
Στο Μοντ-Πελεράν της Ελβετίας συνεχίζονται οι συ-
νομιλίες ανάμεσα στον πρόεδρο της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη και τον Τουρκοκύ-

πριο ηγέτη κ. Μουσταφά Ακιντζί και ευελπιστούμε η
συνάντηση αυτή να αποτελέσει ένα σταθερό βήμα προόδου
προς μια τελική λύση. 

Ο ΓΓ του ΟΗΕ κ. Μπαν Γκι Μουν, ο οποίος παρέστη στο
τελετουργικό για την έναρξη των διαπραγματεύσεων, προ-
έβη σε αποτίμηση της κατάστασης πραγμάτων επί των έξι
κεφαλαίων του Κυπριακού, με πιο ειδική αναφορά στο περι-
ουσιακό και το εδαφικό, στα οποία κατά γενική ομολογία
υπάρχουν οι πιο ουσιαστικές διαφωνίες. Επίσης αναφέρθηκε
στο θέμα της εφαρμογής της λύσης, στην πρώτη ημέρα υλο-
ποίησής της και στην οικονομική πτυχή ως θέματα τα οποία
πρέπει να διευθετηθούν. Για το θέμα της ασφάλειας σημεί-
ωσε τη διαφωνία των δυο πλευρών, αλλά και ότι συμφωνούν
πως το σύστημα του 1960 δεν είναι η βάση για το θέμα αυτό
και πως η ασφάλεια της μιας πλευράς δεν πρέπει να είναι σε
βάρος της άλλης. 

Στη συνέχεια πήραν το λόγο διαδοχικά, για δέκα περίπου
λεπτά ο καθένας, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης και ο κ. Ακιν-
τζί, οι οποίοι προέβησαν σε πολιτικές τοποθετήσεις χωρίς
ωστόσο να μπουν στην ουσία των κεφαλαίων, όπως έκανε
και ο ΓΓ.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασιών η ουσιαστική δια-
πραγμάτευση μεταξύ των δυο πλευρών ξεκίνησε τη Δευτέρα
στις 17:30 τοπική ώρα με τη συμμετοχή τριμελών αντιπρο-
σωπειών των Ηνωμένων Εθνών, της ελληνοκυπριακής και
της τουρκοκυπριακής πλευράς, υπό τον Ειδικό Σύμβουλο
του ΓΓ για την Κύπρο, Έσπεν Μπαρθ Έιντε, τον Πρόεδρο
Αναστασιάδη και τον κ. Ακιντζί, αντίστοιχα. 

Η διαπραγμάτευση άρχισε με τα εκκρεμούντα ζητήματα
των τεσσάρων κεφαλαίων που έχουν συζητηθεί (διακυβέρ-
νηση, περιουσιακό, οικονομία και ΕΕ) τα οποία συνδέονται
με το εδαφικό και θα συνεχιστεί μέχρι την Παρασκευή 11
Νοεμβρίου 2016.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ειδικός σύμβουλος του ΓΓ του
ΟΗΕ Έσπεν Μπαρθ Έιντε, δήλωσε επανειλημμένα  ότι η συ-
νάντηση της Ελβετίας δεν είναι το τέλος της διαδρομής και
ότι το ζητούμενο από τις διαβουλεύσεις στην Ελβετία είναι
να σταλεί ένα ισχυρό μήνυμα προόδου.

«Η Κύπρος μπορεί να επανενωθεί», σημείωσε χαρακτηρι-
στικά, μιλώντας για πολύ ισχυρή διεθνή υποστήριξη στις συ-
νομιλίες. Ως ειδοποιό διαφορά από την περίοδο του σχεδίου
Ανάν, υπογράμμιζε το γεγονός ότι το υπό διαμόρφωση απο-
τέλεσμα συνιστά αποκλειστικά προϊόν διαπραγμάτευσης
μόνο μεταξύ της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπρια-
κής πλευράς.

Η δική μας πλευρά πήγε στην Ελβετία προετοιμασμένη να

θέσει τις δικές της θέσεις με βάση το διεθνές δίκαιο και την
επιθυμία για μια λύση βιώσιμη και λειτουργική που θα είναι
αποδεκτή από ολόκληρο τον Κυπριακό λαό, ώστε να εδραι-
ωθεί πορεία ευημερίας για το σύνολο. 

Είναι χαρακτηριστική η δήλωση με την οποία ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης έκλεισε τη δημο-
σιογραφική διάσκεψη του την περασμένη Παρασκευή: 

«Απευθυνόμενος στον κυπριακό λαό, Ελληνοκύπριους και
Τουρκοκύπριους, θέλω να επαναλάβω πως μεταβαίνω στην
Ελβετία και με την αποφασιστικότητα και με την πολιτική
βούληση να εργαστώ, όπως μέχρι σήμερα, δημιουργικά προ-
κειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες όλου του λαού,
και Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Να δημιουργή-
σουμε συνθήκες έτσι ώστε, επιτέλους, να ξεπεράσουμε τα
σημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και οι δύο κοι-
νότητες. Ταυτόχρονα, θέλω να διαβεβαιώσω την κοινότητα
για την οποία διαπραγματεύομαι ότι δεν παραγνωρίζω τις
ανησυχίες που υπάρχουν μέσα στον λαό και θα δώσω το
άπαν των δυνάμεών μου προκειμένου να επιτύχουμε μια
λύση, και αυτό απευθύνεται και προς τους Τουρκοκύπριους,
που δεν θα δημιουργεί νικητές ή θα αφήνει ηττημένους. Θα
πρέπει να είναι μια αξιοπρεπής, για όλους μας, λύση που θα
δημιουργεί ένα κράτος με προοπτική. Θέλω να το επανα-
λάβω: Επιθυμία μας είναι να λυθεί το συντομότερο δυνατό
και, αν υπάρχει η καλή θέληση και η καλή βούληση και η ίδια
πολιτική διάθεση και από την Τουρκία και την τουρκοκυ-
πριακή ηγεσία, γιατί όχι και πριν το τέλος του 2016». 

Από δικής μας πλευράς εκφράζουμε τις ευχές και την
προσδοκία για επιτυχία των συνομιλιών στο Mont Pelerin
της Ελβετίας. Επαναβεβαιώνουμε επίσης την ετοιμότητά μας
να εργαστούμε με όλες μας τις δυνάμεις για να πετύχουμε
μια λύση που να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και ανη-
συχίες και των δύο κοινοτήτων. Μια λύση λειτουργική, βιώ-
σιμη και διαρκή που θα διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώ-
ματα του συνόλου των Κυπρίων πολιτών. n
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ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ

Αγαπάς την Κύπρο;

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

Ευχές και προσδοκίες για τις συνομιλίες στην Ελβετία

Άρθρο του Αντώνη Καρακούση στο ΒΗΜΑ για
τις προοπτικές της νέας Ελληνικής Κυβέρνη-
σης στη νέα μάχη για σταθεροποίηση των δυ-
νάμεων της.   σελ. 3

Η τελευταία μάχη του κ. Τσίπρα

Η βρετανίδα Πρωθυπουργός αποφασι-
σμένη να εφαρμόσει το χρονοδιάγραμμα
της για το Brexit άσχετα από τη δικαστική
απόφαση.   σελ. 11

Τερέζα Μέι για την απόφαση για το Brexit

Ιδρύεται η Κυπριακή Ακαδημία
Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών
που θα αναδείξει την αριστεία, την
πνευματική πρόοδο και τα επι-
τεύγματα της χώρας μας.   σελ. 12

Δημιουργείται Κυπριακή Ακαδημία 
Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών
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Υπηρεωριακή αποζημίωση για όσους
εργάστηκαν κατά την 28η Οκτωβρίου

Ανακοίνωση του Υπουργείου Εργα-
σίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων αναφέρει ότι σύμφωνα

με την περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας
Καταστημάτων και των Όρων Απασχόλησης
των Υπαλλήλων τους Νομοθεσία, όλα τα Γε-
νικά Καταστήματα κατά την 28η Οκτωβρίου
2016 μπορούσαν να παραμείνουν ανοιχτά.

Τονίζεται ότι, με βάση την υπό αναφορά
Νομοθεσία η 28η Οκτωβρίου 2016 είναι
αργία για τους υπαλλήλους καταστημάτων

και, ως εκ τούτου, οι υπάλληλοι που εργά-
στηκαν στα καταστήματα που έμειναν ανοι-
χτά θα πρέπει να αποζημιωθούν για την
ημέρα αυτή με αναλογία 1:2 για κάθε ώρα
εργασίας. 

Επισημαίνεται ότι, το Υπουργείο Εργα-
σίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
θα διεξάγει ελέγχους των πληρωμών που κα-
ταβλήθηκαν στους εργαζόμενους, έτσι ώστε
να διασφαλιστούν τα δικαιώματά τους. n

Από την Επίσημη Εφημερίδα
ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

Η Έλενα Στυλιανού-Φραγκοπούλου, Λει-
τουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Βουλή
των Αντιπροσώπων, διορίζεται στη θέση Νο-
μικού Λειτουργού, Δικαστική Υπηρεσία, από
τις 17 Οκτωβρίου 2016.

Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη
θέση Νομικού Λειτουργού, Δικαστική Υπη-
ρεσία, από τις 17 Οκτωβρίου 2016: Πηνε-
λόπη Δημοσθένους-Δάρρα, Μαρίλια Χατζη-
προδρόμου.
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

Ο Μάκης Τ. Πολυδώρου, Ανώτερος Διοι-

κητικός Λειτουργός, προάγεται, στη θέση
Πρώτου Διοικητικού Λειτουργού, αναδρο-
μικά από την 1η Μαρτίου 2011.

Ο Μιχαήλ Παπαγεωργίου, Ανώτερος Αρ-
χιτέκτονας, Τμήμα Δημοσίων Έργων, προ-
άγεται στη θέση Πρώτου Αρχιτέκτονα, ανα-
δρομικά από τις 15 Ιουλίου 2010.
ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Ο Παναγιώτης Π. Παναγιώτου, Πρώτος
Νοσηλευτικός Λειτουργός, Γενικός Νοση-
λευτικός Κλάδος, αφυπηρέτησε από τις 21
Οκτωβρίου 2016. n

Αιτήσεις στο πλαίσιο του Σχεδίου 
παροχής κινήτρων για πρόσληψη
ανέργων άνω των 50 ετών

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοίνωσε
την προκήρυξη του τέταρτου από τα

έντεκα νέα Σχέδια που παρουσίασε σε συ-
νέντευξη Τύπου η Υπουργός Εργασίας, Πρό-
νοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα Ζέτα
Αιμιλιανίδου.

Από την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου μέχρι και
τις 30 Νοεμβρίου 2016, το Υπουργείο θα δέ-
χεται αιτήσεις στο πλαίσιο του Σχεδίου πα-
ροχής κινήτρων για πρόσληψη ανέργων ατό-
μων ηλικίας άνω των 50 ετων. Η ένταση της

χορηγίας ανέρχεται στο 70% του εγκριμένου
επενδυτικού προγράμματος και μπορεί να
καλύψει δαπάνες που αφορούν το μισθολο-
γικό κόστος του εργοδοτουμένου με μέγιστο
ύψος €8.400. Το Σχέδιο προνοεί απασχόληση
του ανέργου για δώδεκα μήνες και καταβολή
στον εργοδότη χορηγίας για τους πρώτους
δέκα μήνες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την
ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασίας
www.mlsi.gov.cy/dl. n

Αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την
περασμένη Πέμπτη τη συμπερίληψη
των μαθητών, οι οποίοι είναι μέλη οι-

κογενειακών μονάδων δικαιούχων Ελάχι-
στου Εγγυημένου Εισοδήματος, στις κατη-
γορίες προσώπων που δικαιούνται δωρεάν
εισιτήριο για τις μετακινήσεις τους από και
προς το σχολείο με τις υπηρεσίες εσωτερι-
κών οδικών επιβατικών μεταφορών.

Το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από πρό-
ταση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και

Κοινωνικών Ασφαλίσεων αποφάσισε τη διε-
ξαγωγή μελέτης για τη σταδιακή επαναφορά
του Επιδόματος Μάνας, μετά από κοινωνικό
διάλογο με τους επηρεαζόμενους κοινωνι-
κούς εταίρους. Οι λεπτομέρειες θα καθορι-
στούν ανάλογα με τα οικονομικά δεδομένα
του κράτους, αφού ληφθούν υπόψη οι από-
ψεις των επηρεαζόμενων και νοουμένου ότι
τα κριτήρια θα περιλαμβάνουν και εισοδη-
ματικά κριτήρια. n

Εκλογές 18ης Δεκεμβρίου 2016

Προκηρύχθηκαν την περασμένη Πα-
ρασκευή 4 Νοεμβρίου 2016, με δημο-
σίευμα στην Επίσημη Εφημερίδα της

Δημοκρατίας σχετικών Διαταγμάτων του
Υπουργού Εσωτερικών, οι γενικές δημοτικές
και κοινοτικές εκλογές και οι εκλογές για
την ανάδειξη των μελών των σχολικών εφο-

ρειών, οι οποίες θα διεξαχθούν ταυτόχρονα
στις 18 Δεκεμβρίου 2016.

Παράλληλα, με ανάλογες δημοσιεύσεις
στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας,
έχουν διοριστεί οι Γενικός Έφορος Εκλογών
και Έφοροι Εκλογής κατά εκλογική περιφέ-
ρεια και βοηθοί τους. 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-
ται κατά το δυνατό στις 400 λέξεις.
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση ύλης της
εφημερίδας με την προϋπόθεση ότι 
αναφέρεται η πηγή και ο συγγραφέας. 
Διεύθυνση: Δημοσθένη Σεβέρη 3,
Λευκωσία 1066, 
Τηλ. 22844444, 22844456 
Φαξ 22668639
pasydy@pasydy.org 
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Αιτήσεις μέχρι 14 Νοεμβρίου
για στελέχωση εκλογικών κέντρων

ΗΚεντρική Υπηρεσία Εκλογών ανα-
κοίνωσε ότι η περίοδος υποβολής
δήλωσης ενδιαφέροντος, από δημό-

σιους λειτουργούς και ανέργους πτυχιού-
χους, για στελέχωση των εκλογικών κέν-

τρων των δημοτικών/κοινοτικών εκλογών
της 18ης Δεκεμβρίου 2016, παρατείνεται
μέχρι τα μεσάνυκτα της Δευτέρας
14.11.2016. n

Κλάδος Υπαλλήλων Τεχνικού & 
Επιστημονικού Προσωπικού Υπουργείου Άμυνας
Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Κλάδου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κλάδου αποφάσισε, σύμφωνα με το άρθρο αρ.15.16α του
Καταστατικού της Οργάνωσής μας, τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των
μελών, η οποία θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016 και ώρα
11:00πμ,  στην  αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου στο 2ο όροφο, στο οίκημα της Ορ-
γάνωσης μας στη Λευκωσία.

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση κύριο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι: Η μη
συμπερίληψη των νέων θέσεων προαγωγής στον προϋπολογισμό του έτους 2017. 

Σύμφωνα με το άρθρο αρ.15. 16β του Καταστατικού της ΠΑΣΥΔΥ , σε κάθε Γενική  Συ-
νέλευση, οποιοσδήποτε αριθμός των παρόντων μελών, σε δεκαπέντε (15) λεπτά από την
ώρα που ορίζεται η σύγκληση της, αποτελεί απαρτία.

Η παρουσία όλων των μελών του Κλάδου κρίνεται απαραίτητη.
Συναδελφικά, 
Πρόεδρος, Ευθύμιος Πολυδώρου
Γραμματέας, Ευγένιος Χατζηπέτρου

Εξέταση για Απόκτηση Πιστοποιητικού
Διαφόρων Επιπέδων Γλωσσών

ΗΥπηρεσία Εξετάσεων υπενθυμίζει
το κοινό ότι το Σάββατο, 17 Δεκεμ-
βρίου 2016, θα διοργανώσει Γραπτές

Εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας στην
Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα στα πιο κάτω
επίπεδα:

1. Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας,
2. Πολύ Καλή Γνώση Αγγλικής Γλώσσας,
3. Καλή Γνώση Αγγλικής Γλώσσας,
4. Άριστη Γνώση Ελληνικής Γλώσσας.
Οι πιο πάνω εξετάσεις αναμένεται να διορ-

γανώνονται μια φορά το χρόνο, αναλόγως
του ενδιαφέροντος που θα προκύψει από το
κοινό. Σκοπός της Εξέτασης είναι η Πιστο-
ποίηση Επάρκειας στην αντίστοιχη γλώσσα
και επίπεδο, προσόν το οποίο είναι δυνατό
να απαιτηθεί για πρόσληψη ή προαγωγή από
διάφορες Υπηρεσίες ή Οργανισμούς στο Δη-
μόσιο ή στον Ιδιωτικό Τομέα. Επιτυχών στις
εξετάσεις αυτές θεωρείται ο υποψήφιος που
συγκεντρώνει βαθμολογία στη Γραπτή Εξέ-
ταση τουλάχιστον 50%.

Οι γραπτές εξετάσεις θα διεξαχθούν σε

χώρους που θα ανακοινωθούν μετά τη συγ-
κέντρωση των αιτήσεων από την Υπηρεσία
Εξετάσεων. Όλες οι πληροφορίες που αφο-
ρούν στην Εξέταση θα σταλούν έγκαιρα με
προσωπική επιστολή στον κάθε υποψήφιο
ξεχωριστά. 

Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται στην
Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώ-
τερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, από
την Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016 μέχρι και την
Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2016, από τις
8:30 π.μ. μέχρι τις 3:00 μ.μ. Εκπρόθεσμες αι-
τήσεις δε θα γίνουν δεκτές σε καμιά περί-
πτωση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμη-
θευθούν έντυπα αιτήσεων μέσω της ιστοσε-
λίδας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτι-
σμού (Υπηρεσία Εξετάσεων-Έντυπα). 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την
Υπηρεσία Εξετάσεων στα τηλέφωνα:
22800744, 22800626, 22800749, 22800755. n
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Aπόψεις και σχόλια

Ανακοίνωση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για την απονομή της Δικαιοσύνης

Αναφορικά με δημοσίευμα στον
Τύπο, εκδόθηκε η πιο κάτω ανακοί-
νωση από το γραφείο του Προέδρου

του Ανωτάτου Δικαστηρίου σχετικά με το
επίπεδο απονομής της δικαιοσύνης στην
Κύπρο, σύμφωνα με ανεξάρτητες πηγές:

Α. Το 2002, οι αρμόδιοι της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, στη θεώρηση των δικαιϊκών θεσμών
της Κύπρου, ενόψει της εξέτασης της αίτη-
σης για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρω-
παϊκή Ένωση, σε σχετική έκθεσή τους, προ-
έβησαν στην ακόλουθη διαπίστωση:

“e Judiciary of Cyprus is independent
and the separation of powers between exe-
cutive, judicial and legislative branches is ab-
solutely respected. e standard of justice is
high.”

Σε ελεύθερη μετάφραση: «Η δικαστική
εξουσία της Κύπρου είναι ανεξάρτητη και η
διάκριση των εξουσιών μεταξύ της Εκτελε-
στικής, της Νομοθετικής και της Δικαστικής
Εξουσίας, είναι απόλυτα σεβαστή. Το επί-
πεδο της δικαιοσύνης είναι υψηλό.»

Β. Το Νομικό Τμήμα του Διεθνούς Νομι-
σματικού Ταμείου, στην έκθεσή του της 25ης
Φεβρουαρίου, 2015, έγραψε, μεταξύ άλλων,
και τα εξής:

“Legal institutions and the legal profession
in Cyprus generally retain high standards.
ey are respected, uphold their professional
standards and are generally well organized.”

Σε ελεύθερη μετάφραση: «Οι Νομικοί Θε-
σμοί και το Νομικό (Δικηγορικό) λειτούρ-
γημα στην Κύπρο γενικά διατηρούν υψηλά

επίπεδα. Είναι σεβαστοί, κρατούν τα επαγ-
γελματικά τους επίπεδα και είναι γενικά
καλά οργανωμένοι.»

Γ. Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρα-
τίας, Καθηγητής του Δικαίου κ. Προκόπης Β.
Παυλόπουλος, σε επιστολή του, ημερ. 26
Μαρτίου, 2015, προς τον Πρόεδρο του Ανω-
τάτου Δικαστηρίου της Κύπρου, έγραψε, με-
ταξύ άλλων, τα εξής:

«Θα ήθελα, με την ευκαιρία, να υπογραμ-
μίσω τη ζωτική σημασία της απρόσκοπτης
λειτουργίας του θεσμού του Ανώτατου Δι-
καστηρίου για την Κυπριακή Δημοκρατία,
ως ευνομούμενου, σύγχρονου κράτους μέ-
λους της διεθνούς κοινότητας και της ευρω-
παϊκής οικογένειας. Η ίδια η ιστορία της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας είναι αψευδής μάρτυ-

ρας του καταλυτικού θετικού ρόλου που έχει
διαδραματίσει το Ανώτατο Δικαστήριο στην
εύρυθμη λειτουργία του πολιτεύματος και
στην εδραίωση κράτους δικαίου που θα ζή-
λευαν πολλά δημοκρατικά κράτη στην
εποχή μας». n

Η τελευταία μάχη του κ. Τσίπρα 
Ο Πρωθυπουργός, αφού είδε και απόειδε,

κατέληξε πως δεν έχει άλλον δρόμο πέρα
από αυτόν της συμ-
μόρφωσης και της
εκπλήρωσης των
υποχρεώσεων που
έχει αναλάβει
έναντι των εταίρων
και των δανειστών.
Κατανόησε ότι για
να απολαύσει κά-

ποια ευεργετήματα - χρηματοδοτικά και
άλλα, ιδιαιτέρως στη ζώνη του υπέρογκου
και απειλητικού δημοσίου χρέους - θα πρέπει
να επιταχύνει το έργο της προσαρμογής και
των μεταρρυθμίσεων.

Συγκρότησε έτσι μια κυβέρνηση χωρίς
πολλούς αμφισβητίες στις περιοχές της ανά-
πτυξης, της ενέργειας, της ναυτιλίας και συ-
νολικά των μεταφορών και ταυτόχρονα επι-
χείρησε να κλείσει φθοροποιά μέτωπα, όπως
αυτά της Εκκλησίας και του ποδοσφαίρου.

Η τοποθέτηση των κ.κ. Παπαδημητρίου
και Πιτσιόρλα στο υπουργείο Ανάπτυξης και
η αντικατάσταση των κ.κ. Σκουρλέτη και
Δρίτσα από τους κ.κ. Σταθάκη και Κουρουμ-
πλή επιβεβαιώνουν ακριβώς τη διάθεση
ελέγχου της αμφισβήτησης κεντρικών επι-
λογών στην άσκηση της οικονομικής πολιτι-
κής.

Επιπλέον, απομάκρυνε ή υποβάθμισε πρό-
σωπα εριστικά και φθαρμένα που προκα-
λούσαν το κοινό αίσθημα ή τροφοδοτούσαν
τη λαϊκή οργή, όπως οι κ.κ. Φίλης, Αλεξιά-
δης και Κατρούγκαλος.

Ακόμη σχεδόν απομόνωσε το επίμαχο και
δύσκολο θέμα των μέσων ενημέρωσης, υπο-
βαθμίζοντας σε μεγάλο βαθμό τον εμπνευ-
στή και διαχειριστή της άγονης και απολύ-
τως προβληματικής, όπως αποδείχθηκε, σύγ-
κρουσης.

Από εκεί και πέρα, προώθησε ορισμένα
πρόσωπα της γενιάς του, ενίσχυσε τη συμ-
μαχία του με τον υπουργό Αμυνας, περιόρισε
την παρουσία των παλαιοπασόκων και
άφησε στο ράφι ακόμη και τον Φώτη Κου-
βέλη.

Θα έλεγε κανείς ότι το νέο κυβερνητικό
σχήμα που παρέταξε ο κ. Τσίπρας δεν είναι
εκλογικό, αλλά αντιθέτως στήθηκε έτσι προ-

κειμένου να δώσει την τελευταία μάχη,
μήπως και καταφέρει να επιτύχει αποτελέ-
σματα, ικανά να προσφέρουν κάποιες ευκαι-
ρίες σταθεροποίησης και ανάταξης των κλο-
νισμένων και φθαρμένων δυνάμεων της νέας
Αριστεράς.

