
ΗΟΕΒ συναισθανόμενη τις δικές της μεγάλες ευθύνες,
αλλά και τις ευθύνες  μελών της για τη μεγαλύτερη
οικονομική κρίση, μετά την εισβολή, που έπληξε  την

Κύπρο, για μεγάλο χρονικό διάστημα τηρούσε απόλυτη
σιωπή.  Και ήταν ηλίου φαεινότερο ότι εξ ανάγκης ενεργο-
ποίησε τους μηχανισμούς αυτοάμυνας και αυτοπροστασίας,
αφού αποδεδειγμένα εκείνοι που στη συντριπτική τους πλει-
οψηφία και που κατά κύριο λόγο ευθύνονται για την τραπε-
ζική κρίση και κατ’ επέκταση την οικονομική κατάρρευση
του κράτους ανήκουν στις τάξεις της. 

Ασφαλώς δεν ευθύνονται ούτε οι εργαζόμενοι στο δημό-
σιο, ούτε οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, αλλ’ ούτε και
οι εργαζόμενοι στον τραπεζικό τομέα για το μεγάλο τραπε-
ζικό φαγοπότι.  Η ευθύνη ανήκει εξ ολοκλήρου στα golden
boys των τραπεζών και στην «ελίτ»  του τόπου.  Όλοι αυτοί
είχαν ένα δικό τους κώδικα «δεοντολογίας».  

Αυτή η «δεοντολογία», που κυρίως λειτουργούσε με τον
νόμο της σιωπής, ευνοούσε την παραχώρηση χαριστικών
επιτοκίων, την παροχή δανείων με ευνοϊκούς όρους στα
άτομα του κατεστημένου, αλλά και τη διαγραφή χρεών σε
άτομα, εταιρείες και Οργανισμούς. Δεν είναι, πλέον,  μυστικό
ότι μέλη διοικητικών συμβουλίων και υψηλόβαθμα στελέχη
τραπεζών λάμβαναν δάνεια εκατομμυρίων ευρώ προς ίδιον
όφελος με χαριστικούς όρους, ενώ κάποιοι απ’ αυτούς ουδέ-
ποτε μπήκαν στη λογική της αποπληρωμής των οφειλών
τους. 

Αναφορά στο συγκεκριμένο θέμα έγινε τόσο από τον τέως
όσο και από τον νυν Γενικό Εισαγγελέα.  Ειδικότερα ο τέως
Γενικός Εισαγγελέας κ. Πέτρος Κληρίδης μιλώντας στο
πρωινό Δρομολόγιο στις 26.10.2012, χαρακτήρισε απαράδε-
κτη μορφή διαπλοκής τη χαριστική διαγραφή από πλευράς

τραπεζών, μεγάλων χρεών
οργανισμών, κομμάτων
ακόμα και ιδιωτών. Ο νυν Γε-
νικός Εισαγγελέας κ. Κώστας
Κληρίδης, καταθέτοντας
ενώπιον της Επιτροπής Θε-
σμών της Βουλής ανέφερε ότι
φυσικά και νομικά πρόσωπα,
αλλά και οργανισμοί, συνέ-
τειναν στην κατάρρευση του
τραπεζικού τομέα και της οι-
κονομίας της Κύπρου. Ακόμη,
επεσήμανε ότι ερευνώνται
πράξεις και παραλείψεις, από το 2006 έως το 2013, που έγι-
ναν στην Κύπρο, την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίες συ-
νιστούν διάπραξη ποινικών αδικημάτων.

Και ασφαλώς  οι εργαζόμενοι δεν πήραν ούτε μπόνους,
ούτε χαριστικά δάνεια, ούτε και ενέχονται   στις υπό διερεύ-
νηση εγκληματικές πράξεις.  Επίσης δεν ενέχονται σε φορο-
κομπίνες και, ασφαλώς, δεν είναι μεταξύ των προσώπων
εκείνων που αξιοποίησαν τις αντισυνταγματικές διατάξεις
του περί της Ρύθμισης Φορολογικών Χρεών (Ειδικές Διατά-
ξεις) Νόμου του 2007 και αμνήστευσαν αδήλωτα εισοδή-
ματα.

Ο Albert Einstain είχε πει ότι «Τα προβλήματα που υπάρ-
χουν σήμερα στον κόσμο δεν μπορούν να λυθούν με το επί-
πεδο σκέψης που τα δημιούργησε».

Τούτο δεν είναι μια απλή ρήση αλλά ένα πολιτικοκοινω-
νικό δόγμα. Είναι αξιωματική θέση και κανόνας που επιβε-
βαιώθηκε πολλές φορές από το 1929 και μετά, χωρίς εξαιρέ-
σεις.

Σύμφωνα με το πιο πάνω δόγμα τα προβλήματα που υπάρ-
χουν σήμερα στον κόσμο δεν μπορούν να λυθούν με το επί-
πεδο σκέψης που τα δημιούργησε. Χρειάζεται ένα ανώτερο
επίπεδο σκέψης.  Και δυστυχώς το ανώτερο αυτό επίπεδο

σκέψης δεν το διαθέτουν αυτοί που αφενός προκάλεσαν την
κρίση και αφετέρου καθόρισαν και τα μέτρα για αντιμετώ-
πισή της.  Και τα μέτρα που έμμεσα επέβαλε η ΟΕΒ ήταν οι
περικοπές στους μισθούς και τις συντάξεις των εργαζομέ-
νων.  Μάλιστα με τη βοήθεια μερίδας βουλευτών, αλλά και
μερίδας δημοσιογράφων αφενός απέκρυβαν τα πραγματικά
αίτια της κρίσης και αφετέρου στοχοποιούσαν τα εργασιακά
δικαιώματα των εργαζομένων. 

Σε άρθρο του κάτω από τον τίτλο «Φιλανθρωπία των βου-
λευτών μας» που δημοσιεύτηκε στον «Φιλελεύθερο» ημερ.
16.11.2013, ο Διευθυντής Σύνταξης της εφημερίδας κ. Άρι-
στος Μιχαηλίδης, πολύ πολύ εύστοχα ανέφερε τα ακόλουθα:

«Οι αποκοπές μισθών είναι μια λύση που δεν αντιμετωπί-
ζει τα προβλήματα. Κι αυτό αποδεικνύεται από το 2009 μέχρι
σήμερα, που παρόλες τις αποκοπές που έγιναν, η κρίση όλο
και βαθαίνει.

Είμαστε σίγουροι ότι η πλειοψηφία των πολιτών δεν θα
αντιδρούσε αν αποφασιζόταν εξ αρχής ότι θα γίνουν απο-
κοπές ακόμα και 50% σε όλα τα εισοδήματα αν ήταν για να
αποφευχθούν όσα κακά έπεσαν στα κεφάλια μας:  Η πλήρης
υποταγή στην Τρόικα, το κλείσιμο της Λαϊκής, η διάλυση
της Τράπεζας Κύπρου και του Συνεργατισμού, το κούρεμα
των καταθέσεων, τα λουκέτα χιλιάδων μικρομεσαίων επιχει-
ρήσεων, τα κοινωνικά παντοπωλεία, τα συσσίτια, τα εξον-
τωτικά επιτόκια των δανείων και οι φορολογίες, το πιο
ακριβό ρεύμα, τα πιο ακριβά καύσιμα… Τι απ΄ όλα αυτά απο-
φεύχθηκε με τις περικοπές μισθών; Ούτε θα αποφευχθούν
όσα ακολουθούν και που οι ίδιοι οι βουλευτές πιπιλίζουν
κάθε μέρα για να παριστάνουν τους Δον Κιχώτες:  Οι εκποι-
ήσεις περιουσιών, οι ιδιωτικοποιήσεις ημικρατικών, η ακόμα
βαθύτερη ύφεση… Επομένως, το ζήτημα δεν είναι αν θα
υπάρξουν περικοπές στον 13ο μισθό (για όσους παίρνουν
ακόμα, διότι στον ιδιωτικό τομέα όλο και λιγοστεύουν) είναι 
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Του Γλαύκου Χατζηπέτρου,
ΓΓ της ΠΑΣΥΔΥ

ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ

Αγαπάς την Κύπρο;

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

Οφειλόμενη απάντηση στην ΟΕΒ

Συνέχεια στη σελ. 3Άρθρο του Κώστα Ιορδανίδη στην «Καθημε-
ρινή» για τη σημερινή πολιτική της Ελλάδας
απέναντι στην Τουρκία σε σύγκριση με το
ΟΧΙ του Μεταχά το 40.   σελ. 3

Επετειακά και επίκαιρα

H Ελλάδα δεν θα έχει πρόβλημα χρέ-
ους για τουλάχιστον μία δεκαετία, δή-
λωσε ο επικεφαλής του ESM Κλάους
Ρέγκλινγκ.   σελ. 11

Η Ελλάδα δε θα έχει πρόβλημα χρέους

«Η Κύπρος προσφέρει υψηλής ποι-
ότητας Ανώτερη Εκπαίδευση, σε ένα
ασφαλές και φιλικό περιβάλλον»,
ήταν το μήνυμα του Υπουργού Παι-
δείας σε εκδήλωση στην Αγία Πε-

τρούπολη.   σελ. 12

Η Κύπρος αποτελεί ιδανικό 
προορισμό σπουδών



Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και
Προσωπικού ανακοινώνει ότι η επό-
μενη εξέταση στην Κυπριακή Νομοθε-

σία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου
2016 από τις 9.30 π.μ. έως 11.30 π.μ.

Η εξέταση θα διεξαχθεί στη Λευκωσία. Ο
τόπος διεξαγωγής της εν λόγω εξέτασης, θα
κοινοποιηθεί αργότερα με προσωπική επι-
στολή προς τους αιτητές.

Στην εξέταση μπορούν να συμμετάσχουν–
(α) Δημόσιοι υπάλληλοι, κάτοχοι μόνιμης

ή προσωρινής θέσης Διοικητικού Λειτουρ-

γού και Λειτουργού Δημόσιας Διοίκησης και
Προσωπικού, καθώς και υπάλληλοι οργανι-
σμών δημόσιου δικαίου, που έχουν υποχρέ-
ωση να επιτύχουν σ’ αυτή την εξέταση σύμ-
φωνα με το σχέδιο υπηρεσίας της οικείας
θέσης, και

(β) έκτακτοι υπάλληλοι στη δημόσια υπη-
ρεσία ή σε οργανισμούς δημόσιου δικαίου
που εκτελούν τα καθήκοντα θέσης, το σχέ-
διο υπηρεσίας της οποίας απαιτεί επιτυχία
στην πιο πάνω εξέταση.

Κατά την εξέταση, οι εξεταζόμενοι μπο-

ρούν να φέρουν μαζί τους και να συμβου-
λεύονται μόνο τα κείμενα του Συντάγματος
και των Νόμων της Κυπριακής Δημοκρατίας.
΄Αλλα βοηθήματα ή έτοιμες απαντήσεις
απαγορεύονται.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην
πιο πάνω εξέταση, πρέπει να υποβάλουν
σχετική αίτηση προς το Διευθυντή του Τμή-
ματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού,
με αντίγραφο στο Υπουργείο, Τμήμα ή Ανε-
ξάρτητο Γραφείο, στο οποίο υπηρετούν. Η
αίτηση πρέπει να περιέχει τον τίτλο της

θέσης του υπαλλήλου και το Υπουργείο,
Τμήμα ή Ανεξάρτητο Γραφείο στο οποίο ο
ίδιος υπηρετεί, καθώς και τον αριθμό του
Δελτίου Ταυτότητάς του, Αριθμό Κοινωνι-
κών Ασφαλίσεων και τηλέφωνο επικοινω-
νίας. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και
την Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2016.

Σημειώνεται ότι καμιά εκπρόθεσμη αίτηση
δεν θα γίνεται δεκτή μετά τη λήξη της ημε-
ρομηνίας υποβολής των αιτήσεων. n
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ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
Η Έλση Πράις, Πρώτος Δάσκαλος, Σχολή

Κωφών, προάγεται στη θέση Διευθυντή Σχο-
λής Κωφών, από την 1η Οκτωβρίου 2016.

Ο Γεώργιος Ιωαννίδης, Ιατρικός Λειτουρ-
γός, 1ης Τάξης (Παθολογικής Ογκολογίας),
προάγεται στη θέση Βοηθού Διευθυντή Κλι-
νικής/Τμήματος, στην ειδικότητα της Παθο-
λογικής Ογκολογίας, από τις 15 Οκτωβρίου
2016.
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

Η Σαμάνθα Πηλαβά, Βοηθός Ασφαλιστι-
κός Λειτουργός (με δοκιμασία), Υπηρεσίες
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, παραιτήθηκε από
τη δημόσια υπηρεσία από τις 12 Σεπτεμ-
βρίου 2016.
ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ

Ο Ανδρέας Ο. Ηροδότου, Δασικός Λει-

τουργός, 1ης Τάξης, αφυπηρέτησε από τις 17
Οκτωβρίου 2016.

Η Ανδρούλα Μπουλαράν, Λειτουργός Εγ-
κληματολογικών Ερευνών, Υπουργείο Δι-
καιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, αφυπηρέ-
τησε από την 1η Οκτωβρίου 2016.

Ο Στέφανος Γ. Ρουσιάς, Κτηματολογικός
Λειτουργός Β΄ (Κτηματολογίου), αφυπηρέ-
τησε από τις 18 Οκτωβρίου 2016.

Η Ξένια Χρίστου, Βοηθός Γραφείου, Γρα-
φείο Τύπου και Πληροφοριών, αφυπηρέτησε
από τις 3 Οκτωβρίου 2016.

Ο Ρένος Ν. Ιωάννου, Πρώτος Λειτουργός
Φορολογίας, αφυπηρέτησε από τις 18 Οκτω-
βρίου 2016.

Ο Ιωάννης Τσαγκάρης, Ανώτερος Λει-
τουργός Φόρου Προστιθέμενης Αξίας,
Τμήμα Φορολογίας, αφυπηρέτησε από τις 7

Οκτωβρίου 2016.
Ο Λουκάς Κάσινος, Λειτουργός Φόρου

Προστιθέμενης Αξίας Α΄, Τμήμα Φορολο-
γίας, αφυπηρέτησε από την 1η Οκτωβρίου
2016.

Ο Δώρος Γιάννακας, Πρώτος Γραμματει-
ακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από την 1η
Οκτωβρίου 2016.

Η Γαλάτεια Μ. Παυλίδου, Γραμματειακός
Λειτουργός, αφυπηρέτησε από την 1η
Οκτωβρίου 2016.

Ο Ανδρέας Παρασκευάς, Βοηθός Γρα-
φείου, Γενικό Βοηθητικό Προσωπικό, αφυ-
πηρέτησε από την 1η Οκτωβρίου 2016.

Η Παρασκευή Τρικούπη, Ανώτερος Λει-
τουργός Συντονισμού, Γενική Διεύθυνση Ευ-
ρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και
Ανάπτυξης, αφυπηρέτησε από την 1η Οκτω-

βρίου 2016.
Η Μαρία Σιακαλλή-Παττίχη, Μηχανικός

Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνικές Υπηρεσίες,
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, αφυπη-
ρέτησε από την 1η Οκτωβρίου 2016.

Ο Αγαθοκλής Ξ. Αγαθοκλέους, Τεχνικός
Επιθεωρητής, Τμήμα Δημοσίων Έργων, αφυ-
πηρέτησε από την 1η Οκτωβρίου 2016.

Η Λένα Γεωργίου, Ανώτερος Τεχνικός,
Τμήμα Δημοσίων Έργων, αφυπηρέτησε από
την 1η Οκτωβρίου 2016.

Η Μαρία Προδρόμου, Νοσηλευτικός Λει-
τουργός, Νοσηλευτικός Κλάδος Ψυχικής
Υγείας, αφυπηρέτησε από τις 4 Οκτωβρίου
2016. n

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

Διεξαγωγή Γραπτής Εξέτασης 
για την Αξιολόγηση Υποψηφίων 
για Διορισμό στον Οργανισμό 
Χρηματοδοτήσεως Στέγης

ΟΟργανισμός Χρηματοδοτήσεως
Στέγης γνωστοποιεί ότι η Γραπτή
Εξέταση για την πλήρωση των

κενών θέσεων Γραφέα, θα διεξαχθεί το Σάβ-
βατο, 5 Νοεμβρίου 2016, στο χώρο της
Αρχής Κρατικών Εκθέσεων, Αίθουσα Αρ. 6,
Ανατολική Είσοδος, στη Λευκωσία.

Η Εξέταση θα είναι του τύπου Τεστ Ικα-
νοτήτων (Aptitude Tests).

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα Ελλη-
νικά, Αγγλικά, Μαθηματικά και σε Ειδικό
Θέμα (Εντοπισμός Αριθμητικών Λαθών σε
Πίνακες).

Δικαίωμα να παρακαθίσουν στη Γραπτή
Εξέταση έχουν όσοι από τους υποψηφίους
πληρούν στο ακέραιο τα προσόντα που προ-
βλέπονται από το εγκεκριμένο Σχέδιο Υπη-
ρεσίας του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως
Στέγης, για τις θέσεις αυτές. Στους υποψη-
φίους έχει σταλεί ατομικό ηλεκτρονικό μή-
νυμα/πρόσκληση, που περιλαμβάνει πληρο-
φορίες για την ώρα διεξαγωγής της Εξέτα-
σης καθώς και σημαντικές οδηγίες και
κανονισμούς σχετικά με την εξέταση.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει απαραίτητα να
βρίσκονται στο χώρο διεξαγωγής της Εξέτα-
σης πριν την ώρα έναρξης της εξέτασης και
να προσκομίσουν μαζί τους τα ακόλουθα:

• Επιστολή/πρόσκληση για την Εξέταση

• Δελτίο ταυτότητας
Δεν θα επιτραπεί η είσοδος σε οποιοδή-

ποτε υποψήφιο προσέλθει μετά την ώρα
έναρξης της Εξέτασης. n

Μετονομασία Υπηρεσίας Ανταγωνισμού
σε Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Βάσει σχετικού
Νόμου, ο
οποίος δημοσι-

εύθηκε στην Επίσημη
Εφημερίδα της περα-
σμένης Πέμπτης, η
Υπηρεσία Ανταγωνι-
σμού και Προστασίας Καταναλωτών μετο-
νομάζεται επίσημα σε «Υπηρεσία Προστα-
σίας Καταναλωτή».

Σκοπός της μετονομασίας ήταν να γίνει
πλέον ξεκάθαρος ο ρόλος και αρμοδιότητες
της Υπηρεσίας, ως ο αρμόδιος κρατικός φο-
ρέας για την προστασία της ασφάλειας και
των οικονομικών συμφερόντων των κατα-

ναλωτών.
Πέραν της ονομα-

σίας, η Υπηρεσία
ανακοινώνει το νέο
λογότυπό της. Πρό-
κειται για μία νέα
ταυτότητα που απο-

σκοπεί στην ανανέωση της Υπηρεσίας και
της συνολικής επικοινωνίας της.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή θα
συνεχίσει να ενισχύει την επιχειρησιακή της
δραστηριότητα, θέτοντας πάντοτε ως βα-
σική της προτεραιότητα τις ανάγκες και δι-
καιώματα των Κύπριων καταναλωτών. n

Κατά νόμο υπεύθυνος,
Γλαύκος Χατζηπέτρου, Γ.Γ. ΠΑΣΥΔΥ,
Τηλ. 22844445
e-mail glaos@pasydy.org
Υπεύθυνος Σύνταξης,
Πρίαμος Λοϊζίδης, Τηλ. 22844456
e-mail: ploizides@pasydy.org

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-
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Επετειακά και επίκαιρα
Ευθύς μετά τον τορπιλισμό της «Έλλης»,

στις 15 Αυγούστου του 1940, ο Ιωάννης Με-
ταξάς συγκάλεσε σε
σύσκεψη τους νο-
μάρχες. Νεότερος
εξ αυτών ο Νίκος
Γρηγοριάδης –στε-
νότατος συνεργά-
της, αργότερα, του
Γιάννη Λάτση– και
είπε κατά μαρτυρία

του ο Μεταξάς τα εξής: «Κύριοι, υπέστημεν
επίθεση από την Ιταλία. Δεν θα προβούμε σε
ανακοίνωση. Θα παρασκευασθούμε και εν
ανάγκη θα πολεμήσουμε». Η σύσκεψη είχε
ολοκληρωθεί.

Η ώρα της κρίσεως σήμανε την τρίτη
πρωινή ώρα της Δευτέρας 28 Οκτωβρίου
1940, όταν ο πρέσβης της Ιταλικής Αυτο-
κρατορίας «εξύπνησε αιφνιδιαστικώς έναν

άνθρωπον και του εζήτησε εντός τριών
ωρών την Ελλάδα. Και ο άνθρωπος αυτός
είπεν: Όχι. Αμέσως άνευ συζητήσεως» –
στην κυριολεξία είπε στη γαλλική «λοιπόν,
έχουμε πόλεμο». Τα ανωτέρω από τον Γεώρ-
γιο Βλάχο, τον ιδρυτή της «Καθημερινής».

Αλλά αυτά ανήκουν στη σφαίρα των άπαξ
γενομένων, μη επαναλαμβανομένων, και ας
μη διατηρούμε αυταπάτες περί αυτού. Επι-
στρέφοντες εις τα καθ’ ημάς, είναι σαφές ότι,
από την άνοιξη του 2010, η Ελλάς εξουθε-
νώνεται διαρκώς. Συνεθλίβησαν η μεσαία και
οι οικονομικώς κατώτερες τάξεις και πλήτ-
τονται και οι ένοικοι των βορείων προ-
αστίων. Αλλά επί της ουσίας η πρόκληση και
τα διακυβευόμενα εν σχέσει με τα αντί-
στοιχα του 1940 είναι από μικρά έως ασή-
μαντα· ήσαν, ωστόσο, αρκετά ώστε η πολι-
τική σκηνή να καταστεί «ομοία παιδίοις 
καθημένοις εν αγοραίς» και αλληλοϋβριζό-
μενα.

Τύχη αγαθή, ωστόσο, σε όλο αυτό το διά-
στημα, οι σχέσεις μας με την Τουρκία χαρα-
κτηρίζονται από μια σταθερότητα ή μάλλον
διέρχονται φάση «ελεγχομένης κρίσεως». Η
κυβέρνηση του κ. Αλέξη Τσίπρα, που αρχι-
κώς είχε κηρύξει τον πόλεμο εναντίον του
ευρωπαϊκού συστήματος, δεν όξυνε την αν-
τιπαράθεση με την Αγκυρα, δεν αμφισβή-
τησε τη θέση της Ελλάδος στο πλαίσιο του
ΝΑΤΟ, δεν ακολούθησε εν ολίγοις το
ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου.

Υπήρξε βέβαια η οξυτάτη κριτική εκ μέ-
ρους του προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν προς τους εκπροσώπους
του κεμαλικού καθεστώτος και πρωτίστως
εναντίον του Ισμέτ πασά [Ινονού] που συ-
νομολόγησε μειοδοτική, κατά την άποψή
του, συνθήκη για τα συμφέροντα της Άγκυ-
ρας στη Λωζάννη. Αλλά ακολούθησαν κατ’
επανάληψη διευκρινίσεις ότι η συνθήκη είναι
σεβαστή.

Προφανώς δεν πρέπει να εφησυχάζει κα-
νείς απλώς με διευκρινίσεις, διότι η Τουρκία
έχει βυθισθεί σε κρίση σοβαρότατη και ου-
δείς μπορεί να αποκλείσει οτιδήποτε· αλλά
η άσκηση ρητορικής πατριωτικής πλειοδο-
σίας δεν οδηγεί πουθενά. Όταν ο Ιωάννης
Μεταξάς αντιμετώπισε πολύ σοβαροτέρα
πρόκληση από την Ιταλία, δημοσίως εσιώ-
πησε, αλλά προπαρασκεύασε τη χώρα και
έτσι δημιουργήθηκε το Έπος του ’40.

Αντίθετα, επί της μεταπολιτεύσεως η
Ελλάς «κατάπιε» την τουρκική εισβολή στην
Κύπρο, το ΠΑΣΟΚ συγκρούσθηκε ρητορι-
κώς με την Τουρκία σε σημείο αφροσύνης
και τελικώς συνετελέσθη σταδιακώς η φιν-
λανδοποίηση της χώρας μας. Αυτά εν ολί-
γοις τα επετειακά και επίκαιρα.

Κώστας Ιορδανίδης,
«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»,  27.10.2016

l Ορθή ανάλυση. 
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Aπόψεις και σχόλια

Οφειλόμενη απάντηση στην ΟΕΒ

ότι πάθαμε τόσα και τόσα κι ακόμα να αντι-
ληφθούμε ότι με αυτά τα μπαλώματα δεν
πρόκειται να αλλάξει τίποτε απολύτως. Αν οι
πολιτικοί μας ηγέτες, θέλουν να ασκούν πο-
λιτική, να είναι οι ηγέτες του τόπου και να
παίρνουν σοβαρές αποφάσεις οφείλουν να
αποδεικνύουν την ικανότητά τους την ώρα
της κρίσεως. Αλλιώς, ας περιοριστούν στη
διοργάνωση ραδιομαραθωνίων».

Η ηγεσία της ΟΕΒ θεώρησε κατάλληλο
τον παρόντα χρόνο για να επανέλθει στο
προσκήνιο και μάλιστα χωρίς ντροπή προ-
καλεί τους εργαζόμενους.  Ασφαλώς δεν
αναμέναμε ότι θα είχε το θάρρος να απολο-
γηθεί  για τις τεράστιες ζημιές που έχουν
προκαλέσει τα μέλη της  σε δεκάδες χιλιάδες
νοικοκυριά, ταμεία προνοίας και στον κύ-
πριο φορολογούμενο. Δεν αναμέναμε, όμως,
και μας εκπλήσσει το γεγονός ότι χωρίς αιδώ
επανέρχεται σε εκείνες τις συνταγές και τα
μέτρα που οδήγησαν την οικονομία της πα-
τρίδας μας στην καταστροφή.  

Συγκεκριμένα  η ΟΕΒ επανήλθε με τη δη-
μοσιοποίηση της ακόλουθης απόφασης που
ομόφωνα έλαβε η Εκτελεστική Επιτροπή και
το Διοικητικό Συμβούλιο της σε Τακτική
τους Συνέδρια στις 26 Οκτωβρίου, 2016:

«Λόγω του ότι μεταξύ άλλων, η κατά-
σταση των Δημοσίων Οικονομικών παραμέ-
νει ακόμα εύθραυστη, παρά τις τεράστιες
προσπάθειες των εργαζομένων και των επι-
χειρήσεων, το Δημόσιο χρέος παραμένει σε
υπερβολικό ύψος και η πιστοληπτική ικανό-
τητα της Κυπριακής Δημοκρατίας παραμένει

ακόμα εκτός επενδυτικής βαθμίδας, οι νο-
μοθεσίες και οι άλλες ρυθμίσεις που αφο-
ρούν την συγκράτηση του κόστους εργασίας
του Δημοσίου Τομέα πρέπει να παραταθούν
/ επεκταθούν για δύο ακόμα χρόνια μέχρι
και τη 31 Δεκεμβρίου, 2018»

Για ενίσχυση των προσπαθειών της ΟΕΒ
προέβη σε σχετικές δηλώσεις στην εφημε-
ρίδα «Ο Φιλελεύθερος» ημερ. 30.08.2016
και ο τέως Γενικός Διευθυντής της  κ. Μιχά-
λης Πήλικος, ο οποίος, μεταξύ άλλων, ξεπέ-
ρασε την ΟΕΒ και εισηγήθηκε το πάγωμα μι-
σθών στον ευρύτερο τομέα μέχρι και το
2020.  Με ταπεινότητα και προφανώς για να
ενισχύσει την αξιοπιστία του σημείωσε με
έμφαση ότι ως Γενικός Διευθυντής απολάμ-
βανε αναγνώρισης και κύρους ανάμεσα στον
επιχειρηματικό κόσμο και όχι μόνο!!  

Στο σχετικό άρθρο του ο κ. Πήλικος ανέ-
φερε επίσης και τα ακόλουθα: «η οικονομία
έχει εισέλθει σε πορεία σταθερότητας, πλην
όμως, παραμένει εύθραυστη και ασθενής
και μακρύς θα είναι ο δρόμος μέχρι την
πραγματική ανάκαμψη.  Δεν αισιοδοξώ ότι
θα ξεπεραστούν εύκολα τα σημαντικά προ-
βλήματα που αντιμετωπίζει.  Θεωρώ όμως,
ότι λεφτά υπάρχουν. Και αυτά θα πρέπει να
επενδυθούν σε παραγωγικούς τομείς.  Απαι-
τείται αποφασιστικότητα από τους κυβερ-
νώντες στη χάραξη πολιτικών.  Έχω την
άποψη ότι οι αποφασίζοντες δεν είναι αρ-
κούντως τολμηροί, βολεύονται σε λόγια και
γενικόλογα ευχολόγια».

Ξεκάθαρα τα μηνύματα του κ. Πήλικου.
Λεφτά υπάρχουν, αλλά οι επιχειρηματίες
μόνο αν έχουν διασφαλισμένα υψηλά κέρδη

θα προχωρήσουν σε  επενδύσεις.  Γι΄αυτό
απαιτείται τόλμη από μέρους των αποφασι-
ζόντων και κατανόηση από τους άνεργους
που αναζητούν εργασία.  Κατά τους νόμους
και τους προφήτες του υπαρκτού καπιταλι-
σμού τα κέρδη τα παίρνουν οι ιδιοκτήτες.

Θυμίζουμε ότι  η προηγούμενη βαρύ-
γδουπη δήλωση του κ. Πήλικου έγινε μετά
την ανακοίνωση των μεγάλων ζημιών στις
κυπριακές τράπεζες ως αποτέλεσμα του κου-
ρέματος του ελληνικού δημοσίου χρέους και
την  παραθέτουμε αυτούσια όπως δημοσιεύ-
τηκε στην εφημερίδα «η σημερινή» ημερ.
1.9.2011:

«Η κεφαλαιακή βάση των κυπριακών τρα-
πεζών αποδεικνύεται αρκετά ισχυρή, ώστε ν’
αντέχει τους κλυδωνισμούς που προκαλούν
οι απομειώσεις των ελληνικών ομολόγων. 

Έχω πλήρη εμπιστοσύνη στο τραπεζικό
σύστημα της Κύπρου και αναμένω ότι η κα-
τάσταση θα εξομαλυνθεί σύντομα μέσω και
των μέτρων εξυγίανσης της κυπριακής οικο-
νομίας».

Και ασφαλώς η λανθασμένη εκτίμηση του
κ. Πήλικου, αλλά και η κρίση  δεν έβλαψε
ούτε τα εισοδήματα του ούτε και το επίπεδο
της ζωής του.  Τούτο ισχύει και για την πλει-
οψηφία των ατόμων που υπερασπίζεται.  Δεν
ισχύει όμως το ίδιο ούτε για την εργατική
τάξη, όπως ούτε και για τη μεσαία τάξη.  

Γιατί αυτός είναι ο κανόνας. Είναι αξίωμα
ότι σε περιόδους οικονομικής κρίσης εκείνοι
που πληρώνουν τα σπασμένα είναι οι εργα-
ζόμενοι. Οι πλούσιοι, ούτως ή άλλως, δεν
πληρώνουν ποτέ τις ζημιές γιατί έχουν και
τη δύναμη και την επιρροή να καθορίζουν

τους όρους του παιχνιδιού και να ρυθμίζουν
τα θέματα μέσω των διασυνδέσεων με τους
υποτακτικούς τους.

Τι να πούμε όμως  για την εργατική τάξη
που στην πλειοψηφία της οδηγήθηκε για με-
γάλη χρονική περίοδο στην ανεργία, την
ανέχεια και την εκμετάλλευση;  Τις λεπτομέ-
ρειες τις γνωρίζετε καλύτερα.  Αλλά τι να
πούμε και για τη μεσαία τάξη που ουσια-
στικά έχει διαλυθεί.  

Η αλήθεια είναι ότι όλοι αυτοί  πάλευαν
και μοχθούσαν για μια ζωή  για ένα καλύ-
τερο μέλλον, με στόχο να κτίσουν ένα σπίτι
και να σπουδάσουν τα παιδιά τους.. Και σή-
μερα βλέπουν τα παιδιά τους με πτυχία και
σπουδές είτε να παραμένουν στην ανεργία
είτε να υποαπασχολούνται σε βοηθητικά
επαγγέλματα.

Αυτή είναι η νέα τάξη πραγμάτων που δη-
μιούργησε η κρίση.  Και αυτή η νέα τάξη δεν
είναι διατεθειμένη να ανέχεται άλλο, ούτε τις
προκλήσεις σας, αλλά ούτε και τις μεθοδεύ-
σεις σας που αποσκοπούν στην προστασία
των συμφερόντων των ολίγων προνομιού-
χων. 

Καθολική και επιτακτική όσο ποτέ άλλοτε
προβάλλει σήμερα η ανάγκη και η απαίτηση
για παραδειγματική τιμωρία όλων  όσων ενέ-
χονται και ευθύνονται για την οικονομική
κρίση, για να ικανοποιηθεί το περί δικαίου
αίσθημα του λαού μας.

Και αυτό ας το λάβουν όλοι καλά υπόψη.
Και όσοι κροκοδείλια δακρύζουν και όσοι
στρουθοκαμηλίζουν. n

Συνέχεια από σελ. 1

ECDL για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Τα πρώτα πιστοποιητικά ECDL παρέλαβαν τα μέλη
του προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης για Έρευνα
και Καινοτομία (Directorate General Research and In-

novation - DG RTD) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία
αποτελεί Εγκεκριμένο Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο
του ECDL. 

Οι πρώτοι υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έγι-
ναν κάτοχοι του διεθνώς αναγνωρισμένου πιστοποιητικού
ECDL, παρέλαβαν τα πιστοποιητικά σε μια ανάλογη τελετή,
στις Βρυξέλλες, όπου παρευρέθηκε ο αναπληρωτής διευ-

θυντής του εν λόγω τμήματος, Patrick Child, καθώς και ο
Διευθύνων Σύμβουλος του Ιδρύματος ECDL, Damien O’Sul-
livan. Όπως δήλωσε για το έργο ο κύριος Damien O’Sulli-
van «Σε μια εποχή όπου οι εργοδουτούμενοι πρέπει να απο-
δίδουν περισσότερο, με λιγότερους πόρους, οι ψηφιακές δε-
ξιότητες είναι πιο σημαντικές από ποτέ. Η Γενική Διεύθυνση
για Έρευνα και Καινοτομία αναγνώρισε την ανάγκη να βελ-
τιώσει και να πιστοποιήσει τις δεξιότητες του προσωπικού
με ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο όπως είναι το
ECDL». n
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Το φθινόπωρο είναι μια μεταβατική
εποχή. Σημαίνει την επιστροφή στη
δουλειά και την καθημερινότητα. Κά-

ποιοι το συμπαθούν, κυρίως λόγω της δρο-
σιάς του, ενώ κάποιοι μελαγχολούν και μόνο
στη σκέψη του. 

Σε όποια κατηγορία κι αν ανήκετε, ήρθε η
ώρα να προετοιμάσετε το σπίτι σας για τον
χειμώνα που έρχεται σιγά σιγά.
1. Εξωτερικοί χώροι

Ωραία είχατε οργανώσει το μπαλκόνι και
τη βεράντα σας για το καλοκαίρι. Ήρθε,
όμως, η ώρα να μαζέψετε τα διακοσμητικά
και χρηστικά αντικείμενα των εξωτερικών
χώρων, να τα καθαρίσετε και να τα φυλάξετε
οργανωμένα σε κούτες όπου θα έχετε γρά-
ψει τι περιέχουν, για να τα βρείτε ξανά με ευ-
κολία την επόμενη χρονιά. Μαζέψτε τα κα-
λοκαιρινά έπιπλα, καθαρίστε τα και φυλάξτε
τα σε ασφαλές μέρος, για να μη βρέχονται. 

Καθαρίστε τις γλάστρες και τυχόν δέντρα
που έχετε φυτέψει σε αυλές από παρασιτικά
φυτά, ξερά φύλλα και τυχόν σκουπίδια. Με-
τακινήστε γλάστρες και ζαρντινιέρες στις
σωστές θέσεις, ανάλογα με το είδος και την
ευαισθησία των φυτών στα καιρικά φαινό-
μενα, ώστε π.χ. να μη βρέχονται πολύ. 
2. Εσωτερικοί χώροι

Αφιερώστε μια με δυο ημέρες για γενική

καθαριότητα όλων των δωματίων του σπι-
τιού. Ξεσκονίστε προσεκτικά, πλύνετε τα
διακοσμητικά που έχουν σκονιστεί και φρε-
σκάρετε στο πλυντήριο τα καλύμματα των
καναπέδων και των πολυθρόνων. Πλύνετε
και σιδερώστε τις κουρτίνες. Καθαρίστε παν-
τζούρια και τζάμια και, βέβαια, κάντε ένα
καλό σκούπισμα και ένα σφουγγάρισμα. 

Δεν είναι πολύ ευχάριστη δραστηριότητα
η φασίνα, αλλά το αποτέλεσμα θα σας αντα-
μείψει. Εξάλλου, σχεδόν πάντα παραμελούμε
το σπίτι μας το καλοκαίρι, οπότε το φθινό-
πωρο επιβάλλεται ένα καλό καθάρισμα. 

Ανοίξτε τις ντουλάπες σας και κάντε ένα
καλό ξεκαθάρισμα. Μην ξεχάσετε να δώσετε
όσα πράγματα δε φοράτε σε ανθρώπους που
το έχουν ανάγκη.

Αερίστε τα ριχτάρια του σαλονιού και
κάντε έναν έλεγχο στα είδη σπιτιού σας. Αν
διαπιστώσετε ότι έχετε ελλείψεις σε χειμε-
ρινά είδη, όπως χαλάκια, παπλώματα, κ.λπ.  

Αν θέλετε να βάψετε ή να κάνετε διαφό-
ρων ειδών επιδιορθώσεις στο σπίτι, τώρα
είναι μια καλή ευκαιρία, πριν κρυώσει πολύ ο
καιρός και δε μπορείτε να αφήνετε τα παρά-
θυρα ανοιχτά. 

Κάντε, επίσης, συντήρηση στα κλιματι-
στικά σας. Καθαρίστε τα φίλτρα τους με
μπόλικο νερό, αφήστε τα να στεγνώσουν και
τοποθετήστε τα ξανά στη θέση τους.

Αδειάστε τα ντουλάπια και τα συρτάρια
της κουζίνας, καθαρίστε τα και τακτοποι-
ήστε ξανά το περιεχόμενό τους. Κοιτάξτε
προσεκτικά ποια συσκευασμένα τρόφιμα
(κονσέρβες, κ.λπ.) λήγουν σύντομα και το-
ποθετήστε στο μπροστά μέρος των ντουλα-
πιών, για να θυμηθείτε να τα καταναλώσετε
άμεσα. 

Στο μπάνιο, τσεκάρετε τα (δεκάδες) μπου-
κάλια και μπουκαλάκια που έχουν απομείνει
στη μέση από το καλοκαίρι και πετάξτε ό,τι
δε σας χρειάζεται πια (π.χ. 3 σταγόνες αντη-
λιακό σώματος σε μια συσκευασία 150 ml).
Ξεκαθαρίστε τα καλλυντικά σας και πετάξτε
ό,τι δε χρησιμοποιείτε εδώ και καιρό. Κάνο-
ντας ένα καλό ξεκαθάρισμα στα καλλυντικά

σας, πλέον θα χρησιμοποιείτε μόνο τα
ασφαλή προϊόντα, που δε θα σας προκαλούν
αλλεργίες, κ.λπ.

Μην ξεχάσετε να ελέγξετε τα κουφώματα
σε παράθυρα και πόρτες για τυχόν διαρροές
αέρα. Αντικαταστήστε τις αυτοκόλλητες ται-
νίες μόνωσης με καινούριες αν το κρίνετε
απαραίτητο και βάλτε πιο βαριές κουρτίνες
σε παράθυρα και μπαλκονόπορτες που είναι
φύσει προβληματικά. Όσο πιο καλά είναι τα
κουφώματα του σπιτιού σας, τόσο περισσό-
τερη θέρμανση θα κρατήσετε μέσα σε αυτό
και περισσότερη οικονομία θα πετύχετε σε
πετρέλαιο και ηλεκτρικό ρεύμα. 

Για όσους είναι τυχεροί να έχουν τζάκι
σπίτι τους, καλό είναι να ετοιμάσουν και
αυτό για τον επερχόμενο χειμώνα. Καθαρί-
στε όλες τις παλιές στάχτες, ελέγξτε την
καλή κυκλοφορία του αέρα μέσα από την
καμινάδα και βεβαιωθείτε για την καλή κα-
τάσταση του αποσβεστήρα. Στην ανάγκη
προσλάβετε κάποιον ειδικό να καθαρίσει την
καμινάδα και το τζάκι, ώστε να το έχετε απο-
λύτως έτοιμο να σας ζεστάνει τις κρύες νύ-
χτες του χειμώνα.

Ανανεώνοντας το σπίτι σας, ανανεώνετε
τη διάθεσή σας και πλέον είστε πανέτοιμες
για να υποδεχθείτε το φετινό χειμώνα! n 

Το διήμερο 20 και
21 Σεπτεμβρίου
2016 πραγματοποι-

ήθηκε στη Μπρατισλάβα
Ευρωπαϊκό Συνέδριο, με
θέμα «Εναρμόνιση επαγ-
γελματικής και οικογε-
νειακής/ιδιωτικής ζωής
σε μια μεταβαλλόμενη
κοινωνία» (“Work-life
balance in a changing so-
ciety”). 

Το Συνέδριο διοργανώ-
θηκε στο πλαίσιο της
Σλοβακικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. (β’ εξάμηνο
2016), με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων και εκπροσώπων
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου
για την Ισότητα των Φύλων, κρατικών και ιδιωτικών φορέων
από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. 

Οι συμμετέχουσες και συμμετέχοντες ενημερώθηκαν εξαρ-
χής για την πρόθεση της Σλοβακικής Προεδρίας να εργαστεί
πάνω στο νέο Οδικό Χάρτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Νέα
αρχή για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετω-
πίζουν οι εργαζόμενες οικογένειες ως προς την εναρμόνιση
οικογενειακής-επαγγελματικής ζωής» (Commission´s new
roadmap document “New start to address the challenges of
work-life balance faced by working families”). Ο Οδικός
Χάρτης αφορά στην πρόσφατη πρωτοβουλία της Επιτροπής
για την βελτίωση του πλαισίου αδειών των εργαζομένων και
την προσαρμογή του στις σημερινές μορφές εργασιακών
σχέσεων. 

Βασική προτεραιότητα του διήμερου Συνεδρίου ήταν να
τεθεί το σοβαρό ζήτημα της εναρμόνισης επαγγελματικής,
προσωπικής και οικογενειακής ζωής μέσα σε ένα παγκο-
σμιοποιημένο περιβάλλον, όπου οι μορφές και συνθήκες ερ-
γασίας αναπροσαρμόζονται διαρκώς. 

Παράλληλα, έμφαση δόθηκε στο γεγονός ότι αποτελεί
προαπαιτούμενο για την οικονομική ανεξαρτησία των γυ-

ναικών και τη μεγαλύτερη
συμμετοχή τους στην
αγορά εργασίας. Ειδικό-
τερα, οι εργασίες κινήθη-
καν γύρω από τρεις θεμα-
τικούς άξονες:

• Παιδική φροντίδα και
μοίρασμα των ευθυνών
μεταξύ των γονέων και
της κοινωνίας/πολιτείας

• Καθεστώς γονικών
αδειών και ευέλικτες μορ-
φές απασχόλησης και ορ-
γάνωσης χρόνου εργα-

σίας
• Φροντίδα ηλικιωμένων και άλλων εξαρτημένων ατόμων.
Με εμπεριστατωμένες και άκρως ενδιαφέρουσες εισηγή-

σεις ερευνητών, ακαδημαϊκών, εκπροσώπων ευρωπαϊκών ορ-
γανισμών και κρατικών φορέων ισότητας των φύλων, δόθηκε
η ευκαιρία σε όλες και όλους για ανταλλαγή απόψεων και
καλών πρακτικών, καθώς και για ενημέρωση γύρω από τις
πολιτικές εναρμόνισης που εφαρμόζονται σε ευρωπαϊκό επί-
πεδο. 

Η μεγαλύτερη επιβάρυνση των γυναικών με τη φροντίδα
των παιδιών και των ηλικιωμένων μέσα στην οικογένεια
αποτέλεσε κοινή διαπίστωση όλων των παρουσιάσεων και
αφορά σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εναρμόνιση επαγγελματικής και
οικογενειακής/ιδιωτικής ζωής διαδραματίζει σημαντικό ρόλο
στην απόφαση απόκτησης παιδιών και τη δημιουργία οικο-
γένειας, με την αυξημένη κάλυψη υπηρεσιών παιδικής φρον-
τίδας από το κράτος να επιδρά σημαντικά στη συμμετοχή
των γυναικών στην αγορά εργασίας, αλλά και στους δείκτες
γονιμότητας. 

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο μπορούν να
αναζητηθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.
gender.gov.sk/en/%E2%80%9Ework-life-balance-in-a-
changing-society-slovak-presidency-conference. n 

Η εναρμόνιση της επαγγελματικής και
οικογενειακής/ιδιωτικής ζωής στην Ε.Ε.

Πώς να προετοιμάσετε το σπίτι σας για τον χειμώνα

ΗΈνωση Λογοτεχνών Κύ-
πρου και οι εκδόσεις Μελάνι
παρουσιάζουν την ποιητική

συλλογή της Αλεξάνδρας Γαλανού
«Παρενθέσεις και εισαγωγικά» σή-
μερα Τετάρτη στις 7.00 μ.μ., στην
αίθουσα Καστελλιώτισσα στη Λευ-
κωσία (έναντι Πύλης Πάφου).

Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Πα-
ναγιώτης Νικολαΐδης, ποιητής, φι-
λόλογος, με θέμα: «Στο εκκρεμές
της μοναξιάς ενθυμήματα ερώτων»
και η Ευτυχία Αλεξάνδρα Λουκίδου, ποιήτρια, δοκιμιογρά-
φος.

Στην εκδήλωση θα απευθύνει χαιρετισμό ο Πρόεδρος της
Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου Γιώργος Μολέσκης και θα δια-
βάσει ποιήματα η ηθοποιός Αννίτα Σαντοριναίου.

Η Αλεξάνδρα Γαλανού γεννήθηκε στη Λάρνακα. Σπού-
δασε Κοινωνιολογία στη Νέα Υόρκη κι έκανε μεταπτυχιακές
σπουδές στον ίδιο κλάδο με ειδίκευση στην Κοινωνική Ψυ-
χολογία.

Έχει εκδώσει τις ποιητικές συλλογές: «Ανάμεσα στο ζα-
φειρί και το γήινο»1996, «Συγκάτοικοι του ορίζοντα» 2000,
«Cohabitants de l’horizon» Institut d’ études Neo-
Helléniques de l’ Université Nancy2, Editions Praxandre
«Στις γωνιές των λέξεων» 2008   «Παρενθέσεις και εισαγω-
γικά», Εκδόσεις Μελάνι, 2016.

Το 2003 τιμήθηκε με το Βραβείο Ποίησης Κώστα Μόντη.
Το ποιητικό της έργο μεταφράστηκε στα γαλλικά από τον

Michel Volkovitch, «Dans les recoins des mots», Editions
Circé και στα ιταλικά από τον Vincenzo Rotolo  «Visitatore
d’un giorno». Ποιήματα της έχουν επίσης μεταφραστεί στα
αγγλικά, γερμανικά, τουρκικά και βουλγαρικά.

Συμμετείχε σε διάφορες ποιητικές συναντήσεις στην
Κύπρο, Ελλάδα και Γαλλία. 

Συνεργάζεται με λογοτεχνικά περιοδικά στην Κύπρο και
Ελλάδα και ποιήματα της  έχουν συμπεριληφθεί σε ποιητικές
ανθολογίες, ελληνικές και ξένες. n 

Παρουσίαση βιβλίου 
Αλεξάνδρας Γαλανού
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Η απόφαση (Μ. Καλλίγερου, ΠΔΔ)
Η αιτήτρια προσβάλλει με την προσφυγή

της τη νομιμότητα της απόφασης των καθ’
ων η αίτηση, με την οποία η καθ’ ης η αίτηση
Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσία προήγαγε στη
μόνιμη θέση Επιμελητή 1ης Τάξης, Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισμού, από 1/4/2013 τα
ενδιαφερόμενα πρόσωπα Έφη Ιωαννίδου,
Ελισάβετ Παναγή και Γεωργία Παπαγιάννη,
αντί της ιδίας.

Η θέση είναι προαγωγής.  Ως εκ τούτου
κλήθηκε στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρε-
σίας η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου,
για να δώσει συστάσεις.  Συστήθηκαν ως κα-
ταλληλότεροι υποψήφιου τα ενδιαφερόμενα
πρόσωπα ανωτέρω και η Επιτροπή Δημόσιας
Υπηρεσίας αποφάσισε την προαγωγή τους,
από 1/4/2013 ως των καταλληλότερων των
υπολοίπων υποψηφίων.

Ο ευπαίδευτος δικηγόρος για την αιτή-
τρια, ισχυρίστηκε, ότι η επίδικη απόφαση
πάσχει ακυρότητας, για τους
λόγους ακυρότητας που ανέ-
πτυξε στις γραπτές του αγο-
ρεύσεις.  Ειδικότερα υποστή-
ριξε, ότι πάσχει η σύσταση της
Γενικής Διευθύντριας, καθ’ ότι
παραγνωρίστηκε, κατά τον
σχετικό ισχυρισμό, η υπεροχή
της αιτήτριας σε προσόντα,
χωρίς να δοθεί η δέουσα αι-
τιολογία και/ή δόθηκε αντι-
φατική αιτιολογία.  Περαιτέρω
ότι πάσχει για τους ίδιους λό-
γους η τελική απόφαση της
Επιτροπής Δημόσιας Υπηρε-
σίας, που υιοθέτησε την πά-
σχουσα προπαρασκευαστική
απόφαση της σύστασης, χωρίς
νόμιμη αιτιολογία.

Προέχει η αναφορά στη σύ-
σταση της Γενικής Διευθύν-
τριας. Παρατίθεται το από-
σπασμα από την αιτιολογία
που καταγράφεται στο Πρα-
κτικό για την σύσταση των
συγκεκριμένων προσώπων, που έχει ως εξής
(με τις υπογραμμίσεις να έχουν γίνει από το
Δικαστήριο):

«Σε ότι αφορά στην αξία, όπως αυτή απο-
τυπώνεται στις Ετήσιες Υπηρεσιακές Εκθέ-
σεις, οι υποψήφιες που συστήνονται υπερέ-
χουν ή και είναι ίσες με αυτούς που δε συστή-
νονται.

Οι συστηνόμενες για προαγωγή υπερέχουν
και ουδενός υστερούν σε προσόντα, αφού δια-
θέτουν επιπρόσθετα προσόντα (Γραμματει-
ακά, Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και ECDL,
αντίστοιχα), τα οποία δεν απαιτούνται ούτε
αποτελούν πλεονέκτημα ή πρόσθετο προσόν
με βάση το Σχέδιο Υπηρεσίας, αλλά είναι σχε-
τικά με τα καθήκοντα της θέσης και, έτσι,
απέδωσε σε αυτά την ανάλογη βαρύτητα.

Επίσης λαμβάνω υπόψη ότι, όπως οι συ-
στηνόμενες, έτσι και ορισμένες υποψήφιες
που δεν συστήνονται κατέχουν επιπρόσθετα
προσόντα, ήτοι η Άσπρου Γιωργούλα κατέχει
πιστοποιητικό παρακολούθησης σειράς μα-
θημάτων Γραμματειακών Σπουδών, η Στυλια-
νού Αικατερίνη κατέχει δίπλωμα Νομικής, η
Χατζηκυριάκου Χρυστάλλα κατέχει Δίπλωμα
Δημόσιας Διοίκησης, η Κάννα Αγγελική κα-
τέχει Certificate in Secretarial Studies και η
Πουλλά-Αργυρίδου  Χρύσω είναι Associate of
Business Administration.  Τα πιο πάνω προ-
σόντα δεν είναι απαιτούμενα, ούτε και απο-
τελούν πλεονέκτημα σύμφωνα με το Σχέδιο
Υπηρεσίας της θέσης, αλλά είναι σχετικά με
τα καθήκοντα αυτής και, έτσι, απέδωσα σε
αυτά τη βαρύτητα που τους αναλογεί.

Τέλος, οι τρεις υποψήφιες που συστήνονται
υπερτερούν σε αρχαιότητα έναντι των άλλων
υποψηφίων, ως προς την παρούσα θέση.  Έτσι,
αφού συνεκτίμησα όλα τα στοιχεία, αποδί-

δοντας τους την ανάλογη βα-
ρύτητα, θεωρώ ότι οι πιο πάνω
συστηνόμενες είναι οι καταλ-
ληλότερες για προαγωγή στη
θέση Επιμελητή, 1ης Τάξης,
Υπουργείο Παιδείας και Πολι-
τισμού.»

Διαπιστώνεται από το πιο
πάνω απόσπασμα, ότι κατά
την κρίση της Γενικής Διευ-
θύντριας, τα Ε/Μ ως προς την
αξία υπερέχουν ή και είναι ίσες
με όλους τους άλλους που δεν
συστήνονται, χωρίς να γνωρί-
ζουμε βέβαια σε ποιούς ανα-
φέρεται, όταν ομιλεί για υπε-
ροχή σε αξία και σε ποιούς
όταν ομιλεί για ισότητα. Περι-
λαμβάνεται ή όχι η αιτήτρια σε
αυτούς που είναι ίσοι σε αξία ή
όχι;  Υστερούσε σε ένα «εξαί-
ρετα» στα 40. Βαθμολογήθηκε
με 39 «εξαίρετα» ενώ τα Ε/Μ
βαθμολογήθηκαν με 40 «εξαί-
ρετα» το Ε/Μ 1, 39 «εξαίρετα»

το Ε/Μ 2 και 40 «εξαίρετα» το Ε/Μ 3.  Τι εν-
νοούσε επομένως;  Ότι τα Ε/Μ 1 και 3 «υπε-
ρείχαν» ενώ το Ε/Μ 2 ήταν ίση;  Ή μήπως
ήταν ίσες ως προς την αιτήτρια και υπερτε-
ρούσαν έναντι άλλων υποψηφίων;  Ορθά
αναφέρει ο ευπαίδευτος δικηγόρος της αιτή-
τριας ότι αυτό έχει τη σημασία του, διότι η
πρόσφατη δεσμευτική νομολογία του Ανω-
τάτου Δικαστηρίου θεωρεί τους υποψηφίους

των οποίων η διαφορά στη βαθμολογημένη
αξία αφορά 1 εως και 5 εξαίρετα, ως ίσους
και τέτοια διαφορά δεν λαμβάνεται υπόψη,
αφού είναι η γενική βαθμολογία που προ-
κρίνει την διαφορά στην αξία.  Με τέτοιες μι-
κροδιαφορές στο σύνολο της βαθμολογημέ-
νης αξίας των πέντε τελευταίων ετών, οι
υποψήφιοι θεωρούνται ίσοι στην αξία (Νίκος
Αττάς κ.άλλοι ν. Δημοκρατίας (2012) 3
ΑΑΔ, 438).  

Η σημασία αυτής της ασάφειας στη σύ-
σταση, διαπιστώνεται και από την επιχειρη-
ματολογία των καθ’ ων η αίτηση στη γραπτή
αγόρευση της Δημοκρατίας.

Η ευπαίδευτη συνήγορος για τους καθ’ ων
η αίτηση, ενώ στη σελίδα 7 της γραπτής αγό-
ρευσης αναφέρει ότι στην παρούσα περί-
πτωση «αιτήτρια και Ε/Μ ισο-
βαθμούν στο κριτήριο της αξίας
...», στην ίδια γραπτή αγό-
ρευση στη σελίδα 8 γίνεται
αναφορά στη νομολογία (Λοΐ-
ζου Παναγή ν. Δημοκρατίας
Α.Ε. 189/08, 4/3/2011), σύμ-
φωνα με την οποία σε ένα σύ-
στημα όπου όλοι οι δημόσιοι
υπάλληλοι εμφανίζονται ως
εξαίρετοι, η οριακή έστω δια-
φορά υπέρ κάποιου αποκτά
σημασία.

Φανερώνεται δηλαδή ευλό-
γως η ύπαρξη ασάφειας στο
μέρος αυτό της σύστασης και
ως προς αυτό η σύσταση πά-
σχει.  Η αιτιολογία αυτή δεν
επιτρέπει τον έλεγχο του Διοι-
κητικού Δικαστηρίου.  Με την
ίδια ασάφεια αντιμετώπισε η Γενική Διευ-
θύντρια το θεσμοθετημένο κριτήριο των
προσόντων.  Συστήνοντας τα Ε/Μ ανέφερε
ότι «υπερέχουν και ουδενός υστερούν σε προ-
σόντα, αφού διαθέτουν επιπρόσθετα προ-
σόντα (Γραμματειακά, Ηλεκτρονικούς Υπο-
λογιστές και ECDL, αντίστοιχα)» τα οποία
θεώρησε σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης
και έτσι τους απέδωσε την «ανάλογη βαρύ-
τητα».

Στη συνέχεια προέβη σε αναφορά σε υπο-
ψήφιες που ενώ δεν συστήθηκαν κατείχαν
επιπρόσθετα προσόντα, άλλες Γραμματει-
ακές σπουδές, άλλες «Διπλώματα» (όπως η
αιτήτρια «Δίπλωμα Δημόσιας Διοίκησης»),
θεωρώντας και ως προς αυτά, ότι είναι σχε-
τικά με τα καθήκοντα της θέσης και «έτσι»
τους απέδωσε «την βαρύτητα που τους ανα-
λογεί».

Ο δικηγόρος της αιτήτριας υποστήριξε ως
προς το θέμα αυτό, ότι η αιτήτρια υπερείχε
σε προσόντα, αφού το «Δίπλωμα» στο οποίο
αναφέρθηκε η Γενική Διευθύντρια, ήταν πτυ-
χίο Πανεπιστημίου και δεν μπορούσε να του
αποδοθεί μόνο η βαρύτητα «που του αναλο-
γεί», δηλαδή αόριστη αναφορά σε κάποια
βαρύτητα που το καθιστά το ίδιο σημαντικό

με τις Γραμματειακές σπουδές και γνώσεις
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και διπλώματα
ECDL, καθ’ υπέρβαση των ορίων της δια-
κριτικής της ευχέρειας.  Ειδικότερα συμπλη-
ρώνει, που η αιτήτρια εκτός από το πτυχίο
Πανεπιστημίου στη Δημόσια Διοίκηση διέ-
θετε ανάλογα Γραμματειακά και άλλα προ-
σόντα (Ελληνική Δακτυλογραφία, Ελληνική
Στενογραφία, Αγγλική Δακτυλογραφία, Αγ-
γλική Δακτυλογραφία του LCCI, πιστοποι-
ητικά φοίτησης στους Ηλεκτρονικούς υπο-
λογιστές, Λογιστική Elementary κ.λ.π) όπως
και τα Ε/Μ.

Ως προς το ζήτημα αυτό, διαπιστώνω ότι
δεν γίνεται καμία αναφορά στη σύσταση
περί πιθανής υπεροχής της αιτήτριας σε προ-
σόντα ή όχι.  Αφήνεται να νοηθεί ότι όλοι οι

υποψήφιοι που κατείχαν πρό-
σθετα προσόντα ήταν ίσοι
στο κριτήριο αυτό.  Χωρίς
όμως οποιαδήποτε αιτιολο-
γία, ως προς τους λόγους μιάς
τέτοιας κρίσης, γεγονός που
συνηγορεί υπέρ του ενδεχό-
μενου να είναι πεπλανημένη
η κρίση αυτή.

Τέλος η Γενική Διευθύντρια
αναφέρθηκε στην υπεροχή
των Ε/Μ σε αρχαιότητα στην
παρούσα θέση, χωρίς να ανα-
φερθεί ως προς το κριτήριο
αυτό ότι η  υπεροχή των Ε/Μ
ήταν υπεροχή  κατά 3 ½
μήνες. 

Επομένως, όπως και πιο
πάνω αναφέρω, με δεδομένη
την αοριστία στην αιτιολογία

της σύστασης, που δεν επιτρέπει τον δικα-
στικό έλεγχο ως προς την ύπαρξη ή όχι
υπέρβασης των  άκρων ορίων της διακριτι-
κής ευχέρειας, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο
η Γενική Διευθύντρια να πλανήθηκε ως προς
τα δεδομένα των υποψηφίων και να βάσισε
την σύσταση της σε πεπλανημένη αντίληψη.

Η απαίτηση αιτιολόγησης των διοικητι-
κών πράξεων δεν είναι ένα πρόβλημα που
πρέπει να λυθεί με απλή παράθεση προτά-
σεων χωρίς συγκεκριμένη αξία για το ανα-
θεωρητικό δικαστήριο.  Η αιτιολογία πρέπει
να είναι σαφής.  Η διαζευκτική αναφορά ότι
«υπερέχει ή δεν υστερεί»  για υποψήφιο που
δεν επιλέγεται δεν κατατοπίζει ως προς την
ύπαρξη σαφούς αντίληψης σε σχέση με συγ-
κεκριμένους υποψηφίους, με τρόπο που να
καθίσταται αδύνατος ο δικαστικός έλεγχος.

Κρίνω ότι πάσχει η αιτιολογία της σύστα-
σης, η οποία ως προπαρασκευαστική από-
φαση συμβουλευτικού οργάνου, που λή-
φθηκε υπόψη από την ΕΔΥ, οδηγεί και την
τελική απόφαση της ΕΔΥ σε ακύρωση.

Η προσφυγή επιτυγχάνει.  Η επίδικη από-
φαση ακυρώνεται με €1,300.- έξοδα, πλέον
ΦΠΑ, υπέρ της αιτήτριας. n

Eτοιμάζει Γλαύκος Xατζηπέτρου

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

Υπόθεση   αρ. 1262/2013

Χρυστάλλα Χατζηκυριάκου  
v. 

Δημοκρατίας

21 Οκτωβρίου, 2016

Η αιτιολογία πρέ-
πει να είναι σαφής.
Η διαζευκτική
αναφορά ότι «υπε-
ρέχει ή δεν υστε-
ρεί»  για υποψήφιο
που δεν επιλέγεται
δεν κατατοπίζει ως
προς την ύπαρξη
σαφούς αντίληψης
σε σχέση με συγ-
κεκριμένους υπο-
ψηφίους, με τρόπο
που να καθίσταται
αδύνατος ο δικα-
στικός έλεγχος.

Πάσχει η αιτιολο-
γία της σύστασης,
η οποία ως προπα-
ρασκευαστική
απόφαση συμβου-
λευτικού οργάνου,
που λήφθηκε
υπόψη από την
ΕΔΥ, οδηγεί και
την τελική από-
φαση της ΕΔΥ σε
ακύρωση.
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Την ερχόμενη Κυριακή πραγματοποι-
είται στο Mall of Cyprus στη Λευκω-
σία (2.00μ.μ. - 6μ.μ.), ειδική έκθεση για

τα Ευρωπαϊκά δίκτυα και προγράμματα στην
Κύπρο για την ενημέρωση του ευρύτερου
κοινού για τις ευκαιρίες που προσφέρει η Ευ-
ρώπη και για τους πιο αποτελεσματικούς
τρόπους με τους οποίους μπορούμε να επω-
φεληθούμε από τις ευκαιρίες αυτές.  

Ειδικοί σύμβουλοι θα είναι παρόντες στην
έκθεση για να προσφέρουν ενημέρωση και

καθοδήγηση σε ένα ένα ευρύ φάσμα θεμά-
των, όπως η αναζήτηση εργασίας στην ΕΕ, η
χρηματοδότηση για έρευνα και καινοτομία,
τα ανταγωνιστικά χρηματοδοτικά προγράμ-
ματα στους τομείς της δημιουργικότητας,
των οπτικοακουστικών μέσων και του πολι-
τισμού, η κινητικότητα των νέων, η εκπαί-
δευση και η κατάρτιση, τα κοινωνικά δι-
καιώματα και τα δικαιώματα των πολιτών ως
καταναλωτές. Θα δίνουν επίσης πληροφο-
ρίες για την ίδρυση επιχείρησης στην ΕΕ και

τα μέσα που είναι διαθέσιμα για την στήριξη
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Επιπρόσθετα, σύμβουλοι σταδιοδρομίας
θα είναι εκεί για να συμβουλεύσουν για τρό-
πους σύνταξης και βελτίωσης του βιογραφι-
κού σημειώματος σε συνδυασμό με γενική
πληροφόρηση και τεκμηρίωση πάνω σε ευ-
ρωπαϊκά θέματα.

Η έκθεση διοργανώνεται από την Αντι-
προσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην

Κύπρο και παρέχει στους πολίτες άμεση πρό-
σβαση σε εμπειρογνώμονες που μπορούν να
τους καθοδηγήσουν σχετικά με τους πιο
αποτελεσματικούς τρόπους για να υποβά-
λουν αίτηση π.χ. για χρηματοδότηση, εκπαί-
δευση, κτλ..

Η έκθεση Get Connected θα πραγματο-
ποιηθεί στην Είσοδο 2 στο Mall of Cyprus
και η είσοδος είναι ελεύθερη και ανοιχτή σε
όλους. n

GET CONNECTED: Μάθε τι σου προσφέρει η Ευρώπη!

Στην 21η Διάσκεψη των Μερών της
Σύμβασης Πλαισίου των Ηνωμένων
Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή –

γνωστή ως COP21-, που πραγματοποιήθηκε
στο Παρίσι τον Δεκέμβριο του 2015, εγκρί-
θηκε συμφωνία σχετικά με την παγκόσμια
μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκη-
πίου.

Η Συμφωνία του Παρισιού αποτελεί ιστο-
ρικό ορόσημο για την ενίσχυση της συλλο-
γικής δράσης σε παγκόσμιο επίπεδο και την
επιτάχυνση της παγκόσμιας μετάβασης σε
μια κοινωνία χαμηλών εκπομπών άνθρακα
και ανθεκτική ως προς τις αλλαγές του κλί-
ματος. Πρόκειται για θετική εξέλιξη μετά το
Πρωτόκολλο του Κιότο του 1997, που ήταν
μέχρι τη Διάσκεψη του Παρισιού, η μόνη δε-
σμευτική νομικά συνθήκη για τη μείωση των
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και η οποία
συνεπάγεται δεσμεύσεις έως τα τέλη του
2020. 

Στη Συμφωνία ορίζεται μακροπρόθεσμος
στόχος διατήρησης της υπερθέρμανσης του
πλανήτη σε επίπεδα πολύ κατώτερα των 2°C
και συνέχισης των προσπαθειών περιορι-
σμού της στον 1,5°C. Για τον σκοπό αυτό, οι
παγκόσμιες εκπομπές θα πρέπει να φτάσουν
στα ανώτατα επίπεδά τους το συντομότερο
δυνατόν και στη συνέχεια, να μειωθούν τα-
χέως, ώστε να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ
εκπομπών και καταβοθρών διοξειδίου κατά
το δεύτερο ήμισυ του αιώνα, με βάση τα επι-
στημονικά δεδομένα. 

Η Συμφωνία επισημαίνει, επίσης, τη σημα-
σία των δράσεων προσαρμογής, ορίζοντας
μακροπρόθεσμο στόχο για την προσαρμογή
προκειμένου να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα
και να περιοριστεί η ευπάθεια σε παγκόσμιο
επίπεδο.

Τον πυρήνα της Συμφωνίας αποτελεί μια
νομικώς δεσμευτική διάταξη, σύμφωνα με
την οποία κάθε Μέρος οφείλει να καταρτί-
σει, να παρουσιάσει και να τηρήσει όσο το
δυνατόν πιο φιλόδοξες μειώσεις εκπομπών,
τις ούτω καλούμενες «εθνικά καθορισμένες
προθέσεις συνεισφοράς για τον μετριασμό»,
στις οποίες θα αποτυπώνεται η πρόοδος με
την πάροδο του χρόνου. Επιπλέον, προκει-
μένου να επιτευχθούν οι στόχοι αυτών των
προθέσεων συνεισφοράς, τα Μέρη θα εφαρ-
μόσουν εγχώρια μέτρα μετριασμού.

Σε ό,τι αφορά στη χρηματοδότηση της
κλιματικής αλλαγής, η Συμφωνία καθορίζει
ως στόχο όπως οι ροές χρηματοδότησης να
συνάδουν με την επίτευξη χαμηλών εκπομ-
πών αερίων του θερμοκηπίου και τη βιώσιμη
ανάπτυξη. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται

παγκόσμια μεταστροφή τόσο στις ιδιωτικές
όσο και τις δημόσιες ροές επενδύσεων. Επι-
πλέον, επιβεβαιώνει εκ νέου τον ηγετικό
ρόλο των ανεπτυγμένων χωρών στην πα-
ροχή χρηματοδοτικών πόρων, ενθαρρύνον-
τας ωστόσο και άλλα Μέρη να συνεισφέ-
ρουν. Στην απόφαση ορίζεται στόχος κινη-
τοποίησης 100 δισ. δολαρίων ΗΠΑ ετησίως
μέχρι το 2020, με απώτερο ορίζοντα το 2025,
ενώ για την περίοδο μετά το 2025 θα καθο-
ριστεί νέος και υψηλότερος στόχος.

Ποια είναι όμως η σημασία της Συμφωνίας
του Παρισιού για την Ευρωπαϊκή Ένωση και
τί προκύπτει για την Κύπρο;

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη
της γνωστοποίησαν με την εθνικά καθορι-
σμένη πρόθεση συνεισφοράς τη δέσμευσή
τους για την από κοινού επίτευξη έως το
2030 δεσμευτικού στόχου μείωσης των εγ-
χώριων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
κατά 40% για το σύνολο της οικονομίας σε
σύγκριση με το 1990,
όπως ορίζεται στα συμπε-
ράσματα του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου του 2014 για
το πλαίσιο πολιτικής για
το κλίμα και την ενέργεια
με ορίζοντα το 2030.

Όλοι οι τομείς της οικο-
νομίας θα πρέπει να συμβάλουν στην επί-
τευξη της μείωσης των εκπομπών. Προκει-
μένου αυτό να συμβεί με οικονομικά αποδο-
τικό τρόπο, οι τομείς της βιομηχανίας και της
παραγωγής ενέργειας που καλύπτονται από
το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομ-
πών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να
μειώσουν τις εκπομπές τους κατά 43% έως
το 2030 σε σύγκριση με το 2005. Άλλοι το-
μείς της οικονομίας, όπως οι μεταφορές, τα
κτίρια, η γεωργία, τα απόβλητα, η χρήση της
γης και η δασοκομία, θα πρέπει να μειώσουν
τις εκπομπές τους κατά 30% έως το 2030 σε
σύγκριση με το 2005.

Η συλλογική προσπάθεια για τους τομείς
εκτός Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων
Εκπομπών θα κατανεμηθεί μεταξύ των κρα-
τών μελών, με κατάλληλο τρόπο και έγ-
καιρα, λαμβάνοντας υπόψη σχετικά κριτή-
ρια και κυρίως τον σχετικό πλούτο βάσει του
κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Ως εκ τούτου, οι εθνι-
κοί στόχοι μέχρι το 2030 για τα κράτη μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα διακυμανθούν
από 0% - 40% σε σχέση με το 2005. 

Οι νέες νομοθετικές προτάσεις για το
κλίμα θα καθοδηγήσουν τη μετάβαση της
Ευρώπης σε χαμηλές εκπομπές διοξειδίου
του άνθρακα και θα ανταποκριθούν στις δε-

σμεύσεις που ανέλαβαν οι χώρες της Ευρω-
παϊκής Ένωσης δυνάμει της συμφωνίας του
Παρισιού για την κλιματική αλλαγή.

Παράλληλα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση
έχουν ήδη ξεκινήσει προσπάθειες για την ευ-
θυγράμμιση των ιδιωτικών επενδύσεων με
τους στόχους για το κλίμα και την αποδο-
τική χρήση των πόρων. Τα χρηματοδοτικά
μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμβάλλουν
σημαντικά στην κλιματική χρηματοδότηση.
Πάνω από το 50% των επενδύσεων που
έχουν εγκριθεί μέχρι στιγμής είναι συναφείς
με το κλίμα. 

Στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για
την Ευρώπη, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατη-
γικών Επενδύσεων βρίσκεται στον σωστό
δρόμο προς την υλοποίηση της κινητοποί-
ησης τουλάχιστον 315 δισ. ευρώ για πρό-
σθετες επενδύσεις στην πραγματική οικονο-
μία μέχρι τα μέσα του 2018. Επιπλέον, η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται δραστήρια για

να διασφαλιστεί ότι
οι δαπάνες του προ-
ϋπολογισμού της
Ευρωπαϊκής Ένω-
σης είναι ευθυγραμ-
μισμένες με τους
στόχους που αφο-
ρούν στο κλίμα.

Τουλάχιστον το 20% του τρέχοντος προϋπο-
λογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προορί-
ζεται ρητά για ενέργειες που αφορούν στο
κλίμα.

Όσον αφορά στην Κύπρο, με βάση τα σχε-
τικά κριτήρια κατανομής, ο εθνικός στόχος
μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου
που αναμένεται να καθοριστεί, θα είναι 24%
από τα επίπεδα του 2005. Ο αντίστοιχος
στόχος για το 2020 είναι μείωση κατά 5% σε
σχέση με το 2005. Μέχρι σήμερα οι εκτιμή-
σεις μας δείχνουν ότι έχουμε επιτύχει μείωση
9% σε σχέση με το 2005. Για το 2020, υπάρ-
χει επίσης δεσμευτικός στόχος για τη συνει-
σφορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
κατά 13% στη συνολική ενεργειακή κατανά-
λωση. Βάσει των στοιχείων του 2014, οι ανα-
νεώσιμες πηγές ενέργειας ήδη συνεισφέρουν
κατά 9%.

Ωστόσο, εκτιμάται ότι για την επίτευξη
του νέου στόχου θα απαιτηθούν αλλαγές κυ-
ρίως στον τομέα της ενέργειας, με κατάλ-
ληλη διείσδυση καθαρότερων καυσίμων (π.χ.
φυσικού αερίου), προώθηση κατάλληλων
πολιτικών και μέτρων για περεταίρω εξοικο-
νόμηση ενέργειας και διείσδυση των ανανε-
ώσιμων πηγών ενέργειας. Επιπρόσθετα, η
μείωση των εκπομπών στον τομέα των με-

ταφορών αποτελεί σημαντική πρόκληση. 
Επί του παρόντος, ο τομέας αυτός αντι-

προσωπεύει περίπου το 25% του συνόλου
των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην
Κύπρο. Παράλληλα, θα πρέπει να επανεξε-
ταστούν κατάλληλα και οι σχετικές πολιτι-
κές και μέτρα από τους άλλους επιμέρους
τομείς, όπως της γεωργίας, της βιομηχανίας,
της χρήσης γης και δασοκομίας, καθώς και
της διαχείρισης αποβλήτων.

Σημαντικό ρόλο στην επίτευξη του εθνι-
κού στόχου της Κύπρου αναμένεται να δια-
δραματίσουν τα τρία έργα που έχουν εγκρι-
θεί για χρηματοδότηση από το εργαλείο
NER300 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα
οποία αναμένεται να υλοποιηθούν μέχρι
2020.

Από πλευράς των αρμοδίων αρχών εκτι-
μάται ότι η Κύπρος, παρά τον φιλόδοξο
στόχο που έχει αναλάβει για μείωση της εκ-
πομπής αερίων του θερμοκηπίου, με την 
κατάρτιση και εφαρμογή των κατάλληλων
πολιτικών και μέτρων που έχουν ήδη απο-
φασιστεί, θα πετύχει τον στόχο της, ενώ ταυ-
τόχρονα θα απεξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό
από την εισαγωγή ορυκτών καυσίμων, θα
ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της, θα
δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και θα
μεταβεί σε μια οικονομία χαμηλών εκπομ-
πών άνθρακα. Παράλληλα, μέσα από το νέο
πακέτο κλίμα και ενέργειας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, αξιοποιούνται κατάλληλα χρημα-
τοδοτικά εργαλεία, τα οποία θα υποστηρί-
ζουν την υλοποίηση των σχετικών πολιτικών
και μέτρων.

Συγκεκριμένα, καταρτίστηκαν και εφαρ-
μόζονται πολιτικές που διαπερνούν οριζόν-
τια όλες τις οικονομικές δραστηριότητες.
Μεταξύ άλλων, συγκροτούνται και εφαρμό-
ζονται συνεκτικά σχέδια για:

• μείωση εκπομπής αερίων θερμοκηπίου
και την προσαρμογή,

• ενίσχυση της αποδοτικότητας των
πόρων,

• μετάβαση στην πράσινη οικονομία, και
• ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διά-

στασης στις αναπτυξιακές δράσεις.
Παράλληλα, συγκροτείται η πορεία μετά-

βασης προς ένα τομέα οδικών μεταφορών με
χαμηλές και μηδενικές εκπομπές. Σε αυτή
την προσπάθεια εξετάζεται ένα ευρύ φάσμα
φιλικών προς το περιβάλλον λύσεων, λαμ-
βάνοντας υπόψη τις τεχνικές δυνατότητες
και τις τελευταίες καινοτομίες. n

(Από ομιλία του Υπουργού Περιβάλλοντος
στη συζήτηση για τη μετάβαση της Ευρώπης
σε οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα).

Η μετάβαση της Ευρώπης σε οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα
Μπορεί η Κύπρος;

Ιστορικό ορόσημο
η συμφωνία του Παρισιού
για την αντιμετώπιση
των κλιματολογικών αλλαγών.
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Δημόσια Υπηρεσία: Μνήμες και Αγωνίες του 1974

Τα Υπουργεία ανταποκρίθηκαν στα
κελεύσματα των καιρών κι οι θεσμοί,
παλιοί και νέοι,  αποδείχτηκαν χρήσι-

μοι όχι μόνο κατά τη διάρκεια της έκτακτης
κατάστασης αλλά κι αργότερα στην προ-
ώθηση της σταθεροποίησης κι ανάπτυξης
της Κύπρου. Οι κυριότεροι αντικειμενικοί
σκοποί του Έκτακτου Σχεδίου, 1975-1976,
ήταν:

Αναπλήρωση όσο το δυνατό μεγαλύτερου
μέρους της απολεσθείσας παραγωγής και
τόνωση των επενδύσεων,

Αναπλήρωση κι εξοικονόμηση όσο το δυ-
νατό περισσότερων συναλλαγματικών απο-
θεμάτων,

Δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης επί
προσωρινής ή μόνιμης βάσης όσο το δυνατό
περισσότερων ατόμων,

Δικαιότερη κατανομή των οικονομικών
βαρών που προέκυψαν και εξασφάλιση ενός
κατώτατου αποδεκτού επιπέδου διαβιώσεως
για ολόκληρο τον πληθυσμό.

Το Σχέδιο αναφέρετο στην ανάγκη ανα-
προσαρμογής της παραγωγής προς την κα-
τεύθυνση προώθησης μεγαλύτερου αριθμού
έργων/σχεδίων έντασης εργασίας, αύξησης
των εξαγωγών, συμπίεσης κατά το δυνατό
των καταναλωτικών δαπανών, υποβοήθη-
σης/ενθάρρυνσης του Ιδιωτικού Τομέα και
ενεργότερης συμμετοχής του Δημόσιου
Τομέα στην οικονομική διαδικασία. Η όλη
προσπάθεια θα ενισχυόταν από μια επεκτα-
τική δημοσιονομική και πιστωτική πολιτική.

Παρά τις τρομακτικές οικονομικο-κοινω-
νικές επιπτώσεις της εισβολής, η Κύπρος 
κατόρθωσε να επιβιώσει και να δραστηριο-

ποιηθεί, ενώ τα αποτελέσματα του Πρώτου
Έκτακτου Σχεδίου υπήρξαν αξιόλογα σε
όλους τους τομείς. Η επίτευξη ενός ψηλού
ρυθμού οικονομικής ανόδου υπό συνθήκες
εσωτερικής κι εξωτερικής νομισματικής στα-
θερότητας υπήρξε το κύριο χαρακτηριστικό
των οικονομικών εξελίξεων. Το επίτευγμα
τούτο καθίσταται ακόμη πιο σημαντικό αν
ληφθεί υπόψη ότι η ανάκαμψη πραγματο-
ποιήθηκε ταυτόχρονα με σημαντική επέ-
κταση του όγκου των
κοινωνικών δαπανών
του Δημόσιου Τομέα.
Στη διάρκεια του Σχε-
δίου σημειώθηκε ση-
μαντική ανάκτηση
του απολεσθέντος
ΑΕΠ του 1973, μει-
ώθηκε σε ικανοποιητικό βαθμό η ανεργία,
ανέκαμψε η δραστηριότητα γύρω από τη δη-
μιουργία παγίων επενδύσεων παρά την αβε-
βαιότητα που επέβαλλαν οι πολιτικές συν-
θήκες, ενώ οι εξαγωγές υπερέβησαν κατά
πολύ εκείνες του 1973 και το ισοζύγιο πλη-
ρωμών κατέστη πλεονασματικό το 1976.
Παρά το γεγονός ότι η περίοδος αυτή ήταν
περίοδος ταχείας επαναδραστηριοποίησης,
η αύξηση των τιμών λιανικής πώλησης συγ-
κρατήθηκε σε σχετικά χαμηλά επίπεδα.

Παράλληλα εφαρμόστηκε με μεγάλη επι-
τυχία η αναθεωρημένη Κυβερνητική κοινω-
νική πολιτική, η οποία αποσκοπούσε στην
παροχή ποικιλόμορφης ανακούφισης και
προσωρινής στέγασης στους εκτοπισθέντες
για την εξασφάλιση ενός κατώτατου αποδε-

κτού επιπέδου διαβίωσης, καθώς και την πιο
ισομερή κατανομή των οικονομικών βαρών
της εισβολής. Η πολιτική αυτή προωθήθηκε
με σημαντική αύξηση του όγκου των κοινω-
νικών δαπανών του Κράτους υπό μορφή απ’
ευθείας μεταβίβασης εισοδήματος και δω-
ρεάν παροχής βασικών ειδών και κοινωνι-
κών υπηρεσιών, όπως στέγασης, ιατροφαρ-
μακευτικής περίθαλψης, παιδείας κλπ. Το
ύψος των κοινωνικών παροχών ως ποσοστό
του ΑΕΠ σχεδόν διπλασιάστηκε το 1976 σε
σύγκριση με το 1973. Μέχρι το τέλος του
1976 υπολογίστηκε ότι έγινε κατορθωτή η
στέγαση 9.500 οικογενειών εκτοπισθέντων
μέσω των σχεδίων ανέγερσης χαμηλού κό-
στους κατοικιών, αυτοστέγασης κι επιδιόρ-
θωσης τουρκοκυπριακών κατοικιών. H πο-
λιτική δικαιότερης κατανομής των βαρών
επιδιώχθηκε με τη χρηματοδότηση των επι-
πρόσθετων κοινωνικών δαπανών από τις
παραγωγικά απασχολούμενες τάξεις του
λαού με έκτακτη νομοθεσία (μείωση των

αμοιβών των
εργατουπαλλή-
λων, έκτακτη
εισφορά αυτο-
εργοδοτουμέ-
νων κι επιχειρη-
ματικών τά-
ξεων, έλεγχο

ενοικίων, παροχή ανακούφισης επί των
χρεών των εκτοπισθέντων οφειλετών, ανα-
διάρθρωση των επιτοκίων ), μέσω του υφι-
στάμενου φορολογικού συστήματος, καθώς
και της διοχέτευσης της εξωτερικής οικονο-
μικής βοήθειας προς τους εκτοπισθέντες.    

Η συνεχής θεώρηση του μέλλοντος κι η
αναζήτηση νέων διεξόδων ανάπτυξης/προ-
όδου της Κύπρου έδιδαν μιαν άλλη διά-
σταση στο έργο του Γραφείου Προγραμμα-
τισμού. Ασφαλώς οι διεθνείς εξελίξεις κι οι
τεχνολογικές και άλλες αλλαγές δημιούργη-
σαν νέες προοπτικές, νέες ευκαιρίες και έδω-
σαν σύγχρονες μορφές λύσεων. Όμως, από
την πιο πάνω εκλεκτική ανασκόπηση του
έργου και των τοποθετήσεων του Γραφείου
σε καίρια θέματα μπορεί αβίαστα να εξαχθεί
το συμπέρασμα ότι, κρίνοντάς τις εκ των

υστέρων, ήταν γενικά προς την ορθή κατεύ-
θυνση. Καμιά φορά χαριτολογώντας ανα-
φέρω ότι η μόνη εξέλιξη που δεν προβλέ-
ψαμε στα Σχέδια Ανάπτυξης ήταν η ανά-
πτυξη της ελεύθερης ραδιοφωνίας-
τηλεόρασης. Στον τομέα αυτό επιμέναμε να
αναπτύξουμε κι εκσυγχρονίσουμε το ΡΙΚ.
Θεωρούσαμε ότι η ενημέρωση, η επιμόρ-
φωση κι η ψυχαγωγία του κοινού ήταν υπό-
θεση που δεν μπορούσε να αφεθεί στις προ-
σωπικές επιδιώξεις ορισμένων ιδιωτών και
την αγορά. Όταν, βέβαια, παρουσιάστηκε η
πρώτη αίτηση για ίδρυση ιδιωτικού κανα-
λιού τηλεόρασης στις αρχές της δεκαετίας
του 1990 την υποστήριξα  νοουμένου ότι θα
υπάρχει ο σχετικός έλεγχος από μέρους της
Πολιτείας.  

Σαν μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής
Προγραμμάτων του ΡΙΚ, μετά την εισβολή,
προσπάθησα να υιοθετηθούν κάποιες αρχές
λειτουργίας του, ώστε να εκπέμπονται τα
κατάλληλα μηνύματα κατά την τιτάνια
εκείνη προσπάθεια της ανασυγκρότησης/
επαναδραστηριοποίησης. Πέραν της υιοθέ-
τησης του βραχύβιου εκείνου συνθήματος
του΄δεν ξεχνώ’και της επαναφοράς των εκ-
πομπών προς τους Τ/Κυπρίους, εκτός από τα
πληροφοριακά προγράμματα το ΡΙΚ συνέ-
χιζε να μεταδίδει το ίδιο μείγμα προγραμμά-
των όπως και πριν την εισβολή. Όπως ανέ-
φερα στην επιστολή παραίτησής μου από
την Επιτροπή το 1978: ‘..πρέπει απαραίτητα
να γίνουν πολλές προσπάθειες ώστε τα προ-
γράμματα ..να συνάδουν με την κατάσταση
που υπάρχει στην Κύπρο εδώ και τέσσερα
χρόνια. Εκτός από τα πληροφοριακά προ-
γράμματα για το τι συμβαίνει στον Τόπο
μας..η όλη δομή τους πρέπει να είναι τέτοια
που να τονώνουν τον αγώνα που γίνεται.
Πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια ώστε
σχεδόν όλα να μεταδίδουν κάποιο ‘μήνυμα’,
π.χ. μήνυμα αγωνιστικότητας, καρτερίας,
αλληλεγγύης, υπομονής, επιμονής, λιτότη-
τας, θυσίας, αυταπάρνησης και γενικά κάθε
τι που είναι απαραίτητο για την τόνωση του
ηθικού του λαού στον αγώνα που διεξάγει..’.n

(Συνεχίζεται)

Καταδίκη εταιρείας για παραβάσεις της νομοθεσίας 
για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία

Μέσα στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του, το Τμήμα
Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προώθησε

την ποινική δίωξη εργοδότη που παρέβηκε τις διατάξεις της
νομοθεσίας, η οποία αφορά θέματα Ασφάλειας και Υγείας
στην Εργασία. Ως αποτέλεσμα τη δίωξη αυτής το Επαρχιακό
Δικαστήριο Αμμοχώστου καταδίκασε μέσα στο 2016:

Την εταιρεία «D. SKAROS ENTERPRISES LTD», που δρα-
στηριοποιείται στον τομέα των κατασκευών, σε συνολικό
πρόστιμο €1100 για τις πιο κάτω παραβάσεις των περί
Ασφάλειας και Υγείας (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προ-
σωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών και των περί
Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία
Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών, που προκάλεσαν κατά
την εκτέλεση εργασιών συντήρησης τον θάνατο εργοδο-
τούμενου της και έθεσαν σε κίνδυνο άλλους εργοδοτούμε-
νους της:

• Παράλειψη διασφάλισης εκπόνησης σχεδίου Ασφάλειας
και Υγείας για τις εργασίες συντήρησης σε εγκαταστάσεις
ξενοδοχείου, στο οποίο να περιγράφονται μεταξύ άλλων οι
κανόνες ασφάλειας στο εργοτάξιο και τα ειδικά μέτρα που
πρέπει να λαμβάνονται για τις εργασίες που ενέχουν κινδύ-
νους, με αποτέλεσμα να μην ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα
προστασίας και πρόληψης. 

• Παράλειψη κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης,
παροχής ασφαλούς και πρακτικής πρόσβασης σε κινητό
ικρίωμα, με αποτέλεσμα εργοδοτούμενα της πρόσωπα να
εκτίθενται σε κίνδυνο πτώσης πέραν των δύο μέτρων.

• Παράλειψη κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης (α)
κατασκευής κατάλληλων εξέδρων εργασίας οι οποίες να
έχουν τις δέουσες διαστάσεις, και (β) τοποθέτησης κατάλ-
ληλων κιγκλιδωμάτων και θωρακίων ικανοποιητικού ύψους
και αντοχής ή άλλων κατάλληλων εμποδίων στις εξέδρες ερ-
γασίας των ικριωμάτων σε όλο το μήκος των ικριωμάτων. n

Από τον Κυπριακό
Οργανισμό Ανα-
πτύξεως Γης και της

Υπηρεσίας Αφερεγγυότη-
τας, πραγματοποιείται ενη-
μερωτικό σεμινάριο για
την παρουσίαση του Σχε-
δίου Προστασίας Κύριας
Κατοικίας.

Το σεμινάριο το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργού
Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου πραγματοποιείται σήμερα
Τετάρτη στις 9.30π.μ. στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του
Υπουργείου Οικονομικών  και το Σάββατο, 5 Νοεμβρίου θα
οργανωθεί στις 9.30π.μ. στο Αμφιθέατρο Πεύκιος Γεωργιά-
δης, κτήριο Ανδρέα Θεμιστοκλέους, οδός Αθηνών, στο
ΤΕΠΑΚ στη Λεμεσό. n

Ενημερωτικό σεμινάριο
για παρουσίαση 
Κύριας Κατοικίας

Τα προγράμματα που εφαρμόστηκαν
οδήγησαν σε σταθεροποίηση
και στη συνέχεια σε ανάπτυξη
σε βασικούς οικονομικούς τομείς.

Ο Ιάκωβος Αριστείδου επικεφαλής του Γραφείου Προγραμματισμού -
και αργότερα Υπουργός Εργασίας  και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - έζησε
από θέση κλειδί στη δημόσια υπηρεσία την  τραγωδία της εισβολής και
τους αγώνες για την αντιμετώπιση των τεράστιων προβλημάτων που δη-
μιούργησε αλλά  και για τη στήριξη της καταρρέουσας  οικονομίας μας.
Με σειρά άρθρων αναφέρεται  στις πλούσιες εμπειρίες του που  συνιστούν

και πολύτιμη συμβουλή για την αντιμετώπιση των  πολλών προβλημάτων που εξακολου-
θούν  να ταλανίζουν τον τόπο μας και το λαό μας. 

Έχουμε ήδη δημοσιεύσει μερικά από  τα άρθρα του, τα οποία με δική του ευγενική προ-
σφορά μας έστειλε και τον ευχαριστούμε. 

Σήμερα δημοσιεύουμε το προτελευταίο άρθρο. 
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Οι δύσκολοι καιροί δεν έχουν έρθει
ακόμη για τους πρίγκιπες - τουλάχι-
στον τους Σαουδάραβες. Η επιτυχία

της πρώτης εξόδου της Σαουδικής Αραβίας
στις αγορές ήταν εντυπωσιακή. Περί τα 15
με 20 δισ. δολάρια ζήτησε να αντλήσει από
την αγορά το Βασίλειο των Σαούντ την πε-
ρασμένη Τετάρτη, 67 δισ. δολάρια του πρό-
σφεραν οι επενδυτές! Κι αυτό αρκέστηκε να
εισπράξει 17,5 δισ. δολάρια πουλώντας
10ετή και 30ετή ομόλογα.

Η επιτυχία της δημόσιας προσφοράς δεν
αποδεικνύει, ωστόσο, μόνο την εμπιστοσύνη
των επενδυτών προς αυτή. Υποδηλώνει και
την ανησυχία της μεγαλύτερης πετρελαι-
οπαραγωγού χώρας στον κόσμο για το μέλ-
λον του πετρελαίου ως «κινητήριας δύνα-
μης» του πλανήτη.

Διότι από μια άλλη οπτική γωνία δεν είναι
λίγο να ζητά δανεικά δολάρια η χώρα που επί
δεκαετίες πλημμύριζε τις αγορές με πετρο-
δολάρια.

Το κουδούνι του συναγερμού για τις προ-
οπτικές της παγκόσμιας πετρελαϊκής βιομη-

χανίας είχε χτυπήσει, άλλωστε, το Διεθνές
Ενεργειακό Συμβούλιο (World Energy Co-
uncil) δύο ημέρες προτού προχωρήσει στην
πρώτη έκδοση χρέους η Σαουδική Αραβία.
Το εδρεύον στο Λονδίνο διεθνές Ιδρυμα που
ως καταστατικό του στόχο έχει  «την εξα-
σφάλιση της διαρκούς παροχής και χρήσης
ενέργειας προς όφελος όλων των ανθρώ-
πων», προειδοποίησε ότι «αν η
ραγδαία πρόοδος σε ό,τι αφορά
την ανανεώσιμη ενέργεια, τα
ηλεκτρικά οχήματα και άλλες
επαναστατικές τεχνολογίες συ-
νεχιστεί, η κατανάλωση πετρε-
λαίου το έτος 2030 θα φθάσει
στο ανώτατο επίπεδο παγκο-
σμίως και μετά θα αρχίσει να
υποχωρεί».
Ανατροπή

Το Διεθνές Ενεργειακό Συμ-
βούλιο παρατηρεί ότι η κάθετη
πτώση του κόστους της ανανε-
ώσιμης ενέργειας έχει ήδη ανα-
τρέψει το επιχειρηματικό μον-
τέλο των επιχειρήσεων κοινής
ωφελείας. Και αναφέρει ως πα-
ράδειγμα τη μείωση κατά 50%
του κόστους των ηλιακών ενερ-
γειακών μονάδων από το 2009.

Το κύμα της ανατροπής απειλεί να φθάσει
τώρα στην πετρελαϊκή βιομηχανία μέσω της
διάδοσης των ηλεκτροκινούμενων οχημά-
των. Διότι έως τα τέλη της δεκαετίας του

2020 τα αυτοκίνητα που κινούνται αποκλει-
στικά με ηλεκτρική ενέργεια υπολογίζεται
ότι θα έχουν γίνει πιο οικονομικά, όχι μόνο
στη συντήρηση αλλά και στην απόκτησή
τους από τα βενζινοκίνητα και τα πετρελαι-

οκίνητα.
Όπως και να έχει το

πράγμα, «οι μακροπρόθε-
σμες προοπτικές για το
πετρέλαιο, οι εξελίξεις με
ορίζοντα χρόνου 10 ετών
δηλαδή, γίνονται όλο και
πιο σκοτεινές»  δήλωσε
στο Bloomberg ο  Αλεξ
Μπλέιν, διαχειριστής
ενεργειακού χαρτοφυλα-

κίου της Amundi, η οποία διαχειρίζεται πε-
ριουσιακά στοιχεία άνω του 1 τρισ. δολα-
ρίων.

Ο βρετανός χρηματιστής στήνει τον πήχη
της παρακμής στα 10 χρόνια, το Διεθνές
Ενεργειακό Συμβούλιο στα τέλη της δεκαε-
τίας του 2020, δηλαδή στα 15 χρόνια, οι
επενδυτές όμως έκαναν ανάρπαστα όχι μόνο

τα 10ετή αλλά και τα 30ετή
ομόλογα που εξέδωσε η κυ-
βέρνηση του Ριάντ.
Το χρονοδιάγραμμα

Οι ειδικοί αποδίδουν την
τεράστια ζήτηση για σαουδα-
ραβικό χρέος  «στη μεγάλη
πτώση των επιτοκίων παγκο-
σμίως και στη βαθιά απογοή-
τευση των funds από την έλ-
λειψη περιουσιακών στοι-
χείων με υψηλές αποδόσεις
που παρατηρείται σε κάθε
γωνιά της γης»όπως μεταδί-
δει το Reuters.

Πέραν αυτών, όμως, η επι-
τυχία της πώλησης της περα-
σμένης Τετάρτης υποδηλώνει
την εμπιστοσύνη των αγο-
ρών ότι η Σαουδική Αραβία

θα συμμαζέψει τα δημοσιονομικά της (πέ-
ρυσι το έλλειμμα του προϋπολογισμού της
χώρας έφθασε στα 98 δισ. δολάρια ή 15%
του ΑΕΠ) και κυρίως θα πετύχει τον μεγάλο
της στόχο, που είναι η οικονομική απεξάρ-

τησή της από το πετρέλαιο.
Διότι, κατά σύμπτωση, το 2030 είναι το

καταληκτικό έτος του χρονοδιαγράμματος
που έχει θέσει για τον σκοπό αυτόν ο άν-
θρωπος που έχει αναλάβει την απεξάρτηση
της πρώτης πετρελαϊκής δύναμης στον

κόσμο από το πετρέλαιο, ο πρίγκιπας του
θρόνου Μοχάμαντ μπιν Σαλμάν.

«Οραματικό Σχέδιο 2030» έχει ονομάσει ο
ηλικίας μόλις 31 ετών εκσυγχρονιστής και
πραγματιστής διάδοχος το πρόγραμμα με-
τασχηματισμού της σαουδαραβικής οικονο-
μίας και απεξάρτησής της από το πετρέλαιο,
το οποίο περιλαμβάνει μέτρα οικονομικής
λιτότητας για τους (καλο)μαθημένους σε
εξωφρενικές καταναλωτικές εκτροπές Σα-
ουδάραβες, ακόμα και την ιδιωτικοποίηση
της γιγαντιαίας πετρελαϊκής εταιρείας Saudi
Aramco με σκοπό τη δημιουργία ενός κρα-
τικού πετρελαϊκού fund κατά τα πρότυπα
εκείνου της Νορβηγίας.

Ο ορίζοντας απόδοσης του «οραματικού
σχεδίου» είναι το 2030. Αλλά ο πρίγκιπας-
διάδοχος πιστεύει ότι «η χώρα θα μπορεί να
ζει δίχως πετρέλαιο από το 2020». Η εντυ-
πωσιακή έξοδος της Σαουδικής Αραβίας στις
αγορές προικίζει με αξιοπιστία τα σχέδια του
Μοχάμαντ μπιν Σαλμάν. n

(Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ)

Ο πετρελαϊκός πλούτος δεν εγγυάται σιγουριά

Η Σαουδική Αραβία βγήκε για δανεικά στις αγορές
Πούλησε 10ετή και 30ετή ομόλογα και άντλησε $17,5 δισ.

Πρόγραμμα Ισότητας - σε Όλα Μαζί

Ο πρίγκιπας του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμαντ μπιν Σαλμάν έχει αναλάβει την απε-
ξάρτηση της πρώτης πετρελαϊκής δύναμης στον κόσμο από το πετρέλαιο ως το 2030.

Η επιτυχία της δη-
μόσιας προσφοράς
υποδηλώνει την
εμπιστοσύνη ότι η
Σαουδική Αραβία
θα συμμαζέψει τα
δημοσιονομικά της
και κυρίως θα πε-
τύχει τον μεγάλο
της στόχο, που
είναι η οικονομική
απεξάρτησή της
από το πετρέλαιο.



Οι ευχάριστοι χώροι της καφετέριας μας ανοιχτοί στα μέλη 

Από την περασμένη Παρασκευή άνοιξε ο δικός  μας
χώρος στο κτήριο της Συντεχνίας μας για να περ-
νούμε με φίλους ή προσκεκλημένους τον ελεύθερο

μας χρόνο, για να απολαύσουμε το ποτό ή το φαγητό μας
στις εξόδους μας. 

Εγγυούνται την απόλυτη ικανοποίηση  μας  οι ευχάρι-
στοι χώροι για συγκεντρώσεις ατόμων ή ομάδων, οι πλή-
ρως εξοπλισμένες βεράντες για όσους επιλέγουν το ύπαι-
θρο, και ο ειδικά διαρρυθμισμένος χώρος  για τα παιδιά.  

Για μια μικρή ακόμη περίοδο  η καφετέρια μας είναι

ανοικτή μόνο απογεύματα, βράδια και ακόμη αργότερα,
για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν με άνεση ποδο-
σφαιρικούς αγώνες των ομάδων τους, ή να περάσουν το
χρόνο τους με δημοφιλή παιγνίδια με  αριθμό φίλων. n
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Εκδρομή στην Ορεινή Λεμεσού και την Πάφο οργανώθηκε για συναδέλφους συντα-
ξιούχους από το Δ.Σ. ΠΑΣΥΔΥ Λεμεσού και τον Κλάδο Συνταξιούχων του Τμήματος.
Συμμετείχαν 150 άτομα που ξεκίνησαν από το οίκημα της ΠΑΣΥΔΥ με προορισμό το

Όμοδος. Στο Όμοδος είχαν το χρόνο για πρωινό καφέ για ψώνια, περιήγηση στο χωριό και
το σημαντικό προσκύνημα στη μονή του Τιμίου Σταυρού. Συνέχεια για το γεφύρι του Τζε-

λεφού, ένα υπέροχο
φυσικό τοπίο και μετά
επίσκεψη στην τοποθε-
σία Φιλούσα στην αρ-
χαία εκκλησία της
Αγίας Μαρίνας. Οι εκ-
δρομείς πέρασαν από
τη Σαλαμιού και έφθα-
σαν στα Κελοκέδαρα
από όπου ξεκινά μια
διαφορετική εμπειρία
για επίσκεψη σε προ-
ορισμό άλλης εποχής

την Παναγία του Σίντη, στην κοιλάδα του ξερού ποταμού. Στο μοναστήρι έχει γίνει αναπα-
λαίωση κάτω από την προστασία της Ουνέσκο και λειτουργεί ως Μουσείο. Φαγητό είχαν οι
εκδρομείς σε ένα αγροτικό εστιατόριο στην περιοχή του μοναστηριού προτού επιστρέψουν
το απόγευμα στη Λεμεσό, πλήρεις εντυπώσεων από τα τοπία και τα άλλα αξιοθέατα που
επισκέφθηκαν. n

Εκδρομή συνταξιούχων Λεμεσού
στην Ορεινή Λεμεσού και Πάφου

Με το πέρας της παρέλασης στη Λευκωσία για την επέτειο του ΟΧΙ την περασμένη Παρα-
σκευή, 28 Οκτωβρίου, το Σώμα Προσκόπων Κύπρου και οι Επαρχιακές Εφορείες Προσκό-
πων Λευκωσίας και Κερύνειας κατέθεσαν στεφάνια στο Μνημείο των Βετεράνων του Β΄
Παγκοσμίου Πολέμου μπροστά από το κτήριο της ΠΑΣΥΔΥ.

Τιμή στους βετεράνους την ημέρα του ΟΧΙ
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ΝEΑ ΑπO τηΝ ΕυρωπΑϊΚH EΝωση
Έρευνα / Επιμέλεια:
Κυριάκος  Ανδρέου

Γιούνκερ: Στόχοι και προτεραιότητες 
της ΕΕ για το 2017

Κομισιόν: Ριζική αλλαγή 
της φορολόγησης των εταιρειών

Ριζική αλλαγή του τρόπου φορολόγησης των εταιρειών στην
ενιαία αγορά προβλέπει ο σχεδιασμός της Κομισιόν που ανα-
κοινώθηκε και στοχεύει σε ένα δικαιότερο και πιο ευνοϊκό για
την ανάπτυξη συστήματος φορολόγησης. Οι νομοθετικές προ-
τάσεις θα υποβληθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για δια-
βούλευση και στο Συμβούλιο για έγκριση.

Η αναπροσαρμοσμένη Κοινή Ενοποιημένη Βάση Φορολογίας των Εταιρειών (CCCTB -
ΚΕΦΒΕ), στο πλαίσιο ευρύτερης δέσμης μεταρρυθμίσεων, θα απλουστεύσει την ανάπτυξη
επιχειρηματικής δραστηριότητας στην ενιαία αγορά και θα μειώσει το κόστος της, ενώ ταυ-
τόχρονα θα αποτελέσει ισχυρό εργαλείο για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής.

Σύμφωνα με την Κομισιόν η αναθεωρημένη ΚΕΒΦΕ θα δημιουργήσει επίσης ισότιμους
όρους ανταγωνισμού για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη, θέτοντας τέλος στις
πρακτικές φοροαποφυγής.

Δύο επιπλέον προτάσεις στοχεύουν στη βελτίωση του υφιστάμενου συστήματος επίλυσης
διαφορών σχετικά με τη διπλή φορολόγηση στην ΕΕ και στην ενίσχυση των ισχυόντων κα-
νόνων κατά των καταχρήσεων. Τα μέτρα αυτά, στο σύνολό τους, θα δημιουργήσουν ένα
απλό φορολογικό πλαίσιο ευνοϊκό για τις επιχειρήσεις.

Με την καθιέρωση της ΚΕΒΦΕ, οι εταιρείες, για πρώτη φορά, θα διαθέτουν ενιαίους κα-
νόνες για τον υπολογισμό των φορολογητέων κερδών τους σε ολόκληρη την ΕΕ. Σε σύγ-
κριση με την προηγούμενη πρόταση του 2011, το νέο σύστημα φορολόγησης των εταιρειών:

- θα είναι υποχρεωτικό για τους μεγάλους πολυεθνικούς ομίλους, οι οποίοι επιδίδονται πε-
ρισσότερο σε επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό, καθιστώντας σαφές ότι οι εταιρείες με συ-
νολικά έσοδα άνω των 750 εκατ. ευρώ ετησίως θα φορολογούνται εκεί όπου πραγματοποι-
ούν τα κέρδη τους·

- θα αντιμετωπίσει τα νομικά κενά που υφίστανται επί του παρόντος σε σχέση με τη με-
τατόπιση κερδών για φορολογικούς σκοπούς·

- θα ενθαρρύνει τις εταιρείες να χρηματοδοτούν τις δραστηριότητές τους με ίδια κεφάλαια
και να αξιοποιούν τις αγορές αντί να προσφεύγουν στον δανεισμό·

- θα ενθαρρύνει την καινοτομία μέσω φορολογικών κινήτρων για δράσεις έρευνας και
ανάπτυξης (Ε&Α) που συνδέονται με την πραγματική οικονομική δραστηριότητα.

Η ΚΕΒΦΕ δεν καλύπτει τους φορολογικούς συντελεστές των εταιρειών, που εμπίπτουν
στην εθνική δικαιοδοσία και θα δημιουργήσει ένα πιο διαφανές, αποτελεσματικό και δίκαιο
σύστημα υπολογισμού της φορολογικής βάσης των διασυνοριακών εταιρειών, το οποίο θα
συμβάλει σε ριζική μεταρρύθμιση φορολογίας εταιρειών σε όλη την ΕΕ. n

Με βάση το πρόγραμμα εργασίας, η Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα επεξεργαστούν κοινή δήλωση
σχετικά με από κοινού συμφωνηθέντες στόχους και προτεραιότη-
τες για το 2017, ώστε να μετατραπούν γρήγορα οι προτάσεις σε
δράσεις και να αποφέρουν απτά αποτελέσματα για τους πολίτες.

Ο πρόεδρος Ζαν-Κλωντ Γιούνκερ δήλωσε τα εξής: «Επικεντρωνόμαστε στα σημαντικά θέ-
ματα, σε συγκεκριμένες ενέργειες που βελτιώνουν τη ζωή των ανθρώπων. Με την ευκαιρία
της 60ής επετείου των Συνθηκών της Ρώμης τον προσεχή Μάρτιο, οφείλουμε να συσπειρω-
θούμε γύρω από ένα θετικό θεματολόγιο. Αυτός είναι ο σκοπός του προγράμματος εργασίας της
Επιτροπής. Τις προσεχείς εβδομάδες θα επιλέξω — μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο — σειρά πρωτοβουλιών μείζονος πολιτικής σημασίας που θα πρέπει να εξεταστούν
κατά προτεραιότητα στη νομοθετική διαδικασία κατά τους προσεχείς μήνες. Αυτή είναι η Ευ-
ρώπη που παράγει αποτελέσματα.»

Θα συνεργαστούμε στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ώστε να εξα-
σφαλιστεί ότι οι προτάσεις μας θα εγκριθούν άμεσα.

Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για τις 10 προτεραιότητες στο πλαίσιο νέων πρωτοβου-
λιών: 1) για την ενίσχυση της απασχόλησης, της ανάπτυξης και των επενδύσεων, θα προ-
τείνουμε πρωτοβουλία για τους νέους, σχέδιο δράσης για την εφαρμογή της κυκλικής οι-
κονομίας και νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο· 2) θα εκπονήσουμε ενδιάμεση επανεξέ-
ταση για την ψηφιακή ενιαία αγορά· 3) θα υλοποιήσουμε τη στρατηγική για την ενεργειακή
ένωση, συνεχίζοντας τις προσπάθειες για τα οχήματα με χαμηλές εκπομπές και την κινητι-
κότητα· 4) θα οικοδομήσουμε βαθύτερη και δικαιότερη εσωτερική αγορά · 5) θα παρουσιά-
σουμε ιδέες για τη μεταρρύθμιση της ΕΕ των 27 και την ενίσχυση της οικονομικής και νο-
μισματικής Ένωσης και θα προτείνουμε ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων· 6) θα
υλοποιήσουμε τη στρατηγική «Εμπόριο για όλους» και θα συνεχίσουμε τις εμπορικές δια-
πραγματεύσεις με τους εταίρους μας, ενισχύοντας· 7) θα συνεχίσουμε τις εργασίες για την
Ένωση ασφάλειας για τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας και θα εναρμονίσουμε τους κανό-
νες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής· 8) θα
υλοποιήσουμε το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τη μετανάστευση· 9) για την ενίσχυση του
ρόλου της Ευρώπης ως παγκόσμιου παράγοντα, θα παρουσιάσουμε σχέδιο δράσης Ευρω-
παϊκής άμυνας, περιλαμβανομένου ενός Ευρωπαϊκού ταμείου άμυνας, και η Επιτροπή και η
Ύπατη Εκπρόσωπος θα εγκρίνουν τη στρατηγική της ΕΕ για τη Συρία και θα εφαρμόσουν τη
συνολική στρατηγική της ΕΕ και την εταιρική σχέση Αφρικής-ΕΕ. n

Περισσότερα κονδύλια 
για την απασχόληση και τη νεολαία 

Το ΕΚ ζήτησε με ψήφισμά του περισσότερα κονδύλια για την
παροχή βοήθειας στους νέους ανθρώπους που αναζητούν ερ-
γασία, για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και για την
παροχή βοήθειας σε τρίτες χώρες με σκοπό την άμβλυνση της
μεταναστευτικής κρίσης. 

Οι ευρωβουλευτές δήλωσαν αντίθετοι στις περικοπές που
πρότεινε το Συμβούλιο στο σχέδιο του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για το 2017. Αναμένουν
ότι κάποια από τα πρόσθετα κονδύλια θα προκύψουν από τις νέες πιστώσεις που θα δημι-
ουργηθούν κατά την ενδιάμεση αναθεώρηση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου της
ΕΕ.

Οι ευρωβουλευτές έχουν θέσει το συνολικό όριο πιστώσεων για το 2017 στα 160,7 δισ.
ευρώ για τις αναλήψεις υποχρεώσεων (πρόσθεσαν 4,1 δισ. ευρώ στο αρχικό σχέδιο του προ-
ϋπολογισμού) και 136,7 δισ. ευρώ για τις πληρωμές (πρόσθεσαν 2,5 δισ. ευρώ).

«Η ΕΕ αντιμετωπίζει έναν πρωτοφανή αριθμό διαφόρων προκλήσεων. Αν θέλουμε πραγ-
ματικά να τις διαχειριστούμε θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την επαρκή χρηματοδότηση του
ευρωπαϊκού προϋπολογισμού.  Όταν διαπραγματευτήκαμε το 2013 το πολυετές δημοσιο-
νομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020 υπήρχαν πολύ λιγότεροι πρόσφυγες που έφτα-
ναν στην Ευρώπη κάθε χρόνο. Τώρα ο αριθμός τους ξεπερνάει το ένα εκατομμύριο. Πρέπει
να αναγνωρίσουμε ότι οι συνθήκες έχουν αλλάξει. Χρειαζόμαστε μια συνολική αναθεώρηση
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και έναν πιο φιλόδοξο ευρωπαϊκό προϋπολογι-
σμό. Το τρέχον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο είναι ξεπερασμένο», δήλωσε ο επικεφαλής
εισηγητής, Jens Geier (Σοσιαλιστές, Γερμανία).

«Θα πιέσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση κατά τη διάρκεια των επικείμενων διαπραγ-
ματεύσεων με το Συμβούλιο για τον προϋπολογισμό για το 2017. Τα ποσοστά της ανεργίας
των νέων εξακολουθούν να είναι πολύ υψηλά στην Ευρώπη. Ζητάμε επιπλέον 1,5 δισ. ευρώ
για τη χρηματοδότηση της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων, η οποία θα κατα-
στεί δυνατή μέσω της αναθεώρησης του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου», πρόσθεσε ο
ίδιος.

Το ψήφισμα σχετικά με τη θέση του Κοινοβουλίου επί του προϋπολογισμού της ΕΕ για το
2017 εγκρίθηκε με 446 ψήφους υπέρ, 184 κατά και 60 αποχές.

Εάν το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεν καταλήξουν σε συμφωνία για τον προϋπολο-
γισμό του 2017 μέχρι το τέλος της διαδικασίας συνδιαλλαγής, τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
οφείλει να υποβάλει ένα νέο σχέδιο προϋπολογισμού. n

Προς τρίμηνη παράταση συνοριακών
ελέγχων εντός Ε.Ε.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε προς έγκριση από το Ευ-
ρωπαϊκό Συμβούλιο σύσταση σχετικά με την παράταση ανα-
λογικών ελέγχων σε ορισμένα εσωτερικά σύνορα του χώρου
Σένγκεν, στην Αυστρία, τη Γερμανία, τη Δανία, τη Σουηδία και
τη Νορβηγία, όπου ήδη πραγματοποιούνται έλεγχοι, για επι-
πλέον περίοδο τριών μηνών.

Παρότι η κατάσταση σταθεροποιείται σταδιακά, η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν πληρούνται
ακόμη απόλυτα οι όροι του χάρτη πορείας «Αποκατάσταση του χώρου Σένγκεν», ώστε να
είναι δυνατή η επιστροφή στην ομαλή λειτουργία.

Ο α’ αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φ. Τίμερμανς δήλωσε ότι «ο χώρος Σένγ-
κεν που λειτουργεί δίχως εσωτερικά σύνορα είναι ιστορικό επίτευγμα που πρέπει να διαφυ-
λάξουμε. Εργαζόμαστε ακατάπαυστα για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του
χώρου Σένγκεν το συντομότερο δυνατό και έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο. Αλλά δεν
έχουμε επιτύχει ακόμα τον στόχο μας. Γι΄ αυτό, σήμερα προτείνουμε μια επιπλέον περιορι-
σμένη παράταση ορισμένων συνοριακών ελέγχων, σύμφωνα με τους κανόνες Σένγκεν. Στην
ουσία, προστατεύουμε τον χώρο Σένγκεν εφαρμόζοντας τους κανόνες Σένγκεν».

Ο επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας Δημήτρης Αβρα-
μόπουλος δήλωσε, από την πλευρά του, ότι «έχουμε σαφή προτεραιότητα και δέσμευση: να
διαφυλάξουμε τον χώρο Σένγκεν και να αποκαταστήσουμε την ομαλή λειτουργία του αμέ-
σως μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες»

Παρά τη σημαντική μείωση του αριθμού των αφίξεων παράτυπων μεταναστών και αι-
τούντων άσυλο, κυρίως λόγω της συνεπούς εφαρμογής της δήλωσης Ε.Ε. - Τουρκίας, ση-
μαντικός αριθμός μεταναστών εξακολουθεί να παραμένει στην Ελλάδα, καθώς και στα
κράτη - μέλη τα οποία έχουν πληγεί περισσότερο από τις δευτερογενείς μετακινήσεις μετα-
ναστών από την Ελλάδα. Κατά συνέπεια, η άρση των προσωρινών ελέγχων στα σύνορα θα
μπορούσε, στο παρόν στάδιο, να οδηγήσει σε αύξηση των δευτερογενών μετακινήσεων.

Η παράταση, την οποία συνιστά η Επιτροπή για τρεις επιπλέον μήνες, αφορά τα ίδια εσω-
τερικά σύνορα με τη σύσταση της 12ης Μαΐου:
Αυστρία: στα χερσαία σύνορα Αυστρίας - Ουγγαρίας και Αυστρίας - Σλοβενίας
Γερμανία: στα χερσαία σύνορα Γερμανίας - Αυστρίας
Δανία: στους λιμένες στους οποίους εκτελούνται δρομολόγια οχηματαγωγών πλοίων
Σουηδία: στους σουηδικούς λιμένες στη νότια και στη δυτική αστυνομική περιφέρεια
Νορβηγία: στους νορβηγικούς λιμένες στους οποίους εκτελούνται δρομολόγια οχηματα-

γωγών πλοίων προς τη Δανία, τη Γερμανία και τη Σουηδία. n
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AπΟ την EλλΑδΑ κΑι τΟν υπΟλΟιπΟ KΟσμΟ

Σέζαρ:  Ο Σόιμπλε είναι ένας πυρομανής 
που θέλει να παρουσιάζεται ως πυροσβέστης

Ο γερμανός υπουργός Οικονομικών Βόλφγ-
κανγκ Σόιμπλε προσήλκυσε και πάλι την οργή
των σοσιαλιστών που κυβερνούν στην Πορτο-
γαλία, καθώς χαρακτηρίστηκε «πυρομανής πυ-
ροσβέστης» από τον πρόεδρο του κυβερνώντος
κόμματος, αφού επέκρινε την αλλαγή πορείας
της χώρας στο θέμα της λιτότητας.

«Όπως όλοι γνωρίζουν, ο γερμανός υπουργός
Οικονομικών είναι ένας πυρομανής που επιχει-
ρεί να εμφανιστεί ως πυροσβέστης», δήλωσε ο

πρόεδρος του πορτογαλικού Σοσιαλιστικού Κόμματος Κάρλος Σέζαρ, αντιδρώντας σε δη-
λώσεις που είχε κάνει ο Σόιμπλε. 

«Η Πορτογαλία γνώρισε μεγάλη επιτυχία και βγήκε επιτυχώς από το πρόγραμμα διεθνούς
αρωγής μέχρι τη στιγμή που μια νέα κυβέρνηση ανακοίνωσε δημοσίως, μετά τις εκλογές:
‘δεν θα σεβαστούμε τις δεσμεύσεις της προηγούμενης κυβέρνησης’», είχε δηλώσει ο γερμα-
νός υπουργός. 

«Οι συμπατριώτες του δεν σκέπτονται όπως αυτός» και επενδύουν στην Πορτογαλία, εκτι-
μώντας την «πολιτική και κοινωνική σταθερότητά» της και αναγνωρίζοντας πως η χώρα
«είναι ικανή να προοδεύσει με τη σημερινή πολιτική της», διαβεβαίωσε ο Σέζαρ. 

Ο πρωθυπουργός Αντόνιο Κόστα παρενέβη λέγοντας πως δεν δίνει προσοχή «παρά στους
Γερμανούς που γνωρίζουν την Πορτογαλία και ξέρουν συνεπώς για τι πράγμα μιλάνε».  «Οι
Γερμανοί που γνωρίζουν την Πορτογαλία επενδύουν, παράγουν και δημιουργούν πλούτο
στη χώρα», πρόσθεσε. 

Αφού έφθασε στην εξουσία τον Νοέμβριο 2015 χάρη σε μια συμμαχία με τη ριζοσπαστική
αριστερά, η σοσιαλιστική κυβέρνηση επανεξέτασε μέτρα λιτότητας που είχαν εφαρμοστεί
από τη δεξιά, δεσμευόμενη πάντως παράλληλα να επαναφέρει φέτος το δημόσιο έλλειμμα
στο 2,4% του ΑΕΠ. 

Προηγούμενες αμφιλεγόμενες δηλώσεις του Σόιμπλε σχετικά με την ανάγκη για ένα νέο
σχέδιο διάσωσης είχαν μίνι διπλωματική κρίση ανάμεσα στο Βερολίνο και τη Λισαβόνα, η
οποία είχε καλέσει τον πρεσβευτή της Γερμανίας στην Πορτογαλία για να διαμαρτυρηθεί.

«Η Πορτογαλία θα διέπραττε ένα σοβαρό σφάλμα αν δεν σεβόταν πλέον τις δεσμεύσεις
της. Θα χρειαζόταν τότε να ζητήσει ένα νέο πρόγραμμα αρωγής και θα το λάμβανε», είχε
προειδοποιήσει στη διάρκεια διάσκεψης στο Βερολίνο ο γερμανός υπουργός, υπερασπιστής
της δημοσιονομικής ορθοδοξίας στην Ευρώπη. n

Ρέγκλινγκ: Η Ελλάδα δε θα έχει πρόβλημα
χρέους για τουλάχιστον μία δεκαετία

H Ελλάδα δεν θα έχει πρόβλημα
χρέους για τουλάχιστον μία δεκαε-
τία, δήλωσε ο επικεφαλής του Ευρω-
παϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας
(ESM), Κλάους Ρέγκλινγκ, σε δημο-
σιογράφους, όπως αναφέρει δημοσί-
ευμα της Wall Street Journal. 

«Βραχυπρόθεσμα, δεν υπάρχει
πρόβλημα», σημείωσε ο Ρέγκλινγκ,
προσθέτοντας ότι αν και το δημόσιο
χρέος της Ελλάδας έχει αυξηθεί σε

περίπου 180% του ΑΕΠ της μετά την οικονομική κρίση, αυτό «δεν είναι σημαντικό, αν πλη-
ρώνεις επιτόκιο 1%». Η Αθήνα πληρώνει για το χρέος της σχετικά λιγότερα από τη Γαλλία
ή το Βέλγιο, συνέχισε ο επικεφαλής του ESM, χάρη στα φθηνά δάνεια του ESM. 

«Είμαι μάλλον με την πλευρά του Σόιμπλε παρά της Λαγκάρντ», δήλωσε ο Ρέγκλινγκ,
αναφορικά με τις διαφορετικές θέσεις που έχουν εκφράσει οι δύο αξιωματούχοι σχετικά με
το ελληνικό χρέος. 

Η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, προειδοποίησε από την Ουάσιγκτον
στις αρχές του μήνα ότι το βάρος του ελληνικού χρέους «σαφώς» δεν είναι βιώσιμο. Από
την πλευρά του, ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, είπε στην 
Ουάσιγκτον ότι το πρόβλημα της Ελλάδας δεν είναι το χρέος της, αλλά μάλλον η ανάγκη
να γίνει πιο ανταγωνιστική. Η μεν πρώτη τάσσεται κατά της συμμετοχής του ΔΝΤ, χωρίς
κούρεμα του χρέους, με το επιχείρημα ότι διαφορετικά θα παραβιάσει το καταστατικό του,
ο δε δεύτερος της υπενθυμίζει ότι πρέπει να παραμείνει, διότι έτσι συμφωνήθηκε τον περα-
σμένο Μάϊο.  Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών τεκμηριώνει την αντίθεσή του με το κού-
ρεμα, λέγοντας ότι, ήδη, έχουν μειωθεί τα επιτόκια δανεισμού της Ελλάδας, τα οποία είναι
χαμηλότερα και από αυτά, με τα οποία δανείζεται η Γερμανία, και ότι έχει παραταθεί χρονικά
η αποπληρωμή των δανείων της. Η Γαλλίδα επικεφαλής του ΔΝΤ αντιτείνει με τη σειρά της
ότι με ένα χρέος πάνω από 176% του ΑΕΠ και το οποίο θα φτάσει το 310%, δεν μπορεί κα-
νείς να μιλά για βιωσιμότητά του χωρίς κούρεμα, γράφει η γερμανική οικονομική εφημε-
ρίδα.

Η υπόσχεση της Ευρωζώνης «να βοηθήσει, αν η Ελλάδα κάνει τα μαθήματά της, είναι λο-
γική», δήλωσε ο Ρέγκλινγκ, προσθέτοντας ότι δεν αναμένει πως η Ελλάδα θα χρειασθεί νέο
πρόγραμμα βοήθειας μετά το τρέχον πρόγραμμα που λήγει το 2018. n

«Τείχος» στην Κίνα υψώνουν 
ΕΕ και ΗΠΑ

«Κόκκινο χαλί» έστρωναν μέχρι πρότι-
νος οι κυβερνήσεις της Ευρώπης (και σε μι-
κρότερο βαθμό των ΗΠΑ) για να υποδεχ-
θούν τους... made in China ομίλους με τις
βαθιές τσέπες, οι οποίοι επιδόθηκαν τα τε-
λευταία χρόνια σε φρενίτιδα εξαγορών,
αποκτώντας εμβληματικές εταιρείες σε όλη
την γκάμα της οικονομίας, από τις ιταλι-
κές ποδοσφαιρικές ομάδες Ιντερ και Μίλαν
και τη βιομηχανία ελαστικών Pirelli, έως το

ιστορικό νεοϋορκέζικο ξενοδοχείο Waldorf Astoria και το Χρηματιστήριο του Σικάγο. Η
σωρευτική αξία των εξαγορών ευρωπαϊκών και αμερικανικών εταιρειών από κινεζικές ξεπέ-
ρασε φέτος τα 200 δισ. δολάρια, με ραγδαία αύξηση του ρυθμού των deals.

Σημείο καμπής για τη μεταστροφή του κλίματος όσον αφορά τις κινεζικές επενδύσεις,
ιδίως στη Γερμανία, αποτέλεσε η πρόταση της κινεζικής εταιρείας ηλεκτρικών συσκευών
Midea για την εξαγορά της Kuka, κατασκευάστριας βιομηχανικών ρομπότ που θεωρείται εκ
των πιο καινοτόμων εταιρειών της χώρας. Η γερμανική κυβέρνηση αρχικά προσπάθησε να
εμποδίσει τη Midea από το να αποκτήσει πλειοψηφικό ποσοστό και στη συνέχεια -σε μια
άκρως ασυνήθιστη κίνηση- απεύθυνε έκκληση σε ευρωπαϊκές εταιρείες να μπουν «σφήνα»
στην εξαγορά!

Η Midea τελικά τα κατάφερε, αλλά το κλίμα είχε βαρύνει για τους Κινέζους: Προ ημερών,
το γερμανικό υπουργείο Οικονομικών «πάγωσε» την εξαγορά της εταιρείας υψηλής τεχνο-
λογίας Aixtron απόν τον κινεζικό όμιλο FGC, επικαλούμενο «θέματα ασφαλείας που δεν
γνώριζε προηγουμένως». Την ίδια στιγμή, η Κομισιόν φέρεται έτοιμη να ξεκινήσει έρευνα σε
βάθος για την εξαγορά της Syngenta από την ChemChina, κάτι που σημαίνει ότι το deal των
43 δισ. δολαρίων βρίσκεται «στον αέρα». Και όλα αυτά τα μπλόκα φαίνεται να αποτελούν
μόνο την κορυφή του παγόβουνου. 

Το ερώτημα που εγείρεται είναι εάν τα τείχη που υψώνουν Ευρωπαίοι και Αμερικανοί θα
ανακόψουν την κινεζική επέλαση. Οι αναλυτές δίνουν αρνητική απάντηση, παρατηρώντας
πως το κύμα εξαγορών εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική του Πεκίνου. n

Η DB έτυχε «ειδικής μεταχείρισης» 
στα stress tests

Ειδική μεταχείριση στη Deutsche Bank
επιφυλάχθηκε κατά τις καλοκαιρινές
ασκήσεις αντοχής (stress tests) των πι-
στωτικών ιδρυμάτων της ΕΕ, αναφέρει
δημοσίευμα της εφημερίδας «Financial
Times».

Η μεγαλύτερη γερμανική τράπεζα, η
μετοχή της οποίας υποχώρησε κατά 22%
τις τελευταίες εβδομάδες λόγω των
φόβων ότι μπορεί να αντιμετωπίσει πρό-

στιμο έως και 14 δισεκ. δολαρίων από τις ΗΠΑ, χρησιμοποίησε τα αποτελέσματα των ασκή-
σεων αντοχής του Ιουλίου ως ένδειξη της οικονομικής ευρωστίας της. 

Οι Financial Times όμως πληροφορήθηκαν, αναφέρει το δημοσίευμα, ότι το αποτέλεσμα
(των ασκήσεων αντοχής) για τη Deutsche βελτιώθηκε χάρη σε μια ειδική παραχώρηση, που
συμφωνήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία είναι η εποπτεύουσα Αρχή.

Τα αποτελέσματα της Deutsche περιλάμβαναν έσοδα 4 δις. δολαρίων από την πώληση
του μεριδίου της στην κινεζική τράπεζα Hua Xia, παρά το γεγονός ότι η συμφωνία δεν είχε
ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2015, που ήταν η προθεσμία για να ληφθούν υπόψη συναλ-
λαγές των τραπεζών στα αποτελέσματά τους. Η πώληση στη Hua Xia συμφωνήθηκε τον
Δεκέμβριο του 2015. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, ενώ τώρα αντιμετωπίζει καθυστέρηση,
καθώς δεν ορίστηκε καταληκτική προθεσμία των ρυθμιστικών Αρχών τον περασμένο μήνα,
αν και η γερμανική τράπεζα πιστεύει ακόμη στην ολοκλήρωση της φέτος.

Ο χειρισμός της συναλλαγής με τη Hua Xia παρουσιάσθηκε σε μία υποσημείωση των απο-
τελεσμάτων της άσκησης αντοχής για τη Deutsche. Για καμία άλλη από τις 50 τράπεζες, που
πέρασαν από τα stress tests, δεν υπήρξαν ανάλογες υποσημειώσεις, αν και αρκετές από αυτές
είχαν κάνει συμφωνίες που δεν είχαν ολοκληρωθεί στο τέλος του 2015. Η ώθηση από τη συ-
ναλλαγή με τη Hua Xia βοήθησε στην αύξηση του ποσοστού κοινού μετοχικού κεφαλαίου
πρώτης βαθμίδας (common equity tier one) της Deutsche Bank και είχε ως συνέπεια να κα-
θησυχαστούν οι επενδυτές που ήταν όλο και πιο ανήσυχοι σχετικά με την κεφαλαιακή επάρ-
κεια της τράπεζας. n



«Η Κύπρος προσφέρει υψηλής ποιότητας Ανώτερη Εκπαί-
δευση, σε ένα ασφαλές και φιλικό περιβάλλον, όπου οι ξένοι
φοιτητές μπορούν να αισθάνονται σαν στο σπίτι τους», ήταν
το βασικό μήνυμα του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού
κ. Κώστα Καδή σε εκδήλωση που διοργανώθηκε στις 24
Οκτωβρίου στην Αγία Πετρούπολη με εκπροσώπους πανε-
πιστημίων και ιδιωτικούς φορείς προώθησης στον τομέα της
Εκπαίδευσης. Η εκδήλωση, προσέλκυσε το ενδιαφέρον πολ-
λών τοπικών φορέων και κρίθηκε ως ιδιαίτερα αποδοτική και
χρήσιμη.

Τον Υπουργό Παιδείας συνόδευε αποστολή από πρυτάνεις
ή εκπροσώπους επτά πανεπιστημίων της Κύπρου, οι οποίοι
είχαν τη δυνατότητα στο πλαίσιο της πιο πάνω εκδήλωσης
να παρουσιάσουν τα πανεπιστήμιά τους, να συναντηθούν με
εκπροσώπους ρωσικών πανεπιστημίων και να συζητήσουν
συγκεκριμένες προτάσεις και προοπτικές συνεργασίας.

Στην παρουσίασή του, ο κ. Καδής τόνισε ότι η Κύπρος
δίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην παροχή υψηλής ποιότητας εκ-
παίδευσης, η οποία διασφαλίζεται από τις διαδικασίες εσω-
τερικής και εξωτερικής αξιολόγησης που εφαρμόζουν τα ίδια
τα πανεπιστήμια, καθώς και από τη λειτουργία του Φορέα

Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώ-
τερη και Ανώτατη Εκπαίδευση. Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Καδής
ανέφερε ότι όλα τα αναγνωρισμένα πανεπιστήμια της Κύ-
πρου, δημόσια και ιδιωτικά, λειτουργούν σύμφωνα με τους
νόμους και τους κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας,
διασφαλίζοντας πρώτιστα την ποιότητα στην εκπαίδευση
και την αριστεία στη διδασκαλία. 

Ο κ. Καδής ανέδειξε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της

Κύπρου ως προορισμού για σπουδές, αναφέροντας ότι οι
ξένοι φοιτητές μπορούν να πραγματοποιούν στην Κύπρο
υψηλού επιπέδου σπουδές σε ένα ασφαλές και φιλικό περι-
βάλλον, με υψηλής ποιότητας ακαδημαϊκούς, εξαιρετικές εγ-
καταστάσεις και προσιτό κόστος. Ο Υπουργός Παιδείας
έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην πολυπολιτισμική κοινωνία
της Κύπρου, το ευχάριστο μεσογειακό της κλίμα και την
πλούσια ιστορική και πολιτιστική της κληρονομιά. Επιπρό-
σθετα, το γεγονός ότι είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης αλλά και ένα αναγνωρισμένο επιχειρηματικό κέν-
τρο, αποτελούν χαρακτηριστικά που λαμβάνονται σοβαρά
υπόψη από τους ξένους φοιτητές, είπε ο Κώστας Καδής. Επί-
σης, έκανε αναφορά στις μακροχρόνιες και άριστες σχέσης
μεταξύ της Κύπρου και της Ρωσίας, καθώς και στην παρου-
σία και δραστηριοποίηση στην Κύπρο σημαντικού αριθμού
Ρώσων πολιτών. 

Κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψής του στη Ρωσία,
ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού υπέγραψε με τη Ρω-
σίδα ομόλογό του, στις 22 Οκτωβρίου 2016, τη «Συμφωνία
για την αμοιβαία αναγνώριση της Εκπαίδευσης, των προ-
σόντων και των ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών Κύπρου –
Ρωσίας», η οποία, αναμένεται ότι θα ενισχύσει τη συνεργα-
σία μεταξύ των πανεπιστημίων των δύο χωρών και τη δημι-
ουργία περισσότερων ευκαιριών για κινητικότητα και αν-
ταλλαγές φοιτητών, ακαδημαϊκών και ερευνητών. Παράλ-
ληλα, αναμένεται ότι θα συμβάλει και στον ευρύτερο στόχο
που έχει θέσει η Κυβέρνηση στον τομέα της Ανώτερης Εκ-
παίδευσης, να καταστήσει, δηλαδή, την Κύπρο ένα διεθνές
εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο. n

Σε  συνεργασία του Πανεπιστημίου Λευ-
κωσίας με τα Υπουργεία Εργασίας, Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Παιδείας
και Πολιτισμού διοργανώθηκε την Τρίτη 25
Οκτωβρίου  Συνέδριο με θέμα τις τεχνολο-
γίες κοινωνικής δικτύωσης και το ρόλο τους
στην αγορά εργασίας και στις προοπτικές
ανάπτυξης για τη δια βίου καθοδήγηση. 

Από πλευράς  των συνδιοργανωτών  τονί-
στηκε ότι οι τεχνολογίες κοινωνικής δι-
κτύωσης συνυπάρχουν ολοένα και περισσό-
τερο στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων
και των οργανισμών/επιχειρήσεων των ημε-
ρών μας και επηρεάζουν το τρόπο διεξαγω-
γής της εργασίας, την πληροφόρηση για δια-
θέσιμες θέσεις εργασίας και  γενικά για  εξεύ-
ρεση εργασίας  και αυξάνουν σημαντικά τις
δυναμικές και τις προοπτικές της τυπικής ή
άτυπης μάθησης, της μάθησης εξ αποστά-
σεως και της δια βίου μάθησης και καθοδή-
γησης. 

Σε χαιρετισμό της Υπουργού Εργασίας
που διαβάστηκε   στο Συνέδριο τονίστηκε
ότι η ορθή χρήση  των μέσων κοινωνικής δι-
κτύωσης στην αναζήτηση εργασίας και στον

εντοπισμό, την ανάπτυξη και την αξιοποίηση
ανθρώπινου δυναμικού συμβάλλει αποτελε-
σματικά στην ομαλή λειτουργία της αγοράς
εργασίας, στην αύξηση της παραγωγικότη-
τας των εργαζομένων, στην καλύτερη επι-
κοινωνία και στην καλύτερη  και αποτελε-
σματικότερη διαχείριση του ανθρώπινου δυ-
ναμικού μιας επιχείρησης. 

Είναι δε γεγονός ότι χρήση ων τεχνολο-
γιών αυτών είναι σήμερα βασική λειτουργία
των επιχειρήσεων και των οργανισμών στη
διοίκηση και τις άλλες δραστηριότητες τους. 

Για να είναι αποτελεσματική η αξιοποίηση
των τεχνολογιών κοινωνικής δικτύωσης
απαιτείται από μέρους επιχειρήσεων και ερ-
γαζομένων  συστηματική προσέγγιση, επέν-
δυση σε χρόνο, συνήθεια και συνέχεια για να

επιτυγχάνεται σύνδεσης με τους στόχους.
Τούτο προαπαιτεί εκπαίδευση των εργαζο-
μένων και γενικά των χρηστών στη σωστή
χρήση και τον αποτελεσματικό έλεγχο των
αποτελεσμάτων της χρήσης των τεχνολο-
γιών. 

Γενικά η χρήση των κοινωνικών δικτύων
ως εκπαιδευτικών εργαλείων συμβάλλει ση-
μαντικά στη διευκόλυνση της διδασκαλίας
και της εκπαίδευσης, στην αλληλεπιδρα-
στική μάθηση, στην αξιοποίηση της δια βίου
μάθησης, στη διευκόλυνση και την ενίσχυση
της επικοινωνίας εκπαιδευτών και  εκπαι-
δευομένων και στην επιτυχή υλοποίηση δρα-
στηριοτήτων συνεργατικής μάθησης από
απόσταση. n
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ KAI EΠIΣTHMH

Συνέδριο για το ρόλο στην αγορά εργασίας 
των τεχνολογιών κοινωνικής δικτύωσης 

Εκδηλώσεις ολόκληρο το Νοέμβριο 
μήνα της Γερμανικής Γλώσσας

Στα πλαίσια των προγραμματι-
σμένων εκδηλώσεων για τον
Μήνα Γερμανικής Γλώσσας, που
διοργανώνεται με μεγάλη επιτυ-

χία για έκτη συνεχή χρονιά από τον Σύνδεσμο Καθηγητών
Γερμανικής Γλώσσας Κύπρου και το Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού, σε συνεργασία με τις πρεσβείες της Αυστρίας,
της Γερμανίας, της Ελβετίας και το Ινστιτούτο Γκαίτε Κύ-
πρου, ποικίλες εκδηλώσεις που σχετίζονται με τη γερμανική
γλώσσα προγραμματίζονται για ολόκληρο τον μήνα Νοέμ-
βριο. Στόχος η προώθηση της περαιτέρω ανάπτυξης πολιτι-
στικών δράσεων ανάμεσα στην Κύπρο και τις γερμανόφωνες
χώρες. Μέσα από το θέατρο, τον κινηματογράφο, τη λογο-
τεχνία, διάφορες μουσικές εκδηλώσεις και διαλέξεις, το
κοινό θα έχει τη δυνατότητα να αντλήσει πληροφορίες που
σχετίζονται με την κουλτούρα γερμανόφωνων χωρών. Οι
πρωτοβουλίες αυτές δίδουν τη δυνατότητα στο κοινό να
γνωρίσει πολιτιστικά στοιχεία των χωρών αυτών, ενισχύον-
τας ταυτόχρονα τις μεταξύ μας σχέσεις και τους φιλικούς μας
δεσμούς.

Η γερμανική γλώσσα είναι μία από τις πιο διαδεδομένες
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που την καθιστά ιδιαίτερα

επίκαιρη στις μέρες μας. Επιπλέον, οι γερμανόφωνες χώρες
κατατάσσονται ανάμεσα στις προτιμήσεις των νέων για τις
σπουδές τους, γιατί διαθέτουν υψηλού επιπέδου ιδρύματα
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και ελκυστικά δεδομένα
και προοπτικές στην αγορά εργασίας. 

Στην Κύπρο, τα τελευταία χρόνια, ο αριθμός των φοιτη-
τών που σπουδάζει σε γερμανόφωνες χώρες έχει αυξηθεί ση-
μαντικά. Οι σπουδαστές μας επιλέγουν κλάδους μουσικών,
εφαρμοσμένων, θετικών και τεχνολογικών επιστημών σε πα-
νεπιστήμια των χωρών αυτών, με μεγάλη παράδοση και μα-
κρόχρονη ιστορία. Παράλληλα, στον τόπο μας, η γνώση της
γερμανικής γλώσσας στον τομέα του τουρισμού, θεωρείται
σημαντικό προσόν, αφού αυξάνονται συνεχώς οι γερμανό-
φωνοι τουρίστες που επιλέγουν την Κύπρο για τις διακοπές
τους. 

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού αναγνωρίζοντας
την αξία της γλωσσομάθειας και στο πλαίσιο ακριβώς της
εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης και της ανάγκης εκσυγχρονι-
σμού του περιεχομένου της εκπαίδευσης, διαμόρφωσε Νέα
Αναλυτικά Προγράμματα, τα οποία προσφέρουν τις ξένες
γλώσσες, μεταξύ άλλων και τη γερμανική, ως επιλογή σε
όλες τις κατευθύνσεις επιλογής μαθημάτων του Λυκείου. n

Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού: 
Η Κύπρος αποτελεί ιδανικό προορισμό σπουδών

Το Σάββατο στο Ριάλτο
Ο Μεγάλος Περίπατος του Πέτρου, Άλκης Ζέη, ΘΟΚ 
Στην Αθήνα του
1940–1944 παρα-
κολουθούμε την
πορεία του εννιά-
χρονου Πέτρου
προς την εφη-
βεία, την ώρα
που μαίνεται ο Β’
Παγκόσμιος Πό-
λεμος. Ένας με-
γάλος περίπατος ζωής γεμάτος περιπέτειες, συναισθήματα,
εμπειρίες και γνώσεις που θα πλουτίσουν την παιδική του
ψυχή και θα τον κάνουν να αγαπήσει την πατρίδα του.  Σκη-
νοθεσία: Τάκης Τζαμαργιάς. Με Αγγλικούς και Τουρκικούς
υπέρτιτλους. n



ΓΙΑ ΤΟΝ ΕλΕYθΕΡO σΑσ χΡOΝΟ

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

Σταυρόλεξο
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Αρχαία πόλη της Βιθυνίας – Γραφικό χωριό
της Θήρας.
2. Αφόρετα … ρούχα – Ορίστε … Εφτανη-
σίων.
3. Το μικρό ροκέ στο σκάκι – Μινωική πόλη
στο νομό Ηρακλείου.
4. Πόλη του Ισραήλ – Μια μουσική νότα –
Πρώτα στο αλφάβητο.
5. … Βαντίμ: διάσημος σκηνοθέτης – Γυναι-
κείο όνομα.
6. Γράμματα του … νότου – ….  Τζεβίζωφ:
υπήρξε ποδοσφαιριστής της ΟΜΟΝΟΙΑΣ –
Τσου Εν …: Κινέζος ηγέτης.
7. Ζόρι, καταναγκασμός – Τροπικός δείκτης – Συσκευή για την εκτόξευση υγρού, κυρίως
εντομοκτόνου, υπό μορφή πυκνών σταγονιδίων. 
8. Ήρεμος, ατάραχος.
9. Ευχαρίστηση, τέρψη – Γερμανός λόγιος και ελληνιστής.
10. Η τήβεννος των Ρωμαίων – Γνώριμο, γνωστό.
11. Άφεγγα – Εκφράζει παρακίνηση.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Εκλεκτά του λαού.
2. … Άντριτς: νομπελίστας Γιουγκοσλάβος συγγραφέας – Ειδικός Σύνδεσμος – Ισπανός …
ευγενής.
3. Λίγα … βάρη – Μέσα στο … βάζο – Υπαίθρια η λαϊκή.
4. Γαβγίσματα, αλυχτήματα – Πάπια επιστήμονα.
5. Τζακ …: Βρετανός πολιτικός – Και η  ελληνορωμαϊκή αναφέρεται.
6. Σκακιστική απειλή – Θεμέλιο, έρεισμα – Εταιρικά αρχικά.
7. ….  Στέγκερ: Σλοβένος ποιητής  – Ινδή σκηνοθέτρια.
8 Το όνειρο (αρχ.) – Εντελώς ως επάνω (επίρρ.).
9. Γαλλική πόλη – Παλιότερα (επίρρ.).
10. Ψευδώνυμο του μεταμφιεσμένου σε γυναίκα Αχιλλέα – Ομηρικός … Άδης – Λουλούδια
… σταυρόλεξων.
11. Εταιρικά αρχικά – Γιον …: ηθοποιός – Προστακτική μιας προσευχής.

Oι λύσεις στη σελίδα 14
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Με την ανακοίνωση στις 30 Οκτω-
βρίου της απονομής του βραβείου
Νόμπελ η επιτροπή των βραβείων

πρέπει να ήταν πολύ ευτυχής καθώς ολο-
κλήρωσε ένα τιτάνιο έργο. Αρκεί να λεχθεί
ότι μόνο για το Νομπέλ Φυσιολογίας και 
Ιατρικής, οι υποψήφιοι ήταν 380! Τελικά το
βραβείο δόθηκε - και μάλιστα ολόκληρο! -
στον 71 ετών Ιάπωνα Γιοσινόρι Οσούμι (Yo-
shinori Ohsumi), ο οποίος ανακάλυψε τους
μοριακούς μηχανισμούς της κυτταρικής αυ-
τοφαγίας. Στις 4/10 ήλθε ανακοίνωση των
βραβείων Φυσικής τα οποία εφέτος δόθηκαν
ίσως στο πιο δυσνόητο για τον μέσο άν-
θρωπο θέμα. Απονεμήθηκαν σε δύο Βρετα-
νούς, τον Ντέιβιντ Θούλες (David J. ou-
less) και τον Ντάνκαν Χάλντεϊν (F. Duncan,
M. Haldane), και έναν Σκωτσέζο, τον Μάικλ
Κόστερλιτζ (J. Michael Kosterlitz), οι οποίοι
περιέγραψαν με μαθηματικούς όρους τα
εξωτικά τοπία της ύλης όταν αυτή ψύχεται
στο απόλυτο μηδέν. Στις 5/10 τα βραβεία Χη-
μείας μοιράστηκαν και πάλι σε τρεις επιστή-
μονες (τα βραβεία μπορούν να δοθούν σε
έναν, δύο ή τρεις ερευνητές οι οποίοι πρέπει
να είναι εν ζωή). Ο Γάλλος Ζαν-Πιερ Σοβάζ
(Jean-Pierre Sauvage), ο Σκωτσέζος Φρέιζερ
Στόνταρντ (Sir J. Fraser Stoddart) και ο Ολ-
λανδός Μπερνάρ Φέρινγα (Bernard L. Fe-
ringa) μοιράζονται το βραβείο για τον σχε-
διασμό και τη σύνθεση μικροσκοπικών μο-
ριακών μηχανών (τα μεγέθη τους μετρούνται
σε νανόμετρα) που απ’ ό,τι φαίνεται θα κυ-
ριαρχήσουν στη ζωή μας. n

Βραβεία Νόμπελ σε ερευνητές

Ιδιαίτερη αναφορά στις μεγάλες επιτυ-
χίες των αθλητών του ΓΣΠ στους πρό-
σφατους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο

έκανε ο πρόεδρος του ΓΣΠ, Δώρος Ιωαννί-
δης, κατά τη λογοδοσία του, στη Γενική Συ-
νέλευση του Συλλόγου, τη Δευτέρα 17
Οκτωβρίου 2016.

Ο κ. Ιωαννίδης συγχάρηκε για το Ρίο τους
Απόστολο Παρέλλη, Δημήτρη Χονδροκούκη
και Λεοντία Καλλένου, χωρίς όμως να πα-
ραλείψει να αναφερθεί και στις επιτυχίες
τους εντός Κύπρου αλλά και τις επιτυχίες
των άλλων αθλητών του ΓΣΠ, όπως της Να-
ταλίας Ευαγγελίδου, η οποία κατέρριψε δύο
φορές φέτος το Παγκύπριο Ρεκόρ στα 800
μέτρα. Ο πρόεδρος του Συλλόγου μίλησε για
την επαγγελματική δουλειά που γίνεται από
τους προπονητές αλλά και τα στελέχη του
ΓΣΠ, ώστε να προσφέρονται στους αθλητές,
όλων των ηλικιών και επιπέδων, τα απαραί-
τητα εργαλεία ώστε να αποδίδουν το καλύ-
τερο των δυνάμεών τους. 

Ο Δώρος Ιωαννίδης, αναφέρθηκε, εξάλ-
λου, στην άριστη συνεργασία του ΓΣΠ με τα

σωματεία του ΑΠΟΕΛ και της Ομόνοιας για
τη χρήση του σταδίου ποδοσφαίρου και τη
συνεχή προσπάθεια του Συλλόγου για συν-
τήρηση και αναβάθμιση των εγκαταστάσεων
του, ώστε να ανταποκρίνονται στα υψηλό-
τερα ευρωπαϊκά κριτήρια.

Η Γενική Συνέλευση του ΓΣΠ ήταν και
εκλογική. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
απαρτίζεται από τους:

Δώρος Ιωαννίδης - Πρόεδρος 
Χριστόδουλος Συμεωνίδης - Αντιπρό-

εδρος Διοίκησης
Κώστας Κωνσταντινίδης - Αντιπρόεδρος

Οικονομικών
Γεώργιος Μιτσίδης - Γενικός Γραμματέας
Ανδρέας  Κωνσταντινίδης - Ταμίας
Δημήτρης Ιωάννου - Έφορος Αθλητισμού

Στίβου & Σταδίου
Σύμβουλοι: Ανδρέας Φωτιάδης, Κώστας

Σχίζας, Κωστάκης Κουτσοκούμνης, Αλέκος
Φιλίππου, Νεοκλής Λυσάνδρου, Ιάκωβος
Γαβάς, Πάρις Παπαέλληνας,  Στέλιος Γεωρ-
γίου, Δήμος Δήμου, Νικόλας Τασσύ, Γεώρ-
γιος Γεωργιάδης. n

Γενική Συνέλευση και νέο Δ.Σ. ΓΣΠ

Μάικλ Κόστερλιτζ. Γεν-
νήθηκε στη Βρετανία το
1942. Σήμερα είναι κα-
θηγητής στο Πανεπι-
στήμιο Μπράουν του
Νιου Τζέρσεϊ.

Γιοσινόρι Οσούμι. Γεν-
νήθηκε το 1945 στη
Φουκουγιόκα της Ιαπω-
νίας. Σήμερα εργάζεται
στο Τεχνολογικό Ινστι-
τούτο του Τόκιο.

Ντέιβιντ Θουλες. Γεν-
νήθηκε το 1934 στη
Σκωτία. Σήμερα είναι
επίτιμος καθηγητής του
Πανεπιστημίου της
Ουάσιγκτον στο Σιάτλ.

Ντάνκαν Χάλντεϊν. Γεν-
νήθηκε το 1951 στη
Βρετανία. Σήμερα είναι
καθηγητής στο Πανεπι-
στήμιο του Πρίνστον
στην Καλιφόρνια.
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Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ. 13

Μη ασφαλή προϊόντα που γνωστοποιούνται στο Σύστημα Gras-Rapex

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρε-
σίας Ανταγωνισμού και Προστασίας
Καταναλωτών τα πιο κάτω προϊόντα

παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την
ασφάλειά τους. 

1. Παιδικό σακάκι,
χώρα κατασκευής
Κίνα. Κίνδυνος στραγ-
γαλισμού από την πα-
ρουσία κορδονιών στην
περιοχή του λαιμού του
ενδύματος.

2. Παιδικό αμάνικο
μπουφάν, μάρκας
Young VERSACE,
χώρα κατασκευής Ιτα-
λία. Κίνδυνος στραγγα-
λισμού από την παρου-
σία κορδονιών στην πε-
ριοχή του λαιμού του

ενδύματος.
3. Παιχνίδι μπάνιου σε παπάκι, μάρκας Xi-

nhaiao / Jumbo, χώρα
κατασκευής Κίνα. Κίν-
δυνος πνιγμού ή ασφυ-
ξίας σε περίπτωση κα-
τάποσης ή αναρρόφη-
σης από την μύτη των
μικρών κομματιών που

αποσπούνται από το παιχνίδι.
4. Παιδικό σετ ρού-

χων, μάρκας Legendary
RIDERS CAVALIERI,
χώρα κατασκευής  Κίνα.
Κίνδυνος στραγγαλι-
σμού από την παρουσία
κορδονιών στην πε-
ριοχή του λαιμού του

ενδύματος.
5. Παιδικό μπικίνι, μάρκας LEONADO,

μοντέλο ART: χώρα
κατασκευής Κίνα.
Κίνδυνος τραυματι-
σμού από την παρου-
σία κορδονιών που
δένουν στο πίσω

μέρος του ενδύματος.
6. Παιδικό σετ ρού-

χων, μάρκας Franky
Village - INDE-
PENDT / Mikellides
Sports, χώρα κατα-
σκευής Κίνα. Κίνδυ-

νος στραγγαλισμού ή τραυματισμού από την
παρουσία κορδονιών στην περιοχή του λαι-
μού και της μέσης του ενδύματος.

7. Παιχνίδι σφυρίχτρα,
μάρκας Play Go, χώρα κα-
τασκευής Κίνα. Κίνδυνος
βλάβης της ακοής από τα
ψηλά επίπεδα έντασης του
ήχου που εκπέμπει το παι-
χνίδι.

8. Παιχνίδι πιστόλι, μάρ-
κας  YT, μοντέλο 2071M,
χώρα κατασκευής Κίνα. Κίν-
δυνος βλάβης της ακοής
από τα ψηλά επίπεδα έντα-
σης του ήχου που εκπέμπει
το παιχνίδι.

9. Παιχνίδι πιστόλι, μάρ-
κας  YT, μοντέλο 2080BN,
χώρα κατασκευής Κίνα. Κίν-
δυνος βλάβης της ακοής από
τα ψηλά επίπεδα έντασης
του ήχου που εκπέμπει το
παιχνίδι.

10. Παιχνίδι όπλο, μάρκας SC,
χώρα κατασκευής Κίνα. Κίνδυνος
βλάβης της ακοής από τα ψηλά επί-
πεδα έντασης του ήχου που εκπέμ-
πει το παιχνίδι.

11. Παιχνίδι σετ τοξοβολίας, μάρ-
κας Jumbo, χώρα κατασκευής Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κα-
τάποση των βεντούζων που απο-
σπώνται εύκολα από τα βέλη.

12. Μαγνητικό παιχνίδι ψαρέ-
ματος, μάρκας ATOSA, χώρα
κατασκευής Κίνα. Κίνδυνος
τραυματισμού, διάτρησης, λοί-
μωξης ή απόφραξης του εντέ-
ρου σε περίπτωση κατάποσης
περισσοτέρων του ενός μα-
γνήτη ή ενός μαγνήτη και ενός
μεταλλικού αντικειμένου που
είναι δυνατόν να έλξη το ένα το

άλλο.

13. Παιχνίδι σε μορφή χταποδιού, μάρ-
κας  FANTASTIKO,
χώρα κατασκευής Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού λόγω
μειωμένης αντοχής, με
αποτέλεσμα να σπάει
εύκολα και να απελευ-
θερώνει μικρά κομμάτια

τα οποία δύναται να καταποθούν εύκολα
από μικρά παιδιά.

14. Μουσικό παιχνίδι σε κιθάρα, μάρ-
κας Baby toys, χώρα κατασκευής Κίνα. Κίν-

δυνος στραγγαλι-
σμού από την πα-
ρουσία κορδονιού
στο παιχνίδι του
οποίου το μήκος

είναι μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο. Κίν-
δυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση μικρών
κομματιών που υπάρχουν στο παιχνίδι.

15. Ψησταριά , μάρ-
κας Supergrill, μον-
τέλο SUP 720N, χώρα
κατασκευής Κίνα. Κίν-
δυνος πυρκαγιάς και
εγκαυμάτων λόγω
ελαττωματικής κατα-
σκευής της ψησταριάς.

16. Παιχνίδι κουδουνίστρα,
άγνωστης μάρκας, χώρα κα-
τασκευής Κίνα. Κίνδυνος
βλάβης της ακοής από τα
ψηλά επίπεδα έντασης του
ήχου που εκπέμπει το παι-
χνίδι.

17. Παιχνίδι νεροπίστολο, μάρκας FAN-
TASTIKO, χώρα κα-
τασκευής Κίνα. Κίν-
δυνος ασφυξίας του
παιδιού λόγω του
ότι η συσκευασία
έχει πάχος μικρό-

τερο του επιτρεπόμενο ορίου. 
Συστάσεις - Προειδοποιήσεις

Τα πιο πάνω προϊόντα, είτε παρόμοια είναι
πιθανό να βρίσκονται στην αγορά της Κύ-
πρου και να απειλούν άμεσα την υγεία και
ασφάλεια των καταναλωτών και κυρίως των
παιδιών. Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και
Προστασίας Καταναλωτών έχει ήδη αρχίσει

εντατικούς ελέγχους της αγοράς για τυχόν
εντοπισμό των προϊόντων. Στην περίπτωση
που εντοπισθούν τέτοια προϊόντα θα προ-
χωρήσει με δέσμευση και απόσυρσή τους. 

Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστα-
σίας Καταναλωτών καλεί τους εισαγωγείς,
διανομείς, πωλητές ή καταναλωτές που
τυχόν κατέχουν τέτοια προϊόντα να σταμα-
τήσουν αμέσως τη διάθεση ή τη χρήση τους
και να ειδοποιήσουν την Υπηρεσία. 
Επικοινωνία

Για περαιτέρω πληροφορίες ή για υποβολή
καταγγελίας οι καταναλωτές μπορούν να
επικοινωνούν στα τηλέφωνα:

• Γραμμή Καταναλωτή 1429
• Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας 22867309,

22867377 και 22867130 
• Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού 25819150
• Επαρχιακό Γραφείο Πάφου 26804613
• Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας /Αμμοχώ-

στου 24816160. n
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ΗΑΕΚ κράτησε την κορυφή… Ναι μεν ο ΑΠΟΕΛ στα-
μάτησε το νικηφόρο σερί της ΑΕΚ (οκτώ συνεχείς
νίκες) όμως δεν ήταν αρκετό, αφού η ομάδα της Λάρ-

νακας, έστω και με την ισοπαλία (1-1), παράμεινε για μια
ακόμη αγωνιστική μόνη στην κορυφή του βαθμολογικού πί-
νακα, και στο +2 από τους γαλαζοκίτρινους της Λευκωσίας.
Η ΑΕΚ είναι στους 25 βαθμούς, που τους πήρε με οκτώ νίκες
και μία ισοπαλία, ενώ ο ΑΠΟΕΛ έχει 23 βαθμούς με επτά
νίκες και δύο ισοπαλίες.

Έγινε ένα καλό ντέρμπι στο ‘ΑΕΚ Αρένα’, με δύναμη,
πάθος, αλλά και ποιότητα, που κράτησε αμείωτο το ενδια-
φέρον των 6 χιλιάδων περίπου φιλάθλων μέχρι το τελευταίο
σφύριγμα. Ένα αποτέλεσμα δίκαιο, βάσει αποτελέσματος και
ευκαιριών, με εναλλασσόμενη την υπεροχή, με το ΑΠΟΕΛ
να είναι πιο επικίνδυνος στα τελευταία στάδια του αγώνα,
μάλιστα έχασε και δύο μεγάλες ευκαιρίες με τους Μπερτόλιο
και Σωτηρίου.

Η επόμενη μέρα βρίσκει την ΑΕΚ να προετοιμάζεται για
το επόμενο ντέρμπι και πάλι στο ‘ΑΕΚ Αρένα’. Αυτή τη φορά
θα έχει για αντίπαλό του την σκληροτράχηλη και πολύ φι-
λόδοξη για φέτος ΑΕΛ. Από τον αγώνα έφυγε με σοβαρό
τραυματισμό ο Τομάς της ΑΕΛ και αφήνει ένα μεγάλο κενό
στο χώρο του κέντρου.

Ο ΑΠΟΕΛ δεν έχει χρόνο για… ξεκούραση, πέρασε το
ντέρμπι με την ΑΕΚ και αύριο Πέμπτη πανέτοιμος στο κα-
τάμεστο ΓΣΠ θα φιλοξενήσει την Ελβετική ομάδα, σε ένα
παιχνίδι ‘ο Θάνατός σου, η Ζωή μου’. Οι γαλαζοκίτρινοι θέ-
λουν τη νίκη όσο τίποτε άλλο, αφού με επιτυχία θα πάρουν
το εισιτήριο για τους ‘32’ του Γιουρόπα Λιγκ και μαζί με τον
Ολυμπιακό Πειραιώς θα είναι στην κλήρωση της επόμενης
φάσης. Για την ιστορία να αναφέρουμε και τους σκόρερ που
και στα δύο γκολ περιείχαν την τύχη.

Ο ΑΠΟΕΛ προηγήθηκε στο 60΄ με τον Βινίσιους μετά από
‘σύγκρουση’ δύο αμυντικών και του τερματοφύλακα, η
μπάλα βρέθηκε προς την πορεία του τέρματος και παλλη-
καρίσια ο παίκτης των γαλαζοκιτρίνων την έστειλε στα δί-
κτυα.

Η ΑΕΚ ισοφάρισε στο 66΄, όταν η κεφαλιά του Μοϊσόφ
βρήκε τον Άλβες στο κεφάλι και η μπάλα κατέληξε στα δί-
κτυα του ΑΠΟΕΛ. Έτσι έγινε το 1-1, που ήταν και το τελικό
αποτέλεσμα.
Χαρτονομίσματα για Κρίστιανσεν

Αναμφισβήτητα κεντρικό πρόσωπο του αγώνα ήταν ο
Τόμας Κρίστιανσεν. Την ώρα που ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ
κατευθυνόταν προς τον πάγκο της ομάδας του, λίγο πριν
από την έναρξη του αγώνα, οπαδοί της ΑΕΚ στη δυτική εξέ-
δρα έριξαν προς το μέρος του μεγάλο αριθμό ψεύτικων χαρ-
τονομισμάτων που στο μέσο είχαν τη φωτογραφία του
πρώην προπονητή της ομάδας τους, θέλοντας να στείλουν
το μήνυμα τους για την πρόσληψη του από το ΑΠΟΕΛ.
Η ΑΕΖ της… έκοψε τη φόρα

Την ευκαιρία να πιάσει το ΑΠΟΕΛ στην 2η θέση και να
μειώσει την απόσταση από την ΑΕΚ στους δύο βαθμούς
έχασε η ΑΕΛ, η οποία… έκανε χαρακίρι με την ΑΕΖ (1-1), η
οποία ‘κτύπησε’ σε νεκρό χρόνο (90+3΄) με τον Σάσι και ενώ
από το 62΄ έπαιζε με δέκα παίκτες.

Η ΑΕΖ πήρε έναν πολύτιμο βαθμό κόντρα στην ΑΕΛ, η
οποία προηγήθηκε με τον Σόουζα στο 68΄. Ήταν μια απρό-
σμενη εξέλιξη με τους ποδοσφαιριστές του Πάμπου Χριστο-
δούλου να μην πιστεύουν πως έχασαν δύο βαθμούς…
Επέστρεψε στις νίκες το Τριφύλλι

Η Ομόνοια επανήλθε στις επιτυχίες και χωρίς να δυσκο-
λευτεί ιδιαίτερα, πήρε την πέμπτη της νίκη στο πρωτάθλημα,
επικρατώντας τον Άρη στο σχεδόν άδειο λόγω τιμωρίας ΓΣΠ
με 3-1 και διατηρήθηκε μόνη στην 4η θέση του βαθμολογικού
πίνακα με 18 βαθμούς.

Αντίθετα τα αισθήματα για την ομάδα της Λεμεσού, πα-
ρότι σκόραρε το πρώτο της γκολ μετά τις 11 Σεπτεμβρίου,
ούτε αυτή τη φορά κατάφερε να πάρει την πρώτη της νίκη,
δέχτηκε την πέμπτη της (και τρίτη συνεχόμενη) ήττα και πα-
ρέμεινε στην προτελευταία θέση με τέσσερις βαθμούς.
Είχε κέφια ο Εθνικός…

Όσα έχασε στο ΓΣΠ τα έβαλε μια εβδομάδα μετά ο Εθνι-
κός! Στην καλύτερη φετινή της εμφάνιση, η ομάδα της Άχνας

επικράτησε της Καρμιώτισσας με το
επιβλητικό 4-2 στο Δασάκι και προ-
σβλέπει σε καλύτερες μέρες. Η
Καρμιώτισσα δεν ανταποκρίθηκε
στον αγώνα και μοιραία δέχθηκε τη
συντριβή, μετά από τρεις συνεχόμε-
νες νίκες. Τοπ-σκόρερ, ο Κατσα-
ράβα, αφού σημείωσε σε 26 λεπτά
τέσσερα γκολ, στο καλύτερο του
παιχνίδι με τη φανέλα του Εθνικού.
Η πιο γλυκιά νίκη

Δεινοπάθησε, αλλά πήρε το ζη-
τούμενο ο Απόλλωνας κόντρα στη
Δόξα πετυχαίνοντας, για πρώτη
φορά φέτος, δεύτερη σερί νίκη. Εκ-
μεταλλεύτηκε έτσι με τον καλύτερο
τρόπο την ισοπαλία στο ντέρμπι
κορυφής ανάμεσα σε ΑΕΚ και

ΑΠΟΕΛ και την γκέλα της ΑΕΛ, μειώνοντας την απόσταση
από τους πρωτοπόρους. Χρυσός σκόρερ στο 90΄ ο Βινίσιους
με κεφαλιά.
Ολοταχώς για 6άδα η Νέα Σαλαμίνα

Σημαντικό διπλό πέτυχε η Νέα Σαλαμίνα, κερδίζοντας 
2-1 μέσα στο ‘Αντώνης Παπαδόπουλος’ τον Ερμή. Με το τρί-
ποντο αυτό οι Ερυθρόλευκοι βελτίωσαν την βαθμολογική
τους θέση, ενώ αυτή ήταν η πρώτη φετινή εντός έδρας ήττα
(και οι πρώτες απώλειες εντός έδρας) για την ομάδα της
Αραδίππου.
Νίκη με ανατροπή η ‘Κυρία’

Η Ανόρθωση νίκησε 2-1 την Αναγέννηση Δερύνειας στο
‘Τάσος Μάρκου’ στο ντεμπούτο του Ρόνι Λέβι φτάνοντας
στη δεύτερη επιτυχία της τη φετινή χρονιά. Οι γηπεδούχοι
προηγήθηκαν, με την ‘Κυρία’ να ανατρέπει το ματς με γκολ
του Πελέ και του Ίσμα.
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ…

Μεγάλο ντέρμπι έχουμε και στην 10η αγωνιστική, αφού ξε-
χωρίζει το παιχνίδι μεταξύ της ΑΕΚ και της ΑΕΛ, που θα διε-
ξαχθεί στο ‘ΑΕΚ-Αρένα’. Η δεύτερη στην βαθμολογία ομάδα
του ΑΠΟΕΛ θα φιλοξενήσει την Κυριακή στο ΓΣΠ την Καρ-
μιώτισσα. Η Ομόνοια θα έχει εκτός το Σάββατο την ΑΕΖ και
την ίδια μέρα ο Άρης στο Τσίρειο θα έχει για αντίπαλό του
τον Ερμή. 

Την Κυριακή η Ανόρθωση στο ‘Αντώνης Παπαδόπουλος’
θα φιλοξενήσει τη Δόξα Κατωκοπιάς, η Νέα Σαλαμίνα την
Αναγέννηση και τέλος ο Απόλλωνας στο Τσίρειο τον Εθνικό
Άχνας. 

Να θυμίσουμε ότι το πρωτάθλημα θα διακοπεί για το Σαβ-
βατοκυρίακο 12 και 13 Νοεμβρίου, αφού θα έχουμε τον
αγώνα της Εθνικής μας με το Γιβραλτάρ.

Το πρωτάθλημα θα επαναρχίσει το Σαββατοκυρίακο 
19-20 Νοεμβρίου με τους αγώνες της 10ης αγωνιστικής που
είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, αφού περιλαμβάνει δύο
ντέρμπι. Συγκεκριμένα η ΑΕΛ θα φιλοξενήσει στο Τσίρειο
το ΑΠΟΕΛ το Σάββατο και η Ομόνοια την Κυριακή στο
ΓΣΠ της ΑΕΚ Λάρνακας.
ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Ασταμάτητη η Αλκή

Δεν σταματά πουθενά η Αλκή Ορόκλινης. Πέτυχε σπου-
δαία νίκη, που της δίνει μεγάλη δυναμική ενόψει της συνέ-
χειας στο πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας. Δάμασε μέσα στο
Παφιακό, στο ντέρμπι κορυφής της 7ης αγωνιστικής, την
Πάφο με 2-0 και απολαμβάνει πλέον την μοναξιά στην κο-
ρυφή της βαθμολογίας.

Η Πάφος δεν μπόρεσε να βάλει… φρένο στην ξέφρενη
πορεία της ‘Αθάνατης’ και μοιραία δέχθηκε και την πρώτη
της ήττα, διατηρώντας πάντως την καλύτερη αμυντική
γραμμή από τις 14 ομάδες που συμμετέχουν.

Συγκεκριμένα η Αλκή έχει 19 βαθμούς και την καλύτερη
επίθεση με 21 γκολ και τέσσερα κατά. Ακολουθεί η Πάφος με
16 γκολ και  τρία κατά και στην 3η θέση είναι η Αγία Νάπα
που νίκησε εκτός έδρας την ΕΝΑΔ Π. Χρυσοχούς με 3-1, με
15 βαθμούς και 16 τέρματα υπέρ και έξι κατά. Να θυμίσουμε
ότι η Αλκή και η Αγία Νάπα είναι και οι μόνες αήττητες στο
πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας.

Το αποτέλεσμα του ντέρμπι δεν εκμεταλλεύτηκε ούτε η
Ένωση Παραλιμνίου, ούτε και ο Ολυμπιακός για να μει-
ώσουν τη διαφορά από την Πάφο, αφού δέχθηκαν οδυνηρές
ήττες, εντός έδρας. Το Παραλίμνι έχασε στην έδρα του από
τον Εθνικό Άσσιας με 0-1 και περιορίστηκε στην 4η θέση με
14 βαθμούς. Αυτή ήταν και η πρώτη ήττα της Ένωσης στο
πρωτάθλημα.

Οι μαυροπράσινοι της Λευκωσίας έχασαν στο Μακάρειο
από την ΠΑΕΕΚ Κερύνειας με 0-1 και παρέμειναν στην 5η

θέση με 12 βαθμούς. Για τον Ολυμπιακό ήταν η πρώτη ήττα
στο πρωτάθλημα.

Την 4η θέση με 10 βαθμούς την μοιράζονται από κοινού ο
Ακρίτας Χλώρακας και ο ΑΣΙΛ Λύσης. Η Χλώρακα έφερε
ισοπαλία 1-1 εκτός με την Ε.Ν. Παρεκκλησιάς, ενώ οι Λυ-
σιώτες δάμασαν εκτός έδρας την Ομόνοια Αραδίππου που
είναι μόνη στον πυθμένα της βαθμολογίας με μόνο δύο βαθ-
μούς με 0-2. Ανεβαίνει βαθμολογικά ο Οθέλλος και προ-
σπαθεί να πλησιάσει τις ομάδες που βρίσκονται στις προνο-
μιούχες θέσεις. Κέρδισε στην Αθηένου το ΘΟΪ Λακατάμιας
με 2-1 και ανέβηκε στην 8η θέση με 8 βαθμούς.
Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Αλλαγή… σκυτάλης

Νέα δεδομένα έφερε η 7η αγωνιστική στην Γ΄ Κατηγορία,
αφού η ΜΕΑΠ Π. Χωρίου νίκησε τον Εθνικό Λατσιών  με 
1-0 και τον έριξε για πρώτη φορά από την κορυφή της βαθ-
μολογίας και τον περιόρισε στην 3η θέση με 12 βαθμούς, μαζί
με άλλες δύο ομάδες. Τον Διγενή Ορόκλινης που κέρδισε με
4-0 την ΑΕΝ και την Ορμήδεια που νίκησε εκτός έδρας τον
Αχυρώνα Λιοπετρίου με 1-2.

Την κορυφή μοιράζονται δύο ομάδες με 14 βαθμούς. Η
ΜΕΑΠ Π. Χωρίου και η Ξυλοτύμπου που νίκησε εκτός έδρας
τον Διγενή Μόρφου με 0-2.

Πρώτη νίκη για τον Λειβαδιακό/Σαλαμίνα επί του Χαλ-
κάνορα με 3-1, ως επίσης της Ε.Ν. Διγενή Ύψωνα επί της Πέ-
γειας με 2-0. Τέλος η Ολυμπιάδα Λυμπιών και η ΑΠΕΠ εξήλ-
θαν ισόπαλοι χωρίς τέρματα (0-0).
ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ξεφεύγει ο Ονήσιλος

Μεγάλωσε τη διαφορά από τους διώκτες του στην Επίλε-
κτη Κατηγορία ο Ονήσιλος μετά τους αγώνες της 7ης αγωνι-
στικής. Η ομάδα της Σωτήρας κέρδισε τον Σπάρτακο Κιτίου
με 2-0 και έφθασε τους 18 βαθμούς, ενώ η δεύτερη ΑΠΕΑ
Ακρωτηρίου δέχθηκε την ήττα από τον Φοίνικα 0-1 και
έμεινε στους 14 βαθμούς.

Δύο ομάδες μοιράζονται την 3η και 4η θέση με 13 βαθμούς.
Ο Κούρρης που κέρδισε τον Φρέναρος με 5-3 και ο νεοφώ-
τιστος ΑΤΛΑΣ Αγλαντζιάς που νίκησε με 2-1 τη Δόξα Πα-
λιομετόχου. Ακολουθεί ο Κόρνος στην 5η θέση με 12 βαθ-
μούς που έφερε ισοπαλία εκτός έδρας 1-1 με τον Λένα Λε-
μεσού. Ισοπαλία 2-2 έφερε και η Αμαθούς με την Κολώνη
Γεροσκήπου.
Φουλ για πρόκριση

Ο ΑΠΟΕΛ είναι… εδώ! Ο Δανός κόουτ θέλει να πάρει τη
ρεβάνς της ήττας στη Βέρνη, ξέροντας μάλιστα πως αν κα-
ταφέρει να οδηγήσει την ομάδα του στη νίκη και στους 9
βαθμούς τότε αγκαλιάζει την πρόκριση αφού θα ξεφύγει από
τους Ελβετούς 5 ολόκληρους βαθμούς, δύο αγωνιστικές πριν
το τέλος.

Με όλους τους ποδοσφαιριστές που είναι ετοιμοπόλεμοι,
ο Κρίστιανσεν θα προσπαθήσει να διορθώσει τα λάθη στη
Βέρνη και μέσα στο καυτό ΓΣΠ να οδηγήσει το ΑΠΟΕΛ στη
νίκη – πρόκριση στους 32 του Γιουρόπα Λιγκ.
Το οικονομικό είναι έξτρα κίνητρο…

Οι προεκτάσεις ενδεχόμενης πρόκρισης θα αγγίζουν και
σημαντικά μάλιστα το οικονομικό μέρος.

Πρόκριση και η 1η θέση σημαίνει 600 χιλιάδες μπόνους
αφού είναι 200 η πρόκριση και 400 η πρωτιά στον όμιλο.
Πρόκριση και η 2η θέση σημαίνει 400 χιλιάδες μπόνους, αφού
είναι 200 η πρόκριση και 200 η κατάκτηση της 2ης θέσης.

Σημειώνουμε επίσης ότι αν το ΑΠΟΕΛ νικήσει αύριο Πέμ-
πτη θα πάρει 360 χιλιάδες ευρώ, ενώ η ισοπαλία φέρνει 120
χιλιάδες. Η εταιρεία, έχει ήδη ενισχυθεί με 720 χιλιάδες ευρώ
από τη μέχρι τώρα πορεία και τις νίκες επί Αστάνα και Ολυμ-
πιακό Πειραιώς. n

Η ΑΕΚ κράτησε την κορυφή… Φουλ για πρόκριση ο ΑΠΟΕΛ
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Tι είπαν... Tι έγραψαν
Πολλές ανησυχίες όσον αφορά το κυπριακό

δεν έχουν έδαφος και δεν δικαιολογούνται.

Νίκος Αναστασιάδης,

Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Έφθασε επιτέλους ο καιρός να εργαστούμε
όλοι για να επανενώσουμε τη μοιρασμένη
μας πατρίδα.
Αβέρωφ Νεοφύτου,
Πρόεδρος του ΔΗΣΥ.

Η συνάντηση στην Ελβετία θα καθορίσει τα

περαιτέρω βήματα στο Κυπριακό.

Άντρος Κυπριανού,

ΓΓ του ΑΚΕΛ.

Η ιδιότητα του κράτους μέλους της ΕΕ είναι

η καλύτερη εγγύηση για την ασφάλεια.

Φεντερίκα Μονγκερίνι,

Επικεφαλής Ευρωπαϊκής Διπλωματίας.

Η Ρωσία δεν έχει άλλη επιλογή παρά να εκ-
καθαρίσει τη «φωλιά των τρομοκρατών»
στο Χαλέπι.
Βλαντιμίρ Πούτιν,
Πρόεδρος της Ρωσίας.

Ο επόμενος πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας
θα είναι «ο τελευταίος», διότι το Ισραήλ θα
«αφανίσει» το ισλαμιστικό κίνημα.
Άβιγκντορ Λίμπερμαν,
Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ.

Η βρετανική κυβέρνηση δεν έχει επιλέξει τη
γραμμή του «σκληρού» Brexit, που θα την
οδηγούσε όχι μόνον εκτός ΕΕ, αλλά και
εκτός κοινής αγοράς.
Τερέζα Μέι,
Πρωθυπουργός της Βρετανίας.

Οι πρόσφατες δηλώσεις της βρετανικής κυ-
βέρνησης και ο τρόπος με τον οποίο προ-
σεγγίζει την έξοδο από την ΕΕ προκαλούν
σοβαρές ανησυχίες.
Νίκολα Στέρτζον, 
Πρωθυπουργός της Σκωτίας.

μοιράζει εκατομμύρια
βοηθά τον τόπο μας

Tο Kρατικό Λαχείο

Ευρωπαϊκή και διεθνής εκστρατεία 
Να προστατευθούν πρόσωπα που αποκαλύπτουν 
διαπλοκή και διαφθορά σε πανευρωπαϊκή βάση  

Συνολικά 44 ευρωπαϊκές και διεθνείς συνδικαλιστικές
οργανώσεις  και ΜΚΟ άνοιξαν με κοινή τους δήλωση
την εκστρατεία που ζητά από  την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση

την προστασία ατόμων που διοχετεύουν πληροφορίες για
διαπλοκή και διαφθορά. Η πρωτοβουλία των οργανώσεων
αποτελεί απάντηση στην οδηγία της ΕΕ για προστασία των
μυστικών του εμπορίου που προβάλλεται και ως θέση της
υπεράσπισης στις δίκες για φοροαποφυγή στο Λουξεμ-
βούργο. 

Πιο συγκεκριμένα οι οργανώσεις επισημαίνουν ότι πολύ
συχνά πρόσωπα που δίδουν πληροφορίες για παρανομίες
διακινδυνεύουν να κληθούν να καταβάλουν ψηλά πρόστιμα
επειδή αποκάλυψαν μυστικά των επιχειρήσεων στις οποίες

εργοδοτούνται. Όμως η πληροφόρηση αυτή αποτελεί ου-
σιώδες στοιχείο για να αποκαλυφθούν  παράνομες δραστη-
ριότητες,  διαφθορά, ενέργειες  αντίθετες με το δημόσιο συμ-
φέρον και απειλή για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια. 

Η πληροφόρηση αυτή σώζει ζωές, προωθεί την προστα-
σία του περιβάλλοντος και διασώζει επίσης τεράστια ποσά
χρημάτων. Είναι επείγουσα η ανάγκη να θεσπισθεί κοινοτική
νομοθεσία για την προστασία αυτών των προσώπων. Η πλη-
ροφόρηση αυτή στις περισσότερες περιπτώσεις εντάσσεται
στα  δικαιώματα των εργαζομένων. Πέραν τούτου σε πολλές
περιπτώσεις οι πληροφοριοδότες δεν είναι καν εργοδοτού-
μενοι των οργανισμών που καταγγέλλονται. Προκύπτει επο-
μένως ανάγκη για προστασία όχι μόνο των εργοδοτουμένων
αλλά και όλων των υπολοίπων. 

Η ανακοίνωση των οργανώσεων προσθέτει:
- Καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  να δραστηριοποιηθεί

επειγόντως για να καταθέσει προτάσεις για πανευρωπαϊκή
νομοθεσία για την προστασία των προσώπων αυτών η οποία
να καλύπτει ευρύ κύκλο ομάδων και κατηγοριών δράσης
τους. 

- Καλούμε και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να υποστηρίξει
την πρωτοβουλία ώστε να διασφαλισθεί πανευρωπαϊκή προ-
στασία. 

- Καλούμε την Ευρωβουλή να συνεχίσει να απαιτεί προ-
στασία των πληροφοριοδοτών αυτής της κατηγορίας και να
στηρίξει πρωτοβουλίες που θα διασφαλίσουν την πανευρω-
παϊκή προστασία. n

Επίδομα Τέκνου και Μονογονεϊκές Οικογένειες

Το Υπουργείο Εργασίας, ενημέρωσε τον Ιούλιο 2016
τις οικογένειες με ένα ή δύο τέκνα ότι για τη φετινή
χρονιά, το εφάπαξ ποσό του επιδόματος τέκνου θα αρ-

χίσει να καταβάλλεται από τον Οκτώβριο, για αιτήσεις που
θα υποβάλλονταν το συντομότερο δυνατόν, εφόσον ολο-
κληρωνόταν η εξέτασή τους από την Υπηρεσία Διαχείρισης
Επιδομάτων Πρόνοιας.

Ως αποτέλεσμα της ρύθμισης αυτής, που εφαρμόζεται για
δεύτερη χρονιά, με την πληρωμή που θα γίνει στα τέλη
Οκτωβρίου 2016, θα καταβληθεί το εφάπαξ επίδομα τέκνου
σε 26.000 περίπου δικαιούχες μονότεκνες/δίτεκνες οικογέ-
νειες, που είχαν υποβάλει ορθά συμπληρωμένες τις αιτήσεις

τους μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου 2016.
Στην επόμενη πληρωμή του επιδόματος τέκνου που θα

γίνει στο τέλος Νοεμβρίου 2016, εκτιμάται ότι θα είναι εφι-
κτό να καταβληθεί το επίδομα σε πολλές χιλιάδες επιπρό-
σθετες μονότεκνες/δίτεκνες οικογένειες. Ενημερωτικά, ανα-
φέρεται, ότι για το έτος 2015, είχαν εγκριθεί συνολικά 47.000
αιτήσεις που υποβλήθηκαν από οικογένειες με ένα ή δύο
τέκνα. 

Σημειώνεται, επίσης, ότι ήδη σε μηνιαία βάση καταβάλλε-
ται επίδομα τέκνου, σε 16.500 τρίτεκνες και πολύτεκνες οι-
κογένειες και επίδομα μονογονιού σε 9.000 μονογονεϊκές οι-
κογένειες. n

Η καθιερωμένη αιμοδοσία στο Υπουργείο Εργασίας 

Στα πλαίσια της
κοινωνικής προ-
σφοράς του προ-

σωπικού του  Υπουρ-
γείου Εργασίας, Πρό-
νοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων πραγματο-
ποιήθηκε την περα-
σμένη Τετάρτη η καθιε-
ρωμένη ετήσια αιμοδο-
σία σε ανταπόκριση και
στις μεγάλες ανάγκες
της  Τράπεζας Αίματος. 

Το Υπουργείο ευχαρι-
στεί τους αιμοδότες συ-
ναδέλφους για τη συ-
νεπή προσφορά τους και
το ιατρικό προσωπικό
του Ιατρικού Κέντρου
του Δήμου ́ Εγκωμης για
τη δική του συνεργασία  για την πραγματοποίηση της αιμοδοσίας. για την προσφορά τους n

Ζητούν και τη βοήθεια του Ευρωκοινοβουλίου.


