
Συναδέλφισσες,
Συνάδελφοι,

Σε λίγες μέρες αποχαιρετούμε το 2015 με την προσδο-
κία ότι ο νέος χρόνος θα φέρει ευνοϊκότερες ρυθμίσεις
στα πολλά προβλήματα που ταλανίζουν τους εργαζό-

μενους  αλλά  και  γενικότερα  το  σύνολο  του    Κυπριακού
λαού. Παράλληλα ανασκοπούμε την όλη πορεία του παλαιού
χρόνου και τη δική μας δράση και κρίνουμε πως με την  πο-
λιτική που ακολουθήσαμε τα τελευταία τέσσερα χρόνια κα-
ταφέραμε  να  συγκρατήσουμε  τα  πλήγματα  κατά  των  δι-
καιωμάτων μας και να κρατήσουμε  ανοικτή την προοπτική
για πλήρη αποκατάσταση τους   στο μέλλον. 
Ασφαλώς οι εξελίξεις στο χρόνο που μας έρχεται δεν κα-

θορίζονται μόνο από  τη δική μας στάση και πολιτική.  Η
ανοικτή οικονομία μας, οι διασυνδέσεις μας  με την Ενωμένη
Ευρώπη αλλά και ευρύτερα  η άμεση εξάρτησή μας από  τα
όσα συντελούνται και διαμορφώνονται στο διεθνές επίπεδο,
αναπόδραστα μάς εμπλέκουν και μας καθιστούν ιδιαίτερα
ευάλωτους στις εξελίξεις αυτές.  
Είναι σαφέστατα τα μηνύματα από την εμπλοκή των με-

γάλων δυνάμεων  του πλανήτη στις εξελίξεις  στην ευρύτερη
μας περιοχή στην οποία ακραίες εθνικιστικές και θρησκευ-
τικές δοξασίες  δεν είναι  μόνο πρόξενοι φονικών συγκρού-
σεων,   αλλά και η γενεσιουργός αιτία   για το άνευ   προ-
ηγουμένου  μεταναστευτικό κίνημα από τους χώρους των

συγκρούσεων,  κυρίως προς
την Ευρώπη, με όλα τα δυ-
σμενή επακόλουθα. 
Η μικρή μας πατρίδα δεν

μπορεί να είναι  αμέτοχη στις
εξελίξεις αυτές. Οι πρωτοφα-
νείς  μεταναστευτικές  ροές
έχουν  ήδη  καταγράψει  και
στη δική μας περίπτωση τις
επιπτώσεις τους  τόσο στον
οικονομικό όσο και στον ευ-
ρύτερο    κοινωνικό  τομέα.
Αλλά και στο πολεμικό πεδίο
η Κυπριακή Δημοκρατία δεν παρέμεινε αμέτοχη. Σε από-
σταση ακοής σχεδόν βρίσκονται οι κλιμακούμενες  πολεμι-
κές επιχειρήσεις κατά των ακραίων τζιχαντιστών  του Ισλα-
μικού    κράτους  και  η  όλη  θαλάσσια  περιοχή  μας  έχει
συγκεντρώσει μονάδες των πολεμικών στόλων και όπλων
των μεγάλων δυνάμεων.  
Αναπόφευκτα οι  εξελίξεις αυτές    επηρεάζουν   και τους

προγραμματισμούς μας για τον επόμενο χρόνο. Μας καλούν
σε  συνεχή  εγρήγορση  και  στενή  παρακολούθηση  των
όποιων  γεγονότων και προοπτικών σε σχέση μια με τους
σχεδιασμούς και την πορεία που θα καθορίσουμε και για τα
εργασιακά μας θέματα. 
Στον  οικονομικό  τομέα  οι  διεθνείς  οίκοι  αξιολόγησης

έχουν καταγράψει βελτιωμένους δείκτες στην κυπριακή οι-
κονομία που δικαιολογούν κάποια ελαφρά προς τα άνω ανα-
βάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας  της χώρας μας αλλά
επισημαίνουν ταυτόχρονα  ότι η όλη προοπτική είναι αβέ-
βαιη λόγω συνέχισης έστω και σε σχετικά χαμηλότερα πο-
σοστά της ανεργίας,   της ανεπαρκούς αναπτυξιακής προ-

οπτικής αλλά και των προβλημάτων του τραπεζικού τομέα. 
Στα πλαίσια αυτά και με τους περιορισμούς που επιβάλ-

λουν  οι προοπτικές  για το νέο χρόνο,   διεθνείς και εγχώ-
ριες, παραμένουμε  σε  συνεχή επαγρύπνηση και συνέχιση
της πάγιας  πολιτικής και  τακτικής μας για διασφάλιση δι-
καιωμάτων εν  αναμονή, με βάσιμες προσδοκίες, των απο-
φάσεων της δικαιοσύνης στις προσφυγές μας κατά των άδι-
κων και εν πολλοίς παράνομων περικοπών και καταργήσεων
σε  δικαιώματα  που  ήσαν  το  αποτέλεσμα    μακροχρόνιων
αγώνων και κατακτήσεων, προσβλέποντας σε επανάκτηση
τους. 
Με ικανοποίηση σημειώνουμε ότι με δική μας παρέμβαση

απετράπησαν αρνητικές εξελίξεις κατά των εργαζομένων στο
χρόνο που φεύγει. Είναι ανοικτά ασφαλώς πολλά μέτωπα,
σε ζωτικούς τομείς δημόσιων υπηρεσιών. Παραμένουμε στα-
θεροί στις πάγιες θέσεις μας και με συνέπεια και υπευθυνό-
τητα διαβεβαιώνουμε ότι θα συνεχίσουμε να χαράσσουμε
τους προγραμματισμούς  και τις πολιτικές μας με μοναδικό
μας στόχο την προώθηση των καλώς νοούμενων συμφερόν-
των των μελών μας και γενικότερα του ευρύτερου κοινωνι-
κού συνόλου.
Με πλήρη επίγνωση των προοπτικών από τις διεθνείς και

τοπικές εξελίξεις αποχαιρετούμε τον παλιό  χρόνο, γιορτά-
ζουμε τις μέρες αυτές της ελπίδας και της χαράς και επανα-
τονίζουμε την προσήλωση μας στις διακηρυγμένες θέσεις και
αρχές μας. 

Συναδέλφισσες,
Συνάδελφοι, 
Εύχομαι σε όλες και όλους Χαρούμενα Χριστούγεννα και

Ευτυχισμένο τον Καινούριο Χρόνο με την οικογένεια σας,
τα παιδιά σας και όλους τους δικούς σας. n
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Του Γλαύκου Χατζηπέτρου,
ΓΓ της ΠΑΣΥΔΥ

ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ

Αγαπάς την Κύπρο;

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

Κλείνουμε ένα χρόνο συνεχών προσπαθειών
με προσδοκίες για ένα  καλύτερο  2016

Η διμέτωπη σύγκρουση είναι ένας διαχρο-
νικός εφιάλτης της πολίτικης ελίτ στο Βε-
ρολίνο από την πρώτη ενοποίηση της Γερ-
μανίας το 1870  (άρθρο στην Ημερήσια).
σελ. 3

Τα δύο μέτωπα του Βερολίνου

Σε εκδήλωση που διοργανώθηκε από το ΓΣΖ,
τιμήθηκε ο κορυφαίος Κύπριος διαλεκτικός
ποιητής Δημήτρης Λιπέρτης, με την ευκαιρία
της συμπλήρωσης 80 χρόνων από τις εμβλη-
ματικές εκδηλώσεις, που πραγματοποιήθηκαν
το 1935 στη Λάρνακα. σελ. 12

Σύζευξη αθλητισμού με πολιτισμό 
στο Αθλητικό Μουσείο ΓΣΖ

Πρόθυμη για μεταρρυθμίσεις θεωρεί την
ελληνική κυβέρνηση ο επικεφαλής του Ευ-
ρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης Κλάους
Ρέγκλινγκ, παρά τις πρόσφατες καθυστε-

ρήσεις που σημειώθηκαν στο πρόγραμμα.  σελ. 11

Ρέγκλινγκ: Πρόθυμη για μεταρρυθμίσεις 
η ελληνική κυβέρνηση

Γιορτάζει και ο Δ.Υ.

Η σημερινή  μας  έκδοση
είναι  η  τελευταία  για  το
2015. Η επόμενη μας έκ-
δοση θα κυκλοφορήσει το
πρώτο  δεκαήμερο  του
2016.
Ευχόμαστε σε όλους, συ-
ναδέλφισσες/συναδέλφου
και  σε  όλο  το  Κυπριακό
λαό Χαρούμενα Χριστού-
γεννα  και  Ευτυχισμένο
του Καινούριο Χρόνο.



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

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

ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΠΑΣΥΔΥ) 

ΤETAΡΤΗ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20152

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

Στη συνεδρία του στις 14 Δεκεμβρίου
το Υπουργικό Συμβούλιο, αποφάσισε
την περαιτέρω αξιοποίηση ηλεκτρονι-

κών εφαρμογών σε ό,τι αφορά τις εργασίες
συντονισμού και παρακολούθησης της προ-
όδου υλοποίησης του κυβερνητικού έργου. 

Επίσημη ανακοίνωση επισημαίνει ότι, μετά
την πάροδο 10 περίπου μηνών από την
πρώτη ηλεκτρονική συνεδρία του Υπουργι-
κού Συμβουλίου και την ταυτόσημη επιτυχή
μετάβασή του από τις χειρόγραφες στις ηλε-
κτρονικές συνεδρίες, το Υπουργικό Συμβού-
λιο, με τη νέα απόφαση, του δίνει συνέχεια
στις προσπάθειες για επίτευξη του ευρύτε-
ρου στόχου της ηλεκτρονικής διακυβέρνη-
σης.

Η λήψη της συγκεκριμένης απόφασης εν-
τάσσεται στο ευρύτερο μεταρρυθμιστικό
πρόγραμμα της Κυβέρνησης και εδράζεται
στο πλαίσιο της πολιτικής βούλησης των συ-
στηματικών και επίμονων προσπαθειών για
μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμό της Δημό-
σιας Υπηρεσίας. Ως εκ τούτου, η συγκεκρι-
μένη δράση αποσκοπεί στον εξορθολογισμό
υφιστάμενων διαδικασιών και ακολουθού-
μενων πρακτικών προς ένα καινούργιο πλαί-

σιο πολιτικής που θα στοχεύει στη συνεχώς
καλύτερη και πιο ποιοτική αξιοποίηση
πόρων και ανθρώπινου δυναμικού, υιοθε-
τώντας καινούργιες πρακτικές προς όφελος
του πολίτη.

Αναφέρεται σχετικά ότι οι συναφείς εργα-
σίες που αφορούν τον συντονισμό και την
παρακολούθηση του συνολικού κυβερνητι-
κού έργου έχουν ανατεθεί στη Γραμματεία
του Υπουργικού Συμβουλίου, υπό την πολι-
τική ευθύνη του Υφυπουργού παρά τω Προ-
έδρω, στη βάση σχετικής απόφασης του
Υπουργικού Συμβουλίου που λήφθηκε στις
3/3/2015. 

Η διεκπεραίωση των συγκεκριμένων ερ-
γασιών θα συνεχίσει να πραγματοποιείται
στο ίδιο πλαίσιο λειτουργίας, ωστόσο με τη
νέα του απόφαση, το Υπουργικό Συμβούλιο
τερματίζει τη χρήση και διακίνηση έντυπου
υλικού για τον συντονισμό και για την κα-
ταγραφή και την παρακολούθηση της πο-
ρείας του συνολικού έργου της σημερινής
διακυβέρνησης και σηματοδοτεί την έναρξη
της ηλεκτρονικής διαχείρισης των εν λόγω
εργασιών, ενώ, εφεξής, θα παρέχεται επικαι-
ροποιημένη σχετική πληροφόρηση σε όλα

τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και
την Προεδρία, ανά πάσα στιγμή.

Η υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης
αλλάζει άρδην τον τρόπο λειτουργίας της
Δημόσιας Υπηρεσίας, μέσω της απλοποίησης
των πολύπλοκων και χρονοβόρων παραδο-
σιακών διαδικασιών και εκτιμάται ότι θα κα-
ταστήσει τις καθ’ ύλην αρμόδιες Αρχές πιο
αποτελεσματικές ως προς το βαθμό υλοποί-
ησης του κυβερνητικού έργου στο σύνολό
του και, συνακόλουθα, θα προσφέρει μεγα-
λύτερα παραγωγικά αποτελέσματα. 

Παράλληλα, η μετεξέλιξη αυτή αναμένε-
ται ότι θα επιφέρει σημαντικές εξοικονομή-
σεις ειδικότερα σε ό,τι αφορά στις συνολικές
απαιτήσεις των εργασιών του Υπουργικού
Συμβουλίου, ενώ, πρόσθετα, η καινούργια
μεταρρυθμιστική δράση πιστεύεται ότι θα
συμβάλει, ουσιαστικά και δραστικά στην πά-
ταξη της γραφειοκρατίας, την εξάλειψη των
αλληλοεπικαλύψεων και τη μείωση των δα-
πανών και του κόστους λειτουργίας της δη-
μόσιας διοίκησης. n

Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου
Περαιτέρω αξιοποίηση ηλεκτρονικών εφαρμογών στη λειτουργία 
της Δημόσιας Υπηρεσίας αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο

Την περασμένη Παρασκευή πραγμα-
τοποιήθηκε χριστουγεννιάτικη εκδή-
λωση, στο Υπουργείο Εξωτερικών, τα

έσοδα της οποίας προορίζονται για φιλαν-
θρωπικό σκοπό. 

Η Χορωδία Senior Choir of English
School, υπό τη διεύθυνση της κας Τελλάλη,

τραγούδησε με εξαιρετική επιτυχία κάλαντα
και εορταστικά τραγούδια για το προσωπικό
του Υπουργείου Εξωτερικών.

Τα έσοδα από τις εισφορές του προσωπι-
κού του Υπουργείου προορίζονται για τον
φιλανθρωπικό οργανισμό “Make a Wish”,
στη μνήμη του αδόκητα αποβιώσαντος μα-
θητή του σχολείου Γιώργου Μιχαήλ. n

Εκδήλωση στο Υπ. Εξωτερικών
για φιλανθρωπικό σκοπό

Παρόλο που ανακοινώθηκε ότι οι μι-
σθοί και οι συντάξεις του μηνός Δε-
κεμβρίου 2015 θα βρίσκονται στους

λογαριασμούς των δικαιούχων μέχρι την
Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2015, μετά από από-
φαση του Υπουργού Οικονομικών οι μισθοί
και οι συντάξεις έχουν εμβαστεί στους τρα-
πεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων
κατά τη διάρκεια του 24ώρου της περασμέ-
νης Παρασκευής, 18 Δεκεμβρίου 2015, σύμ-
φωνα με τα τραπεζικά πρωτόκολλα και ήσαν
στη διάθεση των δικαιούχων από το Σαββα-
τοκύριακο, 19-20 Δεκεμβρίου.

Το Υπουργείο Εργασίας, ανακοίνωσε ότι οι
συντάξεις Δεκεμβρίου, μαζί με τη 13η σύν-

ταξη που παρέχονται από τις Υπηρεσίες Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων, είναι στη διάθεση των
δικαιούχων από την περασμένη Δευτέρα 21
Δεκεμβρίου 2015.

Με άλλη ανακοίνωση του το Υπουργείο
Εργασίας ενημερώνει τους δικαιούχους του
ΕΕΕ ότι το κανονικό μηνιαίο επίδομα του
ΕΕΕ, καθώς και το δώρο Χριστουγέννων
έχουν εμβαστεί στους τραπεζικούς τους λο-
γαριασμούς και είναι στην διάθεσή τους το
αργότερο από τις 18 Δεκεμβρίου 2015.

Επιπρόσθετα, οι επιταγές του κανονικού
μηνιαίου επιδόματος και το δώρο Χριστου-
γέννων έχουν ήδη αποσταλεί και στους Λή-
πτες Δημοσίου Βοηθήματος. n

Μισθοί και συντάξεις Δεκεμβρίου
στους λογαριασμούς των δικαιούχων

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
Ο Δημήτριος Χατζηκωστής, Πρώτος Τε-

λωνειακός Λειτουργός, προάγεται στη μό-
νιμη θέση Διευθυντή Τελωνείων, από την 1η
Δεκεμβρίου 2015.

Ο Ανδρέας Κυριάκου, Επιθεωρητής
Πλοίων Α',  προάγεται στη θέση Επιθεωρητή
Πλοίων Α', αναδρομικά από τις 15 Νοεμ-
βρίου 2005.
ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣH

Η Ελένη Χρυσάνθου, Νοσοκόμος, Γενικός
Νοσηλευτικός Κλάδος, αφυπηρέτησε από
τις 5 Δεκεμβρίου 2015.
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ, ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την κενή μό-
νιμη θέση Διευθυντή Γραφείου Τύπου και
Πληροφοριών. (Η θέση είναι Πρώτου Διορι-
σμού και Προαγωγής). 

Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α15:
€47.406, 49.325, 51.244, 53.163, 55.082,
57.001 και Α16: €52.026, 53.945, 55.864,
57.783, 59.702, 61.621 (Συνδυασμένες Κλί-
μακες). 
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙ-
ΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙ-
ΣΕΩΝ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για 20 κενές μό-
νιμες θέσεις Βοηθού Ασφαλιστικού Λει-
τουργού, Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλί-

σεων. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού). 
Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α2:

€10.858, 10.950, 11.042, 11.134, 11.226,
11.371, 11.667, 11.963, 12.259, 12.555,
12.851, 13.157, 13.584, Α5: €11.773, 12.265,
12.757, 13.309, 14.020, 14.731, 15.442,
16.153, 16.864, 17.575, 18.286, 18.997, 19.708
και Α7(ii): €16.591, 17.420, 18.249, 19.078,
19.907, 20.736, 21.565, 22.394, 23.223,
24.052, 24.881, 25.710, 26.539 (Συνδυασμέ-
νες Κλίμακες). 

Σημειώνεται ότι αναφορικά με τη μισθο-
δοσία αυτών που θα διοριστούν εφαρμόζον-
ται οι πρόνοιες των Νόμων περί της μη Πα-
ραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμι-
κών Αυξήσεων στους Μισθούς των

Αξιωματούχων και Εργοδοτουμένων και στις
Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής
Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου
Τομέα Νόμων του 2011 έως 2014. 

Η δημοσίευση των πιο πάνω κενών θέ-
σεων γίνεται ύστερα από την απόφαση του
Υπουργικού Συμβουλίου και τη μετέπειτα
γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογι-
σμού, για εξαίρεσή τους από τις πρόνοιες
των Νόμων περί της Απαγόρευσης Πλήρω-
σης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον
Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατά-
ξεις).

Αιτήσεις στην ΕΔΥ μέχρι τις 11 Ιανουα-
ρίου 2016. n
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Το στοίχημα της Νέας Δημοκρατίας 

Η αφύπνιση της κομματικής και εκλογικής
βάσης της Νέας Δημοκρατίας, στις δεδομέ-
νες συνθήκες, αποτελεί μια σημαντική εξέ-
λιξη που θα επιδράσει ευρύτερα τις πολιτι-
κές εξελίξεις. Όχι μόνο γιατί τα μέλη και οι
ψηφοφόροι μιας ιστορικής παράταξης  απο-
φάσισαν να πάρουν την τύχη στα χέρια τους,
αλλά γιατί κλείνει ένας κύκλος εσωστρέ-
φειας και αντιφατικής αντιπολιτευτικής τα-
κτικής.

Παρά τις αμφισβητήσεις που υπήρχαν για
την αποτελεσματικότητα μιας τόσο ανοικτής
διαδικασίας, το αποτέλεσμα τελικά δικαιώ-
νει αυτή την επιλογή. Σε μια περίοδο  όπου
όλες οι έρευνες  καταγράφουν την έντονη
δυσαρέσκεια των πολιτών, την τάση απομά-
κρυνσης και αποστράτευσης από τα κόμ-
ματα και την πολιτική γενικότερα, το γεγο-
νός ότι 400.000 πολίτες άφησαν τον καναπέ
και στήθηκαν στις ουρές για να ψηφίσουν
αυτόν που θεωρούσαν ως καλύτερο για την
παράταξη τους, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυν-
τικό. 

Την αγωνία και την ενεργητικότητα που
επέδειξαν τα μέλη και οι οπαδοί της ΝΔ
οφείλουν τώρα να τη διαχειριστούν οι δύο
υποψήφιοι ηγέτες της. Η αξιωματική αντι-
πολίτευση χρειάζεται αφενός να ανανεώσει
το πολιτικό και ιδεολογικό της οπλοστάσιο
και αφετέρου να απαλλαγεί από τα βαρίδια
και τις παθογένειες που την εμπόδιζαν να
επιτελέσει το ρόλο της.

Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι όλα τα
κόμματα που κλήθηκαν να διαχειριστούν την
κρίση, τραυματίστηκαν βαρύτατα από τα
λάθη, την ατολμία, την έλλειψη προσαρμο-
γής στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η
χώρα. Εξίσου σαφές είναι ότι η κοινωνία και
οι πολίτες απαιτούν την ανανέωση τους,
τόσο σε ιδέες και πολιτικές, όσο και σε πρό-
σωπα.

Οι δύο υποψήφιοι αρχηγοί της ΝΔ  έχουν
την ευκαιρία και τη δυνατότητα μέχρι τις 10

Ιανουαρίου να αποδείξουν ότι μπορούν να
διαχειριστούν με τον καλύτερο τρόπο, την
εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων τους. Με
ανοικτό διάλογο με επιχειρήματα, με συγκε-
κριμένες θέσεις για τα προβλήματα της
χώρας να πείσουν ότι μπορούν να ξαναδώ-
σουν την ελπίδα σε όσους τους εμπιστεύθη-
καν. Είναι στο χέρι τους, μακριά από τα συ-
νήθη κομματικά μαγειρεία, να πείσουν ότι
μπορούν να είναι οι ηγέτες που χρειάζεται
τόσο η παράταξη τους, όσο και η χώρα.

«ΤΟ ΒΗΜΑ»,
22.12.2015

l Ουδέν σχόλιον.
 

?

Τα δύο μέτωπα του Βερολίνου
Η διμέτωπη σύγκρουση είναι ένας δια-

χρονικός εφιάλτης της πολίτικης ελίτ στο
Βερολίνο από
την πρώτη
ε ν ο π ο ί η σ η
της Γερμανίας
το 1870. Μια
χώρα που
βρίσκεται στη
γεωγραφική

καρδιά της Ευρώπης σε εκτεταμένη κατά
κύριο λόγο πεδιάδα χωρίς φυσικά εμπόδια
έχει στο DNA της το σύνδρομο της διπλής
ταυτόχρονης απειλής, μιας απειλής που
έγινε σκληρή και οδυνηρή στο τέλος πραγ-
ματικότητα, δύο φορές στη διάρκεια του
20ού αιώνα.

Μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, το
1989-1991 τη δεύτερη ενοποίηση της Γερμα-
νίας, τη διεύρυνση της Ε.Ε. προς Βορρά το
1994 και προς την Ανατολική Ευρώπη το
2002, η γερμανική πολιτική ελίτ νόμιζε ότι
είχε ξαναβρεί τον ρυθμιστικό-σταθεροποι-
ητικό ρόλο προς όλα τα σημεία του ορίζοντα
που είχε διαμορφώσει ο Μπίσμαρκ, στη
μακρά θητεία του στην Καγκελαρία.

Σήμερα, όμως, δείχνουν το Βερολίνο να
έχει δύο ταυτόχρονα μέτωπα στην Ε.Ε. - Ευ-
ρωζώνη με προκλήσεις που συνιστούν
σκληρή εσωτερική δοκιμασία για την Χρι-
στιανοδημοκρατική Ένωση τον μείζονα
εταίρο του, υπό τη Μέρκελ, Μεγάλου Συνα-
σπισμού: 

Ο Νότος της Ευρωζώνης συν η Γαλλία αμ-

φισβητούν μετωπικά πλέον όχι μόνον τη
στρατηγική διαχείρισης της Κρίσης στην Ευ-
ρωζώνη που επέβαλε το Βερολίνο από την
άνοιξη του 2010 και μετά, αλλά το ίδιο το
Σύμφωνο Σταθερότητας και το Μάαστριχτ.
Η δημοσιονομική αυστηρότητα είναι πλέον
ασύμβατη με την κοινωνική και πολιτική
σταθερότητα στη Γαλλία και τον Νότο.