Είναι φανερό ότι ο Πρωθυπουργός συνε-
χίζει να κινείται στη γραμμή που επέλεξε, θέ-
λοντας και μη, το καλοκαίρι του 2015.

Παρά τις κατά καιρούς παλινωδίες, αντε-
λήφθη οριστικά πλέον ότι δεν έχει άλλον
δρόμο να βαδίσει, πέρα από αυτόν του συμ-
βιβασμού με την Ευρώπη και τα διεθνή οι-
κονομικά κέντρα.

Επί της ουσίας, διάλεξε συνειδητά να βα-
δίσει την οδό της συμμόρφωσης και της υπα-
κοής, ελπίζοντας ότι θα έχει την ευκαιρία να
γυρίσει το παιγνίδι.

Καθυστέρησε ωστόσο να ολοκληρώσει τη
στροφή, η φθορά είναι πλέον μεγάλη και το
στράτευμα δεν διαθέτει την απαιτούμενη
ορμή και πίστη προκειμένου να κινήσει ου-
ρανό και γη για να πετύχει τα αποτελέσματα
που χρειάζεται η κοινωνία για να τους απο-
δεχτεί και να τους αγκαλιάσει ακόμη μια
φορά.

Κατά τα φαινόμενα, λοιπόν, η αμιγώς μνη-
μονιακή και αριστερορθόδοξη κυβέρνηση
Τσίπρα θα μείνει στο γήπεδο, θα επιχειρήσει
να δώσει μάχη επιβίωσης, αλλά τίποτε δεν
εγγυάται επιτυχία και πρόοδο...

Αντώνης Καρακούσης,
«ΤΟ ΒΗΜΑ», 06.11.2016

l Ευχόμαστε τα καλύτερα στην Ελλάδα και
τον ελληνικό λαό. 

?

Πανικός στη Ρώμη
Μια ματιά στα ΜΜΕ της Ιταλίας τις τε-

λευταίες μέρες καταγράφει τον πανικό δίχως
υπερβολή της ιταλι-
κής ελίτ πολιτικής
και επιχειρηματικής
μπροστά πλέον στη
δημοσκοπική βεβαι-
ότητα επικράτησης
του «όχι» στο δημο-
ψήφισμα της Κυρια-

κής 4 Δεκεμβρίου για τη Συνταγματική Με-
ταρρύθμιση.

Ένας πανικός που αποτελεί σαφή παρα-
δοχή ότι η επόμενη ημέρα δεν θα περιορισθεί
στην υποβολή παραίτησης από τον Ρέντζι -
όπως ο ίδιος έχει δεσμευθεί όταν πίστευε σε
μια εύκολη και άνετη νίκη- αλλά μάλλον θα
οδηγήσει τη χώρα σε πρόωρες εκλογές με το
«Κίνημα των Πέντε Αστέρων» του Μπέπε
Γκρίλο να προηγείται στις Δημοσκοπήσεις.

Στην ουσία, το δημοψήφισμα που θα διε-
ξαχθεί σε ένα μήνα δεν αφορά τον περιορι-
σμό των αρμοδιοτήτων και τη μείωση των
μελών της Γερουσίας, αλλά είναι μια σκληρή
μονομαχία ανάμεσα στον Ρέντζι και τον
πρώην σατιρικό τηλεστάρ Μπέπε Γκρίλο.

Ο Γκρίλο και το «Κίνημα των 5 Αστέρων»
δεν είναι μόνοι τους στην αντισυστημική -
ευρωσκεπτικιστική ρητορική: Τον ακολου-
θούν ως προς το ευρωσκεπτικιστικό σκέλος
τόσο η Φόρτσα Ιτάλια του Μπερλουσκόνι
όσο και η Λέγκα του Βορρά του Σαλβίνι.
Όλοι μαζί συναπαρτίζουν ένα ετερόκλητο
αλλά με πλειοψηφική δυναμική ευρύτατο μέ-
τωπο, που δεν αποκλείει την επιστροφή στο
εθνικό νόμισμα.

Ποιος θα είναι ο διάδοχος του Ρέντζι στο
Δημοκρατικό Κόμμα; Θα κρατήσει έστω και
προσχηματικά τις ισορροπίες που οριακά
κρατά ο σημερινός πρωθυπουργός ανάμεσα
στην ευρωπαϊκή πολιτική ορθότητα και τη
διαφοροποίηση-διαμαρτυρία για τη μόνιμη
δημοσιονομική λιτότητα που έχει επιβάλει
στην Ευρωζώνη μετά το 2010 η Γερμανία; ’Η
θα υποκύψει στο ένστικτο της πολιτικής αυ-
τοσυντήρησης και θα ενσωματώσει στη ρη-
τορική του ως έσχατη λύση, ως σχέδιο Β, την
απειλή αποχώρησης από την Ευρωζώνη;

Η καγκελάριος Μέρκελ είχε δύο μεγάλες
ευκαιρίες να βοηθήσει τον Ρέντζι να αξιο-
ποιήσει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης
στην οποία βρίσκεται η χώρα λόγω του προ-
σφυγικού και των σεισμών, ώστε να χαλα-
ρώσει τουλάχιστον μέχρι το δημοψήφισμα η
πίεση του Σόιμπλε και της Κομισιόν για πε-
ραιτέρω μέτρα δημοσιονομικής προσαρμο-
γής.

Το σκηνικό είχε στηθεί με την τριμερή συ-
νάντηση με τους Ολάντ και Μέρκελ που φι-
λοξένησε η Μέρκελ στα τέλη Αυγούστου
αλλά το προσδοκώμενο αποτέλεσμα δεν
υπήρξε.

Το Βερολίνο και κατ επέκταση η Κομισιόν

που κινείται στη σκιά της απειλής του Σόιμ-
πλε να την υποκαταστήσει ως φύλακα της
δημοσιονομικής πειθαρχίας με τον ESM, πα-
ρουσιάζονται φέτος το φθινόπωρο ακόμη
πιο ανελαστικοί σε σχέση με το παρελθόν:
Από την περσινή σιωπηρή ανοχή και κατα-
νόηση και στη χειρότερη περίπτωση φραστι-
κών επιπλήξεων στους παραβάτες του Συμ-
φώνου Σταθερότητας φέτος, φτάσαμε στο
«εφαρμόστε τους κανόνες ανεξάρτητα από
το πολιτικό κόστος που θα ακολουθήσει». Το
Βερολίνο δεν θα βοηθήσει τον Ρέντζι όπως
δεν βοηθά τον Ραχόι, ούτε καν τον Ολάντ,
καθώς άτυπα η Γερμανία ζει σε μια παρατε-
ταμένη προεκλογική εκστρατεία.

Η ήττα όμως του Ιταλού πρωθυπουργού
στο δημοψήφισμα θα επηρεάσει καταλυτικά
όλα τα άλλα ανοικτά μέτωπα στην Ε.Ε.- Ευ-
ρωζωνη: Από την υιοθέτηση μιας σκληρής
δημοσιονομικής προσαρμογής στην Ισπανία
από τον Ραχόι με την ανοχή-συνενοχή των
Σοσιαλιστών, μέχρι την προεκλογική εκ-
στρατεία στη Γαλλία για τη διπλή εκλογική
αναμέτρηση της άνοιξης την προεδρική
εκλογή και αμέσως μετά τις βουλευτικές
εκλογές.

Η Ιταλία για πολλοστή φορά προβάλλει
ως ο αστάθμητος παράγων των ευρωπαϊκών
ισορροπιών: Το 1915, αν και σύμμαχος με τη
Γερμανία και την Αυστροουγγαρία, εισήλθε
στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλευρό της
Γαλλίας, της Βρετανίας και της Ρωσίας, ενώ
το 1943 άλλαξε στρατόπεδο προς την αντί-
θετη κατεύθυνση.

Σήμερα η Ιταλία ζει το τέλος της περιόδου
Ρέντζι, που στην προδιαγεγραμμένη ήττα
του θα ακυρώσει το πάγωμα των ενδοευρω-
παϊκών αντιπαραθέσεων που επέβαλε το Βε-
ρολίνο στην Ε.Ε. - Ευρωζώνη μετά το Brexit
μέχρι τις εκλογές στη Γερμανία τον Σεπτέμ-
βριο του 2017.

Το δημοψήφισμα που θα διεξαχθεί σε ένα
μήνα δεν αφορά τον περιορισμό των αρμο-
διοτήτων και τη μείωση των μελών της Γε-
ρουσίας, αλλά είναι μια σκληρή μονομαχία
ανάμεσα στον Ρέντζι και τον πρώην σατι-
ρικό.

Γιώργος Καπόπουλος,
«ΤΟ ΕΘΝΟΣ», 06.11.2016

l Ίδωμεν.
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Το εξειδικευμένο Κέντρο Μαστού στο Γενικό Νοσο-
κομείο Λευκωσίας γίνεται πλέον πραγματικότητα
ύστερα από χρόνια αγώνων του Europa Donna. Τα εγ-

καίνια τελέστηκαν την 1η Νοεμβρίου 2016 από τον Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας 

Με τους χώρους της πρώην Κλινικής Μαστού, αναβαθμι-
σμένους και διαρρυθμισμένους με τη σφραγίδα της Europa
Donna Κύπρου, το Κέντρο παρέχει στον ασθενή, μέσα την
πολυθεματική του προσέγγιση, «το δικαίωμα στην ίση πρό-
σβαση σε υπηρεσίες υγείας, οι οποίες δεν υστερούν σε ποι-

ότητα συγκρινόμενες με αντίστοιχες εξειδικευμένες υπηρε-
σίες αναγνωρισμένων κέντρων του εξωτερικού», όπως ανέ-
φερε στην ομιλία του στη τελετή εγκαινίων ο Πρόεδρος
Αναστασιάδης. «Σε μια εποχή όπου η πολιτεία προσπαθεί με
διάλογο και συναίνεση να δημιουργήσει συνέργειες με όλους
τους εταίρους για την εφαρμογή των προωθούμενων με-
ταρρυθμίσεων». Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Εξειδικευ-
μένου Κέντρου Μαστού, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας, «θεωρώ ότι επιτυγχάνεται ακόμη ένα βήμα για
τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ασθενών».

Ιστορική, χαρακτήρισε από την πλευρά του, την ημέρα
των εγκαινίων ο υπουργός Υγείας, Γιώργος Παμπορίδης, το-
νίζοντας ότι το έργο δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί χωρίς
το προσωπικό ενδιαφέρον του Προέδρου της Δημοκρατίας.
Επικαλέσθηκε, ακολούθως, στατιστικά στοιχεία του Αρχείου
Καρκίνου Κύπρου, σύμφωνα με το οποίο, «ο καρκίνος του
μαστού αποτελεί τη συχνότερη μορφή καρκίνου με περίπου
550 νέα περιστατικά τον χρόνο και 100 θανάτους, ενώ παγ-
κοσμίως υπολογίζεται ότι μια στις 8 γυναίκες θα παρουσιά-
σει καρκίνο του μαστού σε κάποια φάση της ζωής της».

«Βρισκόμαστε εδώ, δίνοντας στην Κύπρια γυναίκα αυτό
που δικαιούται και της αξίζει, πρόσβαση σε υπηρεσίες ποι-
ότητας, εξειδίκευσης, εμπιστοσύνης και ασφάλειας, όταν
μπαίνει στο δύσκολο ταξίδι του καρκίνου του μαστού», ανέ-

φερε εκ μέρους της Europa Donna Κύπρου, η βουλευτής
Στέλλα Κυριακίδου. Υπογράμμισε, επίσης, ότι οι γυναίκες
που αντιμετωπίζονται από την αρχή σε εξειδικευμένο κέν-
τρου μαστού, έχουν μέχρι 30% περισσότερες πιθανότητες
επιβίωσης. «Το 2015», ανέφερε η κ. Κυριακίδου, «χάσαμε 72
γυναίκες από αυτή την ασθένεια. Αν η λειτουργία του Κέν-
τρου, αυτής της εξειδικευμένης διεπιστημονικής ομάδας, μει-
ώσει κατά 30% τον αριθμό των γυναικών που χάνουμε, τι με-
γαλύτερο δώρο θα μπορούσαμε να φανταστούμε». n 

Γεγονός αποτελεί η λειτουργία του πρώτου 
εξειδικευμένου Κέντρου Μαστού στην Κύπρο

«Οι γυναίκες δεν πρέπει να απουσιάζουν από την
εξίσωση. Η βιωσιμότητα οποιασδήποτε συμφω-
νίας ειρήνευσης θα εξαρτηθεί από τη συμμετοχή

των γυναικών,» τόνισε η Ειδική Αντιπρόσωπος του ΓΓ των
Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, κ. Elizabeth Spehar στην
εναρκτήρια τοποθέτησή της στο συνέδριο “Διαδρομές για
μια βιώσιμη ειρήνη - Ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας
των Ηνωμένων Εθνών 1325” που πραγματοποιήθηκε την πε-
ρασμένη Παρασκευή 4 Νοεμβρίου και επικεντρώθηκε στο
σημαντικό ρόλο των γυναικών στην ασφάλεια και ειρήνη. 

Προηγήθηκαν την προηγούμενη μέρα τέσσερα εργαστή-
ρια στα οποία συμμετείχαν  γυναίκες από όλη την Κύπρο οι
οποίες μέσω ενός ολοκληρωμένου και χωρίς αποκλεισμούς
διαλόγου συζήτησαν για το ρόλο των γυναικών στην μετά
τη λύση Κύπρο.  Τα πορίσματα των εργαστηρίων παρουσία-

στηκαν στο συνέδριο την Παρασκευή.
Βασική ομιλήτρια στο συνέδριο ήταν η Πρέσβης Μάρα

Μαρινάκη Σύμβουλος στο European External Action Service
(EEAS) για θέματα ισότητας και ειδικότερα για την εφαρ-

μογή του Ψηφίσματος των Ηνωμένων Εθνών 1325 για τις
γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια. Παρέστησαν επίσης
και μίλησαν η κ. Sabine Freizer, Σύμβουλος πολιτικής για τις
γυναίκες στα Ηνωμένα Έθνη για θέματα διακυβέρνησης, ει-
ρήνης και ασφάλειας, η κ. Emine Colak, ιδρυτής του Τ/Κ Ορ-
γανισμού για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η κ. Ερατώ Κοζά-
κου Μαρκουλλή πρώην Υπουργός Εξωτερικών, η κ. Rada
Boric, διευθύντρια του Κέντρου Γυναικείων Μελετών στο
Ζάγκρεμπ και η  κ. Yeshim Harris, διευθύντρια του Οργανι-
σμού Engi. 

Την ΠΑΣΥΔΥ εκπροσώπησε στο συνέδριο ο συν. Κων-
σταντίνος Ζαχαριάδης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επικοινωνήσουν με τις κ.κ. Μάγδα Ζήνων στο 99495364
και Σοφία Παπασταύρου στο 99376654. n 

Η συμπερίληψη γυναικών είναι το κλειδί  για βιώσιμη ειρήνη

Ηπαγκόσμια ημέρα για τον σακχαρώδη διαβήτη
γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 14 Νοεμβρίου, με
αφορμή τα γενέθλια του Frederick Banting, που, μαζί

με τον Charles Best, συνέλαβε πρώτος την ιδέα που οδήγησε
στην ανακάλυψη της ινσουλίνης το 1922. 

Η εκστρατεία για την παγκόσμια ημέρα για τον σακχα-
ρώδη διαβήτη καθοδηγείται από την παγκόσμια ομοσπον-
δία για τον Διαβήτη καθώς και τα υπόλοιπα μέλη της. Επίσης
συμμετέχουν εκατομμύρια άνθρωποι από όλο τον κόσμο με
σκοπό την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και την υπερά-
σπιση των μελών με διαβήτη. Η Παγκόσμια Ημέρα για το
Διαβήτη καθιερώθηκε το 1991 από τη Διεθνή Ομοσπονδία
του Διαβήτη (IDF) και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας

(WHO) σε ανταπόκριση των αυξανόμενων ανησυχιών σχε-
τικά με την κλιμακούμενη απειλή για την υγεία λόγω του
Σακχαρώδη διαβήτη. 

Κάθε χρόνο, η θεματολογία της Παγκόσμιας Ημέρας για
το Διαβήτη επικεντρώνεται σε ένα θέμα που σχετίζεται με το

διαβήτη.
Φέτος, η παγκόσμια ημέρα για

το διαβήτη είναι αφιερωμένη
στις επιπλοκές της νόσου στα
μάτια.

Το λογότυπο της Παγκόσμιας
Ημέρας του Διαβήτη είναι ο
μπλε κύκλος - το παγκόσμιο
σύμβολο για το διαβήτη που
αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της

ένωσης για την εκστρατεία της ευαισθητοποίησης για το δια-
βήτη. Η σημασία του συμβόλου «μπλε κύκλος» είναι εξαι-
ρετικά θετική. Πολιτισμικά, ο κύκλος συμβολίζει τη ζωή και
την υγεία. Το μπλε χρώμα αντανακλά τον ουρανό που ενώ-
νει όλα τα έθνη και αποτελεί το χρώμα της σημαίας των
Ηνωμένων Εθνών. Ο μπλε κύκλος συμβολίζει την ενότητα
της παγκόσμιας κοινότητας του διαβήτη για την αντιμετώ-
πιση της πανδημίας του διαβήτη. n 

14 Νοεμβρίου 2016 – Παγκόσμια Ημέρα για το Διαβήτη
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Τα γεγονότα
Με την υπό εξέταση προσφυγή, ο αιτητής

Δρ. Νίκος Χριστοφόρου στρέφεται κατά της
νομιμότητας και εγκυρότητας της απόφασης
της Επιτροπής ΕΔΥ, που δημοσιεύτηκε στην
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ημε-
ρομηνίας 22.3.2013, σύμφωνα με την οποία η
κα Ανδρούλα Τυρίμου (στο εξής «το ΕΜ»)
προήχθη αναδρομικά στη μόνιμη θέση Βοη-
θού Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές
Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας,
για το Τμήμα Πρώτων Βοηθειών (στο εξής
«η επίδικη θέση») από 15.3.2010 μέχρι την
αφυπηρέτησή της, μετά από επανεξέταση,
συνεπεία της ακυρωτικής απόφασης του
Ανωτάτου Δικαστηρίου στην προσφυγή αρ.
515/2010, ημερομηνίας 21.12.2012.

Στην προαναφερθείσα ακυρωτική από-
φασή του, το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε
ορθή τη θέση του αιτητή ότι δεν συνεκτιμή-
θηκε ορθά ή και καθόλου το επιπρόσθετο
προσόν του στη γενική χειρουργική, «εφό-
σον ούτε καν αναφέρεται ονομαστικά ο αι-
τητής» στο σχετικό επί του θέματος από-
σπασμα της απόφασης της ΕΔΥ, «ούτε προσ-
διορίζεται το δεύτερο αυτό προσόν» στην εν
λόγω απόφαση. 

Η υπό της ΕΔΥ χρησιμοποι-
ούμενη στερεότυπη φράση ότι
δόθηκε στο πρόσθετο προσόν
η δέουσα βαρύτητα, συνεχίζει
το Δικαστήριο, «δεν είναι αρ-
κετή ώστε να είναι σαφές κατά
πόσο το διοικητικό όργανο
αξιολόγησε ή όχι το πρόσθετο
προσόν, αφού προηγουμένως
βεβαίως κριθεί από αυτό η σχε-
τικότητα του προσόντος», για
να καταλήξει επί του θέματος
επισημαίνοντας ότι «σημασία
είχε ο ορθός εντοπισμός ονο-
μαστικά του πρόσθετου αυτού
προσόντος του αιτητή και ο
συνυπολογισμός του με τα
υπόλοιπα κριτήρια, σε σύγκριση και με τα
στοιχεία τόσο του ιδίου του αιτητή, όσο και
του ενδιαφερομένου μέρους». Επιπρόσθετα,
το Δικαστήριο έκρινε ότι υπήρξε εκ μέρους
της Διευθύντριας εσφαλμένη αξιολόγηση
των υποψηφίων, εφόσον η εν λόγω αξιολό-
γηση διενεργήθηκε με γνώμονα την προφο-
ρική συνέντευξη και επί των δεδομένων της
προφορικής εξέτασης και όχι επί των στοι-
χείων των διοικητικών φακέλων. Τέλος, κρί-
θηκε από το Δικαστήριο ότι η απόφαση της
Ε.Δ.Υ. έπασχε, δεδομένου και του γεγονότος
ότι η Επιτροπή συνυπολόγισε στην επιλογή

της την πάσχουσα και συγκρουόμενη με τα
στοιχεία των φακέλων σύσταση της Διευ-
θύντριας υπέρ του ενδιαφερομένου μέρους,
ενώ δεν έλαβε υπόψη η ίδια το πρόσθετο
προσόν του αιτητή. 

Στη συνεδρία της, ημερομηνίας 8.2.2013,
η ΕΔΥ προχώρησε στην  επανεξέταση της
πλήρωσης της επίδικης θέσης, συνεπεία και
έχοντας υπόψη το περιεχόμενο της προανα-
φερθείσας ακυρωτικής δικαστικής απόφα-
σης. Όπως αναφέρεται στο σχετικό πρακτικό
της συνεδρίας, η Επιτροπή, έχοντας μελετή-
σει τα ενώπιον της στοιχεία, έκρινε ότι, για
σκοπούς επανεξέτασης, υποψήφιοι ήταν οι
υποψήφιοι που είχαν προσέλθει στην ενώ-
πιον της προφορική εξέταση κατά την αρ-
χική διαδικασία, με εξαίρεση έναν υποψήφιο
που επιλέγηκε στο πλαίσιο εκείνης της δια-
δικασίας και η προαγωγή του δεν επηρεά-
στηκε. Περαιτέρω, όπως επίσης αναφέρεται
στο σχετικό πρακτικό, η Επιτροπή θεώρησε
μέρος του πραγματικού καθεστώτος και
έλαβε υπόψη της την κρίση της Συμβουλευ-
τικής Επιτροπής καθώς και της ΕΔΥ, κατά
την προφορική συνέντευξη που έγινε κατά
την αρχική διαδικασία. 

Στη συνέχεια, και δεδομένου ότι η σύ-
σταση της Διευθύντριας κατά την αρχική
διαδικασία κρίθηκε τρωτή σύμφωνα με την
προαναφερθείσα ακυρωτική απόφαση, η
Επιτροπή κάλεσε τον Αναπληρωτή Διευ-
θυντή Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών
Δημοσίας Υγείας (στο εξής «ο Διευθυντής»)
να υποβάλει νέα σύσταση, με βάση τα στοι-
χεία που ανάγονται στον ουσιώδη χρόνο. Ο
Διευθυντής υπέβαλε τη σύστασή του και

στη συνέχεια η ΕΔΥ, κατά τη
συνεδρία της ημερομηνίας
12.2.2013, αφού έλαβε υπόψη
της τα ενώπιον της στοιχεία,
επέλεξε, κατά πλειοψηφία, το
Ε.Μ. ως την πλέον κατάλ-
ληλη για προαγωγή στην επί-
δικη θέση, αναδρομικά από
15.3.2010. 

Νομικοί Ισχυρισμοί
Ο αιτητής ισχυρίστηκε κατ’

αρχήν ότι η σύσταση του Δι-
ευθυντή πάσχει, καθότι δεν
βασίστηκε στο σύνολο των
καθιερωμένων κριτηρίων,
ήτοι αξία, προσόντα, αρχαι-
ότητα, αλλά δόθηκε υπερβο-
λική βαρύτητα στο κριτήριο

της αρχαιότητας του ΕΜ, που δεν είναι το
αποφασιστικό κριτήριο που λαμβάνεται
υπόψη. Επιπρόσθετα, ο αιτητής ήγειρε ζή-
τημα πλάνης της ΕΔΥ αναφορικά με τη σχε-
τικότητα των προσόντων του ιδίου και του
ΕΜ, ισχυριζόμενος ότι η Επιτροπή υπέπεσε
στο σφάλμα να θεωρήσει ότι αυτός και το
ΕΜ ήσαν ισάξιοι ως προς τα πρόσθετα προ-
σόντα, που είναι σχετικά με τα καθήκοντα
της επίδικης θέσης. Δεδομένης δε, συνέχισε
ο αιτητής, της εσφαλμένης εικόνας που είχε
αναφορικά με τη σχετικότητα των πρόσθε-
των προσόντων μεταξύ αιτητή και ΕΜ, η

ΕΔΥ δεν στάθμισε ορθά την υπεροχή του αι-
τητή έναντι του ΕΜ, όσον αφορά το κριτή-
ριο των πρόσθετων προσόντων, με αποτέλε-
σμα να υφίσταται ουσιώδης πλάνη που επη-
ρέασε την τελική απόφαση.

