
Το άρθρο 28 του Συντάγματος διακηρύσσει ότι «Πάν-
τες είναι ίσοι ενώπιον του  νόμου, της διοικήσεως και
της δικαιοσύνης και δικαιούνται να τύχωσι ίσης προ-

στασίας και μεταχείρισης».
Το πιο πάνω άρθρο περιλαμβάνεται στο ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΠΕΡΙ

ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕ-
ΡΙΩΝ και σύμφωνα με το άρθρο 35 του Συντάγματος «Αι νο-
μοθετικαί, εκτελεστικαί και δικαστικαί αρχαί της Δημοκρα-
τίας υποχρεούνται να διασφαλίζωσι την αποτελεσματική
εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος μέρους, εκάστη
εντός των ορίων της αρμοδιότητας αυτής».

Το άρθρο 7 του περί των Διεθνών Συμφώνων (Οικονομικά,
Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα) (Κυρωτικός) Νόμος
του 1969 προβλέπει τα ακόλουθα:

«Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα παν-
τός προσώπου όπως απολαύη δικαίων και ευνοϊκών όρων ερ-
γασίας, διασφαλιζόντων ειδικώτερον –

(α) αντιμισθίαν, παρέχουσαν εις άπαντας τους εργαζομέ-
νους κατ’ ελάχιστον όριον:

(ι) δίκαιον μισθόν και ίσας αποδοχάς δι’ εργασίαν ίσης αξίας,
άνευ διακρίσεως οιασδήποτε φύσεως, διασφαλιζομένων ειδι-
κώτερον εις τας γυναίκας όρων εργασίας ουχί κατωτέρων των

όρων εργασίας, ων απο-
λαύουσιν οι άνδρες, ιδία δε
ίσων αποδοχών δι’ ίσην εργα-
σίαν».

Παρά ταύτα η Βουλή των
Αντιπροσώπων ψήφισε τον
περί της μη Παραχώρησης
Προσαυξήσεων και Τιμαριθ-
μικών Αυξήσεων στους Μι-
σθούς των Αξιωματούχων
και Εργοδοτουμένων και
στις Συντάξεις των Συνταξι-
ούχων της Κρατικής Υπηρε-
σίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Τροποποιητικό)
Νόμο του 2014, Ν.73(Ι)/2014, που προβλέπει ότι «σε περί-
πτωση προαγωγής εργοδοτουμένου, κατά τη διάρκεια
ισχύος του παρόντος Νόμου, σε θέση προαγωγής ή σε θέση
πρώτου διορισμού και προαγωγής, η μισθοδοσία του παρα-
μένει η ίδια με τη μισθοδοσία του αμέσως προς της προ-
αγωγής αυτού».  Περαιτέρω προβλέπεται ότι «σε περίπτωση
αφυπηρέτησης του εργοδοτουμένου αυτού κατά τη διάρκεια
του παρόντος Νόμου, η ανωτέρω αναφερόμενη μισθοδοσία
του αποτελεί τις συνταξιοδοτικές απολαβές του οι οποίες
λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των συνταξιοδοτι-
κών του ωφελημάτων κατά την αφυπηρέτηση του».  

Όπως κατ’ επανάληψη έχουμε τονίσει,  τα άρθρα 4 και 5
του Νόμου 73(Ι)/2014 αντιβαίνουν τα άρθρα 26 και 28 του
Συντάγματος, τα οποία περιλαμβάνονται στα Θεμελιώδη Δι-
καιώματα και Ελευθερίες.  Κατά συνέπεια τόσο η Εκτελε-
στική όσο και η Νομοθετική Εξουσία παρέλειψαν και/ή αρ-
νήθηκαν να τηρήσουν την υποχρέωση που επιτακτικά  τους
επιβάλλει το άρθρο 35 του Συντάγματος. 

Ειδικότερα με το άρθρο 28 του Συντάγματος κατοχυρώ-
νεται η ισότητα όλων ενώπιον του Νόμου, της Διοικήσεως
και της Δικαιοσύνης καθώς και το  δικαίωμα της ίσης προ-
στασίας και μεταχείρισης.  Πιο συγκεκριμένα το άρθρο αυτό

κατοχυρώνει το συνταγματικό δικαίωμα της ισότητας  όχι
μόνο ως αξίωση του διοικουμένου έναντι της διοικήσεως,
αλλά και ως αξίωση του πολίτη έναντι του νομοθέτη όπως
τον μεταχειρίζεται με ισονομία.  Το άρθρο 26 του Συντάγμα-
τος εγγυάται το δικαίωμα του συμβάλλεσθαι ελευθέρως.

Τόσο η Εκτελεστική όσο και η Νομοθετική Εξουσία παρα-
γνώρισαν το γεγονός ότι σε όλα τα δημοκρατικά συστήματα
δημοσιοϋπαλληλικού δικαίου η κατάληψη του ανώτερου
βαθμού κάθε νομοθετημένης οργανικής θέσης συντελείται
με την προαγωγή του υπαλλήλου και ότι  αυτή συνοδεύεται
με αυξημένη μισθοδοσία, επειδή κατά κανόνα ο διορισμός
σε ανώτερη θέση συνεπάγεται διαφορετικά και πιο σοβαρά
καθήκοντα και υποχρεώσεις. Σύμφωνα δε με τη νομολογία η
προαγωγή αποτελεί την ορθή μέθοδο αμοιβής (ηθικό και
υλικό κίνητρο) του άξιου και ικανού υπαλλήλου (ΣΕ
789/1990). Πέραν τούτου η προαγωγή αφορά στην εύρυθμη
λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και όχι μόνο στον ενδια-
φερόμενο υπάλληλο. Εξάλλου, όπως έχει κριθεί, ορθά, η γε-
νική αρχή του διοικητικού δικαίου που απαιτεί να λειτουρ-
γούν οι δημόσιες υπηρεσίες κανονικά, επιβάλλει την
πλήρωση των οργανικών θέσεων με την προαγωγή των δη-
μόσιων υπαλλήλων (ΣΕ 817/1983). Ευθυγραμμισμένος με το
καθεστώς αυτό είναι και ο ορισμός του όρου «προαγωγή»
βάσει της κυπριακής νομοθεσίας.

Πέραν των όσων αναφέρονται ανωτέρω, το μέτρο που θέ-
σπισε η εν λόγω νομοθεσία για τη στοχευμένη ομάδα των
προαγομένων είναι δυσανάλογο και αδικαιολόγητο έχοντας
υπόψη και τις επιτακτικές ανάγκες της Δημόσιας Υπηρεσίας
που οδήγησαν στην ανάγκη υλοποίησης των εν λόγω προ-
αγωγών, αλλά και τα αυξημένα καθήκοντα που θα αναλά-
βουν.  Εν πάση περιπτώσει η διαφοροποίηση του θεσμού της
προαγωγής συνιστά έκδηλη αδικία σε βάρος των επηρεαζο-
μένων, οι οποίοι μπορεί μεν να «δεκτούν» την προαγωγή εξ
ανάγκης, αλλά θα στερηθούν το πλεονέκτημα της αύξησης
το οποίο έχουν άλλοι προαχθέντες συνάδελφοι.  

Υπό τις περιστάσεις η Οργάνωση μας έκρινε ως επιβεβλη-
μένο μέτρο την παραπομπή του όλου θέματος ενώπιον του
Ανωτάτου Δικαστηρίου.  Γι’ αυτό με οδηγίες της Οργάνωσης
έχει καταχωρηθεί η Προσφυγή 735/2015 με την οποία επιζη-
τείται διακήρυξη του Δικαστηρίου ότι η απόφαση και/ή η
πράξη του Υπουργού Οικονομικών και της Γενικής Λογί-
στριας, με την οποία καθόρισαν το μισθό του προαχθέντα, με
βάση τη μισθοδοτική κλίμακα που κατείχε πριν το διορισμό
του, είναι παράνομη και/ή άκυρη και/ή στερείται εννόμου
αποτελέσματος, ως στηριζόμενη σε Νόμο που προσκρούει
στο Σύνταγμα, στην αρχή της αναλογικότητας και στην Ευ-
ρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

Αναμένεται ότι η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου θα
είναι καθοριστική όχι μόνο για την υπό αναφορά υπόθεση,
αλλά γενικά για όλες τις παρόμοιες περιπτώσεις. n
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Του Γλαύκου Χατζηπέτρου,
ΓΓ της ΠΑΣΥΔΥ

ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ

Αγαπάς την Κύπρο;

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

Το Ανώτατο κρίνει τη συνταγματικότητα προαγωγών 
χωρίς την καταβολή του αντίστοιχου μισθού

Σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών παρου-
σία του Προέδρου της Δημοκρατίας δεν
ανταποκρίθηκε στις ελπίδες της πλειονό-
τητας του ελληνικού λαού, ο οποίος στα-

θερά τάσσεται υπέρ της συνεργασίας των πολιτικών κομμά-
των για την αντιμετώπιση των πολλών και σοβαρών
προβλημάτων. σελ. 3

Το στοίχημα της συνεννόησης

Πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα
«Γιάννος Κρανιδιώτης» του
Υπουργείου Εξωτερικών στην
Αθήνα, η παρουσίαση του βιβλίου
«Έξι προεδρικά πορτραίτα: πολι-

τικά βιώματα με τους Προέδρους της Κύπρου. σελ. 12

Παρουσιάστηκε στην Αθήνα το βιβλίο 
«’Εξι προεδρικά πορτραίτα»

Συστάσεις τόσο απέναντι στη Γαλλία,
Ιταλία και Βέλγιο για τo υψηλό χρέος
τους και στη Γερμανία και την Ολλαν-
δία για τα πλεονάσματά τους διατυπώ-
νονται στην ετήσια έκθεση της Ευρω-

παϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη.  σελ. 11

«Καμπανάκι» σε Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιο 
για το υψηλό χρέος



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 
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Το Τμήμα Δασών πληροφορεί το κοινό
ότι άρχισε από την 1η Δεκεμβρίου και
θα συνεχιστεί μέχρι και την Παρα-

σκευή 18 Δεκεμβρίου η πώληση χριστουγεν-
νιάτικων δέντρων στα ακόλουθα κέντρα πώ-
λησης:

Δασικός Σταθμός Αθαλάσσας, 22403749
Δασικός Σταθμός Λάρνακας 24818108
Δασικό Φυτώριο Φασουρίου 25952120
Δασικό Γραφείο Γεροσκήπου 26306266
Δασικός Σταθμός Γιαλιάς 26812730
Δασικός Σταθμός Παναγιάς 26817416
Δασικός Σταθμός Πλατανιών 22608512
Η πώληση χριστουγεννιάτικων δέντρων

από τα κέντρα πώλησης γίνεται μόνο κατά
τις εργάσιμες μέρες και ώρες (Δευτέρα - Πα-
ρασκευή 8:00 -15:00). 

Διευκρινίζεται ότι τα δέντρα που θα δια-
τεθούν προέρχονται από αραιώσεις δασικών
φυτειών στα πλαίσια δασοκομικών χειρι-
σμών, που γίνονται με σκοπό τη βελτίωση

των συνθηκών ανάπτυξης και μείωσης του
ανταγωνισμού στις δασικές φυτείες. 

Υπενθυμίζεται ότι η υλοτομία, η κατοχή
και η μεταφορά χριστουγεννιάτικων δέν-
τρων χωρίς τη σχετική άδεια του Τμήματος
Δασών αποτελεί, σύμφωνα με τον «Περί
Δασών Νόμο του 2012», αδίκημα που τιμω-
ρείται με πρόστιμο μέχρι 5.000 ευρώ ή φυ-
λάκιση μέχρι ένα χρόνο ή και τις δύο ποινές
μαζί. 

Προτρέπονται οι ενδιαφερόμενοι να εξα-
σφαλίζουν εκ των προτέρων τις αναγκαίες
άδειες υλοτομίας και μεταφοράς και να τις
παρουσιάζουν όταν τους ζητηθούν από Λει-
τουργούς του Τμήματος Δασών για έλεγχο.
Παράλληλα, πριν μεταφέρουν τα δέντρα
από τους τόπους υλοτομίας θα πρέπει να με-
ριμνούν για το σφράγισμα τους, στο κάτω
μέρος (εγκάρσια τομή), με σφραγίδα του
Τμήματος Δασών, απευθυνόμενοι στον πλη-
σιέστερο δασικό σταθμό. n

Σε 847.000 μειώθηκε το 2014 ο πλη-
θυσμός της Κύπρου από 858.000 το
2013 σύμφωνα με τη «Δημογραφική

Έκθεση 2014», που εκθδόθηκε από τη Στατι-
στική Υπηρεσία και παρουσιάζει, μεταξύ
άλλων, την εξέλιξη του πληθυσμού και δια-
χρονικά στοιχεία για τη γεννητικότητα, θνη-
σιμότητα, γάμους, διαζύγια και μετανά-
στευση.

Οι κυριότερες δημογραφικές εξελίξεις
κατά το 2014 ήταν:

(α) Ο πληθυσμός στις ελεύθερες περιοχές
της Κύπρου υπολογίζεται σε 847.000 στο

τέλος του 2014 σε σύγκριση με 858.000 τον
προηγούμενο χρόνο, δηλαδή σημείωσε μεί-
ωση 1,3%.

(β) Ο αριθμός των γεννήσεων το 2014
ήταν 9.258 σε σύγκριση με 9.341 τον προ-
ηγούμενο χρόνο. Το συνολικό ποσοστό γο-
νιμότητας, που εκφράζει τον μέσο αριθμό
παιδιών κατά γυναίκα υπολογίστηκε σε 1,31
το 2014 και παραμένει από το 1995 κάτω από
το 2,10 που χρειάζεται για να εξασφαλίζεται
αναπλήρωση του πληθυσμού.

(γ) Ο αριθμός των θανάτων το 2014 ήταν
5.250 και το ακαθάριστο ποσοστό θνησιμό-

τητας 6,2 θάνατοι για κάθε χίλιους κατοί-
κους.

(δ) Η προσδοκώμενη διάρκεια ζωής κατά
τη γέννηση υπολογίστηκε σε 80,7 χρόνια για
τους άνδρες και 84,5 χρόνια για τις γυναίκες.

(ε) Το 2014 ο αριθμός των γάμων μει-
ώθηκε σε 12.404 από 12.683 το 2013. Οι εκ-
κλησιαστικοί γάμοι αυξήθηκαν σε 3.706 το
2014 από 3.652 το 2013 και οι πολιτικοί
γάμοι μειώθηκαν από 9.031 το 2013 σε 8.698
το 2014.

(στ) Κατά το 2014 ο αριθμός των διαζυ-
γίων έφθασε τα 1.884 σε σύγκριση με 1.857

το 2013.
(ζ) Η καθαρή μετανάστευση στην Κύπρο

ήταν θετική από το 1983 μέχρι το 2011. Από
το έτος 2012 άρχισαν να παρατηρούνται αρ-
νητικές τιμές, ξεκινώντας από -629 το 2012
και καταλήγοντας σε -15.000 το 2014.

Η Δημογραφική Έκθεση είναι διαθέσιμη
δωρεάν στην ιστοσελίδα της Στατιστικής
Υπηρεσίας και προσεχώς θα διατίθεται προς
πώληση σε έντυπη μορφή από το Κυβερνη-
τικό Τυπογραφείο στην Λευκωσία προς
€10,00 το αντίτυπο. n

Πώληση χριστουγεννιάτικων δέντρων

ΗΥπηρεσία Ανταγωνισμού και Προ-
στασίας Καταναλωτών ανακοίνωσε
τη δημιουργία σελίδας στο Face-

book, στη διεύθυνση www.facebook.com/
ConsumerGovCy, στην προσπάθεια για κα-
λύτερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των
καταναλωτών για τα δικαιώματα τους,

καθώς και για διευκόλυνση της επικοινωνίας
του ευρύτερου κοινού με την Υπηρεσία.

Η σελίδα ενημερώνεται καθημερινά με
νέες αναρτήσεις, που εξηγούν με απλό και
παραστατικό τρόπο τα δικαιώματα των κα-
ταναλωτών. n

Τα δικαιώματα καταναλωτών 
στο Facebook

Απο την Επίσημη Εφημερίδα

Tο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύ-
πρου (Ι.Κ.Υ.Κ), δέχεται αιτήσεις από
πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας

ή/και πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, για τη διεκδίκηση μίας υποτρο-
φίας διδακτορικού επιπέδου για σπουδές στη
Γαλλία το ακαδημαϊκό έτος 2015/16. Η υπο-
τροφία χρηματοδοτείται από την Κυπριακή
Δημοκρατία και παρέχεται μέσω του Εθνι-
κού Γαλλικού Οργανισμού CAMPUS
FRANCE.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλί-

σουν τη σχετική Ανακοίνωση με αρ. 395 και
Αίτηση με αρ. 79 από τα Γραφεία του Ι.Κ.Υ.Κ
στη Λευκωσία, ή από την ιστοσελίδα:
http://www.cyscholarships.gov.cy και να την
παραδώσουν ή αποστείλουν συστημένη,
μέσω Ταχυδρομείου, στη διεύθυνση: Ίδρυμα
Κρατικών Υποτροφιών, Φλωρίνης 7, Greg
Tower, 3ος όροφος, 1065 Λευκωσία ή στην
Τ.Θ. 23949, 1687 Λευκωσία, μέχρι την Πα-
ρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2015, ώρα 2:00 μ.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να
αποταθείτε στο τηλ. 22456433. n

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Μία Υποτροφία για διδακτορικές σπουδές στη Γαλλία μέσω
του Εθνικού Γαλλικού Οργανισμού CAMPUS FRANCE

Ολοήμερο επιστημονικό αρχαιολο-
γικό Συνέδριο, με θέμα «Νέα Πάφος:
50 χρόνια πολωνικών ανασκαφών

1965-2015», με τη συμμετοχή 50 περίπου
ατόμων από την πολωνική αρχαιολογική
κοινότητα, πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα
του Παλατιού Staszica (Palac Staszica) στη
Βαρσοβία. Το Συνέδριο διοργανώθηκε από
το Ινστιτούτο Μεσογειακών και Ανατολικών
Πολιτισμών της Πολωνικής Ακαδημίας Επι-
στημών και το Κέντρο Μεσογειακής Αρχαι-
ολογίας του Πανεπιστημίου της Βαρσοβίας.

Στο Συνέδριο, σύντομο χαιρετισμό απηύ-
θυνε ο Γραμματέας της Πρεσβείας της Δη-
μοκρατίας στη Βαρσοβία Λουκάς Ευγενίου,
ενώ παρέστη και η Λειτουργός της Πρε-
σβείας, αρμόδια για τα πολιτιστικά θέματα,
Katarzyna Jaworska Kuc.

Χαιρετισμούς απηύθυναν, επίσης, η δρ
Teodozja Izabela Rzeuska, Διευθύντρια του
Ινστιτούτου Μεσογειακών και Ανατολικών
Πολιτισμών της Πολωνικής Ακαδημίας Επι-

στημών, ο δρ Henryk Meyza, Αν. Διευθυντής
του Ινστιτούτου Μεσογειακών και Ανατολι-
κών Πολιτισμών της Πολωνικής Ακαδημίας
Επιστημών και Επικεφαλής της πολωνικής
αρχαιολογικής αποστολής στη Νέα Πάφο
από το 2008 (εκ μέρους του Καθ. Andrzej W.
Daszewski που ήταν Επικεφαλής της πολω-
νικής αποστολής στη Νέα Πάφο κατά τα έτη
1966-2007), καθώς και ο δρ Tomasz Wal-
iszewski από το Κέντρο της Μεσογειακής
Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Βαρσο-
βίας. n

Aρχαιολογικό συνέδριο στην Πολωνία
για τις ανασκαφές στην αρχαία Πάφο

ΠΕΝΘΗ
Ο Σάββας Κλεάνθους, Ανώτερος Λει-

τουργός Επιθεώρησης Εργασίας, Τμήμα Επι-
θεώρησης Εργασίας, απεβίωσε στις 2 Νοεμ-
βρίου 2015.
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

Οι πιο κάτω μόνιμοι Ιατρικοί Λειτουργοί,
1ης Τάξης (Παιδοχειρουργικής), προάγονται
στη θέση Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/Τμή-

ματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δη-
μόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Χει-
ρουργικής Παίδων, από την 1η Νοεμβρίου
2015: Ανδρέας Νεοφύτου, Ευθύμιος Τσιβιτα-
νίδης.

Ο Αλβέρτος Ι. Καρής, Υγειονομικός Λει-
τουργός, προάγεται στη θέση Προϊστάμενου
Υγειονομικής Υπηρεσίας, από την 1η Νοεμ-
βρίου 2015. n

847.000 ο πληθυσμός της Κύπρου
σύμφωνα με τη Δημογραφική Έκθεση, 2014
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Το στοίχημα της συνεννόησης
Δεν ανταποκρίθηκε ασφαλώς η χθεσινή

σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών παρουσία
του Προέδρου της Δημοκρατίας στις προσ-

δοκίες του πρω-
θυπουργού, όπως
ο ίδιος τις είχε εκ-
θέσει άλλωστε
στη συνέντευξή

του στο προηγούμενο «Έθνος της Κυρια-
κής». Και εξυπακούεται προφανώς ότι δεν
ανταποκρίθηκε και στις ελπίδες της πλει-
ονότητας του ελληνικού λαού, ο οποίος στα-
θερά και από τον πρώτο καιρό της κρίσης
τάσσεται υπέρ της συνεργασίας των πολιτι-
κών κομμάτων και της κοινής προσπάθειάς
τους για την αντιμετώπιση των πολλών και
σοβαρών προβλημάτων.

Αλλά, ας μη γελιόμαστε, θα υπερέβαινε
και τα όρια της πιο ακραίας αισιοδοξίας αν η
χθεσινή σύσκεψη αποδεικνυόταν ουσιαστι-
κότερη και κατέληγε σε κάτι περισσότερο
από απλή ανταλλαγή απόψεων. Και οι λόγοι
είναι γνωστοί. Τα πέντε χρόνια της κρίσης
δεν αποδείχθηκαν ικανά να ανατρέψουν λο-
γικές, πρακτικές και συμπεριφορές που μας
χαρακτηρίζουν διαχρονικά σε πολιτικό επί-
πεδο και δεν μας επιτρέπουν να θέτουμε το
γενικό συμφέρον πάνω από το πολιτικό, το
κομματικό ή και το προσωπικό.

Με εξαίρεση, μάλιστα, την υπερψήφιση το
περασμένο καλοκαίρι από τα φιλοευρω-
παϊκά κόμματα της αντιπολίτευσης της συμ-
φωνίας για το τρίτο μνημόνιο, όλες οι άλλες
σοβαρές πολιτικές κινήσεις, ακόμη και εκεί-
νες που είχαν ως κατάληξη την κυβερνητική
συνεργασία, δεν ήταν απαλλαγμένες από
την κομματική ή και προσωπική ιδιοτέλεια
σε μικρότερο ή και μεγαλύτερο βαθμό.