Η Ανατολική Ευρώπη, εντός και εκτός Ευ-
ρωζώνης, έχει σηκώσει εξέγερση κατά της
υποχρεωτικής ποσόστωσης στην κατανομή
προσφύγων που εισηγήθηκε η Μέρκελ. Πρό-
κειται για έναν συνδυασμό περιχαράκωσης,
ξενοφοβίας και ρατσισμού, αλλά και αυστη-
ρής προσήλωσης στην εθνική κυριαρχία, ένα
μείγμα που αποτυπώνεται ανάγλυφα στις
σημερινές κυβερνήσεις στη Βουδαπέστη και
στη Βαρσοβία.

Έτσι η Γερμανία στηρίζεται από τον Νότο
στο Προσφυγικό, που ελπίζει ότι το κόστος
της διαχείρισης μιας πρωτοφανούς ανθρω-
πιστικής καταστροφής συν το κόστος της
θωράκισης απέναντι στην τρομοκρατία θα
πείσουν το Βερολίνο για μια ρητή ή έστω
σιωπηλή χαλάρωση της δημοσιονομικής λι-
τότητας.

Την ίδια στιγμή, οι χώρες της Ανατολικής
Ευρώπης, εντός και εκτός Ευρωζώνης, με
πρωτοστατούντες τη Σλοβακία και τις τρεις
Βαλτικές επιδεικνύουν στην πολιτική λιτό-
τητας Σόιμπλε την ίδια αφοσίωση που οι
προκάτοχοί τους είχαν στο Μπρέζνιεφ και
ευελπιστούν να έχουν ως αντάλλαγμα την
μη περαιτέρω πίεση για εκχώρηση εθνικής
κυριαρχίας.

Αθροιστικά οι θέσεις του Νότου της Ευ-
ρωζώνης και της Ανατολικής Ευρώπης συρ-
ρικνώνουν τα περιθώρια ελιγμών της Γερμα-
νίας, με αποτέλεσμα σε επικοινωνιακό του-
λάχιστον επίπεδο να έχει εξαερωθεί το
ευρωπαϊκό ηγετικό προφίλ που φαινόταν να
αποκτά η Μέρκελ στη αρχική γενναιόδωρη
και αλληλέγγυα στάση της στο Προσφυγικό.

Υπάρχει σενάριο επιβίωσης της Ευρωζώ-

νης χωρίς τον Νότο; Το ερώτημα σήμερα
ακούγεται ως σουρεαλιστικό, ενώ μέχρι την
άνοιξη του 1998 ο Κολ έβαζε βέτο στη συμ-
μετοχή της Ιταλίας στην Πρώτη Ομάδα
χωρών της ΟΝΕ, μια θέση την οποία αναγ-
κάσθηκε να εγκαταλείψει, όταν ο Σιράκ
απείλησε με βέτο της Γαλλίας στην ένταξη
των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης στην
Ε.Ε.

Η πρόκληση μοιάζει με τετραγωνισμό του
κύκλου: Καθώς το Βερολίνο καλείται σε ό,τι
αφορά τη διαχείριση της Κρίσης στην Ευρω-
ζώνη να αμοιβαιοποίησει τους όποιους κιν-
δύνους και επισφάλειες με τις Χώρες του
Νότου και ταυτόχρονα να επιβάλει την αμοι-
βαιοποίηση του κόστους της διαχείρισης του
Προσφυγικού στην Κεντρική και την Ανατο-
λική Ευρώπη.

Δεν υπάρχει λύση χωρίς κόστος, καθώς η
αμοιβαιοποίηση του κινδύνου με τον Νότο
της Ευρωζώνης είναι αδιανόητη χωρίς ση-
μαντική συρρίκνωση της εθνικής κυριαρ-
χίας, που είναι σήμερα αδιανόητη για την
Ανατολική Ευρώπη.

Η ταυτόχρονη διεύρυνση και εμβάθυνση
μετά το 1989-90 αποδεικνύεται ότι ήταν ένα
στοίχημα έξω από τις πραγματικές δυνατό-
τητες των τότε «12» της Ευρωπαϊκής Κοινό-
τητας αλλά και της ίδιας της Γερμανίας που
ήταν η εισηγήτρια της παραπάνω επιλογής.

Η πρόκληση μοιάζει με τετραγωνισμό του
κύκλου: Kαθώς το Βερολίνο καλείται σε ό,τι
αφορά τη διαχείριση της Κρίσης στην Ευρω-
ζώνη να αμοιβαιοποίησει τους όποιους κιν-
δύνους και επισφάλειες με τις χώρες του
Νότου και ταυτόχρονα να επιβάλει την αμοι-
βαιοποίηση του κόστους της διαχείρισης του
Προσφυγικού στην Κεντρική και την Ανατο-
λική Ευρώπη.

Γ. Καπόπουλος,
«ΗΜΕΡΗΣΙΑ», 22.12.2015

l Όντως η πρόκληση μοιάζει με τετραγω-
νισμό του κύκλου.

Aπόψεις και σχόλια

Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε το
σεμινάριο που διοργανώθηκε στις
16 Δεκεμβρίου στο Υπουργείο Οι-

κονομικών από το Γραφείο του Εφόρου
Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων με θέμα το
Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό κατά Κατη-
γορία στον τομέα της Γεωργίας, Δασοκομίας
και Αγροτικής Ανάπτυξης. Το σεμινάριο, χα-
ρακτηρίστηκε από τους συμμετέχοντες ως
ιδιαιτέρως χρήσιμο και εποικοδομητικό.   

Πήραν μέρος Λειτουργοί του Υπουργείου
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περι-
βάλλοντος και των Τμημάτων του, Λειτουρ-
γοί του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρισμού, Λειτουργοί του

Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης, Λει-
τουργοί του Κυπριακού Οργανισμού Αγρο-
τικών Πληρωμών, της Επιτροπής Σιτηρών
και του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχα-
νικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ), καθώς και
στελέχη των αγροτικών οργανώσεων.   

Στο σεμινάριο αναλύθηκαν εκτενώς οι δυ-
νατότητες χορήγησης κρατικών ενισχύσεων
στον πρωτογενή τομέα με βάση τον προ-
αναφερθέντα Κανονισμό, καθώς και στις δυ-
νατότητες που προσφέρει η αξιοποίηση του
κανόνα de minimis. Επίσης, δόθηκε έμφαση
στην επεξήγηση της έννοιας της κρατικής
ενίσχυσης κατά το κοινοτικό δίκαιο του αν-
ταγωνισμού. n

Επιτυχία σημείωσε το σεμινάριο 
για τις κρατικές ενισχύσεις

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
(ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας, Πρό-
νοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με

βασικό στόχο τη βελτίωση των επιπέδων
ασφάλειας και υγείας στα εργοτάξια, ετοί-
μασε ηλεκτρονικά καθοδηγητικά έντυπα για
την ασφαλή μέθοδο εργασίας και τη γραπτή
άδεια εργασίας. Για την έκδοση γραπτής
άδειας εργασίας δημιουργήθηκαν δύο ξεχω-
ριστά έντυπα, ένα γενικό και ένα ειδικό για
τις εργασίες μέσα σε εκσκαφή.

Τα έντυπα αυτά αποτελούν πρακτικά βοη-
θήματα προς τους συντονιστές για τα θέ-
ματα ασφάλειας και υγείας, εργολάβους,
υπεργολάβους και άλλους εργοδότες που
δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό
τομέα, ώστε να βελτιώσουν τις συνθήκες ερ-
γασίας για την ασφάλεια και υγεία των ερ-
γοδοτουμένων τους, των άλλων προσώπων
στην εργασία και των τρίτων προσώπων και
να αποφεύγουν ατυχήματα ή επικίνδυνα

συμβάντα.
Η χρήση των εντύπων αυτών διευκολύνει

τη συμμόρφωση με τις διατάξεις της νομο-
θεσίας.  Αυτά τα έντυπα μπορούν να αποτε-
λούν μέρος του Σχεδίου Ασφάλειας και
Υγείας και συμβάλλουν στη δημιουργία προ-
ϋποθέσεων για ένα ασφαλές, υγιές και 
φιλικό περιβάλλον, με όσο το δυνατό λιγό-
τερους κίνδυνους και επιπτώσεις στην ασφά-
λεια και την υγεία, αλλά και στην επιχείρηση
γενικότερα, καθώς και αύξησης της παρα-
γωγικότητας και ευρωστίας της επιχείρη-
σης.

Τα έντυπα, καθώς επίσης και οι οδηγίες
συμπλήρωσής τους, είναι διαθέσιμα στην
ιστοσελίδα του ΤΕΕ. 

Πρόσθετες διευκρινίσεις ή πληροφορίες,
στην ηλεκτρονική διεύθυνση onico-
laidou@dli.mlsi.gov.cy ή/και στα τηλ.
22405614 / 22405676. n

Ηλεκτρονικά καθοδηγητικά έντυπα
του ΤΕΕ για Ασφαλή Μέθοδο 
Εργασίας και Γραπτή Άδεια
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Τι είπαν οι ποιητές και οι πεζογράφοι μας για τη γέννηση του Χριστού

Οι μέρες των Χριστουγέννων φέρνουν μαζί τους μια
ατμόσφαιρα παραμυθιού. Έρχονται να ξυπνήσουν
μέσα μας όλη την ποίηση της καλοσύνης και της

αγάπης. Σε κάνουν να θυμάσαι εκείνα που έζησες μικρός,
εκείνα που άκουσες κι εκείνα που διάβασες στα βιβλία με τις
τρυφερές ιστορίες και τις όμορφες εικόνες. Σε κάνουν να
ονειρεύεσαι, και γεμίζουν την ψυχή σου φως, όπως οι ώρες
των παραμυθιών της γιαγιάς γύρω στο τζάκι. Σε μεταφέρουν
πίσω στ’ άσπρα χωριουδάκια με τα πολλά χιόνια και τα μικρά
καμπαναριά. 

Σ’ αυτό το βιβλικό αλλά και γνήσιο Ελληνικό χριστου-
γεννιάτικο τοπίο, μας οδηγεί με τους στίχους του ο Π. Βασι-
λικός:
«… Μεσ’ στην αχνόφεγγη βραδυά
πέφτει ψιλό, ψιλό το χιόνι
γύρω στην άσπρη λαγκαδιά
στρώνοντας κάτασπρο σεντόνι.
Ούτε πουλιού γροικάς λαλιά,
ούτ’ ένα βέλασμα προβάτου.
Λες κι απλωμένη σιγαλιά είν’ εκεί ολόγυρα θανάτου.
Μα ξάφνου περ’ απ’ το βουνό
γλυκός σημάντρου αχός γροικιέται,
ωσάν βαθειά απ’ τον ουρανό
μέσα στην νύχτα να σκορπιέται.
Κι αντιλαλάει τερπνά, τερπνά
γύρω στην άφωνη την πλάση
και το χωριό γλυκοξυπνά
την άγια μέρα να γιορτάσει …»

Αλλά και ο Κ. Παλαμάς υμνεί με τους στίχους του τους
γλυκούς ήχους της καμπάνας των Χριστουγέννων:
«….Η καμπάνα Χριστούγεννα χτυπάει
και μου φτερώνει την ψυχή
κι ανοίγεται η καρδιά μου και
σκορπάει θυμίαμα και προσευχή.
Άγιες αγάπες τρισευλογημένες,
που τις καρδιές υψώνατε παρθένες,
των πρώτων, των αρχαίων χριστιανών,
στ’ όνειρο το τρανό των ουρανών.
Αγάπες, ω! φανείτε πάλι εμπρός
μου, αυγές της πίστης,
χρυσαυγές του κόσμου,
κι ας βλέπει με το μάγο σας το φως.
Ο άνθρωπος τον άνθρωπο, αδερφός!»

Ο δε Κ. Κρυστάλλης με το δικό του τρόπο μας μεταφέρει
στην άγια νύχτα τη Χριστουγεννιάτικη, «που οι εκκλησίες
σημαίνουν»:
«Ξημέρωναν Χριστούγεννα. Οι εκκλησιές σημαίνουν,
κουνιούνται τα καμπαναριά, κι οι φωνές που βγαίνουν
απ’ το βαθύ και δίπλα το κάθε καμπάνας στόμα,
μοιάζουν χερουβικούς ψαλμούς, σαν απ’ το ουράνιο δώμα.
Χιλιάδες τα Χριστούγεννα τα τραγουδούν οι άγγελοι,
και κάθε αχτίδα από ψηλά, που κάθε αστέρι στέλλει,
μοιάζει αγγελική ματιά. Θρησκεία! Γλυκιά μάνα,
τι όμορφη δίνεις εσύ λαλιά και στην καμπάνα,
και πόσο εκείνη η λαλιά σαλεύει την καρδιά μας!
Πόσες εκείνος ο σταυρός απ’ τα καμπαναριά μας
στην αντιλιάδα χύνοντας, τόσες χρυσές αχτίδες,
χύνει βαθιά μας στην ψυχή, γλυκές χρυσές ελπίδες!

Κ’ οι δυο εκείνες χαραυγές που οι άγγελοι κατεβαίνουν
μες’ απ’ τον ουρανό ψηλά κι έρχονται και σημαίνουν
Χριστούγεννα κι ανάσταση, ω! τι μυστήριο χύνουν.
Τι χαραυγούλες είναι αυτές, πόση ζωή μας δίνουν!
Λάμπουνε τ’ ασυγνέφιαστατα ουράνια Σα ζαφείρια,
Σαν μάτια π’ αγρυπνήσανε φέγγουν τα παραθύρια.
Χαρούμενες και σιγανές μιλιές σμίγονται γύρα,
και από κάθε θύρα που ανοίγεται,
βγάνουν μορφές γελούμενες, λουσμένες,
γλυκές, καλοντυμένες.
Κρατούν στα χέρια τους κεριά λαμπάδες. Στη ματιά τους
λάμπ’ η χαρά που νιώθουνε βαθιά μες στις καρδιά τους.
Ξημέρωσαν Χριστούγεννα! Θύρες ολούθε ανοίγουν
κι ολούθε τώρα οι Χριστιανοί στις εκκλησιές μας σμίγουν.»

Στεφάνου Μπολέτση:
«Χριστούγεννα! Στον ουρανό λάμπει τ’ αστέρι,
απ’ όλα τ’ αστέρια πιο λαμπρό,
τ’ άστρο που μια φορά κι έναν καιρό
σκόρπισε φως σ’ όλη τη γη, κι όλα τα μέρη.
Γιορτή χαράς απόψε! Αντηχούνε
χρυσές καμπάνες μες στα χιόνια των καιρών,
γλυκά μηνύματα πατρίδων φωτερών…
ρόδα και κρίνα στις πιστές καρδιές ανθούνε.
Χριστούγεννα. Στον ουρανό λάμπει τ’ αστέρι,
τ’ άστρο των μάγων λάμπει στις ψυχές.
Θεέ μου, οι ψυχές, ας γίνουν φάτνες ταπεινές,
φως ο Χριστός κι αγάπη να μας φέρει.
Ας λάμπουν ήλιοι μέσα στους χειμώνες,
να διώξουνε τα νέφη του βοριά.
Κι ας έρθει Απρίλης μέσα στα χιόνια τα βαριά,
κήποι ν’ ανθήσουν κει που πέρασαν κυκλώνες.»

Ένα λαμπερό αστέρι οδήγησε τους Μάγους στη φάτνη του
θείου Βρέφους και με το γλυκό και θεϊκό του φως φώτισε τη
γη λέει ο Παλαμάς:
«…Τι φως και χρώμα κι ομορφιά να σκόρπιζε το αστέρι
όπου στην κούνια του Χριστού τους Μάγους έχει φέρει;
Ποιος άγγελος το διάλεξε για τέτοιο ταχυδρόμο;
Τα άλλα τα αστέρια θάβλεπαν το φωτεινό του δρόμο
κι από τη ζήλια θάτρεμαν…
Αστέρι, σε ποια χώρα του απέραντου σου ουρανού να
λαμπυρίζεις τώρα;
Η παντοδύναμη φθορά μην έσβησε το φως σου
ή μήπως είσ’ αθάνατο κι εσύ, σαν το Χριστό σου;
Δεν κατεβαίνει η λάμψη σου εδώ στα χώματα μας;
Για όλα τα άστρα αλίμονο! δεν είναι η ματιά μας…

Τι φως και χρώμα κι ομορφιά να σκορπίζει το αστέρι,
όπου την κούνια του Θεού τους Μάγους έχει φέρει;»

Σήμερα, ίσως περισσότερο από κάθε άλλη φορά, ζώντας
σε δύσκολους καιρούς νιώθουμε την ανάγκη να πλησιά-
σουμε την πηγή ζωής, το αληθινό φως που έλαμψε στη Βη-
θλεέμ και να πούμε μαζί με τον ίδιο ποιητή τον Παλαμά:
«…Ναμουν του στάβλου εν άχυρο, ένα φτωχό κομμάτι,
την ώρα π’ άνοιξε ο Χριστός στον ήλιο του το μάτι!
Να δω την πρώτη του ματιά και το χαμόγελο του,
το στέμμα των ακτινών του γύρω από το μέτωπο του.
Να λάμψω από τη λάμψη του κι εγώ σα διαμαντάκι,
και από τη θεια του πνοή να γίνω λουλουδάκι,
και να μοσχοβολώ κι εγώ από την ευωδιά
που άναψε στα πόδια του των μάγων η λατρεία
να ιδώ την Αειπάρθενον, να ιδώ το πρόσωπο της
πως εκοκοκκίνισε, καθώς πρωτόειδε το μικρό της,
όταν λευκό, πανεύοσμο το προσωπάκι εκείνο,
της θύμισ’ έτσι άθελα του Γαβριήλ τον κρίνο…
Ναμουν του στάβλου ένα άχυρο, ένα φτωχό κομμάτι.
την ώρα π’ άνοιξε ο Χριστός στον ήλιο του το μάτι!»

Όμως για το μαγικό αστέρι της Βηθλεέμ έγραψε και ο Σ.
Σκίπης:
«Το Αστέρι αυτό, που οδήγησε τους μάγους να Σε βρούνε,
κάθε πιστός με της ψυχής τα μάτια το θωρεί,
Το Αστέρι αυτό στη φάτνη Σου κι εμένα μ ‘οδηγεί,
το Αστέρι αυτό, που οδήγησε τους μάγους να Σε βρούνε.»

Ο δε Γ. Δροσίνης έδωσε μία άλλη διάσταση στο λαμπερό
χριστουγεννιάτικο άστρο. Στο ποίημά του «Νύχτα Χριστου-
γεννιάτικη» στο οποίο μας μεταφέρει την ατμόσφαιρα των
ταπεινών ποιμένων που αγραυλούσαν τη μαγική εκείνη
νύχτα και αξιώθηκαν να δουν το μέγα θαύμα:
«Την άγια νύχτα τη Χριστουγεννιάτικη λυγούν τα πόδια
και προσκυνούν γονατιστά στη φάτνη τους τα άδολα βόδια.
Κι ο ζευγολάτης ξάγρυπνος θωρώντας τα σταυροκοπιέται
και λέει με πίστη απ’ της ψυχής τα’ απόβαθα Χριστός γεννιέ-
ται!
Την άγια νύχτα τη Χριστουγεννιάτικη κάποιοι ποιμένες
ξυπνούν από φωνές ύμνων μεσούρανες στη γη σταλμένες.
Κι ακούοντας τα Ωσαννά απ΄ αγγέλων στόματα στον σκόρπιο
αέρα
τα διαλαλούν σε χειμαδιά λιοφώτιστα με την φλογέρα.
Την άγια νύχτα τη Χριστουγεννιάτικη -ποιος δεν το ξέρει-
των μάγων κάθε χρόνο τα μεσάνυχτα λάμπει το αστέρι
Κι όποιος το βρει μες στ΄ άλλα αστέρια ανάμεσα και δεν το
χάσει,
σε μια άλλη Βηθλεέμ ακολουθώντας το μπορεί να φτάσει.

Και ο Γεράσιμος Μαρκοράς παρομοίωσε την πίστη των αν-
θρώπων με τα άστρο της Βηθλεέμ και έκανε μια ευχή. Πα-
ρουσιάζουμε ένα μέρος απο το ποίημά του :
«Χαίρονται όλοι -το βλέπω- αλλ’ εσβήστη
από κρύα παγωμένη πνοή
στις ψυχές των ανθρώπων η πίστη
κ’ είναι τώρα η χαρά της τους τυφλή.
Στα σκοτάδια του κόσμου μια μέρα
πάλι εκείνη σαν άστρο ας φανεί
πού τους Μάγους οδήγησε πέρα
να λατρέψουν το ουράνιο παιδί.» n 

Οι ημέρες των Χριστουγέννων δεν
είναι για όλους το ίδιο ευχάριστες.
Για πολλούς και διαφορετικούς λό-

γους, σε κάποιους προκαλούν άγχος, σε κά-
ποιους άλλους στεναχώρια. Τι μπορούμε να
κάνουμε λοιπόν για να περάσουμε τις γιορ-
τές των Χριστουγέννων με αλώβητη την ψυ-
χολογία μας;

Στοιχεία από την Αμερικανική Ψυχιατρική
Ένωση λένε πως το 38% των ανθρώπων δη-
λώνουν αυξημένο στρες τις ημέρες των γιορ-
τών. Ένα άλλο 26% δηλώνει πως αισθάνον-

ται λυπημένοι και μόνοι κατά τη διάρκεια
των Χριστουγέννων.

Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν;
Ερευνητές από το Κοινοτικό Πανεπιστή-

μιο της Virginia στις Ηνωμένες Πολιτείες
προσπάθησαν να απαντήσουν σε αυτό ακρι-
βώς το ερώτημα.

Έκαναν λοιπόν έρευνες και βρήκαν την
λύση.

Όπως διαπίστωσαν η επικεφαλής της
έρευνας Janet Abraham και η επιστημονική
της ομάδα, οι γιορτές των Χριστουγέννων

θα περάσουν πολύ πιο ομαλά εάν χαμηλώ-
σουμε τις προσδοκίες μας. Εάν δηλαδή δεν
έχουμε την απαίτηση, τόσο από τον εαυτό
μας όσο και από τους δίπλα μας, να είναι όλα
έτοιμα.

Το τέλειο τραπέζι, το τέλειο φαγητό, το
τέλειο ρούχο, το τέλειο δώρο...  όλα αυτά δεν
έχουν απολύτως καμία σημασία.

Αυτό που έχει σημασία είναι να έχουμε
καλή παρέα, να είμαστε με τους αγαπημέ-
νους ανθρώπους και να περάσουμε καλά.
Εάν το συνειδητοποιήσουμε αυτό, λέει η

Abraham, τότε όλοι θα έχουν καταπληκτικές
γιορτές αυτά τα Χριστούγεννα χωρίς να αγ-
χωθούν, να στεναχωρηθούν ή να απογοη-
τευτούν.

Μεγάλη σημασία για τους ειδικούς έχει
και η συγχώρεση. Αυτές τις ημέρες είναι
πολύ σημαντικό να αφήσουμε πίσω μας το
παρελθόν, να συγχωρέσουμε ότι μας έχουν
κάνει  και να δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία
στους ανθρώπους.

Αυτό θα μας κάνει κι εμάς να αισθανθούμε
πολύ καλύτερα. n

Πως να «φτιάξετε» τη ψυχολογία σας για τις ημέρες των Χριστουγέννων
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Τα γεγονότα
Ο αιτητής Πέτρος Μάτσας κατά πάντα ου-

σιώδη χρόνο κατείχε τη θέση του Διευθυντή
Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημό-
σιας Υγείας και ήταν ο Εκτελεστικός Ιατρι-
κός Διευθυντής του Γενικού Νοσοκομείου
Λευκωσίας και του Νοσοκομείου Αρχιεπι-
σκόπου Μακαρίου ΙΙΙ στην Λευκωσία (ΝΑΜ
ΙΙΙ). Στις 28.1.2015 ο τότε Υπουργός Υγείας
ανέθεσε στον Δρα Κούτρα, Διευθυντή της
Πνευμονολογικής Κλινικής του Νοσοκο-
μείου Λάρνακας, να διεξάγει πειθαρχική
έρευνα για ενδεχόμενη διάπραξη πειθαρχι-
κών αδικημάτων, έρευνα για την οποία ο αι-
τητής τέθηκε σε τρίμηνη διαθεσιμότητα, από
12.2.2015 μέχρι 11.05.2015.

