Tι είπαν... Tι έγραψαν
Ο στρατιωτικός στόχος στη Συρία και το
Ιράκ είναι η πρόκληση της μεγαλύτερης δυ-
νατής βλάβης στο Ισλαμικό κράτος.
Φρανσουά Ολάντ,
Πρωθυπουργός της Γαλλίας.

Το αυτοαποκαλούμενο Ισλαμικό κράτος
αποτελεί τον υπ’ αριθμό ένα κίνδυνο για την
Ευρώπη.
Ζαν Κλοντ Γιούνκερ.
Πρόεδρος της Κομισιόν.

Ο συριακός στρατός καταγράφει πρόοδο σε
όλα τα μέτωπα, μετά την εμπλοκή της Ρω-
σίας.. 
Μπασάρ αλ Άσαντ,
Πρόεδρος της Συρίας.

Έχουμε ενώπιον μας μια  ιστορική ευκαιρία
για να πετύχουμε μια βιώσιμη και λειτουρ-
γική λύση του κυπριακού.
Νίκος Αναστασιάδης,
Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Πατριωτισμός είναι να κάνουμε ότι είναι δυ-
νατό διαμέσου των συνομιλιών να επανε-
νώσουμε τον τόπο μας  και να απαλλαγούμε
από την τούρκικη κατοχή.
Αβέρωφ Νεοφύτου,
Πρόεδρος του ΔΗΣΥ.

Είμαστε όλοι υπόλογοι  έναντι στη σημερινή
και τις επόμενες γενιές για το ποια  προ-
οπτική θα δώσουμε στην Κύπρο.
Άντρος Κυπριανού,
Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ.

Η Ελλάδα υποστηρίζει τη διαδικασία έντα-

ξης της Τουρκίας στην ΕΕ.

Αλέξης Τσίπρας,

Πρωθυπουργός της Ελλάδας.

Η ένταξη μας στην ΕΕ θα προσφέρει τα
μάλα στην ευρωπαϊκή οικογένεια και θα εν-
δυναμώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση
Αχμέτ Νταβούτογλου,
Πρωθυπουργός της Τουρκίας.

μοιράζει εκατομμύρια
βοηθά τον τόπο μας

Tο Kρατικό Λαχείο

Διοργανώθηκε και πάλι
φέτος από το Δ.Σ. του
Κλάδου Υπαλλήλων Τμή-

ματος Γεωργίας η εκδήλωση τιμής
για τον ήρωα του Απελευθερωτι-
κού Αγώνα Κυριάκο Μάτση. Η
εκδήλωση πραγματοποιήθηκε
την περασμένη Πέμπτη 19 Νοεμ-
βρίου, 57 χρόνια από τη θυσία
του ήρωα, στο προαύλιο του
Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Για τη θυσία του Κυριάκου
Μάτση μίλησε στην εκδήλωση ο
Υπουργός Γεωργίας Νίκος Κου-
γιάλης ο οποίος είπε:

«Μαζευτήκαμε εδώ, όπως κάθε χρόνο, μπροστά στην προ-
τομή αυτή, της σεπτής μορφής του ήρωα γεωπόνου, για να
αποτίσουμε τον ελάχιστο φόρο τιμής στον ιδεολόγο, τον
οραματιστή, τον ποιητή, τον αγωνιστή, στο άξιο παλικάρι
που με το ηρωικό του τέλος και τη θυσία του, το φθινοπω-
ρινό εκείνο μεσημέρι της 19ης Νοεμβρίου του 1958, πέρασε
για πάντα στο πάνθεο των αθανάτων της πατρίδας μας.»