Με τέτοιες, όμως, πρακτικές, η διεθνής εμ-
πειρία έχει αποδείξει ότι πολλά είναι δυνα-

τόν να συμβούν, αλλά σε καμία περίπτωση
δεν πρόκειται να διαμορφωθεί το πολιτικό,
το οικονομικό και το κοινωνικό πλαίσιο που
θα συμβάλει ώστε να σημειωθούν τα ανα-
πτυξιακά εκείνα βήματα που είναι απολύτως
αναγκαία για να μπει η χώρα οριστικά και
σταθερά στην πορεία για ένα καλύτερο
αύριο. Αυτό, δηλαδή, που όλοι ευχόμαστε
και προσδοκούμε, αλλά δεν έχουμε αποδεί-
ξει ότι είμαστε και ικανοί να επιτύχουμε.

Γι’ αυτό και το χθεσινό αποτυχημένο τε-
λικά εγχείρημα ίσως θα πρέπει να αποτελέ-
σει την ευκαιρία να καταλάβουμε επιτέλους
όλοι σ’ αυτήν τη χώρα ότι υπάρχουν γεγο-
νότα και καταστάσεις που μας ξεπερνούν και
που ο μοναδικός τρόπος για να αποφύγουμε
ή να περιορίσουμε τα δεινά που μας επιφυ-
λάσσουν είναι να τα αντιμετωπίσουμε ενω-
μένοι.

Και ότι ο μοναδικός τρόπος για να το επι-
τύχουμε είναι να αφήσουμε κατά μέρος τις
καθιερωμένες μικροπολιτικές και υποκριτι-
κές πρακτικές και να προσπαθήσουμε με ει-
λικρίνεια ο ένας προς τον άλλον να δώσουμε
από κοινού τη μάχη για το αύριο. Στο κάτω
κάτω, πάνω στο ίδιο κλαδί καθόμαστε και αν
τελικά σπάσει, θα γκρεμιστούμε όλοι.

«ΕΘΝΟΣ»,
29.11.2015

l Αναγκαία η συνεννόηση σε μείζονα
εθνικά θέματα.

?
Η Ευρώπη αλλάζει ριζικά

Οι βαριές σκιές του
προσφυγικού και της
ισλαμικής τρομοκρα-
τίας σκεπάζουν τη
ζωή στην Ευρώπη και
την αλλάζουν, μαζί με

τις ανθεκτικές προτεραιότητες. Πανικός,

απογυμνωμένοι ουρανοί, εθνικιστική εσω-
στρέφεια, και πλέον περνούν σε δεύτερη
μοίρα η κρίση χρέους και τα σύμφωνα στα-
θερότητας. Ο πρόεδρος Ολάντ και ο πρωθυ-
πουργός Βαλς δήλωσαν ευθαρσώς ότι η Γαλ-
λία δεν θα επιτύχει τον στόχο της μείωσης
του δημοσιονομικού ελλείμματος κάτω από
το 3% του ΑΕΠ το 2017, επειδή σκοπεύει να
αυξήσει τις δαπάνες για αντιμετώπιση της
τρομοκρατίας (π.χ. 17.000 νέες προσλήψεις
στα σώματα ασφαλείας). Η Κομισιόν συμ-
φώνησε –δημιουργώντας προηγούμενο–
και, μολονότι προειδοποίησε ότι το υψηλό
χρέος καθιστά περισσότερο ευάλωτες τις οι-
κονομίες σε εξωτερικές κρίσεις, μολονότι
ενημέρωσε την Ιταλία, την Αυστρία, το Βέλ-
γιο, την Ισπανία, τη Λιθουανία ότι οι προ-
ϋπολογισμοί τους για το 2016 δεν ευθυ-
γραμμίζονται με τις δεσμεύσεις του Συμφώ-
νου Σταθερότητας, όλοι γνωρίζουν ότι στο
σκληρό ημίφως των ημερών ουδείς θα ασχο-
ληθεί περαιτέρω. Η Μαδρίτη αμφισβήτησε
τους υπολογισμούς της Κομισιόν, η Ιταλία
και η Αυστρία συνυπολόγισαν τις οικονομι-
κές επιπτώσεις του προσφυγικού, ώστε να
ενεργοποιηθεί η ρήτρα «διαφυγής» από τους
στόχους του συμφώνου.

Προσφυγική κρίση και ισλαμική τρομο-
κρατία αλλάζουν βαθιά τα δεδομένα και για
την Ελλάδα. Ο μοναδικός υποστηρικτής μας
στο θέμα της διαπραγμάτευσης με τους δα-
νειστές, ο Φρανσουά Ολάντ, δεν έχει πια πε-
ριθώρια να συνεχίσει τη θερμή ενασχόληση
με το ελληνικό πρόγραμμα. Παράλληλα, ο
κίνδυνος αποσταθεροποίησης στον «βαλκα-
νικό διάδρομο» ενδεχομένως να «αναθερμά-
νει» το ζήτημα της ονομασίας της ΠΓΔΜ και
να ασκηθούν περαιτέρω πιέσεις στη χώρα
μας για λύση. Την ίδια στιγμή, η Τουρκία
ασκεί πίεση στην Ε.Ε. αφήνοντας να δρουν
ανεξέλεγκτα τα δουλεμπορικά κυκλώματα

που προωθούν στα ελληνικά νησιά εκατον-
τάδες χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες,
με απώτερο στόχο την είσοδο στην Ένωση
και τη συνεκμετάλλευση του Αιγαίου. Ούτε
προκύπτει κάποια διευκόλυνση για τη χώρα
μας. Η πρόταση της Ελλάδας για εγκατά-
σταση hotspots στο τουρκικό έδαφος, ώστε
να συγκρατηθούν οι αθρόες ροές εκτός ευ-
ρωπαϊκού εδάφους, δεν εισακούστηκε, ενώ
υπάρχει το σοβαρό ενδεχόμενο η όποια χα-
λάρωση του προγράμματος να συνδεθεί με
τη «νομιμοποίηση» του εγκλωβισμού στην
Ελλάδα ενός κολοσσιαίου αριθμού προσφύ-
γων.

Η Ευρώπη αλλάζει ραγδαία και εμείς –
δραματικά– μαζί της. Τίποτα αύριο δεν θα
είναι όπως το γνωρίζαμε. Αυστηροί έλεγχοι
στα σύνορα, διαρκής φόβος, ορδές αποκομ-
μένων από μεγαλόθυμες πραγματικότητες,
συγκρούσεις, καχυποψία, ένα κουβάρι όπου
θα συμφύρονται η σοφία, η πίκρα, η χολή, ο
πόνος και η φάρσα. Μια φωτιά που μάλλον
θα καταβροχθίζει παρά θα γεννά.

Η Ευρώπη, που δεν έχει ακόμη το κουρά-
γιο να δεχθεί την αληθινή της κατάσταση
και αποδοκιμάζει τις αναιδείς αλήθειες, κι-
νείται ολοταχώς όπισθεν: ένα πλαίσιο που
μέσα του αποσυντίθενται τα παμπάλαια
όνειρα, μετέωρο στην αρχή και το τέλος
στείρων στιγμών, άγονων συζητήσεων. Όταν
τα στοιχεία ή οι διαστάσεις του μικρόκοσμων
μας δεν αρκούν ως όροι σύγκρισης για τα τε-
λούμενα, κάτι κακό κυοφορείται – μια αυγή
συμφορών, μια πηγή δακρύων. Εσχάτη βαλ-
βίδα; Η βαριά ευρωπαϊκή μνήμη, που μπορεί
να γίνει βούληση και η βούληση πολιτικές
κατασίγασης και φωνή ειρήνης.

Τασούλα Καραϊσκάκη,
«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», 29.11.2015

l Και δυστυχώς αλλάζει προς το χειρό-
τερο. 

Aπόψεις και σχόλια

Οι κοινωνικοί εταίροι του τομέα της υγείας στην ΕΕ
σε κοινή εκδήλωση τους διακήρυξαν τη δέσμευση
τους να εργασθούν για την πρόληψη και μείωση των

ψυχοκοινωνικών κινδύνων και της πρόκλησης άγχους στους
χώρους εργασίας. 

Οι Ευρωπαϊκές Συνδικαλιστικές και Εργοδοτικές Οργα-
νώσεις του τομέα νοσοκομείων και φροντίδας υγείας με τη
στήριξη αδελφών οργανώσεων της Φινλανδίας πραγματο-
ποίησαν διάσκεψη στο Ελσίνκι στην οποία διακήρυξαν τη
στήριξη τους στην έρευνα για τη διαπίστωση των κυριότε-
ρων ψυχοκοινωνικών κινδύνων πρόκλησης του άγχους
στους χώρους εργασίας στον τομέα της υγείας με παράλληλη
επισήμανση καλών πρακτικών και διακρίβωση των εργα-
λείων και των μέτρων για την πρόληψη, τη σωστή διαχείριση

και τη μείωση των συναφών κινδύνων. 
Ειδικοί στο θέμα σε παρουσιάσεις τους κατέδειξαν τα θε-

τικά αποτελέσματα των προληπτικών μέτρων όπως και τους
κινδύνους των διαφόρων ψυχοκοινωνικών αιτίων που προ-
καλούν το άγχος και εισηγήθηκαν τρόπους για διασφάλιση
αξιόπιστων συνθηκών ασφάλειας και υγείας στους χώρους
εργασίας με άμεσο αποτέλεσμα την προσφορά φροντίδας
υγείας καλύτερης ποιότητας στους ασθενείς αλλά και την
εδραίωση θετικών προϋποθέσεων για παραμονή των εργα-
ζομένων στον τομέα της υγείας με επακόλουθη επάρκεια
προσωπικού στις υπηρεσίες και τη διοίκηση των υπηρεσιών
υγείας. 

Τονίστηκε από τους ειδικούς ότι με την υιοθέτηση των κα-
τάλληλων μέτρων για έγκαιρη εκτίμηση και πρόληψη των
κινδύνων μειώνονται δραστικά οι πιθανότητες εκδήλωσης
άγχους από τους εργαζόμενους στους χώρους εργασίας και
είναι άμεσα και συντηρήσιμα τα θετικά αποτελέσματα τόσο
για το προσωπικό όσο και τα ίδια τα νοσηλευτήρια και κέν-
τρα υγείας. 

Ειδική αναφορά έγινε από τους παρουσιαστές και σε ορ-
γανωτικά αίτια πρόκλησης άγχους που περιλαμβάνουν τις
επιπτώσεις από το ωράριο εργασίας, την οργάνωση της ερ-
γασίας και την έλλειψη προσωπικού και εισηγήθηκαν τρό-
πους για διαχείριση των αρνητικών αυτών παραγόντων τόσο
από τους εργοδότες όσο και από τις συνδικαλιστικές οργα-
νώσεις και τους εκπροσώπους του προσωπικού ειδικότερα
σε ότι αφορά τα προκαταρκτικά προληπτικά μέτρα. 

Στη διάσκεψη συμμετείχαν 85 εκπρόσωποι οργανώσεων
20 Ευρωπαϊκών χωρών ενώ άλλα 250 ενδιαφερόμενα άτομα
συμμετείχαν μέσω του διαδικτύου. 

Τα πορίσματα της διάσκεψης θα υποβληθούν στους μελε-
τητές του θέματος του άγχους στους χώρους εργασίας οι
οποίοι θα ετοιμάσουν και υποβάλουν στις αρμόδιες αρχές
έκθεση και προτάσεις στις αρχές του 2016. 

Η διάσκεψη πραγματοποιήθηκε με χρηματοδότηση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα πλαίσια των προγραμμάτων στή-
ριξης του έργου των κοινωνικών εταίρων του τομέα της
υγείας και της λειτουργίας των νοσοκομείων. Οι προσπά-
θειες των κοινωνικών εταίρων του τομέα επικεντρώνονται
στις μυοσκελετικές ανωμαλίες και τους ψυχοκοινωνικούς
κινδύνους και το άγχος για το προσωπικό στους χώρους ερ-
γασίας. n

Αποτελεσματική αντιμετώπιση του άγχους στην εργασία
προωθούν οι κοινωνικοί εταίροι στον τομέα της υγείας



Tης Μπασιούκα Έρη, ψυχολόγου

Ό,τι υπηρετεί τη ζωή, ό,τι την προάγει συνιστά αξία.
Και είναι πολλές οι αξίες που προάγουν την κοινω-
νική ζωή. Ανάμεσά τους είναι η αγάπη και η χαρά, η

προσφορά, η αμοιβαιότητα, η συνεργασία, η δημιουργικό-
τητα και η απλότητα. 

Οι αξίες αυτές μπορούν να καλλιερ-
γηθούν και να ενισχυθούν μέσα από την
ανταλλαγή των δώρων. Τα δώρα αντα-
νακλούν, συμβολίζουν τις αξίες είτε
είναι ακριβά, είτε φτηνά, είτε απλά, είτε
φανταχτερά, γι’ αυτό η αξία τους είναι
συναισθηματική. Αρκεί να προσέξουμε
τι θα διαλέξουμε ως δώρα στις αγορές
μας ή τι θα φτιάξουμε εμείς οι ίδιοι και
να τα προσφέρουμε με καθαρή καρδιά.

Τα δώρα είναι πάνω από όλα εκδή-
λωση αγάπης. Αυτός είναι και ένας λόγος που τα παιδιά ανυ-
πομονούν να έρθει η γιορτή των Χριστουγέννων: προσμέ-
νουν να πάρουν δώρα από τους γονείς τους και, φυσικά, από
τον Άγιο Βασίλη! Ας δούμε μαζί με ποιον τρόπο ενισχύουμε
στο παιδί μας τις αξίες με την ανταλλαγή δώρων:

Η αξία της αγάπης. Σημασία δεν έχει πόσο ακριβό είναι
το δώρο που προσφέρουμε στο παιδί μας, όσο ο τρόπος που
του το προσφέρουμε, πόση ζέση έχει η καρδιά μας όταν σχε-
διάζουμε τι θα του πάρουμε και πότε ή πού θα του το προ-

σφέρουμε. Ποια ατμόσφαιρα θέλουμε να δημιουργήσουμε
για να ζήσουμε αυτή την υπέροχη στιγμή μαζί του. 

Η αξία της χαράς. Το δώρο, είτε το χαρίζεις είτε το λαμ-
βάνεις, έχει την δύναμη να σε κάνει να χαμογελάσεις πλατιά
και να νιώσεις χαρά. Έτσι, όταν το ίδιο το παιδί μας προσφέ-
ρει ένα δώρο, η έκφραση της δικής μας χαράς θα το κάνει να
νιώσει πόσο σημαντικό είναι να προσφέρει δώρα. Η χαρά

μας θα πυροδοτήσει και τη χαρά
του παιδιού μας.

Η αξία της προσφοράς. Συνηθί-
στε το παιδί σας να σκέφτεται και
τα υπόλοιπα παιδιά που δεν έχουν
τόσα παιχνίδια. Δώστε του την ευ-
καιρία να σκεφτεί τι χρειάζεται ένα
άλλο παιδί και να του το προσφέ-
ρει. Η προσφορά προς τους άλλους
αναπτύσσεται, καλλιεργείται και

μαθαίνεται από νωρίς.
Η αξία της συνεργασίας. Αφιερώστε χρόνο και παίξτε μαζί

με το παιδί σας με αφορμή το δώρο που του κάνετε. Μπο-
ρείτε να το ανοίξετε μαζί, να το στήσετε, να το συναρμολο-
γήσετε και γενικά να συνεργαστείτε και να μοιραστείτε τον
ενθουσιασμό του.

Η αξία της αμοιβαιότητας. Ρωτήστε το παιδί σας τι δώρο
θέλει από εσάς, αλλά βάλτε το στη διαδικασία να σκεφτεί
και τι δώρο θέλει να χαρίσει και εκείνο και σε ποιους. Είναι

πολύ σημαντικό να μάθει να παίρνει, αλλά και να δίνει. Η
ανταλλαγή δώρων θα το βοηθήσει να κατανοήσει τι σημαί-
νει αμοιβαιότητα στη ζωή.

Η αξία της δημιουργικότητας. Προτείνετε στο παιδί σας,
αν έχετε χρόνο, να σκεφτεί τι δώρο ταιριάζει στον καθένα,
πώς θα το φτιάξει και τι υλικά θα χρειαστεί, δημιουργώντας
το ίδιο τα δώρα που θα χαρίσει στους άλλους!

Η αξία της απλότητας. Έχετε παρατηρήσει ότι συχνά τα
παιδιά ανοίγουν όλο ενθουσιασμό τα δώρα τους, που είναι
μεγάλα και περίπλοκα και εντυπωσιακά, και μετά από λίγη
ώρα παίζουν με κάτι τόσο απλό όσο ένα σπιρτόκουτο ή ένα
κομμάτι χαρτί; Τα δώρα, λοιπόν, δεν χρειάζεται να είναι πε-
ρίπλοκα. Όλη η ομορφιά βρίσκεται στην απλότητα. Η ομορ-
φιά των δώρων, η ομορφιά της ζωής!

Με αυτή την αίσθηση όσων έχουν αξία στη ζωή, του σε-
βασμού που τους αποδίδουμε και του χρόνου που αφιερώ-
νουμε για να τα αναδεικνύουμε, ας εισέλθουμε στο μαγικό
τοπίο των Χριστουγέννων. n 
Πηγή: www.gonios.gr

Σήμερα, το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθε-
λοντισμού, ανακοινώνει την έναρξη της εκστρατείας
«Υιοθετήστε» μια οικογένεια τα Χριστούγεννα» που

έχει ως στόχο να μην μείνει καμία οικογένεια και κανένα
παιδί χωρίς τα απαραίτητα που βοηθούν να  νιώσουν τη
χαρά των Χριστουγέννων. 

Αυτά τα Χριστούγεννα ας μην λησμονήσουμε τους συ-
νανθρώπους μας που έχουν ανάγκη τη βοήθεια μας.   Ας μην
αναλωθούμε στην αγορά περιττών υλικών αγαθών και ας
«Υιοθετήσουμε» μια οικογένεια σκορπίζοντας τη χαρά της
γέννησης του Χριστού, προσφέροντας ακόμη και από το
υστέρημα μας σε όσους έχουν ανάγκη.   

Τι μπορείς να κάνεις;  
-Μπορείς να δώσεις σε μια οικογένεια τα απαραίτητα για

το γιορτινό τραπέζι.  
-Μπορείς να προσφέρεις χριστουγεννιάτικα εδέσματα. 
-Μπορείς να προσφέρεις δώρα στα παιδιά.

-Μπορείς να προσφέρεις ότι και όσο εσύ μπορείς!  
Γιατί να το κάνεις;   
• Για να δώσεις στα παιδιά σου τη χαρά της εθελοντικής

προσφοράς μαθαίνοντας τα να χαρίζουν από το περίσσευμα
τους.

• Για να θυμηθείς σαν ενήλικας τη χαρά της προσφοράς
και να βιώσεις ότι «όταν δίνουμε γεμίζει πραγματικά η καρ-
διά μας».

«Υιοθέτησε» κι εσύ μια οικογένεια τα Χριστούγεννα!
Ημερομηνία λήξης της εκστρατείας:  18/12/15
Επικοινωνήστε σήμερα με το Συντονιστικό Συμβούλιο

Εθελοντισμού/Σώμα Εθελοντών της επαρχίας σας και ενη-
μερωθείτε πώς μπορείτε να «Υιοθετήσετε» μια οικογένεια.  

Τηλέφωνα επικοινωνίας Σωμάτων Εθελοντών: Λευκωσία
22512602, Λεμεσός 25737761, Λάρνακα 24650525, Πάφος
26953725, Αμμόχωστος 99124521, Κερύνεια   97743185. n 

EPEYNA, ETOIMAZEI: Nάσω Κασoυλίδoυ

ΣΕλIΔα ΤΗΣ ΓYναIΚαΣ
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Πώς να αποφύγετε φυσικά, τις ιώσεις

Οχειμώνας έφθασε και μαζί του οι
γνωστές σε όλους μας, ιώσεις. Οι ιώ-
σεις προκαλούνται από ιούς που με-

ταδίδονται από άνθρωπο σε άνθρωπο, κυ-
ρίως μέσω του βήχα και του φταρνίσματος.
Οι ιοί περνούν μέσα στον οργανισμό και εξα-
πλώνονται στο ανώτερο αναπνευστικό σύ-
στημα.
Πως να τους αποφύγετε;

Οι γιατροί συνιστούν αποφυγή των κλει-
στών χώρων, συχνή πλύση των χεριών και
καλό καθαρισμό των επιφανειών και αντι-
κειμένων, με τα οποία υπάρχει καθημερινή
επαφή.
Ποια είναι η καλύτερη πρόληψη;

Το «κλειδί» για την πρόληψη των ιώσεων
είναι ένα υγιές και ισχυρό ανοσοποιητικό
σύστημα. Η ισορροπημένη διατροφή, η
αποχή από την καπνιστική συνήθεια, η κα-
τάλληλη άσκηση, ο επαρκής ύπνος και γε-
νικά ο υγιεινός τρόπος ζωής, μπορούν να

συντελέσουν στην ενίσχυση της καλής λει-
τουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος.
Οι τροφές που δυναμώνουν το ανοσο-
ποιητικό

1. Βιταμίνη Α, πλούσια πηγή τα γαλακτο-
κομικά προϊόντα, το αβγό, το συκώτι, τα κα-
ρότα και οι γλυκοπατάτες. Η βιταμίνη Α
είναι ιδιαίτερα χρήσιμη κατά τη διάρκεια του
χειμώνα, καθώς βοηθά στην εξισορρόπηση
του αντισώματος που ονομάζεται εκκριτική
IgA, απαραίτητο αν κάποιος θέλει να απο-
τρέψει ένα κρύωμα.

2. Βιταμίνες Β12 και Β6 που βρίσκονται
στο γάλα, στο κρέας, στο συκώτι, στους ξη-
ρούς καρπούς, στα δημητριακά και τις μπα-
νάνες.

3. Βιταμίνη C, πλούσια στα εσπεριδοειδή,
στα ακτινίδια, στις φράουλες, στις πιπεριές,
στο σπανάκι, στο μπρόκολο και τις ντομά-
τες.

4. Κάντε μια βόλτα έξω. Ενα λεπτό στον
ήλιο και παίρνετε αρκετή βιταμίνη D. Δεδο-
μένου ότι τόσο η βιταμίνη D όσο και η βιτα-
μίνη Α ανταγωνίζονται για τον υποδοχέα
του γονιδίου RXR, είναι μια καλή ιδέα η δια-
τροφή σας να συμπεριλαμβάνει βιταμίνη Α. 

5. Βιταμίνη Ε που βρίσκεται στο ελαι-
όλαδο, στα θαλασσινά, στη βρόμη και τα
αμύγδαλα.

6. Μαγνήσιο πλούσιο στα δημητριακά ολι-
κής άλεσης, στο σουσάμι, στους ξηρούς καρ-
πούς, στα όσπρια, στα γαλακτοκομικά και
τον τόνο. 

7. Σελήνιο, με πηγές τα κρέατα, τα θαλασ-
σινά, τους ξηρούς καρπούς και τα δημη-
τριακά ολικής άλεσης.

8. Σίδηρος με πλούσιες πηγές το συκώτι,
το κρέας, τα αβγά, τα θαλασσινά, τα δημη-
τριακά ολικής άλεσης και τους ξηρούς καρ-
πούς.