Αφού ολοκληρώθηκε η έρευνα από τον
ερευνώντα λειτουργό, στις 30.4.2015 υπέ-
βαλε το πόρισμα του σύμφωνα με το οποίο
δεν μπορούν να τεκμηριωθούν οποιεσδή-
ποτε πειθαρχικές ευθύνες από πλευράς του
αιτητή. Το πόρισμα, με το οποίο συμφώνησε
και η αρμόδια αρχή, υποβλήθηκε στο Γενικό
Εισαγγελέα της Δημοκρατίας με επιστολή
του Υπουργού Υγείας ημερομηνίας 4.5.2015,
για γνωμοδότηση (σύμφωνα
με τις πρόνοιες του Καν. 7 του
Μέρους 1 του Δεύτερου Παρα-
τήματος του περί Δημόσιας
Υπηρεσίας Νόμου, Ν.1/1990).
Εν τω μεταξύ ο αιτητής ενημε-
ρώθηκε από την ΕΔΥ, με επι-
στολή ημερομηνίας 5.5.2015,
ότι η πειθαρχική έρευνα ολο-
κληρώθηκε και η έκθεση υπο-
βλήθηκε για μελέτη στο Γενικό
Εισαγγελέα της Δημοκρατίας
και κατά συνέπεια η διαθεσιμό-
τητα του τερματιζόταν από
5.5.2015.

Ακολούθως ο Γενικός Εισαγ-
γελέας εκτίμησε ότι η έρευνα
που προηγήθηκε ήταν ανεπαρκής και εκτός
της νενομισμένης διαδικασίας. Όπως ανέ-
φερε σε σχετική επιστολή του ημερομηνίας
9.6.2015 προς τον Υπουργό Υγείας, προκει-
μένου να δώσει γνωμοδότηση «θα πρέπει η
έρευνα να επαναληφθεί με άλλο ερευνώντα
λειτουργό και ενδεχόμενα να πρέπει να γίνει
έρευνα για την κάθε καταγγελία ξεχωριστά».

Στη συνέχεια, το Υπουργικό Συμβούλιο με
αποφάσεις του ημερομηνίας 14.7.2015 και
22.7.2015, όρισε δυνάμει του άρθρου
81(2)(β) του περί Δημόσιας Υπηρεσίας
Νόμου, Ν.1/1990 τους Γενικούς Διευθυντές
Στέλιο Χειμώνα (Υπουργείο Ενέργειας, Εμ-
πορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού), Γιώργο

Γεωργίου (Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων), Κωνσταντίνο Νικολαίδη
(Υπουργείο Εσωτερικών) και Αλέκο Μιχαη-
λίδη (Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών
και Έργων) ως ερευνώντες λειτουργούς για
διερεύνηση του ενδεχομένου διάπραξης πει-
θαρχικών παραπτωμάτων από τον αιτητή. 

Η ΕΔΥ στη συνεδρία της ημερομηνίας
13.8.2015 αποφάσισε την διαθεσιμότητα του
αιτητή για ένα μήνα από την ίδια ημέρα.
Ενάντια στην απόφαση αυτή καταχωρίστηκε
η παρούσα προσφυγή.

Νομικοί ισχυρισμοί
Οι λόγοι ακύρωσης που προβλήθηκα από

τον αιτητή, συνοπτικά έχουν ως εξής:
1. Η προσβαλλόμενη απόφαση ελήφθη

χωρίς ο χρόνος διαθεσιμότητας να συσχετι-
στεί με οποιοδήποτε τρόπο με τον χρόνο που
είναι αναγκαίος για την περάτωση της διε-
ρεύνησης της πειθαρχικής έρευνας.

2. Δεν αιτιολογήθηκαν επαρκώς ούτε εξει-
δικεύθηκαν λόγοι δημοσίου συμφέροντος,
ούτε εξηγείται γιατί υπάρχει ανάγκη δια-
σφάλισης στοιχείων και μαρτύρων που χρή-
ζουν προστασίας δεδομένου ότι έχει διεξαχ-
θεί ήδη έρευνα επί των στοιχείων αυτών.

3. Η δεύτερη πειθαρχική έρευνα ξεκίνησε
από τις 17.7.15, δηλαδή ένα μήνα πριν από
την επίδικη απόφαση διαθεσιμότητας του αι-
τητή, προσδίδοντας στην απόφαση τιμωρη-
τικό χαρακτήρα.

4. Συνιστά κακή άσκηση διακριτικής εξου-
σίας και κατάχρηση ή υπέρβαση εξουσίας.

5. H προσβαλλόμενη απόφαση ελήφθη
κατά τρόπο που να τίθεται σε διαθεσιμότητα

για δεύτερη φορά για την ίδια
πειθαρχική διαδικασία και
μετά που ο αιτητής είχε ενη-
μερωθεί ότι η πειθαρχική
έρευνα εναντίον του ολοκλη-
ρώθηκε.

6). Ελήφθη, παρά το γεγο-
νός ότι για τα συγκεκριμένα
γεγονότα διεξήχθη πειθαρ-
χική δίωξη εναντίον του αι-
τητή και εκδόθηκε αθωωτικό
πόρισμα από τον ερευνώντα
λειτουργό.

7. Ελήφθη κατά παράβαση
του άρθρου 12 του Συντάγ-
ματος και του άρθρου 74 του
Ν.1/90.

8. Είναι αντίθετη στις αρχές της χρηστής
διοίκησης, της καλής πίστης και της δικαιο-
λογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου.

Η απόφαση του δικαστηρίου
Το δικαστήριο ακυρώνοντας την επίδικη

διοικητική πράξη αποφάνθηκε ότι:
α. Όπως προκύπτει από τους Κανονισμούς

που αναφέρονται στην έρευνα πειθαρχικών
παραπτωμάτων (Δεύτερος Πίνακας του
Ν.1/1990 (άρθρο 81(2)(β)), η πειθαρχική
έρευνα ολοκληρώνεται με τη λήψη από την
αρμόδια αρχή της διατυπωθείσας από τον
Γενικό Εισαγγελέα κατηγορίας και τη διαβί-
βαση της στον Πρόεδρο της ΕΔΥ, μαζί με
όλα τα έγγραφα που υποβλήθηκαν στο Γε-

νικό Εισαγγελέα (βλ. Στέλιος Στυλιανού ν.
Δημοκρατίας, Υπόθεση αρ. 841/2008, ημερο-
μηνίας 28.2.2011).

β. Στην προκειμένη περίπτωση, η προκα-
ταρκτική πειθαρχική διαδικασία εναντίον
του αιτητή δεν είχε ολοκληρωθεί στις
30.4.2015 με το πόρισμα και την έκθεση του
Δρα Κούτρα, αθωωτική ως προς την από-
δοση οποιωνδήποτε πειθαρχικών ευθυνών
στον αιτητή. Τίποτα λοιπόν
δεν εμπόδιζε την αρμόδια
αρχή, εφόσον η πειθαρχική δια-
δικασία εναντίον του αιτητή
που ξεκίνησε τον Ιανουάριο
του 2015 δεν είχε ολοκληρωθεί,
να διενεργήσει εκ νέου ξεχωρι-
στή έρευνα σε σχέση με τις τέσ-
σερεις υποθέσεις, με άλλους,
μάλιστα, ερευνώντες λειτουρ-
γούς. Για τους πιο πάνω λό-
γους, θεωρώ ότι δεν τίθεται
θέμα παραβίασης των δικαιω-
μάτων του αιτητή σε δίκαιη
δίκη ή παραβίασης του άρθρου
12 του Συντάγματος λόγω δεύ-
τερης πειθαρχικής δίωξης για
τα ίδια γεγονότα. Ούτε ασφαλώς είχε αθωω-
θεί ο αιτητής κατόπιν του πορίσματος του
Δρα Κούτρα, ώστε να τίθεται θέμα εφαρμο-
γής και/ή παραβίασης του άρθρου 74 του Ν.
1/1990, όπως εισηγήθηκε ο αιτητής.

γ. Δεν διαλανθάνει της προσοχής του Δι-
καστηρίου η θέση του συνηγόρου του αι-
τητή, με αναφορά στην υπόθεση Ανδρέας
Νικολάου ν. Δημοκρατίας, Υπόθεση αρ.
1720/11, ημερομηνίας 29.3.2013, ότι η εκ
νέου διαθεσιμότητα του αιτητή παραβιάζει
το άρθρο 85(1) του Ν.1/1990.

Η εφαρμογή του σκεπτικού του Δικαστη-
ρίου στην Ανδρέας Νικολάου ν. Δημοκρα-
τίας, Υπόθεση αρ. 1720/11, με το οποίο δεν
διαφωνώ, θα οδηγούσε σε ακύρωση της επί-
δικης απόφασης, χωρίς να χρειάζεται να εξε-
ταστεί άλλος λόγος ακύρωσης. Ωστόσο,
θεωρώ ότι η παρούσα υπόθεση διαφοροποι-
είται από την υπόθεση εκείνη στη βάση των
γεγονότων της, καθότι η επίδικη διαθεσιμό-
τητα αποσκοπούσε στην εξυπηρέτηση νέας
έρευνας από άλλους ερευνώντες λειτουρ-
γούς, ενώ στην υπό αναφορά υπόθεση επρό-
κειτο για τη συνέχιση της ίδιας πειθαρχικής
έρευνας από τον ίδιο ερευνώντα λειτουργό.

Θεωρώ όμως ότι η νέα απόφαση διαθεσι-
μότητας στα πλαίσια της εξ υπαρχής έρευ-
νας και η διάρκεια της, δεν μπορούσε να
ιδωθεί αυτοτελώς και χωρίς να ληφθεί
υπόψη η περίοδος διαθεσιμότητας στην
οποία είχε ήδη τεθεί ο αιτητής με σκοπό τη
διερεύνηση των ίδιων υποθέσεων. Παρόλο
που το ζήτημα αυτό τέθηκε εμφαντικά στην
ένσταση/επιστολή του δικηγόρου του αιτητή
ημερομηνίας 12.8.2015, η ΕΔΥ δεν συσχέ-
τισε ούτε φαίνεται να έλαβε καθόλου υπόψη
την προηγούμενη τρίμηνη διαθεσιμότητα
του αιτητή και το όποιο υλικό, στοιχεία και
μαρτυρία είχαν ληφθεί στα πλαίσια της προ-
ηγούμενης έρευνας, ώστε να προσδιορίσει

την αναγκαιότητα και τη διάρκεια της εκ
νέου διαθεσιμότητας του αιτητή. Περιορί-
στηκε μόνο στο ακόλουθο σχόλιο:

«Όσον αφορά τον ισχυρισμό του Δικηγό-
ρου του υπαλλήλου για δεύτερη έρευνα, η
Επιτροπή σημειώνει ότι το θέμα αποτελεί αρ-
μοδιότητα της αρμόδιας αρχής, την οποία
άσκησε με τη συμβουλή του Γενικού Εισαγ-
γελέα. Εν πάση περιπτώσει, απάντηση επί

του θέματος κατά πόσον ολο-
κληρώθηκε ή όχι η αρχική
έρευνα δίδεται στην επιστολή
του Γενικού Εισαγγελέα με
στοιχεία Γ.Ε. Αρ. Φακ.
50(Π)/1990/Ν.20/Υ559.»

δ. Το περιεχόμενο των διοι-
κητικών φακέλων δεν επιτρέ-
πει τον δικαστικό έλεγχο
προς αυτή την κατεύθυνση,
ενώ τα όσα ανέφερε η συνή-
γορος των καθ’ ων η αίτηση,
με αφορμή την επιστολή του
Γενικού Εισαγγελέα, ότι δη-
λαδή η προηγηθείσα έρευνα
δεν απέδωσε οτιδήποτε, δεν
μπορούν να ληφθούν υπόψη

ως επιγενόμενη αιτιολογία, αφού κάτι τέτοιο
θα συνεπαγόταν πρωτογενή κρίση του Δι-
καστηρίου.

Οι καθ΄ ων η αίτηση δεν είχαν ανακαλέσει
την προηγούμενη πειθαρχική διαδικασία,
ούτε ασφαλώς την προηγούμενη τρίμηνη
διαθεσιμότητα του αιτητή, προκειμένου να
προχωρήσουν σε νέα απόφαση διαθεσιμότη-
τας. Όφειλαν επομένως, καθορίζοντας το
χρόνο της επίδικης διαθεσιμότητας, να αι-
τιολογήσουν την απόφαση τους, σε σχέση με
τη διάρκεια της διαθεσιμότητας στην οποία
είχε ήδη τεθεί ο αιτητής και τον τρόπο που ο
χρόνος αυτός είχε αξιοποιηθεί. Εξάλλου, ο
οποιοσδήποτε κίνδυνος επηρεασμού της
έρευνας δεν θα μπορούσε να αξιολογηθεί
χωρίς αναφορά στο όποιο υλικό και στοιχεία
είχαν προκύψει από την προηγούμενη διε-
ρεύνηση.

Η νομολογία υπαγορεύει ότι το δημόσιο
συμφέρον πρέπει να συγκεκριμενοποιείται
με αναφορά σε περιστατικά έτσι που να απο-
κτά το απαραίτητο περιεχόμενο που θα απο-
καλύπτει το συλλογισμό και θα επιτρέπει το
δικαστικό έλεγχο (βλ. Panayiotis Georghiou
(Catering) Ltd v. Δημοκρατίας (1997) 3
Α.Α.Δ. 221, Seco Ltd v. Σ.Α.Λ., Α.Ε.
2188/1.7.98, Κυνηγού κ.α. ν. Δημοκρατίας,
Α.Ε. 2111/18.6.98 και Ζίττης κ.α. ν. Δημο-
κρατίας, Α.Ε. 2616 και 2622/14.4.2000).
Κατά τον έλεγχο των γεγονότων και της κρί-
σης της διοίκησης ως προς το τί συνιστά δη-
μόσιο συμφέρον το Δικαστήριο δεν υποκα-
θιστά με την δική του άποψη αυτή της διοί-
κησης. 

Στην προκειμένη περίπτωση το δημόσιο
συμφέρον που υποστηρίζει την νέα απόφαση
διαθεσιμότητας, όφειλε να συναρτηθεί και
με τον διαρρεύσαντα χρόνο της πειθαρχικής
έρευνας και της τρίμηνης διαθεσιμότητας
στην οποία είχε ήδη τεθεί ο αιτητής. n

Eτοιμάζει Γλαύκος Xατζηπέτρου

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

Υπόθεση  αρ. 1059/2015

Πέτρος Μάτσας 
v. 

Δημοκρατίας

19 Νοεμβρίου, 2015

Η πειθαρχική
έρευνα ολοκληρώ-
νεται με τη λήψη
από την αρμόδια
αρχή της διατυπω-
θείσας από τον 
Γενικό Εισαγγελέα
κατηγορίας και τη
διαβίβαση της
στον Πρόεδρο 
της ΕΔΥ.

Κατά τον έλεγχο
των γεγονότων
και της κρίσης της
διοίκησης ως προς
το τί συνιστά δη-
μόσιο συμφέρον
το Δικαστήριο δεν
υποκαθιστά με 
την δική του
άποψη αυτή της
διοίκησης.
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Στις 9 Δεκεμβρίου η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή παρούσιασε πρόταση για την
υλοποίηση της Στρατηγικής για την

ψηφιακή ενιαία αγορά, για να έχουν οι Ευ-
ρωπαίοι τη δυνατότητα να μεταφέρουν το
διαδικτυακό περιεχόμενο που κατέχουν σε
όλες τις χώρες μέλη. Η πρόταση περιλαμβά-
νει και σχέδιο δράσης για τον εκσυγχρονι-
σμό των κανόνων της ΕΕ περί πνευματικής
ιδιοκτησίας.

Επί του παρόντος, οι Ευρωπαίοι που ταξι-
δεύουν εντός της ΕΕ μπορεί να αποκόπτον-
ται από διαδικτυακές υπηρεσίες που παρέ-
χουν ταινίες, αθλητικές εκπομπές, μουσική,
ηλεκτρονικά βιβλία ή παιχνίδια για τις
οποίες έχουν πληρώσει στη χώρα καταγω-
γής τους. Η πρόταση κανονισμού για τη δια-
συνοριακή φορητότητα των υπηρεσιών δια-
δικτυακού περιεχομένου που υπέβαλε η 
Κομισιόν αντιμετωπίζει αυτούς τους περιο-
ρισμούς για να επιτρέψει στους κατοίκους
της ΕΕ να ταξιδεύουν χωρίς να χάνουν την
πρόσβαση στο ψηφιακό περιεχόμενο που
έχουν αγοράσει ή στο οποίο είναι συνδρο-
μητές στη χώρα καταγωγής τους. Η διασυ-
νοριακή φορητότητα, ένα νέο ενωσιακό δι-
καίωμα των καταναλωτών, αναμένεται να
γίνει πραγματικότητα το 2017, το ίδιο έτος
κατά το οποίο λήγουν τα τέλη περιαγωγής
στην ΕΕ και δεδομένου ότι πρόκειται για
πρόταση κανονισμού, αφού αυτή εγκριθεί,
θα πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα και στα 28
κράτη μέλη της ΕΕ.

Επιπλέον, η Επιτροπή παρουσίασε και το
όραμά της σχετικά με ένα σύγχρονο πλαίσιο
για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
στην ΕΕ. Αυτή η «πολιτική προεπισκόπηση»
θα αποτυπωθεί τους επόμενους έξι μήνες σε
νομοθετικές προτάσεις και πρωτοβουλίες
πολιτικής, λαμβανομένων υπόψη όλων των
συμβολών διαφόρων δημόσιων διαβουλεύ-
σεων.

Συνολικά, η Επιτροπή επιθυμεί να εγγυη-
θεί ότι οι Ευρωπαίοι θα έχουν πρόσβαση σε
ευρύ φάσμα νόμιμης προσφοράς περιεχομέ-
νου, διασφαλίζοντας παράλληλα την καλύ-
τερη προστασία και τη δίκαιη αποζημίωση
των συγγραφέων και των άλλων κατόχων δι-

καιωμάτων. Το εν λόγω εκσυγχρονισμένο
και εξευρωπαϊσμένο πλαίσιο θα ωφελήσει
επίσης τους βασικούς τομείς της εκπαίδευ-
σης, του πολιτισμού, της έρευνας και της και-
νοτομίας.

Ο Andrus Ansip, Αντιπρόεδρος αρμόδιος
για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, υπεβθύμισε
ότι πριν από επτά μήνες είχε δοθεί υπόσχεση
για ταχεία δημιουργία της ψηφιακής ενιαίας
αγοράς και τώρα παρουσιάζονται οι πρώτες
προτάσεις. Θέλουμε να διασφαλίσουμε είπε
τη διασυνοριακή φορητότητα του περιεχο-
μένου. Όσοι αγοράζουν νομίμως περιεχό-
μενο — ταινίες, βιβλία, ποδοσφαιρικούς
αγώνες, τηλεοπτικές σειρές — πρέπει να
έχουν τη δυνατότητα να το μεταφέρουν
οπουδήποτε στην Ευρώπη. Πρόκειται για μια
πραγματική αλλαγή, παρόμοια με τον τερ-
ματισμό των τελών περιαγωγής. Μίλησε επί-
σης για το όραμά για ένα σύγχρονο καθε-
στώς προστασίας της πνευματικής ιδιοκτη-
σίας στην ΕΕ — και τα σταδιακά βήματα για
την υλοποίησή του. Στόχος, είπε είναι η δι-
εύρυνση της διαδικτυακής πρόσβασης σε
πολιτισμικό περιεχόμενο και η υποστήριξη
των δημιουργών. Επιθυμούμε να ενισχύ-
σουμε την ευρωπαϊκή έρευνα και ανάπτυξη
που χρησιμοποιεί τεχνολογίες όπως η εξό-
ρυξη κειμένων και δεδομένων. Η ψηφιακή
ενιαία αγορά αποτελεί το προσχέδιο για μια
Ευρώπη που διεκδικεί τη θέση της στην ψη-
φιακή εποχή, και η πρόταση αποτελεί την
αρχή για να γίνει αυτό το προσχέδιο πραγ-
ματικότητα.

Ο επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και
Κοινωνίας, Günther H. Oettinger, δήλωσε
πως ο κανονισμός που προτείνεται είναι το
πρώτο βήμα μιας φιλόδοξης μεταρρύθμισης
και κάλεσε τους συννομοθέτες να διασφαλί-
σουν ότι η φορητότητα θα καταστεί πραγ-
ματικότητα για τους Ευρωπαίους κατανα-
λωτές μέχρι το 2017, ώστε οι Ευρωπαίοι πο-
λίτες να μπορούν να απολαμβάνουν το
αγαπημένο τους περιεχόμενο ακόμα και
όταν ταξιδεύουν στην ΕΕ — και χωρίς τον
φόβο των τελών περιαγωγής, τα οποία θα
καταργηθούν μέχρι τα μέσα του 2017. Για το
σχέδιο δράσης για περαιτέρω μεταρρυθμί-

σεις είπε ότι στόχος είναι να δημιουργηθεί
για την πνευματική ιδιοκτησία ένα περιβάλ-
λον που θα ενθαρρύνει τον τομέα της δημι-
ουργίας, θα είναι δίκαιο και θα διευκολύνει
τη νόμιμη πρόσβαση στο περιεχόμενο και τη
νόμιμη χρήση του περιεχομένου από τους
Ευρωπαίους. Η συνεχιζόμενη εργασία σχε-
τικά με τον ρόλο που έχουν οι πλατφόρμες
και οι διαδικτυακοί μεσάζοντες θα συμβάλει
στην αποτύπωση του σχεδίου μας σε συγκε-
κριμένες προτάσεις.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε επίσης
νέους κανόνες για να προστατεύσει αποτε-
λεσματικότερα τους Ευρωπαίους καταναλω-
τές στις διαδικτυακές αγορές τους, καθώς
και για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να
πραγματοποιούν διασυνοριακές πωλήσεις. 
Διεύρυνση πρόσβασης 

Οι προτεινόμενοι κανόνες για τη φορητό-
τητα του περιεχομένου αποτελούν ένα
πρώτο βήμα για τη βελτίωση της πρόσβασης
στα πολιτιστικά έργα. Για παράδειγμα: ένας
Γάλλος χρήστης της διαδικτυακής υπηρεσίας
MyTF1 για κινηματογραφικές ταινίες και τη-
λεοπτικές σειρές δεν είναι σε θέση να μι-
σθώσει νέα ταινία ενώ βρίσκεται για επαγ-
γελματικό ταξίδι στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Ένας Ολλανδός συνδρομητής στο Netflix
που ταξιδεύει στη Γερμανία έχει τη δυνατό-
τητα να παρακολουθήσει μόνο τις ταινίες
που προσφέρει η Netflix στους Γερμανούς
καταναλωτές. Αν επισκέπτεται την Πολωνία,
δεν έχει καν τη δυνατότητα να παρακολου-
θήσει ταινίες στη Netflix, καθώς η Netflix
δεν είναι διαθέσιμη στην Πολωνία. Η κατά-
σταση αυτή θα αλλάξει. Όταν ταξιδεύουν
από τη μία χώρα της ΕΕ στην άλλη, οι χρή-
στες θα έχουν πρόσβαση στη μουσική, στις
ταινίες και τα παιχνίδια τους σαν να βρί-
σκονταν στο σπίτι τους (βλ. ενημερωτικό
δελτίο για τους νέους κανόνες).

Περισσότερες προτάσεις θα κατατεθούν
την άνοιξη του 2016 για βελτίωση της κυ-
κλοφορίας του περιεχομένου, προσφορά πε-
ρισσότερων επιλογών στους Ευρωπαίους,
ενίσχυση της πολιτισμικής ποικιλομορφίας
και περισσότερες ευκαιρίες στο δημιουργικό
τομέα. Η Επιτροπή προτίθεται να βελτιώσει

τη διασυνοριακή διαδικτυακή διανομή ρα-
διοτηλεοπτικών προγραμμάτων (με την ανα-
θεώρηση της οδηγίας για τη δορυφορική και
καλωδιακή μετάδοση) και να διευκολύνει τη
χορήγηση αδειών για τη διασυνοριακή πρό-
σβαση στο περιεχόμενο. Επίσης, η Επιτροπή
θα συμβάλει στο να δοθεί νέα ζωή σε έργα
που βρίσκονται πλέον εκτός εμπορίου.

Η Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει επιπλέον
το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη για να
βοηθήσει τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο να
προσεγγίσει ένα ευρύτερο ακροατήριο. Το
σχέδιο δράσης προβλέπει την ανάπτυξη και-
νοτόμων εργαλείων, όπως είναι ο «ευρωπαϊ-
κός συναθροιστής» διαδικτυακών πυλών
αναζήτησης και οι «κόμβοι αδειοδότησης».
Τα εργαλεία αυτά θα συμβάλουν στην καλύ-
τερη διανομή των κινηματογραφικών ται-
νιών που είναι διαθέσιμες σε λίγα μόνο
κράτη μέλη. 