Τόνισε ο Υπουργός ότι η ετήσια αυτή εκδήλωση δεν είναι
απλά μια καθιερωμένη επετειακή συγκέντρωση και εκπλή-
ρωση μιας απλής υποχρέωσης προς τον ήρωα. Είναι μια ανα-
γκαιότητα για όλους εμάς, ώστε να έρθουμε αντιμέτωποι με
το ιστορικό μας παρελθόν και να αναλογιστούμε το δικό μας
χρέος, τις δικές μας υποχρεώσεις απέναντι όχι μόνο σε αυ-
τούς που έφυγαν ηρωικά, δίνοντας ότι πολυτιμότερο είχαν
για τούτο τον τόπο, αλλά και απέναντι στις επερχόμενες γε-
νιές, στα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Για την προσωπικό-
τητα και τις αρετές και τη ζωή του ήρωα ο Νίκος Κουγιάλης
ανάφερε:

Ο Κυριάκος Μάτσης είναι αναμφισβήτητα μια από τις πιο
αξιοθαύμαστες φυσιογνωμίες του απελευθερωτικού μας
αγώνα. Ήταν μια σπάνια μορφή, ένας ολοκληρωμένος από
κάθε άποψη άνθρωπος. Γιος αγροτών, από το Παλαιχώρι,
γεννημένος τον Ιανουάριο του 1926, γνώριζε πολύ καλά τις
κοινωνικές συνθήκες που βρισκόταν ο κυπριακός λαός, ιδίως
της υπαίθρου, την εποχή εκείνη. Ταυτόχρονα, μεγαλώνον-
τας στα χρόνια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, κατά τη διάρ-
κεια του οποίου ο κυπριακός λαός έδωσε σύσσωμος το
παρόν του στο πλευρό των συμμάχων για την προάσπιση της
ελευθερίας των λαών και την αποτροπή της επικράτησης του
φασισμού, με την ελπίδα οι υποσχέσεις των Άγγλων για απε-
λευθέρωση από τον αποικιοκρατικό ζυγό και ένωση με την
Ελλάδα να γίνουν πραγματικότητα, βίωσε και αυτός όπως
και όλος ο λαός του νησιού μας την απογοήτευση, αφού οι
ελπίδες αυτές διαψεύστηκαν με τη λήξη του πολέμου.

Ο Κυριάκος Μάτσης, αφού τελείωσε το δημοτικό σχολείο
στο Παλαιχώρι και το Ελληνικό Γυμνάσιο Αμμοχώστου, με
υποτροφία της Κυπριακής Αγροτικής Εταιρείας σπούδασε
στη Γεωπονική Σχολή της Θεσσαλονίκης. Μετά την αποφοί-
τησή του, επιστρέφει το 1952 στην Κύπρο και πιάνει δουλειά
ως γεωπόνος σε αγρόκτημα, ευαισθητοποιημένος για τους
ανθρώπους του μόχθου, όργωνε τα γύρω χωριά, δίνοντας

συμβουλές και διαλέξεις στους γεωργούς, μεταδίδοντας τους
τις επιστημονικές του γνώσεις. 

Με την έναρξη του αγώνα εντάχθηκε από τους πρώτους
στην ΕΟΚΑ με τη «φλόγα της αυτοθυσίας και τη δίψα να
επιτελέσει έργο μεγάλο». Το αγρόκτημα, όπου εργαζόταν, γί-
νεται κέντρο αγώνα. Με το Λαντ-Ρόβερ της δουλειάς του
μεταφέρει οπλισμό, βόμβες και πυρομαχικά. Η αυτοθυσία
ήταν ταυτόσημη με την αγωνιστική του ύπαρξη. Σύντομα
ανέλαβε αρχηγός συνδέσμων της ΕΟΚΑ. Στις 9 Ιανουαρίου
του 1956, συλλαμβάνεται από τους Άγγλους και οδηγείται
στα κρατητήρια της Ομορφίτας για ανάκριση. Γνωρίζουν ότι
είναι σημαντικό στέλεχος της Οργάνωσης. Με την παρρη-
σία που τον διέκρινε, δεν το αρνιέται. Οι διαβόητοι ανακρι-
τές Ρόμπινσον, Μακκάουαν και Χάρρις τον ανακρίνουν, αλλά
ο Μάτσης τους μιλά για τις παραδόσεις των Ελλήνων, για τη
μοίρα της πονεμένης Ρωμιοσύνης, για το χρέος να αγωνι-
σθεί κανείς για την ελευθερία. Μα δεν μένει μέχρις εκεί. Από
ανακρινόμενος μετατρέπεται σε ανακριτή και με αξιοθαύμα-
στο θάρρος τους ρωτά:

«Εσάς ποιος είναι ο ρόλος σας και η αποστολή σας; Γιατί
βρίσκεστε σ’ ένα τόπο που δε σας θέλουν; Τι θα κάνατε εσείς
αν βρισκόσασταν στη δική μου θέση; Απαντήστε μου!». Οι
στυγνοί ανακριτές δεν περιμένουν τέτοια αξιοπρέπεια και
τέτοια πρόκληση. Γι’ αυτό θα τον απομονώσουν και θα υπο-
στεί φρικτά βασανιστήρια. Η ψυχή του όμως δεν λυγίζει. Πα-
ραμένει γενναίος και ατρόμητος.

Στην Ομορφίτα δέχεται την επίσκεψη του ίδιου του κυ-
βερνήτη της Κύπρου, του Στρατάρχη Χάρτιγκ, επιχειρεί να
τον εξαγοράσει για να γίνει προδότης, με το μυθικό για την
εποχή ποσό του μισού εκατομμυρίου λιρών. Ο Κυριάκος Μά-
τσης σηκώνεται οργισμένος και δίνοντας ένα μάθημα αγω-
νιστικής αρετής στους βασανιστές του, με θάρρος τους
απαντά: «Ού περί χρημάτων τον αγώνα ποιούμεθα, αλλά
περί αρετής. Λυπούμαι γιατί με προσβάλατε με την πρότασή
σας». 

Ο κυβερνήτης αποχώρησε αμέσως. Εκτιμώντας το ήθος
του Κυριάκου, έδωσε εντολή να σταματήσουν τα βασανι-
στήρια και να μεταφερθεί στο κρατητήρια Κοκκινοτριμιθιάς.
Στις 13 Σεπτεμβρίου 1956, καταφέρνει να δραπετεύσει και
διορίζεται Τομεάρχης της επαρχίας Κερύνειας, όπου ανέ-
πτυξε πλουσιότατη και πολύπλευρη δράση, με αποτέλεσμα
να επικηρυχθεί για το ποσό των πέντε χιλιάδων λιρών. 

Επιστέγασμα των αγώνων του Κυριάκου Μάτση ήταν
όταν, μέσα από το κρησφύγετό του στο Δίκωμο, βροντοφώ-
ναξε στη 1.30 το μεσημέρι της 19ης του Νιόβρη του 1958:
«Όχι! Δεν παραδίδομαι. Αν θα βγω, θα βγω πυροβολώντας!»

Διακήρυξε ο Υπουργός για τον ήρωα και τη μεγάλη του
φυσιογνωμία:

Ευτυχείς όσοι είχαν την τύχη να ζήσουν από κοντά τον Κυ-
ριάκο Μάτση. Έναν άνθρωπο καθ’ όλα ξεχωριστό, που με την
πληθωρική του μορφή, την ακαταμάχητη αγωνιστικότητα,
τον αδαμάντινο χαρακτήρα, την εξυπνάδα, τις απαράμιλλες
αρετές, μα και την απλότητά του, κατάφερε να αφήσει ανε-
ξίτηλη τη σφραγίδα του στη νεότερη ιστορία του τόπου μας. 

Τιμώντας σήμερα τον ήρωα Κυριάκο Μάτση, παίρνουμε
παράδειγμα από τον ηρωισμό και τη θυσία του, καθώς και
την προσωπικότητά του με όλες εκείνες τις αρετές και τις
αξίες του. n

Τιμήθηκε ο Κυριάκος Μάτσης
στο Υπουργείο Γεωργίας

Γενική άποψη της συγκέντρωσης για τον Κυριάκο Μάτση στο προαύλιο του Υπουργείου Γε-
ωργίας.

Ο Γ.Γ. της ΠΑΣΥΔΥ Γλαύκος Χατζηπέτρου καταθέτει στεφάνι
στην προτομή του ήρωα.