9. Ψευδάργυρος στα θαλασσινά, στα
ψάρια, στα αβγά και το κρέας.

10. Ω-3 λιπαρά οξέα που βρίσκονται κυ-
ρίως στα λιπαρά ψάρια και τους ξηρούς καρ-
πούς.

11. Καταναλώστε ζεστές σούπες και μα-
γειρευτά καθώς και τσάι από βότανα.

12. Φάτε μανιτάρια πλούσια σε πολυσακ-
χαρίτες για την ενίσχυση της άμυνας του ορ-
γανισμού. 

13. Μειώστε τη κατανάλωση γλυκών και
τα προϊόντα από άσπρο αλεύρι. Η αυξημένη
γλυκόζη και ινσουλίνη στο αίμα έχουν επι-
πτώσεις στην άμυνα του οργανισμού. n 

Καλλιεργώντας αξίες μέσα από τα δώρα

Παγκύπρια εκστρατεία «Υιοθετήστε» μια οικογένεια τα Χριστούγεννα
Έχεις στην καρδιά σου αγάπη; Βοήθησε μια οικογένεια που έχει ανάγκη!  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
6η ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ    

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ Α. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΘΕΜΑ: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ –ΜΕΛΑΝΩΜΑ

Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου  2015, 7.30 μ.μ
Χώρος: ΤΕ.ΠΑ.Κ., Αίθουσα: Τάσος Παπαδόπουλος

ΟΜΙΛΗΤΕΣ: Δρ Νικόλ Σακκά,  Δερματολόγος
Δρ Σταύρος Οικονόμου,  Ειδικός Πλαστικός

Χειρούργος

ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: ΙΔΡΥΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Α. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Με τη στήριξη των Συνδέσμων Ασθενών:

EUROPA DONNA Κύπρου
Ένα όνειρο μια Ευχή

Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου
Παγκύπριος Σύνδεσμος Καρκινοπαθών και Φίλων

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

Για δηλώσεις συμμετοχής, κ. Δώρα Χωραίτου, 
Πρόεδρο Επαρχιακής Επιτροπής Ιδρύματος 

Χριστίνα Α. Αποστόλου, Λεμεσού στο τηλ: 99533535

Σημείωση: Σε όσους επιθυμούν θα δοθεί 
πιστοποιητικό παρακολούθησης
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Τα γεγονότα
Ο αιτητής προσέβαλε την απόφαση της

ΕΔΥ ημερ. 24.1.2013, με την οποία - κατόπιν
επανεξέτασης - προήχθη στη θέση του Πρώ-
του Λειτουργού του Τμήματος Γεωργίας
(στο εξής η Θέση) ο Κώστας Κωνσταντίνου
(ΕΜ) αναδρομικά από 1.8.2010, αντί του.

Η κρίσιμη συνεδρία έλαβε χώρα στις
24.1.2013 και κατ΄ αυτή, η ΕΔΥ, σημείωσε εξ
αρχής ότι ο αιτητής διέθετε επιπρόσθετο
προσόν επιπέδου Μaster σχετικό με τα κα-
θήκοντα της Θέσης.  Στη συνέχεια αποφά-
σισε ότι για σκοπούς επανεξέτασης θα θεω-
ρούσε έγκυρη και θα ελάμβανε υπόψη την
αξιολόγηση και απόδοση των υποψηφίων,
όπως αυτή είχε διατυπωθεί κατά την αρχική
διαδικασία και σύμφωνα με την οποία ο αι-
τητής είχε κριθεί ως «Σχεδόν Εξαίρετος» και
το ΕΜ ως  «Εξαίρετος».  Με προαποφασι-
σθέντα τα δύο αυτά ζητήματα, η ΕΔΥ έλαβε
τη σύσταση της Διευθύντριας, η οποία σύ-
στησε το ΕΜ χωρίς αιτιολογία - δυνατότητα
που της παρέχεται από το άρθρο 34(9) του
Ν.1/1990 - και στη συνέχεια προέβη σε αξιο-
λόγηση και σύγκριση των υπο-
ψηφίων με βάση το νομικό και
πραγματικό καθεστώς του ου-
σιώδους χρόνου.

Μεταξύ των στοιχείων που
λήφθηκαν υπόψη και συνεκτι-
μήθηκαν ήταν έκθεση της Συμ-
βουλευτικής Επιτροπής, τα
προσόντα των υποψηφίων σε
σχέση με τα καθήκοντα της
Θέσης, το περιεχόμενο των
προσωπικών φακέλων και των
υπηρεσιακών εκθέσεων, η από-
δοση των υποψηφίων στην
προφορική εξέταση της αρχικής διαδικασίας
και η σύσταση της Διευθύντριας.

Νομικοί ισχυρισμοί
Ο αιτητής αμφισβήτησε την πιο πάνω

απόφαση της ΕΔΥ για διάφορους λόγους, οι
οποίοι αναπτύχθηκαν από κοινού και περιε-
λάμβαναν εισηγήσεις για παραβίαση δεδικα-
σμένου, ουσιώδη πλάνη σε σχέση με προσόν
του ΕΜ, πάσχουσα σύσταση και μη νόμιμη
αιτιολογία.

Ειδικότερα η θέση του αιτητή ήταν ότι η
ΕΔΥ, κατά την επανεξέταση, παρόλο που
αναγνώρισε ότι το μεταπτυχιακό του δί-
πλωμα αποτελούσε «επιπρόσθετο προσόν
επιπέδου Master σχετικό με τα καθήκοντα
της Θέσης», δεν προέβη στην ανάλογη και
νομολογιακά επιβεβλημένη στάθμιση του.

Ούτε απέδωσε σ’ αυτό ουσιώδη βαρύτητα,
όπως είχε υποδειχθεί στην ακυρωτική από-
φαση. Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια, υπέβαλε, η
γενικόλογη αναφορά της ΕΔΥ περί «ανάλο-
γης βαρύτητας» δεν αποκαλύπτει τη σημα-
σία που εν τέλει αποδόθηκε στο πρόσθετο
προσόν που ο αιτητής κατείχε από το διορί-
ζον όργανο.

Περαιτέρω ο αιτητής ισχυρίστηκε ότι ήταν
ανεπίτρεπτη η επίκληση από την ΕΔΥ της
εκπαίδευσης του ΕΜ στην Ολλανδία ως αν-
τιστάθμισμα του πρόσθετου προσόντος του.
Και αυτό καθότι το εν λόγω δίπλωμα ήταν
απαιτούμενο προσόν με βάση το Σχέδιο Υπη-
ρεσίας της Θέσης, γεγονός που επιβεβαι-
ώνεται από την έκθεση της Συμβουλευτικής
Επιτροπής.   Ως εκ τούτου, εισηγήθηκε, έγινε
διπλή χρήση του ίδιου προσόντος το οποίο
προσμέτρησε και ως απαραίτητο και ως πρό-
σθετο, χειρισμός που έχει αποδοκιμαστεί από
τη νομολογία και αποκαλύπτει ότι στην πα-
ρούσα περίπτωση η ΕΔΥ λειτούργησε κάτω
από συνθήκες πλάνης περί τα πράγματα (βλ.
Παρέλλης κ.ά. v. Δημοκρατίας (1999) 4(Β)
Α.Α.Δ. 1432).

Τρίτο σκέλος της εισήγησης του αιτητή,
για παραβίαση του δεδικασμένου, ετέθη η
επίκληση από την ΕΔΥ της ψηλότερης αξιο-
λόγησης του ΕΜ στην προφορική εξέταση,
θέμα για το οποίο ο ακυρωτικός Δικαστής
είχε ήδη αποφανθεί ότι δεν συνιστούσε ου-
σιώδη διαφορά και ότι δεν μπορούσε υπό τις
περιστάσεις να  κλίνει υπέρ αυτού την πλά-
στιγγα. 

Επιπρόσθετα από τα πιο
πάνω, σύμφωνα με τον αι-
τητή, η παραβίαση του δεδι-
κασμένου επεκτάθηκα και
στη σύσταση της Διευθύν-
τριας, η οποία αν και δεν υπο-
στηριζόταν από την αιτιολο-
γία, φάνηκε και πάλι ότι δεν
ελήφθη υπόψη το μεταπτυ-
χιακό του προσόν όπως είχε
διαπιστωθεί στην ακυρωτική
απόφαση. Συνεπώς και η νέα
σύσταση βρισκόταν σε διά-
σταση με τα στοιχεία των φα-

κέλων και γι’ αυτό το λόγο δεν μπορούσε να
χρησιμοποιηθεί από την ΕΔΥ ως έρεισμα της
επιλογής του ΕΜ.

Με βάση το σύνολο των πιο πάνω ισχυρι-
σμών η καταληκτική εισήγηση του αιτητή
είναι ότι παραγνωρίστηκε το πρόσθετο προ-
σόν του χωρίς να υπάρχει οποιοδήποτε νό-
μιμο αντιστάθμισμα. 

Αντίθετη ήταν η θέση των καθ’ ων η αί-
τηση οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι κατά την
επανεξέταση η ΕΔΥ συμμορφώθηκε πλήρως
με την ακυρωτική απόφαση. Η επιχειρημα-
τολογία τους, ουσιαστικά, εξαντλήθηκε
στην παράθεση αυτούσιας της προσβαλλό-
μενης απόφασης, την οποία συνόδευσαν  με
το καταληκτικό σχόλιο ότι από το περιεχό-
μενο της συνάγεται η τήρηση τόσο του δε-

δικασμένου, όσο και των νομολογιακών
αρχών που καθορίζουν την βαρύτητα του
πρόσθετου προσόντος (βλ. Πούρος κ.ά. v.
Xατζηστεφάνου κ.ά. (2001) 3 (Α) Α.Α.Δ.
380).

Παρόμοιους ισχυρισμούς, με εκτενέστερη
ανάλυση, προβάλλει και ο δι-
κηγόρος του ΕΜ, ο οποίος
πρόσθεσε ότι η ερμηνεία του
εκάστοτε Σχεδίου Υπηρεσίας
αποτελεί καθήκον του διορί-
ζοντος οργάνου, ότι η άποψη
της Συμβουλευτικής Επιτροπής
δεν είναι δεσμευτική για την
ΕΔΥ και ότι το ΕΜ υπερείχε
του αιτητή σε προσόντα και
αρχαιότητα και ως εκ τούτου
και σε πείρα, ενώ είχε προς
όφελος του και τη σύσταση της
Διευθύντριας η οποία, μολο-
νότι αναιτιολόγητη, ήταν σύμφωνη με τα
στοιχεία των φακέλων.

Η απόφαση του δικαστηρίου
Το δικαστήριο ακυρώνοντας την επίδικη

διοικητική πράξη αποφάνθηκε ότι:
α. Η υποχρέωση της διοίκησης να συμ-

μορφωθεί προς τα κριθέντα από την ακυρω-
τική απόφαση, μη επαναλαμβάνουσα τη νο-
μική πλημμέλεια της ακυρωθείσας πράξης
και προβαίνουσα στην έκδοση νέας σε αντι-
κατάσταση αυτής που ακυρώθηκε, είναι δε-
δομένη. Όταν το διοικητικό όργανο επανε-
ξετάζει το θέμα, η επανεξέταση συνιστά εξ
ολοκλήρου νέα διαδικασία που απολήγει σε
νέα απόφαση. Η διοίκηση δεσμεύεται κατά
την επανεξέταση να θεραπεύσει το σημείο
που κρίθηκε τρωτό από το ακυρωτικό Δικα-
στήριο. Η δέσμευση που δημιουργεί το ακυ-
ρωτικό δεδικασμένο καλύπτει μόνο τα κρι-
θέντα από το Δικαστή σημεία δικαίου.  Δη-
λαδή το λόγο για τον οποίο η πράξη
ακυρώθηκε και τον οποίον η διοίκηση δεν
μπορεί να επαναλάβει κατά την έκδοση της
δεύτερης πράξης (βλ. Δήμητρα Κοντόγιωργα
- Θεοχαροπούλου, Αι Συνέπειαι της Ακυρώ-
σεως Διοικητικής Πράξεως Έναντι της Διοι-
κήσεως (ανατύπωση) 1988, σελ. 83).

β. Τα ευρήματα του Δικαστηρίου ως προς
τα ουσιώδη γεγονότα, δηλαδή εκείνα στα
οποία θεμελιώνεται η απόφαση του και τα
οποία χαρακτηρίζονται ως τα λειτουργικά
ευρήματα  είναι εκείνα τα οποία επενεργούν
στη γένεση της δέσμευσης και στοιχειοθε-
τούν και δεσμεύουν το διοικητικό όργανο να
τα λάβει ως δεδομένα κατά την επανεξέ-
ταση. Ευρήματα παρεμφερή προς τα λει-
τουργικά ευρήματα δεν δημιουργούν δέ-
σμευση.   Το διοικητικό όργανο όμως έχει
υποχρέωση να τα ακολουθήσει, εκτός αν
συντρέχουν βάσιμοι λόγοι περί του αντιθέ-
του οι οποίοι καταγράφονται στην απόφαση
(βλ. Βασιλείου v. Δημοκρατίας (1999) 3
Α.Α.Δ. 517, Χατζηλουκά v. Δημοκρατίας
(2001) 3 (B) Α.Α.Δ. 643).

γ. Σύμφωνα με τη νομολογία η ΕΔΥ οφεί-

λει να εξετάζει με προσοχή ένα έκαστο των
ακαδημαϊκών προσόντων των υποψηφίων,
να κρίνει κατά πόσον είναι συναφή με τα κα-
θήκοντα της Θέσης και αν ναι, κατά πόσον
προσδίδουν ή όχι υπεροχή στον ένα ή τον
άλλο υποψήφιο (βλ. Νικολαΐδης v. Δημο-

κρατίας (2005) 3 Α.Α.Δ. 325).
Στη Φραγκουλίδου v. Χρι-
στοδούλου κ.ά. (2011) 3(Α)
85 αποφασίστηκε ότι είναι
αναγκαία η σύγκριση των
πρόσθετων προσόντων προ-
κειμένου να διαπιστώνεται
ποιος από τους υποψήφιους
κατέχει τα πλέον σχετικά με
τη Θέση,   ενώ στην Παπαν-
τωνίου v. Ρ.Ι.Κ. (2012) 3
Α.Α.Δ. 305 υποδείχθηκε ότι η
απόφαση επιλογής του κα-
ταλληλότερου για προαγωγή

θα πρέπει να περιέχει γνήσια σύγκριση των
υποψηφίων.

δ. Με βάση τις πιο πάνω γενικές αρχές και
δεδομένου ότι ο έλεγχος διοικητικής από-
φασης, εκδοθείσας κατόπιν επανεξέτασης,
διενεργείται μόνο με βάση τα όσα προκύ-
πτουν από το ακυρωτικό αποτέλεσμα (βλ.
Παπαδόπουλος v. Οργανισμού Χρηματοδο-
τήσεως Στέγης (1998) 3 Α.Α.Δ. 608 και Να-
ζίρης v. ΡΙΚ (2007) 3 Α.Α.Δ. 38), θα πρέπει
να εξεταστεί το κατά πόσον η ΕΔΥ κατά τη
διεργασία που αποτυπώθηκε στο αιτιολο-
γικό της έχει παραβιάσει το δεδικασμένο της
ακυρωτικής απόφασης.

ε. Στην παρούσα περίπτωση, η ΕΔΥ, παρά
τη σχετική δικαστική υπόδειξη, δεν προέβη
στη αναγκαία συγκριτική στάθμιση, επιμέ-
νοντας στη γενικόλογη επίκληση της εκπαί-
δευσης του ΕΜ ως «αντιστάθμισμα» του με-
ταπτυχιακού προσόντος του αιτητή. Σημεί-
ωσε επίσης η ΕΔΥ ότι ο επιλεγείς είχε
αξιολογηθεί σε υψηλότερο του αιτητή επί-
πεδο κατά την ενώπιον της προφορική εξέ-
ταση και επιπλέον είχε υπέρ του και τη σύ-
σταση της Διευθύντριας η οποία, όπως ήδη
λέχθηκε, δεν υποστηριζόταν από αιτιολογία.
Με το να λάβει όμως υπόψη και να προτάξει
τα πιο πάνω στοιχεία ως μέρος της αιτιολο-
γίας της, η ΕΔΥ, έχει ενεργήσει κατά τρόπο
αντίθετο προς την κρίση του ακυρωτικού δι-
καστή, ο οποίος υπέδειξε σαφώς ότι με δε-
δομένο το ισοζύγιο των καθιερωμένων κρι-
τηρίων ούτε η σύσταση αυτής της μορφής,
ούτε και η οριακή διαφορά στην προφορική
εξέταση συνιστούσαν ουσιώδεις παράγοντες
υπεροχής του ΕΜ.

στ. Στη βάση των πιο πάνω διαπιστώνεται
ότι οι χειρισμοί σε σχέση με την εκπαίδευση
του ΕΜ στην Ολλανδία, η επίκληση της σύ-
στασης και η αναφορά  στο «υψηλότερο επί-
πεδο» αξιολόγησης στην προφορική εξέταση
ως στοιχείων υπεροχής του ΕΜ, ουσιαστικά
ανατρέπουν τα αποφασισθέντα και συνι-
στούν  λόγο ακυρότητας λόγω παράβασης
του δεδικασμένου. n

Eτοιμάζει Γλαύκος Xατζηπέτρου

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

Υπόθεση   αρ. 1031/2013

Κυριάκος Αλεξάνδρου  
v. 

Δημοκρατίας

4 Νοεμβρίου, 2015

Η διοίκηση δε-
σμεύεται κατά 
την επανεξέταση
να θεραπεύσει το
σημείο που κρί-
θηκε τρωτό από 
το ακυρωτικό 
Δικαστήριο.

Η εισηγούμενη
επέμβαση στα
όρια αυτά ελλο-
χεύει τον κίνδυνο
της υποκατάστα-
σης της διοικητι-
κής κρίσης με την
δικαστική.
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Ηαδυναμία της πολυεθνικής εταιρείας
Μακτόναλτς να δώσει μια ευθεία
απάντηση για την εταιρική της δομή

και την καταβολή του εταιρικού φόρου απο-
τελεί ένα νέο ισχυρό όπλο στην προβολή της
επιτακτικής ανάγκης για πλήρη διερεύνηση
των φορολογικών υποθέσεων της εταιρείας.
Η Μακτόναλτς συγκαταλέγεται στις έντεκα
πολυεθνικές που ανακρίθηκαν από την Ει-
δική Επιτροπή που συστάθηκε από το Ευρω-
κοινοβούλιο για να διερευνήσει θέματα φο-
ρολογίας. Και οι έντεκα εταιρίες απέφυγαν
να δώσουν ευθείς απαντήσεις στις ερωτήσεις
των Επιτροπής, γεγονός που επίσης δικαιο-
λογεί παράταση της εντολής που δόθηκε
στην Επιτροπή για διερεύνυση των φορολο-
γικών τους υποθέσεων. 

Η Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Δημοσιοϋ-
παλληλικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων
EPSU, η οποία εκπροσωπεί 8 εκατομμύρια
δημοσίους υπαλλήλους στην Ευρώπη, περι-
λαμβανομένων των επιθεωρητών φορολογι-
κών υπηρεσιών, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή να επιβεβαιώσει ότι η έρευνα που διε-
ξήγαγε η ίδια έχει καταδείξει ότι η
Μακτόναλτς τυγχάνει παράνομης κρατικής

βοήθειας στο Λουξεμβούργο με αποτέλεσμα
να φοροδιαφεύγει. Και η κατάσταση αυτή
στα φορολογικά δεδομένα της Μακτόναλτς
καταδεικνύει την ανάγκη για κοινό έλεγχο
από τις φορολογικές υπηρεσίες των Ευρω-
παϊκών χωρών για να διακριβωθούν τα με-
γάλα μεγέθη των ποσών τα οποία με τη μέ-
θοδο της μεταφοράς των τεράστιων κερδών
της Μακτόναλτς σε θυγατρικές βοηθούν την
εταιρεία να φοροδιαφεύγει. . 

Η εκπρόσωπος της Μακτόναλτς Irene
Yates δεν ήταν σε θέση να απαντήσει σε βα-
σικές ερωτήσεις που της υποβλήθηκαν στην
Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου για το 
ποσοστό φόρου που καταβάλλει η θυγα-
τρική της Μακτόναλτς στο Λουξεμβούργο
και αν τα δικαιώματα κοινοχρησίας (franch-
ise) των πολλών θυγατρικών της διοχε-
τεύονται σε φορολογικούς παραδείσους για
ξεπούλημα. 

Ο ΓΓ της ΕΡSU δήλωσε χαρακτηριστικά
ότι οι απαντήσεις των εκπροσώπων της Μα-
κτόναλτς και των άλλων πολυεθνικών στις
ερωτήσεις της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
για τα θέματα φόρου εγείρουν έντονες υπο-
ψίες. ΄Ολοι δήλωσαν ότι οι εταιρείες κατα-

βάλλουν τον οφειλόμενο φόρο αλλά δεν
απάντησαν σε πολλές ερωτήσεις για το ποσό
του φόρου που καταβάλλουν και αν αξιο-
ποιούν φορολογικούς παραδείσους. Πρό-
σθεσε ο ΓΓ της EPSU ότι αυτή η πληροφό-
ρηση μπορεί να δοθεί από χώρα σε χώρα
όπως πρότεινε και η Ευρωβουλή. 

Έρευνα που έγινε από Αμερικανικές και
Ευρωπαϊκές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις
κατέδειξε ότι η Μακτόναλτς καταβάλλει
φόρο μόλις 1.46% στο Λουξεμβούργο. Κα-
ταδείχθηκε επίσης ότι μέσω της πολυδαίδα-
λής εταιρικής δομής της Μακτόνααλτς τα
οφειλόμενα ποσά μεταφέρονται σε θυγατρι-
κές σε χώρες στις οποίες ισχύει χαμηλό πο-
σοστό εταιρικού φόρου. Σύμφωνά με την
ίδια έρευνα οι Ευρωπαίοι πολίτες υφίσταν-
ται απώλεια μέχρι και ένα δισεκατομμύριο
ευρώ φόρου από αυτές τις πρακτικές. Στην
ερώτηση του Ευρωβουλευτή Emmanuel Ma-
urel γιατί το 2009 η Μακτόναλτς προχώρησε
σε αυτή τη δομική αλλαγή και αν τούτο έγινε
για σκοπούς φοροαποφυγής η εκπρόσωπος
της εταιρείας απέφυγε να απαντήσει. 

Η όλη υπόθεση είναι επικίνδυνο έδαφος

για τη Μακτόναλτς. . Αν η αναδιάρθρωση ης
εταιρείας έγινε αποκλειστικά για καταβολή
μειωμένων φόρων και τούτο αποδειχθεί
πέρα από κάθε αμφιβολία τότε η εταιρεία
μπορεί να κληθεί να καταβάλει ολόκληρο το
ποσό της φοροαποφυγής της σε χώρες όπως
η Γαλλία και η Ιταλία στις οποίες ισχύουν οι
σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις. 