Η Επιτροπή σκοπεύει να επεξεργαστεί τις
βασικές εξαιρέσεις στα δικαιώματα πνευμα-
τικής ιδιοκτησίας που επιτρέπουν τη χρήση
προστατευόμενων έργων, υπό συγκεκριμέ-
νες συνθήκες, χωρίς προηγούμενη άδεια από
τους κατόχους των δικαιωμάτων. Θα αναθε-
ωρηθούν οι κανόνες της ΕΕ προκειμένου να
διευκολυνθούν τους ερευνητές που χρησι-
μοποιούν τεχνολογίες «εξόρυξης κειμένων
και δεδομένων» στην ανάλυση μεγάλου
όγκου δεδομένων. Μια άλλη προτεραιότητα
είναι η εκπαίδευση. Για παράδειγμα, οι εκ-
παιδευτικοί που παρέχουν διαδικτυακά μα-
θήματα θα πρέπει να υπόκεινται σε καλύτε-
ρους και σαφέστερους κανόνες, που θα
ισχύουν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Επίσης,
η Επιτροπή επιθυμεί να βοηθήσει τα άτομα
με αναπηρίες να έχουν πρόσβαση σε περισ-
σότερα έργα (αυτός είναι ο στόχος της Συν-
θήκης του Μαρακές). Τέλος, η Επιτροπή θα
αξιολογήσει την ανάγκη να μειωθεί η νομική
αβεβαιότητα για τους χρήστες του διαδι-
κτύου που αναφορτώνουν δικές τους φωτο-
γραφίες από κτίρια και δημόσια έργα τέχνης
που βρίσκονται μόνιμα σε δημόσιους χώρους
(ελευθερία του πανοράματος). n

Η Κομισιόν προτείνει μέτρα για διεύρυνση πρόσβασης 
σε διαδικτυακό περιεχόμενο σε ολόκληρη την ΕΕ

Το  Πολιτιστικό Κέντρο  LITERATURA ET ARTES
ανακοινώνει ότι ανέλαβε την έκδοση Λευκώματος
μνήμης και τιμής για τον Έφεδρο Ανθυπίλαρχο Δημή-

τρη Σταύρου, πεσόντα κατά την Τουρκική Εισβολή  στην
Κύπρο  το 1974, τιμώντας έτσι τη θυσία και τον ηρωικό του
θάνατο. Ο Δημήτρης έπεσε στις 16 Αυγούστου, στη θρυλική
μάχη που έγινε στα «υψώματα Γρηγορίου» παρά το αερο-
δρόμιο Λευκωσίας. Η μάχη έγινε για τη διάσωση της Λευ-
κωσίας παράλληλα με τη Μάχη της ΕΛΔΥΚ. Για 27 χρόνια,
ο Δημήτρης ήταν γραμμένος στον μακρύ κατάλογο των
αγνοουμένων με αριθμό 1154. Τα οστά του ταυτοποιήθηκαν
με τη μέθοδο DNA, τον Μάϊο του 2001. Το 1974, ο Δημή-
τρης ήταν τριτοετής φοιτητής της Ιατρικής στο Πανεπιστή-
μιο Αθηνών με άριστες επιδόσεις. Ήρθε στην Κύπρο  για δια-
κοπές και δήλωσε «παρών» στο κάλεσμα της πατρίδας. Το
1970, αποφοίτησε από τον Παγκύπριον Γυμνάσιον, απο-

σπώντας 14 βραβεία και τρεις
επαίνους, πράγμα που πρώτη
φορά συνέβαινε στην μακρά
ιστορία του σχολείου αυτού,
ενώ χαρακτηρίστηκε από
τους καθηγητές του ως «Ο
Άριστος των αρίστων στις
επιδόσεις και στο ήθος».
Αφού εκπλήρωσε τις στρα-
τιωτικές του υποχρεώσεις
στην Εθνική Φρουρά, (1970-

1972) άρχισε τις σπουδές του στην Ιατρική Σχολή του Πανε-
πιστημίου Αθηνών, με υποτροφία του ΙΚΥ. 

Στόχος της έκδοσης του Λευκώματος είναι να αναδείξει
την προσωπικότητα του πεσόντος και να φωτίσει τις πολλές
αρετές του. 

Στο Α΄ μέρος, το Λεύκωμα θα περιλαμβάνει,  μαρτυρίες,
γραπτά κείμενα,  δημοσιεύματα, καθώς και αποσπάσματα
από τις ομιλίες που εκφωνήθηκαν στην κηδεία και στα μνη-
μόσυνά του. Στο Β΄μέρος, το Λεύκωμα θα περιέχει, φωτο-
γραφικό υλικό με στιγμιότυπα από όλες τις περιόδους της
ζωής του.

Η οικογένειά του Δημήτρη και το Κέντρο Literatura et
Artes,  απευθύνoυν έκκληση προς όλους όσοι τον γνώρισαν,
συμπολεμιστές, συμφοιτητές, συμμαθητές, καθηγητές, και
φίλους, του, να προσφέρουν χρήσιμο υλικό ή να δώσουν κά-
ποια μαρτυρία, επικοινωνώντας  με την κα Ρούλα Ιωαννί-
δου-Σταύρου, που ανέλαβε την Έρευνα και την Επιμέλεια
του Λευκώματος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση roula-
stav@gmail.com ή στο τηλ. 99574017, ή στην ταχυδρομική
διεύθυνση Ομήρου 2, Αγλαντζια, 2121 Λευκωσία ή στο Fax:
22514414. n

Υπό έκδοση Λεύκωμα μνήμης και τιμής 
για τον Έφεδρο Ανθυπίλαρχο Δημήτρη Σταύρου!
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ΗΚυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης, εκτιμών-
τας πως η γνώση ευρωπαϊκών γλωσσών αποτελεί
αναγκαίο εφόδιο για την αποτελεσματική εκπροσώ-

πηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στο ευρύτερο Ευρωπαϊκό
περιβάλλον, σας πληροφορεί ότι, στα πλαίσια συνεργασίας
με το Ινστιτούτο Θερβάντες Λευκωσίας προσφέρονται προς
Δημόσιους Υπαλλήλους σειρές μαθημάτων εκμάθησης της
Ισπανικής γλώσσας. Τα μαθήματα θα προσφέρονται από το
Ινστιτούτο Θερβάντες Λευκωσίας προς τους Δημόσιους
Υπαλλήλους σε ειδικά μειωμένες τιμές.

Τα μαθήματα Ισπανικής γλώσσας θα παραδίδονται από
επαγγελματίες καθηγητές Ισπανικών και θα πραγματοποι-
ηθούν χρονικά σε τρεις κύκλους. Περισσότερα σε σχέση με
τις ώρες και μέρες διεξαγωγής των μαθημάτων, την περίοδο
εγγραφών, τη δυνατότητα απόκτησης διπλώματος κι άλλες
συναφείς πληροφορίες, από το Ινστιτούτο Θερβάντες Λευ-
κωσίας.

Το ποσό για το κόστος συμμετοχής μπορεί να καταβάλ-
λεται από τους ενδιαφερόμενους στο Ινστιτούτο Θερβάντες
Λευκωσίας μέσω τραπεζικής κατάθεσης ή εμβάσματος στο
λογαριασμό του Ινστιτούτου.

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τα εν λόγω μα-
θήματα, παρακαλούνται όπως προχωρήσουν απευθείας για
εγγραφή στο Ινστιτούτο Θερβάντες Λευκωσίας, αφού πρώτα
επικοινωνήσουν με το Ινστιτούτο για να πληροφορηθούν για

τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για
την εγγραφή, καθώς και τον αριθμό λογαριασμού του Ινστι-
τούτου. Πληροφορίες από την κα. Ανδρονίκη Αντωνίου του
Ινστιτούτου Θερβάντες Λευκωσίας, στο τηλέφωνο
22895136, ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο adx2nic@cer-
νantes.es, ή μέσω φαξ στο 22895014.

Παρακαλώ όπως το περιεχόμενο της εγκυκλίου αυτής πε-
ριέλθει σε γνώση όλων των ενδιαφερόμενων που υπηρετούν
στον Οργανισμό σας, συμπεριλαμβανομένων κι αυτών που
υπηρετούν στις επαρχίες.

Όσον αφορά τους Δημόσιους Υπαλλήλους που υπηρετούν
στις επαρχίες (εκτός Λευκωσίας), σημειώνεται ότι, για την
πραγματοποίηση μαθημάτων στην επαρχία τους, θα πρέπει
να δημιουργηθεί τμήμα 6 ή περισσοτέρων ατόμων. Το Ινστι-
τούτο Θερβάντες Λευκωσίας μπορεί να προσαρμόσει το
πρόγραμμα μαθημάτων (ημέρες και ώρες) στις ανάγκες της
κάθε ομάδας και να αναλάβει τα έξοδα μεταφοράς του κα-
θηγητή, δεδομένου πως υπάρχει διαθέσιμος χώρος διδα-
σκαλίας στην Υπηρεσία στην οποία εργάζονται.
Λεπτομέρειες προγράμματος

Επίπεδα: Α1 (Αρχικό). Α2 (Βασικό). Β1 (Μέσο). Β2 (Προ-
χωρημένο). C1 (Ανώτερο).

Διάρκεια: Μαθήματα διαρκειας 11 εβδομάδων, από Ια-
νουάριο μέχρι Μάρτιο.

Δίδακτρα: Για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους ανέρ-

χονται στα 200 ευρώ. Τα βιβλία δεν συμπεριλαμβάνονται στο
ποσό των διδάκτρων.

Εγγραφές: Από 14 Δεκεμβρίου 2015 μέχρι 11 ιανουαρίου
2016.

Επίσημο Δίπλωμα Ισπανικών (DELE): Το κόστος συμμε-
τοχής στις εξετάσεις DΕLΕ (Δίπλωμα Ισπανικής ως Ξένης
Γλώσσας) αποτελεί επιπλέον χρέωση ανάλογα με το επί-
πεδο.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Ινστιτούτο Θερ-
βάντες Λευκωσίας, προσφερόμενα μαθήματα, επίσημες εξε-
τάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις, στην ιστοσελίδα του Ιν-
στιτούτου http://nicosia.cervantes.es/. n

Πρόγραμμα εκμάθησης της Ισπανικής γλώσσας
για τους Δημόσιους Υπαλλήλους όλων των επαρχιών

Στη μηνιαία της δέσμη αποφάσεων για
υποθέσεις παράβασης, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή κινεί νομική διαδικασία

κατά των κρατών μελών που δεν συμμορ-
φώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν
βάσει του δικαίου της ΕΕ. Οι εν λόγω απο-
φάσεις, που καλύπτουν πολλούς τομείς και
πεδία πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπουν στην
εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της νομο-
θεσίας της ΕΕ προς όφελος των πολιτών και
των επιχειρήσεων.

Από την ανακοίνωση της ΕΕ δημοσι-
εύουμε συνοπτικές παρουσιάσεις των απο-
φάσεων που αφορούν την Κύπρο.
Αιτιολογημένες γνώμες
Γεωργία: Η Επιτροπή καλεί την ΚΥΠΡΟ να
εξασφαλίσει την εφαρμογή των κανόνων
της ΕΕ σχετικά με την επισήμανση του με-
λιού

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την Κύπρο
να θεσπίσει και να ανακοινώσει τα μέτρα με-
ταφοράς στην εθνική νομοθεσία της οδηγίας
2014/63/ΕΕ για το μέλι. Οι κύριοι σκοποί της
οδηγίας είναι να εξασφαλίζεται ότι η γύρη, η
οποία αποτελεί φυσικό χαρακτηριστικό
στοιχείο της σύνθεσης του μελιού, δεν πρέ-
πει να θεωρείται ως ένα από τα συστατικά
του και να αποσαφηνιστούν οι απαιτήσεις
επισήμανσης για τις περιπτώσεις στις οποίες
το μέλι προέρχεται από περισσότερα από ένα
κράτη μέλη ή τρίτη χώρα. Η οδηγία έπρεπε
να είχε εφαρμοστεί έως τις 24 Ιουνίου 2015.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει στη
διάθεσή της η Επιτροπή, παρά την προειδο-
ποιητική επιστολή που απεστάλη στην
Κύπρο στις 22 Ιουλίου 2015, η Κύπρος δεν
κοινοποίησε στην Επιτροπή τα εθνικά μέτρα
ούτε έχει εκδώσει ακόμη νομοθεσία για να
συμμορφωθεί με την οδηγία. Το αίτημα δια-
βιβάστηκε υπό τη μορφή αιτιολογημένης
γνώμης. Η Κύπρος έχει προθεσμία δύο

μηνών για να ανακοινώσει στην Επιτροπή τα
μέτρα που έλαβε για την εφαρμογή της οδη-
γίας· διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να
αποφασίσει να την παραπέμψει στο Δικα-
στήριο της ΕΕ.
Η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ, την
ΚΥΠΡΟ και την ΕΛΛΑΔΑ να εφαρμόσουν
τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με την πρό-
ληψη των βιομηχανικών ατυχημάτων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί το Βέλγιο,
την Κύπρο και την Ελλάδα να διαβιβάσουν
πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εφαρμο-
γής της οδηγίας Seveso III (οδηγία
2012/18/ΕΕ) στο εσωτερικό τους δίκαιο, μια
υποχρέωση που έπρεπε να εκπληρωθεί έως
τις 31 Μαΐου 2015. Η οδηγία, καθώς και οι
προηγούμενες οδηγίες (οδηγίες Seveso I και
II), αποσκοπούν στην πρόληψη μεγάλων
ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες
ουσίες και στον περιορισμό των συνεπειών
τους για τους πολίτες και το περιβάλλον.
Αυτή η νέα οδηγία, η οποία άρχισε να ισχύει
την 1η Ιουνίου 2015, λαμβάνει υπόψη ορι-
σμένες αλλαγές στη νομοθεσία της ΕΕ, συμ-
περιλαμβανομένης της ταξινόμησης των χη-
μικών ουσιών, και την ενίσχυση των δικαιω-
μάτων των πολιτών για πρόσβαση σε
πληροφορίες και στη δικαιοσύνη. Επειδή το
Βέλγιο, η Κύπρος και η Ελλάδα αθέτησαν
την αρχική προθεσμία, η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή απέστειλε προειδοποιητικές επιστο-
λές στο Βέλγιο, την Κύπρο και την Ελλάδα
στις 22 Ιουλίου 2015. Η Επιτροπή απευθύνει
τώρα αιτιολογημένες γνώμες και, εάν τα εν
λόγω κράτη μέλη δεν αντιδράσουν εντός
δύο μηνών, οι υποθέσεις αυτές ενδέχεται να
παραπεμφθούν στο Δικαστήριο της ΕΕ.
Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: Η Επι-
τροπή καλεί την ΚΥΠΡΟ να εφαρμόσει
τους κανόνες της ΕΕ στον τομέα των ασφα-
λίσεων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε την Κύπρο
να μεταφέρει την οδηγία «Φερεγγυότητα ΙΙ»
(οδηγία 2009/138/ΕΚ), καθώς και τις τροπο-
ποιήσεις της στην εθνική της νομοθεσία. Η
οδηγία «Φερεγγυότητα II» εισάγει για
πρώτη φορά ένα κοινό, υγιές και ισχυρό
πλαίσιο προληπτικής εποπτείας για τις
ασφαλιστικές εταιρείες στην ΕΕ, συμπερι-
λαμβανομένων ποσοτικών κανόνων, κανό-
νων διακυβέρνησης και κανόνων υποβολής
εκθέσεων, ώστε να διευκολυνθεί η ανάπτυξη
ενιαίας αγοράς ασφαλιστικών υπηρεσιών.
Αυτοί οι νέοι κανόνες αποσκοπούν στην εξα-
σφάλιση της χρηματοπιστωτικής ευρωστίας
των ασφαλιστικών εταιρειών, ώστε να έχουν
τη δυνατότητα να καλύπτουν κινδύνους σε
δύσκολες περιόδους. Η οδηγία «Φερεγγυό-
τητα II» θα αρχίσει να εφαρμόζεται πλήρως
την 1η Ιανουαρίου 2016. Η προθεσμία για τη
μεταφορά αυτής της οδηγίας στο εθνικό δί-
καιο έληξε την 31η Μαρτίου 2015. Ωστόσο,
η Κύπρος δεν έχει ανακοινώσει στην Επι-
τροπή μέτρα για την εφαρμογή αυτών των
κανόνων στο εθνικό της δίκαιο. Το αίτημα
της Επιτροπής λαμβάνει τη μορφή αιτιολο-
γημένης γνώμης. Είχε προηγηθεί προειδο-
ποιητική επιστολή που εστάλη στην Κύπρο
τον Μάιο του 2015. Αν η Κύπρος δεν συμ-
μορφωθεί εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπο-
ρεί να αποφασίσει να την παραπέμψει στο
Δικαστήριο της ΕΕ.
Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: η Επιτροπή
καλεί 10 κράτη μέλη να εφαρμόσουν του
κανόνες της ΕΕ σχετικά με τα συστήματα
εγγύησης των καταθέσεων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε επισήμως
από το Βέλγιο, την Κύπρο, την Εσθονία, την
Ελλάδα, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο, την
Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία και τη
Σουηδία να εφαρμόσουν πλήρως την οδηγία
για τα συστήματα εγγύησης των καταθέ-

σεων (οδηγία 2014/49/ΕΕ, DGSD). Η εν
λόγω οδηγία, η οποία βασίζεται στην προ-
ηγούμενη οδηγία 94/19/ΕΚ του 1994, βελ-
τιώνει την προστασία των καταθέσεων. Οι
καταθέτες θα επωφελούνται από ταχύτερες
αποπληρωμές και ισχυρότερο δίκτυ προ-
στασίας, επειδή οι πιο ενοποιημένες απαιτή-
σεις χρηματοδότησης θα εξασφαλίζουν ότι
τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων
προχρηματοδοτούνται και θα είναι ικανά να
εκπληρώνουν πιο αποτελεσματικά τις υπο-
χρεώσεις τους έναντι των καταθετών. Πρό-
κειται για ένα βήμα προς μια πλήρως ανε-
πτυγμένη Τραπεζική Ένωση, έτσι ώστε να
δημιουργηθεί ασφαλέστερος και υγιέστερος
χρηματοπιστωτικός τομέας μετά τη χρημα-
τοπιστωτική κρίση. Για τα κράτη μέλη εντός
της Τραπεζικής Ένωσης, η εφαρμογή της
οδηγίας για τα συστήματα εγγύησης των κα-
ταθέσεων αποτελεί προϋπόθεση για τη μελ-
λοντική χρήση του Ευρωπαϊκού Συστήματος
Εγγύησης των Καταθέσεων, το οποίο προ-
τείνει η Επιτροπή (βλ. IP/15/6152). Αυτό το
μελλοντικό σύστημα θα παρέχει ισχυρότερη
και πιο ενιαία ασφαλιστική κάλυψη για τα
άτομα με τραπεζικές καταθέσεις στην Τρα-
πεζική Ένωση και θα εξασφαλίζει ότι οι κα-
ταθέτες μπορούν να εμπιστεύονται την τρά-
πεζά τους οπουδήποτε και αν βρίσκεται
αυτή. Η προθεσμία για τη μεταφορά αυτών
των κανόνων στην εθνική νομοθεσία ήταν η
3η Ιουλίου 2015 (βλ. MEMO/13/1176).
Ωστόσο, 11 χώρες της ΕΕ δεν μετέφεραν αυ-
τούς τους κανόνες στο εθνικό τους δίκαιο.
Το αίτημα της Επιτροπής λαμβάνει τη μορφή
αιτιολογημένης γνώμης. Αν αυτά τα κράτη
μέλη δεν συμμορφωθούν εντός δύο μηνών,
η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να τα πα-
ραπέμψει στο Δικαστήριο της ΕΕ. Για περισ-
σότερες πληροφορίες, βλέπε το πλήρες δελ-
τίο τύπου. n

Παραβάσεις από την Κύπρο που ανακοίνωσε
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 10 Δεκεμβρίου
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Το Δεκέμβριο του 2013, σε συνέχεια εξαγγελίας του Προέδρου της Δημοκρατίας για
μέτρα αντιμετώπισης της ανεργίας, με στενή συνεργασία της ΑνΑΔ με το Υπουργείο
Εργασίας ετοιμάστηκε Σχέδιο για παροχή ευκαιριών πρακτικής κατάρτισης και από-

κτησης εργασιακής πείρας σε άνεργους νέους αποφοίτους Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών
Σχολών, Συστήματος Μαθητείας και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και διετούς διάρ-
κειας, με σκοπό τη βελτίωση της απασχολησιμότητας τους με την παράλληλη παροχή δυ-
νατότητας σε επιχειρήσεις/οργανισμούς να αξιοποιήσουν κατάλληλο δυναμικό. 

Στο πλαίσιο πρόσκλησης, υποβλήθηκαν 2.255 αιτήσεις από άνεργους νέους και 1.198 αι-
τήσεις από επιχειρήσεις/οργανισμούς για 6.000 θέσεις τοποθέτησης. Έγιναν 1.946 συνται-
ριάσματα ανέργων με εγκριθείσες θέσεις, από τα οποία άρχισαν 1.023 προγράμματα τοπο-
θέτησης διάρκειας 6 μηνών. Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα προγράμματα τοποθέτησης για
875 άνεργους. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος καταβλήθηκε επίδομα σε κάθε άνεργο
ύψους €125 την εβδομάδα. 
Α. Επίδραση του Σχεδίου στην Απασχολησιμότητα 

Σχεδόν 1 στους 3 συμμετέχοντες στο Σχέδιο (32,7%) είναι απασχολούμενοι κατά τη στιγμή
της έρευνας (Μάιος – Ιούνιος 2015), στους 4 περίπου μήνες μετά την ολοκλήρωση της συμ-
μετοχής τους. Ψηλότερο ποσοστό απασχόλησης (37,2%) παρουσιάζουν τα άτομα που το-
ποθετήθηκαν σε επιχειρήσεις/οργανισμούς του Ιδιωτικού τομέα.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι πάνω από 2 στους 5 (42,9%) συμμετέχοντες στο Σχέ-
διο από αυτούς που απασχολούνται, εξακολουθούν να βρίσκονται στην επιχείρηση/οργανι-
σμό όπου τοποθετήθηκαν. Το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 49,0% στην περίπτωση των ατό-
μων που τοποθετήθηκαν σε επιχείρηση/ οργανισμό του Ιδιωτικού τομέα ενώ σημειώνονται
οι περιορισμένες δυνατότητες απασχόλησης στον Ευρύ δημόσιο τομέα (περιλαμβάνει τη
Δημόσια Υπηρεσία, τους Ημικρατικούς Οργανισμούς και τους Δήμους) όπου τοποθετήθηκε
το 24,3% των συμμετεχόντων.

Σχεδόν 1 στους 3 (32,4%) συμμετέχοντες από αυτούς που απασχολούνται, βρίσκονται
στον τομέα του Εμπορίου και επισκευής αυτοκινήτων. Σχετικά μικρότερα ποσοστά εντοπί-
ζονται στις Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών (15,5%), στα Ξενοδοχεία και εστιατόρια
(11,6%) και στις Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία (9,5%). 

Σχεδόν 1 στους 4 (23,3%) συμμετέχοντες από αυτούς που απασχολούνται εργάζονται ως
Υπάλληλοι παροχής υπηρεσιών και πάνω από 1 στους 5 εργάζονται ως Πωλητές (21,6%). 

Σχεδόν 2 στους 5 (39,0%) συμμετέχοντες από αυτούς που απασχολούνται, εργάζονται με
καθεστώς πλήρους και μόνιμης απασχόλησης.

Β. Αξιοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων & Προοπτικές Απασχόλησης 
Πάνω από 9 στους 10 συμμετέχοντες (90,7%) αξιολογούν ως πολύ καλό ή καλό τον βαθμό

αξιοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που απόκτησαν μέσα από τη συμμετοχή τους στο
Σχέδιο. Πάνω από 8 στους 10 (84,4%) θεωρούν ότι η συμμετοχή τους βελτίωσε τις προοπτι-
κές απασχόλησής τους.