Εκ διαμέτρου αντίθετες είναι οι θέσεις των
καθ’ ων η αίτηση, οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι
η προσβαλλόμενη απόφαση λήφθηκε ορθά
και νόμιμα, κατόπιν δέουσας έρευνας όλων
των ουσιωδών νομικών και πραγματικών δε-
δομένων, κατ’ ορθή ενάσκηση των εξουσιών
που τους παρέχει ο νόμος και
κατά τρόπο εύλογα επιτρεπτό.
Ισχυρίστηκαν επίσης ότι είναι
επαρκώς και/ή δεόντως αιτιο-
λογημένη και ουδεμία πλάνη
εμφιλοχώρησε κατά τη λήψη
αυτής. Επιπρόσθετα, οι καθ’ ων
η αίτηση τόνισαν ότι η ΕΔΥ
συμμορφώθηκε πλήρως με το
δεδικασμένο της ακυρωτικής
απόφασης, αλλά, δεδομένης
της ίσης αξίας των δυο διαδί-
κων, της υπέρτερης αξιολόγη-
σης του ΕΜ ενώπιον της ΕΔΥ,
της υπέρ του ΕΜ σύστασης και
της υπεροχής του τελευταίου
σε αρχαιότητα, η επιλογή της
Επιτροπής, ως προϊόν στάθμι-
σης των πιο πάνω, ήταν ορθή
και δικαιολογημένη. 

Η απόφαση του δικαστηρίου
Το δικαστήριο απορρίπτοντας την προ-

σφυγή τόνισε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
α. Εν πρώτοις, διαπιστώνω, όπως προκύ-

πτει και από τα πρακτικά της συνεδρίας της
ΕΔΥ, ότι υπήρξε πλήρης συμμόρφωση της
Διοίκησης με τα ευρήματα του Δικαστηρίου,
στην προαναφερθείσα ακυρωτική απόφασή
του, στην προσφυγή αρ. 515/2010. 

β. Από το σύνολο των εγγράφων των οι-
κείων διοικητικών φακέλων και γενικότερα
των στοιχείων που έχουν τεθεί ενώπιον μου,
καταλήγω ότι η επιλογή του ΕΜ ήταν εντός
των ορίων της διακριτικής ευχέρειας των
καθ’ ων η αίτηση και, σε κάθε περίπτωση, εύ-
λογα επιτρεπτή.

γ. Έχω μελετήσει προσεκτικά την εν λόγω
σύσταση και δεν έχω εντοπίσει οτιδήποτε
μεμπτό σε αυτήν. Αντίθετα, για τους λόγους
που εξηγώ και πιο κάτω, διαπιστώνω ότι
αυτή συνάδει με τα στοιχεία των οικείων δι-
οικητικών φακέλων και, εν πάση περιπτώσει,
είναι εύλογα επιτρεπτή

Ως προς το κριτήριο της αξίας, όπως αυτή
αντικατοπτρίζεται στις ετήσιες υπηρεσιακές
εκθέσεις της πενταετίας 2004-2008, όλοι οι
υποψήφιοι είναι ίσοι. Ως προς το κριτήριο
των προσόντων, ο Διευθυντής ρητά αναφέ-
ρει ότι εξέτασε την επιπρόσθετη ειδικότητα
στην Γενική Χειρουργική που κατέχει ο αι-
τητής, η οποία είναι σχετική με τα καθή-
κοντα της θέσης και περιλαμβάνεται στη Ση-
μείωση (4) του Σχεδίου Υπηρεσίας, ωστόσο,
συνεχίζει, η καταφανώς υπέρτερη αρχαι-
ότητα του ΕΜ υπερακοντίζει την επιπρό-
σθετη ειδικότητα που κατέχει ο αιτητής, ως

και τα επιπρόσθετα προσόντα των άλλων
υποψηφίων.

Λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο της
υπό αναφορά σύστασης, δε συμφωνώ με τη
θέση που προβάλλει ο αιτητής ότι είχε προσ-
δοθεί υπερβολική βαρύτητα στο κριτήριο
της αρχαιότητας. Είναι αδιαμφισβήτητη η
υπεροχή του ΕΜ σε αρχαιότητα έναντι του
αιτητή. Πρόκειται για υπεροχή που έγκειται
όχι μόνο στην ημερομηνία προαγωγής στην
προηγούμενη θέση, αλλά, όπως ορθά επιση-

μαίνεται στη σύσταση, και
στο γεγονός ότι η θέση  Ανώ-
τερου Ιατρικού Λειτουργού
που κατείχε το ΕΜ ήταν 
μισθολογικά ψηλότερη
(Α13+2) από εκείνην των
άλλων υποψηφίων. Αυτή δε η
υπεροχή σε αρχαιότητα, ως
έχει κατ’ επανάληψη νομολο-
γηθεί, φέρει μαζί της και την
ανάλογη πείρα που προσμε-
τρά στην αξία.  Η δε αρχαι-
ότητα, λαμβάνεται υπόψη ως
ένα από τα θεσμοθετημένα
κριτήρια και λαμβάνεται
υπόψη και σε θέσεις υψηλά
στην ιεραρχία, όταν κατά τα
άλλα οι υποψήφιοι είναι ίσοι
σε αξία.

δ. Όσον αφορά στον ισχυ-
ρισμό περί πλάνης της ΕΔΥ αναφορικά με τη
σχετικότητα των πρόσθετων προσόντων αι-
τητή και ΕΜ και τη συνακόλουθη εσφαλ-
μένη στάθμιση κριτηρίων και αξιολόγηση
της υπεροχής του αιτητή έναντι του Ε.Μ.
στο στοιχείο αυτό, κρίνω ότι ο ισχυρισμός
αυτός δεν ευσταθεί.

Τόσο ο αιτητής όσο και το Ε.Μ. κατέχουν
πρόσθετα προσόντα, μάλιστα η επιπρόσθετη
ειδικότητα στη Γενική Χειρουργική που κα-
τέχει ο αιτητής, είναι σχετική με τα καθή-
κοντα της θέσης και περιλαμβάνονται στη
Σημείωση (4) του σχεδίου υπηρεσίας της επί-
δικης θέσης. Ωστόσο, τα εν λόγω πρόσθετα
προσόντα του αιτητή και του ΕΜ δεν απο-
τελούν, σύμφωνα με το οικείο σχέδιο υπηρε-
σίας, ούτε πλεονέκτημα ούτε πρόσθετο προ-
σόν και, συνεπώς, μόνο οριακή σημασία θα
μπορούσαν να έχουν.

Είναι πάγια και διαχρονικά νομολογημένο
ότι πρόσθετα προσόντα που δεν προβλέ-
πονται από το σχέδιο υπηρεσίας, λαμβάνον-
ται υπ’ όψιν, μόνο εφ’ όσον είναι συναφή της
τα καθήκοντα της θέσης. Απόκειται στο διο-
ρίζον όργανο να τα αξιολογήσει και σταθμί-
σει, αποφεύγοντας δυο άκρα, ήτοι, αφ’ της,
να μη δοθεί σ’ αυτά υπερβολική βαρύτητα,
ώστε να ισοδυναμούν με απόδοση έκδηλης
υπεροχής, αλλά, αφ’ ετέρου, η σημασία που
της δίδεται να μην είναι εντελώς οριακή, της
θα ήταν, αν τα πρόσθετα προσόντα δεν είχαν
σχέση με τα καθήκοντα της θέσης. Μέσα σε
αυτά τα όρια το δικαστήριο δεν επεμβαίνει
σε ότι αφορά την αξιολόγηση και στάθμιση
των στοιχείων. n

Eτοιμάζει Γλαύκος Xατζηπέτρου

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

Υπόθεση   αρ. 1104/2013

Δρ. Νίκος Χριστοφόρου 
v. 

Δημοκρατίας

21 Οκτωβρίου, 2016

Είναι πάγια και
διαχρονικά νομο-
λογημένο ότι πρό-
σθετα προσόντα
που δεν προβλέ-
πονται από το σχέ-
διο υπηρεσίας,
λαμβάνονται υπ’
όψιν, μόνο εφ’
όσον είναι συναφή
της τα καθήκοντα
της θέσης.

Από το σύνολο
των στοιχείων που
έχουν τεθεί ενώ-
πιον μου, κατα-
λήγω ότι η επι-
λογή του ΕΜ ήταν
εντός των ορίων
της διακριτικής
ευχέρειας των καθ’
ων η αίτηση και,
σε κάθε περί-
πτωση, εύλογα
επιτρεπτή.
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ΟΔείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ),
τον Οκτώβριο 2016, αυξήθηκε κατά
0,08 μονάδες και έφτασε στις 99,22

μονάδες σε σύγκριση με 99,14 μονάδες το
Σεπτέμβριο 2016. Σε σχέση με τον Οκτώβριο
του 2015 ο ΔΤΚ μειώθηκε κατά 1,2%, ενώ
για την περίοδο Ιανουαρίου- Οκτωβρίου
2016, ο ΔΤΚ σημείωσε επίσης μείωση 1,6%
σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή πε-
ρίοδο. 

Ο μέσος Δείκτης του δωδεκαμήνου Νοεμ-
βρίου 2015 - Οκτωβρίου 2016 σε σύγκριση
προς τον ίδιο Δείκτη του δωδεκαμήνου Νο-
εμβρίου 2014 - Οκτωβρίου 2015 παρουσίασε
μείωση 1,6% έναντι μείωσης 2,0% που ση-
μειώθηκε κατά το αντίστοιχο προηγούμενο
δωδεκάμηνο. 

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές
κατηγορίες σε σχέση με το Οκτώβριο του
2015 παρατηρήθηκε στην κατηγορία του
Ηλεκτρισμού όπου καταγράφηκε μείωση
7,0%. Συγκρίνοντας με τον Σεπτέμβριο του
2016, η μεγαλύτερη μεταβολή καταγράφηκε
στην κατηγορία Γεωργικά Προϊόντα με μεί-
ωση 8,2%. 
Ανάλυση μεταβολών

Συγκριτικά με τον Οκτώβριο του 2015, οι
κατηγορίες με τις μεγαλύτερες αρνητικές με-
ταβολές ήταν οι ακόλουθες: Μεταφορές (-
3,5%) και Ένδυση και Υπόδηση (-2,8%), ενώ

η κατηγορία που παρουσίασε τη μεγαλύτερη
αύξηση ήταν η Αλκοολούχα Ποτά και Κα-
πνός (1,4%). (Πίνακας 1)

Σε σχέση με το Σεπτέμβριο 2016, η μεγα-
λύτερη αύξηση σημειώθηκε στην κατηγορία
Ένδυση και Υπόδηση (6,4%) ενώ μείωση πα-
ρατηρήθηκε στην Τρόφιμα και μη Αλκοο-
λούχα Ποτά (-3,5%). (Πίνακας 1)

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου
2016 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή
περίοδο, οι μεγαλύτερες αρνητικές μεταβο-
λές παρατηρήθηκαν στις εξής κατηγορίες:
Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέ-
ριο (-6,2%) και Μεταφορές (-5,4%). Οι με-
γαλύτερες θετικές μεταβολές σημειώθηκαν
στις κατηγορίες Αλκοολούχα Ποτά και Κα-
πνός (1,4%) και Ένδυση και Υπόδηση (1,1%).
(Πίνακας 1)

Οι κατηγορίες με τις μεγαλύτερες αρνητι-
κές επιπτώσεις στη μεταβολή του ΔΤΚ του
Οκτωβρίου 2016 σε σχέση με τον Οκτώβριο
του 2015, ήταν οι ακόλουθες: Μεταφορές 
(-0,52), Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά
(-0,33), Ένδυση και Υπόδηση (-0,26) και Στέ-
γαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο
(-0,23). 

Η κατηγορία με τη μεγαλύτερη θετική επί-
πτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με
τον προηγούμενο μήνα, ήταν η Ένδυση και
Υπόδηση (0,53), ενώ τη μεγαλύτερη αρνη-

τική επίπτωση παρουσίασε η Τρόφιμα και μη
Αλκοολούχα Ποτά (-0,57). 

Τη μεγαλύτερη αρνητική επίπτωση στη με-
ταβολή του ΔΤΚ του Οκτωβρίου 2016 σε
σύγκριση με το δείκτη του Οκτωβρίου 2015
είχαν τα εξής προϊόντα/υπηρεσίες: αεροπο-
ρικά ναύλα (-0,41), τα λαχανικά (-0,27), τα
είδη ένδυσης (-0,27), ο ηλεκτρισμός (-0,21)
και τα φρέσκα φρούτα (-0,15).

Τέλος, τα προϊόντα με τη μεγαλύτερη θε-
τική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του
Οκτωβρίου 2016 σε σχέση με τον αντίστοιχο
δείκτη του προηγούμενου μήνα ήταν τα είδη
ένδυσης (0,39) και τα είδη υπόδησης (0,15)
ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση είχαν
τα λαχανικά (-0,42) και τα φρέσκα φρούτα 
(-0,17). n

Αύξηση 0,08 μονάδες στον τιμάριθμο

Ολοκληρώνουμε με το τελευταίο της σει-
ράς:

Παραθέτω αυτούσια την απάντηση
του τότε Γενικού Διευθυντή του
ΡΙΚ.‘Είναι με ιδιαίτερη λύπη που

πήρα την επιστολή σας με την οποία με πλη-
ροφορείτε ότι δε θα μπορέσετε να συνεχί-
σετε να προσφέρετε τις υπηρεσίες σας στη
Συμβουλευτική Επιτροπή Προγραμμάτων
του Ιδρύματος. Η συμβολή σας υπήρξε
πάντα πολύτιμη και ουσιαστική και το
Ίδρυμα σας οφείλει θερμές ευχαριστίες, γιατί,
μέσα στις τεράστιες ευθύνες σας, αφιερώ-
νατε χρόνο για να βοηθείτε το Ίδρυμα να αν-
ταποκρίνεται όσο το δυνατό καλύτερα στις
υποχρεώσεις του. Ευχαριστώ επίσης θερμά
από μέρους του Ιδρύματος για τις συμπυ-
κνωμένες απόψεις σας σχετικά με τους προ-
σανατολισμούς στα προγράμματα του Ιδρύ-
ματος, που θα έχουμε και σαν Ίδρυμα και στα
πλαίσια της Συμβουλευτικής Επιτροπής
πάντα υπόψη. Είμαι βέβαιος ότι μπορούμε
εδώ πάντα να λογαριάζουμε στην εγκάρδια
και σοφή συμπαράστασή σας στο έργο μας
και, όπως ξέρετε, θα είμαι ευτυχής όταν θα
υπάρχει ευκαιρία να συζητούμε για την απο-
στολή του Ιδρύματος. Με εγκάρδια αισθή-
ματα, Αντρέας Χριστοφίδης, Γ.Δ. ΡΙΚ’. Αυτός
ήταν ο μεγάλος Αντρέας Χριστοφίδης!

Παρόλο που δε διαφωνώ ως προς τον
ρόλο του ΡΙΚ στην ενημέρωση, διαφώτιση
και ψυχαγωγία του κοινού στην μεταπραξι-
κοπηματική περίοδο, όπως την περιέγραψε

τελευταία ο νυν Πρόεδρός του, προσωπικά
ανέμενα το Ίδρυμα να διαδραματίζει σημαί-
νοντα ρόλο στην τόνωση του ηθικού του
λαού για αντοχή και δημιουργική κινητοποί-
ηση στο μακροχρόνιο αγώνα, που ήταν φα-
νερό ότι η πατρίδα άρχιζε με την εισβολή. Το
Δεύτερο Έκτακτο Σχέδιο, 1977-1978, δια-
λάμβανε:‘Η οικονομική ανέλιξη κι ευρωστία
δεν είναι αυτοσκοπός. Θεωρείται, όμως, ως
αναγκαία προυπόθεση κι απαραίτητο μέσο
για την επιτυχή έκβαση του αγώνα της Κύ-
πρου. Είναι συνεπώς απαραίτητο όπως η οι-
κονομική πολιτική ενταχθεί στα γενικότερα
σχέδια δράσης. Έτσι το παρόν Σχέδιο..θα
λαμβάνει υπόψη γενικότερες επιδιώξεις, π.χ.
την θωράκιση του λαού με αγωνιστική διά-
θεση, καρτερία, αντοχή και γενικά με όλες
εκείνες τις αρετές, που είναι αναγκαίες για
ένα αγώνα επιβίωσης στον Τόπο αυτό..Για να
επιτευχθούν τα πιο πάνω χρειάζεται, μεταξύ
άλλων, η δημιουργία ορισμένων θετικών κι
ενεργητικών συναισθημάτων μέσω και της
οικονομικής πολιτικής, όπως: Αίσθημα αξιο-
πρέπειας, με τη δημιουργία ευκαιριών αξιο-
πρεπούς διαβίωσης μέσω της ταχείας απα-
σχόλησης και δραστηριοποίησης των ανέρ-
γων, ώστε κάθε οικογένεια να κερδίζει τα
προς το ζην και να παύσει να εξαρτάται από
την Κρατική μέριμνα. Αίσθημα αλληλεγ-
γύης, με την καταπολέμηση του αρνητικού
συναισθήματος περί ύπαρξης τυχερών και
άτυχων μεταξύ του λαού. Αίσθημα ανθεκτι-
κότητας, με τη συνεχή βελτίωση των όρων
διαβίωσης του λαού και τη δημιουργία εμπι-
στοσύνης στο οικονομικό μέλλον της Κύ-
πρου και των ατόμων. Αίσθημα μαχητικότη-
τας και συμμετοχής, με τη δημιουργία, με-
ταξύ άλλων, κλίματος λιτότητας και

περισυλλογής, την πάταξη της πολυτέλειας
κι αισχροκέρδειας, τη συνεχή βελτίωση των
όρων και του περιβάλλοντος διαβίωσης των
εκτοπισθέντων, τη θέση της οικονομίας στην
εξυπηρέτηση των πολιτικών σκοπών, την έγ-
καιρη λήψη ζωντανών κι έμπρακτων μέτρων,
τη δημιουργία νέας νοοτροπίας, την εισα-
γωγή νέων διαδικασιών και νέας πνοής’.

Στην Έκθεση της Τεχνικής Επιτροπής, που
διορίστηκε με την επάνοδο του Μακάριου,
για την τόνωση του ηθικού του λαού για μα-
κροχρόνιο αγώνα, προχωρήσαμε σε πιο συγ-
κεκριμένες εισηγήσεις για την αντιμετώπιση
των αρνητικών συναισθημάτων, συναισθη-
μάτων ανασφάλειας κι ηττοπάθειας, αδικίας,
αδιαφορίας και μη συμμετοχής, κι απαισιο-
δοξίας, που παρατηρούνταν, καθώς και τη
διαφαινόμενη κοινωνική αποδιοργάνωση
λόγω του εκτοπισμού με κίνδυνο τη διά-
βρωση των θεσμών υγιούς λειτουργίας της
κοινωνίας, ανάπτυξη τάσεων ατομικιστικών
συμπεριφορών, σύγκρουσης διαφόρων κοι-
νωνικών ομάδων, δημαγωγικής συνθηματο-
λογίας και ανευθυνότητας. ‘Η κοινωνική
αποδιοργάνωση καθιστά το σύνολο αδύ-
ναμο να κρίνει ορθά τις καταστάσεις και το
άτομο αδύναμο να ακολουθήσει μια ορθή
πορεία’. Είναι σ’ αυτά που αναμέναμε από θε-
σμούς όπως το ΡΙΚ και την εκπαίδευση, να
διαδραματίσουν ένα πολύ πιο ουσιαστικό
ρόλο. 

Προσβλέπαμε σε μια κατάσταση όπου το
σύνολο της κοινωνίας να αποδέχεται τους
θεσμούς και να σέβεται τις αποφάσεις που
λαμβάνονται, ενώ τα άτομα κι οι ομάδες να
δέχονται να κάμνουν τις αναγκαίες υποχω-
ρήσεις και θυσίες χάριν των αναγκών του
συνόλου. Αναμέναμε εμπέδωση αισθήματος

δικαιοσύνης με την ύπαρξη Κράτους δικαίου,
την απονομή δικαιοσύνης κατά τρόπο ανε-
πηρέαστο και αδέκαστο, την τήρηση του
Νόμου και την προστασία του πολίτη από
τους παρανομούντες χωρίς καμία εξαίρεση ή
εύνοια, την αυστηρή τιμωρία όλων των πα-
ρανομούντων κλπ. Θεωρούσαμε αναγκαία
την ενεργό συμμετοχή όλων των πολιτών
στον αγώνα επιβίωσης, πράγμα που μπορεί
να επιτευχθεί με την εξεύρεση τρόπων ανα-
γνώρισης όσων συμβάλλουν στην εθνική
επιβίωση κι επισήμανσης όσων είτε αδιαφο-
ρούν είτε υποσκάπτουν τις προσπάθειες, την
πιο ενεργό κινητοποίηση της Δημόσιας Υπη-
ρεσίας και της Ηγεσίας, τη συστράτευση
όλων των κατάλληλων στην πολιτική και
στρατιωτική άμυνα και  την πάταξη κάθε
προσπάθειας κομματισμού στο στράτευμα,
την επικράτηση σε όλες τις περιπτώσεις ανε-
ξαίρετα της αξιοκρατίας και την πάταξη της
ευνοιοκρατίας. Για τη δημιουργία αισθήμα-
τος αισιοδοξίας κι ενθουσιασμού απαιτείται
πρώτιστα ορθή ενημέρωση του λαού, κατα-
δίκη της πολιτικής δημαγωγίας κι εκμετάλ-
λευσης του πόνου και της δυστυχίας του
λαού, καταστολή της εσωτερικής πολιτικής
διαμάχης κι οξύτητας και συνεχής υπενθύ-
μιση ότι ο λαός ενωμένος δύναται να ελπίζει
σε καλύτερες μέρες.

Παρά τις προσπάθειες που καταβάλαμε η
κατάσταση δεν άλλαξε. Από πλευράς του
Γραφείου Προγραμματισμού, καταφέραμε να
εντάξουμε τις εισηγήσεις της Επιτροπής στα
Έκτακτα Σχέδια κι αγωνιστήκαμε να εφαρ-
μοστούν στη συνέχεια. Ιδιαίτερη προσπάθεια
καταβάλαμε να διοχετευθούν τα μηνύματά
της μέσω της Εκπαίδευσης και της Κρατικής
Ραδιοτηλεόρασης. n

Tου δρ Ιάκωβου Αριστείδου
Πρώην Υπουργού και
Πρώην Γενικού Διευθυντή 
Γραφείου Προγραμματισμού

Δημόσια Υπηρεσία: Μνήμες και Αγωνίες του 1974
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3,3 εκατoμμύρια ευρώ στην Κύπρο από το LIFE

Ποσό 3,3 εκατομμυρίων ευρώ θα πάρει
η Κύπρος από το συνολικό ποσό των
€220 εκ. που επενδύεται από κονδύ-

λια του προγράμματος LIFE της ΕΕ σε 14.4
έργα πράσινης οικονομίας και χαμηλών εκ-
πομπών διοξειδίου του άνθρακα στα κράτη
μέλη.

Ποσό 1,4 εκατ. επενδύεται στο έργο LIFE
- KEDROS του Τμήματος Δασών, κύριος
στόχος του οποίου είναι να διατηρηθεί ο
πολύ σπάνιος τύπος οικοτόπου προτεραι-
ότητας, ο κέδρος της Κύπρου (Cedrus brev-
ifolia) , σε καλή κατάσταση διατήρησης, μα-
κροπρόθεσμα, στην Κοιλάδα των Κέδρων -
Κάμπο, που αποτελεί τόπο του δικτύου
Natura 2000. Οι δράσεις θα εστιάζονται στη
μείωση του κινδύνου απώλειας οικοτόπων
λόγω δασικών πυρκαγιών και στην ενίσχυση
της ανθεκτικότητας των οικοτόπων και της
ικανότητάς τους να προσαρμόζονται στην
κλιματική αλλαγή. Μια σειρά μέτρων διαχεί-
ρισης των δασών θα εφαρμοστούν για
πρώτη φορά στην Κύπρο. Περιλαμβάνουν
την ελεγχόμενη βόσκηση με στόχο τη μεί-
ωση του κινδύνου πυρκαγιάς, δασοκομικές
παρεμβάσεις σε συστάδες κέδρων και τη δια-
χείριση της πανίδας με σκοπό την προστα-
σία των νεαρών δένδρων κέδρου.