Στη Μακτόναλτς δόθηκε προθεσμία μιας
βδομάδας για να απαντήσει γραπτώς στις
ερωτήσεις της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
περιλαμβανομένης και της ερώτησης για
ποιες θυγατρικές της που λειτουργούν σε
φορολογικούς παραδείσους. 

Η ΕPSU χαιρέτησε τη στήριξη που δόθηκε
στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτρο-
πής στη θέση της Οργάνωσης για συνεργα-
σία μεταξύ των χωρών για ανταλλαγή των
φορολογικών στοιχείων. Δυστυχώς δεν προ-
καλεί έκπληξη το γεγονός ότι οι πολυεθνι-
κές δεν είναι διατεθειμένες να δώσουν την
απαιτούμενη πληροφόρηση για τους τόπους
στους οποίους πραγματοποιούν τα κέρδη
τους οπως και για το ποσό του φόρου που
καταβάλλουν. n

Τερματισμό της φοροαποφυγής των πολυεθνικών 
ζητά η EPSU από θεσμούς ΕΕ και τα κράτη μέλη 

Ανακοινώθηκε στην Ισλανδία ότι τα
πλαίσια του κοινωνικού διαλόγου με
τις συνδικαλιστικές οργανώσεις επι-

τεύχθηκε και νέα συμφωνία για εφαρμογή
μέτρων που θα διαφυλάξουν την αγοραστική
δύναμη των μισθών των εργαζομένων τα
επόμενα τέσσερα χρόνια. Η θετική αυτή εξέ-
λιξη καλύπτει τους δημοσίους υπαλλήλους,
περιλαμβανομένων και αστυνομικών και
ακολουθεί παρόμοια συμφωνία που προηγή-
θηκε με συνδικαλιστικές οργανώσεις του
ιδιωτικού τομέα. . 

Ο Amiu Stefan της δημοσιοϋπαλληλικής
οργάνωσης SFR δήλωσε ότι η συμφωνία εν-
τάσσεται στα πλαίσια των αποτελεσμάτων
διαιτησίας για αιτήματα Ακαδημαϊκών. . 

Η συμφωνία προνοεί υιοθέτηση νέων με-
θόδων εργασίας στη διαπραγμάτευση για

θέματα απολαβών και καλύπτει το εβδο-
μήντα τοις εκατό των συνδικαλιζομένων ερ-
γαζομένων. Δεν περιλαμβάνονται εκπαιδευ-
τικοί οι οποίοι δεν υπέγραψαν τη συμφωνία
γιατί διαφωνούν με τις πρόνοιες της που

αφορούν τα συνταξιοδοτικά ταμεία. 
Η συμφωνία προνοεί διασφάλιση της αγο-

ραστικής αξίας των απολαβών μέσα από τη
διατήρηση χαμηλού πληθωρισμού, σταθερής
ισοτιμίας του εθνικού νομίσματος, και χαμη-
λού τραπεζικού επιτοκίου. 

Οι απολαβές στην Ισλανδία αυξήθηκαν
σχεδόν στο διπλάσιο τα τελευταία 15 χρόνια
όμως ο πληθωρισμός έχει τριπλασιασθεί σε
σύγκριση με άλλες γειτονικές χώρες Η Ισ-
λανδική κορόνα έχει υποτιμηθεί κατά 50%
από το 2000 ενώ τα νομίσματα των άλλων
γειτονικών χωρών παραμένουν σταθερά σε
σύγκριση με το ευρώ . Πέραν του πληθωρι-
σμού οι απολαβές επηρεάστηκαν και από τον
τριπλασιασμό των τραπεζικών επιτοκίων . 

Η συμφωνία προνοεί επίσης ενιαία πολι-
τική για όλους τους εργαζόμενους στα αιτή-

ματα για αύξηση μισθών μέχρι το 2018 για
αποφυγή της τακτικής που ακολουθείται
μέχρι σήμερα για υποβολή αιτημάτων για
ποικίλλουσες αυξήσεις για τις διάφορες κα-
τηγορίες εργαζομένων. Εγκαθιδρύεται
Εθνικό Συμβούλιο για την αγορά εργασίας
την Κεντρική Τράπεζα της Ισλανδίας και την
Κυβέρνηση και δημιουργείται νέο μοντέλο
αγοράς εργασίας. 

Για τον καθορισμό των περιθωρίων για αυ-
ξήσεις μισθών θα λαμβάνονται υπόψη θέ-
ματα ανταγωνισμού με τους κυριότερους εμ-
πορικούς εταίρους της χώρας. Αποτέλεσμα
τη πρόνοιας αυτής είναι να δίδεται αποφα-
σιστικός ρόλος στις εξαγωγικές εταιρείες. n

(Στη φωτογραφία άποψη της πρωτεύου-
σας της Ισλανδίας Ρέϊκκγιαβικ)

Διατήρηση αγοραστικής αξίας μισθών προωθεί συμφωνία στην Ισλανδία 

Με πρωτοποριακά μέτρα η Κυβέρ-
νηση της Σκωτίας με νομοθετική
οδηγία που εκδόθηκε στις αρχές

Νοεμβρίου υλοποιεί δέσμευσης της προς
τους πολίτες της Σκωτίας να αναπτύξει την
περιοχή σε χώρο δίκαιης εργασίας. 

Η οδηγία αποτελεί πρωτοποριακό έγ-
γραφο που καθορίζει ότι στην ανάληψη κρα-
τικών έργων μπορούν να μετάσχουν μόνο
εργοδοτικοί οργανισμοί που μεταχειρίζονται
με δίκαιους όρους το προσωπικό τους. Σύμ-
φωνα με το σκεπτικό της οδηγίας μόνο τέ-
τοιοι οργανισμοί μπορούν να προσφέρουν
ψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους πολίτες
και το κράτος. Γι’ αυτό οι προσφοροδότες
για ανάληψη κυβερνητικών έργων πρέπει να
έχουν υιοθετήσει και να εφαρμόζουν πρα-
κτικές εργοδότησης που περιλαμβάνουν:

• Καταβολή ημερομισθίων διασφάλισης

ικανοποιητικής διαβίωσης
• Μη χρησιμοποίηση αχρείαστων μηδενι-

κών ωρών απασχόλησης
• Αναγνώριση στους εργαζόμενους πλή-

ρων δικαιωμάτων ελεύθερης έκφρασης από-
ψεων για τις συνθήκες στους χώρους εργα-
σίας. 

Με την οδηγία αυτή η Σκωτική κυβέρνηση
εξουδετερώνει την Κοινοτική νομοθεσία η
οποία απαγορεύει την περίληψη όρου μι-
σθών διαβίωσης σε συμβάσεις για ανάληψη
έργων. Σε αντίθεση με την κοινοτική πρό-
νοια η Σκωτική οδηγία εξασφαλίζετε ότι
εταιρείες που θέλουν να έχουν συνεργασίες
με κυβερνητικές υπηρεσίες είναι τώρα υπο-
χρεωμένες να έχουν υπογράψει τις συμφω-
νίες δίκαιων απολαβών για όσους απασχο-
λούνται στην εκτέλεση των έργων αυτών. 

Ο Σκώτος Υπουργός Υποδομών Keith

Brown ανακοίνωσε την οδηγία σε ομιλία του
στη διάσκεψη για τις δημόσιες προσφορές
στη Γλασκώβη.  Είπε χαρακτηριστικά:

Η δέσμευση μας να αναπτύξουμε τη Σκω-
τία σε χώρο δικαιοσύνης στην εργασία απο-
τελεί αρχή κλειδί για την κυβέρνηση μας. 

Οι εργοδότες οφείλουν τώρα να συνειδη-
τοποιήσουν ότι δεν μπορούν να υιοθετούν
πρακτικές εκμετάλλευσης των εργοδοτου-
μένων τους και ταυτόχρονα να αναμένουν
ότι θα αμείβονται με την παραχώρηση επι-
κερδών συμβάσεων του δημοσίου. 

Αν θέλουν συνεργασία με το δημόσιο
τομέα στη Σκωτία οφείλουν να είναι υπεύ-
θυνοι εργοδότες και να εκτιμούν τους εργα-
ζόμενους τους. Οφείλουν να αναπτύξουν τη
Σκωτία σε δικαιότερη κοινωνία.

Θα συνεχίσουμε, πρόσθεσε ο Σκώτος
Υπουργός να κάμνουμε το παν στα πλαίσια

των εξουσιών μας για να προωθήσουμε αυτό
τα ήθη στην κοινωνία μας. 

Η είδηση χαιρετίστηκε από τους εκπρο-
σώπους των εργαζομένων στη Σκωτία. Ο
Graham Smith Γενικός Γραμματέας του Σκω-
τικού Συνδικαλιστικού Κογκρέσου τόνισε
ότι η απόφαση αυτή της Σκωτικής κυβέρνη-
σης προβάλλει και πάλι τη διαφορετική προ-
σέγγιση της στην αντιμετώπιση εργοδοτών
που καταβάλλουν χαμηλές απολαβές. Με το
μέτρο αυτό η Σκωτική Κυβέρνηση ανοίγει το
δρόμο για υιοθέτηση Απολαβών Διαβίωσης
και καλούνται οι εταιρείες να αποδείξουν
στην πράξη ότι συμφωνούν με την αρχή
αυτή και ότι αποδέχονται τα οφέλη από τη
συνεργασία με τις συνδικαλιστικές οργανώ-
σεις και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις
για μεταχείριση των εργαζομένων με αξιο-
πρέπεια και σεβασμό. n

Σε δίκαιο χώρο εργασίας εδραιώνει τη Σκωτία η τοπική κυβέρνηση 
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Το 2014 υποβλήθηκε από το Αντιναρ-
κωτικό Συμβούλιο Κύπρου (ΑΣΚ -
www.ask.org.cy) πρόταση στη Γενική

Διεύθυνση Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής με θέμα «Νέες ψυχοδραστικές ου-
σίες: Αύξηση της γνώσης διαμέσου της έρευ-
νας και παροχή εμπειρικά τεκμηριωμένης εκ-
παίδευσης». Η πρόταση αξιολογήθηκε θε-
τικά και το πρόγραμμα ξεκίνησε την
εφαρμογή του, τον Νοέμβριο 2014. Την ευ-
θύνη συντονισμού έχει το ΑΣΚ, ενώ εταίρος
στο πρόγραμμα είναι η Αστυνομία Κύπρου
και συγκεκριμένα η ΥΚΑΝ.

Τι είναι οι Νέες Ψυχοδραστικές ουσίες
(ΝΨΟ): μία νέα ναρκωτική ουσία ή ψυχο-
τρόπο φάρμακο, σε καθαρή μορφή ή παρα-
σκεύασμα, η οποία δεν ελέγχεται από τις
Διεθνείς Συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών,
αλλά μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη
δημόσια υγεία συγκρίσιμο με τον κίνδυνο
που προκαλούν οι παράνομες ουσίες εξάρ-
τησης. Ο όρος «Νέες» δεν αναφέρεται αναγ-
καστικά σε νέες εφευρέσεις. Αρκετές ΝΨΟ
πρωτοκατασκευάστηκαν πριν από 40 χρό-
νια, αλλά ως ουσίες εμφανίστηκαν πρό-
σφατα στην αγορά.
Στόχοι του Προγράμματος

• Διεύρυνση των γνώσεων όσον αφορά τη
χρήση νέων ψυχοδραστικών ουσιών ανά-
μεσα στους νέους στην Κύπρο 

• Διεύρυνση των γνώσεων όσον αφορά τη
διακίνηση των νέων ψυχοδραστικών ουσιών
μέσω του κρυμμένου διαδικτύου 

• Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των
εμπλεκομένων μερών (Αρχές Επιβολής του
Νόμου, Ταχυδρομεία και Ιδιωτικές Εταιρείες
Ταχυμεταφορών) 

• Ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης με άλλα
Κράτη Μέλη 

• Εκπαίδευση όλων των εμπλεκομένων
σχετικά με τα μέτρα που θα πρέπει να λαμ-
βάνονται κατά την παράδοση των δεμάτων
ή πακέτων, ούτως ώστε να μειωθεί η εισα-
γωγή των ΝΨΟ στη χώρα 

Για την υλοποίησή του προγράμματος, με-
ταξύ άλλων, απαιτείται: 

α) η διεξαγωγή ποσοτικής έρευνας με θέμα
«Παγκύπρια επιδημιολογική έρευνα στο νε-
ανικό πληθυσμό για την επικράτηση της
χρήσης νέων ουσιών που μιμούνται τις επι-
δράσεις των παράνομων ναρκωτικών» και 

β) η διεξαγωγή ποιοτικής διαδικτυακής
έρευνας με θέμα «Ποιοτική Έρευνα: Παρα-
κολούθηση των ανώνυμων διαδικτυακών
παράνομων αγορών συνθετικών ναρκωτι-
κών». 

Μέσα από τις δύο έρευνες, αναμένεται: 1)
να εκτιμηθεί η επικράτηση της χρήσης των
νέων ουσιών ανάμεσα στους νέους στην
Κύπρο, 2) να αναπτυχθεί εξειδικευμένη
γνώση που θα έχει προστιθέμενη αξία στον
Ευρωπαϊκό χώρο με σκοπό την καλύτερη κα-
τανόηση των διαδικτυακών ανώνυμων
πλατφόρμων και επομένως, τη μελλοντική
ανάπτυξη δράσης στην Ευρώπη, για περιο-
ρισμό της διαδικτυακής παράνομης αγοράς
των νέων συνθετικών ναρκωτικών.
Εκπαιδεύσεις

1. Στα πλαίσια εφαρμογής της ποιοτικής
έρευνας πραγματοποιήθηκε στις 5 Μαρτίου
2015 εκπαίδευση προκειμένου να αποκτη-
θούν τεχνικές γνώσεις σχετικά με τη μεθο-
δολογία του ελέγχου των ανώνυμων διαδι-
κτυακών αγορών ναρκωτικών. Η εκπαί-

δευση «Μεθοδολογία Ποιοτικής Έρευνας-
Παρακολούθηση των ανώνυμων διαδικτυα-
κών αγορών ναρκωτικών» πραγματοποι-
ήθηκε από τον Ιρλανδό εμπειρογνώμονα
Tim Bingham. 

2. Στις 14 και 15 Οκτωβρίου 2015 πραγμα-
τοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Nicosia City
Center, εκπαίδευση για τις μεθόδους διαχεί-
ρισης υποθέσεων που σχετίζονται με τις νέες
ψυχοδραστικές ουσίες και για το πώς μπορεί
να αναπτυχθεί μια τεκμηριωμένη στρατη-
γική που θα βοηθήσει τους εμπλεκόμενους
φορείς να ενισχύσουν τα μέτρα μείωσης της
προσφοράς, για να μειωθεί η εισαγωγή των
νέων ουσιών στη χώρα. 

Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε από ει-
δικούς εμπειρογνώμονες του εξωτερικού
(από Αγγλία, Τσεχία και Λιθουανία) και σε
αυτή συμμετείχαν εκπρόσωποι από την
ΥΚΑΝ, τα Τελωνεία, τις Φαρμακευτικές
Υπηρεσίες, το Κρατικό Χημείο, τα Δημόσια
Ταχυδρομεία καθώς και από Ιδιωτικές Εται-
ρείες Ταχυμεταφορών. 

Σκοπός της εκπαίδευσης αυτής ήταν να
εκπαιδευτούν τα άτομα που βρίσκονται σε
αυτές τις θέσεις «κλειδιά», σχετικά με τις

νέες ουσίες που εισέρχονται στη χώρα. Με
την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι εκπαι-
δευμένοι λειτουργοί αναμένεται να εκπαι-
δεύσουν με τη σειρά τους το προσωπικό της
υπηρεσίας τους σχετικά με τις μεθόδους δια-
χείρισης τέτοιων υποθέσεων, μέσω σεμινα-
ρίων που θα πραγματοποιηθούν αρχές του
2016.
Μελλοντικές δράσεις 

• Study visit σε κέντρο διανομής δεμάτων
στο αεροδρόμιο Bierset στο Βέλγιο από δύο
μέλη της ΥΚΑΝ- Νοέμβριος 2015 

• Study visit σε κέντρο διανομής δεμάτων
στο Coventry, στο Ηνωμένο Βασίλειο από
δύο μέλη της ΥΚΑΝ - Ιανουάριος 2016 

• Εκπαιδευτικά σεμινάρια σε Λειτουργούς
των Κρατικών και Ιδιωτικών Ταχυδρομείων,
του Τμήματος Τελωνείων, των Φαρμακευτι-
κών Υπηρεσιών, του Γενικού Χημείου του
Κράτους και της Αστυνομίας – Ιανουάριος-
Απρίλιος 2016 

• Τελικό Συνέδριο του Έργου- Μάιος 2016 
• Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευ-

ρωπαϊκό Πρόγραμμα “ISEC” Prevention of
and Fight against Crime, της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. n

Πρόγραμμα “Νέες Ψυχοδραστικές Ουσίες (ΝΨΟ): Αύξηση της γνώσης διαμέσου
της έρευνας και παροχή εμπειρικά τεκμηριωμένης εκπαίδευσης”

Ηφετινή χρονιά σηματοδοτεί την 70η
επέτειο από την ίδρυση του Οργανι-
σμού Ηνωμένων Εθνών, που γεννή-

θηκε μέσα από τις στάχτες και τα συντρίμ-
μια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, ορίζοντας
ως κύριο στόχο του τη διατήρηση της ειρή-
νης, την αποτροπή των πολέμων και την
ανάπτυξη φιλικών σχέσεων ανάμεσα σε όλα
τα έθνη της Γης.

Το προοίμιο του Καταστατικού Χάρτη
απαριθμεί την εξάλειψη της μάστιγας του
πολέμου και την προώθηση των ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων ως τους ακρογωνιαίους λί-
θους του οικοδομήματός του Οργανισμού.

Παρά την κριτική που του έχει ασκηθεί
κατά την διάρκεια της 70χρονης ιστορίας
του, ο ΟΗΕ παραμένει το αδιαμφισβήτητο
σημείο αναφοράς στο στερέωμα των διε-
θνών σχέσεων. 

Η ειρήνευση, η πρόληψη των συγκρού-
σεων και η οικοδόμηση της ειρήνης αποτε-
λούν μερικούς εκ των βασικών πυλώνων
δράσης των Ηνωμένων Εθνών. Ο ΟΗΕ έχει
κατορθώσει να αποτρέψει έναν άλλο παγ-
κόσμιο πόλεμο και έχει μεσολαβήσει στον
τερματισμό πάνω από 170 συγκρούσεων
στον κόσμο. 

Επί του παρόντος, περισσότεροι από
100.000 ειρηνευτές του ΟΗΕ υπηρετούν σε
16 διαφορετικές χώρες και την Κύπρο για τη
διατήρηση της ειρήνης. Ωστόσο, την ίδια
στιγμή ένοπλες συγκρούσεις πιστοποιούν
ότι η παγκόσμια ειρήνη εξακολουθεί να είναι
απραγματοποίητο όραμα. 

Σημαντικό μέρος της ιστορίας του ΟΗΕ
και η ανάδειξη της προστασίας ανθρωπίνων
δικαιωμάτων.  Ο ΟΗΕ έχει πράγματι αναλά-
βει σημαντικές πρωτοβουλίες, ιδιαιτέρως με
την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμά-
των του Ανθρώπου, που υιοθετήθηκε από τη
Γενική Συνέλευση του 1948 και καθόρισε τα

θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες,
για όλες τις γυναίκες και όλους τους άντρες
και έθεσε τις βάσεις για περισσότερες από 80
διεθνείς συνθήκες και διακηρύξεις για τα
αστικά, πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά
δικαιώματα.

Ωστόσο, σε έναν κόσμο που αντιμετωπί-
ζει προκλήσεις, όπως η φτώχεια, η πείνα, η
παιδική θνησιμότητα, οι κοινωνικές και οι-
κονομικές ανισότητες η απαγόρευση της
ελεύθερης έκφρασης και του εξαναγκασμού
εκατομμύριων ανθρώπων στην προσφυγιά
και την εξαναγκαστική μετανάστευση, είναι
προφανές ότι έχουμε πολύ δρόμο να διανύ-
σουμε ακόμα.

Ο ΟΗΕ παρά τις όποιες αδυναμίες, ελλεί-
ψεις και αποτυχίες του κατά τη διάρκεια της
70χρονης ιστορίας του, παραμένει το ση-
μαντικότερο διεθνές φόρουμ, στο οποίο όλα
τα έθνη μπορούν να έρθουν σε επαφή, να
συζητήσουν και να διαπραγματευτούν, να
επιλύσουν τις διαφορές τους αλλά και να αν-
τιμετωπίσουν συλλογικά τα περιφερειακά
και διεθνή προβλήματα που ξεπερνούν τα
στενά σύνορα των κρατών. Σήμερα, ο ρόλος
του ΟΗΕ εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά
σημαντικός και κρίσιμος για την αντιμετώ-
πιση κρίσεων και προκλήσεων.

Πολύτιμος και αναγκαίος εξακολουθεί να
είναι ο ΟΗΕ, όμως έχει ανάγκη μεταρρύθμι-
σης και εκσυγχρονισμού για αντιμετώπιση
της παγκόσμιας πραγματικότητας.

Η Κύπρος παραμένει αφοσιωμένη στις
αρχές του ΟΗΕ. Εξακολουθούμε να στηρί-
ζουμε τις ελπίδες και τις προσδοκίες μας στο
σημαντικό του ρόλο για την επίλυση του κο-
ρυφαίου εθνικού μας προβλήματος. n

(Από χαιρετισμό του Προέδρου της Δημο-
κρατίας σε επετειακή εκδήλωση στο Προ-
εδρικό).

Εκτιμήσεις ΟΗΕ στα 70χρονα

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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Ανεξίτηλο σημάδι στη γαλλική και εν
γένει στην ευρωπαϊκή οικονομία
εκτιμάται πως θα αφήσουν οι πρό-

σφατες αιματηρές επιθέσεις φανατικών
μελών του Ισλαμικού Κράτους στο Παρίσι.

Οι ειδικοί θεωρούν ότι οι επιπτώσεις των
τρομοκρατικών χτυπημάτων θα είναι ιδιαί-
τερα «δυσμενείς» σε όλο το φάσμα της οικο-
νομικής δραστηριότητας και ειδικά στους
κλάδους του τουρισμού, των μεταφορών και
του εμπορίου.

Έκθεση του Ινστιτούτου Οικονομικών και
Ειρήνης αναφέρει, εξάλλου, ότι το κόστος
της τρομοκρατίας διεθνώς, μετά τη σφαγή
στη γαλλική πρωτεύουσα, θα ξεπεράσει τα
53 δισ. δολάρια σημειώνοντας νέο ρεκόρ. Με
άλλα λόγια ο κόσμος θα κληθεί να πληρώσει
το υψηλότερο τίμημα ακόμη και από το 2001
με την κατάρρευση των Δίδυμων Πύργων!