Μελέτη της ΑνΑΔ για τα αποτελέσματα Σχεδίου τοποθέτησης ανέργων νέων
Αξιολόγηση των επιδράσεων του σχεδίου τοποθέτησης ανέργων νέων απόφοιτων 
Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και 
διετούς διάρκειας για απόκτηση εργασιακής πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς (2014)

Συνέχεια στη σελ. 9
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Μελέτη της ΑνΑΔ για τα αποτελέσματα Σχεδίου τοποθέτησης ανέργων νέων

Γ. Ικανοποίηση Επωφελούμενων από το Σχέδιο 
Πάνω από 9 στους 10 συμμετέχοντες (91,1%) στο Σχέδιο είναι είτε πολύ ικανοποιημένοι

ή ικανοποιημένοι από το Σχέδιο στο οποίο συμμετείχαν, και θα παρότρυναν τρίτους για να
συμμετάσχουν σε αντίστοιχο Σχέδιο (94,5%).

Δ. Δημογραφικά Στοιχεία Ατόμων 
Τα δημογραφικά στοιχεία αφορούν τα 875 άτομα που ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη συμ-

μετοχή τους στο Σχέδιο. 
• Φύλο: Άνδρες (50,1%), Γυναίκες (49,9%) 
• Ηλικία: 18 (2,5%), 19 (9,4%), 20 (13,2%), 21 (20,5%), 22 (19,2%), 23 (15,1%), 24 (12,3%),

25 (7,8%) 
• Εκπαίδευση: Λύκειο (50,1%), Ανώτερη μεταλυκειακή μη πανεπιστημιακή εκπαίδευση

(23,9%), Τεχνικές σχολές (20,9%), Γυμνάσιο (3,8%), Σύστημα μαθητείας (1,3%) 
• Επαρχία: Λευκωσία (36,3%), Λεμεσός (29,8%), Λάρνακα (25,7%), Πάφος (5,0%), Αμμό-

χωστος (3,2%) 
Ε. Ταυτότητα της Μελέτης Αξιολόγησης 

Ο βασικός σκοπός της μελέτης είναι η αξιολόγηση των επιδράσεων στα επωφελούμενα
άτομα από τη συμμετοχή τους στο Σχέδιο του ΥΕΠΚΑ και της ΑνΑΔ για τοποθέτηση άνερ-
γων νέων για απόκτηση εργασιακής πείρας σε επιχειρήσεις/οργανισμούς. 

Η συλλογή των στοιχείων πραγματοποιήθηκε με τη συμπλήρωση δύο ερωτηματολογίων.
Το πρώτο αφορούσε την αξιολόγηση του Σχεδίου από τους συμμετέχοντες σε σχέση με τα
οφέλη συμμετοχής τους και τον βαθμό ικανοποίησης τους αμέσως μετά την ολοκλήρωση
της συμμετοχής τους. Συμπληρώθηκε από το 60,8% των συμμετεχόντων, με το μέγιστο στα-
τιστικό λάθος για τον συνολικό πληθυσμό να ανέρχεται στο 2,2%. 

Το δεύτερο ερωτηματολόγιο αφορούσε την αξιολόγηση των επιδράσεων του Σχεδίου στα
επωφελούμενα άτομα και η συλλογή των στοιχείων έγινε τηλεφωνικά από συνεργάτες της
ΑνΑΔ κατά την περίοδο 28/5/2015 – 23/6/2015 σε τυχαίο στρωματοποιημένο δείγμα του
πληθυσμού, ανάλογα με την κατηγορία της επιχείρησης/οργανισμού στην οποία έγινε η το-
ποθέτηση. Η έρευνα πεδίου κάλυψε 707 άτομα, με ποσοστό κάλυψης του πληθυσμού 80,8%
και μέγιστο στατιστικό λάθος για τον συνολικό πληθυσμό 1,4%. n

Συνέχεια από σελ. 8

Εναρμόνιση της προόδου: ο Γεώργιος Ντάσης, Πρόεδρος της ΕΟΚΕ
ορίζει τις προτεραιότητες της ΕΟΚΕ κατά τη διάρκεια της θητείας του

ΟΓεώργιος Ντάσης, που εξελέγη με
συντριπτική πλειοψηφία, είναι ο
31ος Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οι-

κονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, όρ-
γανο του οποίου θα ηγηθεί επικουρούμενος
από δύο Αντιπροέδρους, τον Michael Smyth
(Προϋπολογισμός) και τον Gonçalo Lobo
Xavier (Επικοινωνία), από το 2015 έως το
2018.

«Αυτή η θητεία θα είναι ωφέλιμη για τους
λαούς της Ευρώπης, θα είναι εξ ολοκλήρου
αφιερωμένη σε αυτούς. Θα κινητοποιήσουμε
όλες τις δυνάμεις της κοινωνίας των πολιτών
για να κάνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση ελκυ-
στική και περισσότερο παρούσα στην καθη-
μερινή ζωή των Ευρωπαίων. Καταρχήν, πρέ-
πει να περιορίσουμε το φαινόμενο της
ακραίας φτώχειας και να επενδύσουμε στην
απασχόληση των νέων, σε έργα υποδομών,
στην έρευνα και την καινοτομία, και μάλιστα
σε μαζική κλίμακα. Η Ευρώπη δεν πρέπει να
ταυτιστεί με ισοπέδωση προς τα κάτω, αλλά
με κοινή πορεία προς τα άνω. Πρέπει να οδη-
γεί σε βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των
πολιτών —σε Βορρά, Νότο, Ανατολή και
Δύση—, αυτό αποκαλούμε ‘εναρμόνιση της
προόδου’», επισημαίνει ο Γεώργιος Ντάσης.

Το πρόγραμμα του Προέδρου εισάγει, με
τον τρόπο αυτό, μια πολύ πρακτική διά-
σταση στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, απόρροια γνωμοδοτήσεων που έχει υιο-

θετήσει η ΕΟΚΕ και που απευθύνονται στα
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, σύμφωνα με την
αποστολή που η Συνθήκη αναθέτει στην
ΕΟΚΕ. Αντί να θεωρεί την Ένωση δεδομένη,
το πρόγραμμα εστιάζει στην σοβαρή κρίση
που διαπερνά την Ευρώπη, με την οικονο-
μική ύφεση και την κοινωνική επιδείνωση να
έχουν πλήξει βαθιά την εμπιστοσύνη των
πολιτών στην Ένωση. Απευθύνοντας έκ-
κληση για επιχειρηματικότητα, εργατικότητα
και αλληλεγγύη, δίνει έμφαση στην κοινω-
νική, οικονομική και εδαφική συνοχή, που
παραμένει το θεμέλιο μιας δίκαιης Ευρώπης.
Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, πρέπει
να γίνει χρήση μέσων όπως το ελάχιστο ευ-
ρωπαϊκό εισόδημα ή η φορολογία.

Το πρόγραμμα υποστηρίζει το επενδυτικό
σχέδιο για την Ευρώπη, ζητώντας παράλ-
ληλα την προσθήκη έκτακτου επενδυτικού
σχεδίου για την ανάπτυξη και την απασχό-
ληση, και την υιοθέτηση ειδικών μέτρων οι-
κονομικής σύγκλισης, όπως ένα σύστημα
κοινής έκδοσης χρεογράφων και ένα προ-
σωρινό ταμείο για τα ευρωομόλογα.

Η ψηφιακή ενιαία αγορά, η δημιουργία
ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών και η υλο-
ποίηση μιας πραγματικής ενεργειακής ένω-
σης αποτελούν, επίσης, προτεραιότητες για
τον νέο Πρόεδρο της ΕΟΚΕ, ενώ συμβάλ-
λουν στη βιώσιμη ανάπτυξη της Ένωσης,
ιδίως σύμφωνα με τους περιορισμούς που

θέτει η κλιματική αλλαγή, οι οποίοι θα πρέ-
πει να λαμβάνονται υπόψη σε όλες τις πολι-
τικές της ΕΕ.

Στο πρόγραμμά του, ο Πρόεδρος υπενθυ-
μίζει την προσήλωσή του σε μια Ένωση
ισχυρή στην παγκόσμια σκηνή, που πρέπει
να υπερασπίζεται όχι μόνον τα οικονομικά
της συμφέροντα, αλλά κυρίως τις κοινωνι-
κές και περιβαλλοντικές της απαιτήσεις. Η
Ένωση έχει καθήκον να υποδέχεται τους αι-
τούντες άσυλο και να θέσει σε εφαρμογή μια
νέα μεταναστευτική πολιτική, βασισμένη
στις αρχές της αλληλεγγύης και του σεβα-

σμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο αγώ-
νας κατά των διακινητών ανθρώπων μέσω
μιας ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ των
κρατών μελών, πρέπει να αποτελεί αναπό-
σπαστο μέρος της.

Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλή-
σεων, των στόχων και των έκτακτων αναγ-
κών, τα κράτη μέλη πρέπει να εφοδιάσουν,
επίσης, την Ευρωπαϊκή Ένωση με τα μέσα
που θα της επιτρέψουν να αναλάβει δράση,
δηλαδή με έναν προϋπολογισμό που θα
μπορεί να αντεπεξέλθει στις φιλοδοξίες 
της. n

Εξ ονόματος όλων των συναδέλφων
μου της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και
Κοινωνικής Επιτροπής, που εκπροσω-

πούν στα ευρωπαϊκά όργανα όλες τις ση-
μαντικές οργανώσεις εργοδοτών, συνδικα-
λιστών και πολιτών της Ένωσης, εκφράζω
την οργή και τον αποτροπιασμό μας για τις
άνανδρες και βάρβαρες δολοφονικές επιθέ-

σεις που έγιναν στο Παρίσι τη νύχτα.
Η σκέψη μας είναι στα θύματα, στις οικο-

γένειες και στους φίλους τους, στον γαλλικό
λαό και στα θεσμικά του όργανα, και εκφρά-
ζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας. Αυτοί οι
γεμάτοι μίσος, ανόητοι, φρικτοί και κατά-
πτυστοι δολοφόνοι χτυπούν τον λαό, τη δη-
μοκρατία και τις θεμελιώδεις αξίες της

Γαλλικής Δημοκρατίας. Με τον τρόπο
αυτό όμως χτυπούν τους λαούς, τη δημο-
κρατία και τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρώ-
πης. Δεν θα μας νικήσουν Δεν θα μας κατα-
βάλουν. Δεν θα πετύχουν κανένα στόχο
τους: η ενότητά μας όσον αφορά τις αξίες
της ευρωπαϊκής δημοκρατίας, αξίες που
οφείλονται εν πολλοίς στη Γαλλική Δημο-

κρατία, θα χαλυβδωθεί ακόμη περισσότερο.
Ένα πράγμα είναι σαφές: η οργανωμένη

κοινωνία των πολιτών της Ευρώπης, δηλαδή
όλες οι οργανώσεις των εργοδοτών, των
συνδικαλιστών και των πολιτών από όλες τις
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ενω-
μένη και εναντίον τους και είναι στο πλευρό
του γαλλικού λαού. n

Ο Πρόεδρος της ΕΟΚΕ Γεώργιος Ντάσης και οι αντιπρόεδροι της ΕΟΚΕ: Gonçalo Lobo Xavier
(αριστερά) και Michael Smyth (δεξιά).

Είμαστε ενωμένοι
Δήλωση του Προέδρου της ΕΟΚΕ για τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι στις 13 Νοεμβρίου 2015
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ΝEΑ ΑπO τηΝ ΕυρωπΑϊΚH EΝωση
Έρευνα / Επιμέλεια:
Κυριάκος  Ανδρέου

Συμβολή των Ευρωπαϊκών 
διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων

Τελετή απονομής Βραβείου Ζαχάρωφ
2015 στο Στρασβούργο

“Ο Ραίφ Μπανταουί, είχε τη γενναιότητα να υψώσει τη
φωνή του και να πει όχι στη βαρβαρότητά τους. Για αυτό τον
βασάνισαν”, είπε η Ενσαφ Χαϊντάρ, σύζυγος του φυλακισμέ-
νου ακτιβιστή, από τη Σαουδική Αραβία, παραλαμβάνοντας
εκ μέρους του το Βραβείου Ζαχάρωφ για τα ανθρώπινα δι-
καιώματα, στο Στρασβούργο, στις 16 Δεκεμβρίου. Ο Ραίφ
Μπανταουί, τιμήθηκε από το ΕΚ για τους αγώνες του για την

ελευθερία της έκφρασης στη Σαουδική Αραβία. 
“Ο Μπανταουί, αποτελεί σύμβολο και έμπνευση για όλους εκείνους που αγωνίζονται για

τα θεμελιώδη δικαιώματα στη Σαουδική Αραβία και στον κόσμο”, δήλωσε ο πρόεδρος του
ΕΚ Μάρτιν Σουλτς, στην τελετή απονομής του Βραβείου Ζαχάρωφ. “Παρά τον μεγάλο κίν-
δυνο, πολέμησε για την ελευθερία της σκέψης και το δικαίωμά του στην ελευθερία της έκ-
φρασης, γεμίζοντας το κενό στην ελευθερία του Τύπου στη χώρα του”.

Ο πρόεδρος κάλεσε τον Βασιλιά Σαλμάν της Σαουδικής Αραβίας να δώσει άμεσα χάρη
στον μπλόγκερ και να τον απελευθερώσει χωρίς όρους.

Παρότρυνε τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας “να βάλουν ένα τέλος στη συστηματική κα-
ταστολή κάθε ειρηνικά εκφρασμένης γνώμης”. 

“Είμαστε έτοιμοι για διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα¨ αλλά “κανένας φόβος, κα-
νένα απάνθρωπο σωφρονιστικό σύστημα δεν θα μας εμποδίσει να αγωνιζόμαστε για τα αν-
θρώπινα δικαιώματα. Κανένα επιχείρημα περί ασφάλειας, όπλα ή χρήματα από το πετρέ-
λαιο δεν θα μας σταματήσει”, είπε ο πρόεδρος Σουλτς στη σύζυγο του Raif Badawi, Ensaf
Haidar.

“Οι Άραβες που σκέφτονται ελεύθερα, συνήθως κρύβουν τις ιδέες τους για να τις προ-
στατεύσουν”, είπε η Ensaf Haidar μεταφέροντας τα λόγια του συζύγου της, στην τελετή απο-
νομής . “Οι ελεύθερες και λαμπρές ιδέες θεωρούνται βλάσφημες για την ιδεολογία των αρα-
βικών κοινωνιών. Εκεί κάθε ελεύθερη σκέψη θεωρείται ένδειξη παρακμής και εκτροπή από
την οδό της Αληθείας”, πρόσθεσε.

“Ο Ραίφ δεν είναι εγκληματίας”, είπε. “Είναι συγγραφέα και ελεύθερος στοχαστής: αυτό
είναι όλο. Το έγκλημά του είναι ότι είναι μια ελεύθερη φωνή σε μία χώρα που δεν δέχεται
καμία διαφορετική άποψη και σκέψη”, είπε η Ensaf Haidar, η οποία ζει σήμερα, μαζί με τα παι-
διά της, εξόριστη στον Καναδά. n

Η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση για τη συμβολή
των Ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών τα-
μείων (ταμεία ΕΔΕ) στην αναπτυξιακή στρατηγική
της ΕΕ, στο επενδυτικό σχέδιο και στις προτεραι-
ότητες της Επιτροπής κατά την επόμενη δεκαετία.

Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης τα αποτελέσματα
των διαπραγματεύσεων με όλα τα κράτη μέλη για τις
συμφωνίες εταιρικών σχέσεων, καθώς και τα προ-

γράμματα και τις κύριες προκλήσεις ανά χώρα.
Ο κ. Jyrki Katainen, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίτροπος Απασχόλη-

σης, Ανάπτυξης, Επενδύσεων και Ανταγωνιστικότητας, δήλωσε: «Υπάρχουν τεράστιες δυ-
νατότητες για συνδυασμό των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων και του
επενδυτικού προγράμματος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), αλλά
οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές ίσως δεν το γνωρίζουν.»

Η κ. CorinaCrețu, επίτροπος αρμόδια για την περιφερειακή πολιτική δήλωσε: «Τα ταμεία
ΕΔΕ καθίστανται όλο και περισσότερο αναγκαία καθώς οι εθνικές και περιφερειακές επενδύ-
σεις μειώνονται. Αυτά θα στηρίξουν σθεναρά την επιστροφή της Ευρώπης σε μια πορεία διαρ-
κούς ευημερίας, στοχεύοντας τους πλέον υποσχόμενους τομείς, παρέχοντας περισσότερη συ-
νοχή και σύγκλιση στην ΕΕ και βοηθώντας τις περιφέρειες και τις πόλεις να αξιοποιήσουν το
ταλέντο και τις ιδέες των λαών τους. Εναπόκειται πλέον στα κράτη μέλη να διαχειριστούν
αποτελεσματικά και να επενδύσουν τα κονδύλια των ταμείων, ώστε να καταστεί δυνατόν να
επιτευχθούν οι στόχοι που παρουσιάζονται λεπτομερώς στην ανακοίνωση.»

Για παράδειγμα, κατά την περίοδο 2014-2020, τα ταμεία θα επενδύσουν 121 δισ. ευρώ
στην έρευνα & την καινοτομία, στις ΤΠΕ και σε υποστήριξη προς τις μικρές επιχειρήσεις σε
όλη την Ευρώπη. Δύο εκατομμύρια εταιρίες θα υποστηρίζονται άμεσα από τα ταμεία ΕΔΕ για
να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να αυξήσουν την ικανότητά τους για έρευνα
και καινοτομία. Περίπου 15 εκατομμύρια νοικοκυριά θα έχουν πρόσβαση σε ευρυζωνικές
συνδέσεις υψηλής ταχύτητας χάρη στο Ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης.

Τα ταμεία ΕΔΕ, έχοντας μεταρρυθμιστεί για την περίοδο 2014-2020, εστιάζουν σαφώς σε
τέσσερις βασικούς τομείς που δημιουργούν ανάπτυξη: έρευνα & καινοτομία, ψηφιακές τε-
χνολογίες, υποστήριξη της οικονομίας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και στή-
ριξη των μικρών επιχειρήσεων. Προσανατολισμένες στις επιδόσεις και σε συμφωνία με το
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις, οι επενδύσεις των ταμείων ΕΔΕ θα
δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη ποιοτικών σχεδίων, για την άν-
θηση των επιχειρήσεων και για την βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών, οδηγών-
τας σε ένα νέο ξεκίνημα στην Ευρώπη. n

Το νέο πρόγραμμα χρηματοδοτικής
βοήθειας για την τ/κ κοινότητα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το νέο πρόγραμμα χρηματοδο-
τικής βοήθειας για την τουρκοκυπριακή κοινότητα, ύψους 32 εκατ.
ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. 

Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί τη συνέχεια του επιτυχημένου προ-
γράμματος βοήθειας για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυ-
ξης της τουρκοκυπριακής κοινότητας, τη βελτίωση των επαφών με-

ταξύ των δύο κοινοτήτων και την προσέγγιση των τουρκοκυπρίων και της ΕΕ.
Η Επίτροπος για την περιφερειακή πολιτική κ. Corina Creţu δήλωσε: «Κατά τη διάρκεια

της επίσκεψής του στην Κύπρο τον Ιούλιο, ο Πρόεδρος Juncker επανέλαβε τη μακροχρόνια δέ-
σμευση της Επιτροπής για την επανένωση της νήσου. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να διευ-
κολυνθεί μέσω της οικονομικής ανάπτυξης της τουρκοκυπριακής κοινότητας και, για τον λόγο
αυτόν, χρηματοδοτούμε έργα που συμβάλλουν στην προσέγγιση των δύο κυπριακών κοινο-
τήτων.»

Οι προσπάθειες συμφιλίωσης και οικοδόμησης εμπιστοσύνης θα εξακολουθήσουν να απο-
τελούν ισχυρή συνιστώσα του προγράμματος μέσω της στήριξης που παρέχεται στη δικοι-
νοτική επιτροπή για την πολιτιστική κληρονομιά και, για πρώτη φορά, μέσω της αποκατά-
στασης της ουδέτερης ζώνης στην παλαιά πόλη της Λευκωσίας.

Στο πλαίσιο της στήριξης της διαδικασίας διακανονισμού υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, η Επι-
τροπή εφαρμόζει την εντολή του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 2004, με στόχο τη διευκό-
λυνση της επανένωσης της Κύπρου μέσω της προώθησης της οικονομικής ανάπτυξης της
τουρκοκυπριακής κοινότητας. Η Επιτροπή εξασφαλίζει επίσης την εφαρμογή του κανονι-
σμού για την πράσινη γραμμή.

Από το 2006 και εξής η ΕΕ έχει επενδύσει 400 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος
βοήθειας για την τουρκοκυπριακή κοινότητα με σκοπό την υποστήριξη των τοπικών μικρών
επιχειρήσεων, την ανάπτυξη ή τη βελτίωση των βασικών υποδομών, την υποστήριξη της κι-
νητικότητας των σπουδαστών και την προετοιμασία της τουρκοκυπριακής κοινότητας για
την εφαρμογή του συνόλου της ευρωπαϊκής νομοθεσίας με προοπτική της επανένωσης της
Κύπρου.

Το πρόγραμμα για το 2015 θα επικεντρωθεί στις εξής προτεραιότητες:
- την προστασία του περιβάλλοντος, ιδίως με το κλείσιμο των χωματερών που ρυπαίνουν
- την ενίσχυση του γαλακτοκομικού τομέα ώστε να προετοιμαστεί για την αγορά της ΕΕ
- την προετοιμασία της τουρκοκυπριακής κοινότητας για την εφαρμογή του συνόλου της

ευρωπαϊκής νομοθεσίας μετά τη διευθέτηση του κυπριακού προβλήματος
- τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε πιστώσεις
- την υποστήριξη των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για την αύξηση της συμ-

μετοχής στα κοινά και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο κοινοτήτων. n

Εγκρίθηκε το σύνολο των 118 
προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης

Και τα 118 προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ είναι
τώρα έτοιμα να ξεκινήσουν, με προϋπολογισμό 99,6 δισ. ευρώ.

Με 99,6 δισ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), και επιπλέον 60,6 δισ. ευρώ
από τη συγχρηματοδότηση εκ μέρους των εθνικών και περι-
φερειακών δημοσίων ταμείων ή ιδιωτικών επενδύσεων, τα

ΠΑΑ θα βοηθήσουν τις ευρωπαϊκές αγροτικές περιοχές και κοινότητες να αντιμετωπίσουν
τις τρέχουσες οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις και να αξιοποιήσουν
τις ευκαιρίες που θα ανακύψουν.

Επισημαίνοντας αυτό το ορόσημο, ο Επίτροπος Phil Hogan δήλωσε τα εξής: «Το Πρό-
γραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης αφορά τις θέσεις εργασίας, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την
ανταγωνιστικότητα στην αγροτική Ευρώπη. Ο στόχος είναι να δοθεί στις αγροτικές περιοχές
και κοινότητες η δυνατότητα να ανταποκριθούν στο ευρύ φάσμα προκλήσεων και ευκαιριών
που καλούνται να αντιμετωπίσουν τον 21ο αιώνα: προκλήσεις και ευκαιρίες οικονομικές, κοι-
νωνικές και περιβαλλοντικές. Με έξυπνες και στρατηγικές επενδύσεις, τα ΠΑΑ θα αποτελέ-
σουν την κινητήρια δύναμη για την ανανέωση των γενεών και θα δημιουργήσουν τις προϋπο-
θέσεις για την άνθηση της οικονομίας, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος στις αγροτικές πε-
ριοχές.»

Οι κατ’ εξοχήν αγροτικές περιοχές αντιπροσωπεύουν το 52 % της επικράτειας της ΕΕ και
έχουν πληθυσμό 112,1 εκατ. ατόμων. Οι περιφέρειες αυτές διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους
και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν αντικατοπτρίζουν πολλές διαφορετικές περιστάσεις. 

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη
μέλη προκειμένου η στήριξη να είναι πιο στενά προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε
περιφέρειας ή χώρας και γι’ αυτό χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη έμφαση στην επικουρι-
κότητα. Με τον τρόπο αυτό, τα κράτη μέλη μπορούν να οικοδομήσουν τα δικά τους εθνικά
ή περιφερειακά προγράμματα, που θα αντανακλούν αυτές τις ιδιαιτερότητες, με βάση του-
λάχιστον τέσσερις από τις έξι κοινές προτεραιότητες: γνώση και καινοτομία, ανταγωνιστι-
κότητα, καλύτερη οργάνωση της τροφικής αλυσίδας, διατήρηση των οικοσυστημάτων, απο-
δοτική χρήση των πόρων και κοινωνική ένταξη. Οι προτεραιότητες αυτές αντανακλούν επί-
σης τον βαθμό στον οποίο η χρηματοδότηση μέσω των ΠΑΑ έχει θετικό αντίκτυπο στην
κοινωνία εν γένει και όχι μόνο στις γεωργικές και τις άλλες αγροτικές κοινότητες. n
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Έτοιμοι για «συμβιβαστική λύση» 
με τον Κάμερον οι ευρωπαίοι ηγέτες

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δήλωσαν έτοιμοι να «ανα-
ζητήσουν μια συμβιβαστική λύση» με τον πρωθυπουργό της Βρε-
τανίας Ντέιβιντ Κάμερον, ο οποίος εξέφρασε ικανοποίηση για
την «πρόοδο» που σημειώθηκε στις διαπραγματεύσεις για την
παραμονή της χώρας του στην ΕΕ, κατά τη διάρκεια της ευρω-
παϊκής συνόδου κορυφής στις Βρυξέλλες.