Για το έργο επενδύεται ποσό €1,9 εκατ. για
την ανάπτυξη σε πρωτοποριακή βάση μιας
καινοτομικής και διαδραστικής εργαλειοθή-
κης για τους δήμους αστικών περιοχών, η
οποία θα παρέχει στους τοπικούς φορείς
λήψης αποφάσεων οπτικές πληροφορίες και
θα τους καθοδηγεί στη διαδικασία προσαρ-
μογής στην αλλαγή του κλίματος. Η εργα-
λειοθήκη θα βοηθήσει τους συνεργαζόμε-
νους δήμους της Κύπρου, της Ελλάδας και
της Ιταλίας να αξιολογήσουν τις πιθανές επι-
πτώσεις της αλλαγής του κλίματος και να
αναπτύξουν τις δικές τους τοπικές στρατη-
γικές προσαρμογής, συμπεριλαμβανομένης
της χρήσης της πράσινης υποδομής. Οι δρα-
στηριότητες διάδοσης θα αυξήσουν την
ευαισθητοποίηση του κοινού και θα ενθαρ-
ρύνουν τη συμμετοχή του.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει επεν-
δυτικό πακέτο ύψους 222,7 εκατ. EUR από
τον προϋπολογισμό της ΕΕ, με σκοπό να
στηρίξει τη μετάβαση της ΕΕ προς ένα πιο
βιώσιμο μέλλον, με χαμηλές εκπομπές διο-
ξειδίου του άνθρακα. Η χρηματοδότηση της
ΕΕ θα ενεργοποιήσει νέες επενδύσεις με
αποτέλεσμα να επενδυθούν συνολικά 398,6
εκατ. EUR σε 144 νέα έργα σε 23 κράτη
μέλη.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από το
πρόγραμμα LIFE για το περιβάλλον και τη
δράση για το κλίμα. 323,5 εκατ. EUR θα χο-
ρηγηθούν σε έργα στον τομέα του περιβάλ-
λοντος και της αποδοτικής χρήσης των
πόρων, στον τομέα της φύσης και της βιο-
ποικιλότητας, καθώς και στους τομείς της
περιβαλλοντικής διακυβέρνησης και της
πληροφόρησης.

Ο επίτροπος της ΕΕ για το περιβάλλον, τη
θαλάσσια πολιτική και την αλιεία κ. 
Karmenu Vella δήλωσε: «Χαίρομαι ιδιαίτερα
για το γεγονός ότι φέτος και πάλι το πρό-
γραμμά μας LIFE θα χρηματοδοτήσει πολλά
καινοτομικά έργα για την αντιμετώπιση 
των κοινών μας περιβαλλοντικών προβλημά-
των. Τα έργα που υποστηρίζει το πρόγραμμα
LIFE χρησιμοποιούν σχετικά μικρή χρηματο-
δότηση και απλές ιδέες για τη δημιουργία 
επικερδών πράσινων επιχειρήσεων, που συμ-
βάλλουν στη μετάβαση προς μια κυκλική 
οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα.»

Ο επίτροπος της ΕΕ για τη δράση για το
κλίμα και την ενέργεια κ. Miguel Arias
Cañete δήλωσε: «Δεδομένου ότι η συμφωνία
του Παρισιού αρχίζει να ισχύει σε μερικές
εβδομάδες, οφείλουμε να εστιάσουμε τις προ-

σπάθειές μας πλέον στην εκπλήρωση των
υποσχέσεών μας. Τα έργα αυτά θα δημιουρ-
γήσουν τις κατάλληλες συνθήκες για την
προαγωγή καινοτομικών λύσεων και θα δια-
δώσουν τις βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά
τη μείωση των εκπομπών και την προσαρ-
μογή στην κλιματική αλλαγή σε όλη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τον τρόπο αυτό θα
υποστηρίξουν την εφαρμογή της συμφωνίας
του Παρισιού από την ΕΕ.»

Το πρόγραμμα LIFE είναι το χρηματοδο-
τικό μέσο της ΕΕ για το περιβάλλον και τη
δράση για το κλίμα. Εφαρμόζεται από το
1992 και έχει συγχρηματοδοτήσει περισσό-
τερα από 4 300 έργα σε ολόκληρη την ΕΕ και
σε τρίτες χώρες, κινητοποιώντας 8,8 δισ.
EUR και συνεισφέροντας 3,9 δισ. EUR στην
προστασία του περιβάλλοντος και στο
κλίμα. 1 100 έργα περίπου βρίσκονται σε 
εξέλιξη ανά πάσα στιγμή. Ο προϋπολογισμός
για το πρόγραμμα LIFE για την περίοδο
2014-2020 ανέρχεται σε 3,4 δισ. EUR σε 
τρέχουσες τιμές και περιλαμβάνει ένα υπο-
πρόγραμμα για δράσεις σχετικά με το περι-
βάλλον και ένα υποπρόγραμμα για δράσεις
σχετικά με το κλίμα. n

Επιβολή διοικητικών προστίμων από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

ΗΥπηρεσία Προστασίας Κατανα-
λωτή ανακοινώνει την έκδοση αριθ-
μού διοικητικών αποφάσεων για πα-

ραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία
των καταναλωτών. 

Συνοπτικά οι αποφάσεις:
- Επιβολή διοικητικού προστίμου €250.000

στην Alpha Bank Cyprus Ltd για αθέμιτες
εμπορικές πρακτικές προς καταναλωτές.

- Απόφαση εναντίον της Bank of Cyprus
Ltd για ύπαρξη καταχρηστικών συμβατικών
ρητρών σε συμβάσεις στεγαστικού δανείου
με καταναλωτές.

- Επιβολή διοικητικού προστίμου €60.000
στην Aelius Developers Ltd για αθέμιτες εμ-
πορικές πρακτικές προς καταναλωτές.

Περίληψη αποφάσεων:
Επιβολή διοικητικού προστίμου €250.000

στην Alpha Bank Cyprus Ltd:
Πρόκειται για αυτεπάγγελτη έρευνα που

διενήργησε η Υπηρεσία, σε σχέση με πρακτι-
κές της τράπεζας σε συμβάσεις στεγαστικών
δανείων με καταναλωτές. Από την έρευνα η
Υπηρεσία διαπίστωσε παραβάσεις του περί
των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των
Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές
Νόμου, οι οποίες συνίστανται στις ακόλου-

θες πρακτικές:
- Παράλειψη ενημέρωσης ή ελλιπής ενη-

μέρωση καταναλωτών που λαμβάνουν δά-
νεια σε ξένο νόμισμα για τους κινδύνους τέ-
τοιων δανείων,

- Ασάφεια συμβατικών όρων σχετικά με
την εκταμίευση του δανείου, τις επιβαρύν-
σεις του δανειολήπτη και τη μεταβολή
αυτών, την πρόωρη αποπληρωμή του δα-
νείου, την επιβάρυνση του καταναλωτή με
χρεώσεις, έξοδα και δαπάνες,

- Εφαρμογή χρεώσεων για ενημέρωση κα-
ταναλωτών ύψους 5€ ανά e-mail και 50€ ανά
ταχυδρομική επιστολή,

- Συμπερίληψη δήλωσης στις καταστάσεις
λογαριασμού που αποστέλλονται στους κα-
ταναλωτές ότι τεκμαίρεται η ορθότητα των
χρεώσεων του λογαριασμού, σε περίπτωση
που ο καταναλωτής δεν τις αμφισβητήσει
εντός 14 ημερών από τη λήψη τους,

- Χρήση συμβατικού όρου με τον οποίο ο
καταναλωτής φέρεται να βεβαιώνει ότι η δα-
νειακή σύμβαση είναι απολύτως σύννομη,

- Χρήση συμβατικού όρου με τον οποίο
ορίζονται ως αρμόδια δικαστήρια για την
επίλυση διαφορών τα δικαστήρια της Κύ-
πρου, στις περιπτώσεις που η δανειακή σύμ-

βαση έχει συναφθεί με κατοίκους κρατών-
μελών της ΕΕ, πλην της Δανίας.

Ενόψει των πιο πάνω η Υπηρεσία:
- επέβαλε στην Alpha Bank Cyprus Ltd δι-

οικητικό πρόστιμο ύψους €250.000, και
- διέταξε την τράπεζα να τερματίσει τις

παραβάσεις που συνεχίζονται και να αποφύ-
γει την επανάληψή τους στο μέλλον.

Απόφαση εναντίον της Bank of Cyprus
Ltd για καταχρηστικές συμβατικές ρήτρες:

Η υπόθεση αφορά σε παράπονο που υπο-
βλήθηκε από καταναλωτές, οι οποίοι ισχυρί-
ζονταν ότι έλαβαν από την τράπεζα στεγα-
στικά δάνεια των οποίων οι συμβάσεις πε-
ριέχουν καταχρηστικούς όρους. 

Μετά από εξέταση, ο Διευθυντής της Υπη-
ρεσίας αποφάσισε βάσει των εξουσιών που
του παρέχονται από τον περί Καταχρηστι-
κών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις
Νόμο, ότι συγκεκριμένοι όροι της σύμβασης
είναι καταχρηστικοί.

Επιβολή διοικητικού προστίμου €60.000
στην Aelius Developers Ltd:

Πρόκειται για έρευνα που διενήργησε η
Υπηρεσία, κατόπιν υποβολής παραπόνου
από καταναλωτές εναντίον της εταιρείας
ανάπτυξης γης και υποδομών Aelius Deve-

lopers Ltd, σε σχέση με την πώληση ακίνη-
της περιουσίας από την εταιρεία στους πα-
ραπονούμενους.

Οι παραπονούμενοι ισχυρίζονταν ότι,
κατά την υπογραφή σύμβασης για αγορα-
πωλησία ακινήτου, δεν ενημερώθηκαν για
την έκταση της προϋπάρχουσας υποθήκης
επ’ αυτού, μολονότι γνώριζαν την ύπαρξή
της, ούτε για τις συνέπειες της σε σχέση με
την έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας στα ονόματά
τους. Επιπλέον, ισχυρίζονταν ότι ο πωλητής
κατά την ημερομηνία σύναψης της σύμβα-
σης, δεν είχε τις απαραίτητες άδειες από τις
κρατικές αρχές για ανέγερση του ακινήτου,
δηλαδή πολεοδομική άδεια και άδεια οικο-
δομής. 

Από την έρευνα η Υπηρεσία διαπίστωσε
παραβάσεις του περί των Αθέμιτων Εμπορι-
κών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους
Καταναλωτές Νόμου και επέβαλε στην Ae-
lius Developers Ltd διοικητικό πρόστιμο
ύψους €60.000.

Όλες οι προαναφερόμενες αποφάσεις, πα-
ρατίθενται αυτούσιες στην ιστοσελίδα της
Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή
(www.mcit.gov.cy/ccps). n

Εγγεγραμμένοι άνεργοι τον  Οκτώβριο

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται
στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας,
ο αριθμός των εγγεγραμμένων

ανέργων στο τέλος Οκτωβρίου 2016, έφτασε
τα 33.706 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία
διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα
οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο
αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον
Οκτώβριο 2016 αυξήθηκε στα 37.475 πρό-
σωπα σε σύγκριση με 37.304 τον προηγού-
μενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2015
σημειώθηκε μείωση 3.310 προσώπων ή 8,9%,
που αποδίδεται κυρίως στους τομείς των κα-
τασκευών (μείωση 1.145 ανέργων), της με-
ταποίησης (μείωση 593), του εμπορίου (μεί-
ωση 437), των μεταφορών (μείωση 429), των
δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής κατα-
λύματος και υπηρεσιών εστίασης (μείωση
279), της δημόσιας διοίκησης (μείωση 266)
και στους νεοεισερχόμενους στην αγορά ερ-
γασίας (μείωση 230). n
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Ενώ οι 25 πλουσιότεροι άνθρωποι του
κόσμου είδαν την περιουσία τους να
αυξάνεται από την αρχή του έτους και

ως τον Οκτώβριο του 2016 κατά 5,9%, ξε-
περνώντας το 1 τρισ. δολάρια, ο συνολικός
αριθμός των δισεκατομμυριούχων κινείται σε
ιστορικό υψηλό, ενώ, όπως αναμένεται, οσο-
νούπω θα ξεπεράσει το όριο των 2.500 ατό-
μων. Η έκρηξη πλούτου των υπερπλουσίων
δεικνύει τις δραματικές ανισότητες και τις
στρεβλώσεις που χαρακτηρίζουν την παγκό-
σμια οικονομία, αναφέρουν οι αναλυτές,
υπογραμμίζοντας πως παρά το γεγονός ότι
στο κλειστό αυτό κλαμπ συμμετέχει σήμερα
μόλις ένας στους 2.950.000 ανθρώπους του
πλανήτη ο αντίκτυπος, η ισχύς του και ο
ρόλος των δισεκατομμυριούχων στην παγ-
κόσμια οικονομία παραμένει σημαντικός.

Σύμφωνα π.χ. με τα στοιχεία της Wealth-Χ
για την περίοδο 2015-2016, οι δισεκατομμυ-
ριούχοι του πλανήτη ανήλθαν σε 2.473
(+6,4%), ενώ η συνολική περιουσία τους δια-
μορφώθηκε σε 7,68 τρισ. δολάρια (+5,4%),
τη στιγμή που με βάση την πυραμίδα του
πλούτου σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με
το Ερευνητικό Ινστιτούτο της ελβετικής τρά-
πεζας Credit Suisse, 3,4 δισεκατομμύρια άν-
θρωποι ή το 71% του παγκόσμιου πληθυ-
σμού μοιράζονται μικρότερο ποσό 7,4 τρισ..

Ο συνολικός αριθμός των δισεκατομμυρι-
ούχων αυξήθηκε μάλιστα κατά 81% από το
2009, δηλαδή έναν χρόνο μετά την κατάρ-
ρευση της Lehman Brothers, καθώς ανερχό-
ταν τότε σε μόλις 1.360 άτομα, ενώ η περι-
ουσία τους, από τα 3,1 τρισ. δολάρια, υπερ-
διπλασιάστηκε το ίδιο διάστημα.
Αυτοδημιούργητοι

Ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου
παραμένει ο συνιδρυτής της Microsoft Μπιλ
Γκέιτς. Ο νεότερος δισεκατομμυριούχος
είναι ο συνιδρυτής του Facebook Μαρκ Ζά-
κερμπεργκ, ενώ η κυρία  Λιλιάν Μπετεν-
κούρ, κληρονόμος της L’Oreal, είναι η γη-
ραιότερη δισεκατομμυριούχος. Από τις

αρχές του 2016 τη μεγαλύτερη αύξηση στην
περιουσία τους στη λίστα των 25 πλουσιο-
τέρων ανθρώπων σημείωσαν η Σέλντον Αν-
τελσον (+28,4%) της Las Vegas Sands από
τον κλάδο των Καζίνων, ο Μαρκ Ζάκερμ-
περγκ (+25,6), ο Τζακ Μα(+20,9%) της Ali-
baba, της τέταρτης πια σε τζίρο εταιρείας σε
παγκόσμιο επίπεδο, πίσω από τις Apple, Go-
ogle και Microsoft, και ο  Τζεφ Μπέ-
ζος (+18,8%) από τον κλάδο της Τεχνολο-
γίας, η Μπερνάρ Αρνό (+13,2%) της Groupe
Arnault.

Να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο ποσοστό
των κροίσων είναι αυτοδημιούργητοι, ενώ
για κάθε μία γυναίκα δισεκατομμυριούχο αν-
τιστοιχούν 8,4 άνδρες.

Με τη συγκέντρωση του πλούτου και της
ισχύος σε ελάχιστα χέρια, οι ανισότητες
αυτού του κόσμου πάντως μάλλον θα συνε-
χιστούν, καθώς σύμφωνα με στοιχεία των
Wealth-X και UBS από τα 232 τρισ. δολάρια
που εκτιμάται σήμερα η συνολική αξία του
ιδιωτικού πλούτου, τα 77 τρισ. δολάρια, δη-
λαδή σχεδόν όσο το ετήσιο παγκόσμιο ΑΕΠ,
ελέγχονται από 16,6 εκατομμύρια κατοίκους
που αντιστοιχούν στο 0,334% του συνολικού
ενήλικου πληθυσμού των 4,89 δισεκατομμυ-
ρίων κατοίκων του πλανήτη. Στις σχετικές
λίστες των Wealth-X και UBS συμπεριλαμ-
βάνονται και 576 Ελληνες (με περιουσία άνω
των 30 εκατ. δολαρίων) που διαθέτουν συ-
νολική περιουσία 88 δισ. δολαρίων, μεταξύ
των οποίων και 11 δισεκατομμυριούχοι.

Ποιοι είναι οι μεγα-δισεκατομμυριούχοι
Με βάση τα στοιχεία των Wealth-X και

του Bloomberg στις 21 Οκτωβρίου η αποκα-
λούμενη και μεγα-δισεκατομμυριούχοι, δη-
λαδή οι υπερπλούσιοι με περιουσία άνω των
50 δισ. δολαρίων, από πέντε που καταγρά-
φονταν κατά βάση στις σχετικές λίστες
ανήλθαν σε οκτώ.

Τις «βαθύτερες τσέπες» διαθέτει ο William
Henry «Bill» Gates III (Μπιλ Γκέιτς), η περι-
ουσία του οποίου υπολογίζεται σε 88,9 δισ.
δολάρια. Αρχισε σπουδές στο Χάρβαρντ το
1973 αλλά τις σταμάτησε ύστερα από δύο
χρόνια, λέγοντας στους καθηγητές του ότι
θα γινόταν εκατομμυριούχος ώσπου να κλεί-
σει τα 30. Τελικά έγινε δισεκατομμυριούχος
στα 31.

Ακολουθεί με περιουσία 76,3 δισ. δολα-
ρίων ο Αμάνσιο Ορτέγκα, ο οποίος λέγεται
ότι τρώει το μεσημεριανό γεύμα του με τους
υπαλλήλους στην καφετέρια της εταιρείας
του, της Industria de Diseno Textil (Inditex),
η οποία διαθέτει αλυσίδες ενδυμάτων, με πιο
γνωστή αυτή με την επωνυμία Zara. Ακο-
λουθεί ο Τζεφ Μπέζος, ο οποίος κέρδισε την
περιουσία του των 70,9 δισ. δολαρίων με την
εισαγωγή του ηλεκτρονικού εμπορίου στον
κόσμο, ιδρύοντας στο γκαράζ του σπιτιού
του στο Σιάτλ την Amazon.com.

Ο 85χρονος μεγαλοεπενδυτής Ουόρεν
Μπάφετ, γνωστός και ως «Ο μάγος της
Ομάχα», έχει δημιουργήσει περιουσία 64,7
δισ. δολαρίων κυρίως μέσω της εταιρείας
Berkshire Hathaway, στην οποία είναι μεγα-
λομέτοχος και διευθύνων σύμβουλος. Ο
Μαρκ Ζάκερμπεργκ, ο οποίος το 2004 σε
ηλικία 19 ετών ως δευτεροετής φοιτητής στο
Χάρβαρντ ξεκίνησε το TheFacebook.com,
μια στοιχειώδη έκδοση του πασίγνωστου σή-
μερα Facebook, κέρδισε θέσεις στη λίστα και
στις 21 Οκτωβρίου αναρριχήθηκε με περιου-
σία 57,5 δισ. δολαρίων στην πέμπτη θέση
των υπερπλουσίων. n

Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ

Πλούτος $1 τρισ. βρίσκεται στα χέρια 25 ανθρώπων
Η περιουσία τους αυξήθηκε εφέτος κατά 5,9% – Σε ιστορικό υψηλό ο αριθμός των δισεκατομμυριούχων

Πρόγραμμα Ισότητας - σε Όλα Μαζί

Διεθνής Ημέρα κατά της Βίας των Φύλων

Αφίσα που ετοιμάστηκε από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνταξιούχων FERPA για τη
Δημ. με γενικό μήνυμα σταματήστε τη βία των φύλων.



Με θέμα «το αναφαίρετο δικαίωμα
των ηλικιωμένων σε ποιότητα ζωής
και υγείας» πραγματοποιήθηκε την

Τρίτη 1η Νοεμβρίου  στην αίθουσα συνε-
δριάσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων η
18η Σύνοδος  της Βουλής των Γερόντων, με
την παρουσία όχι μόνο  Υπουργών και
άλλων αρμοδίων αλλά και εκπροσώπου της
Παιδοβουλής, γεγονός που επιβεβαιώνει την
κοινή πορεία των γενεών για το γενικό καλό
στην πατρίδα μας. Η 18η Σύνοδος πραγμα-
τοποιήθηκε από το Παγκύπριο Συντονιστικό
Συμβούλιο Εθελοντισμού και το Συντονι-
στικό Σώμα της Βουλής των Γερόντων.  

΄Όπως τόνισε στο χαιρετισμό του  και ο
Προεδρεύων της Βουλής κ. Αδάμος Αδάμου
(ο Πρόεδρος Συλλούρης απουσίαζε σε επί-
σημη επίσκεψη  στο εξωτερικό) η Σύνοδος
της Βουλής των Γερόντων διανύει αισίως το
18ο έτος της ζωής της και τούτο καταδει-
κνύει ότι ο θεσμός καθιερώθηκε και στεριώ-
θηκε στην κυπριακή κοινωνία και στα πλαί-
σια της Συνόδου των πρεσβυτέρων πολιτών
τίθενται πιο επιτακτικά και έντονα  προβλή-
ματα που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι
μας τα οποία επηρεάζουν άμεσα το αναφαί-
ρετο δικαίωμα τους σε ποιότητα ζωής και
υγείας. 

Στη Σύνοδο τους στη Βουλή οι πρεσβύτε-
ροι πολίτες  θέτουν στο χώρο του Νομοθετι-
κού Σώματος προς τους αρμόδιους Υπουρ-
γούς και άλλους αξιωματούχους τα προβλή-
ματα τους ώστε να αφουγκραστούν οι
αρμόδιοι  τη φωνή των άμεσα επηρεαζόμε-
νων και να εργαστούν για να τους παρασχε-
θεί καλύτερη ποιότητα ζωής και καλύτερη
καθημερινότητα, είπε  ο Προεδρεύων της
Βουλής. 

Απευθυνόμενος στους ηλικιωμένους πρό-
σθεσε  ότι «κάθε χρόνο, έχουμε το προνόμιο
να αντλούμε διδάγματα μέσα από  τις προ-
σωπικές σας μαρτυρίες και τα βιώματα σας
και αυτό επιτάσσει στην πολιτεία, στην ευ-
ρύτερη της έννοια το καθήκον να καταβάλ-
λει συνεχή προσπάθεια  και δράση, με στόχο
να διασφαλίζονται συνθήκες ικανοποιητικής
ποιότητας ζωής και αξιοπρεπούς διαβίωσης,
συνθήκες αντάξιες των απαιτήσεων του
21ου αιώνα. 

Ο Προεδρεύων του Νομοθετικού σώματος

τόνισε ότι η  οικονομική κρίση έπληξε ιδιαί-
τερα τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού
περιλαμβανομένων των πρεσβυτέρων πολι-
τών που  σε αυτούς η κοινωνία οφείλει την
ύπαρξη και τη συνέχεια της και πρέπει όλοι
να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και
να συμβάλουν αποφασιστικά στο μέτρο του
δυνατού,  τουλάχιστον για τη βελτίωση των
συνθηκών της διαβίωσης και της καθημερι-
νότητας τους και την ανακούφιση τους από
τα προβλήματα που τους ταλανίζουν καθη-
μερινά. Ο Προεδρεύων της Βουλής  πρό-
σθεσε ότι ι περισσότερο οφείλουμε να δώ-
σουμε ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο και να
τους διαβεβαιώσουμε ότι οι κόποι τους για
να στήσουν αυτό τον τόπο δεν πήγαν χαμέ-
νοι. 

Το κεντρικό θέμα της 18ης Συνόδου που
ήταν το αναφαίρετο δικαίωμα των ηλικιωμέ-
νων σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής και
υγείας οδήγησε σε ανταλλαγή απόψεων για
τη συνεργασία των αρμοδίων που απαιτείται
ώστε να απαμβλυνθούν αν όχι να επιλυθούν
πλήρως τα  προβλήματα που ταλανίζουν
τους πρεσβυτέρους πολίτες. 