Ηχηρό «καμπανάκι» για τον οικονομικό
αντίκτυπο των επιθέσεων στο Παρίσι χτύ-
πησε προ ολίγων ημερών ο αντιπρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Βίτορ
Κονστάντσιο, λέγοντας πως αν και οι αγο-
ρές αντιδρούν μέχρι στιγμής ήρεμα, οι τρα-
γικές εξελίξεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν
σε γεγονότα που θα υπονόμευαν την επεν-
δυτική εμπιστοσύνη. Αυτό επί της ουσίας
σημαίνει περαιτέρω πιέσεις στην οικονομία
της Ευρωζώνης που δίνει μάχη για να ορθο-
ποδήσει και στο τρίτο τρίμηνο του έτους πα-
ρουσίασε αναιμικό ρυθμό ανάπτυξης 0,3%.

«Εχουμε περάσει στο παρελθόν αντίστοιχα
επεισόδια όπου κάποια διαταραχή γεωπολι-
τικής ή στρατιωτικής φύσης επηρεάζουν τα
πράγματα. Για κάποιο διάστημα οι άνθρωποι
γίνονται προσεκτικοί και κάνουν πίσω. Αλλά
είναι κάτι περιστασιακό» δήλωσε, πιο αισιό-
δοξος, ο αξιωματούχος της Fed Τζέφρι
Λάκερ.
«Βυθίζονται»

Η Ιστορία δείχνει, όμως, ότι σε περιόδους
έντονης αβεβαιότητας που «πυροδοτούν» οι
γεωπολιτικές εξελίξεις η επενδυτική κοινό-
τητα στρέφεται σε ασφαλή καταφύγια, όπως
τα κρατικά ομόλογα και ο χρυσός. Αντίθετα,
ο κλάδος που δέχεται το ισχυρότερο πλήγμα
είναι αυτός του τουρισμού, με τις μετοχές αε-
ροπορικών εταιρειών και ξενοδοχείων να
«βυθίζονται». Στον αντίποδα κινούνται τα

εμπορεύματα, με το πετρέλαιο και τις εται-
ρείες όπλων να κερδίζουν έδαφος.

Ενδεικτικά αξίζει να αναφερθεί ότι μετά
την 11η Σεπτεμβρίου 2001 ο κλάδος των αε-
ρομεταφορέων υπέστη σοκ: εταιρείες χρεο-
κόπησαν (Sabena-Swissair), τα έσοδα κα-
τρακύλησαν, η επιβατική κίνηση συρρικνώ-
θηκε δραματικά, ενώ οι ζημιές ανήλθαν στα
24,3 δισ. δολάρια τη διετία 2001-2002.

Οπως επισημαίνει μιλώντας στην
Deutsche Welle ο Φρίντριχ Σνάιντερ, καθη-
γητής Δημόσιων Οικονομικών στο αυ-
στριακό Πανεπιστήμιο του Λιντς, οι επιπτώ-
σεις τρομοκρατικών επιθέσεων αφορούν
κατά πρώτο λόγο τον τουρισμό, ενώ «πλήτ-
τονται και επιχειρήσεις κάθε είδους, οι
οποίες καλούνται κατά κανόνα να πληρώ-
σουν μεγαλύτερα ποσά προκειμένου να
ασφαλιστούν για τέτοιου είδους ενδεχόμενα.
Τρίτη πτυχή που
υπογράμμισε ο Φρίν-
τριχ Σνάιντερ είναι η
ενίσχυση των μέ-
τρων ασφαλείας, γε-
γονός που οδηγεί σε
αυξανόμενες δαπά-
νες, με συνέπεια τις
περικοπές σε άλλους
τομείς του κρατικού
προϋπολογισμού,
για παράδειγμα στις
υποδομές ή την παι-
δεία, όπως συνέβη
και μετά τις τρομο-
κρατικές επιθέσεις
της 11ης Σεπτεμ-
βρίου 2001 στη Νέα
Υόρκη.

Την άποψη αυτή
μετριάζει η προσέγ-
γιση του επικεφαλής
οικονομολόγου της
C o m m e r z b a n k
Γιεργκ Κρέμερ. Οπως ισχυρίζεται η ύφεση
στις ΗΠΑ μετά τις επιθέσεις δεν οφειλόταν
στην τρομοκρατία, αλλά στη «φούσκα» στην
αγορά των ενυπόθηκων δανείων. Στο με-
ταξύ, σύμφωνα με έκθεση του Ινστιτούτου
Οικονομικών και Ειρήνης, το οποίο συγκεν-
τρώνει στοιχεία από το 1997, υπολογίζει το
συνολικό κόστος όσων τρομοκρατικών επι-
θέσεων σημειώθηκαν το 2014 στα 52,9 δισ.
δολάρια, ποσό που αντιπροσωπεύει περίπου
το μέγεθος του ετήσιου ΑΕΠ της Βουλγα-
ρίας!
Ο λογαριασμός

Για να αποτιμήσει το ύψος των οικονομι-
κών συνεπειών από την τρομοκρατία, το Ιν-
στιτούτο υπολογίζει το κόστος από τη ζημία
που προκλήθηκε σε περιουσιακά στοιχεία
μαζί με το κόστος των θανάτων και των
τραυματισμών συμπεριλαμβανομένου του
κόστους περίθαλψης των τραυματιών και
των διαφυγόντων κερδών.

Δεν λαμβάνει όμως υπόψη ούτε την αύ-
ξηση του αριθμού σωματοφυλάκων ή του
ύψους των ασφαλίστρων που σημειώθηκε
μετά τις επιθέσεις και αναπόφευκτα σημει-
ώνεται πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Πα-
ραδόξως, όμως, δεν συμπεριλαμβάνει ούτε

το κόστος που συνεπάγεται η διακοπή των
λειτουργιών της πόλης της Νέας Υόρκης
μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις.

Εκτιμάται, πάντως, πως οι συνέπειές τους
θα γίνουν άμεσα αισθητές σε όλη την ΕΕ
επηρεάζοντας την ευρωπαϊκή οικονομία στο

σύνολό της. Αλλωστε, «υπάρχουν οικονομι-
κές επιπτώσεις από τη λήψη υπερβολικών
μέτρων ασφαλείας, καθώς αυτά επηρεάζουν
την ελεύθερη κίνηση των ανθρώπων και
έχουν συνολικό αντίκτυπο στην παραγωγι-
κότητα». n

Η τρομοκρατία πληγώνει και την παγκόσμια οικονομία
Τουλάχιστον 53 δισ. $ υπολογίζεται το κόστος του χτυπήματος στο Παρίσι

Πολίτες μεταφέρουν βαριά τραυματισμένο αστυνομικό μετά από τρομοκρατικό χτύπημα στο Κάιρο
πέρυσι τον Απρίλιο.
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ΝEΑ ΑπO τηΝ ΕυρωπΑϊΚH EΝωση
Έρευνα / Επιμέλεια:
Κυριάκος  Ανδρέου

Νέα μέτρα για την ενίσχυση 
της προστασίας των καταθέσεων 

Καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης
νέων Ευρωπαίων

Οι τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι ανέδειξαν για μία
ακόμη φορά την επείγουσα ανάγκη για τη λήψη συντονισμέ-
νης δράσης από τα κράτη μέλη και την ΕΕ για την πρόληψη
της ριζοσπαστικοποίησης και την καταπολέμηση της τρομο-
κρατίας, υπογράμμισε το Κοινοβούλιο με σχετικό ψήφισμα. 

Το ψήφισμα προβλέπει συγκεκριμένες προτάσεις για μια
ολοκληρωμένη στρατηγική καταπολέμησης του εξτρεμισμού, η οποία θα πρέπει κυρίως να
εφαρμοστεί στο διαδίκτυο, στις φυλακές και μέσω της εκπαίδευσης και της κοινωνικής έν-
ταξης.

Το ψήφισμα εγκρίθηκε από το ΕΚ με 548 ψήφους υπέρ, 110 κατά και 36 αποχές.
Το ΕΚ προτείνει την κατάρτιση μιας μαύρης λίστας ευρωπαίων τζιχαντιστών που φέρον-

ται ως τρομοκράτες και ζητά να υιοθετηθεί ένας κοινός ορισμός για την ενοχοποίηση των
ατόμων που θεωρούνται “αλλοδαποί μαχητές” προκειμένου να διευκολύνεται η ποινική δια-
δικασία εναντίον τους όταν αυτοί επιστρέφουν στην ΕΕ. 

Το ψήφισμα υπογραμμίζει την ανάγκη διενέργειας υποχρεωτικών και συστηματικών ελέγ-
χων στα εξωτερικά σύνορα. Ζητά επίσης να ενισχυθούν οι ταχείες και αποτελεσματικές αν-
ταλλαγές των σχετικών πληροφοριών μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου στα κράτη
μέλη και της EUROPOL, βελτιστοποιώντας ιδίως τη χρήση και τις συνεισφορές στο σύ-
στημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS).

Οι ευρωβουλευτές επαναλαμβάνουν τη δέσμευσή τους να εργαστούν για την ολοκλή-
ρωση της οδηγίας της ΕΕ σχετικά με τα αρχεία ονομάτων επιβατών (PNR) έως το τέλος του
2015. 

Το Κοινοβούλιο προτείνει την κατάσχεση των διαβατηρίων και το πάγωμα των περιου-
σιακών στοιχείων για την πρόληψη της εξόδου από την ΕΕ ατόμων που σχεδιάζουν να προ-
σχωρήσουν σε τρομοκρατικές οργανώσεις

Στο ψήφισμα τονίζεται επίσης η ανάγκη ενίσχυσης του διαπολιτισμικού διαλόγου μέσα
από τα εκπαιδευτικά συστήματα και στις μειονεκτούσες γειτονιές προκειμένου να αποτρα-
πεί η περιθωριοποίηση και να προωθηθεί η κοινωνική ένταξη.

Οι ευρωβουλευτές προτείνουν ως πιθανό μέτρο το διαχωρισμό των κρατουμένων, για τους
οποίους έχει διαπιστωθεί ότι έχουν προσχωρήσει στον βίαιο εξτρεμισμό ή έχουν ήδη στρα-
τολογηθεί από τρομοκρατικές οργανώσεις, από συγκρατουμένους τους, για ριζοσπαστικο-
ποίησης εντός των φυλακών. Για να αποφευχθεί η διάδοση μηνυμάτων μίσους και εξύμνη-
σης της τρομοκρατίας στο διαδίκτυο, το ΕΚ ζητά την έγκαιρη διαγραφή παράνομου περιε-
χομένου που σπείρει βίαιο εξτρεμισμό. n

Η πρόσφατη κρίση κατέδειξε ότι οι μεγάλες οικονομικές και
χρηματοπιστωτικές αναταράξεις μπορούν να πλήξουν την εμπι-
στοσύνη στο τραπεζικό σύστημα.

Η Τραπεζική Ένωση εγκαθιδρύθηκε με σκοπό την εδραίωση
της εμπιστοσύνης στις συμμετέχουσες τράπεζες: η καθιέρωση

ενός Ευρωπαϊκού Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων (EDIS) θα ισχυροποιήσει την
Τραπεζική Ένωση, θα στηρίξει την προστασία την καταθετών, θα ενισχύσει τη χρηματοπι-
στωτική σταθερότητα και θα συμβάλλει στην περαιτέρω αποδυνάμωση της αλληλεξάρτη-
σης μεταξύ τραπεζών και δημόσιου χρέους.

Τα σημερινά μέτρα εντάσσονται σε μια δέσμη μέτρων που καθορίστηκαν στην Έκθεση
των Πέντε Προέδρων για την ενίσχυση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της ΕΕ.
Η νομοθετική πρόταση της Επιτροπής αποσκοπεί στην εγγύηση των καταθέσεων των πο-
λιτών στο επίπεδο της ζώνης του ευρώ. 

Η πρόταση συνοδεύεται από ανακοίνωση, στην οποία καθορίζονται πρόσθετα μέτρα για
την περαιτέρω μείωση των εναπομενόντων κινδύνων στο τραπεζικό σύστημα σε συνδυασμό
με τις εργασίες επί της πρότασης για το σύστημα EDIS.

Ο Αντιπρόεδρος κ. Valdis Dombrovskis , αρμόδιος για το Ευρώ και τον Κοινωνικό Διά-
λογο, δήλωσε: «Η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης έχει θεμελιώδη σημασία για μια αν-
θεκτική και ευημερούσα Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Η πρόταση της Επιτροπής για
ένα Ευρωπαϊκό Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων αποτελεί συνέχεια των εθνικών συστη-
μάτων εγγύησης των καταθέσεων, ενώ η συμμετοχή στο σύστημα αυτό προϋποθέτει την πλήρη
εφαρμογή από κοινού συμφωνηθέντων κανόνων. Παράλληλα, πρέπει να ληφθούν περαιτέρω
μέτρα με σκοπό τη μείωση των κινδύνων για το τραπεζικό σύστημα. Οφείλουμε να περιορί-
σουμε την αλληλεξάρτηση μεταξύ τραπεζών και δημόσιου χρέους και να υλοποιήσουμε τους
συμφωνηθέντες κανόνες, ούτως ώστε οι φορολογούμενοι να μην είναι οι πρώτοι που επιβα-
ρύνονται για τη διάσωση των προβληματικών τραπεζών.»

Το σύστημα πρόκειται να υλοποιηθεί χρονικά σε τρεις φάσεις: Αρχικά, θα αποτελεί ένα κα-
θεστώς αντασφάλισης των εθνικών συστημάτων εγγύησης καταθέσεων (DGS), το οποίο
έπειτα από τρία χρόνια θα μετατραπεί σε σύστημα συνασφάλισης, ενώ η συνεισφορά του
EDIS στο σύστημα αυτό θα αυξηθεί σταδιακά και σε βάθος χρόνου. 

Στην τελική φάση, προβλέπεται ένα πλήρες Ευρωπαϊκό Σύστημα Εγγύησης των Καταθέ-
σεων το 2024 με σύνολο ισχυρών διασφαλίσεων έναντι του «ηθικού κινδύνου» μη ενδε-
δειγμένης χρήσης για παροχή κινήτρων διαχείρισης. n

Όχι σε αναθεώρηση της Συνθήκης 
Σένκεν λέει η Κομισιόν

Στον απόηχο των τρομοκρατικών επιθέσεων στο Παρίσι, οι
υπουργοί Εσωτερικών και Δικαιοσύνης συμφώνησαν σε μια
σειρά μέτρων για τον καλύτερο έλεγχο των εξωτερικών συ-
νόρων της ΕΕ, τον έλεγχο της διακίνησης όπλων και την κα-
λύτερη συνεργασία των εθνικών αρχών. 

Βασικός στόχος αποτελεί, μεταξύ άλλων, η δημιουργία ενός
μητρώου καταγραφής επιβατών μέχρι το τέλος του έτους, κάτι το οποίο είχε μπλοκάρει το
Ευρωκοινοβούλιο με ενστάσεις όσον αφορά την προστασία προσωπικών δεδομένων. 

Η Γαλλία με τη στήριξη και άλλων κρατών μελών πιέζει για αναθεώρηση διατάξεων της
Συνθήκης Σένγκεν για τον έλεγχο στα εξωτερικά σύνορα αλλά και για εντατικούς ελέγχους
εντός των συνόρων. 

«Μιλώντας για τα εσωτερικά σύνορα της Ένωσης είπα πολύ ξεκάθαρα το πρωί στους συ-
ναδέλφους μου και το λέω με απόλυτη σαφήνεια πάλι: η Γαλλία θα διατηρήσει τους ελέγχους
στα σύνορά της όσο η τρομοκρατική απειλή το καθιστά απαραίτητο» είπε σχετικά ο Γάλλος
υπουργός Εσωτερικών.

Ο Ολλανδός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε σε ολλανδική εφημερίδα ότι η χώρα του έχει
αρχίσει διαπραγματεύσεις με γειτονικές κυβερνήσεις για τη δημιουργία μίας περιορισμένη
ζώνης Σένγκεν που θα περιλαμβάνει μόνο 5 από τις 26 χώρες που την αποτελούν σήμερα. 

Από την άλλη πλευρά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν συζητά αναθεώρηση της Συνθήκης
Σένγκεν, καθώς όπως τονίζει ο αρμόδιος Επίτροπος Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υπο-
θέσεων Δημήτρης Αβραμόπουλος, υπάρχουν τα απαραίτητα εργαλεία για τον έλεγχο των
εξωτερικών συνόρων της ΕΕ αρκεί να τα χρησιμοποιήσουν σωστά τα κράτη μέλη.
Την ίδια άποψη έχει και η Γερμανία. 

«Η Σένγκεν λειτουργεί καλά. Η Σένγκεν δεν είναι το πρόβλημα. Περιμένουμε σκέψεις και
απόψεις από τα κράτη μέλη για να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε και να ενισχύσουμε
τους ελέγχους στα εξωτερικά μας σύνορα» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Γαλλία πιέζει για ένα μητρώο καταγραφής επιβατών που θα περιλαμβάνει στοιχεία πο-
λιτών της ΕΕ που θα παραμένουν στη βάση δεδομένων για ένα χρόνο και όχι για ένα μήνα
όπως είχε προτείνει η Επιτροπή Ελευθεριών του Ευρωκοινοβουλίου. Η όποια απόφαση
ωστόσο, θα ληφθεί σε συνεργασία με την Ευρωβουλή.

Πολλές από τις αποφάσεις που ανακοινώθηκαν, είχαν ανακοινωθεί και μετά το τρομο-
κρατικό χτύπημα εναντίον του γαλλικού περιοδικού Charlie Hebdo τον Ιανουάριο. Οπότε
το μεγάλο στοίχημα είναι η άμεση εφαρμογή τους. n

Τα βιολογικά τρόφιμα είναι πιο υγιεινά
από τα συμβατικά τρόφιμα

Την επίδραση των βιολογικών τροφίμων και τον τρόπο ζωής
που συχνά συνδέεται με αυτά, συζήτησαν ευρωβουλευτές και
εμπειρογνώμονες στην ημερίδας της ομάδας Αξιολόγησης
Επιστημονικών και Τεχνικών Επιλογών (STOA). Οι περισσό-
τεροι συμφώνησαν ότι ενδέχεται να απαιτείται περαιτέρω
έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθούν τα διατροφικά οφέλη
των βιολογικών τροφίμων. Σε δημοσκόπηση τα δύο τρίτα των

συμμετεχόντων, δήλωσαν ότι προτιμούν τα βιολογικά τρόφιμα. 
Οργανικά, οικολογικά ή βιολογικά τρόφιμα (και τα τρία αναφέρονται στην ίδια κατηγο-

ρία τροφίμων), είναι εκείνα που προέρχονται από γεωργικές διαδικασίες που δεν βλάπτουν
το περιβάλλον, την υγεία του ανθρώπου, των φυτών και των ζώων. Βιολογικά μπορούν να
αναγράφονται μόνο τρόφιμα που το 95% των συστατικών του είναι βιολογικά.

Η αναθεώρηση του κανονισμού για τη βιολογική παραγωγή και επισήμανση των βιολο-
γικών προϊόντων είναι καθοδόν , ενώ οι διαπραγματευτές του ΕΚ θέλουν να υπάρχουν σχε-
διασμένοι και επιτόπιοι έλεγχοι, σε όλα τα βιολογικά αγροκτήματα, για την αποφυγή της
απάτης.

Είναι κοινώς αποδεκτό ότι οι βιολογικές καλλιέργειες είναι λιγότερο επιθετικές από τις
συμβατικές καλλιέργειες, για το περιβάλλον. Τί γίνεται όμως με διατροφικά οφέλη και τη
υγεία; Η ομάδα Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών του ΕΚ, οργάνωσε ημερίδα, με
εμπειρογνώμονες, προκειμένου να συζητήσουν το ζήτημα.

Ο ευρωβουλευτής Momchil Nekov (Σοσιαλιστές, Βουλγαρία), που προήδρευσε της ημε-
ρίδας δήλωσε ότι “θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην καλλιέργεια βιολογικών
προϊόντων, στο δημόσιο διάλογο, καθώς αποτελεί επένδυση για τη δημόσια υγεία”.

Οι ειδικοί, συμφώνησαν ότι αν και χρειάζονται περισσότερες έρευνες για τα διατροφικά
οφέλη των βιολογικών προϊόντων, οι καταναλωτές αυτών των τροφίμων είναι γενικά πιο
υγιείς. “Δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι τα βιολογικά προιόντα έχουν μεγαλύτερη θρεπτική
αξία από τα συμβατικά”, εξήγησε ο . Bernhard Watzl, από το Ινστιτούτο Max Rubner, της Γερ-
μανίας. Ωστόσο, “ο πιο “βιολογικός” τρόπος ζωής” και η ένταξη αυτών των προϊόντων στη
διατροφή έχουν θετικό αντίκτυπο στην υγεία. Οι καταναλωτές βιολογικών προϊόντων, τεί-
νουν να καταναλώνουν περισσότερα λαχανικά, φρούτα, σιτηρά ολικής άλεσης ή ξηρούς καρ-
πούς, από εκείνους που δεν καταναλώνουν βιολογικά προϊόντα.

Από την άλλη πλευρά, η Ewa Rembiałkowska, από το τμήμα Υγείας του Πανεπιστημίου της
Βαρσοβίας, εξήγησε πώς, τα βιολογικά τρόφιμα είναι, δυνητικά, πιο ευεργετικά για την υγεία
των ζώων και του ανθρώπου, από ό, τι είναι τα συμβατικά. n



τETAΡτη 2 δΕκΕμΒΡιΟυ 2015 11

AπΟ την EλλΑδΑ κΑι τΟν υπΟλΟιπΟ KΟσμΟ

«Σταυροφορία» της Κομισιόν 
για την κλιματική αλλαγή

Η αύξηση της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας πρέπει
να διατηρηθεί κάτω από τους 2°C πάνω από τα προβιομη-
χανικά επίπεδα, ώστε να αποφευχθούν οι χειρότερες επι-
πτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Αυτή είναι η επίσημη
θέση που πρόκειται να υποστηρίξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
για την επίτευξης μιας παγκόσμιας συμφωνίας για το κλίμα
στη Διάσκεψη του ΟΗΕ που θα διεξαχθεί στο Παρίσι από

τις 30 Νοεμβρίου έως τις 11 Δεκεμβρίου.
Όπως ανακοινώθηκε η νέα συμφωνία πρέπει να στείλει ένα σαφές μήνυμα αποφασιστι-

κότητας των κυβερνήσεων να μειώσουν τις εκπομπές ρύπων τους σε βαθμό που να διατη-
ρήσει την αύξηση της θερμοκρασίας κάτω του ορίου που έχει συμφωνηθεί έως το τέλος του
αιώνα.