«Οι ηγέτες εξέφρασαν τις ανησυχίες τους, αλλά και τη βούλησή τους να αναζητήσουν μια
συμβιβαστική λύση», δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ.

Μετά τις συζητήσεις αυτές, ο Τουσκ δήλωσε «πολύ πιο αισιόδοξος» για το δημοψήφισμα
που έχει υποσχεθεί ο Κάμερον να διενεργήσει μέχρι τα τέλη του 2017 για την παραμονή της
χώρας του στην ΕΕ.

Οι ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν να «συνεργαστούν στενά για την εξεύρεση αμοιβαίων
ικανοποιητικών λύσεων» κατά τη διάρκεια «της συνεδρίασης του Συμβουλίου στις 18 και 19
Φεβρουαρίου 2016».

Ο πρωθυπουργός Κάμερον δήλωσε επίσης ότι η χθεσινή συνεδρίαση σημείωσε πρόοδο.
«Νομίζω ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος, αλλά είναι αλήθεια ότι θα είναι μια πολύ
σκληρή δουλειά», παραδέχθηκε.

Τα αιτήματα του βρετανού ηγέτη ήταν ένα από τα σημαντικότερα θέματα της ευρωπαϊκής
συνόδου κορυφής. Εκτός από το αίτημά του για τις κοινωνικές παροχές των ευρωπαίων με-
ταναστών, ο Κάμερον ζητεί επίσης μεταρρυθμίσεις όσον αφορά τους κανόνες που διέπουν
την ευρωζώνη, καθώς και στα θέματα της ανταγωνιστικότητας και της κυριαρχίας. n

Ιστορική απόφαση της Fed: Αύξησε 
τα επιτόκια μετά από επτά χρόνια

Τα κατευθυντήρια επιτόκια της Fed, τα οποία διατη-
ρούνταν κοντά στο μηδέν από τα τέλη του 2008, αυξήθη-
καν κατά 0,25% έκαστο και πλέον κυμαίνονται από 0,25%
ως το 0,50%, βάσει της ομόφωνης απόφασης της Επιτροπής
Νομισματικής Πολιτικής της Fed (FOMC) μετά το τέλος
της διήμερης συνεδρίασής της στην Ουάσινγκτον.

Η μέτρια αύξηση των επιτοκίων σηματοδοτεί την αρχή
του τέλους της πολιτικής ποσοτικής χαλάρωσης που εφάρ-

μοσε επί σχεδόν μια δεκαετία η ομοσπονδιακή κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ προκειμένου να
συμβάλει στην ανάκαμψη της αμερικανικής οικονομίας και στην ρευστότητα μετά την ύφεση
της περιόδου 2009-2009. 

Αυτή η αλλαγή πορείας, που έρχεται σε αντίστιξη με την κλιμάκωση των πολιτικών χα-
λάρωσης που εφαρμόζουν τόσο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσο και η κεντρική τρά-
πεζα της Ιαπωνίας, αναμένεται να προκαλέσει αναταραχή στις διεθνείς αγορές, που ήδη
ήταν νευρικές διαβλέποντας το τέλος της εποχής της προσφοράς «φθηνού χρήματος» και να
αποσταθεροποιήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες, που ενδέχεται να δουν τους επενδυτές να
εφορμούν ξανά στο δολάριο.

Η αύξηση των επιτοκίων που αποφασίστηκε σήμερα «σηματοδοτεί το τέλος» της νομι-
σματικής πολιτικής εξαιρετικής χαλάρωσης και η απόφαση ελήφθη λόγω της «αξιοσημεί-
ωτης προόδου» των δεικτών της πορείας της αμερικανικής οικονομίας, είπε η πρόεδρος της
Fed Τζάνετ Γέλεν στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. n

Σε δικαστική δίωξη οδηγείται η γενική
διευθύντρια του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ

Σε δικαστική δίωξη οδηγείται η γενική διευθύντρια του Διε-
θνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) Κριστίν Λαγκάρντ, με την
κατηγορία της απιστίας σε βάρος του γαλλικού Δημοσίου όταν
ασκούσε τα καθήκοντα της υπουργού Οικονομικών. Την από-
φαση αυτή έλαβε το αρμόδιο Δικαστήριο της Δημοκρατίας, ανώ-
τατος δικαστικός θεσμός που εκδικάζει κατηγορίες για αδική-

ματα κορυφαίων πολιτειακών και κυβερνητικών αξιωματούχων στη διάρκεια της άσκησης
των καθηκόντων τους.

Η δίωξη αφορά μια παλιά υπόθεση με κεντρικό πρόσωπο τον ισχυρής επιρροής μεγαλο-
επιχειρηματία Μπερνάρ Ταπί. Το 1993, ο Ταπί πούλησε στην τράπεζα Credit Lyonnais τις με-
τοχές του στην πολυεθνική εταιρεία αθλητικών ειδών Addidas. Στη συνέχεια, ζήτησε απο-
ζημίωση από το γαλλικό κράτος ισχυριζόμενος ότι η Credit Lyonnais τον εξαπάτησε, που-
λώντας τις μετοχές του σε πολύ μεγαλύτερη τιμή από εκείνη με την οποία τις αγόρασε.

Ως υπουργός Οικονομικών, η Κριστίν Λαγκάρντ μεσολάβησε στην εν λόγω διένεξη, με
τελικό αποτέλεσμα την καταβολή αποζημίωσης ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ στον επιχει-
ρηματία. Η υπόθεση φορτίστηκε με υποψίες για σκάνδαλο διαπλοκής, καθώς ο Ταπί ήταν
στενός υποστηρικτής του κεντροδεξιού προέδρου Νικολά Σαρκοζί. 

Η απόφαση του Δικαστηρίου της Δημοκρατίας προκάλεσε έκπληξη, καθώς πρόσφατα
ανώτατος εισαγγελέας εισηγήθηκε να διακοπεί η έρευνα ελλείψει σοβαρών ενοχοποιητικών
ενδείξεων. Η Κριστίν Λαγκάρντ ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση, τονίζοντας ότι ενήργησε
σύμφωνα με το συμφέρον του γαλλικού λαού και τον νόμο. n

Ρέγκλινγκ: Πρόθυμη για μεταρρυθμίσεις
η ελληνική κυβέρνηση

Πρόθυμη για μεταρρυθμίσεις θεωρεί την ελληνική κυβέρνηση
ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης Κλάους
Ρέγκλινγκ, παρά τις πρόσφατες καθυστερήσεις που σημειώθηκαν
στο πρόγραμμα. «Στην Ελλάδα μερικές φορές τα πράγματα «κολ-
λάνε», αλλά δεν θα πρέπει αυτό να το εξομοιώνουμε με μεταρ-

ρυθμιστική απροθυμία», δηλώνει στην Frankfurter Allgemeine Zeitung και αποδίδει τις κα-
θυστερήσεις στις αδυναμίες της ελληνικής Διοίκησης. 

«Θα χρειαστεί μια γενιά προκειμένου να φτάσουμε στην ευρωπαϊκή κανονικότητα», συ-
νεχίζει ο κ. Ρέγκλινγκ και προσθέτει ότι η ελληνική Διοίκηση συχνά επιβαρύνεται υπερβο-
λικά με την εφαρμογή κάποιων μεταρρυθμίσεων. Τονίζει ωστόσο ότι η ελληνική κυβέρνηση
γνωρίζει πως μόνο με μεταρρυθμίσεις θα λάβει περαιτέρω πιστώσεις από τον ΕΜΣ και επι-
σημαίνει ότι μόνο με την δανειακή βοήθεια η χώρα μπορεί να αντεπεξέλθει στις υποχρεώ-
σεις της προς την ΕΚΤ και το ΔΝΤ. Σε μια τέτοια περίπτωση, συνεχίζει ο επικεφαλής του
ΕΜΣ, δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να φθάσουμε σε μια κατάσταση πα-
ρόμοια με αυτή στα μέσα του έτους.

Σε ό, τι αφορά τον κίνδυνο εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη, ο κ. Ρέγκλινγκ εξη-
γεί ότι το Grexit αποτελούσε πιθανότητα όσο η ελληνική κυβέρνηση απέρριπτε τις μεταρ-
ρυθμίσεις. Μετά την συμφωνία της όμως με τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη, η κυβέρνηση γνω-
ρίζει «ότι η χώρα μπορεί μακροπρόθεσμα να εξυγιανθεί μόνο εάν επενδύσει σε μια μεταρ-
ρυθμιστική πορεία», σημειώνει και αναφέρει ότι αυτή τη στιγμή «ο Τσίπρας φέρνει
αποτέλεσμα». n

Στα €15 τρισ. το κόστος για την 
εφαρμογή της συμφωνίας για το κλίμα 

Ο κόσμος θα πρέπει να δαπανήσει περισσότερα από
15 τρισεκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα 15 χρόνια,
ώστε να έχει κάποια πιθανότητα να ανταποκριθεί στους
εξαιρετικά φιλόδοξους στόχους της συμφωνίας για την
κλιματική αλλαγή που ανακοινώθηκε στο Παρίσι το
Σαββατοκύριακο.

Το τεράστιο μέγεθος του εγχειρήματος άρχισε να ανα-
δύεται καθώς αναλυτές επιχειρούν να μεταφράσουν σε χρήματα αυτούς τους νέους παγκό-
σμιους στόχους για την μείωση των εκπομπών που ρυπαίνουν τον πλανήτη. 

Σύμφωνα με έρευνες από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, θα πρέπει να βρεθούν περί τα
15 τρισ. ευρώ μέχρι το 2030, προκειμένου να ανταποκριθούν οι 175 χώρες στις δεσμεύσεις
τους για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Τα περισσότερα από τα χρήματα αυτά θα πρέπει να δαπανηθούν για την αντικατάσταση
μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που καίνε άνθρακα ή φυσικό αέριο από καθαρές
πηγές, όπως η αιολική, η ηλιακή και η πυρηνική ενέργεια.

Ένα σημαντικό μέρος θα χρησιμοποιηθεί επίσης για τη μείωση της συνολικής ποσότητας
ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται στα σπίτια και τις επιχειρήσεις μέσω της βελτίω-
σης της ενεργειακής απόδοσης, για παράδειγμα μέσω πιο αποτελεσματικών συσκευών και
διαδικασιών βιομηχανικής παραγωγής. n

Παγκόσμια Τράπεζα: 250 εκατ. άνθρωποι
μετανάστευσαν το 2015 παγκοσμίως

Ο αριθμός των μεταναστών αναμένεται να φθάσει φέτος στο
ιστορικό υψηλό των 250 εκατ. παγκοσμίως, κυρίως λόγω της μα-
ζικής μετακίνησης προσφύγων προς την Ευρώπη, κατά εκτιμή-
σεις που δημοσιεύθηκαν από την Παγκόσμια Τράπεζα (ΠΤ).

Η μετανάστευση μεταξύ χωρών του Νότου αντιπροσωπεύει το
38% των παγκόσμιων μεταναστευτικών χωρών, υπερβαίνοντας

τις ροές Νότου-Βορρά (34%), σύμφωνα με τους υπολογισμούς του διεθνούς χρηματοπι-
στωτικού οργανισμού της Ουάσινγκτον. Τα στοιχεία αυτά συνυπολογίζουν όλες τις μετακι-
νήσεις πληθυσμών οι οποίες συνδέονται με πολιτικούς, πολιτισμικούς ή οικονομικούς λό-
γους.

Οι μετανάστες έστειλαν με εμβάσματα στις οικογένειές τους ή οικείους τους στις χώρες
προέλευσής τους συνολικά 601 δισεκατομμύρια δολάρια, εξ αυτών 441 δισεκατομμύρια σε
αναπτυσσόμενες χώρες. «Εμβάζοντας ποσά τρεις φορές υψηλότερα από αυτό που εκταμι-
εύεται για αναπτυξιακή βοήθεια σε διεθνές επίπεδο, οι μετανάστες προσφέρουν σανίδα σω-
τηρίας σε εκατομμύρια νοικοκυριά στις αναπτυσσόμενες χώρες», εξήγησε ο Ντίλιπ Ράθα,
ένας από τους συγγραφείς της έκθεσης της ΠΤ.

Οι κυριότερες χώρες προέλευσης των μεταναστών είναι η Ινδία, το Μεξικό, η Ρωσία, η
Κίνα και το Μπανγκλαντές, ενώ οι χώρες που υποδέχονται τους περισσότερους μετανάστες
είναι οι ΗΠΑ, η Σαουδική Αραβία, η Γερμανία, η Ρωσία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα,
σύμφωνα με την έκθεση. n
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ KAI EΠIΣTHMH

Σύζευξη αθλητισμού με πολιτισμό στο Αθλητικό Μουσείο ΓΣΖ
Σε εκδήλωση που διορ-

γανώθηκε  στις 14 Δεκεμ-
βρίου από το Γυμναστικό
Σύλλογο «Ο Ζήνων» εγ-
καινιάσθηκε το Αθλητικό
Μουσείο, το οποίο περι-
λαμβάνει εκθέματα πέραν
των 100 χρόνων, που αφο-
ρούν κυρίως τον αθλητι-
σμό, αλλά και την κοινω-
νική και εμπορική ζωή της
Λάρνακας, ενώ παράλ-
ληλα, τιμήθηκε ο κορυ-
φαίος Κύπριος διαλεκτικός

ποιητής Δημήτρης Λιπέρτης, με την ευκαιρία της συμπλή-
ρωσης 80 χρόνων από τις εμβληματικές εκδηλώσεις, που
πραγματοποιήθηκαν το 1935 στη Λάρνακα, με αφορμή τα 70
χρόνια από τη γέννησή του.

Σε χαιρετισμό του στην εκδήλωση ο Υπουργός Παιδείας
Κώστας Καδής τόνισε ότι η ανεκτίμητη αξία της ποίησης του
Δημήτρη Λιπέρτη την καθιστά γλωσσικό μνημείο, μέσα από

το οποίο σκιαγραφείται η αγροτική ηθογραφία της εποχής
του και οι ευχάριστες πτυχές της ζωής.

Στην τιμητική εκδήλωση στον σπουδαίο αυτό σύγχρονο
ποιητή της Κύπρου, που άφησε πολύτιμο έργο στην αληθινή,
ανόθευτη κυπριακή διάλεκτο, παρουσιάστηκαν, μεταξύ
άλλων, λεπτομέρειες από τους εορτασμούς εκείνους των
70χρονων του ποιητή, πολλές από τις οποίες αντλήθηκαν
από το αρχείο που στεγάζεται στο Αθλητικό Μουσείο. 

Ο Υπουργός απηύθυνε συγχαρητήρια στο Διοικητικό Συμ-
βούλιο του ΓΣΖ για την πρωτοβουλία του να ιδρύσει το
Αθλητικό Μουσείο και υποσχέθηκε στήριξη στην την αξιο-
ποίησή του. Άλλωστε, πρόσθεσε, η διαχρονική σχέση του
ιστορικού αυτού συλλόγου με τους εκπαιδευτικούς και τους
μαθητές, και κατ’ επέκταση με το Υπουργείο Παιδείας,
υπήρξε ανέκαθεν στενή και ουσιαστική. Σημαντικές προσω-
πικότητες γυμναστών και προπονητών των τοπικών σχο-
λείων ανέδειξαν αθλητικά ταλέντα στους φιλόξενους χώ-
ρους του, οι οποίοι παραχωρούνταν απλόχερα, προσφέρον-
τας στα νέα παιδιά ευκαιρίες να αναπτύξουν ποικίλες
αθλητικές δραστηριότητες.

Με συνεχείς και φιλότιμες προσπάθειες έχουν ήδη συγ-

κεντρωθεί και ψηφιοποιηθεί πέντε χιλιάδες έγγραφα, της πε-
ριόδου 1900-1972, που αφορούν την αθλητική ιστορία της
Λάρνακας και της Κύπρου γενικότερα, όπως και άλλες πτυ-
χές της Κυπριακής κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής στο
νησί μας. Τα πολύτιμα αυτά στοιχεία αναμένεται να αξιοποι-
ηθούν για τη δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων μου-
σειακής αγωγής. Επίσης, η πρόσβαση των ερευνητών και
άλλων ενδιαφερομένων σε αυτό το αρχειακό υλικό θα είναι
ιδιαίτερα σημαντική για την περαιτέρω προώθηση της έρευ-
νας στην Κύπρο, γεγονός το οποίο επικροτούμε και επιθυ-
μούμε να στηρίξουμε.

Τέλος ο Υπουργος επανέλαβε τα συγχαρητήρια του στον
Πρόεδρο και τα Μέλη του Δ.Σ. του Γυμναστικού Συλλόγου
«Ο Ζήνων» για τη δραστήρια και επωφελή παρουσία του στα
κοινά, αλλά και όλους όσους συνέβαλαν στην επιτυχία της
εκδήλωσης. Αναμφίβολα, πρόσεθεσε, η πρωτοβουλία αυτή
συντηρεί την πλούσια ιστορία και πολιτιστική κληρονομιά
του νησιού μας και επιπλέον, αποδεικνύει ότι οι διαχρονικές
αξίες του Αθλητισμού και του Πολιτισμού συμπορεύονται,
με γνώμονα την ψυχική και πνευματική καλλιέργεια του αν-
θρώπου. n

Αποστολή του Σουηδικού Πανεπιστημίου  Gothenburg υπό τον
καθηγητή Peter M. Fischer συνέχισε και φέτος το Μάιο - Ιούνιο
τις ανασκαφές στη θέση της Ύστερης Εποχής του Χαλκού Δρομο-
λαξιά-Βυζακιά κοντά στο τέμενος Χαλά Σουλτάν Τεκκέ, κοντά
στον Διεθνή Αερολιμένα της Λάρνακας και στο γνωστό ομώνυμο

τέμενος. Υπολογίζεται ότι η αρχαία αυτή πόλη είχε έκταση 25-50 εκτάρια. Μέχρι στιγμής
έχει διερευνηθεί μόνο ένα μικρό τμήμα του οικισμού, ο οποίος φαίνεται να ιδρύθηκε τον 16ο
αι. π.Χ. (παρόλο που, βάσει της κεραμικής, η χρονολόγηση είναι πρωιμότερη). Τον 12ο αι.
π.Χ. η πόλη καταστράφηκε και εγκαταλείφθηκε. 

Η ομάδα φέτος αποκάλυψε ένα ακόμη τμήμα της πόλης με τη χρήση εξελιγμένου υπεδά-
φιου ραντάρ και μαγνητομετρήσεων, που δείχνουν ένα κτήριο διαστάσεων περίπου 50μ. Χ
40μ., που επιβεβαιώνει ότι η πόλη εκτεινόταν σε πολύ μεγάλη έκταση. 

Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα φανερώνουν τρεις φάσεις κατοίκησης. Στο Στρώμα 2,
που διατηρείται σε καλύτερη κατάσταση, βρέθηκε σύμπλεγμα αποτελούμενο από πολλά δω-
μάτιαμ και φαίνεται ότι εδώ διεξάγονταν βιοτεχνικές δραστηριότητες αφού βρέθηκε μεγάλη
ορθογώνια λεκάνη, η οποία, φαίνεται ότι ίσως να σχετίζεται με τη βαφή υφασμάτων με πορ-
φυρές βαφές, αφού βρέθηκαν σε δωμάτιο (30 μ. προς τα δυτικά), κογχύλια του γένους
Murex, τα οποία αποτελούσαν την πρώτη ύλη για το χρώμα αυτό. 

Ανασκαφές σε άλλο τμήμα αποκάλυψαν αριθμό τοίχων, δεξαμενών και τουλάχιστον έναν
αποθέτη προσφορών δίπλα από δύο τάφους με πλούσια κτερίσματα. Ο αποθέτης, που συν-
δέεται με έναν από τους τάφους, περιείχε μεγάλες ποσότητες ακέραιων ή σχεδόν ακέραιων
ευρημάτων όπως, υψηλής ποιότητας πήλινα αγγεία (που χρονολογούνται στο β’ μισό της
Ύστερο-Κυπριακής περιόδου). n

Οι ανασκαφές σε αρχαία πόλη 
από τη Σουηδική Αποστολή

Μεγάλη επιτυχία σημείωσαν οι 2οι Διεθνείς Αγώνες
Δρόμου 1χλμ και 5χλμ, τους οποίους διοργάνωσαν σή-
μερα Κυριακή 13 Δεκεμβρίου, ο Δήμος Αγίας Νάπας και
το Σωματείο Δρομέων ‘Περικλής Δημητρίου’.

Η συμμετοχή τόσο στο δρόμο του 1χλ όσο και των 5
χλμ ήταν αθρόα, αφού πήραν μέρος πέραν των 100
δρομείς όλων των ηλικιών από όλη την Κύπρο καθώς

και πολλοί ξένοι τουρίστες, οι οποίοι βρίσκοναν στην Αγία Νάπα.
Μετά τον τερματισμό όλων των δρομέων ο Δήμαρχος Γιάννης Καρούσος εξέφρασε την

ευαρέσκειά του για την μεγάλη προσέλευση και ευχαρίστησε θερμά όλους τους συμμετέ-
χοντες καθώς και όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχή έκβαση των αγώνων. Ο κ. Καρούσος
εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι την επόμενη χρονιά οι αγώνες θα γνωρίσουν ακόμη μεγα-
λύτερη επιτυχία εάν λάβει κανείς υπόψη όπως είπε την αλματώδη αύξηση που έχει γίνει φέτος
στις συμμετοχές σε σύγκριση με πέρσι. 

Ο Πρόεδρος του Σωματείου Δρομέων ‘Περικλής Δημητρίου’ Σωκράτης Σωκράτους ευχα-
ρίστησε θερμά όλους τους δρομείς και σε όλους όσους προσέφεραν αφιλοκερδώς την πο-
λύτιμη βοήθειά τους και συνέδραμαν στην μεγάλη επιτυχία των αγώνων.

Σε όλους τους δρομείς δόθηκαν μετάλλια ενώ ο Δήμαρχος Γιάννης Καρούσο επέδωσε σε
τρεις πρώτους νικητές από κάθε κατηγορία κύπελλα.

Οι 2οι Διεθνείς Αγώνες Δρόμου διεξήχθησαν στο πλαίσιο των προσπαθειών που κατα-
βάλλει ο Δήμος για αναβάθμιση του χειμερινού τουριστικού προϊόντος της περιοχής και την
καθιέρωση της Αγίας Νάπας ως χώρου που προσφέρει εμπειρίες στους επισκέπτες της καθώς
και διεξαγωγής μεγάλων αθλητικών γεγονότων. n

2οι Διεθνείς Αγώνες Δρόμου 
Αγίας Νάπας

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου διορ-
γανώνει μεγάλη έκθεση για τον νομπελίστα
Έλληνα ποιητή και διπλωμάτη Γιώργο Σε-
φέρη από τις 7 Δεκεμβρίου μέχρι τις 18 Φε-
βρουαρίου 2016, με αφορμή τα 60 χρόνια της
συλλογής, «Κύπρον, οὗ μ’ ἐθέσπισεν», που
εκδόθηκε το Δεκέμβριο του 1955 και τα 45
χρόνια από το θάνατο του ποιητή, τον Σε-
πτέμβριο του 1971. 

Η συλλογή του «Ημερολόγιο Καταστρώ-
ματος Γ’», όπως αναφέρει στον υπότιτλο,
αφιερώνεται «Στον Κόσμο της Κύπρου,
Μνήμη και Αγάπη, … Κύπρον , ού μ’ εθέσπι-
σεν» και κυκλοφόρησε μετά τις τρεις πολυή-
μερες επισκέψεις του στο νησί, το 1953, το
1954 και το 1955. Η σημασία των ταξιδιών
αυτών για τον Σεφέρη, ως άνθρωπο και ως
ποιητή, αποδεικνύεται έντονα από τις αλλη-
λογραφίες του και τα ημερολόγιά του και
από τη σχολιογραφία γύρω από το ζήτημα

αυτό.
Τα εγκαίνια της έκθεσης τελέστηκαν από

τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού
Κώστα Καδή ο οποίος σε χαιρετισμό του τό-
νισε ότι τα εκθέματα που με επιμέλεια πα-
ρουσιάζονται, θα δώσουν τη δυνατότητα
στον κάθε επισκέπτη να μελετήσει προσω-
πικές φωτογραφίες του ποιητή από τον
κόσμο της Κύπρου, φωτογραφικό και άλλο
υλικό από τη ζωή και την επαγγελματική του

σταδιοδρομία, τα βιβλία του, αυτοτελείς με-
λέτες για το έργο του, φωτοαντίγραφα από
χειρόγραφα των ποιημάτων του για την
Κύπρο και αφιερώματα εφημερίδων και πε-
ριοδικών της εποχής. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον
παρουσιάζει και το γεγονός ότι για πρώτη
φορά εκτίθεται το βιβλίο επισκεπτών της
Ιεράς Μονής Αγίου Νεοφύτου, το οποίο υπέ-
γραψε ο ποιητής, κατά την επίσκεψή του το
1953. Σε όλο αυτό το πλούσιο υλικό προστί-
θενται και οι προσωπογραφίες του Σεφέρη
από γνωστούς Έλληνες ζωγράφους. 

Για τη σχέση του Σεφέρη με την Κύπρο ο
Υπουργός επισήμανε πως η μικρασιάτικη
ρίζα του νομπελίστα ποιητή, και το ανθρώ-
πινο δράμα που δημιουργεί το πολιτικό πρό-
βλημα της Κύπρου, ανακαλούν γι’ αυτόν νο-
σταλγικές αναμνήσεις και εμπειρίες, που τον
φορτίζουν συναισθηματικά. Στην Κύπρο δη-
μιούργησε στενούς φιλικούς και συναισθη-

ματικούς δεσμούς με σημαντικές και εξέχου-
σες προσωπικότητες της πνευματικής και
κοινωνικής ζωής. Η σχέση του Σεφέρη με
την Κύπρο, την οποία αγάπησε ως δεύτερή
του πατρίδα, μαρτυρείται πολύ συχνά και σε
πολλαπλά επίπεδα στις ποιητικές του συλ-
λογές. 

Οι φυσικές ομορφιές και ο αγώνας των
απλών και αγνών ανθρώπων του νησιού μας
ενάντια στους άγγλους αποικιοκράτες τον
μαγεύουν και γράφει χαρακτηριστικά:
«…συλλογίζομαι πως αν έτυχε να βρω στην
Κύπρο τόση χάρη, είναι ίσως γιατί το νησί
αυτό μου έδωσε ό,τι είχε να μου δώσει σ’ ένα
πλαίσιο αρκετά περιορισμένο για να μην
εξατμίζεται…και αρκετά πλατύ για να χωρέ-
σει το θαύμα...γιατί η Κύπρος είναι ένας
τόπος που το θαύμα λειτουργεί ακόμη…»
(Βαρώσια, Σεπτέμβρης 1955). n

Έκθεση για το Γιώργο Σεφέρη του Πανεπιστημίου Νεάπολη στην Πάφο



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. Μέσο συναλλαγής που χρησιμοποιήθηκε
πριν από την εμφάνιση του κέρματος – Βρετα-
νική βασιλική αεροπορία.
2. Ανώτατοι άρχοντες στην αρχαία Ρώμη –
Συνθετικό που δηλώνει ότι κάτι είναι μαύρο.
3. Ερνέστ …: Γάλλος ιστορικός και θρησκειο-
λόγος – Δεν διαφέρει και πολύ από το … χα-
μίνι.
4. Ιστορικό το γεφύρι της – Σήμα του το τρι-
φύλλι.
5. Παλιά πρωτεύουσα της Ιαπωνίας – Μαρί …: Έγινε γνωστή για το μουσείο της.
6. Ντενί …: Γάλλος φιλόσοφος, που έθεσε τα θεμέλια της τεχνοκριτικής – Άφωνο ματ.
7. Άρθρο για … πολλούς – Αεροδρόμιο του Παρισιού – Κόρη του Ουρανού και της Γαίας
(μυθολ.).
8. … Πύλαι: οι δυτικές πύλες του τείχους της Τροίας – Ένας Κέννεντυ.
9. «Οι αρραβώνες του Κυρίου …»: μυθιστόρημα του Τζωρτζ Σιμενόν – Διεθνής τεχνητή βοη-
θητική γλώσσα – Ο αριθμός 105 με γράμματα.
10. … Νιν: Γαλλοαμερικανίδα συγγραφέας – Λατίνων πράγματα.
11. Έρβιν …: Γερμανός στρατάρχης – Οζ …: Ισραηλινός συγγραφέας.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Είναι ο δύστροπος άνθρωπος – Αγγλικό γράμμα.
2. Ρόπαλο των συνοριακών φρουρών του Βυζαντίου.
3. Μηχανή για το ξάσιμο του μαλλιού – Θρυλικός ήρωας της Αρμενίας, της δυναστείας των
Χάικ.
4. Αρχηγοί Κοζάκων – Σχεδόν … νέο.
5. Λέξη της παιδικής γλώσσας – Υπάρχουν και Ολυμπιακά.
6. Το τιτάνιο χημικά – Ισχυρά εξοπλισμένα ιστιοφόρα του 17ου αιώνα.
7. Στα τούρκικα η προκοπή – Διπλό χορεύεται.
8. Αρχή … κακού – Μπέρναρτ …: Ιρλανδός θεατρικός συγγραφέας – Έχει δύο ο … Τοτός.
9. Ήρωας που ενσαρκώνει ο Σιλβέστερ Σταλόνε – Μουσική νότα – Ο αριθμός 170 με γράμ-
ματα.
10. Τραγούδι που ερμηνεύεται από μια μόνο φωνή – Εύα …: Κουβανέζα ηθοποιός.
11. Φώτιζαν τους δρόμους της παλιάς Αθήνας.

Oι λύσεις στη σελίδα 14
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Ο νεαρός Καβάφης στο Παρίσι

Η Ερση Σωτηροπούλου αναπαριστά τη ζωή
του διαρκώς ερεθιστικού και αενάως διαφεύ-
γοντος αλεξανδρινού ποιητή, την καθημερι-
νότητα και τις ερωτικές του ανησυχίες.
Ερση Σωτηροπούλου

Τι μένει από τη νύχτα
Εκδόσεις Πατάκη, 2015,
σελ. 329, τιμή 15,40 ευρώ
Ενας νέος ξυπνά από ένα
ομοερωτικό όνειρο σε ένα
δωμάτιο ξενοδοχείου στο
Παρίσι. Ιούνιος του 1897.
Ο άνδρας, ο Κ. Π. Καβά-
φης, βρίσκεται στη γαλ-

λική πρωτεύουσα, σε ένα ταξίδι αναψυχής,

με τον μεγαλύτερο αδελφό του Τζον. Η Ελ-
λάδα έχει ηττηθεί στον ελληνοτουρκικό πό-
λεμο, στο Παρίσι έχει ξεσπάσει σάλος με την
υπόθεση Ντρέιφους. Μακριά από την Αλε-
ξάνδρεια που αισθάνεται ότι τον πνίγει, μα-
κριά από έναν φλύαρο λυρισμό ο οποίος τον
ενοχλεί και τον οποίο προσπαθεί να αποτι-
νάξει, ο πρωταγωνιστής της ιστορίας πασχί-
ζει να βρει την ποιητική έκφραση που του
ταιριάζει.

Μετά τη βραβευμένη με το Κρατικό Βρα-
βείο Διηγήματος το 2012 συλλογή διηγημά-
των «Να νιώθεις μπλε, να ντύνεσαι κόκ-
κινα», η Ερση Σωτηροπούλου επιστρέφει
στο μυθιστόρημα επιχειρώντας να αναπαρα-
στήσει τη ζωή του διαρκώς ερεθιστικού και
αενάως διαφεύγοντος Κ. Π. Καβάφη, την
καθημερινότητα, τις ερωτικές ανησυχίες και
τους αισθητικούς προβληματισμούς του
καθώς περιηγείται το βουερό Παρίσι του fin
de siècle ενώ ποιήματα τον παιδεύουν και
στίχοι που θα γίνουν αργότερα διάσημοι
σχηματίζονται στο μυαλό του.

Σε μια φανταστική αφήγηση που αφορμά-
ται από πραγματικά γεγονότα και στηρίζε-
ται σε αρχειακή έρευνα και μελέτη της ογ-
κώδους καβαφικής βιβλιογραφίας, η συγ-
γραφέας ακολουθεί τον Κ.Π. σε κάθε του
βήμα, σε κάθε του σκέψη, αναζητώντας στη
ζωή ερμηνείες για τη δημιουργία του διε-
θνούς ποιητικού φαινομένου που λέγεται
Καβάφης.

Για τον έρωτα και τον πόλεμο
Ενα μυθιστόρημα του Ρίτσαρντ Φλάναγκαν
όπου διαπλέκονται έξοχα το Καλό και το
Κακό
Ρίτσαρντ Φλάναγκαν

Το μονοπάτι για τα βάθη
του Βορρά
Μετάφραση Γιώργος
Μπλάνας. Εκδόσεις Ψυ-
χογιός, 2015,  σελ. 480,
τιμή 17,70 ευρώ

Με αυτό το βιβλίο ο Ρί-
τσαρντ Φλάναγκαν απέ-
σπασε το βραβείο Booker

το 2014, ένα μυθιστόρημα όπου διαπλέκον-
ται έξοχα το Καλό και το Κακό, «ένα σπου-
δαίο μυθιστόρημα για τον έρωτα και τον πό-
λεμο» όπως το χαρακτήρισε η κριτική επι-
τροπή. Πρωταγωνιστής είναι ο Ντορίγκο
Εβανς, χειρουργός σε ένα ιαπωνικό στρατό-
πεδο αιχμαλώτων πολέμου, στον «Σιδηρό-
δρομο του Θανάτου» που συνέδεε στις αρχές
της δεκαετίας του 1940 την Ταϊλάνδη με τη
Βιρμανία. Ο ήρωας παλεύει ώστε να προ-
στατέψει τους άντρες του από τον ταγμα-
τάρχη Νακαμούρα, την πείνα, τη βία, τις
ασθένειες. Αυτός είναι ο ένας πυλώνας της
ιστορίας, ο άλλος είναι το πάθος του Ντο-
ρίγκο Εβανς για τη γυναίκα του θείου του,
μια σχέση που τον έχει στοιχειώσει. Ο αυ-
στραλός συγγραφέας εμπνεύστηκε το μυθι-
στόρημα από τις εμπειρίες του δικού του πα-

τέρα και οικειοποιούμενος το τραύμα το με-
τουσίωσε σε λογοτεχνία. Η ερωτική διά-
σταση του βιβλίου είναι βασισμένη σε έναν
άλλο άνδρα που δεν σταμάτησε να αναζητεί
τη γυναίκα του παρότι η τελευταία ήταν
νεκρή. Σε συνέντευξή του στο «Βήμα» ο Ρί-
τσαρντ Φλάναγκαν δήλωσε χαρακτηριστικά:
«Η λέξη ήρωας έχει εξευτελιστεί από τον πό-
λεμο και τις ιδέες περί βίας, σε τέτοιον μάλι-
στα βαθμό που να είναι σχεδόν άχρηστη σε
εμάς. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη
αισχρότητα από τον πόλεμο και μεγαλύτερο
ψέμα από τον ηρωισμό».
Ελενα Ακρίτα

Φόνος 5 αστέρων
Εκδόσεις Διόπτρα,
2015, σελ. 430, τιμή 14,94
ευρώ

H Ελενα Ακρίτα απο-
τίει φόρο τιμής στην 
Αγκαθα Κρίστι και στον
Ρέιμοντ Τσάντλερ. Tο μυ-
θιστόρημά της διαδραμα-

τίζεται στην Αθήνα της κρίσης. Δύο θάνατοι
που συνδέονται μεταξύ τους: της μικρής Με-
λίνας, στη λίμνη Στυμφαλία, και του Γιάννου
Ασλάνογλου, μεγιστάνα του τουρισμού, στη
βίλα του στη Φιλοθέη. Ποιος είναι ο δολο-
φόνος; Δύο γυναίκες, η κόρη του εκλιπόν-
τος και μια δημοσιογράφος, αποφασίζουν να
ξεκαθαρίσουν την υπόθεση. n

Βιβλία για όλα τα ενδιαφέροντα για τις γιορτές

ΗΠΑΣΥΔΥ συμμετείχε την Παρασκευή
11 Δεκεμβρίου 2015 στην φιλανθρω-
πική εκδήλωση Cyta Santa Run.

Αθλητές του  Σωματείου Δρομέων Κύπρου
«Περικλής Δημητρίου» περπάτησαν μαζί με
τον Δήμο Έγκωμης στους κεντρικούς δρό-
μους του Δήμου. 

Ο πρόεδρος του Σωματείου Σωκράτης
Σωκράτους ευχαριστεί την ΠΑΣΥΔΥ για τη
χορηγία, τους αθλητές για τη συμμετοχή
τους, την αστυνομία για τη βοήθεια καθώς
και τα ΜΜΕ για την προβολή. n

Για το Παγκύπριο Διοικητικό Συμβούλιο 
του Σωματείου «Περικλής Δημητρίου

Η ΠΑΣΥΔΥ στην εκδήλωση 
Cyta Santa Run
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Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ. 13

Δημοσίευση εβδομαδιαίων κοινοποιήσεων της ΕΕ για μη ασφαλή προϊόντα 
που γνωστοποιούνται στο Σύστημα Gras-Rapex

ΗΥπηρεσία Ανταγωνισμού και Προ-
στασίας Καταναλωτώντου Υπουρ-
γείου Ενέργειας, πληροφορεί τους

καταναλωτές για ακατάλληλα προϊόντα που
εντοπίστηκαν για πρώτη φορά στις αγορές
διαφόρων κρατών-μελών της ΕΕ.

1. Διακοσμητικές απομιμήσεις μήλου, μάρ-
κας Geroma, μοντέλο 73462, με γραμμοκώ-
δικα 4006339657676 και με χώρα κατα-
σκευής τη Γερμανία. Κίνδυνος πνιγμού,
ασφυξίας ή απόφραξης του πεπτικού σω-
λήνα γιατί μπορεί να εκληφθούν σαν τρό-
φιμα από παιδιά και ως εκ τούτου να τα βά-
λουν στο στόμα.

2. Παιχνίδι σκούτερ, μάρκας Stuf, μοντέλο
S1000/ no: 121608, με γραμμοκώδικα
4050682010541 και με άγνωστη χώρα κατα-
σκευής. Κίνδυνος τραυματισμού από πι-
θανή πτώση του παιδιού λόγω ελαττωματι-
κής κατασκευής του σκούτερ.

3. Παιχνίδι που περιλαμβάνει μουσικά όρ-
γανα, μάρκας COLOR BABY, μοντέλο
43273/5426/65160, κωδικό 1502823, με
γραμμοκώδικα 8412842432734 και με χώρα
κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος πνιγμού
από πιθανή κατάποση μικρών κομματιών
που αποσπώνται εύκολα από τα παιχνίδια.

4. Καρέκλα κήπου, μάρκας ALEA ESPRIT
DÉCO, με χώρα κατασκευής το Βιετνάμ.
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση.

5. Παιχνίδι που περιλαμβάνει κουζινικά
σκεύη, μάρκας R&T (RAMA TRITTON),
μοντέλο 90727, με γραμμοκώδικα
8436019690727 και με χώρα κατασκευής την
Κίνα. Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατά-
ποση μικρών κομματιών που αποσπώνται
εύκολα από το παιχνίδι.

6. Πιπίλα, μάρκας DISNEY BABY, μον-
τέλο MICKEY, ref. 95531 (0-6m), με γραμ-
μοκώδικα 8412497955312 και με χώρα κα-
τασκευής την Ταϊλάνδη. Κίνδυνος πνιγμού
λόγω μειωμένης αντοχής της πιπίλας.

7. Παιδικό φούτερ, μάρκας GP
CRÉATION, μοντέλο PJ017, με χώρα κατα-
σκευής την Κίνα. Κίνδυνος στραγγαλισμού
από την παρουσία κορδονιών με ελεύθερα
άκρα στην περιοχή της κουκούλας.

8. Παιδικά κοριτσίστικα παντελόνια, μάρ-
κας S&D, μοντέλα CH-2581,  CH-2585 και
CH-2580, με άγνωστη χώρα κατασκευής.
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία
κορδονιών περίσφιξης με ελεύθερες άκρες
στην περιοχή της μέσης του ενδύματος.

9. Βρεφικά παπούτσια, μάρκας Hello Kitty
Sanrio, μοντέλο ART. 16707033, με χώρα
κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος πνιγμού
από πιθανή κατάποση μικρών διακοσμητι-
κών κομματιών που αποσπώνται εύκολα.

10. Παιδικά παπούτσια, μάρκας Dian, μον-
τέλο 3-B205, με άγνωστη χώρα κατασκευής.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση μι-
κρών διακοσμητικών κομματιών που απο-
σπώνται εύκολα από τα παπούτσια.

11. Παιδικά σαντάλια, μάρκας LIN IX, με
άγνωστη χώρα κατασκευής. Κίνδυνος πνιγ-
μού από πιθανή κατάποση μικρών διακο-
σμητικών κομματιών που αποσπώνται .

12. Βρεφικά παπούτσια, μάρκας OLLIKE,
μοντέλο B3529, με γραμμοκώδικα
6938347535296 και με χώρα κατασκευής την
Κίνα. Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατά-
ποση μικρών διακοσμητικών κομματιών που
αποσπώνται εύκολα από τα παπούτσια.

13. Παιχνίδι που σπρώχνει το παιδί σε
μορφή αστυνομικού με μοτοσικλέτα, μάρκας
Happy Star, μοντέλο MPA65170, με γραμ-
μοκώδικα 5900368651706 και με χώρα κα-
τασκευής την Κίνα. Κίνδυνος πνιγμού από
πιθανή κατάποση μικρών κομματιών που
αποσπώνται εύκολα από το παιχνίδι.

14. Παιδικά φούτερ, μάρκας H&S, μον-
τέλα M-7601B και  M-7201C, με χώρα κατα-
σκευής την Κίνα. Κίνδυνος στραγγαλισμού
από την παρουσία κορδονιών με ελεύθερα
άκρα στην περιοχή της κουκούλας.

15. Παιδικό κοριτσίστικο παντελόνι, μάρ-
κας KE YI QI, μοντέλο 8119, με χώρα κατα-
σκευής την Κίνα. Κίνδυνος τραυματισμού
από την παρουσία κορδονιών περίσφιξης με
ελεύθερες άκρες στην περιοχή της μέσης.

16. Παιδικά σακάκια, μάρκας Unique,
μοντέλα No. 28248,  No. 28362 και  No.
28081, με γραμμοκώδικες 5205846265230,
5205846214436 και 520584620524, αντί-
στοιχα, και με χώρα κατασκευής την Ελ-
λάδα. Κίνδυνος στραγγαλισμού από την
παρουσία κορδονιών με ελεύθερα άκρα στην
περιοχή της κουκούλας του ενδύματος.

17. Παιδικό σακάκι, μάρκας FASHION,
μοντέλο 523LJL, με χώρα κατασκευής την
Κίνα. Κίνδυνος τραυματισμού από την πα-
ρουσία λειτουργικών κορδονιών, τα οποία
κρέμονται πέραν του κατώτερου σημείου
του ενδύματος κάτω από το καβάλο.

18. Παιδικό κοριτσίστικο παντελόνι, μάρ-
κας Emma, μοντέλο 7575, με άγνωστη χώρα

κατασκευής. Κίνδυνος τραυματισμού από
την παρουσία κορδονιών περίσφιξης με
ελεύθερες άκρες στην περιοχή της μέσης.

19. Παιδικό φούτερ, μάρκας NAPOLE-
ONE, μοντέλο X-926, με χώρα κατασκευής
την Κίνα. Κίνδυνος στραγγαλισμού από την
παρουσία κορδονιών με ελεύθερα άκρα στην
περιοχή της κουκούλας του ενδύματος.

20. Παιδικό παντελόνι, μάρκας Epister,
μοντέλο 56097, με άγνωστη χώρα κατα-
σκευής. Κίνδυνος τραυματισμού από την
παρουσία κορδονιών περίσφιξης με ελεύθε-
ρες άκρες στην περιοχή της μέσης.

21. Παιδικό παντελόνι, μάρκας FD, μον-
τέλο 5102, με άγνωστη χώρα κατασκευής.
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία
κορδονιών περίσφιξης με ελεύθερες άκρες
στην περιοχή της μέσης του ενδύματος.

22. Παιδικό παντελόνι, μάρκας URUS,
μοντέλο Y-04, με άγνωστη χώρα κατα-
σκευής. Κίνδυνος τραυματισμού από την
παρουσία κορδονιών περίσφιξης με ελεύθε-
ρες άκρες στην περιοχή της μέσης.

23. Παιδικά σακάκια με σακίδιο σε μορφή
αρκούδας, μάρκας IMAGE KIDS, μοντέλο
RCF 6525, με χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση
διακοσμητικών κομματιών που αποσπώνται
εύκολα από το σακίδιο.

24. Παιχνίδι σκούτερ, μάρκας LOFTY, με
άγνωστη χώρα κατασκευής. Κίνδυνος τραυ-
ματισμού από πιθανή πτώση του παιδιού
λόγω αστάθειας του σκούτερ. Κίνδυνος
πνιγμού από πιθανή κατάποση μικρών κομ-
ματιών που αποσπώνται εύκολα.

25. Παιχνίδι σκούτερ, μάρκας Zinc, μον-
τέλο GPZ18335/ HYP2136, με γραμμοκώ-
δικα 8001444183351 και με χώρα κατα-
σκευής το Ηνωμένο Βασίλειο. Κίνδυνος
τραυματισμού από πιθανή πτώση του παι-
διού λόγω ελαττωματικής κατασκευής.

26. Παιχνίδι σε μορφή ζελέ, μάρκας Free
& Easy, μοντέλο 416818, με γραμμοκώδικα
8718158115836 και με άγνωστη χώρα κατα-
σκευής. Χημικός κίνδυνος από την παρου-
σία υψηλής συγκέντρωσης βόριου.

27. Φορητό πτυσσόμενο τραπέζι με
σκαμπό, μάρκας AKTIVE SPORT, μοντέλο
ref. 75703, με γραμμοκώδικα 8412842757035
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος
τραυματισμού από πιθανή πτώση του χρή-
στη λόγω μειωμένης μηχανικής αντοχής με
αποτέλεσμα να σπάει εύκολα.

28. Παιδικά μαγιό, μάρκας F100, μοντέλα
DG8799 και  DG8789, με χώρα κατασκευής
την Κίνα. Κίνδυνος τραυματισμού από την
παρουσία κορδονιών περίσφιξης με ελεύθε-
ρες άκρες στην περιοχή της μέσης.

29. Παιδικό μαγιό, μάρκας KDILON, μον-
τέλο 10503, με χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία
κορδονιών περίσφιξης με ελεύθερες άκρες
στην περιοχή της μέσης του ενδύματος.

30. Παιδικό φανέλα, μάρκας Feng Da,
μοντέλο FK-02, με άγνωστη χώρα κατα-
σκευής. Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κα-
τάποση μικρών διακοσμητικών κομματιών
που αποσπώνται εύκολα από το ένδυμα.

31. Παιδικό φόρεμα, μάρκας SUNSEA,
μοντέλο 706, με χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση μι-
κρών διακοσμητικών κομματιών που απο-
σπώνται εύκολα από το ένδυμα.

32. Παιδικό μαγιό, μάρκας PHINIKISS,
μοντέλο D9017, με χώρα κατασκευής την
Κίνα. Κίνδυνος τραυματισμού από την πα-
ρουσία κορδονιών περίσφιξης με ελεύθερες
άκρες στην περιοχή της μέσης.

33. Βρεφική κούνια, μάρκας Nenny baby,
με χώρα κατασκευής την Τουρκία.  Κίνδυνος
τραυματισμού και ασφυξίας του παιδιού
λόγω ελαττωματικής κατασκευής και μη
συμμόρφωσης του με το σχετικό πρότυπο
ασφάλειας.

34. Βρεφική κούνια, μάρκας Pasha baby,
με χώρα κατασκευής την Τουρκία. Κίνδυνος
τραυματισμού και ασφυξίας του παιδιού
λόγω ελαττωματικής κατασκευής και μη
συμμόρφωσης του με το σχετικό πρότυπο.

35. Παιδικό σακάκι, μάρκας KAY SYAY,
μοντέλο Fiolla H-78LJL, με χώρα κατα-
σκευής την Κίνα. Κίνδυνος τραυματισμού
από την παρουσία λειτουργικών κορδονιών
στο κατώτερα άκρο του ενδύματος.

36. Παιχνίδι πάζλ, μάρκας Educa, μοντέλο
14575, κωδικό 47536, με γραμμοκώδικα
8412668145757 και με χώρα κατασκευής την
Κίνα. Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού
από την παρουσία αιχμηρών ακμών.

37. Παιχνίδι σε μορφή εκσκαφέα, μάρκας
HG, μοντέλο 1107, με γραμμοκώδικα
5996055433236 και με χώρα κατασκευής την
Κίνα. Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή
παγίδευση των δακτύλων του παιδιού στο
διάκενο που δημιουργείτε στα κινούμενα
μέρη του παιχνιδιού. n
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Με την συμπλήρωση και της 15ης αγωνιστικής, (2η
του β΄ γύρου), ΑΕΚ και Ανόρθωση πέρασαν ανώ-
δυνα τα παιχνίδια που έδωσαν και συνεχίζουν να

μοιράζονται σφιχταγκαλιασμένοι την κορυφή του βαθμολο-
γικού πίνακα με 36 βαθμούς.

Η ΑΕΚ, έπαιζε όσο χρειαζόταν και με συνοπτικές διαδι-
κασίες πέτυχε την ενδέκατη της νίκη στο πρωτάθλημα. Νέο
‘θύμα’ της αυτή τη φορά, η Δόξα Κατωκοπιάς, που την κέρ-
δισε με 2-0 και συνέχισε την ανοδική της πορεία προς τον
τίτλο.

Άλλη μια νίκη μετά από καρδιοχτύπια και προϊόν ανατρο-
πής σκορ, πανηγύρισε η Ανόρθωση, που την διατήρησε στην
κορυφή. Αυτή τη φορά οι Κυανόλευκοι επικράτησαν στο
ντέρμπι της Αμμοχώστου στην προσφυγιά, με 2-1 της Νέας
Σαλαμίνας.

Ο ΑΠΟΕΛ πέρασε ανώδυνα από την Πάφο, αφού κέρδισε
την τοπική ομάδα με 1-0 και διατηρήθηκε για ακόμα μια
αγωνιστική στην 3η θέση με 35 βαθμούς. Μετά από τρεις
σερί ισοπαλίες στο Τσίρειο, ο Απόλλων επανήλθε στις νίκες
κερδίζοντας το Παραλίμνι με 2-1. Έτσι η Λεμεσιανή ομάδα
παρέμεινε στην 4η θέση με 30 βαθμούς.

Η Ομόνοια έδωσε συνέχεια στην ανοδική της πορεία με
τη νίκη της σε βάρος του Εθνικού Άχνας στο ΓΣΠ με 2-1. Οι
πράσινοι έμειναν μόνοι στην 5η θέση με 26 βαθμούς και ξε-
πέρασαν τη Νέα Σαλαμίνα που με την ήττα που δέχθηκε πα-
ράμεινε στην 6η θέση με 23 βαθμούς.

Ερμής και Άρης συμβιβάστηκαν στην ισοπαλία 0-0 στο
‘Αμμόχωστος’, σ’ ένα παιχνίδι που τα είχε όλα εκτός από
γκολ.

Η ομάδα της Λεμεσού με τον
ένα βαθμό που πήρε διατηρήθηκε
στην 7η θέση με 18 βαθμούς που
την αφήνει πλήρως ικανοποι-
ημένη, ενώ αντίθετα τα αισθή-
ματα για την ομάδα της Αραδίπ-
που που είναι στην 11η θέση με
12 βαθμούς και φυσικά στη επι-
κίνδυνη ζώνη του υποβιβασμού. 

Στην 12η και 13η είναι η Πάφος
και ο Εθνικός Άχνας με 11 βαθ-
μούς, ενώ στην τελευταία θέση
(14η) είναι η Αγία Νάπα με 5
βαθμούς και χωρίς καμιά νίκη
μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα.

Η ΑΕΛ πέρασε νικηφόρα από
το ‘Τάσος Μάρκου’ κερδίζοντας
την Αγία Νάπα με 0-1. Η Λεμε-

σιανή ομάδα πήρε βαθμολογικές ανάσες αφού πήγε στους
15 βαθμούς και αισιοδοξεί για τη συνέχεια να πιάσει την…
εξάδα. Η ΑΕΛ πανηγύρισε εκτός έδρας νίκη μετά από εννιά
μήνες. Η τελευταία φορά που το έπραξε ήταν στις 22 Μαρ-
τίου 2015 κόντρα στη Δόξα για το περσινό πρωτάθλημα.
Η ΑΕΚ καθάρισε από το… ημίχρονο

Με δύο γρήγορα τέρματα των Τομάς (4΄) και Λαρένα (14΄)
η ΑΕΚ κέρδισε την Δόξα Κατωκοπιάς δίκαια και άνετα με 
2-0 και παρέμεινε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.
Πολύ καλή στο πρώτο μέρος η ΑΕΚ, έβαλε τις βάσεις για μια
άνετη νίκη, ενώ στο β΄ ημίχρονο έπαιζε όσο χρειάστηκε για
να διαφυλάξει το πολύτιμο τρίποντο.

Δεν υπήρχε καμία αμφιβολία ότι το απόλυτο φαβορί στο
παιχνίδι ήταν η ΑΕΚ, λόγω της διαφοράς δυναμικότητας και
ποιότητας σε σχέση με τη Δόξα, που πήγε στην Λάρνακα με
πολλά αγωνιστικά προβλήματα.
Τη λύτρωσε ο Αβραάμ

Επαναλαμβανόμενη σύμπτωση παύει να είναι σύμπτωση.
Για πολλοστή φορά στη φετινή σεζόν, η Ανόρθωση έφτασε
στη νίκη χάρη σε γκολ ποδοσφαιριστή της που ήρθε από τον
πάγκο. Στο Βαρωσιώτικο ντέρμπι ήταν η σειρά του Ανδρέα
Αβραάμ να λυτρώσει την ομάδα του στο 81΄ και να πάρει η
‘Κυρία’ το τρίποντο και αναδείχθηκε το πρόσωπο του αγώνα
επί της Νέας Σαλαμίνας.

Η Νέα Σαλαμίνα ήταν ανταγωνιστική και στάθηκε ισάξιος
αντίπαλος, χάνοντας το παιχνίδι στις λεπτομέρειες. Μάλι-
στα προηγήθηκε στο σκορ με τον Αντόρνο στο 37΄, ισοφά-

ρισε με πέναλτι η Ανόρθωση με
τον Εντλοβού και ο Αβραάμ που
μπήκε ως αλλαγή στο 70΄, πέ-
τυχε το 2-1 στο 81΄.
Συνεχίζει να προβληματίζει ο
ΑΠΟΕΛ

Μετριότητας συνέχεια για τον
ΑΠΟΕΛ, αφού ούτε στο νικη-
φόρο παιχνίδι στην Πάφο, κόν-
τρα στην τοπική ομάδα, ικανο-
ποίησε με την εμφάνιση του. Οι
γαλαζοκίτρινοι παρουσιάστηκαν
με αδυναμίες, αλλά το γεγονός
ότι σκόραραν το γκολ της νίκης
νωρίς, τους επέστρεψε να διαχει-
ριστούν, έστω και με άγχος την
κατάσταση και να φύγουν από
το Παφιακό με το πολύτιμο τρί-

ποντο.
Το γκολ το πέτυχε ο Βάντερ στο 14΄.

Κέρδισε και αισιοδοξεί… ο Απόλλωνας
Με τον καλύτερο τρόπο άφησε στο παρελθόν της βαθμο-

λογικές απώλειες της περασμένης εβδομάδας ο Απόλλωνας,
επικράτησε 2-1 της Ένωσης και επανέφερε εκ νέου τη δια-
φορά στους έξι βαθμούς από τις πρώτες θέσεις. Σκόρερ της
ομάδας, οι Κολοκούδιας από το σημείο του πέναλτι και ο
Γκιε-Γκιε με ωραία καρφωτή κεφαλιάς. Για την Ένωση μεί-
ωσε στο σκορ ο Μπούντιμιρ στο δεύτερο ημίχρονο και άγ-
χωσε τον Απόλλωνα…
Δίνει δικαιώματα

Σ’ ένα παιχνίδι που ήταν κομμένο και ραμμένο στα μέτρα
της, η Ομόνοια έδωσε και πάλι δικαιώματα στον αντίπαλό
της να διεκδικήσει κέρδος μέσα στο ‘σπίτι’ της. Τα ατομικά
λάθη δεν λένε να σταματήσουν… Αυτή τη φορά ήταν ο τερ-
ματοφύλακας της ο Παναγή που έδωσε το χριστουγεννιά-
τικο δώρο στον αντίπαλό του και τον έβαλε πολύ νωρίς στο
παιχνίδι (48΄).

Κέρδισαν τελικά οι πράσινοι με 2-1 με γκολ του Σέριντα
(7΄) με πέναλτι και Σκέμπρι (33΄), μείωσε στο (48΄) ο Εθνι-
κός με τον Γκριγκαλασβίλι. Ήταν δίκαια νίκη για την Ομό-
νοια, που έχασε ξεκάθαρες ευκαιρίες να πετύχει πιο εύκολη
και πιο άνετη νίκη, αλλά… είπαμε. Συνεχίζουν τα ατομικά
λάθη και δίνουν εύκολα γκολ στον αντίπαλο…
Πρώτο ‘διπλό’ εκτός η ΑΕΛ

Το γκολ του Πάουλο Αντράντε αποδείχθηκε αρκετό για
την ΑΕΛ να πανηγυρίσει την πρώτη της εκτός έδρας νίκη
στο φετινό πρωτάθλημα. Αυτό έγινε στο ‘Τάσος Μάρκου’ επί
της Αγίας Νάπας με 0-1.

Οι γηπεδούχοι σε ακόμα ένα παιχνίδι, προσπάθησαν να
πάρουν βαθμολογικό κέρδος, αλά απώλεσαν σημαντικές ευ-
καιρίες για να σκοράρουν. Και όταν δεν μπορεί μια ομάδα
να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, φυσιολογικά θα ηττηθεί.
Οι ‘πορτοκαλί’ με την νέα ήττα παρέμειναν στον πάτο της
βαθμολογίας με πέντε βαθμούς.
Κέρδισαν μόνο τις εντυπώσεις

Έπαιζε καλό ποδόσφαιρο ο Ερμής, έφτιαξε φάσεις, είχε την
πρωτοβουλία των κινήσεων στο μεγαλύτερο μέρος του
αγώνα με τον Άρη, αλλά δεν κατάφερε να σημειώσει ένα
γκολ και να πανηγυρίζει τη νίκη που τόσο πολύ ήθελε.

Από το αποτέλεσμα, η ομάδα της Λεμεσού έμεινε ικανο-
ποιημένη, αφού παρέμεινε στα ψηλά της βαθμολογίας (7ος),
ενώ ο Ερμής έκανε… βήμα σημειωτόν στην προσπάθεια του
να βελτιώσει τη θέση του (11ος).
ΚΥΠΕΛΛΟ
Βγήκαν τα 8 ζευγάρια

Πραγματοποιήθηκε τη
Δευτέρα η κλήρωση του Κυ-
πέλλου μέσα από την οποία
έγιναν γνωστά τα οκτώ ζευ-
γάρια του δεύτερου γύρου
της διοργάνωσης. Το πιο δυ-
νατό ζευγάρι που προέκυψε
από την κλήρωση είναι η Νέα

Σαλαμίνα – ΑΠΟΕΛ, ως επίσης και η Ομόνοια – Εθνικός
Άχνας.

Τα άλλα ζευγάρια είναι: ΑΕΚ – Ν&Σ Ερήμης, Άρης –
Ολυμπιακός, Απόλλων – Ερμής, Ανόρθωση – Αναγέννηση
Δερύνειας, Πάφος – ΑΣΙΛ και ΑΕΛ – Αγία Νάπα.
ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Γίνεται χαμός στη Β΄ Κατηγορία

Σε άκρως ενδιαφέρον εξελίσσεται το πρωτάθλημα Β΄ Κα-
τηγορίας, με συνεχείς ανατροπές και έντονο ανταγωνισμό
στις πρώτες θέσεις, όπου πέντε ομάδες διεκδικούν με αξιώ-
σεις την άνοδο. Ο Ολυμπιακός και η ΑΕΖ Ζακακίου ήταν οι
κερδισμένοι της 14ης αγωνιστικής, αφού προχώρησαν με
νίκες και μείωσαν τη διαφορά από την κορυφή.

Οι ‘μαυροπράσινοι’ της Λευκωσίας επικράτησαν στο
ντέρμπι της Καρμιώτισσας εκτός έδρας με 3-1. Η Καρμιώ-
τισσα είναι πάντα στην κορυφή με 33β., ενώ ο Ολυμπιακός
πέρασε στην 4η θέση με 28 βαθ-
μούς. Στραβοπάτησε για πρώτη
φορά στην έδρα της η Αναγέν-
νηση Δερύνειας, αφού έφερε ισο-
παλία 1-1 με την Ομόνοια Αρα-
δίππου και έχει 31β. και κρατά
την 2η θέση. Τα στραβοπατήματα
των πρωτοπόρων δεν τα άφησε
να περάσουν απαρατήρητα η
ΑΕΖ, που τα εκμεταλλεύτηκε
αφού δάμασε εντός έδρας την
ΠΑΕΕΚ Κερύνειας με 2-1 και μεί-
ωσε την μεταξύ τους διαφορά.

Συγκεκριμένα η ομάδα του Ζα-
κακίου είναι μόνη στην 3η θέση
με 30 βαθμούς.

Οδυνηρή ήττα δέχθηκε ο
Οθέλλος Αθηένου που τον κέρ-
δισε στην Πάφο η ΕΝΑΔ Π. Χρυ-
σοχούς με 1-0 και περιορίστηκε
τώρα στην 5η θέση με 27β. Αντί-
θετα η ΕΝΑΔ  με τους 23β. ανέρχεται απειλητικά και διεκδι-
κεί την είσοδο της στην πρώτη τριάδα του βαθμολογικού πί-
νακα.

Σπουδαία βαθμολογική νίκη πέτυχε εκτός έδρας το ΘΟΪ
Λακατάμιας επί του ΑΣΙΛ Λύσης με 3-1 και βελτίωσε ση-
μαντικά την βαθμολογική του θέση.

Νίκη οξυγόνο πήρε ο Ν&Σ Ερήμης που νίκησε τον ουραγό
Διγενή – Ορόκλινης με 3-2.

Τέλος, Ελπίδα και Ε.Ν. Παρεκκλησιάς συμβιβάστηκαν
στην ισοπαλία 1-1.
Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ο Ακρίτας Χλώρακας κρατά την κορυφή

Ο Ακρίτας Χλώρακας συνέχισε τη νικηφόρο πορεία του
και οδηγεί την κούρσα στο πρωτάθλημα Γ΄ Κατηγορίας. Συ-
νέτριψε με 5-0 τον Π.Ο. Ορμήδειας. Ο πρωτοπόρος συγκέν-
τρωση 31 βαθμούς, ενώ ο Χαλκάνορας Ιδαλίου που είναι
στην 2η θέση με 26β., νίκησε εντός έδρας την Ε.Ν.Υ. Διγενή
με 2-1.

Το ντέρμπι της 14ης αγωνιστικής ανάμεσα στην Αλκή και
τον Εθνικό Άσσιας έληξε ισόπαλο 1-1. Η Αλκή είναι στην 3η
θέση με 26β. και οι Ασσιώτες στην 6η θέση με 23β.

Την 4η θέση μοιράζονται με 25β. ο Π.Ο. Ξυλοτύμπου που
κέρδισε εκτός έδρας τον Διγενή Μόρφου με 1-3 και η ΜΕΑΠ
Π. Χωρίου που έφερε ισοπαλία 1-1 στην έδρα της με την
Αμαθούς.

Οδυνηρές ήττες δέχθηκαν ο Ηρακλής και Εθνικός Λα-
τσιών με 3-0 και 1-0, από τον Κούρρη και ΑΠΕΠ αντίστοιχα.
Τέλος ο Αχυρώνας νίκησε εκτός έδρας την Ολυμπιάδα Λυμ-
πιών με 1-3.
ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ο Λειβαδιακός / Σαλαμίνα πέτυχε νέα νίκη στο πρωτά-
θλημα και οδηγεί την κούρσα με 36 βαθμούς. Κέρδισε εκτός
έδρας την Ασπίς Πύλα με 1-0.

Η Πέγεια που είναι στην 2η θέση με 32β. έφερε ισοπαλία
1-1 με την ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου, που είναι στην 3η θέση με 27
βαθμούς. n

Κράτησαν την κορυφή ΑΕΚ και Ανόθρωση
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Tι είπαν... Tι έγραψαν
Φιλοδοξούμε το ευρωπαϊκό κεκτημένο να
εφαρμοστεί από τη μία άκρη του νησιού μας
μέχρι την άλλη.
Νίκος Αναστασιάδης,
Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Νομίζω ότι ο Άσαντ θα πρέπει να αποχωρή-
σει προκειμένου η χώρα του να βάλει ένα
τέλος στην αιματοχυσία.         
Μπαράκ Ομπάμα,
Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Μόνο ο συριακός λαός έχει δικαίωμα να ορί-

σει το δικό του μέλλον.  

Σεργκέι Λαβρόφ,

ΥΠΕΞ της Ρωσίας.

Όσο εξακολουθεί να κυβερνά ο Άσαντ, μια
αληθινή και διαρκής συμφιλίωση ανάμεσα
στον πληθυσμό και το συριακό κράτος είναι
ανέφικτη.
Λοράν Φαμπιούς,
ΥΠΕΞ της Γαλλίας.

Οι περισσότεροι αιτούντες άσυλο στην Ευ-
ρώπη δεν είναι Σύροι, αλλά οικονομικοί με-
τανάστες σε αναζήτηση εργασίας.
Βίκτορ Όρμπαν,
Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας.

Η Μόσχα δεν θα εγκαταλείψει τους Ρώσους
πολίτες που ζουν στην νοτιοανατολική Ου-
κρανία στο έλεος των Ουκρανών εθνικι-
στών.
Βλαντιμίρ Πούτιν,
Πρόεδρος της Ρωσίας.

Η πολιτική της λιτότητας ηττήθηκε πολιτικά

και στην Ισπανία. 

Αλέξης Τσίπρας,

Πρωθυπουργός της Ελλάδας.

Oι κυβερνήσεις που εφαρμόζουν αυστηρά
μέτρα λιτότητας είναι καταδικασμένες να
χάσουν την πλειοψηφία.
Ματέο Ρέντσι, 
Πρωθυπουργός της Ιταλίας.

μοιράζει εκατομμύρια
βοηθά τον τόπο μας

Tο Kρατικό Λαχείο

Από τις 9 μέχρι τις 14
Νοεμβρίου ο Κλάδος
Συνταξιούχων ΠΑ-

ΣΥΔΥ είχε την ευκαιρία να
φιλοξενήσει συνδικαλιστική
αποστολή των Συνταξιούχων
του Δημοσίου της Ελλάδας
Π.Ο.Π.Σ. που αποτελείτο
από τον Πρόεδρο Πανα-
γιώτη Βαβουγυιό, το Γραμ-
ματέα Χρήστο Γκούμα και το
μέλος του Δ.Σ. Ευστράτιο
Ξηρουδάκη.

Κατά την παραμονή στο νησί μας οι φιλοξενούμενοι από
την ΠΟΠΣ είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν ιστορικά και
θρησκευτικά αξιοθέατα, την Παναγία Αγγελόκτιστη στο
Κίτι, την εκκλησία και τον τάφο του Αγ. Λαζάρου στη Λάρ-
νακα, τα Φυλακισμένα Μνήματα, τον Τύμβο της Μακεδονί-
τισσας και το Μουσείο Αγώνος.

Στην Ελεύθερη Αμμόχωστο επισκέφθηκαν τον Αχυρώνα
Λιοπετρίου και στη Δερύνεια το χώρο θυσίας των Ηρώων
Ισαάκ και Σολωμού. Επισκέφθηκαν επίσης το Παραλίμνι και
την Αγία Νάπα.

Η αντιπροσωπεία είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί και την
Ιερά Μόνη Κύκκου και τις γύρω περιοχές και κατόπιν δικής
τους επιθυμίας παρακολούθησαν τη Σύνοδο της Βουλής των
Γερόντων και συναντήθηκαν με τον Αρχιεπίσκοπο την ημέρα
της ονομαστικής του εορτής.

Το τελευταίο βράδυ σε αποχαιρετιστήριο δείπνο συναν-
τήθηκαν με το Δ.Σ. του Κλάδου Συνταξιούχων, ενώ προ-
ηγήθηκε συνάντηση τους με το Γενικό Γραμματέα της ΠΑ-
ΣΥΔΥ.

Την τελευταία ημέρα 14/11/2015 είχαν την ευκαιρία να επι-

σκεφτούν τη Στέγη Συνταξιούχων ΠΑΣΥΔΥ. Η αντιπροσω-
πεία αναχώρησε για Ελλάδα απόλυτα ικανοποιημένη από τη
φιλοξενία που έτυχε. 

Είναι χαρακτηριστική η επιστολή που έστειλε προς το Δ.Σ.
του Κλάδου Συνταξιούχων ο Πρόεδρος της ΠΟΠΣ εκ μέ-
ρους και των άλλων μελών της αντιπροσωπείας Χρήστου
Γκούμα Γενικού Γραμματέα και Στράτου Ξηρουδάκη μέλους
του Δ.Σ της Ομοσπονδίας.

«Σας εκφράζω, αναφέρει, τις πολλές και θερμές ευχαρι-
στίες για την εγκάρδια υποδοχή, την ζεστή φιλοξενία, το
προσκύνημα στους τόπους των Ηρώων και την πλούσια ξε-
νάγηση στην ωραία Κύπρο, αλλά και την ιδιαίτερη χαρά της
εποικοδομητικής συζήτησης των πολλών και μεγάλων προ-
βλημάτων των τελευταίων ετών τα οποία έχει συσσωρεύσει
η οικονομική κρίση στους κλάδους των συνταξιούχων.

Ευχαριστούμε επίσης και για την ευκαιρία που μας δώσατε
να παρακολουθήσουμε τη Συνεδρίαση της Βουλής των Γε-
ρόντων και να αποκομίσουμε ωφέλιμες εμπειρίες.

Ευελπιστούμε ότι η μεταξύ των δύο κλάδων μας ανταλ-
λαγή αντιπροσωπειών θα συνεχιστεί επ’ ωφελεία των συν-
ταξιούχων τους οποίους εκπροσωπούμε.» n

Φιλοξενία Συνδικαλιστικής Αποστολής ΠΟΠΣ 
από τον Κλάδο Συνταξιούχων ΠΑΣΥΔΥ

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος το Τμηματικό Συμ-
βούλιο ΠΑΣΥΔΥ Λεμεσού διοργάνωσε με μεγάλη
επιτυχία τον παιδικό Χριστουγεννιάτικο χορό του

στο οίκημα της Συντεχνίας.
Εξαιρετική επιτυχία σημείωσε η προσέλευση των παιδιών

των μελών που ήταν μεγάλη  Οι μικροί φίλοι αγόρια και κο-
ρίτσια χόρεψαν και έπαιξαν τα παιχνίδια τους με κλόουν Η
καινοτομία με τις δημιουργίες σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Τα
παιδιά δημιούργησαν τα Χριστουγεννιάτικα στολίδια. Στο
τέλος ο Άγιος Βασίλης μοίρασε δώρα στα παιδιά και όλοι αν-
τάλλαξαν ευχές για ένα καλύτερο Νέο Χρόνο. n

Παιδική γιορτή Χριστουγέννων ΠΑΣΥΔΥ Λεμεσού

Στην παρουσία του Γ.Γ. της Συντεχνίας Γλαύκου Χατζηπέτρου τα παιδάκια στο Νηπιαγωγείο ΠΑΣΥΔΥ Λευκωσίας (στο
παλιό Κυβερνητικό Τυπογραφείο) τραγούδησαν τα κάλαντα σε Χριστουγεννιάτικη γιορτή που έγινε χθες στη μεγάλη αί-
θουσα του Νηπιαγωγείου μας.

Κάλαντα στο Νηπιαγωγείο ΠΑΣΥΔΥ Λευκωσίας