Η Σύνοδος της Βουλής των  Γερόντων κα-
τάθεσε εισηγήσεις με βάση τις οποίες οι αρ-
μόδιοι θα προχωρήσουν σε ενέργειες  με

στόχο τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων
της τρίτης ηλικίας σε διάφορους τομείς της
ζωής και της καθημερινότητας τους. Ιδιαί-
τερη αναφορά έγινε στην εισήγηση για εκ-
πόνηση ολοκληρωμένης  επιστημονικής με-
λέτης  που θα επισημάνει τα συγκεκριμένα
μέτρα που θα συμβάλουν στην προετοιμα-
σία για συνταξιοδότηση μέσα από  την αξιο-
ποίηση  των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας,
λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει μια τέ-
τοια  προετοιμασία και άτομα με συσσωρευ-
μένη γνώση και εμπειρίες με τη συνταξιοδό-
τηση τους οδηγούνται  σε απομόνωση και
αχρηστία. 

Ο Προεδρεύων δήλωσε ότι η Βουλή των
Αντιπροσώπων είναι έτοιμη να αναλάβει
δράσεις στο μέτρο που τις επιτρέπουν οι
υποχρεώσεις οι δεσμεύσεις και οι αρμοδιό-
τητες της  εντός του πλαισίου του Συντάγ-
ματος για να συνδράμει και να προωθήσει
τέτοιες νομοθετικές ρυθμίσεις ώστε να
απαμβλυνθούν τα προβλήματα των ηλικιω-

μένων μας. Και οι οικονομι-
κές συνθήκες που ισχύουν
σήμερα τον τόπο  μας δίνουν
δυνατότητες για περαιτέρω
μελέτη των προβλημάτων
και για προσπάθεια εξεύρε-
σης λύσεων στα προβλήματα
αυτά. 

Ο κ. Αδάμος Αδάμου δια-
βεβαίωσε ότι η Βουλή και οι
Κοινοβουλευτικές Επιτρο-
πές θα είναι πάντα  ανοικτοί
για τους ηλικιωμένους και
τα μέλη της θα είναι  αρωγοί
στο έργο και στις διεκδική-
σεις  των ηλικιωμένων και
εξέφρασε την ικανοποίηση
και το βαθύτατο σεβασμό
του  για την ενεργό  συμμε-
τοχή των πρεσβυτέρων  πο-
λιτών στα δρώμενα του τόπου.   

Στο δικό της χαιρετισμό η Υπουργός Ερ-
γασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων κ. Ζέτα Αιμιλιανίδου επίσης χαρακτή-
ρισε την πραγματοποίηση της Συνόδου των
Γερόντων  ευκαιρία για να ακουσθούν τα
προβλήματα και οι εισηγήσεις των ηλικιωμέ-
νων. 

Επισήμανε η  κ. Αιμιλιανίδου  ότι η αύξηση
του προσδόκιμου ζωής είναι μια επιτυχία των
σύγχρονων κοινωνιών, καθώς η σημερινή
τρίτη ηλικία είναι υγιέστερη και διαθέτει κα-
λύτερη μόρφωση και καλύτερες προοπτικές
απασχόλησης και ενεργού συμμετοχής στην
κοινωνική ζωή του τόπου. Και το Υπουργείο
της ως ο κατεξοχήν αρμόδιος φορέας για θέ-
ματα κοινωνικής πολιτικής σχεδιάζει πάνω
σε τακτική βάση και εφαρμόζει συγκεκρι-
μένα μέτρα, προγράμματα και πολιτικές με
στόχο τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας
ζωής των ατόμων της τρίτης ηλικίας και της
διαβίωσης τους σε ένα ασφαλές περιβάλλον
που  να ενισχύει τις δυνατότητες τους και να
προάγει την ανεξαρτησία τους. 

Αναφέρθηκε η Υπουργός στους στόχους
του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος
που περιλαμβάνουν και τα δικαιώματα των
ηλικιωμένων και στα πλαίσια των σχεδίων
του Υπουργείου της για να επιδοτούνται  και
οι διαπιστωμένες ανάγκες για υπηρεσίες
φροντίδας με στόχο πάντοτε την ενίσχυση
της ενεργού γήρανσης, τη συνεχή βελτίωση
του επιπέδου ζωής των ατόμων της τρίτης
ηλικίας και της διαβίωσης τους σε ένα ασφα-
λές περιβάλλον που να ενισχύει τις δυνατό-
τητες τους και να προάγει την ανεξαρτησία
τους. 

Ανάφερε επίσης  η Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Πρόνοιας ότι το Υπουργείο της
στηρίζει σε συνεργασία και με την Κοινωνία
των Πολιτών τη δημιουργία  δομών και δρά-
σεων υποστήριξης, φροντίδας, ενδυνάμωσης
και κοινωνικοποίησης των ηλικιωμένων,
καθώς και προγράμματα μέσα από τα οποία
έχουν την ευκαιρία να ενισχύουν το αίσθημα
της ανεξαρτησίας και της κοινωνικής συμμε-
τοχής. Στα πλαίσια αυτά, είπε,   δίδεται οικο-
νομική ενίσχυση σε Μη Κυβερνητικές Ορ-
γανώσεις και σε Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης για λειτουργία προγραμμάτων κάλυψης

αναγκών φροντίδας  ηλικιωμένων είτε  σε
24ωρη βάση, σε διημερεύουσα φροντίδα η
ακόμη για κατ’ οίκον φροντίδα. Τον περα-
σμένο χρόνο διατέθηκε ποσό 1.262.000 ευρώ
σε 67 τέτοια προγράμματα που εξυπηρετού-
σαν 2000 ηλικιωμένους. 

Η κ. Αιμιλιανίδου  διαβεβαίωσε τους πρε-
σβυτέρους ότι  μέριμνα της πολιτείας είναι η
βελτίωση της ποιότητας ζωής  των ηλικιω-
μένων και η διασφάλιση της αξιοπρεπούς
διαβίωσης τους σε μια φιλική κοινωνία προς
την τρίτη ηλικία και ανάφερε ότι το  Υπουρ-
γείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων βρίσκεται στη διαδικασία ετοι-
μασίας συγκεκριμένης  στρατηγικής για τους
ηλικιωμένους η οποία βασίζεται στους ακό-
λουθους τέσσερις στόχους:

1) Ενθάρρυνση για εθελούσια παράταση
του εργασιακού βίου και διατήρηση της ικα-
νότητας για εργασία ώστε να παραμένουν
ενεργοί   στο κοινωνικό γίγνεσθαι,

2) Προώθηση και διαφύλαξη της συμμετο-
χής της μη διάκρισης και της κοινωνικής έν-
ταξης τρων ηλικιωμένων,  

3) Προώθηση και διαφύλαξη  της αξιοπρέ-
πειας, της υγείας και της ανεξαρτησίας στην
τρίτη ηλικία 

4) Διατήρηση και ενίσχυση ης αλληλεγ-
γύης μεταξύ των γενεών. 

Χαιρετισμούς στη Σύνοδο της Βουλής των
Γερόντων απηύθυναν και ο Επίτροπος Εθε-
λοντισμού, ο Πρόεδρος του Παγκύπριου
Συντονιστικού Συμβουλίου  Εθελοντισμού
και του Συντονιστικού Σώματος της Βουλής
των Γερόντων, η Γενική Διευθύντρια του
Υπουργείου Εργασίας  και η  εκπρόσωπος
της Παιδοβουλής μαθήτρια ́ Ελενα Παναγή. 

Κατατέθηκαν κατά τη Σύνοδο οι εκθέσεις
των Επιτροπών Υγείας και Κοινωνικής Πρό-
νοιας πάνω στις οποίες έγινε γόνιμος και
εποικοδομητικός διάλογος για την αντιμε-
τώπιση των προβλημάτων που απασχολούν
τους ηλικιωμένους και  ιδιαίτερα σε θέματα
υγείας, συντάξεων, διακίνησης, και επιπέδου
διαβίωσης. Με παρεμβάσεις τους οι εκπρό-
σωποι των Υπουργείων Εσωτερικών, Οικο-
νομικών, Μεταφορών Επικοινωνιών και
Έργων κατέθεσαν τις εισηγήσεις των Υπουρ-
γείων τους στα θέματα που παρουσιάστη-
καν. n
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Η 18η Σύνοδος της Βουλής των Γερόντων 
Το αναφαίρετο δικαίωμα των ηλικιωμένων σε ποιότητα ζωής και υγείας»
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ΝEΑ ΑπO τηΝ ΕυρωπΑϊΚH EΝωση
Έρευνα / Επιμέλεια:
Κυριάκος  Ανδρέου

Το EK «παγώνει» τις συντάξεις 
των πρώην Επιτρόπων

Η μετανάστευση ο κύριος λόγος 
για το «Ναι» στο Brexit

Η μετανάστευση ήταν o κύριος λόγος  για τον οποίο οι μισοί
σχεδόν Βρετανοί ψήφισαν υπέρ της αποχώρησης του Ηνωμένου
Βασιλείου από την ΕΕ στο δημοψήφισμα της 23ης Ιουνίου, ενώ
οι περιοχές με το μεγαλύτερο ποσοστό μεταναστών ψήφισαν
υπέρ της παραμονής στην ΕΕ.

Ο Νάιτζελ Φάρατζ είχε δηλώσει, «Θα προτιμούσα η Βρετανία να ήταν φτωχότερη αλλά με
λιγότερους μετανάστες»,  άποψη την οποία συμμερίζονται και οι Βρετανοί, οι οποίοι ψήφισαν
υπέρ της αποχώρησης της χώρας από την ΕΕ. Αγνοώντας τις προειδοποιήσεις από το ΔΝΤ
και τον ΟΟΣΑ σχετικά με τις ολέθριες οικονομικές συνέπειες   ενός Brexit, μεγάλος
αριθμός  πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου ψήφισε με βασικό κριτήριο τη μετανάστευση.

Ο αντίκτυπος των ευρωπαϊκών κανονισμών για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων
στο Ηνωμένο Βασίλειο, η έκθεση της Βρετανίας στο ελληνικό χρέος και κίνδυνοι που
σχετίζονται με άλλες ασταθείς οικονομίες της ευρωζώνης, αποτέλεσαν επίσης λιγότερο
σημαντικούς παράγοντες για όσους ψήφισαν υπέρ της αποχώρησης.

Μακράν ο πιο σημαντικός λόγος για την αποχώρηση ήταν η ανάκτηση του ελέγχου της
νομοθετικής διαδικασίας, και ιδίως της μεταναστευτικής πολιτικής. Σχεδόν οι μισοί
ψηφοφόροι (47,8%) πίστευαν ότι ήταν «ο μοναδικός τρόπος με τον οποίο θα καταφέρουμε
να ελέγξουμε τα σύνορά μας και να ορίσουμε τη δική μας πολιτική μετανάστευσης»,
σύμφωνα με δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε από την Survation ITN.

Οι απόψεις αυτές αντικατοπτρίζονται και στη στρατηγική της Τερέζα Μέι. Παρά την
αντίθεση της στο Brexit, η Μέι είναι διατεθειμένη να θυσιάσει την πρόσβαση στην ενιαία
αγορά, προκειμένου να διατηρήσει τον έλεγχο της μετανάστευσης και επανάκτηση του
ελέγχου του συνόλου της νομοθετικής διαδικασίας.

Ωστόσο,  η ψήφος κατά των μεταναστών δεν είναι τόσο απλή όσο μπορεί να φαίνεται.
Σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian, «τα υψηλότερα ποσοστά ψήφου υπέρ της παραμονής
καταγράφηκαν σε περιοχές με τη μεγαλύτερη μετανάστευση».

Η βρετανική εφημερίδα υποστήριξε ότι η κινητήρια δύναμη πίσω από την ψηφοφορία
ήταν ο φόβος της μετανάστευσης, και όχι η ίδια η μετανάστευση. Αυτό φάνηκε από το
γεγονός ότι «ορισμένες από τις περιοχές με τα υψηλότερα ποσοστά ψήφων υπέρ της
αποχώρησης είχαν τη χαμηλότερη μεταναστευτική ροή».

Το Λονδίνο, αποτελεί ξεκάθαρο παράδειγμα αυτού του φαινομένου. Η πρωτεύουσα του
Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία και απορρόφησε το ένα τρίτο των αφίξεων των μεταναστών
στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2015, ψήφισε μαζικά υπέρ της παραμονής στην ΕΕ. n

Ενάντια στη «μεμπτή συμπεριφορά» των πρώην μελών της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής τάσσεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Αναμένοντας εδώ και μεγάλο διάστημα μία ξεκάθαρη απάντηση
από την εκτελεστική εξουσία της ΕΕ όσον αφορά τις υποθέσεις
της Νίλι Κρόες, της Κόνι Χέντεγκερντ και του Ζοζέ Μανουέλ

Μπαρόζο, οι νομοθέτες της ΕΕ πήραν την κατάσταση στα χέρια τους, προκειμένου να
ανασταλεί μέρος της αποζημίωσης που λαμβάνουν οι πρώην Επίτροποι.

Όπως ευελπιστούν οι ευρωβουλευτές, αυτό θα κινητοποιήσει τις Βρυξέλλες ώστε να
αναλάβουν δράση ενάντια σε περιπτώσεις διαπλοκής, καθώς και να ισχυροποιήσουν τον
κώδικα δεοντολογίας για τους Επιτρόπους, ο οποίος, όπως θεωρούν, είναι πάρα πολύ
χαλαρός.

«Όλοι συμφωνούν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να κάνει σοβαρές προτάσεις για
την ενίσχυση του κώδικα δεοντολογίας όσον αφορά τους Επιτρόπους και να επιμηκύνει την
περίοδο υπαναχώρησης τους», δήλωσε ο Γάλλος ευρωβουλευτής των Πρασίνων Πασκάλ
Ντιράν.

Η «προθεσμία υπαναχώρησης» είναι η διάρκεια κατά την οποία οι πρώην Επίτροποι
οφείλουν να ενημερώνουν εάν θα δεχθούν μία νέα θέση εργασίας. Σύμφωνα με τους
ισχύοντες κανόνες, αυτή η περίοδος είναι 18 μήνες, αλλά οι ευρωβουλευτές συνέστησαν να
επεκταθεί σε τουλάχιστον δύο έτη. Επίσης οι ευρωβουλευτές είναι πρόθυμοι να διατηρήσουν
τα επίπεδα των συντάξεων των Επιτρόπων, προκειμένου να επιτευχθεί η αλλαγή που θέλουν.

Σύμφωνα με την τροπολογία που υποβλήθηκε από την Ομάδα των Πρασίνων του
Κοινοβουλίου, η Επιτροπή θα πρέπει να «επιβάλει αυστηρότερο κώδικα δεοντολογίας των
Επιτρόπων όσον αφορά τις διαμάχες συμφερόντων». Η απόφαση αυτή εγκρίθηκε με μεγάλη
πλειοψηφία στις 26 Οκτωβρίου.

Η πρόταση παγώνει περίπου μισό εκατομμύριο ευρώ που προορίζονταν για τις συντάξεις
των πρώην Επίτροπων» και εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το
2017. Αυτό θα επηρεάσει άμεσα τους τρεις Επιτρόπους, των όποίων η διαπλοκή με ομάδες
ιδιωτικών συμφερόντων έφεραν την Επιτροπή Μπαρόζο σε ανυποληψία.

Πριν από μερικούς μήνες, ο πρώην Πρόεδρος της Επιτροπής Μπαρόζο αποδέχθηκε μια
θέση εργασίας στην αμερικανική εμπορική τράπεζα Goldman Sachs, ενώ η πρώην Επίτροπος
για την Ψηφιακή Οικονομία Νίλι Κρόες είχε εμπλακεί σε σκάνδαλο με offshore στις
Μπαχάμες. Το τελικό πλήγμα για την αξιοπιστία της εκτελεστικής εξουσίας ήρθε όταν η
πρώην Επίτροπος για την Κλιματική Αλλαγή, Κόνι Χέντεγκαρντ δέχθηκε μια δουλειά στην
Volkswagen. n

Αυστηρότεροι οι έλεγχοι 
από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συμβούλιο

Υπό νέα διεύθυνση το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
ελέγχει και φέτος σχολαστικά τη διαχείριση κοινοτικών
κονδυλίων. Η τελευταία έκθεσή του καταγράφει μικρό, αλλά
όχι αμελητέο ποσοστό «σφαλμάτων».

Ο έλεγχος ήταν πάντοτε αυστηρός και θα γίνει
αυστηρότερος. Εδώ και 21 χρόνια το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό

Συνέδριο επαγρυπνά για τη διαχείριση του κοινοτικού προϋπολογισμού. Τα τελευταία εννέα
χρόνια δίνει γενικά καλούς «βαθμούς» στα κοινοτικά όργανα, αλλά επισημαίνει ότι γίνονται
ακόμη πολλά «σφάλματα» και δεν διασφαλίζεται πάντα η καλύτερη δυνατή διαχείριση των
κονδυλίων. Ίδια εικόνα και στην τελευταία ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, την
οποία παρουσίασε προ ημερών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο νέος πρόεδρος του σώματος,
ο Γερμανός Κλάους Χάινερ Λένε.

«Για τον ευρωπαίο φορολογούμενο θα ήταν πολύ καλύτερα αν η Κομισιόν και τα κράτη-
μέλη δαπανούσαν εξ΄αρχής σωστά τα κεφάλαια, αντί να αφιερώνουν εκ των υστέρων πολύ
χρόνο και χρήμα για την ανάκτησή τους, αφού διαπιστωθούν σφάλματα» επισημαίνει ο νέος
πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο Κλάους Χάινερ Λένε προσθέτει ότι «μπορούμε να
μειώσουμε το ποσοστό σφαλμάτων, εάν σχεδιάσουμε καλύτερα το καθεστώς δαπανών. Οι
πολίτες δεν έχουν εμπιστοσύνη σε ένα σύστημα, το οποίο δεν κατανοούν. Όσο πιο απλές οι
διαδικασίες, τόσο λιγότερα τα σφάλματα. Αυτός είναι ένας βασικός κανόνας, ο οποίος
συνεχώς επιβεβαιώνεται κατά τον έλεγχο».

Τα «σφάλματα» ανέρχονται στο 3,8% των δαπανών για το 2015, ποσοστό ελαφρώς
μειωμένο αλλά λίγο-πολύ στα επίπεδα των τελευταίων ετών. Το παλαιότερο στερεότυπο
των Νοτιοευρωπαίων, που ρέπουν προς τις ατασθαλίες δεν ευσταθεί πλέον, γιατί τα
«σφάλματα» που ψέγει το Ελεγκτικό Συνέδριο παρουσιάζονται παντού στην Ευρώπη.

Αλλά πρέπει να γίνει και μία διευκρίνηση, επισημαίνει ο εισηγητής του Ευρωπαϊκού
Λαϊκού Κόμματος, Γιόαχιμ Τσέλε: «Ένα επίπεδο σφάλματος 3,8% δεν σημαίνει απαραίτητα
απάτη ή σπατάλη, όπως λένε κάποιοι ευρω-σκεπτικιστές. Συνήθως πρόκειται για λάθη
τυπικά που οφείλονται σε εσφαλμένη δήλωση στοιχείων».

Το Ελεγκτικό Συνέδριο συμφωνεί με αυτή την παρατήρηση. Αλλά αυτό δεν εμποδίζει τους
ακραίους ευρω-σκεπτικιστές να καταγγέλλουν, με αφορμή την ετήσια έκθεσή του, την
υποτιθέμενη «διασπάθιση κοινοτικών πόρων». 

Στις νέες προτεραιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τις οποίες επικροτεί η Κομισιόν,
περιλαμβάνεται όχι μόνο η χρηστή διαχείριση, αλλά και η μέγιστη απόδοση των κονδυλίων,
το αποκαλούμενο «value for money». n

Απονομή του Βραβείου Ζαχάρωφ 2016
του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου

Την Nadia Murad Basee Taha και την Lamiya Aji Bashar,
τίμησε το ΕΚ με το Βραβείο Ζαχάρωφ, για την ελευθερία της
σκέψης, με απόφαση του προέδρου Μάρτιν Σουλτς και των
αρχηγών των πολιτικών ομάδων του ΕΚ. Η τελετή απονομής
του Βραβείου θα πραγματοποιηθεί στην ολομέλεια του ΕΚ,
στο Στρασβούργο, στις 14 Δεκεμβρίου. 

“Απονέμοντας το Βραβείο στην Nadia Murad Basee Taha
και στην Lamiya Aji Bashar, αποδεικνύουμε ότι ο αγώνας τους
δεν είναι μάταιος και ότι είμαστε στο πλευρό τους στη μάχη

που δίνουν ενάντια στην βαρβαρότητα του Ισλαμικού Κράτους, το οποίο εξακολουθεί να
απειλεί πολλούς ανθρώπους”, δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΚ Μάρτιν Σουλτς ανακοινώνοντας
την απόφαση.

Η Nadia Murad Basee Taha και η Lamiya Aji Bashar,  θύματα σεξουαλικής δουλείας του
Ισλαμικού Κράτους (ISIS), επέζησαν και έγιναν εκπρόσωποι των γυναικών που έχουν
υποστεί σεξουαλική βία από τον ISIS. Είναι δημόσιες υποστηρίκτριες της κοινότητας των
Γεζίντι του Ιράκ, μιας θρησκευτικής μειονότητας κατά της οποίας οι μαχητές του ISIS έχουν
εξαπολύσει εκστρατεία γενοκτονίας.

Στις 3 Αυγούστου 2014, το ISIS δολοφόνησε όλους τους άνδρες του χωριού Kocho, στην
περιοχή Sinjar του Ιράκ, τόπο καταγωγής της Aji Bashar και της Murad. Μετά τη σφαγή
αυτή, ο ISIS προχώρησε στην υποδούλωση γυναικών και παιδιών. Όλες οι γυναίκες, μεταξύ
αυτών η Aji Bashar, η Murad και οι αδελφές τους, απήχθησαν, αγοράστηκαν και πουλήθηκαν
επανειλημμένα και χρησιμοποιήθηκαν ως σκλάβες. 

Τον Νοέμβριο του 2014, η Murad κατόρθωσε να δραπετεύσει και έφτασε σε καταυλισμό
προσφύγων στο βόρειο Ιράκ και έπειτα στη Γερμανία. Το Δεκέμβριο του 2015, μίλησε για την
εμπειρία της στην σύνοδο του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την εμπορία ανθρώπων.
Τον Σεπτέμβριο του 2016, έγινε η πρώτη πρέσβειρα καλής θέλησης του UNODC για την
αξιοπρέπεια των επιζώντων από εμπορία ανθρώπων και συμμετείχε σε παγκόσμιες και
τοπικές πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης και τον Οκτώβριο τιμήθηκε με το Βραβείο
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Václav Havel.

Η Aji Bashar έκανε πολλές αποτυχημένες προσπάθειες να δραπετεύσει προτού τελικά το
κατορθώσει τον Απρίλιο. Καθώς περνούσε τα κουρδικά σύνορα, εξερράγη νάρκη που είχε ως
αποτέλεσμα να τραυματιστεί και σχεδόν να τυφλωθεί. Ευτυχώς, κατάφερε να δραπετεύσει
και εστάλη τελικά, στη Γερμανία για ιατρική περίθαλψη. n
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AπΟ την EλλΑδΑ κΑι τΟν υπΟλΟιπΟ KΟσμΟ

UBS: Οι αγορές «ψηφίζουν» Κλίντον –
Ποιοί στηρίζουν Τραμπ

Σύμφωνα με τη UBS, οι αγορές εκτιμούν ότι
ενδεχόμενη νίκη της Χίλαρι Κλίντον στις επερ-
χόμενες προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ θα
είναι το ευνοϊκότερο για αυτές αποτέλεσμα.
Την ίδια ώρα, όμως, η τράπεζα επισημαίνει ότι
ενδεχόμενη εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ μπο-
ρεί να αποτελεί θετική εξέλιξη για συγκεκρι-
μένους κλάδους.

Η βασική ανησυχία που εκφράζουν οι αγο-
ρές είναι ότι οι φορολογικές ελαφρύνσεις που

υπόσχεται ο Τραμπ θα συνδυαστούν με πολιτικές που θα προκαλέσουν ανησυχία στις επι-
χειρήσεις. Για παράδειγμα, σε σχέση με το μεταναστευτικό, υπάρχει ανησυχία ότι οι πολιτι-
κές που πρόκειται να εφαρμόσει ο Τραμπ θα περιορίσουν τη μετανάστευση σε σημείο που
οι επιχειρήσεις δεν θα βρίσκουν τα απαραίτητα εργατικά χέρια. Επιπρόσθετα, αξίζει να ση-
μειωθεί και η πρόβλεψη του ΝΑΒΕ (National Associates of Business Economics), ότι οι πο-
λιτικές Τραμπ αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά το χρέος των ΗΠΑ. Εξ ου και σε πρό-
σφατη δημοσκόπηση μεταξύ των μελών του ΝΑΒΕ, η συντριπτική πλειοψηφία τάχθηκε υπέρ
της νίκης της Κλίντον.

Σύμφωνα με την ανάλυση της UBS, σε περίπτωση εκλογής Τραμπ, ο κλάδος της ενέργειας
μπορεί να δει περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης, με δεδομένη την πρόθεση του υποψηφίου
των Ρεπουμπλικάνων να «απελευθερώσει» την δυναμική της Αμερικής στην ενέργεια. 

Η τράπεζα εκτιμά επίσης ότι οι κλάδοι του λιανικού εμπορίου και της εστίασης θα ωφε-
ληθούν από τις φορολογικές ελαφρύνσεις (τις μεγαλύτερες από το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο)
που προτείνει ο Τραμπ, καθώς αναμένεται να ενισχυθεί αποφασιστικά η κατανάλωση. 

Επίσης, οι τράπεζες βλέπουν με θετικό μάτι ενδεχόμενη εκλογή Τραμπ, εξαιτίας της πρό-
θεσής του να καταργήσει το νόμο για τη συγκράτηση και των «έλεγχο» των μεγάλων τρα-
πεζών που υπέγραψε ο Πρόεδρος Ομπάμα μετά την οικονομική κρίση. Χαρακτηριστικά, η
JP Morgan έχει επισημάνει ότι ο νόμος αυτός έχει χτυπήσει την κερδοφορίας τους. Ακόμα,
επιτόκια αναμένεται να είναι υψηλότερα σε περίπτωση εκλογής του Τραμπ.

Σύμφωνα με την UBS, εξίσου σημαντικό με το ποιος θα αναδειχτεί στην προεδρία, είναι το
ποιος ελέγχει τη Βουλή και τη Γερουσία. Η τράπεζα σημειώνει ότι το καλύτερο σενάριο για
τους επενδυτές είναι να κερδίσει η Κλίντον την προεδρία και οι Ρεπουμπλικάνοι να διατη-
ρήσουν τον έλεγχο τουλάχιστον της Βουλής των Αντιπροσώπων. Κι αυτό γιατί, όπως επι-
σημαίνεται, η κυριαρχία των Δημοκρατικών στον Λευκό Οίκο και στη Βουλή θα προκαλέ-
σει πονοκέφαλο για όλες τις επιχειρήσεις. n

Τσίπρας: «Nέο ξεκίνημα για τα τελευταία
μέτρα του μαραθωνίου» 

Το μήνυμα πως ο ανασχηματισμός αποσκοπεί στην
επιτάχυνση των ενεργειών για να βγει η χώρα από την
κρίση έστειλε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μετά την
ορκωμοσία του νέου κυβερνητικού σχήματος, μιλώντας
για «ώθηση στα τελευταία κρίσιμα μέτρα ενός μαραθω-
νίου».

«Έχουμε την ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα, για να πά-
ρουμε την απαραίτητη ώθηση, προκειμένου να διανύ-

σουμε τα τελευταία κρίσιμα μέτρα ενός μαραθωνίου που όμως ο τερματισμός του θα μας
βγάλει σε ένα ξέφωτο» είπε το Σάββατο ο πρωθυπουργός. 

«Το ξέφωτο της ανάπτυξης που προβλέπεται πολύ υψηλή για το 2017, η οποία όμως για
να έλθει «συν Αθηνά και χείρα κίνει»» συνέχισε, λέγοντας πως «πρέπει και εμείς να διορ-
θώσουμε δυσλειτουργίες, να αλλάξουμε νοοτροπίες, να επιταχύνουμε όλες εκείνες τις απα-
ραίτητες ενέργειες προκειμένου η χώρα μας να βγει επιτέλους από αυτή την πολυετή κρίση».

Λέγοντας πως έγιναν «οι απαραίτητες τομές και επιλογές στο κυβερνητικό σχήμα, υπάρ-
χει το στοιχείο της ανανέωσης και ηλικιακά και σε πρόσωπα και σε δομές», ο πρωθυπουρ-
γός ευχαρίστησε όσους «τίμησαν την κυβέρνησή μου και δεν βρίσκονται σήμερα στην ορ-
κωμοσία, όχι γιατί απέτυχαν, αλλά γιατί επιλέχτηκαν απαραίτητες τομές και αλλαγές». 

«Άλλωστε, το έχουμε δηλώσει αυτό από την πρώτη στιγμή, ο καθένας από όποιο μετερίζι
δουλεύει για το συλλογικό καλό» κατέληξε στην δήλωσή του ο πρωθυπουργός. 

Για «ανακύκλωση» προσώπων, ανασχηματισμό «επικοινωνιακού χαρακτήρα» και «απο-
μόνωση» από την κοινωνία κατηγόρησαν την κυβέρνηση τα κόμματα της αξιωματικής αν-
τιπολίτευσης, μετά την ανακοίνωση του νέου σχήματος. 

«Μετά από πολλή προσπάθεια ο κ. Τσίπρας έκανε έναν ανασχηματισμό ανακύκλωσης των
ίδιων φθαρμένων προσώπων της αποτυχημένης κυβέρνησής του» δήλωσε ο εκπρόσωπος
τύπου της ΝΔ Γιώργος Κουμουτσάκος.

Ο Γιώργος Κουμουτσάκος ανέφερε, παράλληλα, ότι ο πρωθυπουργός «δημιούργησε δε
και ορισμένα υπουργεία για να βολέψει τους κολλητούς του.  Για την Ελλάδα και τους πο-
λίτες, δεν υπάρχει καμία προοπτική απ’ αυτήν την επικίνδυνη κυβέρνηση. Η ανάγκη πολιτι-
κής αλλαγής γίνεται ακόμη πιο ισχυρή».

Με τη σειρά της, η Φώφη Γεννηματά δήλωσε ότι η ιστορία έχει «αποδείξει ότι κανένας
ανασχηματισμός και καμία αλλαγή προσώπων δεν μπορεί να σώσει μια κυβέρνηση που είναι
πολιτικά χρεοκοπημένη και κοινωνικά απομονωμένη». 

«Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ έχει απομακρυνθεί από την ελληνική κοινωνία και δεν
μπορεί με κανένα τρόπο να ξεπεράσει τα αδιέξοδα που δημιουργεί» είπε η κ. Γεννηματά. n

Έκθεση-καταπέλτης της ΕΕ για την 
ανεξαρτησία του Τύπου στην Τουρκία 

Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενταξιακή πρό-
οδο της Τουρκίας κάνει λόγο για προβλήματα στην ελευθε-
ρία του Τύπου και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης στη
χώρα, αναφέρει η γερμανική εφημερίδα Frankfurter Allge-
meine Sonntagszeitung. 

Η εφημερίδα αναφέρει ότι η έκθεση, που θα δημοσιευθεί
την Τετάρτη, επισημαίνει πως υπάρχει «σημαντική υποχώ-
ρηση» στην ελευθερία του Τύπου στην Τουρκία, αλλά και ότι

οι νομικές αποφάσεις που αφορούν την εθνική ασφάλεια και την καταπολέμηση της τρο-
μοκρατίας επιβάλλονται «επιλεκτικά και τυχαία». 

Στην έκθεση τονίζεται επίσης ότι υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες για τους πολλούς Τούρ-
κους δημοσιογράφους που έχουν συλληφθεί και για τα μέσα ενημέρωσης που έχουν κλείσει
μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου. 

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν αυξήσει τις επικρίσεις τους για τις διώξεις που υφίστανται
από τις τουρκικές αρχές όσοι θεωρούνται ύποπτοι ότι συμμετείχαν στο αποτυχημένο πρα-
ξικόπημα. Περισσότεροι από 110.000 δικαστές, δάσκαλοι, αστυνομικοί και δημόσιοι λει-
τουργοί έχουν συλληφθεί ή έχουν παυθεί στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να φιμωθεί κάθε
νόμιμη αντιπολίτευση. 

Περίπου 170 εφημερίδες, περιοδικά, τηλεοπτικοί σταθμοί και πρακτορεία ειδήσεων έχουν
κλείσει, αφήνοντας 2.500 δημοσιογράφους άνεργους, καταγγέλλει η ένωση Τούρκων δη-
μοσιογράφων. 

Παράλληλα η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επισημαίνει ότι υπάρχει υποχώρηση και
στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, εξηγώντας ότι το ένα πέμπτο των δικαστών και των ει-
σαγγελέων έχουν παυθεί από τα καθήκοντά τους μετά το πραξικόπημα. 

Εξάλλου κάποιοι από τους συλληφθέντες κρατήθηκαν έως και 30 ημέρες προτού βρεθούν
ενώπιον δικαστή στο πλαίσιο της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που έχει κηρυχθεί στην
Τουρκία. 

«Πολύ σοβαρά ερωτήματα» τίθενται επίσης και για τις ενέργειες της τουρκικής κυβέρνη-
σης εναντίον όσων θεωρούνται ότι έχουν σχέση με τον αυτοεξόριστο στις ΗΠΑ πρώην ιε-
ροκήρυκα Φετουλάχ Γκιουλέν, τον οποίο η Άγκυρα κατηγορεί ότι ενορχήστρωσε το πραξι-
κόπημα. n

Τερέζα Μέι: Η δικαστική απόφαση 
δεν θα «εκτροχιάσει» το Brexit

Η βρετανίδα πρωθυπουργός Τερέζα Μέι 
δήλωσε την Παρασκευή ότι θα παραμείνει «απα-
ράλλαχτο» το χρονοδιάγραμμα του Brexit, παρά
την απόφαση του Ανώτερου Δικαστηρίου του
Λονδίνου, σύμφωνα με την οποία η κυβέρνηση
θα πρέπει να λάβει την έγκριση του Κοινοβου-
λίου προτού ξεκινήσει τις διαδικασίες για την
αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή

Ένωση. 
Στη διάρκεια τηλεφωνικών επαφών που είχε η Μέι με τη γερμανίδα καγκελάριο Άνγκελα

Μέρκελ, τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, τον πρόεδρο του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ και στον γάλλο πρόεδρο Φρανσουά Ολάντ, είπε
ότι «το χρονοδιάγραμμα της κυβέρνησης για την ενεργοποίηση του Άρθρου 50 παραμένει
απαράλλαχτο», με καταληκτική ημερομηνία στο τέλος Μαρτίου 2017. 

Το Ανώτερο Δικαστήριο του Λονδίνου επέφερε πλήγμα στη βρετανική κυβέρνηση με την
απόφασή του ότι οι βουλευτές θα πρέπει να δώσουν την έγκρισή τους για να ξεκινήσει η
επίσημη διαδικασία διαζυγίου της Βρετανίας από την ΕΕ. 

Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση στην απόφαση αυτή ενώπιον
του Ανώτατου Δικαστηρίου, το οποίο αναμένεται να αποφανθεί σχετικά στις αρχές Δεκεμ-
βρίου. Η Μέι διαβεβαίωσε τους ευρωπαίους αξιωματούχους ότι η κυβέρνησή της διαθέτει
«ισχυρά νομικά επιχειρήματα» να παρουσιάσει.   1324

Εφόσον η απόφαση του Ανώτερου Δικαστηρίου του Λονδίνου επιβεβαιωθεί από το Ανώ-
τατο Δικαστήριο θα ξεκινήσουν συζητήσεις στο Κοινοβούλιο, οι οποίες ενδέχεται να καθυ-
στερήσουν σημαντικά το Brexit. 

Οι εφημερίδες ταμπλόιντ έπνεαν μένεα εναντίον της απόφασης του δικαστηρίου: η Daily
Mail είχε επιλέξει τον τίτλο «Εχθροί του λαού» αναφερόμενη στους τρεις δικαστές του Ανώ-
τερου Δικαστηρίου, ενώ η συνήθως πιο μετριοπαθής Daily Telegraph, έχοντας επίσης στο
πρωτοσέλιδό της τις φωτογραφίες των δικαστών, έγραφε: «Οι δικαστές εναντίον του λαού». 

Οι εφημερίδες εκτιμούσαν ότι οι δικαστές πρόδωσαν την επιθυμία των Βρετανών, οι οποίοι
σε ποσοστό 52% ψήφισαν υπέρ της αποχώρησης της χώρας από την ΕΕ στο δημοψήφισμα
της 23ης Ιουνίου. n



Η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου παρουσιάζει ένα ενδια-
φέρον πρόγραμμα, χωρίς μαέστρο, σήμερα στην Πάφο στο
Γυμνάσιο Αποστόλου Παύλου, αύριο στη Λεμεσό στο Θέα-
τρο Ριάλτο και την Παρασκευή στο Θέατρο Παλλάς, στην
Πύλη Πάφου. Ώρα έναρξης 8:30 μ.μ.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα Donizetti, Raff και Tch-
aikovsky.

Ο Donizetti ίσως να είναι σήμερα πιο γνωστός ως ένας απ’
τους κυριότερους συνθέτες όπερων bel canto, αλλά έγραψε
και αριθμό ορχηστρικών έργων, μεταξύ των οποίων και τη
Sinfonia για πνευστά το 1817. Σε μία κίνηση, το έργο είναι
στυλιστικά παρόμοιο με εισαγωγή όπερας bel canto όσον

αφορά τη μελωδικότητα και τη δραματική ενορχήστρωση
του. Στο μεταξύ, φαίνεται να είναι ο ίδιος ο Γερμανο-Ελβετός
συνθέτης Joachim Raff που επινόησε τον όρο “Sinfonietta”
ειδικά για το έργο του 118, γραμμένο την άνοιξη του 1873.
Περιγράφοντας «μικρές» ή «ελαφρές» συμφωνίες, ο όρος
αναμφισβήτητα συνέβαλε στη χρήση του και από άλλους
συνθέτες. Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα, η Σερενάτα για
έγχορδα του Tchaikovsky χρειάζεται λίγη ή καθόλου εισα-
γωγή. Γραμμένη το 1880, χαρακτηρίζεται από το γνωστό
ηχόχρωμα του συνθέτη, με το πιο γνωστό της μέρος να είναι
πολύ πιθανόν το δεύτερο, το Moderato-Tempo di Valse. Και
όλα αυτά…. ΧΩΡΙΣ ΜΑΕΣΤΡΟ! n

Την περασμένη Πέμπτη σε σεμνή τελετή
στο Προεδρικό Μέγαρο τέθηκαν τα θεμέλια
της ίδρυσης της Κυπριακής Ακαδημίας Επι-
στημών, Γραμμάτων και Τεχνών, ο Υπουργός
Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστας Καδής
παρουσίασε τη διαδικασία Ίδρυσης της Ακα-
δημίας, στην παρουσία της Ιδρυτικής Επι-
τροπής η οποία περιλαμβάνει από τους διε-
θνούς εμβέλειας Κύπριους επιστήμονες κ.
Λουκά Χριστοφόρου, κ. Χριστόφορο Πισσα-
ρίδη, κ. Κυριάκο Νικολάου και κ. Βάσο Κα-
ραγιώργη. 

Ο Υπουργός σε χαιρετισμό του εξέφρασε
ιδιαίτερη περηφάνια για το γεγονός ότι σύν-
τομα, η Κύπρος θα διαθέτει τη δική της Ακα-
δημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών,
που θα συμβάλει στην ανάδειξη της αρι-
στείας, της πνευματικής προόδου και των
επιτευγμάτων της χώρας μας, δημιουργών-
τας, παράλληλα, νέες προοπτικές για την
αναβάθμιση του επιστημονικού, πνευματι-
κού και πολιτιστικού γίγνεσθαι στον τόπο
μας», τόνισε στην ομιλία του ο Υπουργός
Παιδείας και Πολιτισμού. Σημαντική και
στρατηγικής σημασίας χαρακτήρισε ο
Υπουργός την απόφαση για την ίδρυση της
Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμά-

των και Τεχνών. Η Κύπρος, είπε, ήταν μiα
από τις ελάχιστες ευρωπαϊκές χώρες που δεν
διέθετε, μέχρι σήμερα, ένα Ανώτατο Πνευ-
ματικό Ίδρυμα στις Επιστήμες, τα Γράμματα
και τις Καλές Τέχνες, στερώντας από τη
χώρα μας τη δυνατότητα συμμετοχής της σε
σημαντικά διεθνή επιστημονικά και πολιτι-
στικά δρώμενα. Η δημιουργία της δικής μας
Ακαδημίας αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαν-
τικό γεγονός για τη χώρα μας, αφού θα συμ-
βάλει στην αναβάθμιση του επιστημονικού,
πνευματικού και πολιτιστικού της γίγνεσθαι,

αλλά και στην προβολή του έργου των επι-
στημόνων της στο διεθνές στερέωμα», τό-
νισε ο κ. Καδής. 

Εκ μέρους της τετραμελούς Ιδρυτικής Επι-
τροπής, ο Καθηγητής Λουκάς Χριστοφόρου
χαρακτήρισε την Κυπριακή Ακαδημία Επι-
στημών, Γραμμάτων και Τεχνών ως το ανώ-
τατο πνευματικό ίδρυμα της Κύπρου, που θα
αγκαλιάσει ολόκληρη την Κύπρο και θα ερ-
γαστεί για την επιστήμη, τον πολιτισμό της
και την προβολή τους διεθνώς. Η Κυπριακή
Ακαδημία, τόνισε, θα ιδρυθεί κατά το πρό-
τυπο Ακαδημιών που λειτουργούν στις πλεί-
στες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και ευρύτερα
στη διεθνή κοινότητα. Στους στόχους της,
συμπλήρωσε, συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ
άλλων, η διεθνής προβολή του έργου των
επιστημόνων της Κύπρου, η προώθηση της
αριστείας, η συνεργασία των κορυφαίων
πνευματικών δυνάμεων της Κύπρου, η υπο-
στήριξη της Παιδείας, η παροχή επιστημο-
νικά έγκυρης άποψης και συμβουλών στην
Πολιτεία, καθώς και η ενδυνάμωση της συ-
νεργασίας των Πανεπιστημίων, των Κέν-
τρων Ερευνών και της Βιομηχανίας της Κύ-
πρου.

Ο Υπουργός εξέφρασε επίσης την ευγνω-
μοσύνη και τις θερμές ευχαριστίες
όλων προς τα Μέλη της τετραμε-
λούς Επιτροπής, τα οποία ανταπο-
κρίθηκαν με χαρά στην πρόσκληση
του Υπουργείου Παιδείας και Πολι-
τισμού, εργάζονται αμισθί και ανι-
διοτελώς και μετέχουν εθελοντικά
στην υλοποίηση των απαραίτητων
διαδικασιών ίδρυσης της Κυπριακής
Ακαδημίας. Η εμπειρία, το κύρος
και η εμβέλειά τους σε διεθνές επί-
πεδο είπε, καθιστά την προσφορά
τους ανεκτίμητη και αδιαμφισβή-
τητη. Η κυπριακή πολιτεία, απέ-
δωσε στους ανθρώπους αυτούς την
ανώτατη τιμητική διάκριση, το Αρι-
στείο Γραμμάτων, Τεχνών και Επι-
στημών, αναγνωρίζοντας και εκτι-

μώντας το σπουδαίο και πολυδιάστατο έργο
τους.

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος ακαδημαϊκός
Λουκάς Χριστοφόρου σπούδασε Φυσική και
το 1963 αναγορεύτηκε σε διδάκτορα. Δίδαξε
σε πολλά Πανεπιστήμια και εργάστηκε σε
σπουδαία ερευνητικά κέντρα της Αμερικής,
της Ευρώπης και της Ιαπωνίας. Υπήρξε
μέλος πολλών επιστημονικών ερευνητικών
επιτροπών και έδωσε σειρά διαλέξεων σε θέ-
ματα που αφορούν στη σχέση της επιστήμης
με την κοινωνία και τον άνθρωπο. Το συγ-

γραφικό του έργο καλύπτει πάνω από τέσ-
σερις δεκαετίες, ενώ έχει λάβει πολλές διε-
θνείς τιμητικές διακρίσεις. Εξελέγη επίσης,
αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθη-
νών το 1980 και τακτικό μέλος της Ακαδη-
μίας Αθηνών στην έδρα των Φυσικών Επι-
στημών το 2001. 

Ο Χριστόφορος είναι ο διακεκριμένος κύ-
πριος οικονομολόγος που το 2010 βραβεύ-
τηκε με το Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών
για τη συνεισφορά του στη θεωρία της ανα-
ζήτησης τριβών και στη μακροοικονομία.
Συνεργάζεται με αξιόλογα Πανεπιστήμια και
διαθέτει στο ενεργητικό του πλούσιο ερευ-
νητικό και συγγραφικό έργο για το οποίο
έχει δεχθεί πολλές διακρίσεις. Είναι εκλεγ-
μένο μέλος του Econometric Society, της
Βρετανικής Ακαδημίας, της Ακαδημίας Αθη-
νών, της Ακαδημίας της Ευρώπης και αρκε-
τών άλλων επιστημονικών συλλόγων, ενώ
επίσης, είναι ισόβιο επίτιμο μέλος του Amer-
ican Economic Association. 

Ο διακεκριμένος ακαδημαϊκός Κυριακός
Νικολάου τυγχάνει διεθνούς αναγνώρισης
για το εξειδικευμένο επιστημονικό του έργο
και έχει σημαντική επίδραση στην κοινωνία,
ειδικότερα στη χημεία, στη βιολογία και
στην ιατρική. Μεταξύ των πολλών επιτυχιών
του, οι πιο αντιπροσωπευτικές είναι οι ολι-
κές συνθέσεις αντικαρκινικών φαρμάκων, τα
οποία σήμερα είναι από τα πιο ευρέως χρη-
σιμοποιημένα αντικαρκινικά σκευάσματα.
Πέρα από τις επιτυχίες και τις διακρίσεις του
θεωρείται ένας χαρισματικός καθηγητής που
έχει εμπνεύσει χιλιάδες φοιτητές, που σπού-
δασαν στο πλευρό του, ενώ διαρκής είναι η
ενημέρωση που προσφέρει στο ευρύ κοινό
μέσα από τα δημοφιλή του βιβλία και τα ενη-
μερωτικά του άρθρα σχετικά με την επί-
δραση της επιστήμης στη ζωή μας. Είναι
μέλος της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών
των Η.Π.Α., της Εθνικής Ακαδημίας Επι-

στημών της Γερμανίας, ενώ διαθέτει στο
πλούσιο ενεργητικό του και πολλές άλλες τι-
μητικές διακρίσεις.

Ο Βάσος Καραγιώργης είναι ο σπουδαίος
κύπριος αρχαιολόγος που με τις ανασκαφές
του έφερε στο φως την αρχαία Σαλαμίνα. Δί-
δαξε αρχαιολογία σε αναγνωρισμένα ευρω-
παϊκά και αμερικανικά πανεπιστήμια και έχει
τιμηθεί με πολλές διακρίσεις και βραβεία. Το
αξιόλογο επιστημονικό του έργο τυγχάνει
σπουδαίας αναγνώρισης, γι’ αυτό και είναι
μέλος πολλών Ακαδημιών της Ευρώπης.

Ο κ. Βάσος Καραγιώργης, από την πλευρά
του, ανέφερε: «Έχουμε πλήρη επίγνωση της
σοβαρότητας του εγχειρήματος που θα έχει
έντονη και μακρόχρονη επίδραση στην πο-
λιτιστική ζωή του τόπου μας». 

Φιλοδοξία μας, είπε, είναι να δώσουμε τον
καλύτερο εαυτό μας, ούτως ώστε το εγχεί-
ρημά μας να πετύχει, για να μπορούμε να
υπερηφανευόμαστε ότι δώσαμε όλοι μαζί
στην μικρή μας πατρίδα ένα κτήμα εσαεί.
«Ευχόμαστε και ελπίζουμε η Ακαδημία Κύ-
πρου να αναχθεί στη συνείδηση όλων ως το
κορυφαίο ανεξάρτητο πνευματικό ίδρυμα
που θα ενώνει και θα προβάλει τους άρι-
στους αυτού του τόπου και το έργο τους»,
υπογράμμισε ο κ. Καραγιώργης.

Για την επίτευξη των στόχων της, η Κυ-
πριακή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και
Τεχνών θα προωθήσει δράσεις που σχετί-
ζονται με την ανάπτυξη της έρευνας και της
καινοτομίας στην Κύπρο, τη θεσμοθέτηση
βραβείων, την ίδρυση Κέντρου Ερευνών, την
εκπροσώπηση της Κύπρου σε διεθνή επι-
στημονικά φόρα, την έκδοση επιστημονικού
περιοδικού και την προβολή ανακοινώσεων,
επιστημονικών ερευνών/άρθρων, ανακοινώ-
σεων, τη διεξαγωγή συνεδρίων και γενικό-
τερα τη διάχυση και αξιοποίηση σημαντικής
επιστημονικής πληροφορίας. n
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ KAI EΠIΣTHMH

Δημιουργείται η Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών

Χωρίς Μαέστρο με τη Συμφωνική Ορχήστρα



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
περιέχουν 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. Διαπρεπής Σκωτσέζος επιστήμονας, εφευ-
ρέτης και μηχανικός  – Σύρος πολιτικός.
2. Μυθική της … Περσεφόνης – Ευρωπαϊκή
Σύμβαση.
3. Βίλχελμ …: Γερμανός λογοτέχνης – Υιοθε-
τημένα.
4. Χάμω (επίρ.) – Διπλό … χορεύεται.
5. Δεν είναι αρρωστιάρης – Συνήθως δηλώνει
τοπικό προσδιορισμό.
6. Είδος πλέξης με σχέδια – Συγκεκριμένη
θέση στο μπάσκετ.
7. Στρατιωτικό παράγγελμα – Μονάδα μέτρη-
σης μήκους.
8. Η βάση των … κεφτέδων – Διεθνής Οργάνωση Εναέριων Μεταφορών.
9. Υπάρχουν και τέτοια παιχνίδια – Έλλη …: Ελληνίδα δημοσιογράφος.
10. Μόλις – Η ανώτατη αθλητική αρχή της Δημοκρατίας – Σάλτσα.
11. Αρνητικό μόριο - … Βενγκέρ: προπονητής της Άρσεναλ – Δικά σου (αρχ.)
ΚΑΘΕΤΑ
1. «Κάτω απ’ τη …»: Σύνθεση του Γιάννη Σπανού – Ο θείος…: περιπαικτική αναφορά για
τις … ΗΠΑ.
2. Καθόλου εκνευρισμένα – Διαθέτει σωματική δύναμη.
3. Δεν αφήνει … επιλογή.
4. Όποιος έχει πολύ πιπέρι βάζει και στα …: λαϊκή παροιμία – Πρόθεση.
5. Γρήγορα – Συνεχόμενα στο … ακρωτήρι.
6. Απρεπής – Εκεί ο Μέγας Αλέξανδρος νίκησε το Δαρείο.
7. Τα εξανεμίζει η … ακρίβεια – Σημαντική Υπηρεσία της Αστυνομίας.
8. Σύνολο ομοειδών πραγμάτων – Αραβική Δημοκρατία.
9. Διαστημικό όπλο για καταστροφή δορυφόρων – Είναι … άσχετος.
10. Αρχικά πολιτικού κόμματος της Ελλάδας – Χουάν Μανουέλ …:Ισπανός τραγουδιστής
– Αναφορική αντωνυμία (αρχ.).
11. Λίμνη της Νέας Ζηλανδίας – Αλ …: τέμενος που βρίσκεται στην καρδιά της παλιάς
Πόλης της Ιερουσαλήμ.
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Κριτική
Νικόλας Κάλας
Υπερρεαλισμός και η
δημιουργία της ιστο-
ρίας

Ο ελληνοαμερικα-
νός τεχνοκρίτης και
ποιητής Ν. Κάλας,
«ασκώντας τη διαγνω-
στική και την πολε-
μική», έγραφε κριτική
που έμοιαζε με ποίηση και ποίηση που ήταν
σκληρή σαν κριτική, ανακατεύοντας επίτη-
δες τα κομμάτια ενός παζλ που συνεχίζει να
μας ξαφνιάζει με τη φρεσκάδα του και να μας
διαφωτίζει ακόμα και σήμερα. Στον τόμο πε-
ριέχονται μεταξύ άλλων τα κείμενα: «Υπερ-
ρεαλισμός και η δημιουργία της Ιστορίας»,
«Η συνείδηση της γλώσσας», «Μύθος και
ουτοπία», «Το ανδρείκελο», «Ο υπερρεαλι-
στής ανδρόγυνος», «Ο Υπερρεαλισμός και
το υπαρξιστικό ιντερλούδιο», «Η περιπέτεια
του Υπερρεαλισμού», «Ο Βίττγκενσταϊν και
ο Υπερρεαλισμός».
Κείμενα
Ουμπέρτο Εκο
Χρονικά μιας ρευ-
στής κοινωνίας - 
Pape Satan Aleppe

Κρίση των ιδεολο-
γιών, κρίση των κομ-
μάτων, ξέφρενος ατο-
μικισμός. Αυτός είναι
ο χώρος στον οποίο
κινούμαστε∙ μια ρευστή κοινωνία, όπου δεν

είναι πάντα εύκολο να βρεθεί ένα πολικό
αστέρι (παρ’ όλο που είναι εύκολο να βρε-
θούν πλήθος αστέρια και αστεράκια). Εδώ
βρίσκουμε τα πιο οικεία πρόσωπα αυτής της
κοινωνίας: τα προσωπεία της πολιτικής, τις
εμμονές των μέσων μαζικής ενημέρωσης για
ακροαματικότητες που όλα (ή σχεδόν όλα)
δείχνουν να συμμερίζονται, τη συμβίωση με
τα κινητά μας τηλέφωνα, την αγένεια. Και
φυσικά, πολλά άλλα που ο Ουμπέρτο Εκο
αφηγούνταν τακτικά στη στήλη του La bu-
stina di Minerva.
Φιλοσοφία
Michael J. Sandel
Τι δεν μπορεί να
αγοράσει το χρήμα -
Τα ηθικά όρια των
αγορών

Ενας διάσημος πο-
λιτικός φιλόσοφος
επανεξετάζει τον
ρόλο που οι αγορές
και το χρήμα πρέπει να παίζουν στην κοινω-
νία μας. Στο βιβλίο καταπιάνεται με ένα από
τα μεγαλύτερα ηθικά ζητήματα της εποχής
μας: υπάρχει τίποτα κακό σε έναν κόσμο
όπου όλα είναι για πούλημα; Αν ναι, πώς
μπορούμε να εμποδίσουμε τις αξίες της αγο-
ράς να διεισδύσουν σε τομείς της καθημερι-
νής ζωής όπου δεν έχουν θέση; Ποια είναι τα
ηθικά όρια των αγορών; Τις τελευταίες δε-
καετίες, σε όλες σχεδόν τις πλευρές της κα-
θημερινής ζωής, οι αξίες των αγορών έχουν
εκτοπίσει τις άλλες αξίες. Ο ίδιος κάνει λόγο
για μια «κοινωνία της αγοράς». n

Για τους βιβλιόφιλους

Οι ηλεκτρονικές αγορές είναι γρή-
γορες, βολικές και γίνονται σχεδόν
πάντα χωρίς πρόβλημα. Ωστόσο, το

2015, 31% των  καταναλωτών στην Ε.Ε  αν-
τιμετώπισαν πρόβλημα όταν ψώνισαν από
το διαδίκτυο. Την ίδια περίοδο 30% των 
Κύπριων καταναλωτών αντιμετώπισαν πρό-
βλημα με ηλεκτρονικές αγορές. Παραδείγ-
ματα  τέτοιων προβλημάτων είναι η μη πα-
ράδοση ή αποστολή λανθασμένου προϊόν-
τος.

Εάν μια ηλεκτρονική αγορά πάει στραβά,
οι καταναλωτές θέλουν να είναι σίγουροι ότι
μπορούν να επιλύσουν το πρόβλημα τους
εύκολα, γρήγορα και φτηνά.

Με σκοπό να ενισχύσει την εμπιστοσύνη
στο ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ε.Ε, η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή εγκαινίασε την πλατφόρμα
ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών (ΗΕΔ):
http://ec.europa.eu/odr.

Η πλατφόρμα λειτουργεί ήδη στην Κύπρο
και ο Κυπριακός φορέας επίλυσης διαφορών
είναι η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προ-
στασίας  Καταναλωτών. Οι γλώσσες στις
οποίες η Υπηρεσία χειρίζεται τις υποθέσεις
είναι η Ελληνική και η Αγγλική. Το 23% των
Κύπριων καταναλωτών ψωνίζουν διαδι-
κτυακά, τόσο εγχώρια όσο και διασυνο-
ριακά. Συνεπώς, η πλατφόρμα ηλεκτρονικής

επίλυσης διαφορών μπορεί  να αποδειχθεί
χρήσιμο εργαλείο σε περίπτωση που προκύ-
ψει κάποιο πρόβλημα.

Βασικά χαρακτηριστικά της πλατφόρμας:
• Βοηθά τους καταναλωτές και του εμπό-

ρους στην Ε.Ε να επιλύουν ηλεκτρονικά τις
διαφορές τους για αγορές που έγιναν στο
διαδίκτυο. Αυτό γίνεται εξωδικαστικά μέσω
διαδικασιών εναλλακτικής επίλυσης διαφο-
ρών.

• Είναι εύχρηστη. Οι καταναλωτές μπο-
ρούν να συμπληρώσουν το δελτίο καταγγε-
λίας στην πλατφόρμα ακολουθώντας τρία
απλά βήματα.

• Είναι πολύγλωσση. Η πλατφόρμα λει-
τουργεί σε όλες τις γλώσσες της Ε.Ε και δια-
θέτει μεταφραστική στήριξη.

• Προσφέρει τη δυνατότητα διεξαγωγής
της διαδικασίας επίλυσης διαδικτυακά.

• Προωθεί αυτόματα τις διαφορές σε εθνι-
κούς φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφο-
ρών (ΕΕΔ) οι οποίοι έχουν επιλεγεί από τα
κράτη μέλη σύμφωνα με κριτήρια ποιότητας.

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης δια-
φορών λειτουργεί ήδη σε 23 κράτη μέλη.
Όλα τα κράτη μέλη και όλοι οι τομείς ανα-
μένεται ότι θα καλυφτούν πλήρως μέχρι το
τέλος του χρόνου. n

Πλατφόρμα επίλυσης διαφορών
για τις ηλεκτρονικές αγορές

Τελευταία ειδοποίηση 
για εξαργύρωση ξυστών λαχείων

Παρόλο που ελάχιστα ξυστά λαχεία
των πιο κάτω παιχνιδιών παραμέ-
νουν ανεξαργύρωτα, καλούμε τους

κατόχους τους να τα παρουσιάσουν για
εξαργύρωση το αργότερο μέχρι 9 Δεκεμ-
βρίου, 2016. Μετά την πιο πάνω ημερομηνία
όσα βραβεία παραμείνουν αζήτητα θα μετα-
φερθούν στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρα-
τίας. Λεπτομέρειες των παιχνιδιών που επη-

ρεάζονται φαίνονται πιο κάτω:
1. «ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΟ» Ξυστό Λαχείο:
Τα παιχνίδια με αρ: 0487, 0488, 0489
2. «ΜΙΝΙ» Ξυστό Λαχείο:
Το παιχνίδι με αρ: 156Α
3. «ΣΟΥΠΕΡ» Ξυστό Λαχείο:
Το παιχνίδι με αρ: Α176
4. «ΜΕΓ Α ΛΟ» Ξυστό Λαχείο:
Το παιχνίδι με αρ: Μ056.
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Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ. 13

Ανεφοδιαστείτε με το κατάλληλο καύσιμο 
με τη βοήθεια νέου ευρωπαϊκού προτύπου! 

ΗΕυρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης
CEN έχει εγκρίνει την έκδοση ενός
νέου Ευρωπαϊκού προτύπου, το

οποίο παρέχει εναρμονισμένα σύμβολα για
υγρά και αέρια καύσιμα. Το πρότυπο ΕΝ
16942 «Fuels – Identification of vehicle com-
patibility – Graphical expression for con-
sumer information», το οποίο θα δημοσιευ-
τεί από τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποί-
ησης στις 11/11/2016 και από όλα τα μέλη
της CEN μέχρι τον Απρίλιο του 2017, εκπο-
νήθηκε μετά από αίτημα της Ευρωπαϊκή Επι-
τροπής το 2015. Το πρότυπο θα παρέχει
στους καταναλωτές, εντός και εκτός της
χώρας τους, πληροφορίες για τη συμβατό-
τητα των διαθέσιμων καυσίμων στα πρατή-
ρια ανεφοδιασμού με το όχημα τους, σύμ-
φωνα με το Άρθρο 7 της Οδηγίας
2014/94/EU «για την ανάπτυξη υποδομών
για εναλλακτικά καύσιμα».  

Η αυξανόμενη ποικιλία καυσίμων που δια-
τίθενται στην ευρωπαϊκή αγορά υπέδειξε την

ανάγκη για την παροχή ξεκάθαρων πληρο-
φοριών στους χρήστες οχημάτων για το
είδος των καυσίμων που πωλούνται στα
πρατήρια ανεφοδιασμού και για την καταλ-
ληλότητα τους σε σχέση με το όχημα τους. 

Το Άρθρο 7 της Οδηγίας αναγνωρίζει την
ανάγκη αυτή και απαιτεί από τις χώρες μέλη
όπως διασφαλίσουν ότι παρέχονται σχετικές
και ξεκάθαρες πληροφορίες στους κατανα-
λωτές, σχετικά με τη συμβατότητα των οχη-
μάτων τους με τα καύσιμα που διατίθενται
στην αγορά. Σύμφωνα με την Οδηγία, όποτε
είναι διαθέσιμη, η πληροφορία αυτή θα πρέ-
πει να βασίζεται στις πρόνοιες υφιστάμενων
Ευρωπαϊκών προτύπων. 

ΤοEN 16942 «Fuels – Identification of ve-
hicle compatibility – Graphical expression
for consumer information», θα υποστηρίξει
την εφαρμογή του Άρθρου 7 της Οδηγίας.
Στο πρότυπο προδιαγράφονται εικονογράμ-
ματα τα οποία θα τοποθετούνται τόσο στο
σημείο ανεφοδιασμού όσο και στο όχημα. Το
πρότυπο προδιαγράφει το μέγεθος, το
σχήμα, το χρώμα και τα σημεία που θα το-
ποθετηθούν τα σύμβολα.

Το πρότυπο έχει εκπονηθεί από την Τε-
χνική Επιτροπή Τυποποίησης 441 “Fuella-
beling”, τη γραμματεία της οποία διαχειρίζε-

ται ο Ολλανδικός Οργανισμός Τυποποίησης
(NEN), σε συνεργασία με τις υπηρεσίες και
τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έγ-
κριση του προτύπου είναι αποτέλεσμα της
αποδοτικής συνεργασίας των παραγωγών
καυσίμων, της αυτοκινητοβιομηχανίας, των
κατασκευαστών εξοπλισμού πρατηρίων καυ-
σίμων, των αρμοδίων αρχών και των κατα-
ναλωτών για τη συναινετική δημιουργία
ενός προτύπου σε μόλις ένα χρόνο. 

ΤοEN 16942 καθορίζει τρία διαφορετικά
βασικά σχήματα: 

1. Ένα κύκλο για τα καύσιμα βενζίνης
2. Ένα τετράγωνο για καύσιμα diesel
3. Ένα διαμάντι για αέρια καύσιμα
Επιπρόσθετα από το σχήμα, το σύμβολο

αποτελείται από ένα συνδυασμό αριθμών
ή/και γραμμάτων. 

Παραδείγματα καυσίμων βενζίνης

Τα καύσιμα βενζίνης έχουν το γράμμα E
ως σύμβολο και έναν αριθμό ο οποίος αντι-

στοιχεί στο μέγιστο περιεχόμενο σε αιθα-
νόλη. 

Παραδείγματα καυσίμων diesel

Τα καύσιμα diesel έχουν το γράμμα Β για
σύμβολο και ένα αριθμό ο οποίος αντιστοι-
χεί στο μέγιστο περιεχόμενο μεθυλεστέρων
λιπαρών οξέων (FAME).

Παραδείγματα αέριων καυσίμων

Το πρότυπο θα διατίθεται μετά τη δημοσί-
ευση του από το Κέντρο Εξυπηρέτησης και
Πληροφόρησης Πελατών (ΚΕΠΕ) του Κυ-
πριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS). n

Πηγή: CEΝ

Tου Μάριου Μαυρόγιαννου,
Χημικoύ Μηχανικού και 
Λειτουργού Τυποποίησης 
στον CYS

Τα ηλεκτρονικά προγράμματα της Βι-
βλιοθήκης της Βουλής, καθώς και του
«Φακέλου της Κύπρου» παρουσιάστη-

καν τους εκπροσώπους των ΜΜΕ από τον
Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Επικοινωνίας
της Βουλής κ. Ανδρέα Χειμωνίδη, στην πα-
ρουσία του Προέδρου της Βουλής κ. Δημή-
τρη Συλλούρη και της Γενικής Διευθύντριας
κας Βασιλικής Αναστασιάδου.

Με την ψηφιοποίηση της Βιβλιοθήκης,
αναμένεται να βελτιστοποιηθεί και να αυξη-
θεί η χρήση από το κοινό. Για το Φάκελο της
Κύπρου η Βουλή των Αντιπροσώπων είναι σε
συνεχή επικοινωνία με την ελληνική Βουλή
για αξιοποίηση του υλικού που διαθέτουν, το
οποίο αναμένεται σύντομα να παραδοθεί
στη Βουλή και το Υπουργείο Άμυνας της Κύ-
πρου, αντίστοιχα. 

Κατά την παρουσίαση αναφέρθηκε ότι η
Βουλή των Αντιπροσώπων, ανταποκρινό-
μενη στην ανάγκη για ψηφιοποίηση, τόσο
του παλαιού και σπάνιου υλικού που υπάρχει
στη Βιβλιοθήκη της Βουλής όσο και του υλι-
κού για τοv Φάκελο της Κύπρου, εργάζεται
με στόχο την εύκολη πρόσβαση των Βου-
λευτών, του προσωπικού, αλλά κυρίως των
ερευνητών, φοιτητών και άλλων ενδιαφερο-
μένων.

Στη Βιβλιοθήκη της Βουλής, πέρα από
τους τόμους σύγχρονων βιβλίων που υπάρ-
χουν στην κυκλοφορία και μπορεί κάποιοι
να τους συναντήσουν σε πολλές δανειστικές
και μη βιβλιοθήκες, υπάρχουν και εκατοντά-
δες τόμων που διατηρούνται σε ελάχιστα αν-
τίτυπα ή τα κατέχει αποκλειστικά η Βουλή,
και σύμφωνα με την εμπειρία, ενδιαφέρουν

πρώτιστα τους ερευνητές, ακαδημαϊκούς και
φοιτητές. Πρόκειται κυρίως για υλικό ολό-
κληρης της περιόδου της Αγγλοκρατίας,
όπως τα πρακτικά του Νομοθετικού και του
Εκτελεστικού Συμβουλίου, τα blue books, τα
civil lists, οι Οθωμανικοί κώδικες και άλλα.
Η φυσική κατάσταση πολλών από αυτά δεν
ήταν καλή λόγω της παλαιότητας και της
χρήσης, με αποτέλεσμα, να μην είναι όλα στη
διάθεση των πολιτών.

Το ήδη ψηφιοποιημένο υλικό, αποτελείται
από:

• 47 τόμους Blue Books
• 8 τόμους πρακτικών Εκτελεστικού Συμ-

βουλίου
• 19 τόμους Civil List (colonial)
• 33 τόμους πρακτικών Νομοθετικού Συμ-

βουλίου

• 83 τόμους Gazzette Αγγλοκρατίας
• 42 τόμους Gazette Δημοκρατίας
• 27 τόμους πρακτικών της Βουλής από το

1960-1998
• 13 τόμους διάφορων εκδόσεων (ιστορικά

- κυπριακή τραγωδία)
• 10 τόμους εκδόσεων Κρατικού Αρχείου
• 13 τόμους εκδόσεων της Βουλής
• Όλα τα βρετανικά Hansards με αναφορά

στην Κύπρο από το 1878 κ.ά.
Ψηφιοποιημένες, και θα αναρτηθούν σε

εύθετο χρόνο, είναι και όλες οι κυπριακές
εφημερίδες της περιόδου 1967-1974 και με-
ρικές πολύ παλιές του 20ου αιώνα, καθώς και
αριθμός 52 βιβλίων με αντικείμενο γενικό-
τερα ιστορικά θέματα της Κύπρου, που επί-
σης θα αναρτηθούν σύντομα. Το ψηφιακό
σύστημα της Βιβλιοθήκης είναι ήδη ανοικτό. 

Ηλεκτρονικά προγράμματα Βιβλιοθήκης και 
«Φακέλου της Κύπρου» στη Βουλή των Αντιπροσώπων
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Σπουδαίας σημασίας νίκη πέτυχε η ΑΕΚ, η οποία από
την κόλαση βρέθηκε στον… παράδεισο, μιας και κα-
τάφερε μέσα σ’ ένα τετράλεπτο (79΄-83΄) να γυρίσει

το παιχνίδι, κόντρα στην ΑΕΛ και να επικρατήσει 2-1. Αν και
η ομάδα της Λεμεσού φαινόταν να βρίσκεται αγκαλιά με τη
νίκη, εντούτοις η ΑΕΚ μίλησε στο τέλος και με σπουδαία
ανατροπή γύρισε το ματς και πήρε τρεις πολύ σημαντικούς
βαθμούς, που τη διατηρούν μόνη στην κορυφή του βαθμο-
λογικού πίνακα με 28 βαθμούς, έναντι 26 του ΑΠΟΕΛ που
ακολουθεί.

Ταυτόχρονα η ομάδα της Λάρνακας έσπασε μια παράδοση
οκτώ χρόνων, μιας και από το 2008 δεν είχε καταφέρει να
κερδίσει εντός έδρας την ΑΕΛ.

Οι πρόσφατοι πέντε χαμένοι βαθμοί αφήνουν την ΑΕΛ
αρκετά πίσω από την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.
Τώρα μοιράζεται την 3η θέση με την Ομόνοια με 21 βαθμούς,
ενώ απειλητικά ανέρχεται ο Απόλλωνας στην 5η θέση με 19
βαθμούς. Για να μην χαθεί και άλλο έδαφος, η λεμεσιανή
ομάδα καλείται να δείξει χαρακτήρα στα ντέρμπι με τους αι-
ώνιους της Λευκωσίας, ΑΠΟΕΛ και Ομόνοια, που είναι μετά
την διακοπή. Η διακοπή πάντως κρίνεται ευεργετική για να
ηρεμήσει η ομάδα και να επιστρέψει πιο δυνατή και πιο συγ-
κεντρωμένη.

Η αρχή των κακών εμφανίσεων έγινε με ΑΕΖ (1-1), συνε-
χίστηκε με Αλκή Ορόκλινης στο Κύπελλο (κέρδισε πολύ δύ-
σκολα 2-1), ενώ στο ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής μα την
ΑΕΚ, γνώρισε την πρώτη της ήττα στο πρωτάθλημα.
Ο ΑΠΟΕΛ το… βιολί του

Ο ΑΠΟΕΛ συνέχισε από κει που σταμάτησε το βράδυ της
Πέμπτης, όπου δάμασε την Γιάνγκ Μπόις με 1-0 και άνοιξε

το δρόμο διάπλατα στους ‘32’
του Γιουρόπα Λιγκ. Με μια ου-
σιαστική και αποδοτική εμφά-
νιση στο δεύτερο μέρος, οι γα-
λαζοκίτρινοι πήραν, εν μέσω
αποθέωσης, άλλους τρεις βαθ-
μούς στο απόρθητο κάστρο
τους. Επιβλήθηκαν με 4-1 της
μαχητικής Καρμιώτισσας και
διατήρησαν τη διαφορά από την
πρωτοπόρο ΑΕΚ στο -2 και
πλέον μπορούν να ξεκουρα-
στούν ενόψει του αγωνιστι-
κού… Γολγοθά που τους περιμέ-
νει με την επανέναρξη των υπο-
χρεώσεων.