Ειδικότερα, το όραμα της ΕΕ για μια αξιόπιστη συμφωνία περιλαμβάνει τη θέσπιση ενός
μακροπρόθεσμου στόχου, ως ορόσημου για τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομέ-
νων των επιχειρήσεων, των επενδυτών και του κοινού, με τη δέσμευση για μετάβαση προς
οικονομίες με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Επίσης, περιλαμβάνει την καθιέρωση μηχανισμού για την τακτική επανεξέταση και την
ενίσχυση του συλλογικού επιπέδου φιλοδοξίας, αλλά και την καθιέρωση ενός αποτελεσμα-
τικού συστήματος διαφάνειας και λογοδοσίας, ώστε τα συμβαλλόμενα μέρη και οι ενδια-
φερόμενοι να είναι βέβαιοι για την τήρηση των υποσχέσεων.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ζαν Κλοντ Γιούνκερ -ο οποίος μαζί με τον επίτροπο για τη
Δράση για το Κλίμα και την Ενέργεια Μιγκέλ Αρίας Κανιέτε θα συμμετέχουν στη διάσκεψη
δίπλα σε πολλούς παγκόσμιους ηγέτες- διαπιστώνοντας μία παγκόσμια κινητοποίηση άνευ
προηγουμένου, μεταξύ άλλων, δήλωσε: «Η Ευρώπη θέλει να επιτευχθεί μια φιλόδοξη και
δεσμευτική συμφωνία στο Παρίσι. Ήμασταν οι πρώτοι που παρουσιάσαμε τον Μάρτιο τις δε-
σμεύσεις μας όσον αφορά το κλίμα. Ο στόχος μας να διατηρηθεί η παγκόσμια αύξηση της
θερμοκρασίας κάτω από τους 2°C έως το τέλος του αιώνα παραμένει εφικτός. Εάν υπάρξει
θετική έκβαση στο Παρίσι, η ανθρωπότητα θα διαθέτει πλέον ένα διεθνές καθεστώς για την
αποτελεσματική καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής». n

«Καμπανάκι» σε Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιο
για το υψηλό χρέος

Συστάσεις τόσο απέναντι στη Γαλλία, στην Ιταλία και
στο Βέλγιο για τo υψηλό χρέος τους, αλλά και απέναντι
στη Γερμανία και την Ολλανδία για τα πλεονάσματά
τους τρεχουσών συναλλαγών διατυπώνονται στην ετή-
σια έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη.
Ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Βλάντις Ντομπρόβσκις,
τόνισε πως θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερο βάρος στις
επενδύσεις, στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και στη
χάραξη μιας υπεύθυνης δημοσιονομικής πολιτικής.

Απώτερος στόχος κάθε οικονομίας στα 28 κράτη-μέλη της Ε.Ε. θα πρέπει να είναι η επίτευξη
ισορροπιών, όπως τονίζεται στην έκθεση της Κομισιόν. Γεγονός είναι, πάντως, πως οι οικο-
νομίες της Ευρωζώνης καλούνται να αντεπεξέλθουν σε ένα αντίξοο περιβάλλον λόγω των
χαμηλών πληθωριστικών πιέσεων αλλά και των επιπτώσεων από την επιβράδυνση της κι-
νεζικής οικονομίας. Ολοι έχουν τα μάτια στραμμένα στη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεν-
τρικής Τράπεζας την επόμενη Πέμπτη, ελπίζοντας σε μια περαιτέρω επέκταση της νομισμα-
τικής πολιτικής.

Η Κομισιόν, ωστόσο, υπενθυμίζει πως ο συνδυασμός ενός υπέρογκου δημόσιου χρέους
μαζί με την καθοδική τάση στη δυνητική ανάπτυξη ή την ανταγωνιστικότητα αποτελεί πηγή
ανησυχίας για έναν αριθμό χωρών-μελών, φωτογραφίζοντας τη Γαλλία, την Ιταλία και το
Βέλγιο. Από την άλλη πλευρά, τα υψηλά πλεονάσματα τρεχουσών συναλλαγών που πα-
ρουσιάζουν η Γερμανία και η Ολλανδία αντικατοπτρίζουν οικονομίες με υψηλές αποταμιεύ-
σεις και εξάρτηση της ανάπτυξης από εξωτερικούς παράγοντες όπως οι εξαγωγές. Με άλλα
λόγια, η Κομισιόν παροτρύνει τις οικονομίες αυτές να στηριχθούν περισσότερο στην εσω-
τερική κατανάλωση και στις εγχώριες ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις. Τόνισε πως ένα
πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών πάνω από το 7% του ΑΕΠ είναι υπερβο-
λικό, όταν της Γερμανίας έφθασε πέρυσι το 7,8% και προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 7,8%
το 2016. Ακόμη υψηλότερο είναι το πλεόνασμα τρεχουσών συναλλαγών στην Ολλανδία,
ξεπερνώντας το 10% του ΑΕΠ από το 2012. Μέχρι το 2017 αναμένεται να έχει υποχωρήσει
στο 9,6% του ΑΕΠ. n

Οικονομικές κυρώσεις στη Τουρκία 
επιβάλλει η Ρωσία

O πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε
διάταγμα με το οποίο επιβάλλεται ένα σύνολο οικο-
νομικών κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας, ως αντί-
ποινα για την κατάρριψη του ρωσικού βομβαρδιστι-
κού από την τουρκική πολεμική αεροπορία στα σύ-
νορα Τουρκίας- Συρίας.

Αυτά τα μέτρα που προετοίμασε η ρωσική κυβέρ-
νηση «στοχεύουν να εγγυηθούν την εθνική ασφάλεια
και την ασφάλεια των Ρώσων πολιτών» σύμφωνα με

το διάταγμα.  Μεταξύ αυτών βρίσκονται η απαγόρευση πτήσεων τσάρτερ μεταξύ της Ρωσίας
με την Τουρκία, η απαγόρευση στις ρωσικές εταιρείες να προσλαμβάνουν Τούρκους εργα-
ζόμενους και επιπλέον η επαναφορά του καθεστώτος θεώρησης εισόδου μεταξύ των δύο
χωρών, επισημαίνεται στο διάταγμα που δημοσίευσε το Κρεμλίνο.

Από την 1η Ιανουαρίου του 2016, οι Ρώσοι εργοδότες «δεν θα έχουν πλέον τη δυνατό-
τητα να προσλαμβάνουν προσωπικό (…) μεταξύ των πολιτών που προέρχονται από τη Δη-
μοκρατία της Τουρκίας», σημειώνεται στο διάταγμα, που περιορίζει επιπλέον τη δυνατότητα
των «οργανώσεων υπό τουρκική δικαιοδοσία» να δραστηριοποιούνται στη ρωσική επικρά-
τεια. Επίσης θα επιβληθούν περιορισμοί στις δραστηριότητες των τουρκικών επιχειρήσεων
στη Ρωσία.

Το κείμενο προβλέπει, χωρίς να αναφέρεται σε συγκεκριμένη ημερομηνία, «την απαγό-
ρευση ή τον περιορισμό (…) των εισαγωγών ορισμένων ειδών εμπορευμάτων που προέρ-
χονται από την Δημοκρατία της Τουρκίας», βάση ενός καταλόγου που ολοκλήρωσε η ρω-
σική κυβέρνηση, η σύνθεση του οποίου δεν έχει δημοσιευτεί. Η Τουρκία εξάγει κυρίως τρό-
φιμα, αγροτικά προϊόντα και προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας στη Μόσχα. 

Όπως επισημαίνει το γραφείο τύπου του Κρεμλίνου- και μεταδίδουν τα ρωσικά μέσα ενη-
μέρωσης- ο Βλαντίμιρ Πούτιν έδωσε εντολή στην κυβέρνησή του «να ολοκληρώσει μια λίστα
αγαθών και υπηρεσιών στα οποία τα οικονομικά μέτρα δεν θα εφαρμοστούν».

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν «ζήτησε από τη ρωσική κυβέρνηση  να λάβει μέτρα με στόχο την απα-
γόρευση των πτήσεων τσάρτερ μεταξύ της Ρωσίας και της Τουρκίας», ενώ τα τουριστικά
πρακτορεία της Ρωσίας θα πρέπει να «αποφεύγουν να προτείνουν στους Ρώσους υπηκόους
πακέτα που θα περιλαμβάνουν μια επίσκεψη στην τουρκική επικράτεια».

Οι τουρκικές αεροπορικές εταιρείες θα υποβάλλονται σε επιπλέον ελέγχους όταν φθά-
νουν σε ρωσικό έδαφος «για λόγους ασφαλείας», ενώ όλη η τουρκική επικράτεια εμπίπτει
στην ζώνη υψηλού κινδύνου για τρομοκρατικές επιθέσεις, ως εκ τούτου προτείνεται η αποχή
για «λόγους εθνικής ασφάλειας». n

Το 40ετές ομόλογο αφετηρία 
για τη ρύθμιση του χρέους

Τον δρόμο για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους
ανοίγει η απόφαση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερό-
τητας (ESM) να προχωρήσει σε έκδοση ομολόγου διάρκειας
40 ετών για τη χρηματοδότηση της Ελλάδας. 

Μπορεί ανώτεροι κοινοτικοί αξιωματούχοι να αποφεύ-
γουν να συνδέσουν ευθέως την απόφαση αυτή με τις επι-
διώξεις της ελληνικής κυβέρνησης, ωστόσο η εξέλιξη μόνο

θετικές επιπτώσεις έχει εν όψει της διαπραγμάτευσης για την ελάφρυνση χρέους που θα ξε-
κινήσει επίσημα στα τέλη του έτους ή στις αρχές του επόμενου.

Η κίνηση αυτή του ESM ευθυγραμμίζεται με τον βασικό στόχο της κυβέρνησης για επι-
μήκυνση των λήξεων των δανείων και «κλείδωμα» χαμηλών επιτοκίων και ετήσιων εξόδων
για την εξυπηρέτηση του χρέους.

Ξένοι τεχνοκράτες θεωρούν ειλημμένη απόφαση τη νέα αναδιάρθρωση του ελληνικού
χρέους και τονίζουν πως η συγκυρία αυτήν τη στιγμή, εντός και εκτός συνόρων, επιταχύνει
την εφαρμογή του σχεδίου. Οι Ευρωπαίοι, που πλήττονται από μια πρωτοφανούς έντασης
διπλή κρίση, το προσφυγικό και την τρομοκρατία, το τελευταίο που θα ήθελαν είναι να δια-
τηρήσουν ανοικτό το ελληνικό ζήτημα. Αυτό σε συνδυασμό με τη βούληση του Βερολίνου
να παραμείνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ως χρηματοδότης ή παρέχοντας τουλάχιστον
τεχνική βοήθεια στο τρίτο μνημόνιο, αλλά και την ξεκάθαρη θέση του Ταμείου ότι δεν πα-
ραμένει χωρίς μια γενναία αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, φέρνει προ των πυλών τη
νέα ρύθμιση.

Από την πλευρά της η κυβέρνηση φέρεται διατεθειμένη να υλοποιήσει το ταχύτερο δυνατό
όλες τις δεσμεύσεις προωθώντας δύσκολες αποφάσεις, αλλά και να εκμεταλλευθεί αφενός
την εσωτερική, αφετέρου την εξωτερική συγκυρία.

Απώτερος στόχος της στρατηγικής αυτής είναι η αλλαγή του κλίματος στην οικονομία
μέσα στο 2016 και η δημιουργία, με όχημα την αναδιάρθρωση του χρέους, ενός momentum
παρόμοιου με εκείνο που είχε διαμορφωθεί το 2014, όταν η χώρα επέστρεψε με επιτυχία στις
διεθνείς αγορές.

Άλλωστε στην τελική ανάλυση, έστω και διά της δύσκολης οδού, έχει γίνει ευρέως αντι-
ληπτό πως για να απαλλαχθεί η χώρα από τα μνημόνια δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική από
τη δημιουργία εκείνων των προϋποθέσεων που θα επιτρέψουν την έξοδο στις αγορές, με
ανεκτό κόστος.

Στο πλαίσιο αυτό, η απόφαση του ESM συμβαδίζει σε μεγάλο βαθμό με τις επιδιώξεις της
Ελλάδας στη διαπραγμάτευση τόσο για την επιμήκυνση του χρέους στα 50, 60 ή και περισ-
σότερα έτη όσο και για το «κλείδωμα» χαμηλών, σταθερών επιτοκίων που δεν θα αλλάζουν
ανάλογα με τις διακυμάνσεις των αγορών. n
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ KAI EΠIΣTHMH

Παρουσιάστηκε στην Αθήνα το βιβλίο «’Εξι προεδρικά πορτραίτα»
Πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τετάρτη στην αίθουσα

«Γιάννος Κρανιδιώτης» του Υπουργείου Εξωτερικών στην
Αθήνα, η παρουσίαση του βιβλίου του Κώστα Ν. Χατζηκω-
στή «Έξι προεδρικά πορτραίτα: πολιτικά βιώματα με τους
Προέδρους της Κύπρου την ιστορική περίοδο των τελευ-
ταίων πενήντα χρόνων».

Το βιβλίο αποτελεί ένα οδοιπορικό στη σύγχρονη κυ-
πριακή πολιτική ιστορία μέσα από τους διαλόγους και τις
επαφές του συγγραφέα με τους έξι πρώτους Προέδρους της
Κυπριακής Δημοκρατίας. Πενήντα χρόνια προσωπικών βιω-
μάτων ξετυλίγονται μέσα από μια αφήγηση όπου ο αναγνώ-
στης μεταφέρεται στις αίθουσες όπου λήφθηκαν κατά και-
ρούς κρίσιμες πολιτικές αποφάσεις. Ο συγγραφέας, περι-
γράφει και αξιολογεί τους κορυφαίους ηγέτες που
διαχειρίστηκαν τη μοίρα της Κύπρου. Μέσα από την πλού-
σια γνώση που απεκόμισε στη διάρκεια των τελευταίων πε-
νήντα ετών, καταθέτει τον δικό του προσωπικό απολογισμό
για τα πολιτικά πεπραγμένα στην Κύπρο.

Το βιβλίο παρουσίασαν ο τέως Έλληνας Πρωθυπουργός

Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην Έλληνας Υπουργός Οικονομι-
κών Αλέκος Παπαδόπουλος και ο Κοσμήτορας της Σχολής
Διεθνών Σπουδών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Χριστόδου-
λος Γιαλλουρίδης, ο οποίος προέβη σε ανασκόπηση της πο-
λιτικής δράσης του συγγραφέα και της συμβολής του στον
αδικαίωτο αγώνα για την ελευθερία της Κύπρου και στα
δεινά που σφράγισαν την ιστορία της Ελλάδας και της Κύ-
πρου.

Ο Αλέκος Παπαδόπουλος επισήμανε τις εύστοχες παρα-

τηρήσεις και τις πολυσέλιδες αναλύσεις και αναφορές του
συγγραφέα για τους πρώτους έξι Προέδρους της Κυπριακής
Δημοκρατίας, σημειώνοντας ότι το βιβλίο αποτελεί χρήσιμο
εγχειρίδιο και σημαντική πηγή για μελλοντικούς ιστορικούς
μελετητές γιατί περιγράφει γεγονότα της σύγχρονης κυ-
πριακής ιστορίας. 

Στην προσωπικότητα του συγγραφέα και στην ιστορική
διαδρομή του κυπριακού προβλήματος όπως περιγράφεται
στο βιβλίο, αναφέρθηκε ο τέως Πρωθυπουργός της Ελλά-
δας Αντώνης Σαμαράς, σημειώνοντας ότι αποτελεί συγκυ-
ρία η εποχή που γράφτηκε το βιβλίο γιατί τα γεγονότα που
παρατίθενται αποκτούν, υπό τις περιστάσεις, δυναμική. Συγ-
κεκριμένα, τόνισε την καταλυτική συμβολή του συγγραφέα
στη διαμόρφωση πολιτικής και στο συλλογικό όραμα για
πραγματοποίηση των προσδοκιών για εξεύρεση εφικτής
λύσης στο κυπριακό. 

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με σύντομη παρέμβαση του
συγγραφέα. n

Πρόγραμμα Εκπαιδευτικής Συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Ιταλίας

Ο Κύπριος Υπουργός Παιδείας και Πολιτι-
σμού Κώστας Καδής και η Υπουργός Παι-
δείας, Πανεπιστημίων και Έρευνας της Ιτα-
λικής Δημοκρατίας Stefania Giannini σε συ-
νάντηση τους στη Λευκωσία, την περασμένη

Πέμπτη, πραγματοποίησαν διαβουλεύσεις σε
θέματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση
και την έρευνα και εξέφρασαν τη θέλησή
τους να ενδυναμώσουν το διάλογο και την
συνεργασία στους τομείς της σχολικής εκ-
παίδευσης και της διδασκαλίας των γλωσ-
σών, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης, της περιβαλλοντικής εκπαίδευ-
σης, της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της
επιστημονικής έρευνας.

Οι δύο Υπουργοί υπέγραψαν Εκτελεστικό
Πρόγραμμα Εκπαιδευτικής Συνεργασίας για
τα έτη 2016-2019, το οποίο βασίζεται στην
Πολιτιστική Συμφωνία Κύπρου - Ιταλίας.

Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να εν-
θαρρύνουν τη συνεργασία και την ανταλ-
λαγή πληροφοριών, καθώς και την προ-

ώθηση της κινητικότητας των φοιτητών και
των καθηγητών μεταξύ Πανεπιστημίων και
άλλων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά-
των.

Με στόχο την αύξηση της αμοιβαίας κα-
τανόησης και της γνώσης των γλωσσών και
των πολιτισμών τους, οι δύο Υπουργοί συμ-
φώνησαν να προωθήσουν τη διδασκαλία της
ιταλικής γλώσσας στην Κύπρο και της ελλη-
νικής γλώσσας στην Ιταλία και εξέφρασαν
την προθυμία τους να συνεχίσουν τον διά-
λογο για το θέμα αυτό. Τόνισαν επίσης τη
σημασία της συνεργασίας στον τομέα της
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτι-
σης, της μαθητείας και της διά βίου μάθησης
και αποφάσισαν, να αναπτύξουν κοινές πρω-
τοβουλίες στους τομείς της Περιβαλλοντι-

κής Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης για
την Αειφόρο Ανάπτυξη.

Για ενίσχυση της συνεργασίας στους το-
μείς της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της
έρευνας και της καινοτομίας, θα προωθη-
θούν κοινές δραστηριότητες και προγράμ-
ματα μεταξύ των αντίστοιχων επιστημονι-
κών κοινοτήτων σε τομείς αμοιβαίου ενδια-
φέροντος. Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στον
Συνεταιρισμό για την Έρευνα και Καινοτο-
μία στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA-
Partnership for Research and Innovation in
the Mediterranean Area), ειδικά για την τρι-
τοβάθμια (συγκεκριμένα διδακτορική) συνι-
στώσα της εκπαίδευσης στους τομείς της
ασφάλειας των τροφίμων, του νερού καθώς
και της ασφάλειας στην περιοχή. n

Ανακοινώθηκε η ολοκλήρωση της πέμπτης ανα-
σκαφικής περιόδου (29.8.15 - 27.11.15) του Τμή-
ματος Κλασικής Αρχαιολογίας του Ινστιτούτου
Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Jagiellonian
Κρακοβίας (JU), μέσα στα πλαίσια του προγράμ-
ματος Pafos Agora Project. Στόχος του προγράμ-
ματος είναι η έρευνα της Αγοράς της Νέας Πάφου,
πρωτεύουσας της Κύπρου κατά την Ελληνιστική

και την Ρωμαϊκή περίοδο. 
Οι εργασίες στην Αγορά συνεχίστηκαν και φέτος σε μια περιοχή όπου περίπου το 95% του

χώρου παραμένει ακόμη αδιερεύνητο. Η ομάδα επιχειρεί να κατανοήσει, μεταξύ άλλων, τον
τρόπο λειτουργίας του δημόσιου αυτού χώρου, τη φυσιογνωμία του και τη διάρκεια ζωής
του. Οι έρευνες δεν θα περιοριστούν στο χώρο της Αγοράς, αλλά μελλοντικά θα επεκτα-
θούν και στον ευρύτερο χώρο του Αρχαιολογικού Πάρκου, όπου, με την εφαρμογή μη δι-
εισδυτικών γεωφυσικών μεθόδων θα ενισχυθεί η έρευνα γύρω από την οικονομική οργά-
νωση της αρχαίας Πάφου. 

Οι γεωφυσικές έρευνες στο χώρο έγιναν από ειδικούς από το Hamburg University και κά-
λυψαν έκταση 7275 τετραγωνικών μέτρων και τα προκαταρκτικά αποτελέσματα των ερευ-
νών έδειξαν την πιθανή ύπαρξη και άλλων αρχιτεκτονικών στοιχείων, παρόλο που απαιτεί-
ται περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων. Η γεωφυσική επισκόπηση θα συνεχιστεί κατά
την επόμενη ερευνητική περίοδο σε μεγαλύτερη έκταση. 

Γεωαρχαιολογικές έρευνες διεξήχθησαν από το Institute of Geography, Jan Kochanowski
University στο Kielce και επικεντρώθηκαν στις κοιλάδες των ποταμών Κόσκινας και Έζου-
σας. Τα στοιχεία που συλλέχτηκαν θα χρησιμοποιηθούν για την ανασύνθεση του παλαι-
οπεριβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Πάφου αλλά και των διαφόρων φάσεων προ-
σχώσεων οι οποίες καθόρισαν τις αλλαγές στην ακτογραμμή κοντά στον Αρχαιολογικό
Χώρο της Νέας Πάφου. n

Ανασκαφές πανεπιστημίου Κρακοβίας
στην Αγορά Νέας Πάφου

Στις 25 Νοεμβρίου 2015, πραγματοποιήθηκε με επι-
τυχία η ημερίδα για το συγχρηματοδοτούμενο έργο
«Ηλεκτρονικό Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο, e-CUT»
με θέμα “Από τη θεωρία στην πράξη”.

Το έργο το οποίο ολοκληρώνεται στις 15 Δεκεμ-
βρίου 2015, εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα
2007-2013» του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής

Ανάπτυξης (Άξονας Προτεραιότητας «Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτομία», Ειδικός Στό-
χος «Ενίσχυση των υποδομών δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης») με προϋπολογισμό
4.000.000€.

Στην ημερίδα έγινε μια γενική ανασκόπηση του έργου και ακολούθως παρουσιάστηκαν τα
κυριότερα συστήματα τα οποία έχουν να κάνουν άμεσα με τους χρήστες της Πανεπιστη-
μιακής Κοινότητας. Συγκεκριμένα παρουσιάστηκε το Σύστημα Ηλεκτρονικής Μάθησης που
αφορά τη δυνατότητα εκ μέρους του ΤΕΠΑΚ για ανάπτυξη, διαχείριση και παράδοση σύγ-
χρονων και ασύγχρονων προγραμμάτων ηλεκτρονικής (ψηφιακής) μάθησης (e-learning) και
μικτής μάθησης (blended learning) προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου.

Στη συνέχεια παρουσιάστηκε το Σύστημα Μηχανογράφησης της Υπηρεσίας Σπουδών και
Φοιτητικής Μέριμνας (Student Information System), το οποίο παρακολουθεί όλο τον κύκλο
ζωής ενός φοιτητή μέσα στο Πανεπιστήμιο τηρώντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες
που αφορούν στην ακαδημαϊκή του δραστηριότητα και σε θέματα καρτέλας υγείας και ειδι-
κών ενδιαφερόντων.

Τέλος παρουσιάστηκε το Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Ταυτοποίησης και Πρό-
σβασης (ΙΑΜ), το οποίο  έχει ως αντικειμενικό σκοπό την ανάπτυξη και υλοποίηση λύσης
αυτόματου ελέγχου και ασφάλειας πρόσβασης σε φυσικό και λογικό επίπεδο (Physical and
Logical Access Control Solution) καθώς και την εφαρμογή επιπρόσθετων υπηρεσιών προς
τους χρήστες μέσω ανεπτυγμένων τεχνολογιών και συστημάτων. n

Ημερίδα «Ηλεκτρονικό Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο, e-CUT»



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. Προκαλεί σωματική καταπόνηση.
2. Της Παρασκευής αυτά, είναι του Σαββάτου
κλάματα – Σαγηνεύω.
3. Θρυλικό το κάστρο της – «Αντίστροφη …»:
δραματική ταινία του Μ. Μανουσάκη.
4. … Σουμάκ: Περουβιανή τραγουδίστρια – Ένα
από τα δύο πνεύματα της ελληνικής γλώσσας.
5. Είδος ψαριού – Λίμνη της Αιθιοπίας.
6. Απερίσκεπτη, επιπόλαια – Σύμφωνο.
7. Υπέρτατο ο Θεός – Απουσιάζει η πρόθεση.
8. Απαραίτητα στο γάμο.
9. Μπορεί να λεχθεί και για συμπέρασμα που εξάγεται επιπόλαια.
10. Το όνειρο (αρχαιοπρ.)_ - Αιγύπτιος Θεός – Σατόσι …: Χρυσός Ολυμπιονίκης του
Τζούντο.
11. Το θηλυκό καναρίνι – Συνδικαλιστική Οργάνωση.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Έχει και την έννοια του αισθήματος της αξιοπρέπειας – Σύντομο εντάξει.
2. Τίτλος θεατρικού έργου του Λόρκα - … Γκαρσία: Κολομβιανή ηθοποιός.
3. Αυτά που δεν έχουν ένταση - … Τζέϊμς: συνέθεσε τον εθνικό ύμνο της Ουαλία.
4. Κατάληξη θηλυκών ονομάτων – Επιπόλαια κουβέντα και … κάτι παραπάνω.
5. Ευωδιάζουν – Το ζαρκάδι (καθ.).
6. Η Μεξικανή «Μάτα Χάρι».
7. Ο ατομικός χαρακτήρας του καθενός – Αρχαία πόλη της Μικράς Ασίας.
8. Ο «Αντώνης, ο βαρκάρης ο …»: λαϊκό τραγούδι.
9. Ελληνικός νομός – Πρώην πρωτεύουσα της ηγεμονίας της Μολδοβλαχίας.
10. Γυναικείο όνομα – Διπλό χορεύεται.
11. Δεν έχει υποστεί φθορά – Συντετμημένος τύπος του «άγιος» - … Μάξγουελ: διάσημη
ηθοποιός.
Oι λύσεις στη σελίδα 14
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Δύο σχέδια χορηγιών για την αντικα-
τάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων για
οικίες, καθώς και για εγκατάσταση

φωτοβολταϊκών συστημάτων net metering
για εμπορικούς καταναλωτές, ενέκρινε το
Υπουργικό Συμβούλιο.

Το πρώτο σχέδιο αφορά την παροχή βοή-
θειας για αντικατάσταση ηλιακών θερμοσι-

φώνων, ύψους 350 ευρώ ανά οικία. Επίσης
παρέχεται χορηγία 175 ευρώ ανά μονάδα για
αντικατάσταση των πλαισίων υφιστάμενων
ηλιακών συστημάτων.

Το δεύτερο σχέδιο, αφορά τα ΑΠΕ και
ονομάζεται ‘Ηλιακή ενέργεια για όλους’, επί-
σης αφορά πάρα πολύ κόσμο. Γι’ αυτό το
σχέδιο εγκρίθηκαν δύο σκέλη. 

Το πρώτο προβλέπει την αύξηση της μέγι-
στης δυναμικότητας στα συστήματα net me-
tering, από 3 ΚW στα 5 KW, ενώ για πρώτη
φορά εντάσσονται στο σχέδιο και οι εμπορι-
κοί καταναλωτές. Δίνει τη δυνατότητα σε
γραφεία να εγκαταστήσουν net metering.
Συνεχίζεται, επίσης, η χορηγία για τους ευά-
λωτους καταναλωτές, με μέγιστο ποσό 2.700
ευρώ, για την εγκατάσταση net metering.

Το δεύτερο σκέλος της ίδιας απόφασης
του Υπουργικού Συμβουλίου αφορά την αυ-
τοπαραγωγή, όπου αυξάνεται το μέγιστο πο-
σοστό παραγωγής από 0,5 MW σε 2 MW,
που πιστεύεται ότι θα διευκολύνει πάρα
πολύ βιομηχανίες, γεωργικές μονάδες και
άλλες εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συ-
στημάτων. n

Σχέδιο χορηγιών για αντικατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων για κατοικίες

Σε συνάντηση του Υπουργού Δικαιο-
σύνης με τον Πρόεδρο και τα Μέλη
του Ανωτάτου Δικαστηρίου την περα-

σμένη Παρασκευή έγινε ανασκόπηση των
μέτρων που προωθούνται για σκοπούς εκ-
συγχρονισμού των δικαστηρίων και για σκο-
πούς επιτάχυνσης των δικαστικών διαδικα-
σιών. 

Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συ-
νάντησης, ο Υπουργός ανέφερε ότι αξιολο-
γήθηκε η πορεία κάποιων από τα μέτρα, τα
οποία είχαν ήδη αποφασισθεί πρόσθετα
μέτρα, όπως για παράδειγμα, η σύσταση Διε-
θνούς Δικαστηρίου Εμπορικών Διαφορών,
το οποίο θα διευκολύνει την προώθηση και
επιτάχυνση των διαδικασιών που σχετίζον-
ται με εμπορικές υποθέσεις που καταχω-
ρούνται στα δικαστήρια μας και είναι πέραν
κάποιας κλίμακας. 

Στη συνάντηση της Παρασκευής, καταρ-
τίστηκε επιτροπή, η οποία ανέλαβε να μελε-
τήσει όλα τα συστήματα δικαστηρίων εμπο-
ρικών διαφορών που εφαρμόζονται σε άλλες
χώρες, με σκοπό τη δημιουργία διαδικασίας
επίλυσης διεθνών εμπορικών διαφορών. Δη-

λαδή, συμβόλαια, τα οποία υπογράφονται
στο εξωτερικό και αφορούν διεθνείς εμπορι-
κές δραστηριότητες, να διευκολύνεται η πα-
ραπομπή για επίλυση της διαφοράς σε κυ-
πριακό δικαστήριο. 

Συγκριτικά με άλλες χώρες, η Κύπρος πλε-
ονεκτεί λόγω του υψηλού επιπέδου των πα-
ρεχόμενων νομικών και λογιστικών υπηρε-
σιών και του χαμηλού κόστους προσφυγής
στη δικαιοσύνη, σε αντίθεση, για παρά-
δειγμα με την Αγγλία, όπου το κόστος προ-
σφυγής στα δικαστήρια αυτά είναι τεράστιο,
είτε σε δικηγορικά έξοδα είτε σε έξοδα των
δικαστηρίων. Γι’ αυτό τον λόγο, προσφέρε-
ται η δυνατότητα να προσελκύονται υποθέ-
σεις που θα προβλέψουν κατά την υπογραφή
των συμβολαίων, σε οποιοδήποτε μέρος του
κόσμου κι αν υπογραφούν, τη δικαιοδοσία
των κυπριακών δικαστηρίων –εννοώντας δι-
καιοδοσία διεθνών εμπορικών διαφορών- ως
δικαιοδοσία επίλυσης της εμπορικής διαφο-
ράς, γεγονός που θα προαγάγει την οικονο-
μία και την παροχή υπηρεσιών στον τόπο
μας».

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας

Τάξεως Ιωνάς Νικολάου ανέφερε ότι συζη-
τήθηκαν μέτρα αναφορικά με την εκτέλεση
των δικαστικών αποφάσεων, επισημαίνοντας
ότι «η δικαιοσύνη δεν απονέμεται μόνο με
την έκδοση της απόφασης σε δικαστική δια-
φορά, αλλά η απονομή της περιλαμβάνει την
αποκατάσταση της οποιασδήποτε ζημιάς ή
την καταβολή της οποιασδήποτε οφειλής
προς τον πιστωτή». Για τον λόγο αυτό, ση-
μείωσε, συζητήθηκαν μέτρα, τα οποία μπο-
ρούν να επιταχύνουν ή να διευκολύνουν την
εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων, ανα-
φέροντας ότι έγινε και συζήτηση για τους δι-
καστικούς επιδότες, οι οποίοι εκτελούν τις
δικαστικές αποφάσεις. 

Αναφορά έγινε στο σημαντικό αριθμό
υποθέσεων που έχουν συγκεντρωθεί στα
ποινικά δικαστήρια, οι οποίες επιβαρύνουν
το πινάκιο των δικαστηρίων, με αποτέλεσμα
αυτό να μην μπορεί να ανταποκριθεί στην
εκδίκασή τους σε επιτρεπτό χρόνο. Συστά-
θηκε επιτροπή για αξιολόγηση των υποθέ-
σεων που καταχωρούνται στα δικαστήρια.
Το τελευταίο διάστημα, καταχωρείται ση-
μαντικός αριθμός ιδιωτικών ποινικών υπο-

θέσεων, σε σημείο που για την εκδίκασή τους
απασχολούνται τρεις ποινικοί δικαστές, και
οι οποίες καταλαμβάνουν όλων των ειδών
αδικήματα ή παραλείψεις που ιδιώτης επιθυ-
μεί την ποινική δίωξη υπόπτου προσώπου,
είπε. Θα μελετηθούν υποθέσεις που αφο-
ρούν αδικήματα εκδήλως φανερά και τα
οποία θα μπορούσαν να ρυθμιστούν με εξω-
δικαστικές ρυθμίσεις για αποφόρτιση του πι-
νακίου των δικαστηρίων. 

Επιπρόσθετα, έχει ζητηθεί από τα δικα-
στήρια να υποβάλουν, υπό τη μορφή στατι-
στικών στοιχείων, τον αριθμό των υποθέ-
σεων ανά κατηγορία υπόθεσης, τον χρόνο
καταχώρησης και τον χρόνο που απαιτήθηκε
για εκδίκασή τους και γενικά όλα εκείνα τα
στοιχεία που θα δώσουν επαρκή πληροφό-
ρηση για τους δείκτες απόδοσης των δικα-
στηρίων μας, ώστε να καταστεί δυνατή η
αξιολόγηση τόσο των μέτρων που έχουν λη-
φθεί, όσο και των αλλαγών που θα πρέπει να
προωθηθούν σε ορισμένες από αυτές τις
υποθέσεις ή διαδικασίες, κατέληξε ο Υπουρ-
γός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. n

Μέτρα εκσυγχρονισμού των δικαστηρίων 
και επιτάχυνσης της απονομής δικαιοσύνης
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Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ. 13

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει την επιστήμη ηλεκτρονικής υποδομής 
με συμφωνία με το Πρόγραμμα GEANT

ΗΕυρωπαϊκή Επιτροπή έχει υπογράψει συμφωνία για
την τρέχουσα φάση του προγράμματος GEANT,
GN4-1, το οποίο θα ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του

2016. Το Κυπριακό Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Δίκτυο
(ΚΕΑΔ - www.cynet.ac.cy), ανήκει στην κοινοπραξία των
Εθνικών φορέων που έχουν αναπτύξει και διαχειρίζονται το
GEANT και αξιοποιεί τις υπηρεσίες του προς όφελος της Κύ-
πρου.

Σε δήλωση του ο επικεφαλής του τομέα ηλεκτρονικών
υποδομών στο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Augusto Bur-
gueno Arjona, ανάφερε ότι είναι ιδιαίτερα ευτυχής που ανα-
κοινώνει την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ του προ-
γράμματος GEANT και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφού θα
ενδυναμωθεί ακόμη περισσότερο το Πανευρωπαϊκό Δίκτυο
Επιστημονικής Αριστείας καθώς και Ευρωπαϊκής Έρευνας
και καινοτομίας. Σημείωσε επίσης  ότι εξασφαλίζοντας Παγ-
κοσμίως ηγετική θέση διασύνδεσης μεταξύ της Ευρώπης και
του υπόλοιπου κόσμου για στήριξη της Παγκόσμιας Ερευ-
νητικής Συνεργασίας, το GEANT συνεχίζει να υποστηρίζει
τους ερευνητές και γενικά την κοινότητα στο να συμβάλει
στην στρατηγική Ανάπτυξης της Ευρώπης.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΚΕΑΔ, Καθηγητής Πανεπιστη-
μίου Κύπρου κ. Ανδρέας Πιτσιλλίδης ανέφερε ότι το πρό-
γραμμα GEANT, υλοποίησε και διαχειρίζεται, το Πανευρω-
παϊκό Δίκτυο υποδομής (communication network infra-
structure) προς όφελος της Ευρωπαϊκής Ερευνητικής και
Εκπαιδευτικής κοινότητας και  κατατάσσεται παγκόσμια ως
το πιο προηγμένο δίκτυο. Παρέχει παγκόσμια διασύνδεση
και μακρά ιστορία εκπλήρωσης των αναγκών της Ευρωπαϊ-

κής ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας που συμπερι-
λαμβάνει οργανισμούς όπως το CERN, το Νότιο Ευρωπαϊκό
Παρατηρητήριο, EUMESTAT και το Ευρωπαϊκό Μοριακό
Βιολογικό Εργαστήριο καθώς επίσης και προγραμμάτων σε
μερικά από τα μεγαλύτερα επιστημονικά προγράμματα της

εποχής μας όπως την έρευνα πυρηνικής αντίδρασης, αν-
θρώπινου γονιδιώματος, υγείας, υψηλής ενεργειακής φυσι-
κής, διαστημικής έρευνας, ασφάλειας τροφίμων αλλά και του
κινδύνου μόλυνσης της γης και αποτελεί πόλο έλξης και δια-
σύνδεσης για αντίστοιχα Εθνικά δίκτυα εκτός Ευρώπης.

Ο Διευθυντής του ΚΕΑΔ, Δρ Αγαθοκλής Στυλιανού ανέ-
φερε ότι «το GEANT αποτελεί σήμερα αναπόσπαστο και βα-
σικό εργαλείο για 50  εκατομμύρια χρήστες σε ολόκληρη την
Ευρώπη. Επίσης ανέφερε ότι η παροχή δικτύου με πολύ
ψηλές ταχύτητες και μια ολοκληρωμένη γκάμα υπηρεσιών
συμπεριλαμβανομένου την ασφάλεια, ταυτοποίηση και
εξουσιοδότηση το GEANT εξασφαλίζει την εμπιστοσύνη και
σιγουριά που θεωρείται απαραίτητη σε συνεργασίες μεταξύ
οργανισμών για μεταφορά πληροφοριών και υπηρεσιών
όπως υπολογιστικού νέφους. 

Το ΚΕΑΔ, ιδρύθηκε το 2000 με απόφαση του Υπουργικού
Συμβουλίου με στρατηγικό στόχο τη δημιουργία εθνικού
διαδικτύου και την παροχή υπηρεσιών προηγμένης ηλε-
κτρονικής υποδομής, για την υποστήριξη και ενδυνάμωση
της ερευνητικής και ακαδημαϊκής δραστηριότητας στην
Κύπρο και τη διασύνδεση της με το Ευρωπαϊκό ερευνητικό
και εκπαιδευτικό δίκτυο. Παρέχει προηγμένες υπηρεσίες
υποδομής ηλεκτρονικών επικοινωνιών και υψηλού επιπέδου
υπηρεσίες διαδικτύου προς την Ερευνητική, Ακαδημαϊκή και
Εκπαιδευτική κοινότητα της Κύπρου και επιτρέπει μέσω του
GEANT, συνεργασία και έρευνα μεταξύ ακαδημαϊκών και
ερευνητών στην Ευρωπαϊκή και Διεθνή Ερευνητική και Ακα-
δημαϊκή κοινότητα. Οι δράσεις του ΚΕΑΔ εμπίπτουν στις
δράσεις της Ψηφιακής Στρατηγικής της Κύπρου. n

ΗΥπηρεσία Ανταγωνισμού και Προ-
στασίας Καταναλωτών εν όψει των
εορτών των Χριστουγέννων, ενημε-

ρώνει τους καταναλωτές για προϊόντα, των
οποίων η ζήτηση και η χρήση είναι αυξημένη
κατά την περίοδο αυτή. 
Α. Συμβουλές για την αγορά/επιλογή
παιχνιδιών

Μην αγοράζετε παιχνίδια που δεν φέρουν
τη σήμανση CE πάνω στα παιχνίδια ή στη
συσκευασία τους. Η σήμανση CE αποτελεί
υποχρέωση για τον κατασκευαστή και δη-
λώνει ότι το παιχνίδι συμμορφώνεται με τις
ευρωπαϊκές απαιτήσεις ασφάλειας. 

Διαβάστε προσεκτικά τις προειδοποιήσεις
και τις οδηγίες. Οι προειδοποιήσεις και οι
οδηγίες παρέχουν σημαντικές πληροφορίες
για τον σωστό τρόπο χρήσης του παιχνιδιού,
την ηλικιακή ομάδα που προορίζεται το παι-
χνίδι και εάν απαιτείται η επίβλεψη από ενή-
λικα. Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες

για σωστή συναρμολόγηση και χρήση του
παιχνιδιού. Φυλάξετε τις οδηγίες και τις πλη-
ροφορίες που βρίσκονται στη συσκευασία
του παιχνιδιού.

Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν επι-
λέγετε παιχνίδια που προορίζονται για παι-
διά κάτω των 36 μηνών. Προσέξτε να είναι
σταθερή η κατασκευή του παιχνιδιού και βε-
βαιωθείτε ότι όλα τα μικρά τμήματα του παι-
χνιδιού δεν αφαιρούνται, επειδή τα παιδιά
αυτής της ηλικιακής ομάδας έχουν την τάση
να βάζουν τα παιχνίδια στο στόμα τους. Μην
αγοράζετε παιχνίδια με αιχμηρά σημεία και
άκρα. Ελέγξτε τις ενώσεις και τις άκρες του
παιχνιδιού και εάν υπάρχουν ελεύθερες κορ-
δέλες και κορδόνια στο παιχνίδι αφαιρέστε
τα, για να αποφύγετε τον κίνδυνο τραυματι-
σμού. 

Αποφύγετε την αγορά παιχνιδιών που
εκτοξεύουν αντικείμενα με μεγάλη κινητική
ενέργεια ή φέρουν φωτεινούς δείκτες Laser.

Β. Συμβουλές για την ασφαλή χρήση των
παιχνιδιών

Επιβλέπετε τα παιδιά όταν παίζουν και σι-
γουρευτείτε ότι τα παιχνίδια που χρησιμο-
ποιούν είναι κατάλληλα για την ηλικία και
τις ικανότητές τους. 

Αφαιρέστε και πετάξτε (ανακυκλώστε εάν
είναι δυνατόν) όλη τη συσκευασία του παι-
χνιδιού που περιέχει πλαστικές τσάντες,
χαρτόνια, πλαστικές θήκες. Σιγουρευτείτε
ότι τα παιδιά δεν παίζουν με την πλαστική
συσκευασία, που μπορεί να προκαλέσει
ασφυξία. 
Γ. Ασφαλής χρήση κεριών

Τα κεριά είναι από τη φύση τους επικίν-
δυνα προϊόντα που μπορεί να αποτελέσουν
αιτία πυρκαγιών με όλα τα συνεπακόλουθα.
Για το λόγο αυτό, η χρήση τους πρέπει να γί-
νεται πάντα με μεγάλη προσοχή.

Βασικές Οδηγίες Προφύλαξης για Κεριά
1) Τοποθετήστε τα κεριά σε όρθια θέση σε

μια άκαυστη και σταθερή βάση. 
2) Διαβάστε και ακολουθήστε προσεκτικά

όλες τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
3) Μην αφήνετε αναμμένα κεριά χωρίς

επιτήρηση. 
4) Κρατήστε τα αναμμένα κεριά μακριά

από εύφλεκτα αντικείμενα (χαρτιά, κουρτί-
νες, χαλιά κλπ.), παιδιά και κατοικίδια ζώα
και ρεύματα αέρος. 

5) Μην αφήνετε τα κεριά να καίγονται εν-
τελώς. 

6) Αφαιρέστε όλα τα υλικά της συσκευα-
σίας πριν τα ανάψετε. 

7) Μην μετακινείτε κεριά όταν είναι αναμ-
μένα ή ζεστά. 

8) Να είστε ιδιαίτερα προσεχτικοί με κεριά
που περιέχουν υλικά που μπορεί να είναι εύ-
φλεκτα. 
Δ. Χριστουγεννιάτικα στολίδια

Αν έχετε μικρά παιδιά, αποφύγετε στολί-
δια που είναι αιχμηρά ή εύθραυστα. n

Συμβουλές στους καταναλωτές για καλές γιορτές με ασφάλεια
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Μια αγωνιστική (11η)  ή αν προτιμάτε μια βδομάδα
είχε συγκάτοικο στο ρετιρέ του βαθμολογικού πί-
νακα ο ΑΠΟΕΛ την ΑΕΚ.

Στραβοπάτησε η ομάδα της Λάρνακας στην Λεμεσό με τη
λευκή ισοπαλία (0-0) με τον Απόλλωνα, ο ΑΠΟΕΛ το εκμε-
ταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο, αφού κέρδισε στο
‘Τάσος Μάρκου’ την Αγία Νάπα με 1-0 και επανήλθε μόνος
στην κορυφή με 29 βαθμούς, αφήνοντας την ΑΕΚ στους 27
βαθμούς.

Δεν ήταν μόνο οι γαλαζοκίτρινοι της Λευκωσίας που εκ-
μεταλλεύτηκαν την ισοπαλία της ΑΕΚ, αλλά και η Ανόρ-
θωση, που κέρδισε μέσα στο ‘Αντώνης Παπαδόπουλος’ τον
παθιασμένο και σκληροτράχηλο Άρη, με 2-1 και έπιασε στην
2η θέση (27β.) την ομάδα της Λάρνακας. Ο Απόλλωνας πα-
ρέμεινε για μια αγωνιστική στην 4η θέση, μόνος με 23 βαθ-
μούς, όμως τώρα νοιώθει πιο έντονα την ‘κόκκινη θύελλα’,
την Νέα Σαλαμίνα που κέρδισε την Δόξα Κατωκοπιάς στο
Μακάριο με 2-1 και ανέβηκε για πρώτη φορά μόνη στην 5η
θέση με 22 βαθμούς και ανέρχεται απειλητικά για ακόμα πιο
ψηλά στην βαθμολογία. Ουσιαστικά έχει κερδίσει μια θέση
στην πρώτη εξάδα, η ομάδα του Βαρωσιού, αφού απέχει από
την 7η Δόξα και Άρη, εννέα ολόκληρους βαθμούς και μόνο

αν αυτοκτονήσει θα χάσει την
εξάδα.