Η νίκη του ΑΠΟΕΛ ήταν
αφιερωμένη στα 90ά τους τα

οποία τίμησαν φορώντας μαύρες στολές με χρυσαφί νού-
μερα.

Κάπου η κούραση από την υπερπροσπάθεια της περασμέ-
νης Πέμπτης και κάπου ο εφησυχασμός για τον αντίπαλο δυ-
σκόλεψαν τον ΑΠΟΕΛ στο Α΄ ημίχρονο με την Καρμιώ-
τισσα και το σφύριγμα της λήξης έστειλε τις δύο ομάδες με
ισοπαλία 1-1 στα αποδυτήρια. Στο β΄ ημίχρονο ο ΑΠΟΕΛ
βελτιώθηκε, πήρε τα ηνία του αγώνα και επωφελούμενοι και
από την 2η κίτρινη στον παίκτη της Καρμιώτισσας (58΄),
έκαναν ότι ήθελαν και στο τέλος πανηγύρισαν μια εύκολη
νίκη με 4-1.
Κέρδισε με… χίλια ζόρια

Τη δεύτερη σερί νίκη της (για δεύτερη φορά στην τρέ-
χουσα σεζόν) πέτυχε η Ομόνοια επί της ΑΕΖ στην Πάφο με
1-0, αφού είχε προηγηθεί αυτή, κόντρα στον Άρη στο ΓΣΠ.
Η Ομόνοια έπιασε την ΑΕΛ στην 3η θέση της βαθμολογίας,
μια σημαντική εξέλιξη κυρίως στον τομέα της ψυχολογίας,
ενόψει και των ντέρμπι που θα ακολουθήσουν.

Η Ομόνοια παρουσιάστηκε με δύο πρόσωπα στο Παφιακό.
Καλή στο πρώτο και κάκιστη στο δεύτερο. Προηγήθηκε στο
σκορ με τον Χριστοφή, όμως δεν είχε… συνέχεια για γκολ.
Μάλιστα από το 67΄ έμεινε με δέκα παίκτες αφού αποβλή-
θηκε ο τερματοφύλακας της Παναγή με  απευθείας κόκκινη
κάρτα, σε ανατροπή εκτός περιοχής του Πάγκαλου της ΑΕΖ.
Μεγάλη ανατροπή στις καθυστερήσεις

Πολύ μεγάλη νίκη πέτυχε ο Απόλλωνας στο Τσίρειο Στά-

διο όπου επικράτησε του Εθνικού
Άχνας με 3-2, σ’ ένα παιχνίδι
όπου οι φιλοξενούμενοι είχαν
προηγηθεί στο σκορ με 0-2, ενώ
αξίζει να σημειωθεί πως δύο γκολ
για τον Απόλλωνα σημειώθηκαν
μετά το 90΄.

Ο Ντα Σίλβα μίλησε τελευ-
ταίος με απευθείας εκτέλεση
φάουλ, αφού στην τελευταία
φάση του αγώνα έστειλε την
μπάλα στα δίκτυα του Εθνικού
(90΄+6΄).

Ο Απόλλωνας έφτασε στους
19 βαθμούς και είναι μόνος στην
5η θέση, μειώνοντας τη διαφορά
από την 3η θέση στους δύο βαθ-
μούς.

Επέστρεψαν και πάλι τα χαμόγελα στον Ερμή
Η ηρεμία, αλλά και τα χαμόγελα επέστρεψαν και πάλι

στον Ερμή. Οι ‘φτεροπόδαροι’ κέρδισαν σχετικά εύκολα τον
Άρη με 2-0 και διατηρήθηκαν στην πρώτη εξάδα. Τόσο το
αποτέλεσμα, αλλά κυρίως και η πολύ καλή εμφάνιση σκόρ-
πισαν μεγάλη χαρά στις τάξεις της ομάδας.

Η ομάδα της Αραδίππου αντέδρασε σωστά μετά τα δύο
τελευταία αποτελέσματα (ήττα από τη Νέα Σαλαμίνα στην
προηγούμενη αγωνιστική και ήττα στο Κύπελλο από την
Δόξα) και αυτό ήταν το ζητούμενο.
Δεύτερη συνεχόμενη νίκη η Νέα Σαλαμίνα

Δεύτερη συνεχόμενη νίκη για τη Νέα Σαλαμίνα στο πρω-
τάθλημα και μάλιστα η πρώτη εντός έδρας. Οι ‘Ερυθρόλευ-
κοι’ κέρδισαν δίκαια την Αναγέννηση Δερύνειας με 2-0. Για
ακόμα ένα παιχνίδι η Βαρωσιώτικη ομάδα ήταν πάρα πολύ
καλή. Στο α΄ ημίχρονο αξιοποίησε τις ευκαιρίες που βρήκε,
ενώ στο δεύτερο διαχειρίστηκε πολύ καλά το υπέρ της απο-
τέλεσμα. Αντίθετα, μετά και τη νέα ήττα που δέχθηκε η Ανα-
γέννηση Δερύνειας, τα πράγματα γι’ αυτήν όσον αφορά την
προσπάθεια της να διατηρηθεί στα μεγάλα σαλόνια έγιναν
εξαιρετικά δύσκολα.
Πρώτη νίκη στο ‘Αντώνης Παπαδόπουλος’

Την πρώτη νίκη στο ‘Αντώνης Παπαδόπουλος’ μετά από
οκτώ μήνες και δέκα παιχνίδια σημείωσε η Ανόρθωση, που
επικράτησε με 3-0 της Δόξας Κατωκοπιάς για την 10η αγω-
νιστική του πρωταθλήματος, πετυχαίνοντας για πρώτη φορά
συνεχόμενη νίκη.

Ανάκαμψη συνέχεια για την ‘Κυρία’ με τον Ρόνι Λέβι στον
πάγκο, καθώς οι ‘κυανόλευκοι’, που για πρώτη φορά φέτος
σημείωσαν τρία γκολ, ανέβηκαν στους 14 βαθμούς και βρί-
σκονται στο -2 από την πρώτη εξάδα.

Από την άλλη, αυτή ήταν η τρίτη συνεχόμενη ήττα για την
ομάδα του Χατζηλούκα, που δεν κατάφερε να σκοράρει για
πέμπτο διαδοχικό παιχνίδι πρωταθλήματος και παρέμεινε
στην 12η θέση με μόλις πέντε βαθμούς βλέποντας την προ-
σπάθεια της να δυσκολεύει ακόμη περισσότερο.
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΑ…
Χρόνια πολλά ΑΠΟΕΛ…

Η μαύρη στολή με τα χρυσά γράμματα φορέθηκε στον
αγώνα με την Καρμιώτισσα από τον ΑΠΟΕΛ, ίσως για
πρώτη και τελευταία φορά με την ευκαιρία των 90 χρόνων.
Οι στολές είναι συλλεκτικές και οι φανέλες θα πάνε σε πολύ
λίγους έναντι μεγάλου κόστους.
8 και 9 μήνες μετά

Περισσότερες από 200 μέρες πέρασαν ώστε η Ανόρθωση
να πετύχει συνεχόμενη νίκη, να κερδίσει εντός έδρας, αλλά
και να σκοράρει τρεις φορές σ΄ έναν αγώνα.  Συγκεκριμένα,
πέρασαν 288 μέρες από την τελευταία φορά που πήρε δια-
δοχικά τρίποντα (23/1) 272 μέρες από την τελευταία φορά
που πέτυχε τρία γκολ σε ένα παιχνίδι (8/2) και 249 μέρες από
την τελευταία εντός έδρας νίκη της (2/3).
Αγγελής, τρεις μήνες μετά

Ο Αγγελής Αγγελή πήρε θέση στην αρχική ενδεκάδα μετά
από τρεις μήνες, κάνοντας έτσι και ντεμπούτο στο φετινό
πρωτάθλημα. Είχε τραυματιστεί στις 4 Αυγούστου, στον επα-
ναληπτικό με την Γκρασχόπερ. Με δικό του γκολ, ο Απόλ-

λωνας ξαναμπήκε στο παιχνίδι και πήρε μία σπουδαία από
κάθε άποψη νίκη.
Προεδρική απουσία από το γήπεδο

Ήταν από τις σπάνιες φορές που ο Πρόεδρος του Ερμή,
Λούκας Φανιέρος, δεν βρέθηκε στο γήπεδο για να δει αγω-
νιζόμενη την ομάδα του. Οι λόγοι είναι άγνωστοι, όμως σί-
γουρα θα χάρηκε με την ψυχή του την επιτυχία της ομάδας
του, την οποία βλέπει να διατηρείται στην πρώτη εξάδα που
είναι ο μεγάλος της στόχος.
ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Ασταμάτητη η ‘Αθάνατη’

Τρένο με σπασμένα φρένα μοιάζει η Αλκή, η οποία στο
ντέρμπι, ήταν μόνο στα χαρτιά, αφού συνέτριψε την Ένωση
Παραλιμνίου με 3-0 και πλέον αναζητείται η ομάδα που μπο-
ρεί να την σταματήσει. Ολοταχώς για άνοδο στην Α΄ Κατη-
γορία η ‘Αθάνατη’, που εκμεταλλεύτηκε την ισοπαλία της
Πάφου και άνοιξε τις αποστάσεις από την κορυφή στους
τέσσερις και πέντε από την Αγία Νάπα και Πάφο αντίστοιχα.

Σημαντικό έδαφος έχασε η Πάφος, η οποία κόλλησε στην
ισοπαλία με τον Ακρίτα Χλώρακας (1-1).

Το στραβοπάτημα της Πάφου εκμεταλλεύτηκε η Αγία
Νάπα η οποία ανέβηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας
μετά τη δύσκολη νίκη της σε βάρος του ΑΣΙΛ (1-0).

Επέστρεψε στις επιτυχίες ο Ολυμπιακός και με τον Χρύση
Μιχαήλ να κάνει ντεμπούτο στον μαυροπράσινο πάγκο επι-
κράτησε του Εθνικού Άσσιας, πιο εύκολα απ’ ότι δείχνει το
τελικό σκορ (2-0).

Σε σταθερά ανοδική πορεία βρίσκεται ο Οθέλλος, ο οποίος
σημείωσε άλλη μια νίκη, αυτή τη φορά επί της ΠΑΕΕΚ στο
‘Κερύνεια Επιστροφή’ (1-0). Η ομάδα της Αθηένου ανέβηκε
για πρώτη φορά στην 7η θέση με 11 βαθμούς, όσους έχει και
ο Ακρίτας Χλώρακας.

Βαθμολογική ανάσα πήρε η ΕΝΑΔ Π. Χρυσοχούς επικρα-
τώντας εντός έδρας της ουραγού Παρεκκλησιάς (3-1) και
ανέβηκε στην 9η θέση με οκτώ βαθμούς.

Με τον Νώντα Χριστινάκη στον πάγκο της, η Ομόνοια
Αραδίππου πανηγύρισε την πρώτη της φετινή νίκη επί του
ΘΟΪ στη Λακατάμια (2-1).

Να θυμίσουμε ότι ο Νώντας ήταν για τρία χρόνια περίπου
προπονητής στο ΘΟΪ και μάλιστα τον ανέβασε και κατηγο-
ρία.
Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μόνη στην κορυφή η Ξυλοτύμπου

Με νίκη προχώρησε η Π.Ο. Ξυλοτύμπου που κέρδισε τον
Διγενή Ορόκλινης με το στενό 1-0 και εκμεταλλευόμενη την
ισοπαλία της ΜΕΑΠ Π. Χωριού που εξήλθε 2-2 με τον Ηρα-
κλή Γερολάκου, έμεινε μόνη στην κορυφή με 17 βαθμούς. Η
ΜΕΑΠ περιορίστηκε στην 2η θέση, που την μοιράζεται με
τον Π.Ο. Ορμήδειας που κέρδισε την Ε.Ν.Υ. Διγενή Ύψωνα
με 1-0, στους 15 βαθμούς.

Ο Εθνικός Λατσιών έμεινε στη λευκή ισοπαλία με την
ΑΠΕΠ εκτός έδρας και έχασε την ευκαιρία να περάσει στην
2η θέση, αφού τώρα παρέμεινε στην 4η θέση με 13 βαθμούς,
όσους έχει και η Ολυμπιάδα Λυμπιών που κέρδισε εντός
έδρας τον Αχυρώνα Λιοπετρίου με 2-1.

Νίκη ελπίδας για τον Λειβαδιακό/Σαλαμίνα Λειβαδιών
που κέρδισε εκτός έδρας την ΑΕΝ Βρυσούλων με 2-1. Η Πέ-
γεια νίκησε εντός έδρας τον Διγενή Μόρφου με 1-0 ως επί-
σης και ο Χαλκάνορας Ιδαλίου την Ελπίδα Ξυλοφάγου με 
3-2 και βελτίωσαν σημαντικά τις βαθμολογικές τους θέσεις.
ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ο Ονήσιλλος Σωτήρας πέρασε ακόμα ένα δύσκολο αντί-
παλο, αφού κέρδισε τον φιλόδοξο ΑΤΛΑ Αγλαντζιάς με 3-1
και εξακολουθεί να είναι μόνος στην κορυφή της βαθμολο-
γίας με 21 βαθμούς.

Στην 2η θέση είναι η ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου με 17 βαθμούς,
που συνέτριψε εκτός έδρας τον Κόρνο με 1-4.

Η Ελπίδα Αστρομερίτη νίκησε 2-1 τον Λένα και παρόλο
που παραμένει στην προτελευταία θέση με 7 βαθμούς, ελπί-
ζει πλέον, αφού πλησίασε αρκετές ομάδες.

Ο Φοίνικας κέρδισε εκτός τον Σπάρτακο με 2-0, η Ασπίς
Πύλας την Κολώνη επίσης εκτός έδρας 2-1 και τέλος το Φρέ-
ναρος την Αμαθούς με 3-2 και βελτίωσαν σημαντικά τις βαθ-
μολογικές τους θέσεις. n

Δεν αφήνει την… κορυφή η ΑΕΚ
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Tι είπαν... Tι έγραψαν
Εφικτή η προοπτική λύσης στο Κυπριακό. 

Μπαν γκι-Μουν,

ΓΓ του ΟΗΕ.

Η συνάντηση της Ελβετίας δεν είναι το

τέλος της διαδρομής.

Έσπεν Μπαρθ Έιντε,

Ειδικός σύμβουλος του ΓΓ του ΟΗΕ.

Συνεχίζουμε τις διαπραγματεύσεις με αυτο-

πεποίθηση.

Νίκος Αναστασιάδης,

Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Αν υπάρξει συμφωνία στα κριτήρια, θα αρ-
χίσει η διαδικασία για την πενταμερή διά-
σκεψη.
Μουσταφά Ακιντζί,
Ηγέτης της  Τ/Κ  κοινότητας.

Το βρετανικό κοινοβούλιο πρέπει να επικυ-

ρώσει την ψήφο των πολιτών για  Brexit.

Τερέζα Μέι,

Πρωθυπουργός της Βρετανίας.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν
οδηγεί τη χώρα του σε λανθασμένη κατεύ-
θυνση, μακριά από τις ευρωπαϊκές αξίες.
Κρίστιαν Κερν,
Kαγκελάριος της Αυστρίας.

Ο πρόεδρος Ερντογάν έχει θέσει εκτός
ισχύος το κράτος δικαίου και δημιουργεί με
αυτόν τον τρόπο «οδηγίες χρήσεως δικτα-
τορίας.
Ζαν Aσελμπόρν,
ΥΠΕΞ του Λουξεμβούργου.

Δεν με νοιάζει αν με λένε δικτάτορα ή οτι-
δήποτε άλλο. Από το ένα αυτί μπαίνει από
το άλλο βγαίνει.
Ταγίπ  Ερντογάν, 
Πρωθυπουργός της Τουρκίας.

μοιράζει εκατομμύρια
βοηθά τον τόπο μας

Tο Kρατικό Λαχείο

Από τις δραστηριότητες  Ευρωπαϊκών
Δημοσιοϋπαλληλικών Συντεχνιών 
Βουλγαρία 

Υπογράφηκε τον προηγού-
μενο μήνα από τις Συντεχνίες
του Προσωπικού των Υπηρε-
σιών Υγείας και των αρχών
υγείας της Βουλγαρίας  νέα
συλλογική σύμβαση η οποία
περιλαμβάνει και αυξήσεις μι-
σθών 15% μέχρι 40% για το
προσωπικό υγείας. Οι διαπραγ-
ματεύσεις για τη νέα σύμβαση
κράτησαν έξι μήνες και η τελική
συμφωνία αναμένεται να ανα-
χαιτίσει τη μετανάστευση  του
καταρτισμένου προσωπικού
υγείας  από τη  Βουλγαρία σε
αναζήτηση  εργασίας με καλύ-
τερους όρους σε άλλες Ευρω-
παϊκές κυρίως χώρες. 

Η νέα Συλλογική Σύμβαση
προνοεί και  αύξηση 30% στον
κατώτερο μισθό που ισχύει
στον  τομέα της υγείας. 
Γερμανία

Η Δημοσιοϋπαλληλική Οργάνωση του τομέα Υπηρεσιών
στη Γερμανία  ver.di προετοιμάζεται για τις διαπραγματεύ-
σεις του 2017 για τη  σύναψη νέας  συλλογικής σύμβασης
για τους υπαλλήλους περιφερειακών κυβερνήσεων της
χώρας. ΟΙ στόχοι της συνδικαλιστικής πλευράς περιλαμβά-
νουν εκτός από τη γενική αύξηση απολαβών και αναδιαρ-
θρώσεις για  αναθεώρηση των μισθολογικών κλιμάκων και
μέτρα για περιορισμό στων συμβάσεων προσωρινής απα-
σχόλησης. 

Η Οργάνωση προγραμματίζει την πραγματοποίηση περι-
φερειακών και τοπικών διαβουλεύσεων με τα μέλη για την
καλύτερη δυνατή προετομασία για τις διαπραγματεύσεις με
την επίσημη πλευρά.   
Σουηδία

Η Συντεχνία Δημοτικών Υπαλλήλων της Σουηδίας Kom-
munal υπέγραψε νέα τριετή συλλογική σύμβαση με την Ορ-
γάνωση KFO η οποία εκπροσωπεί συνεργατικές και μη  κερ-
δοσκοπικές οργανώσεις. Η σύμβαση προνοεί αύξηση  500
Σουηδικές κορώνες (51 ευρώ) για όλους τους υπαλλήλους
πλήρους απασχόλησης τον πρώτο χρόνο και στη συνέχεια
αυξήσεις αντίστοιχες προς την αύξηση της παραγωγικότη-
τας.  

Προνοείται επίσης πρόσθετη κατ’ έτος  αύξηση για τα τρία
χρόνια για το  βοηθητικό νοσηλευτικό προσωπικό το οποίο
αμείβεται με πολύ χαμηλές απολαβές. 
Αγγλία 

Το προσωπικό στήριξης που απασχολείται από το Συμ-
βούλιο της Κομητείας του Ντέρμπι στην Κεντρική Αγγλία
κατήλθε σε στάση εργασίας στις 20-21 Οκτωβρίου στα πλαί-
σια των κινητοποιήσεων του κατά των  προγραμματιζόμε-
νων από την επίσημη πλευρά περικοπώ 25% από τους μι-
σθούς.

Πολλοί από τους εργαζόμενους  είναι βοηθοί εκπαιδευτι-
κοί και σύμφωνα με τα σχέδια της εργοδοσίας  σε αυτούς θα
καταβάλλεται μισθός μόνο για το χρόνο της διδασκαλίας
και στην περίπτωση τους οι απολαβές τους θα μειωθούν από
21000 στερλίνες  (23500 ευρώ) σε 15000 στερλίνες (16800
ευρώ). Ήδη τον Ιούνιο αποκόπηκε από τις απολαβές τους
επίδομα 1200 στερλινών  (1340 ευρώ) 
Φιλανδία 

Η δημοσιοϋπαλληλική συντεχνία της Φιλανδίας JHL ενη-
μέρωσε τα μέλη της στις τοπικές αρχές σε ολόκληρη τη χώρα
για γα προβλήματα από τις ιδιωτικοποιήσεις υπηρεσιών. 

Γίνεται αναφορά σε αποδεδειγμένα στοιχεία που καταδει-
κνύουν την απειλή ότι με τις ιδιωτικοποιήσεις θα υποβαθμι-
σθεί  η ποιότητα της εργασίας λόγω των  περικοπών σε προ-
σωπικό και στο χρόνο εργασίας και από την τάση για χρησι-
μοποίηση προσωπικού που δεν  είναι πλήρως εξειδικευμένο. 

Σημειώνεται ότι λόγω αυτών των εξελίξεων περισσότεροι
από 100 δήμοι έχουν επαναφέρει ιδιωτικοποιημένες υπηρε-
σίες στη δική τους αρμοδιότητα όμως εξακολουθεί να υπάρ-
χει τάση για ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών στη φροντίδα υγείας
στην οποία έχει  επικρατήσει μικρός αριθμός  μεγάλων εται-
ρειών.  
Ιταλία 

Σε αντίθεση με τις υποσχέσεις που είχαν δοθεί  από την
Κυβέρνηση για αυξήσεις στις πιστώσεις ώστε να αυξηθεί η
απασχόληση στο δημόσιο τομέα, οι τελευταίες στατιστικές
που ανακοινώθηκαν προκάλεσαν μεγάλη απογοήτευση σε
όλες τις ομοσπονδίες συντεχνιών δημοσίων υπαλλήλων  οι
οποίες σε κοινή δήλωση τους επιτίθενται  κατά της κυβέρ-
νησης  για την κοντόφθαλμη  πολιτική της και την αποτυχία
της να αρχίσει νέες διαπραγματεύσεις για τις απολαβές,  τις
ειδικότητες, την παραγωγικότητα  και την καινοτομία στο
δημόσιο τομέα.  Στα πλαίσια αυτά πραγματοποιήθηκε στις
12 Νοεμβρίου μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη
Ρώμη. 
Ισπανία

Οι δημοσιοϋπαλληλικές οργανώσεις της Ισπανίας  ζητούν
τερματισμό των περιορισμών στις προσλήψεις προσωπικού
στον τομέα της υγείας και αναθεώρηση των εκτιμήσεων για
τις ανάγκες προσωπικού στις υπηρεσίες αυτές λόγω των
πληθυσμιακών αλλαγών  και της αυξημένη γήρανσης του
πληθυσμού. 

Οι συνδικαλιστική  πλευρά εκτιμά ότι  με τις προσλήψεις
που έγινα  το 2010 έμειναν ανικανοποίητες οι ανάγκες σε
προσωπικό και αυτές  αντιμετωπίστηκαν με συμβάσεις κα-
θορισμένης διάρκειας σε συνολικό  ποσοστό 30% του συνό-
λου του προσωπικού στον τομέα της  υγείας. Η συνδικαλι-
στική πλευρά ζητά διαπραγματεύσεις για αντιμετώπιση της
τακτικής αυτής η οποία προάγει την αβέβαιη απασχόληση. 
Αυστρία

Η δημοσιοϋπαλληλική οργάνωση της Αυστρίας  Vida ζητά
επειγόντως λήψη μέτρων για αντιμετώπιση της υποστελέ-
χωσης στους τομείς της  υγείας και της  και κοινωνικής πρό-
νοιας.  Τονίζεται από  τη συνδικαλιστική πλευρά ότι οι πι-
στώσεις που διατίθενται για τους τομείς αυτούς  παρέμεινα
σταθερές για μακρό διάστημα ενώ  οι ανάγκες  έχουν αυξη-
θεί  σημαντικά και λόγω  της απουσίας των αναγκαίων  πι-
στώσεων το προσωπικό όχι μόνο δεν αυξάνεται αλλά  αντί-
θετα μειώνεται.  

Τονίζεται ότι το προσωπικό εξαναγκάζεται σε υπερωριακή
απασχόληση και περίπου το 30% αντιμετωπίζει και τον  κίν-
δυνο της  κατάρρευσης. 

Η συνδικαλιστική πλευρά ζητά να διενεργηθεί μελέτη για
οριστική εκτίμηση των ελάχιστων αναγκών σε προσωπικό
στην υγειά και την κοινωνική πρόνοια  λαμβανομένων  επί-
σης υπόψη  και των  απαιτούμενων  προσόντων. n