Να θυμίσουμε ότι στην πε-
ρίοδο 1992-93, οι ερυθρόλευ-
κοι ‘πετούσαν’. Σε μια εποχή
που η Ομόνοια, ο ΑΠΟΕΛ, ο
Απόλλων και η Ανόρθωση πά-
λευαν για τα σκήπτρα του κυ-
πριακού ποδοσφαίρου, η Νέα
Σαλαμίνα μπήκε σφήνα, Τερ-
μάτισε Τρίτη, ενώ με το τέλος
του Α΄ γύρου φιγούραρε στην
πρώτη θέση.

Για άλλο ένα παιχνίδι στην
έδρα της η Ομόνοια δεν μπό-
ρεσε να φθάσει στη νίκη (Πέμ-
πτη ισοπαλία) και κλώτσησε
την ευκαιρία να πλησιάσει
στον ένα βαθμό από την 4η

θέση. Έφερε ισοπαλία 2-2 με την Ένωση Παραλιμνίου και
παρέμεινε στην 6η θέση με 20 βαθμούς. Απογοήτευσε η
Ομόνοια που βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ, αλλά τε-
λικά πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας με τέρμα του Ρουσιά στο
84΄, που μπήκε αλλαγή στο 67΄.

Σπουδαίας σημασίας νίκη πήρε ο Ερμής Αραδίππου απέ-
ναντι στην Πάφο και πλέον η ομάδα του Νίκου Παναγιώτου
βλέπει τη συνέχεια με περισσότερη αισιοδοξία. Την κέρδισε
με 2-1 και ανέβηκε στην 10η θέση με 11β., ενώ η Πάφος πε-
ριορίστηκε στην 11η θέση με 10 βαθμούς.

Ο Εθνικός και η ΑΕΛ πνίγηκαν στο άγχος και έμειναν στο
0-0 σ’ ένα παιχνίδι γενικά μέτριο. Αποτέλεσμα που δεν ικα-
νοποιεί καμιά από τις δύο ομάδες, οι οποίες κόλλησαν στην
καυτή ζώνη με 9 βαθμούς και η συνέχεια αναμένεται δύ-
σκολη γι’ αυτές. Αμφότερες έχουν να γευτούν τη χαρά της
νίκης από την 4η αγωνιστική.
Μόνος πρώτος ο ΑΠΟΕΛ

Χωρίς να εντυπωσιάσει με την απόδοσή του, ο ΑΠΟΕΛ
έφυγε από το ‘Τάσος Μάρκου’ με νίκη σε βάρος της Αγίας
Νάπας (1-0) και ανέβηκε μόνος στην κορυφή της βαθμολο-
γίας, αφήνοντας δύο βαθμούς πίσω την ΑΕΚ και την Ανόρ-
θωση. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Κα-
βενάγκι (29΄). Ο Αργεντινός επιθετικός του ΑΠΟΕΛ αξιο-
ποίησε το πέναλτι που κέρδισε η ομάδα του σε χέρι του
Ρέινολντς. Ο ΑΠΟΕΛ εμφανώς κουρασμένος από την υπερ-
προσπάθεια στη Γερμανία δεν μπόρεσε να βάλει μεγάλη
πίεση στην Αγία Νάπα. Ήταν καλός στο Α΄ ημίχρονο και μέ-
τριος στο Β΄ ημίχρονο.
Χωρίς γκολ ο Απόλλων για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι

Ο Απόλλων κυνήγησε το γκολ, ζήτησε με μανία τη νίκη,
όμως η υπεροχή στο τέλος αποδείχτηκε ανούσια. Για τρίτο
συνεχόμενο παιχνίδι έμεινε στο 0-0 και έχασε άλλη μια ευ-

καιρία να… πατήσει
δυναμικά στο πρωτά-
θλημα. Όπως με τον
Ερμή και την Πάφο,
έτσι και με την ΑΕΚ,
οι κυανόλευκοι δεν
ικανοποίησαν στον
επιθετικό τομέα. Η
ΑΕΚ δεν εντυπω-
σίασε με την από-
δοση της κόντρα
στον Απόλλωνα,
αλλά το γεγονός ότι
πήρε ένα βαθμό σε
μια δύσκολη έδρα και
διατήρησε το αήτ-
τητό της στα εκτός
έδρας ματς, είναι θε-
τικό για τους Λαρνακείς.
Ακόμα πιο ψηλά η ‘Κυρία’

Δύσκολη, με μπόλικη δόση άγχους, αλλά υπερπολύτιμη
ήταν η νίκη που πέτυχε η Ανόρθωση επί του Άρη (2-1). Ένα
τρίποντο που προήλθε από στημένη φάση (Πελέ) αλλά
έστειλε την ‘Κυρία’ συγκάτοικο με την ΑΕΚ στους 27 βαθ-
μούς. Μια νίκη που δίνει μεγαλύτερη αξία στο μεγάλο ‘διπλό’
της προηγούμενης βδομάδας κόντρα στο ΑΠΟΕΛ και προσ-
δίδει μεγαλύτερη δυναμική και προοπτική στην Ανόρθωση.

Από νίκη σε νίκη η Νέα Σαλαμίνα
Το πιο αποφασιστικό ίσως βήμα κατάληψης μιας θέσης

στην πρώτη εξάδα έκανε η Νέα Σαλαμίνα. Το διπλό, πέμπτο
φετινό, επί της Δόξας, ήλθε να δώσει ακόμα μεγαλύτερη δυ-
ναμική στην ομάδα της Αμμοχώστου. Η φετινή Νέα Σαλα-
μίνα δείχνει χαρακτήρα όχι μόνο μέσα στον αγωνιστικό
χώρο, αλλά και έξω από αυτόν.  Το πιο χαρακτηριστικό πα-
ράδειγμα είναι η αντίδραση της ομάδας μετά τη βαριά (0-9)
όχι όμως και ασήκωτη, όπως αποδείχτηκε, ήττα από τον
ΑΠΟΕΛ.
Παλληκαρήσιο βαθμό πήρε η Ένωση

Παλληκαρήσιο βαθμό πήρε μέσα στην Λευκωσία η Ένωση
Παραλιμνίου υποχρεώνοντας την Ομόνοια σε οδυνηρή ισο-
παλία 2-2. Οι πράσινοι δεν απέδωσαν καλό ποδόσφαιρο στη
μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα κι αυτό κόστισε. Αποτέλε-
σμα ήταν να οπισθοχωρήσουν στην 6η θέση. Είναι αξιοση-
μείωτο πάντως ότι σε επτά παιχνίδια στο ΓΣΠ η Ομόνοια
μετρά δύο νίκες και πέντε ισοπαλίες. Ο Βέλγος κόουτς της
Ένωσης διατήρησε σ’ ένα δύσκολο παιχνίδι το αήττητό του
στο βυσσινί πάγκο και μετρά και μία νίκη επί του Εθνικού.
Βαθμολογικό άλμα ο Ερμής

Οι τρεις βαθμοί ήταν το μοναδικό ζητούμενο για τον Ερμή
Αραδίππου στο παιχνίδι με την Πάφο (2-1). Ο στόχος επε-
τεύχθη για τους ‘φτεροπόδαρους’ και ευτύχησαν να πανη-
γυρίσουν μια σπουδαία νίκη, με την οποία η ομάδα της Αρα-
δίππου έκανε βαθμολογικό… άλμα. Αντίθετα τα αισθήματα
για την Παφιακή ομάδα που ή ήττα τους έσπρωξε ακόμη πιο
κάτω στη βαθμολογία  και ‘γκρίζα σύννεφα’ άρχισαν να τη
σκεπάζουν. Ύστερα από 12 παιχνίδια πρωταθλήματος είναι
στους 10 βαθμούς.
Αγνοούν τη νίκη για 8η συνεχή αγωνιστική

Εθνικός και ΑΕΛ συνεχίζουν να αγνοούν τη νίκη. Μετά
τη μεταξύ τους λευκή ισοπαλία στο Δασάκι, έμειναν για 8η
συνεχή αγωνιστική μακριά από νικηφόρο αποτέλεσμα. Η τε-
λευταία φορά που κέρδισαν ήταν στην 4η αγωνιστική, όταν
ο Εθνικός επικράτησε της Αγίας Νάπας με 2-0 και η ΑΕΛ του
Ερμή με 1-0. Έκτοτε οι Αχνιώτες είχαν πέντε ήττες και μια
ισοπαλία και οι Λεμεσιανοί τέσσερις νίκες και δύο ισοπαλίες.
Η συνέχεια…

Η 13η αγωνιστική είναι και η τελευταία του Α΄ γύρου και
το ενδιαφέρον συγκεντρώνεται στο ΓΣΠ με το ντέρμπι του
Σαββάτου μεταξύ του ΑΠΟΕΛ και του Απόλλωνα. Τα άλλα
έξι παιχνίδια έχουν το δικό τους ενδιαφέρον, αλλά δεν είναι
ντέρμπι…

Η Ένωση Παραλιμνίου θα φιλοξενήσει στο ‘Τάσος Μάρ-
κου’ την Ανόρθωση και το παιχνίδι είναι ανοικτό για οποι-

οδήποτε αποτέλεσμα, αφού οι γηπεδούχοι όπως παρουσιά-
στηκαν με την Ομόνοια, έχουν πολύ καλή αγωνιστική πει-
θαρχία. Μάλιστα με την ‘Κυρία’ επιστρέφουν πέντε παίκτες
που δεν αγωνίστηκαν στην Λευκωσία κάτι που τους δίνει
ακόμα μια νέα δυναμική για θετικό αποτέλεσμα. Η ‘Κυρία’
πρέπει να βελτιωθεί και να αφήσει πίσω της την μέτρια εμ-
φάνιση με τον Άρη, αν θέλει να φύγει με το τρίποντο και να
διατηρηθεί στις πρώτες βαθμολογικές θέσεις.

Η ΑΕΚ θα έχει για αντίπαλό της τον Ερμή (το παιχνίδι θα
διεξαχθεί τη Δευτέρα 7/12) και αναμένεται με ενδιαφέρον
αφού οι Αραδιπιώτες, βελτιώθηκαν και στα τελευταία δύο
παιχνίδια είναι αήττητοι. Αντίθετα, η ομάδα της Λάρνακας
παρουσιάζεται μέτρια γενικά στα δύο τελευταία ματς.

Στο Τσίρειο, ΑΕΛ και Ομόνοια καίγονται κυριολεκτικά για
τους βαθμούς, για διαφορετικούς λόγους. Οι γηπεδούχοι
που αγνοούν τη νίκη εδώ και οκτώ συνεχείς αγώνες με απο-
τέλεσμα να παραμείνουν στην επικίνδυνη ζώνη του υποβι-
βασμού και η Ομόνοια για να διατηρηθεί κοντά στους πρω-
τοπόρους και να εκμεταλλευτεί τυχόν… στραβοπάτημά
τους.

Στο ‘Αμμόχωστος’, η Νέα Σαλαμίνα θα έχει για αντίπαλό
της τον Εθνικό Άχνας και με μια νέα επιτυχία θα βάλει γερά
θεμέλια για το πρώτο γκρουπ των πλέι-οφ, και γιατί όχι για
μια θέση στην… Ευρώπη. Ο Εθνικός θα προσπαθήσει για το
‘Χ’ περισσότερο για να ανακάμψει αγωνιστικά.

Επιστροφή στα τρίποντα θα επιδιώξει ο Άρης μετά τις δύο
συνεχείς ήττες από Ομόνοια και Ανόρθωση, για να διατηρή-
σει την βαθμολογική του θέση. Θα έχει για αντίπαλό του την
ουραγό Αγία Νάπα.

Νίκη και μόνο νίκη, που είναι μονόδρομος για την Πάφο,
αν θέλει να ελπίζει στη συνέχεια για παραμονή στην Α΄ Κα-
τηγορία. Αντίπαλος της η Δόξα, μια ομάδα που γενικά είναι
στα… μέτρα της. Από την άλλη, οι φιλοξενούμενοι, με νίκη,
θα ξεφύγουν αρκετά από την επικίνδυνη ζώνη του υποβιβα-
σμού.
ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Το βιολί της η Καρμιώτισσα

Ακάθεκτη συνεχίζει την πορεία της στο πρωτάθλημα της
Β΄ Κατηγορίας η Καρμιώτισσα Πολεμιδιών, ευρισκόμενη
στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα με 30 βαθμούς.
Στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής νίκησε δύσκολα με 1-0
και την Ε.Ν. Παρεκκλησιάς. Στο Ζακάκι η ΑΕΖ φάνηκε αφι-
λόξενη αφού κέρδισε τον Οθέλλο Αθηένου με 3-2 και πέ-
ρασε μόνη στην 3η θέση με 24 βαθμούς.

Στην 2η θέση πέρασε για πρώτη φορά η Αναγέννηση Δε-
ρύνειας με 26 βαθμούς, αφού κέρδισε τον Διγενή Ορόκλινης
με 2-0.

Σπουδαία βαθμολογική εκτός έδρας νίκη πέτυχε ο Ολυμ-
πιακός που δάμασε την ΠΑΕΕΚ Κερύνειας με 1-0 και πέρασε
στην 5η θέση με 22 βαθμούς. Στα άλλα παιχνίδια, Ε.Ν.Α.Δ.
και ΘΟΪ έμειναν στο ισόπαλο 1-1, όπως επίσης και η Ομό-
νοια Αραδίππου με τον ΑΣΙΛ 1-1.
Γ΄ Κατηγορία

Στο πρωτάθλημα της Γ΄ Κατηγορίας ο πρώτος Ακρίτας
Χλώρακας πέρασε νικηφόρα από τα Λύμπια, κερδίζονται την
τοπική ομάδα με 2-0 και έφθασε στους 24 βαθμούς. Την 2η
θέση την μοιράζονται δύο ομάδες με 22 βαθμούς. Είναι ο
Χαλκάνορας Ιδαλίου που νίκησε την Ερήμη με 1-0 και η
Αλκή εκτός έδρας με 3-2 την Ε.Ν.Υ.Δ. Ύψωνα. Νέα ήττα για
την ΜΕΑΠ Π. Χωρίου, αυτή τη φορά έχασε εκτός έδρας από
τον Π.Ο. Ξυλοτύμπου με 2-0 και πέρασε για πρώτη φορά
στην 4η θέση με 20 βαθμούς.

Τα άλλα αποτελέσματα είναι: Αχυρώνας – Διγενής Μόρ-
φου 0-0, Π.Ο. Ορμήδειας – ΑΠΕΠ 3-2, Εθνικός Λατσιών –
Αμαθούς Αγίου Τύχωνα 0-0 και Εθνικός Άσσιας – Ηρακλής
Γερολάκκου 3-2.
ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΣΤΟΚ

Εντυπωσιακός ο πρωτοπόρος Λειβαδιακός συνέτριψε τον
Σπάρτακο με 5-0 και συνέχισε την ανοδική του πορεία προς
την κατάκτηση του τίτλου, έχοντας 30 βαθμούς. Νίκη πέτυχε
και η 2η στον βαθμολογικό πίνακα ομάδα της Πέγειας επί
της ΑΕΝ με 0-1 και έχει 25 βαθμούς. Στην 3η θέση με 22 βαθ-
μούς είναι η ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου που πήρε τη νίκη επί του
Άδωνη (απεχώρησε) με 3-0. n

Ξανά μόνος στην κορυφή ο ΑΠΟΕΛ
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Tι είπαν... Tι έγραψαν
Δεν εγκαταλείπω την ελπίδα για την προ-
οπτική ευόδωσης των προσπαθειών που κα-
ταβάλλονται στις συνομιλίες για το κυ-
πριακό. 
Νίκος Αναστασιάδης,
Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Συνεχίζουμε να κοιτάμε με ελπίδα το μέλλον

στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων.

Μουσταφά Ακιντζί,

Ηγέτης της Τ/Κ κοινότητας.

Οι ηγέτες έχουν επιτύχει μια καλύτερη κα-

τανόηση των ανησυχιών ο ένας του άλλου.

Έσπεν Μπαρθ Άιντα,

Ειδικός Αντιπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ.

Η ελληνική κυβέρνηση υποστηρίζει τη δη-
μιουργία κράτους της Παλαιστίνης στα σύ-
νορα του1967.
Αλέξης Τσίπρας,
Πρωθυπουργός της Ελλάδας.

Η κατάρριψη του ρωσικού μαχητικού συνι-
στά μια πισώπλατη μαχαιριά που μας επέφε-
ραν οι συνεργοί των τρομοκρατών που δεν
θα μείνει ατιμώρητη.
Βλαντιμίρ Πούτιν,
Πρόεδρος της Ρωσίας.

Βλέπω προσχεδιασμένη πρόκληση πίσω από

την κατάρριψη του SU-24.

Σεργκέι Λαβρόφ,

ΥΠΕΞ της Ρωσίας.

Δεν θα μείνουμε σιωπηλοί στην παραβίαση

των συνόρων μας. 

Ταγίπ Ερντογάν, 

Πρωθυπουργός της Τουρκίας.

Η Βρετανία βρίσκεται στην κορυφαία κατη-
γορία των χωρών που είναι στο στόχαστρο
των τζιχαντιστών. 
Ντέιβιντ Κάμερον, 
Πρωθυπουργός της Βρετανίας.

μοιράζει εκατομμύρια
βοηθά τον τόπο μας

Tο Kρατικό Λαχείο

Το διεθνές συνδικαλιστικό κίνημα πρωτοστατεί στις
κινητοποιήσεις για αντιμετώπιση των αρνητικών επι-
πτώσεων των κλιματικών αλλαγών όχι μόνο στην κα-

θημερινότητα της εποχής μας αλλά και με πλήρη επίγνωση
του γεγονότος ότι εάν οι γενεσιουργές αιτίες των αλλαγών
αφεθούν ανεξέλεγκτες να συνεχιστούν η επιβίωση της αν-
θρώπινης ζωής στον πλανήτη τίθεται εν αμφιβόλω. ΄Ηδη οι
κλιματικές αλλαγές σε συνεχώς κλιμακούμενη συχνότητα
αλλά και σφοδρότητα έχουν προκαλέσει και συνεχίζουν να
προκαλούν ανυπολόγιστες απώλειες σε παγκόσμια κλίμακα
με αποτέλεσμα έστω και με καθυστέρηση την ευαισθητοποί-
ηση της διεθνούς κοινότητας η οποία με βραδείς ρυθμούς
αφυπνίζεται και διαβουλεύεται για τα μέτρα που πρέπει να
ληφθούν. Στα πλαίσια αυτά εντάσσεται και η ενεργοποίηση
τους διεθνούς οργανισμού και οι προγραμματισμοί για παγ-
κόσμια δράση. 

΄Εχει επιστημονικά τεκμηριωθεί ότι οι κλιματικές αλλαγές
και τα καταστροφικά ακραία καιρικά φαινόμενα που έχουν
γίνει μόνιμο χαρακτηριστικό της εποχής μας οφείλονται στις
ανεξέλεγκτες εκπομπές επικίνδυνων αερίων και ρύπων από
πηγές παραγωγής ενέργειας, βιομηχανίες και προϊόντα τους
όπως και από οχήματα. 

Τον κώδωνα του κινδύνου είχε από πολλού κρούσει το διε-
θνές συνδικαλιστικό κίνημα το οποίο με ικανοποίηση κατα-
γράφει την εμπλοκή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και
την τάση για καθορισμό μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου εκ-
πομπής ρύπων. 

Παρεμφερής επίπτωση των αλλαγών αλλά και των μέτρων
που προωθούνται είναι και τα αρνητικά επακόλουθα στην
απασχόληση και η προοπτική αυτή ιεραρχείται στις προτε-
ραιότητες το διεθνούς συνδικαλιστικού κινήματος. Ειδικό-
τερα στην Ευρώπη οι κοινωνικοί εταίροι έχουν δημιουργήσει
κοινές ομάδες μελέτης για να καθορίσουν γραμμή πλεύσης
η οποία αφενός θα αποτρέψει καταστροφικές επιπτώσεις

στην απασχόληση και αφετέρου θα συμβάλει στη διαφύλαξη
της βιομηχανικής παραγωγής με όλα τα άμεσα θετικά επα-
κόλουθα γενικότερα στην απασχόληση. 

Στα πλαίσια αυτά οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις EPSU
και IndusriALL εκ μέρους των εργαζομένων και EURELEC-
TRIC εκ μέρους των επιχειρήσεων παραγωγής ηλεκτρισμού
συμφώνησαν μέτρα μείωσης και προσαρμογής προς όφελος
των μελών τους ώστε να διασφαλίζεται ομαλή κοινωνική με-
τάβαση σε συντηρήσιμη και ταυτόχρονα οικονομικότερη
διαδικασία αντιμετώπισης του θέματος φιλική προς την οι-
κονομία. 

Το έντονο αίτημα των εργαζομένων για λήψη αποτελε-

σματικών μέτρων παγκόσμιας εφαρμογής επανάλαβε το ορ-
γανωμένο δημοσιοϋπαλληλικό συνδικαλιστικό κίνημα και
στις εκδηλώσεις της περασμένης Κυριακής στο Παρίσι όπου
συνήλθε η σύνοδος κορυφής του Οργανισμού Ηνωμένων
Εθνών για τις κλιματικές αλλαγές. Την ενεργό εμπλοκή των
συνδικαλιστικών οργανώσεων του δημόσιου τομέα συντο-
νίζει η Διεθνής Δημοσίων Υπηρεσιών (PSI). n

Πρωτοπορεί το Συνδικαλιστικό Κίνημα
στο αίτημα για τις αλλαγές στο κλίμα

Ηάτυπη ομάδα νέων Youth Dynamics, αποτελούμενη
από 22 μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων της Κύπρου
και οκτώ συνοδούς, πραγματοποίησε από 11 έως 15

Νοεμβρίου 2015 επίσκεψη στην καρδιά της Ευρώπης, στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες.

Η επίσκεψη είχε ως βασικό στόχο τη γνωριμία με το Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η οποία περιελάμβανε σχετική ξενά-
γηση στην αίθουσα της Ολομέλειας και ενημέρωση από το
Γιώργο Στυλιανού, υπεύθυνο του τμήματος επισκέψεων του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες. Κατά τη διάρ-
κεια της ενημέρωσης οι συμμετέχοντες είχαν επίσης την ευ-
καιρία να συνομιλήσουν με Κύπριους Ευρωβουλευτές, με
τους οποίος χωρίς καμία κομματική τοποθέτηση συζήτησε
καίρια θέματα απαντώντας σε ερωτήματα των συμμετεχόν-
των.

Η επίσκεψη πλαισιώθηκε από ένα ευφάνταστο διαδρα-
στικό παιχνίδι ρόλων στο Parlamentarium, όπου μαθητές και
συνοδοί συνομίλησαν, επιχειρηματολόγησαν και μυήθηκαν

βιωματικά στους τρόπους λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης. Με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας
έγινε αισθητή η ανάγκη των λαών της Ευρώπης να έχουν
κοινή πορεία στο γρήγορα μεταβαλλόμενο παγκόσμιο περι-
βάλλον. n

Επίσκεψη νέων Youth Dynamics
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες


