
ΗΟλομέλεια του  Διοικητικού Δικαστηρίου  Κύπρου
με την απόφαση της στην υπόθεση  Αυξέντης Αυ-
ξεντίου κ.ά.  v. Δημοκρατίας, Συνεκδικαζόμενες υπο-

θέσεις αρ. 5672, 5673, 5713, 5714, 5842 και
5682/2013,ημερ.15.11.2016, απαντά  σε όλα τα νομικά ερω-
τήματα που εγείρονται και στις δικές μας προσφυγές που
έχουν καταχωρηθεί ενάντια σε πράξεις και/ή αποφάσεις  που
εκδόθηκαν δυνάμει των προνοιών των περί  της Μείωσης
των Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Ερ-
γοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας
και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμων του 2012 και
2013.  Ειδικότερα προσβλήθηκαν οι πράξεις και/ή αποφά-
σεις  με τις οποίες γίνονται οι μηνιαίες αποκοπές από τις συν-
τάξεις και τους μισθούς, ως αντίθετες με το  Σύνταγμα, την
αρχή της αναλογικότητας και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων. 

Στις υπό αναφορά περιπτώσεις, όλοι οι αιτητές/αιτήτριες
λάμβαναν πέραν της μίας συντάξεως, συνεπεία της υπηρε-
σίας τους κατά καιρούς σε διάφορες δημόσιες θέσεις και
αξιώματα.  Το Γενικό Λογιστήριο, κατ’ εφαρμογή του περί
Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) Τρο-
ποποιητικού Νόμου του 2012 (Ν.182(Ι)/2012), ο οποίος τρο-
ποποίησε το άρθρου 3 (α) του περί  Συντάξεων Κρατικών
Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) Νόμου του 2011 (88(Ι)/2011)
(εφεξής, ως τροποποιήθηκε, ο «Νόμος», προβαίνει σε επα-
ναϋπολογισμό των συντάξεων όσων αξιωματούχων λαμβά-
νουν πέραν της μίας σύνταξης, ώστε σε όσες περιπτώσεις,
λόγω συνυπολογισμού, προκύπτει περιορισμός των συντά-
ξεων στο ήμισυ των απολαβών του αξιώματος ή θέσης με τις
υψηλότερες συντάξιμες απολαβές, να αναθεωρείται το ποσό

της σύνταξης που καταβάλ-
λεται, με ισχύ από την
1.1.2013.  

Στη βάση της απόφασης
(πλειοψηφίας) ημερομηνίας
7.10.2014 της Ολομέλειας του
Ανωτάτου Δικαστηρίου στις
συνεκδικαζόμενες Προσφυ-
γές Αρ. 740/11 και άλλες
Μαρία Κουτσελλίνη-Ιωαννί-
δου κ.α. ν. Κυπριακή Δημο-
κρατία, μέσω Γενικού Λογι-
στηρίου κ.α., το Διοικητικό
Δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι επίδικες πρά-
ξεις και/ή αποφάσεις εκδόθηκαν βασιζόμενες σε αντισυν-
ταγματική νομοθετική πρόνοια και συγκεκριμένα στο άρθρο
3(α) του περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές
Αρχές) Νόμου του 2011 (88(Ι)/2011), ως αυτό τροποποι-
ήθηκε με τον περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων (Γε-
νικές Αρχές) Τροποποιητικό Νόμο του 2012 (Ν.182(Ι)/2012).
Κατά συνέπεια, οι προσφυγές έγιναν δεκτές και οι επίδικες
αποφάσεις ακυρώθηκαν.

Επισημαίνεται ότι το πλέον σημαντικό εύρημα της Πλει-
οψηφίας της Πλήρους Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστη-
ρίου στην υπόθεση Μαρία Κουτσελίνη-Ιωαννίδου κ.α.  v.
Δημοκρατίας είναι ότι η σύνταξη αποτελεί περιουσιακό δι-
καίωμα το οποίο χρήζει σεβασμού και προστασίας σύμ-
φωνα με το άρθρο 23  του Συντάγματος, το δε δικαίωμα
συνταξιοδότησης και οι όροι του αποτελούν  ιδιοκτησία των
δημοσίων υπαλλήλων.  Πρόσθετα διευκρινίστηκε ότι το δι-
καίωμα δημιουργείται από το διορισμό του υπαλλήλου και
τη συμπλήρωση των απαιτούμενων ετών υπηρεσίας σε συν-

τάξιμη θέση. Τονίστηκε περαιτέρω ότι το γεγονός ότι παρα-
χωρείται σύνταξη στη σύζυγο και τα εξαρτώμενα τέκνα του
υπαλλήλου συνηγορεί υπέρ της άποψης ότι τα συνταξιοδο-
τικά ωφελήματα θεωρούνται «περιουσία» η οποία μπορεί να
μεταβιβαστεί.

Στη δική του απόφαση μεταξύ άλλων, το Διοικητικό Δικα-
στήριο ανέφερε και τα ακόλουθα:

α. Η πιο πάνω αναφερόμενη απόφαση της πλειοψηφίας
της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου έκρινε, για τους
λόγους που αναλυτικά σε αυτή επεξηγήθηκαν και, ουσια-
στικά απαντώντας στα ίδια επιχειρήματα (και απορρίπτοντας
τα), τα οποία εγέρθηκαν και ενώπιον μας από τους καθ’ ων
η αίτηση, ότι η «αναστολή» των συνταξιοδοτικών ωφελημά-
των των εκεί αιτητών (οι οποίοι ήταν όλοι λήπτες πέραν της
μίας συντάξεων) με βάση το άρθρο 3 (β) του περί Συντάξεων
Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) Νόμου του 2011
(88(I)/2011), ως τροποποιήθηκε, έστω για όσο χρονικό διά-
στημα κατέχουν άλλο δημόσιο λειτούργημα, αξίωμα ή θέση,
δεν αποτελεί στην ουσία αναστολή των εν λόγω συνταξιο-
δοτικών ωφελημάτων, αλλά (αντισυνταγματική) οριστική
απώλεια του δικαιώματος τους για σύνταξη, για όσο χρονικό
διάστημα διαρκεί η θητεία ή υπηρεσία τους στις εν λόγω θέ-
σεις.

Έπεται, ότι με την ως άνω απόφαση της πλειοψηφίας της
Ολομέλειας κρίθηκε, ότι δεν επιτρέπεται, στο πλαίσιο και
στα όρια πάντα των όσων η πλειοψηφία της Ολομέλειας
στην ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ-ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ (supra) έχει
αναφέρει και το οποίο δεν διαφέρει ούτε στην παρούσα πε-
ρίπτωση, η απώλεια (εν όλω ή εν μέρει) των ήδη αποκρυ-
σταλλωμένων συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των αιτητών 
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Του Γλαύκου Χατζηπέτρου,
ΓΓ της ΠΑΣΥΔΥ

ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ

Αγαπάς την Κύπρο;

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

Σημαντική απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου Κύπρου

Συνέχεια στη σελ. 2

Άρθρο του Κώστα Ιορδανίδη στην ‘Καθημε-
ρινή’ για τις σχέσεις Ελλάδας - δανειστών
και την ‘τιτανομαχία’ της αξιολόγησης.
σελ. 3

Αναζητώντας σταθερότητα

Η ομιλία του Προέδρου Αναστασιάδη
σε δείπνο προς τιμή του Προέδρου της
ΕΟΚΕ κ. Γιώργου Ντάσση για την κοι-
νωνική διάσταση της Ε.Ε.   σελ. 8

Το όραμα του ΠτΔ
για την κοινωνική ΕΕ

Νέα εικόνα για τη ζωή στην Κύπρο
εκατονταετίες στην Ύστερη Εποχή
του Χαλκού από ανασκαφές στο
Κίτιο.   σελ. 12

Η ζωή στην Κύπρο τον 9ο αιώνα π.Χ.
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ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
Η Ιωάννα Αγαπίου, η οποία αφυπηρέτησε

από τη Δημόσια Υπηρεσία από τις 21 Δεκεμ-
βρίου 2012, και κατείχε τη μόνιμη θέση Ανώ-
τερου Τεχνικού, Τμήμα Πολεοδομίας και Οί-
κησης, προάγεται στη θέση Τεχνικού Επιθε-
ωρητή, αναδρομικά από την 1η Αυγούστου
2011 μέχρι την αφυπηρέτησή της.

Η Θεοδώρα Κωνσταντινίδου-Μάρκου,
Σύμβουλος ή Γενικός Πρόξενος Α΄, Εξωτερι-
κές Υπηρεσίες, προάγεται, στη θέση Πληρε-
ξούσιου Υπουργού, Εξωτερικές Υπηρεσίες,
αναδρομικά από τις 15 Δεκεμβρίου 2012.

Ο Πέτρος Στρατής, Ελεγκτής Εναέριας
Κυκλοφορίας, Τμήμα Πολιτικής Αεροπο-
ρίας, προάγεται στη θέση Ανώτερου Λει-

τουργού Εθνικής Εποπτικής Αρχής (Τομέας
Επιχειρησιακής Εποπτείας), Τμήμα Πολιτι-
κής Αεροπορίας, από τις 15 Νοεμβρίου 2016.

Ο Νεόφυτος Χριστοφίδης, Ελεγκτής Ενα-
έριας Κυκλοφορίας, Τμήμα Πολιτικής Αερο-
πορίας, προάγεται στη θέση Ανώτερου Λει-
τουργού Εθνικής Εποπτικής Αρχής, από τις
15 Νοεμβρίου 2016.

Ο Αναστάσιος Δ. Ηλία, Λειτουργός Ηλε-
κτρονικών Επικοινωνιών, Τμήμα Ηλεκτρο-
νικών Επικοινωνιών, προάγεται στη θέση
Ανώτερου Λειτουργού Εθνικής Εποπτικής
Αρχής (Τομέας Τεχνικής Εποπτείας), Τμήμα
Πολιτικής Αεροπορίας, από τις 15 Νοεμ-
βρίου 2016. n

Εδώ και πολύν καιρό ασχολούμαι με
έρευνα γύρω από το έργο του μεγάλου
παιδαγωγού και δασκάλου μου στο

Παγκύπριο Γυμνάσιο Θεόκλητου Σοφοκλέ-
ους, με στόχο να εκδώσω ένα βιβλίο, που να
περιλαμβάνει απάνθισμα από το συγγραφικό
του έργο, κάποια στοιχεία για τη ζωή και τη
σταδιοδρομία του και, κατά το δυνατό, αξιο-
λόγηση της εν γένει προσφοράς του. Ένα
είδος που καλλιέργησε στα πρώτα βήματα
της συγγραφικής του δραστηριότητας ήταν
το χρονογράφημα στην εφημερίδα «Πρω-
τεύουσα», όπου χρησιμοποιούσε το ψευδώ-
νυμο «Πρωτευουσιάνος». Ανάμεσα στα 
χρονογραφήματά του, εντόπισα ένα
(24/9/1933), με τίτλο «Το δαιμόνιον της
φυλής», που αναφέρεται στον δικτάτορα της
Κούβας Μπατίστα. Τη χρονιά εκείνη ο λο-
χίας τότε Μπατίστα έλαβε μέρος στη λεγό-
μενη «επανάσταση των λοχιών», που οδή-
γησε στην κατάλυση του πολιτεύματος της
χώρας. Ο λοχίας έγινε συνταγματάρχης, αρ-
χηγός του στρατού, ηγέτης ουσιαστικά της
Κούβας και αργότερα πρόεδρος, του οποίου
η δράση σημαδεύτηκε από σημεία και τέ-
ρατα. Το 1959 διέφυγε αεροπορικώς από τη
χώρα, όταν οι επαναστατικές δυνάμεις υπό
τον Φιντέλ Κάστρο προήλαυναν προς την
Αβάνα μετά τη νίκη τους στη Σάντα Κλάρα. 

Θυμήθηκα τώρα το χρονογράφημα και
κάποια άλλα συναφή δημοσιεύματα στον
κυπριακό τύπο, που πρόχειρα είχα συλλέξει
μαζί με το χρονογράφημα, εξ αφορμής του
πρόσφατου θανάτου του Φιντέλ Κάστρο.

Ο Σοφοκλέους, λοιπόν, αναφέρεται ειρω-

νικά στην τάση ημών των Ελλήνων να βα-
φτίζουμε Έλληνες κάποιους που τυχαίνει να
διαπρέψουν στον διεθνή χώρο σε κάποιο
τομέα. Έτσι και ο Μπατίστα, σύμφωνα με δη-
μοσιεύματα αθηναϊκά, που βασίστηκαν, κατά
τους συντάκτες των δημοσιευμάτων, σε εξ
Αμερικής πληροφορίες, ήταν Κεφαλλονίτης,
με το επώνυμο Βατιστάτος, το οποίο, για να
είναι συμβατό με τα κουβανέζικα ειωθότα, το
μετέτρεψε σε Μπατίστα. Και καταλήγει ο
Σοφοκλέους: «Ο Μ. Ναπολέων δεν είπαν ότι
είναι Μανιάτης; Εκτός αν και ο δικτάτωρ της
Κούβας είναι τόσο Ρωμιός όσο και ο Ναπο-
λέων».

Έστω όμως και για την κεφαλλονίτικη κα-
ταγωγή του δεν υπήρξε ομοφωνία στους ελ-
ληνικούς κύκλους, αφού άλλη εκδοχή ήταν
ότι επρόκειτο για Κρητικό. Και πάλι καλά
που μόνο δυο περιοχές ήταν μνηστήρες της
πατρότητάς του. Για τον θείο Όμηρο, κατά
την παράδοση, «επτά πόλεις μάρνανται διά
ρίζαν Ομήρου».

Η εφημερίδα «Αλήθεια» (20/10/1933) στη
στήλη «Ελληνικά και ξένα» δημοσιεύει την
ακόλουθη είδηση: «Αγγέλλεται εκ Χανίων,
ότι τον κ. Βενιζέλον επεσκέφθη ο γέρων κ.
Βατίστας, όστις ισχυρίζεται ότι είναι πατήρ
του δικτάτορος της Κούβας Μπατίστα». Την
κρητική καταγωγή του σχολιάζει και Ο ΠΑΝ
(Πάνος Ταλιαδώρος) στο χρονογράφημά
του «Μεγάλοι συμπατριώτες» στην
«Πρωϊνή» (5/11/1933). Συγκεκριμένα, γρά-
φει: «Τον Μπατίστα, τον μεγάλο επανα-
στάτη της Κούβας τον έχουμε δικό μας κα-
μάρι κιόλας. Κρητικός είναι καϋμένε ο Μπα-
τίστας. Βέβαια. Ελληνική γενιά. Μεγάλος
συμπατριώτης».

Φαίνεται πως αυτοί που πρόβαλλαν την
κεφαλλονίτικη καταγωγή ήθελαν να προβά-
λουν την καπατσοσύνη του, οι δε οπαδοί της
κρητικής ρίζας ακουμπούσαν στη λεβεντιά
και την παλληκαριά του. 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 

ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΠΑΣΥΔΥ) 

Του Δρα Νίκου Παναγιώτου

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

Ο Μπατίστα της Κούβας ήταν Έλληνας!

ούτε, έστω και για ένα συγκεκριμένο χρο-
νικό διάστημα, πόσο μάλλον στο διηνεκές,
όπως στην παρούσα περίπτωση, δια της
εφαρμογής του άρθρου 3 (α) της επίδικης
νομοθεσίας. 

β. Στην παρούσα περίπτωση, θεωρούμε
ορθό να υπομνήσουμε αφενός, ότι η συγκε-
κριμένη απώλεια για έκαστο εκ των αιτητών
δεν είναι, εν πάση περιπτώσει, με βάση τα
στοιχεία ενώπιον μας, αμελητέα ή επουσιώ-
δης και, αφετέρου, το ζήτημα δεν είναι, κατά
την κρίση μας, κατά πόσο η σύνταξη που τε-
λικώς αποδίδεται στους αιτητές είναι ψηλή ή
αρκετή για την αξιοπρεπή διαβίωση τους,
αλλά κατά πόσο είναι ήδη αποκρυσταλλω-
μένο περιουσιακό τους δικαίωμα, με θετική
την απάντηση μας στο εν λόγω ερώτημα.
Θυμίζουμε, ότι το άρθρο 23.1 του Συντάγ-
ματος δεν καλύπτει μόνο την απαγόρευση
της στέρησης του ιδιοκτησιακού δικαιώμα-
τος (εδώ των αποκρυσταλλωμένων συντα-
ξιοδοτικών ωφελημάτων των αιτητών), αλλά
και τον περιορισμό του. 

γ. Ενόψει των πιο πάνω, καταλήγουμε, ότι

οι προσβαλλόμενες αποφάσεις εκδόθηκαν
βασιζόμενες σε αντισυνταγματική νομοθε-
τική πρόνοια και συγκεκριμένα βασιζόμενες
στο άρθρο 3 (α) του περί Συντάξεων Κρατι-
κών Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) Νόμου
του 2011 (88(I)/2011), ως αυτό τροποποι-
ήθηκε με τον περί Συντάξεων Κρατικών
Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) Τροποποι-
ητικό Νόμο του 2012 (Ν. 182 (Ι)/2012), το
οποίο παραβιάζει το άρθρο 23 του Συντάγ-
ματος.

δ. Κλείνοντας, τονίζουμε στο σημείο αυτό
ξανά, την αναφορά της πλειοψηφίας της
Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου 
στη ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ-ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
(supra) στην πάγια, πλέον, νομολογία του
ότι, «Τα δικαστήρια ασχολούνται μόνο με
την συνταγματικότητα των νόμων και όχι με
τα κίνητρα, την πολιτική ή τη σοφία τους ή
ακόμα τη συμφωνία τους με τους κανόνες της
φυσικής δικαιοσύνης ή τις θεμελιώδεις αρχές
της διακυβέρνησης ή το πνεύμα του Συντάγ-
ματος.», νομολογία, η οποία, αυτονόητα, δε-
σμεύει και εφαρμόζεται και από το παρόν 
Δικαστήριο. n

Σημαντική απόφαση του Διοικητικού
Δικαστηρίου Κύπρου

ΟΓενικός Έφορος Εκλογών, ανακοί-
νωσε ότι έχει ενεργοποιηθεί η υπη-
ρεσία "Πού ψηφίζω", μέσω της

οποίας ο πολίτης, καταχωρώντας τον αριθμό
ταυτότητας και την ημερομηνία γέννησής
του, ενημερώνεται για το/α εκλογικό/ά κέν-
τρο/α στο/α οποίο/α έχει κατανεμηθεί. 
Η πληροφόρηση αυτή είναι διαθέσιμη στην
επίσημη ιστοσελίδα των εκλογών www.
municipalelections2016.gov.cy και στην
ιστοσελίδα wtv.elections.moi.gov.cy. 

Παράλληλα, έχει ενεργοποιηθεί ο παγκύ-
πριος τηλεφωνικός αριθμός 77772212, στον
οποίο μπορεί κάποιος να καλέσει και, αφού
δώσει τον αριθμό ταυτότητάς του, να ενημε-

ρωθεί για το/α εκλογικό/ά κέντρο/α στο/α
οποίο/α έχει κατανεμηθεί.

Η υπηρεσία αυτή λειτουργεί τις εργάσιμες
μέρες από η ώρα 8.00 π.μ. μέχρι η ώρα 6.00
μ.μ. και το Σάββατο από η ώρα 8.00 π.μ.
μέχρι η ώρα 1.00 μ.μ. Η υπηρεσία αυτή θα
προσφερθεί και κατά την ημέρα των εκλο-
γών καθ΄ όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας.

Τέλος, ανακοινώνεται η δυνατότητα ενη-
μέρωσης με την αποστολή μηνύματος μέσω
κινητού τηλεφώνου στον αριθμό 8998, εκτός
από συνδρομητές της cyta, καταχωρώντας
τα ακόλουθα στοιχεία: wtv κενό αριθμός
ταυτότητας κενό ημερομηνία γέννησης.
π.χ. wtv 900620 01/06/1996. n

Μάθετε που ψηφίζετε
στις εκλογές της Κυριακής

Ανακοίνωση του Υπουργείου Εργα-
σίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, τον΄ζιει ότι ο 13ος μι-

σθός, όπου αυτός καταβάλλεται, στο πλαί-
σιο συλλογικής σύμβασης ή προσωπικού
συμβολαίου ή ως πρακτική της επιχείρησης,
συνιστά μέρος του μισθού του εργαζόμενου
και συνεπώς η μη καταβολή του ισοδυναμεί
με παράβαση των διατάξεων της περί Προ-
στασίας των Μισθών Νομοθεσίας. Αυτό,
πέραν των δικαιωμάτων που ο Νόμος παρέ-
χει στον εργαζόμενο για διεκδίκηση αστικώς

την καταβολή του, συνιστά και ποινικό αδί-
κημα και έχει ως συνέπεια την ποινική δίωξη
του εργοδότη. Σύμφωνα με τις διατάξεις της
εν λόγω Νομοθεσίας, σε περίπτωση καταδί-
κης του εργοδότη, επιβάλλεται ποινή φυλά-
κισης μέχρι έξι (6) μήνες ή πρόστιμο μέχρι
€15.000 ή και οι δυο ποινές μαζί. 

Επιπλέον, το Δικαστήριο μπορεί να επιδι-
κάσει στους εργαζόμενους τα οφειλόμενα σ’
αυτούς ποσά που αντιστοιχούν στον 13ο
μισθό. n

Μέρος του μισθού ο 13ος

Συνέχεια από σελ. 1
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Aπόψεις και σχόλια
Αναζητώντας σταθερότητα

Ε  πί έξι και πλέον έτη εκτυλίσσεται μία
«τραγωδία» που αφορά τις σχέσεις της Ελ-

λάδος με τους δανει-
στές της. Με αί-
σθημα βαθύτατης
κοπώσεως και εμ-
παιγμού από τους
ασκούντες την εξου-
σία σήμερα οι Έλλη-
νες πολίτες παρακο-
λουθούμε την τελευ-
ταία «τιτανομαχία»

αξιολογήσεως της πορείας προσαρμογής μας
στα ευρωπαϊκώς ισχύοντα.

Άσκοπο να ασχοληθεί κανείς με την υπε-
ραισιόδοξη ανάγνωση των εξελίξεων από
τον πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα· το έπρα-
ξαν οι προκάτοχοί του κατά το παρελθόν·
την ιδία πρακτική θα ακολουθήσουν όσοι φι-
λοδοξούν να τον διαδεχθούν, στο μέλλον.
Διαφεύγει προφανώς από τους ηγέτες μας
ότι η Ελλάς ταινιοδρομεί επί εξαετία σε στα-
θερό μηχάνημα, αυταπατώμενη ότι κινείται
προς τα εμπρός, προς έξοδο από την κρίση
και άλλα αισιόδοξα παρόμοια. Το ενδιαφέ-
ρον και ίσως μοναδικό, ωστόσο, είναι ότι εις
πείσμα όλων των δεινών και της διαρκούς
διαψεύσεως προσδοκιών και εφήμερων ελ-
πίδων, η Ελλάς είναι μία χώρα όπου το αί-
σθημα προσηλώσεως και η νομιμοφροσύνη
προς το ευρωπαϊκό ιδεώδες κυριαρχούν με
τρόπο απόλυτο, σε όλα τα κόμματα εκτός
από τη Χρυσή Αυγή και το ΚΚΕ.

Δεν απειλεί πλέον η χώρα μας την ευρω-
παϊκή τάξη πραγμάτων, από τη στιγμή που η
κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου απε-
δέχθη, το 2010, την ευθύνη διασώσεως των
εκτεθειμένων γαλλικών και γερμανικών τρα-
πεζών στα ελληνικά τοξικά ομόλογα, ευαγ-
γελιζόμενος τη διάσωση της Ελλάδος.

Δεν είναι παράδοξο, επίσης, ότι ο δρ
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, που χρησιμοποίησε
το τελευταίο Eurogroup ως μία εξέδρα προ-
εκλογικής εκστρατείας για να απευθυνθεί
στους οπαδούς των Χριστιανοδημοκρατών
επανέφερε την απειλή εξόδου της Ελλάδος
από το ευρώ, εάν δεν εφαρμοσθεί το πρό-
γραμμα διασώσεώς μας από την κρίση. Εκ
του ασφαλούς αγορεύει πλέον ο υπουργός
Οικονομικών της Γερμανίας. Η πρόκληση
προς το ευρωπαϊκό κατεστημένο προέρχεται
από αλλού, και οι εξελίξεις στην Ιταλία και
στην Αυστρία είναι κεφαλαιώδους σημασίας,
παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίσθηκαν με

αναμενόμενη ελαφρότητα από τους ηγέτες
της Ευρώπης. Αίσθημα «ανακουφίσεως» δη-
μιούργησε η ανάδειξη του πρώην ηγέτη των
Πρασίνων Βαν ντερ Μπέλεν στο προεδρικό
αξίωμα της Αυστρίας. Το γεγονός ότι τα αυ-
στριακά συστημικά κόμματα εξαφανίσθηκαν
στην κυριολεξία δεν προβλημάτισε κανέναν·
ούτε ότι ο υποψήφιος της νέας Δεξιάς, ο κ.
Νόρμπερτ Χόφερ μαχόμενος εναντίον των
πάντων εξασφάλισε περίπου το 47%. Ηταν
τόσο μεγάλη η ανάγκη να προβληθεί η νίκη
των φιλοευρωπαϊστών Αυστριακών, ώστε τα
ουσιώδη αγνοήθηκαν.

Στην Ιταλία, η συντριβή του Ματέο Ρέντσι
στο δημοψήφισμα της Κυριακής αντιμετω-
πίσθηκε από τους σκαπανείς της ευρωπαϊκής
ενότητας περίπου ως επεισόδιο μιας opera
buffa, άνευ πολιτικής βαρύτητας. Ούτως ή
άλλως, το ευρωπαϊκό κατεστημένο κατά-
φερε να εκπαραθυρώσει έναν εκλεγμένο
πρωθυπουργό, τον κ. Σίλβιο Μπερλουσκόνι,
όπως συνέβη και με τον κ. Παπανδρέου στην
Ελλάδα.

Στη Βρετανία τα πράγματα είναι πιο περί-
πλοκα, διότι εκεί την έξοδο από την Ευρώπη,
που υπερψηφίσθηκε στο δημοψήφισμα, ανέ-
λαβε να φέρει σε πέρας η ηγέτις των Συντη-
ρητικών κ. Τερέζα Μέι, την οποία εξουσιο-
δότησαν να διαχειρισθεί εν λευκώ την όλη
διαδικασία και 461 βουλευτές έναντι μόνον
89. Με αυτά τα δεδομένα, και αναμένοντας
τις εκλογές του προσεχούς Μαρτίου στη
Γαλλία, το γεγονός ότι η Ελλάς αναζητεί τη
σταθερότητα εντός ενός συστήματος κλυ-
δωνιζόμενου και ασταθούς ηχεί ως μία
ακόμη παραδοξότητα.

Κώστας Ιορδανίδης,
«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», 11.12.2016

l Όντως πρόκειται για παραδοξότητα.
 

?

Βήματα και μόνιμοι κίνδυνοι 
Η απόφαση του

Eurogroup είναι ένα
βήμα μπροστά.
Μόνο εμπαθείς και
φανατικοί δεν το
βλέπουν. Είναι
πλέον καιρός οι πιο
νηφάλιοι να μένουν
μακριά από την
υστερική και συγ-
κρουσιακή ρητορική

όλων των κομματικών πλευρών. Φυσικά δεν

πρόκειται περί θριάμβου όπως το εμφανίζει η
κυβέρνηση. Άλλωστε, ο δρόμος είναι ακόμη
ιδιαίτερα ανηφορικός και οι κίνδυνοι παλιν-
δρόμησης παραμονεύουν. Είναι επίσης θε-
τικό ότι σε άρθρο του Bloomberg, που πα-
ρουσίαζε η «ΗΜΕΡΗΣΙΑ», για πρώτη φορά
γίνεται η διαπίστωση ότι η Ελλάδα δεν μοι-
άζει με «αποτυχημένο κράτος», καθώς κά-
ποιες μεταρρυθμίσεις υλοποιούνται. Βε-
βαίως, αυτές γίνονται με το πιστόλι στον
κρόταφο. Ενώ το να αφήσουμε πίσω μας ένα
παρόμοιο κράτος δεκαετιών, με βαθιές ρίζες,
θα πάρει πολύ χρόνο. Και τούτο ακόμη πε-
ρισσότερο, διότι το κομματικό σύστημα είναι
στο σύνολό του άκρως προβληματικό.
Έχουμε ακόμα μία αντιπολίτευση, μετά
εκείνη του Σαμαρά και του Τσίπρα, που λει-
τουργεί μηδενιστικά και συγκρουσιακά. Και
άρα, εν τέλει, ανεύθυνα.

Κατ’ εξοχήν ανεύθυνες είναι οι φωνές που
είτε υπονοούν πρόωρες εκλογές, είτε τις ζη-
τούν. Μία τέτοια αποστροφή ακούστηκε
πρόσφατα από τον Αλέξη Τσίπρα, που απ’
ότι φαίνεται πάντως, αποσύρεται για την
ώρα. Γιατί όμως εκτοξεύτηκε το πυροτέ-
χνημα αυτό; Διότι επιδιωκόταν να τρομο-
κρατηθούν οι Ευρωπαίοι κατά τη διάρκεια
της διαπραγμάτευσης. Όμως, οι εταίροι δεν
πρόκειται να εκβιαστούν ή να επηρεαστούν
από ανάλογα τερτίπια. Αυτό το σενάριο του
«αυτοκτονούμε» και «θα σας πάρουμε μαζί
μας» εξαντλήθηκε οριστικά και τελεσίδικα
από τον ανεκδιήγητο Βαρουφάκη, με συνέ-
πειες τραγικές. Αυτές κινδύνευαν να γίνουν
μοιραίες, εάν δεν συνερχόταν ο Τσίπρας τη
δωδεκάτη ώρα. Γι’ αυτό τα επιπόλαια τούτα
τωρινά παιχνιδάκια, πέρα από ανόητα, είναι
ζημιογόνα. Άλλωστε, τα πιο θετικά βήματα
της κυβέρνησης, στη φάση αυτή, είναι η κα-
τακόρυφη βελτίωση της αξιοπιστίας στην
υλοποίηση των αναγκαίων αλλαγών. Αλλα-
γές που τα «αστικά» κόμματα δεν έκαναν για
δεκαετίες και οδήγησαν τη χώρα προς την
άβυσσο. Ενώ επίσης, κατά τη διάρκεια της
κρίσης, παραπλανούσαν συστηματικά τους
εταίρους μας.

Μεγάλο στρατηγικό ατόπημα αποτελεί η
επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη να κάνει

λάβαρό τους «τις εκλογές τώρα». Πολύ πε-
ρισσότερο που τούτο έγινε απλώς για μια
«χούφτα χειροκροτήματα», από τους βου-
λευτές του κόμματός του. Πιστεύοντας μά-
λιστα πως έτσι «έγινε αρχηγός». Στην πραγ-
ματικότητα όμως, αυτόν τον επιφανειακό
αρχηγισμό τον κέρδισε χάνοντας το στοί-
χημα του πραγματικού ηγέτη! Η αξιωματική
αντιπολίτευση θα αποκτούσε όντως ηγέτη
με ωφελημένο τον ίδιο και τη χώρα εάν
φρόντιζε να είναι μετριοπαθής, συνετός και
συναινετικός. Μόνο έτσι θα έβαζε τη δική
του διακριτή και νεωτεριστική σφραγίδα.
Αντί να σέρνεται πίσω από τον άρρωστο μι-
κρόκοσμο του κόμματός του.

Οι Ευρωπαίοι το τελευταίο που θα ήθελαν,
όχι απλώς ειδικά τούτη την ώρα, αλλά συ-
νολικά, είναι πρόωρες εκλογές στην Ελλάδα.
Από μόνες τους οι εκλογές, αντί να ολοκλη-
ρώσουν ένα ζωτικό κύκλο σταθεροποίησης,
τινάζουν τα πάντα στον αέρα. Παράλληλα,
τα όποια μετέωρα και εύθραυστα βήματα τα
οποία έχουν γίνει για να βγει η χώρα από την
ύφεση, θα δεχθούν σοβαρότατο πλήγμα.
Επίσης, οι αγορές θα πειστούν ότι το ελλη-
νικό προσωπικό είναι ανίατη περίπτωση. Κα-
θιστώντας ανίατη και τη χώρα. Καθώς, κάθε
υπομονή έχει τα όριά της.

Άλλωστε, μόνο αν ήθελε να αυτοκτονήσει
ο Τσίπρας, θα έκανε τώρα εκλογές. Ενώ αν
γίνονταν όντως εκλογές, η ΝΔ θα πετύχαινε
μια πύρρειο νίκη με ορατή τη δια γυμνού
οφθαλμού ανετοιμότητά της να κυβερνήσει
με το υπάρχον στελεχιακό δυναμικό της. Βε-
βαίως, γενικότερα, το σύνολο του πολιτικού
προσωπικού είναι «στον κόσμο του». Άρρω-
στα κόμματα έχουν άρρωστο μικρόκοσμο.
Και άρρωστοι μικρόκοσμοι δεν είναι σε
επαφή με την πραγματικότητα. Τα κόμματα
αυτά και το θλιβερού επιπέδου πολιτικό προ-
σωπικό τους παραμένουν η βαθύτερη πληγή
της χώρας. Είναι μια βόμβα στα θεμέλιά της.
Που ανά πάσα στιγμή μπορεί να εκραγεί. Εκ
νέου.

Γιάννης Λούλης,
«ΗΜΕΡΗΣΙΑ»,  12.12.2016

l Ουδέν σχόλιον. 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΣΥΔΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΦΟΥ

Η Επαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΥΔΥ τμήμα Πάφου όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, διορ-
γανώνει παιδική Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση  την Τετάρτη 28/12/2016 η ώρα 4.00 μ.μ.
στο αμφιθέατρο του οικήματος της Συντεχνίας μας.

Θα παρουσιαστεί η παράσταση  «Ο Νικολάκης, η Φρόουζεν και ο Άγιος Βασίλης»,
από την παιδική σκηνή Δώρου Κυριακίδη.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη και δικαιούνται να λάβουν μέρος παιδιά και εγγόνια συ-
ναδέλφων μελών μας και φίλοι των παιδιών.

Στο τέλος της εκδήλωσης ο Άγιος Βασίλης θα προσφέρει δώρα σε όλα τα παιδιά που θα
παρακολουθήσουν την εκδήλωση.

Με την ευκαιρία των εορτών το Επαρχιακό Συμβούλιο σας εύχεται καλά Χριστούγεννα
και ο νέος

Χρόνος 2017 να φέρει ειρήνη και ευτυχία σε όλο τον κόσμο.

Με την ευ-
καιρία των
γιορτών των

Χριστουγέννων και
της Πρωτοχρονιάς, τα
Κυπριακά Ταχυδρο-
μεία, συνεχίζουν την
παράδοση να μεταφέ-
ρουν την αλληλογρα-
φία των παιδιών στον
΄Αγιο Βασίλη, με την υπηρεσία “Santa2me”.
Η Υπηρεσία Santa2me επιτρέπει στους γο-
νείς να συντάξουν, ηλεκτρονικά, την επι-
στολή του ΄Αγιου Βασίλη προς τα παιδιά
τους, η οποία αναφέρεται προσωπικά στα
δώρα που θα παραλάβουν από τον ΄Αγιο
Βασίλη τα Χριστούγεννα ή την Πρωτο-
χρονιά. Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία εκτυ-

πώνουν την επιστολή
σε ειδικό γιορτινό επι-
στολόχαρτο και φά-
κελο και ταχυδρομείται
στα παιδιά. Η πλατ-
φόρμα “Santa2me”,
αναπτύχθηκε και παρέ-
χεται από τα Κυπριακά
Ταχυδρομεία σε συνερ-
γασία με την εταιρεία

“Com2go” δωρεάν.
Η πλατφόρμα “Santa2me” θα παρέχεται

διαδικτυακά (www.santa2me.com) μέχρι
τις 20 Δεκεμβρίου ούτως ώστε οι επιστο-
λές που θα παραληφθούν να απαντηθούν 
και διανεμηθούν στους παραλήπτεςτο αρ-
γότερομέχρι την παραμονή της Πρωτο-
χρονιάς. n

Τα γράμματα των παιδιών
στον Άη Βασίλη
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Πότε παχαίνει η νηστεία; Υπάρχουν άνθρωποι που δεν
πρέπει να την κάνουν; Ποια νηστίσιμα έχουν πολλές
θερμίδες; Πως χάνονται τα κιλά των λουκούλλειων

γευμάτων των γιορτών; Τα συγκεκριμένα ερωτήματα μας
απασχολούν λίγο-πολό όλους. Οι πριν και μετά τις γιορτές
μέρες αλλάζουν σημαντικά τη διατροφή μας, καθώς από τη
νηστεία (όσοι την κάνουν) οδηγούμαστε σε υπερκατανά-
λωση τροφών, οι οποίες είναι δυνητικά επικίνδυνες. «Τα δια-
τροφικά ατοπήματα συνεχίζονται, συνήθως, και τις γιορτι-
νές ημέρες που ακολουθούν», σημειώνουν οι κλινικοί διαι-
τολόγοι - διατροφολόγοι.

Προσθέτουν ότι τα οφέλη της νηστείας είναι πολλά,
καθώς ελαχιστοποιείται η κατανάλωση ζωικού λίπους
(«κακό λίπος»), ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται η κατανάλωση
τροφίμων πλούσιων σε πολυακόρεστο και μονοακόρεστο
λίπος («καλό λίπος»), από πηγές όπως το ελαιόλαδο, το τα-
χίνι, οι ξηροί καρποί (αμύγδαλα). Το γεγονός αυτό, σε συν-
δυασμό με την αυξημένη κατανάλωση φρούτων και λαχανι-
κών βοηθάει τον οργανισμό να αποτοξινωθεί από τις επι-
πτώσεις της υπερκατανάλωσης ζωικού λίπους που
πιθανότατα έχει προηγηθεί και να μειώσει δείκτες όπως η χο-
ληστερίνη και τα τριγλυκερίδια.
Ενισχύεται το ανοσοποιητικό σύστημα

Στην περίπτωση που η νηστεία γίνει σωστά, μπορεί να μει-
ώσει ακόμη και το σωματικό βάρος. Η αυξημένη κατανά-
λωση τροφίμων φυτικής προέλευσης έχει ως αποτέλεσμα την
αυξημένη πρόσληψη φυτικών ινών και άλλων απαραίτητων
συστατικών, όπως οι βιταμίνες, τα μέταλλα και τα αντιοξει-
δωτικά στοιχεία. Όλα αυτά τα συστατικά συνεισφέρουν στην
καλή υγεία, την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος

και τη βελτίωση της λειτουργίας των περισσότερων συστη-
μάτων του οργανισμού. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι κατά
τη διάρκεια της νηστείας θα πρέπει να τηρούνται οι τρείς βα-
σικές αρχές της υγιεινής διατροφής: Ισορροπία, ποικιλία και
μέτρο, τις οποίες πρέπει να τηρούμε συνεχώς.

Κατά τη διάρκεια της νηστείας, καλό είναι να καταναλώ-
νουμε τρόφιμα από όλες τις διατροφικές ομάδες (δημη-
τριακά, όσπρια, θαλασσινά, φρούτα και λαχανικά). Αυτό ση-
μαίνει ότι δεν θα πρέπει να καταναλώνουμε ανεξέλεγκτα 
μεγάλη ποσότητα τροφής με τη δικαιολογία ότι είναι νηστί-
σιμη.

Στην περίπτωση που δεν δοθεί προσοχή στην ποσότητα
και την ποιότητα των τροφίμων που καταναλώνουμε, είναι
πιθανό να πάρουμε βάρος κατά τη διάρκεια της νηστείας. Το
ελαιόλαδο, παρά τα σημαντικά του οφέλη για την υγεία του
οργανισμού, προσδίδει αρκετές θερμίδες. Για τον λόγο αυτό,
θα πρέπει να το περιορίζουμε στα διάφορα γεύματα, αλλά

και κατά την παρασκευή λαδερών και οσπρίων. Καλό είναι
υπάρχει περιορισμός στην κατανάλωση αρτοσκευασμάτων
και αμυλούχων τροφίμων, όπως το ψωμί, τα κράκερ, οι φρυ-
γανιές, τα κριτσίνια και τα παξιμάδια.
Η επιλογή των θαλασσινών

Τρόφιμα, όπως ο χαλβάς, οι ξηροί καρποί και το ταχίνι,
λόγω του αυξημένου θερμιδικού τους περιεχομένου από τα
λιπαρά που περιέχουν, θα πρέπει να  καταναλώνονται με σύ-
νεση, ιδιαίτερα από υπέρβαρα και παχύσαρκα άτομα αλλά
και από όσους έχουν θέσει ως στόχο την απώλεια βάρους.

Τα θαλασσινά αποτελούν μία εξαιρετική διατροφική επι-
λογή κατά τη διάρκεια της νηστείας, καθώς περιέχουν βιτα-
μίνη Β12 και σίδηρο, συστατικά τα οποία δεν καλύπτονται
πλήρως από τα άλλα νηστίσιμα τρόφιμα.

Αντίθετα με ότι λεγόταν παλαιότερα, τα θαλασσινά δεν
φαίνεται να αυξάνουν τα επίπεδα της χοληστερίνης, όταν κα-
ταναλώνονται στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής,
παρότι έχουν πράγματι αρκετή χοληστερόλη. Αυτό οφείλε-
ται στη χαμηλή τους περιεκτικότητα σε κορεσμένο λίπος, σε
αντίθεση με το κόκκινο κρέας το οποίο έχει υψηλή περιεκτι-
κότητα σε κορεσμένο λίπος και ταυτόχρονα σε χοληστερόλη.
Με δεδομένο ότι το νηστίσιμο διαιτολόγιο δεν παρέχει
επαρκή ποσότητα ορισμένων θρεπτικών συστατικών (πρω-
τεΐνες, ασβέστιο, σίδηρος και κάποιες βιταμίνες), υπάρχουν
κάποιες ομάδες του πληθυσμού που θα πρέπει να νηστεύουν
μόνο για περιορισμένα χρονικά διαστήματα και πάντα με τη
σύμφωνη γνώμη του γιατρού τους. Σε αυτές περιλαμβάνον-
ται τα μικρά παιδιά, οι έφηβοι, οι εγκυμονούσες, οι υπερήλι-
κες, άτομα με οστεοπόρωση και όσοι έχουν διαγνωσμένη σι-
δηροπενική αναιμία. n

Οι ‘κίνδυνοι’ των Γιορτών

Νηστεία και … υπερφαγία απειλούν την διατροφική ισορροπία μας
Ποικιλία αλλά και μέτρο συστήνουν οι κλινικοί διαιτολόγοι – διατροφολόγοι, 
προκειμένου να αποφευχθούν οι προ και μετά γιορτινές... ακρότητες

Με σειρά δράσεων που προγραμμα-
τίζει για το 2017, το Γραφείο της
Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων

και ο Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώ-
ματα της Γυναίκας στοχεύει στην υλοποίηση
των στόχων που περιλαμβάνονται στο Στρα-
τηγικό Σχέδιο για την Ισότητα μεταξύ Αν-
δρών και Γυναικών 2014-2017. Οι δράσεις
παρουσιάστηκαν στις 2 Δεκεμβρίου, κατά τη
διάρκεια ημερίδας, στο ξενοδοχείο Κλεοπά-
τρα, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι
γυναικείων συνδικαλιστικών και κομματι-
κών οργανώσεων, φορέων που ασχολούνται
με την προώθηση της ισότητας, καθώς και
επαγγελματικών και κοινωνικών συνδέσμων.

Καλωσορίζοντας τους παριστάμενους, η
Επίτροπος Ισότητας των Φύλων κα Ιωση-
φίνα Αντωνίου τόνισε πως «η καλλιέργεια
μίας νέας κουλτούρας δεν είναι ούτε εύκολη
ούτε βραχυπρόθεσμη. Θα πρέπει να καλ-
λιεργήσουμε κουλτούρα ισότητας και συλ-
λογικής συνείδησης, που θα εκφράζεται
μέσα από τον πολιτικό λόγο όλων μας, αλλά
και μέσα από συμπεριφορές, συνέργειες και
δράσεις». Και αυτός είναι ο στόχος της δη-
μοσιοποίησης των δράσεων για το 2017.

Τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί, για προ-
γράμματα και δράσεις που θα εφαρμοστούν
τη νέα χρονιά, παρουσίασαν οι συντονί-
στριες των Επιτροπών που συστάθηκαν στο
πλαίσιο του Συμβουλίου του Εθνικού Μηχα-
νισμού, ως ακολούθως: 

Επιτροπή για την Εξάλειψη των Στερεοτύ-
πων και των Κοινωνικών Προκαταλήψεων

(συντονίστρια κα Σκεύη Κουκουμά και ανα-
πληρώτρια συντονίστρια κα Σκεύη Πασιά):
α) προκήρυξη διαγωνισμού έκθεσης μεταξύ
μαθητών Λυκείων και Τεχνικών Σχολών
αφού προηγηθεί συζήτηση με εκπαιδευτι-
κούς φορείς β) διοργάνωση σεμιναρίου με
τίτλο «Λεξιλόγιο Ισότητας» γ) συναντήσεις
με αρμόδιους φορείς για την ανάγκη υιοθέ-
τησης κώδικα δεοντολογίας στα ΜΜΕ 

Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (συν-
τονίστρια κα Αντιγόνη Παπαδοπούλου): συ-
νέχιση του κύκλου σεμιναρίων και βιωματι-
κών εργαστηρίων, κάτω από τον γενικό
τίτλο «Γυναίκα και Ευρώπη» με έμφαση στα
θέματα «Κοινωνικό κράτος» και «Ανισότη-
τες / Δημοκρατικά ελλείμματα».

Επιτροπή Δικοινοτικής Συνεργασίας (συν-
τονίστρια κα Ξένια Κωνσταντίνου): υλοποί-
ηση απόφασης για συλλογή στοιχείων, στις
δύο κοινότητες, ώστε να καταγραφεί η συ-
νολική εικόνα ως προς τα θέματα ισότητας,

με κύριο άξονα τη δημιουργία κουλτούρας
ειρήνης και την ενίσχυση της συνεργασίας
σε θέματα επιχειρηματικότητας, πολιτικής
και κοινωνικής συμμετοχής

Επιτροπή Απασχόλησης και Οικονομικής
Ενδυνάμωσης των Γυναικών (συντονίστρια
κα Δέσποινα Ησαΐα): α) έμφαση στην ενη-
μέρωση των γυναικών, στους κατά τόπους
χώρους εργασίας, για τις πρόνοιες της νο-
μοθεσίας σχετικά με τα δικαιώματά τους
στην εργασία β) προώθηση της δημιουργίας
μηχανισμών εφαρμογής της νομοθεσίας
αλλά και συμφιλίωσης εργασίας και οικογέ-
νειας, όπου παρατηρούνται σοβαρές ελλεί-
ψεις

Επιτροπή κατά της Βίας (συντονίστρια κα
Κική Πογιατζή) και της Εμπορίας Προσώ-
πων (συντονίστρια κα Γιαννούλα Μαρκί-
δου): εκπαιδευτικά σεμινάρια και βιωματικά
εργαστήρια τα οποία να αποτείνονται σε
φοιτητές, σε συνεργασία με πανεπιστημιακά

ιδρύματα α) με στόχο την ενημέρωση για τις
διάφορες μορφές βίας και για το πού μπο-
ρούν να αποταθούν για βοήθεια β) με στόχο
την αλλαγή των αντιλήψεων, της στάσης και
της συμπεριφοράς έναντι της εμπορίας προ-
σώπων και της ζήτησης σεξουαλικών υπηρε-
σιών.

Επιτροπή για τη Συμμετοχή των Γυναικών
στα Κέντρα Λήψεως Αποφάσεων (συντονί-
στρια κα Λία Γεωργιάδου): α) ημερίδα στη
Βουλή με θέμα «Ισότητα εκπροσώπησης αν-
δρών και γυναικών στα κέντρα λήψεως απο-
φάσεων» β) Συνάντηση με τον Πρόεδρο της
Βουλής για τη δημιουργία Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Ισότητας γ) περαιτέρω αναβάθ-
μισης του ρόλου της Επιτρόπου Ισότητας για
ενεργότερη συμμετοχή στα Υπουργεία και τη
Βουλή.

Κατά τη συζήτηση, την οποία συντόνιζε η
δημοσιογράφος και Διευθύντρια Ειδήσεων
του ΑΝΤ1 κα Έλλη Κοτζαμάνη, κατατέθη-
καν εισηγήσεις για πιο δυναμικές και διεκδι-
κητικές δράσεις από τον Εθνικό Μηχανισμό,
ενεργοποίηση των γυναικών σε ατομικό επί-
πεδο στο χώρο εργασίας, διεκδίκηση της
εφαρμογής του ψηφίσματος 1325 του ΟΗΕ
για τη συμμετοχή των γυναικών στην ειρη-
νευτική διαδικασία, αλλά και για ενότητα
στόχευσης μεταξύ των γυναικείων οργανώ-
σεων, καθώς και ανεξαρτητοποίηση του
Εθνικού Μηχανισμού από το Υπουργείο Δι-
καιοσύνης, προς αποδοτικότερη δράση στο
σύνολο του κρατικού μηχανισμού. n 

Τις δράσεις για το 2017 παρουσίασε το Γραφείο της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων 
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Τα γεγονότα
Με απόφαση της ημερομηνίας 7.9.2011

στις εκδικαζόμενες Προσφυγές Αρ. 186/2010
Φοίβος Χατζηγεωργίου και Κυπριακής Δη-
μοκρατίας και Αρ. 193/2010 Ανδρέας Χρι-
στοδούλου και Κυπριακής Δημοκρατίας, το
Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε απόφαση της
ΕΔΥ, ημερομηνίας 14.12.2009, με την οποία
προάχθηκαν από 1.1.2010 δύο πρόσωπα, μία
εκ των οποίων η εδώ αιτήτρια, στη μόνιμη
θέση Λειτουργού Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
Α΄, Βουλή των Αντιπροσώπων.

Η ΕΔΥ προέβη σε επανεξέταση του θέμα-
τος πλήρωσης των επίδικων θέσεων, μετά
την πιο πάνω ακυρωτική δικαστική από-
φαση, στη συνεδρία της ημερομηνίας
31.10.2011.  Στην εν λόγω συνεδρίαση παρέ-
στη και ο Γενικός Διευθυντής της Βουλής
των Αντιπροσώπων, ο οποίος υπέβαλε, στα
πλαίσια συμμόρφωσης με την πιο πάνω ακυ-
ρωτική απόφαση, νέα σύσταση.  Η σύσταση
του δόθηκε υπέρ των ενδιαφερομένων
μερών και ακολούθως η ΕΔΥ προήγαγε στις
επίδικες θέσεις τα ενδιαφερόμενα μέρη
Φοίβο Χατζηγεωργίου και Ανδρέα Χριστο-
δούλου.

Με την παρούσα προσφυγή
η αιτήτρια Μαρία Αδαμίδου
Παστελλή, αμφισβήτησε τη
νομιμότητα της πιο πάνω από-
φασης.

Νομικοί ισχυρισμοί
Με τον πρώτο λόγο ακύρω-

σης η πλευρά της αιτήτριας αμ-
φισβήτησε τη νομιμότητα της
σύστασης τόσο του Γενικού Δι-
ευθυντή, όσο και της ΕΔΥ, με
τον ισχυρισμό ότι ουσιαστικό
κριτήριο για την επιλογή των
ενδιαφερόμενων μερών έναντι
της ιδίας ήταν η υπεροχή τους
σε αρχαιότητα, λόγω ημερομη-
νίας γέννησης, εύρημα το
οποίο, κατά την πλευρά της αιτήτριας, πα-
ραβιάζει την αρχή της ισότητας.  Το δε,
άρθρο 49(7) του Ν. 1/90, το οποίο προβλέπει
τον συνυπολογισμό τέτοιας αρχαιότητας
λόγω ημερομηνίας γεννήσεως στη σύγκριση
των υποψηφίων, συνεχίζει η πλευρά της αι-
τήτριας στην αγόρευσή της, παραβιάζει το
ευρωπαϊκό κεκτημένο, το οποίο υπερέχει της
εθνικής νομοθεσίας και, υπερέχει αυτής η

Οδηγία 2000/89/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης

Νοεμβρίου για τη διαμόρφωση γενικού
πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απα-
σχόληση και εργασία.

Με το δεύτερο λόγο ακύρωσης, η πλευρά
της αιτήτριας προώθησε τη θέση ότι η μικρή
διαφορά στις αξιολογήσεις των υποψηφίων,
δεν προσδίδει υπεροχή στην αξία.  Η πλευρά
της αιτήτριας έψεξε την αναφορά της ΕΔΥ,
ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη «… δεν υστε-
ρούν ή/και υπερέχουν σε αξία…» (σημ. Δι-
καστηρίου: και της αιτήτριας), αλλά και του
Γενικού Διευθυντή («οι υποψήφιοι Ανδρέας
Χριστοδούλου  και Φοίβος Χατζηγεωργίου
και Χριστιάνα Φρυδά υπερτερούν, έστω και
οριακά σε αξία έναντι των υπολοίπων υπο-
ψηφίων…»), θεωρώντας αυτές τις αναφορές
ανεπίτρεπτες, διότι συγκρούονται, κατά την
αιτήτρια, με το παραχθέν δεδικασμένο στις
συνεκδικαζόμενες Προσφυγές Αρ. 186/2010
και 193/2010 (supra), το οποίο, πάντα κατά
την πλευρά της αιτήτριας, συνίσταται στο
ότι η μικρή διαφορά στις αξιολογήσεις δεν
προσδίδει υπεροχή στην αξία.

Η πλευρά των καθ’ ων η αίτηση απέρριψε
τους πιο πάνω ισχυρισμούς της πλευράς 
της αιτήτριας, υποστηρίζοντας, ότι η αιτή-
τρια απαράδεκτα απομόνωσε ένα στοιχείο,
αυτό της αρχαιότητας λόγω ημερομηνίας
γέννησης, ενώ δεν είναι μόνο επ’ αυτού που
βασίστηκε η απόφαση της ΕΔΥ, αλλά και
στην, έστω οριακή, διαφορά σε αξία, στην
οποία, σύμφωνα με νομολογία, στην οποία
παραπέμπει, είναι επιτρεπτό να δίνεται 

βαρύνουσα σημασία, όταν
στην αξία, προσόντα και αρ-
χαιότητα, τα μέρη είναι ίσα. 
Ως εκ τούτου, η πλευρά των
καθ’ ων η αίτηση προέταξε,
ότι η σύσταση του Γενικού
Διευθυντή δόθηκε νόμιμα και
ορθά, στη βάση των στοι-
χείων των διοικητικών φακέ-
λων και δεν υπάρχει καμία
απολύτως ένδειξη για οποι-
αδήποτε πλημμέλεια αυτής ή
της επακόλουθης απόφασης
της ΕΔΥ.

Όσον αφορά τα όσα ανα-
φέρει η πλευρά της αιτήτριας
σε σχέση με την παραβίαση
της αρχής της ισότητας, σε

συνάρτηση με τον συνυπολογισμό της αρ-
χαιότητας λόγω της ημερομηνίας γέννησης,
η πλευρά των καθ’ ων η αίτηση επικαλέ-
στηκε το τεκμήριο νομιμότητας και συνταγ-
ματικότητας για το άρθρο 49(7) του Ν. 1/90,
παραπέμποντας σε σχετική νομολογία και,
επιπρόσθετα, επεσήμανε, ότι οι παραβιάσεις,
τις οποίες επικαλείται στο θέμα αυτό η
πλευρά της αιτήτριας, δεν έχουν δεόντως δι-

κογραφηθεί, ως απαιτείται εκ του Κανονι-
σμού 7 του Διαδικαστικού Κανονισμού του
Ανωτάτου Δικαστηρίου και, ως εκ τούτου, το
Δικαστήριο δεν δύναται να τις εξετάσει.
Τέλος, η πλευρά της καθ’ ης η αίτηση, επε-
σήμανε, ότι σύμφωνα με τη νομολογία, το
Δικαστήριο δεν υποκαθιστά την κρίση της
διοίκησης επί των γεγονότων, αυτή ήταν 
εύλογα επιτρεπτή και η αιτή-
τρια δεν απέδειξε έκδηλη υπε-
ροχή, εισηγούμενη την απόρ-
ριψη των λόγων ακυρώσεως
και της προσφυγής.

Ο ευπαίδευτος συνήγορος
για τα ενδιαφερόμενα μέρη
έθεσε επιπρόσθετα και θέμα ότι
η αιτήτρια κωλύεται να θέσει
θέμα ηλικιακής αρχαιότητας
γιατί προηγείται της πλημμέ-
λειας που διαπίστωσε το Δικα-
στήριο στις προαναφερόμενες
προσφυγές αναφορικά με τη
σύσταση του Διευθυντή. Η αι-
τήτρια, συνέχισε, κωλύεται να
προσαγάγει νέα στοιχεία (σε
σχέση με την ηλικιακή αρχαιότητα) λόγω
ύπαρξης δεδικασμένου. Επίσης, υπέδειξε, ότι
υπάρχει πλέον απόφαση της Ολομέλειας του
Ανωτάτου Δικαστηρίου, η οποία έκρινε το
ζήτημα της συνταγματικότητας του άρθρου
49 (7) του Ν. 1/90, θεωρώντας την διάταξη
συνταγματική. 

Η απόφαση του δικαστηρίου
Το δικαστήριο ακυρώνοντας την επίδικη

διοικητική πράξη, μεταξύ άλλων, τόνισε τα
ακόλουθα:

α. Στις πρώτες προαγωγές, που ήταν αντι-
κείμενο των υποθέσεων 186/2010 και
193/2010, η ΕΔΥ είχε λάβει υπόψη ότι η νυν
αιτήτρια υστερούσε σε αρχαιότητα έναντι
των νυν ενδιαφερομένων μερών, προχώ-
ρησε, όμως, λέγοντας ότι η αρχαιότητα ανά-
γεται στην ημερομηνία γέννησης και σύμ-
φωνα με την ισχύουσα νομολογία είναι πε-
ριθωριακής σημασίας.  Οι προαγωγές τότε
ακυρώθηκαν λόγω του ότι η σύσταση του
Γενικού Διευθυντή της Βουλής κρίθηκε ως
συγκρουόμενη με τα στοιχεία των φακέλων.
Το Δικαστήριο, αναφερόμενο στα τρία θε-
σμοθετημένα κριτήρια (αξία - προσόντα -
αρχαιότητα), όπως αυτά πηγάζουν από τους
προσωπικούς φακέλους των διαδίκων, ανα-
φέρθηκε και στην αρχαιότητα, σημειώνον-
τας ότι, με κριτήριο την ημερομηνία γέννη-
σης, οι τότε αιτητές υπερείχαν των ενδιαφε-
ρομένων μερών, έστω και σε μικρό, κατά τη
νομολογία, βαθμό.  Στο τέλος, το Δικαστή-
ριο έκρινε ότι η συνολική εικόνα με βάση τα
τρία θεσμοθετημένα κριτήρια, δεν συμβάδιζε
με τα όσα ο Γενικός Διευθυντής διατύπωσε

στη σύσταση για τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Κατά την επανεξέταση ελήφθη υπόψη ότι τα
νυν ενδιαφερόμενα μέρη υπερτερούν σε αρ-
χαιότητα έναντι των υπολοίπων, λόγω ημε-
ρομηνίας γέννησης. 

Κατά συνέπεια, η ηλικιακή αρχαιότητα
ήταν ένας παράγοντας υπαρκτός εξ αρχής
μέχρι και την επανεξέταση.  Στην πρόσφατη

απόφαση της Ολομέλειας
Χαράλαμπος Καννάουρου ν.
Συμβούλιο Αμπελουργικών
Προϊόντων,  ΑΕ 62/2010,
11.2.2015, αποφασίστηκε ότι
δεν είναι θεμιτή η διαφορο-
ποίηση υπαρκτών και μη αμ-
φισβητούμενων δεδομένων
που αποτέλεσαν τη βάση εξ
αρχής της υπόθεσης.   Αυτό
ισχύει και για τα νομικά δε-
δομένα.  Δεν μπορεί τώρα να
τεθεί ζήτημα αντισυνταγμα-
τικότητας διότι αυτό θα έθετε
εκ των υστέρων την υπόθεση
σε μια διαφορετική βάση από
την ανάγκη που δημιούργησε

η προηγούμενη απόφαση για επανεξέταση.
β. Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω αναφερ-

θέντα από το Δικαστήριο κρίνω, ότι   δεν
μπορεί τώρα να τεθεί ζήτημα αντισυνταγμα-
τικότητας διότι αυτό θα έθετε εκ των υστέ-
ρων την υπόθεση σε μια διαφορετική βάση
από την ανάγκη που δημιούργησε η προ-
ηγούμενη απόφαση για επανεξέταση. Συνε-
πώς, ο πρώτος λόγος ακυρότητας απορρί-
πτεται, ως μη δυνάμενος να εξεταστεί.  Και
να μπορούσε, όμως, να εξεταστεί, το θέμα
έχει, κατά την κρίση μου, τελεσίδικα κριθεί
υπέρ της συνταγματικότητας της εν λόγω
διάταξης με την απόφαση της Ολομέλειας
του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερομηνίας
3.4.2015 στην Αναθεωρητική Έφεση Αρ.
12/2010 Χάρις Χριστοδουλίδου και Κυπρια-
κής Δημοκρατίας, μέσω Επιτροπής Δημόσιας
Υπηρεσίας.

γ. Όσον αφορά το δεύτερο λόγο ακυρώ-
σεως, κρίνω, ότι όντως στην απόφαση στις
συνεκδικαζόμενες Προσφυγές Αρ. 186/2010
και 193/2010 (ανωτέρω, υπήρξε εύρημα του
Δικαστηρίου αναφορικά με τα δεδομένα σε
σύγκριση των διαδίκων μερών, σε σχέση με
τη βαθμολογημένη αξία τους με το σαφές
καταληκτικό, ότι η διαφορά τους στις αξιο-
λογήσεις τους είναι μικρή και «δεν προσδίδει
υπεροχή σε αξία…».  Συνεπώς, ορθά η αιτή-
τρια παραπονείται, ότι επί του θέματος της
σύγκρισης της σε βαθμολογημένη αξία με τα
ενδιαφερόμενα μέρη, έχει παραβιαστεί το δε-
δικασμένο της απόφασης στις πιο πάνω υπο-
θέσεις. n

Eτοιμάζει Γλαύκος Xατζηπέτρου

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

Υπόθεση αρ. 299/2012

Μαρία Α. Παστελλή 
v. 

Δημοκρατίας

30 Νοεμβρίου, 2016

Δεν είναι θεμιτή 
η διαφοροποίηση
υπαρκτών και μη
αμφισβητούμενων
δεδομένων που
αποτέλεσαν τη
βάση εξ αρχής 
της υπόθεσης.
Αυτό ισχύει και
για τα νομικά δε-
δομένα.

Ορθά η αιτήτρια
παραπονείται, ότι
επί του θέματος
της σύγκρισης της
σε βαθμολογη-
μένη αξία με τα 
ενδιαφερόμενα
μέρη, έχει παρα-
βιαστεί το δεδικα-
σμένο.
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Σε συγκεκριμένα μέτρα κοινωνικής
πολιτικής που πρέπει να ληφθούν από
την ΕΕ αναφέρτηκε η Υπουργός Ερ-

γασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων, κα Ζέτα Αιμιλιανίδου, σε συνεδρία του
Συμβουλίου Υπουργών Απασχόλησης και
Κοινωνικής Πολιτικής της ΕΕ που πραγμα-
τοποιήθηκε  στις Βρυξέλλες την περασμένη
Πέμπτη με κύρια θέματα, μεταξύ άλλων, τον
Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμά-
των και το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2017. 

Κατά τη συζήτηση προσανατολισμού στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνι-
κών Δικαιωμάτων, η κ. Αιμιλιανίδου ανα-
φέρθηκε στα μέτρα πολιτικής και στις 
δράσεις που πρέπει να προωθηθούν και αφο-
ρούν στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλη-
σης, συνδυασμένες με ποιοτικές κοινωνικές
υπηρεσίες που να επικεντρώνονται στις
πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων. Τόνισε
ότι θα πρέπει να δοθεί έμφαση στον τομέα
της συμφιλίωσης της οικογενειακής με την
εργασιακή ζωή, καθώς και σε μέτρα καταπο-
λέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισμού, όπου να υπάρχει ο συνδυα-
σμός της εισοδηματικής στήριξης με ταυτό-

χρονες δράσεις ενεργοποίησης. Απαραίτητο
στοιχείο, τόνισε, είναι η διασφάλιση αξιο-
πρεπών και δίκαιων συνθηκών εργασίας για
όλους τους εργαζομένους, επισημαίνοντας
την ενεργό εμπλοκή των κοινωνικών εταί-
ρων και της κοινωνίας των πολιτών. 

Αναφέρθηκε επίσης, στη στήριξη των ευά-
λωτων ομάδων του πληθυσμού η οποία θα
πρέπει να είναι στοχευμένη στην παροχή κα-
τάλληλης κατάρτισης σε δεξιότητες, που θα
οδηγήσουν σε βιώσιμη και ποιοτική απα-
σχόληση με μακροχρόνιο ορίζοντα, ο προ-
γραμματισμός της οποίας θα πρέπει να βα-
σίζεται στις πραγματικές ανάγκες της αγο-
ράς εργασίας. Τόνισε λέγοντας ότι η συνεχής
ανανέωση των γνώσεων και δεξιοτήτων
μέσα από την κατάρτιση και επανακατάρ-
τιση των ατόμων, σε τομείς οικονομικής δρα-
στηριότητας που έχουν καλύτερες προοπτι-
κές ανάπτυξης, αποτελεί σημαντικό εργα-
λείο για την παραμονή των ατόμων στην
αγορά εργασίας. Επεσήμανε τη σημασία της
κατάρτισης στα θέματα τεχνολογιών της
πληροφορίας και επικοινωνίας και την από-
κτηση ψηφιακών δεξιοτήτων και τόνισε ότι
προϋπόθεση όλων αυτών των μέτρων είναι

η επίτευξη υγειών οικονομικών συνθηκών
που να ευνοούν την δημιουργία θέσεων απα-
σχόλησης. 

Κατά τη συζήτηση για το Ευρωπαϊκό Εξά-
μηνο, η Υπουργός αναφέρθηκε στην προ-
ώθηση μιας συνεχούς, βιώσιμης και χωρίς
αποκλεισμούς ανάπτυξης συνοδευόμενης
από τη δημιουργία θέσεων εργασίας και που,
ταυτόχρονα, να παρέχει και ευκαιρίες ενσω-
μάτωσης, προώθησης της κοινωνικής προ-
όδου και διασφάλισης συνθηκών κοινωνικής
συνοχής.

Όσον αφορά το σύστημα Κοινωνικής
Πρόνοιας, επεσήμανε ότι η Κύπρος προ-
έβηκε σε εκσυγχρονισμό του με την εισα-
γωγή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδή-
ματος, σε συνδυασμό με ενεργητικές πολιτι-
κές ενσωμάτωσης, αλλά και την παροχή
ποιοτικών υπηρεσιών, στοχεύοντας στην έν-
ταξη στην αγορά εργασίας και στην καταπο-
λέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισμού. Καλωσόρισε τα κύρια μηνύ-
ματα της Ετήσιας Επισκόπησης Ανάπτυξης
για το 2017, τονίζοντας τη συνέχιση των
ίδιων πολιτικών προτεραιοτήτων αλλά και
την έμφαση στην κοινωνική δικαιοσύνη, που

συνιστά θεμελιώδη αξία. 
Αναφερόμενη στις κοινωνικές πολιτικές,

επεσήμανε ότι αποτελούν επενδύσεις μέσα
από τις οποίες επιτυγχάνονται οι κοινωνικοί
μας στόχοι, η κοινωνική ανάπτυξη και συ-
νοχή αλλά και η οικονομική ανάπτυξη. Πα-
ράλληλα, ανέφερε ότι παρ’ όλες τις θετικές
εξελίξεις, εντούτοις, υπάρχουν σημαντικές
προκλήσεις όπως είναι η ανεργία των νέων,
τα αυξημένα ποσοστά φτώχειας και ανισο-
τήτων και οι δημογραφικές προκλήσεις. Οι
προκλήσεις αυτές θα πρέπει να αποτελέσουν
και τους τομείς στους οποίους θα δοθεί έμ-
φαση, έτσι ώστε να επιτευχθεί η πλήρης
αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου, η
ενίσχυση της απασχόλησης και η μεγιστο-
ποίηση των κοινωνικών αποτελεσμάτων σε
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε ό,τι αφορά
στον κοινωνικό διάλογο, επισήμανε τη ση-
μασία που έχει στην εφαρμογή σημαντικών
μεταρρυθμίσεων και στην επίτευξη εργατι-
κής ειρήνης, μέσω της θεσμοθετημένης τρι-
μερούς συνεργασίας μεταξύ του κράτους και
των οργανώσεων των εργαζομένων και των
εργοδοτών. n

Υπουργός Εργασίας: Μέτρα και δράσεις από ΕΕ
για ενεργό πολιτική απασχόλησης και ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες

Τα τελευταία χρόνια, μετά από τροπο-
ποίηση της νομοθεσίας (Νόμος 58(Ι)
του 2011), λειτουργεί στο Γραφείο Επι-

τρόπου Διοικήσεως η Εθνική Ανεξάρτητη
Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

Η δράση της Αρχής, στη βάση των διευ-
ρυμένων αρμοδιοτήτων που παραχωρήθη-
καν στον Επίτροπο Διοικήσεως, επικεντρώ-
νεται στην προώθηση, προαγωγή και προ-
στασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην
κυπριακή κοινωνία, και στην τήρηση θεμε-
λιωδών αρχών σεβασμού των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων από τις πολιτειακές αρχές. 

Ειδικότερα, με βάση το Νόμο, η Εθνική
Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των έχει αρμοδιότητα: 

• να εξετάζει αυτεπάγγελτα, ή μετά την
υποβολή σχετικών αναφορών, ζητήματα που
άπτονται της παραβίασης, του περιορισμού
και της προστασίας των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων και να ετοιμάζει Τοποθετήσεις με
τις διαπιστώσεις, απόψεις και εισηγήσεις της.
Οι Τοποθετήσεις της Αρχής υποβάλλονται
στις αρμόδιες, ανάλογα με το θέμα, υπηρε-
σίες και μπορούν να περιλαμβάνουν συστά-
σεις για τη λήψη πρακτικών μέτρων ή/και
την υιοθέτηση νομοθετικών ρυθμίσεων που
να ενισχύουν το προστατευτικό πλαίσιο των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κύπρο.

• να έχει, σε εθνικό επίπεδο, επαφές και
διαβουλεύσεις με Μη Κυβερνητικές Οργα-
νώσεις, φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων και
άλλα οργανωμένα σύνολα.

• να συμμετέχει ενεργά σε συναντήσεις ή
άλλες εκδηλώσεις με αντίστοιχους εθνικούς
οργανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων
άλλων χωρών, και να συνεργάζεται με διε-
θνείς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται
σε τομείς προστασίας των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων. 

• να προβαίνει σε ευρύτερες δράσεις προ-
αγωγής του σεβασμού στα ανθρώπινα δι-

καιώματα.
Μέχρι σήμερα, η Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει αναπτύξει
έντονη και πολύπλευρη δράση, η οποία κά-
λυψε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν
την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμά-
των στην Κύπρο. Μεταξύ άλλων, η Αρχή
έκανε σημαντικές παρεμβάσεις, με συστά-
σεις και εισηγήσεις, σε σχέση με θέματα που
αφορούν την καταπολέμηση διάφορων μορ-
φών βίας και διακρίσεων κατά των γυναικών,
καθώς και παρεμβάσεις για την προστασία
των δικαιωμάτων ευάλωτων ομάδων του
πληθυσμού, όπως οι μετανάστες, οι αιτητές
διεθνούς προστασίας και πρόσωπα που στε-
ρούνται της ελευθερίας τους. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, μετά από αξιολό-
γηση, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών προ-
χώρησε, το 2015, στη διαπίστευση (accredi-
tation) του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως,
ως Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων στην Κύπρο, σύμφωνα με τις
αρχές που έθεσε ο Οργανισμός (Αρχές των
Παρισίων). Η απόφαση αυτή αποτελεί ορό-
σημο στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων στην Κύπρο, αφού για πρώτη φορά
στη διαδρομή της Κυπριακής Δημοκρατίας
αναγνωρίζεται διεθνώς μία ανεξάρτητη
εθνική αρχή με αρμοδιότητα την προώθηση
του σεβασμού των δικαιωμάτων αυτών τόσο
σε θεσμικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο κοι-
νωνίας των πολιτών.

Αναμφίβολα, η εγκαθίδρυση και θεσμική
αναγνώριση στη χώρα μας της Εθνικής Ανε-
ξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
ενισχύει σημαντικά την αρχιτεκτονική των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών
και διευρύνει το πεδίο διεκδίκησης, προστα-
σίας και προαγωγής τους. 

Οι οικονομικές συνθήκες των τελευταίων
χρόνων και οι λογικές λιτότητας που επι-
κράτησαν, έχουν συρρικνώσει το κράτος

πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης και
έχουν δυσχεράνει τη δυνατότητα πρόσβασης
και απόλαυσης, κυρίως των ευάλωτων ομά-
δων του πληθυσμού, βασικών κοινωνικών
δικαιωμάτων. Μέσα σε αυτό το δυσμενές
πλαίσιο, ο ρόλος της Αρχής καθίσταται
ακόμα πιο κρίσιμος, ώστε να καταστεί εφι-
κτός ο έμπρακτος σεβασμός των ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων

Η παρούσα ανακοίνωση τύπου εντάσσε-
ται στο πλαίσιο εκστρατείας που διοργανώ-

νει, από τις 2 μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου 2016,
η Αρχή με τίτλο «Δικαιώματα για όλους, για
τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά!». Η εκστρα-
τεία διοργανώνεται με αφορμή την Παγκό-
σμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (10
Δεκεμβρίου) και στοχεύει στην ευαισθητο-
ποίηση και ενημέρωση της κοινωνίας για τα
ανθρώπινα δικαιώματα και τον ρόλο που
μπορεί να διαδραματίσει η Αρχή στην προ-
στασία και προαγωγή των δικαιωμάτων των
πολιτών. n

Σύσταση/λειτουργία Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
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467 περισσότεροι άνεργοι το Νοέμβριο

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούν-
ται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας,
ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέρ-

γων κατά το τέλος Νοεμβρίου 2016 έφθασε
τα 40.646 πρόσωπα. Σύμφωνα δε με τα επο-
χικά διορθωμένα στοιχεία, τα οποία δείχνουν
την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγε-
γραμμένων ανέργων το Νοέμβριο 2016 αυ-
ξήθηκε στα 38.244 πρόσωπα σε σύγκριση με
37.777 τον προηγούμενο μήνα. 

Σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2015, ση-
μειώθηκε μείωση 2.956 προσώπων ή 6,8%
που αποδίδεται κυρίως στους τομείς των κα-
τασκευών (μείωση 1.107 ανέργων), της με-
ταποίησης (μείωση 627), των μεταφορών

(μείωση 406), του εμπορίου (μείωση 387),
της δημόσιας διοίκησης (μείωση 360) και
στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργα-
σίας (μείωση 184). 

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων
αφορά τα άτομα άνω των 15 χρονών που
αποτείνονται στα Επαρχιακά και Τοπικά Γρα-
φεία Εργασίας του Τμήματος Εργασίας για
εξεύρεση εργασίας και καταχωρούνται ως
άνεργοι. Τα άτομα αυτά πρέπει να είναι

ικανά και διαθέσιμα για εργασία και να ανα-
ζητούν ενεργά εργασία. Ο μηνιαίος αριθμός
των εγγεγραμμένων ανέργων αφορά τα
άτομα που κατά την τελευταία μέρα κάθε
μήνα έχουν ενεργή αίτηση για εξεύρεση ερ-

γασίας. 
Στον αριθμό των εγγεγραμμένων ανέργων

δεν περιλαμβάνονται αυτοεργοδοτούμενοι,
άτομα που ψάχνουν για εργασία με μερική

απασχόληση καθώς επίσης και άτομα τα
οποία ψάχνουν για εργασία σε συγκεκριμένη
περιοχή ή σε συγκεκριμένο εργοδότη. n

Δέσμη παραβάσεων σε οδηγίες της ΕΕ ανακοίνωσε και για την Κύπρο η Κομισιόν

ΗΕυρωπαϊκή Επιτροπή, στη μηνιαία
της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις
παράβασης, κινεί νομική διαδικασία

κατά των κρατών μελών που δεν συμμορ-
φώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν
δυνάμει του ενωσιακού δικαίου. Οι εν λόγω
αποφάσεις, που καλύπτουν διάφορους το-
μείς και πεδία πολιτικής της ΕΕ , αποβλέ-
πουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμο-
γής της ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος
των πολιτών και των επιχειρήσεων. 
Ακολουθούν συνοπτικές παρουσιάσεις
των αποφάσεων που αφορούν την
Κύπρο 

Η Επιτροπή καλεί την ΚΥΠΡΟ να εγκρί-
νει μέτρα σχετικά με τη διαχείριση των
αποβλήτων και την πρόληψη της δημιουρ-
γίας αποβλήτων

Η Επιτροπή ζητά από την Κύπρο να θε-
σπίσει και να επικαιροποιεί σχέδια για την
πρόληψη και τη διαχείριση των αποβλήτων,
σε συμφωνία με τους στόχους της νομοθε-
σίας της ΕΕ για τα απόβλητα και την κυκλική
οικονομία. Σκοπός των σχεδίων και των
προγραμμάτων αυτών είναι να μειωθούν οι
επιπτώσεις των αποβλήτων στην ανθρώπινη
υγεία και στο περιβάλλον, και να βελτιωθεί η
αποδοτικότητα των πόρων σε ολόκληρη την
ΕΕ. Τα κράτη μέλη πρέπει να επαναξιολο-
γούν τα σχέδιά τους για τη διαχείριση απο-
βλήτων τουλάχιστον ανά εξαετία και να τα
αναθεωρούν, κατά περίπτωση. Η Κύπρος
παρέλειψε να αναθεωρήσει, να επεκτείνει ή
να αντικαταστήσει την υπάρχουσα διαχεί-
ριση αποβλήτων σε εθνικό επίπεδο για την

προσεχή περίοδο, ενώ επίσης υστερεί όσον
αφορά την πρόληψη των αποβλήτων. Τον
Οκτώβριο του 2015 η Επιτροπή απέστειλε
προειδοποιητική επιστολή καλώντας τις κυ-
πριακές αρχές να εγκρίνουν τα αναγκαία έγ-
γραφα για τα απόβλητα.   Μολονότι η Κύ-
προς έχει λάβει ορισμένα μέτρα στον τομέα
των αστικών απορριμμάτων, εξακολουθούν
να μην υπάρχουν τα αναγκαία σχέδια για
άλλες κατηγορίες αποβλήτων. Για τον λόγο
αυτό, η Επιτροπή αποστέλλει αιτιολογημένη
γνώμη. Αν η Κύπρος δεν λάβει μέτρα εντός
δύο μηνών, η υπόθεση μπορεί να παραπεμ-
φθεί στο Δικαστήριο της ΕΕ. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε την πε-
ρασμένη Πέμπτη αιτιολογημένη γνώμη στην
Κροατία, στην Κύπρο, στο Λουξεμβούργο,
στη Σλοβενία, στην Ισπανία και στη Σουη-
δία, προκειμένου να κοινοποιήσουν την
πλήρη μεταφορά της οδηγίας για τα προ-
ϊόντα καπνού. Η εν λόγω οδηγία αποσκοπεί
στη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερι-
κής αγοράς για τον καπνό και τα συναφή
προϊόντα, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα
υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των
Ευρωπαίων πολιτών. Τα κράτη μέλη έχουν
στη διάθεσή τους δύο μήνες για να κοινο-
ποιήσουν στην Επιτροπή τα μέτρα που έλα-
βαν.

Επίσης την περασμένη Πέμπτη η Κομισιόν
απέστειλε αιτιολογημένες γνώμες στην
Κύπρο, στη Φινλανδία, στην Ουγγαρία, στην
Ιρλανδία, στην Πορτογαλία και στο Ηνω-
μένο Βασίλειο, με τις οποίες ζητά από αυτές
τις χώρες να μεταφέρουν στο εθνικό τους δί-

καιο τέσσερις οδηγίες σχετικά με τα όργανα
μέτρησης. Οι οδηγίες καθορίζουν τους κα-
νόνες που επιτρέπουν να βαθμονομούνται με
ενιαίο τρόπο σε όλη την ΕΕ τα όργανα μέ-
τρησης — από ζυγαριές ή μετρητές κατανά-
λωσης νερού, φυσικού αερίου, ηλεκτρικού
ρεύματος και θερμότητας έως ταξίμετρα. Και
οι τέσσερις οδηγίες θα έπρεπε να είχαν με-
ταφερθεί πλήρως στο εθνικό δίκαιο των
κρατών μελών έως τις 19 Απριλίου 2016. Τα
έξι οικεία κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη κοι-
νοποιήσει στην Επιτροπή την πλήρη μετα-
φορά των εν λόγω οδηγιών στο εθνικό τους
δίκαιο και έχουν πλέον δύο μήνες στη διά-
θεσή τους. 
Δημόσιες συμβάσεις: Η Επιτροπή ζητά από
15 κράτη μέλη να μεταφέρουν τους νέους
κανόνες της ΕΕ σχετικά με τις δημόσιες
συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης 

Αιτιολογημένες γνώμες απέστειλε η Κομι-
σιόν σε 15 κράτη μέλη, ζητώντας τους να με-
ταφέρουν πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο
μία ή περισσότερες από τις τρεις νέες οδη-

γίες σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις και
τις συμβάσεις παραχώρησης. Οι 15 χώρες
είναι οι: Aυστρία (3 οδηγίες), Bέλγιο (3),
Bουλγαρία (1), Κροατία (3), Κύπρος (2),
Eσθονία (3), Φινλανδία (3), Iρλανδία (1),
Λετονία (3), Λιθουανία (3), Λουξεμβούργο
(3), Πορτογαλία (3), Σλοβενία (1), Ισπανία
(3) και Σουηδία (3). Οι νέοι κανόνες καθι-
στούν τις δημόσιες συμβάσεις στην Ευρώπη
πιο αποδοτικές και διαφανείς, με εξυπνότε-
ρους κανόνες και περισσότερες ηλεκτρονι-
κές διαδικασίες. Καθιστούν επίσης ευκολό-
τερη και φθηνότερη τη συμμετοχή των
ΜΜΕ σε διαγωνισμούς για δημόσιες συμβά-
σεις, βελτιώνουν τη διαφάνεια και τον αντα-
γωνισμό και βοηθούν στην επίτευξη ευρύτε-
ρων πολιτικών στόχων, όπως περιβαλλοντι-
κών και κοινωνικών στόχων και της
καινοτομίας. Τα 15 οικεία κράτη μέλη έχουν
πλέον προθεσμία δύο μηνών για να κοινο-
ποιήσουν στην Επιτροπή τα μέτρα που έλα-
βαν για την ευθυγράμμιση της εθνικής τους
νομοθεσίας με τη νομοθεσία της ΕΕ. n

Η Χορωδία μας σε πλήρες πρόγραμμα 
στις γιορτές των Χριστουγέννων 

• Παρασκευή 16/12/2016 και ώρα 4.45μ.μ. – Λευκωσιάζω – Οδός Χριστουγέννων
(Λεωφ. Μακαρίου)

• Δευτέρα 19/12/2016 και ώρα 4.45μ.μ. – Αεροδρόμιο Λάρνακας
• Τετάρτη 21/12/2016 και ώρα 7.30 μ.μ. – Καθολική Εκκλησία Τιμίου Σταυρού
• Πέμπτη 29/12/2016 και ώρα 3.30μ.μ. – Στέγη Ηλικιωμένων ΠΑΣΥΔΥ.
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Το όραμα του Προέδρου της Δημοκρατίας για την κοινωνική διάσταση της Ε.Ε. 
Ο κ. Αναστασιάδης στο δείπνο για τον Πρόεδρο της ΕΟΚΕ

Το όραμα του για την κοινωνική διά-
σταση της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης πα-
ρουσίασε ο Πρόεδρος της Δημοκρα-

τίας κ. Νίκος Αναστασιάδης σε ομιλία του σε
δείπνο που παρατέθηκε στις 6 Δεκεμβρίου
προς τιμήν του κ. Γιώργου Ντάσση,  Προ-
έδρου της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοι-
νωνικής Επιτροπής  (ΕΟΚΕ) ο οποίος ήλθε
στην Κύπρο για να συμμετάσχει σε ημερίδα
που διοργανώθηκε από το Γραφείο Ενημέ-
ρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην
Κύπρο σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία
ης Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Κυπριακή
Αντιπροσωπεία της ΕΟΚΕ  με θέμα «Η κοι-
νωνική διάσταση της ΕΕ». 

Στο δείπνο στο οποίο  παρέστησαν και εκ-
πρόσωποι των κοινωνικών εταίρων    εκ μέ-
ρους της ΠΑΣΥΔΥ παρέστη ο ΓΓ της Οργά-
νωσης μας σ. Γλαύκος Χατζηπέτρου. 

Στην ομιλία του  ο ΠτΔ εξέφρασε τη με-
γάλη του χαρά για την παρουσία του στο
δείπνο, ώστε να μοιραστεί με τους παριστα-
μένους το όραμα του για την κοινωνική διά-
σταση της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και αφού
καλωσόρισε  τον Πρόεδρο της ΕΟΚΕ ο
οποίος τιμούσε την όλη διοργάνωση με την
παρουσία του, συνέχισε: 

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργήθηκε με
όραμα την προαγωγή της ειρήνης, της ευη-
μερίας των πολιτών της και των αξιών που
τη διέπουν. Οι θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης,
οι οποίες αποτελούν και τον ακρογωνιαίο
λίθο όλων των πολιτικών και δράσεων της,
είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τον σεβασμό
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθε-
ρίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του
κράτους δικαίου και τον σεβασμό των αν-
θρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομέ-
νων και των ομάδων που αποτελούν μειονό-
τητες.

Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια η Ευρω-
παϊκή Ένωση ήρθε αντιμέτωπη με μια πρω-
τοφανή οικονομική και χρηματοπιστωτική
κρίση, η οποία μετεξελίχθηκε σε κοινωνική
αλλά και πολιτική κρίση, θέτοντας σε κίν-
δυνο τις θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης αλλά
και τους στόχους για βιώσιμη ανάκαμψη και
διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής. Η
ανάγκη να αναστραφούν οι τάσεις αυτές, με
συγκεκριμένες ενέργειες σε ενωσιακό και
εθνικό επίπεδο, είναι επιτακτική και άμεση.

Αν και η Ευρώπη έχει επιστρέψει σε ρυθ-

μούς ανάπτυξης, δημιουργούνται νέες θέσεις
εργασίας, μειώνεται σταδιακά η ανεργία και
αυξάνεται το ποσοστό απασχόλησης, παρά
ταύτα, και το υπογραμμίζω, εξακολουθεί να
αντιμετωπίζει σημαντικά κοινωνικά προβλή-
ματα και προκλήσεις, με ιστορικά υψηλά επί-
πεδα ανεργίας, μεγάλες ανισότητες, φτώχεια
και κοινωνικό αποκλεισμό.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκε-
ται αντιμέτωπη και με άλλες σημαντικές μα-
κροπρόθεσμες κοινωνικές προκλήσεις που
σχετίζονται με τη γήρανση του πληθυσμού,
τις αυξανόμενες ανισότητες, τη μεταναστευ-
τική κρίση και τις μεταναστευτικές ροές.

Αδιαμφισβήτητα λοιπόν απαιτείται ισχυ-
ρότερη και μακροπρόθεσμη εστίαση στην
κοινωνική διάσταση της Ένωσης.

Όπως πολύ σωστά έχει διαπιστώσει ο
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο
φίλος Jean-Claude Juncker, η ενδυνάμωση
της κοινωνικής διακυβέρνησης και η δια-
σφάλιση ενός αποτελεσματικού συντονι-
σμού των οικονομικών πολιτικών με τις πο-
λιτικές απασχόλησης και τις κοινωνικές πο-
λιτικές, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για
την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης.

Και βεβαίως, συμβάλλει καθοριστικά στη

διασφάλιση συνθηκών κοινωνικής συνοχής,
με πλήρη σεβασμό των αρμοδιοτήτων των
κρατών μελών.

Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να υπάρχει
ταχεία επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο
και να προωθηθούν διαρθρωτικές μεταρ-
ρυθμίσεις για την προαγωγή της ανάπτυξης
και της απασχόλησης.

Θα πρέπει να βρεθούν στο επίκεντρο μιας
επιτυχούς ανάκαμψης η δημιουργία βιώσι-
μης βάσης για λειτουργικές και χωρίς απο-
κλεισμούς αγορές εργασίας. Προτάσεις που
θα δημιουργούν θέσεις απασχόλησης και θα
συμβάλλουν στην πρόληψη και μείωση της
φτώχειας και των ανισοτήτων σε όλα τα επί-
πεδα.

Αυτή είναι η Ευρώπη που οι Ευρωπαίοι πο-
λίτες αναζητούν και αξιώνουν από όλους
όσοι χαρακτηρίζονται ως η «γραφειοκρατία
της Ευρώπης».

Αυτό τον μήνα ολοκληρώνεται και η δια-
βούλευση στην Ανακοίνωση της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής για τον «Ευρωπαϊκό Πυλώνα
Κοινωνικών Δικαιωμάτων», ο οποίος θα
αξιοποιήσει και θα συμπληρώσει το κοινω-

νικό κοινοτικό κεκτημένο της Ένωσης, αντι-
κατοπτρίζοντας τις θεμελιώδεις αρχές της
και τους στόχους που θέσαμε. 

Στο πλαίσιο αυτό, επιτρέψετε μου να επι-
σημάνω ως πολύ σημαντική, και το υπο-
γραμμίζω, και τη Γνωμοδότηση της Ευρω-
παϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτρο-
πής για την «Ενίσχυση της Κοινωνικής
Διάστασης της Οικονομικής και Νομισματι-
κής Ένωσης», με Γενικό Εισηγητή τον κ.
Ντάση, η οποία υιοθετήθηκε το 2013, το
πνεύμα της οποίας μας βρίσκει απόλυτα
σύμφωνους.

Και στέκομαι ειδικότερα στην κρισιμότητα
του ενισχυμένου κοινωνικού διάλογου, με
ουσιαστική συμβολή των κοινωνικών εταί-
ρων στο σχεδιασμό πολιτικών αλλά και στη
διαδικασία του «Ευρωπαϊκού Εξαμήνου» για
τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών,
των πολιτικών απασχόλησης και των κοινω-
νικών πολιτικών.

Στην Κύπρο, κατά τα τελευταία χρόνια,
παρατηρείται σταδιακή, αλλά σταθερή βελ-
τίωση των δεικτών που αφορούν στην ανερ-
γία στη χώρα μας.

Σε αυτό συνέβαλαν, πέραν των αναπτυ-
ξιακών μέτρων που έχουμε εξαγγείλει και
υλοποιήσει, οι συνδυασμένες πολιτικές στή-
ριξης των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού
με τις ενεργές πολιτικές απασχόλησης.

Πέραν όμως όλων, καθοριστικές ήταν οι
θυσίες του λαού μας και η ευελιξία και απο-
τελεσματικότητα που επέδειξε ο επιχειρημα-
τικός αλλά και ο συνδικαλιστικός τομέας και
αυτό το υπογραμμίζω.

Η ένταξη στην αγορά εργασίας αναγνωρί-
σθηκε από όλους ως ο βασικότερος παρά-
γοντας κατά της φτώχειας και του κοινωνι-
κού αποκλεισμού.

Αναγνωρίσθηκε την ίδια ώρα ότι υπάρ-
χουν κάποιοι δομικοί παράγοντες που εμπο-
δίζουν ομάδες πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας
να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και επι-
σημάνθηκε η ανάγκη για μια ισορροπημένη
προσέγγιση, όπου οι ενεργητικές πολιτικές
θα συνδυάζονται με πολιτικές διατήρησης
του εισοδήματος και ποιοτικές κοινωνικές
υπηρεσίες.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η εισαγωγή του
Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος τον
Ιούλιο του 2014, υπήρξε ο ακρογωνιαίος
λίθος της ριζικής μεταρρύθμισης του συστή-
ματος κοινωνικής πρόνοιας. 

Για πρώτη φορά, άτομα και οικογένειες,
που παρά τις προσπάθειές τους δεν θα μπο-

ρούσαν να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα
μέσα διαβίωσης, απέκτησαν το δικαίωμα
επαρκούς οικονομικής στήριξης από το κρά-
τος. 

Επιπρόσθετα, το σύστημα αυτό εγγυάται
ότι κανένα άτομο ή οικογένεια δεν θα ζει
κάτω από το όριο της φτώχειας και παράλ-
ληλα, παρέχει στήριξη για τις ανάγκες φρον-
τίδας των ατόμων με αναπηρίες ή άλλες ει-
δικές ανάγκες.

Ως μέρος της μεταρρύθμισης της κοινωνι-
κής πρόνοιας στην Κύπρο, η χορήγηση όλων
των παροχών κοινωνικής πρόνοιας μετα-
φέρθηκε στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπου με τη δη-
μιουργία Μητρώου Επιδομάτων έχει επι-
τευχθεί ένας αξιόπιστος μηχανισμός διαπί-
στωσης μέσων και πραγματικών εισοδημά-
των και αναγκών για μια ταχύτερη
εξυπηρέτηση των πολιτών.

Πέρα από την εφαρμογή του ελάχιστου
εγγυημένου εισοδήματος, οι κύριες προτε-
ραιότητες της κοινωνικής πολιτικής της Κυ-
βέρνησης μέσα από προγράμματα που εφαρ-
μόζονται είναι:

• η ενεργοποίηση των ανέργων, ιδιαίτερα
όσων βρίσκονται στο σύστημα κοινωνικής
πρόνοιας, μέσω στοχευμένων μέτρων ενερ-
γοποίησης και άλλων ενεργητικών πολιτι-
κών για την αγορά εργασίας, συμπεριλαμ-
βανομένης της κατάρτισης και επιδοτούμε-
νης απασχόλησης,

• περαιτέρω μείωση του υψηλού επιπέδου
της ανεργίας, ιδίως όσον αφορά στους
νέους,

• η παροχή περισσότερων υπηρεσιών αντί
των παροχών σε χρήμα, για τις ομάδες του
πληθυσμού, όπως οι ηλικιωμένοι και τα
άτομα με αναπηρίες,

• η αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών Κοι-
νωνικής Ευημερίας, έτσι ώστε οι λειτουργοί
της κοινωνικής πρόνοιας να είναι πάντα στη
διάθεσή κάθε ατόμου ή νοικοκυριού που
χρειάζεται την κοινωνική στήριξη των υπη-
ρεσιών κοινωνικής πρόνοιας ή κάθε είδους
κοινωνικής παρέμβασης,

• η βελτίωση και ενίσχυση της προστασίας
των δικαιωμάτων των εργαζομένων, και

• η προστασία της νόμιμης εργασίας και η
καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, η
οποία διαβρώνει όχι μόνο το σύστημα κοι-
νωνικής ασφάλισης αλλά και τα δικαιώματα
των εργαζομένων για ένα ασφαλές μέλλον.

Από τα όσα εξέθεσα δεν ισχυρίζομαι ότι
έχουμε επιλύσει στο σύνολο τους είτε τα
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Με πλήρες ωράριο σας εξυπηρετεί το καφεστιατόριο μας

Το καφεστιατόριό μας “Grey Terrace”
πλέον λειτουργεί με πλήρως ανανεω-
μένο ωράριο. Από Σάββατο, 10 Δεκεμ-

βρίου 2016, ανοικτό καθημερινά από το πρωί
σας περιμένει με πολλές επιλογές από ζε-
στούς και κρύους καφέδες και άλλα ροφή-

ματα και μια επιλογή από διαφόρων ειδών
προγεύματα. 

Για μεσημεριανό και βραδινό μπορείτε να
κάνετε την επιλογή σας από το πλούσιο

μενού που προσφέρεται από την έμπειρη σεφ
μας. 

Ελάτε με την παρέα σας, για να απολαύ-
σετε τα νόστιμα platters μας, μία πολύ καλή
επιλογή και για τους ποδοσφαιρόφιλούς
μας, σαν συνοδευτικό για να παρακολουθή-

σουν τον αγώνα της αγαπημένης τους ομά-
δας. 

Για τα παιδιά των θαμώνων μας η καφετέ-
ρια πλέον διαθέτει παιδικό μενού, όπως επί-

σης και ειδικό παιδότοπο για την ευχάριστη
ενασχόληση των παιδιών, ώστε οι γονείς να
έχουν την ευχέρεια να απολαύσουν τον καφέ
ή το φαγητό τους.

Προσφέρεται επίσης χώρος για συναντή-
σεις, εκδηλώσεις ή παρουσιάσεις. 

Σκοπός της καφετέριας μας “Grey Ter-

race” είναι η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση
των μελών και των Κλάδων της Οργάνωσής
μας, γι’ αυτό και οι πιο πάνω αναβαθμίσεις
έχουν γίνει στην προσπάθεια να καλυφθεί
κάθε δυνατή ανάγκη των μελών προσφέ-
ροντας παράλληλα υπηρεσίες υψηλής ποι-
ότητας. n

προβλήματα που ταλανίζουν τις ευάλωτες
ομάδες είτε ακόμα πως αντιμετωπίσαμε,
κατά τον τρόπο που όλοι επιθυμούμε, το
πρόβλημα της ανεργίας.

Αφού αναφέρτηκε στις τελευταίες εξελί-
ξεις στις προσπάθειες για εξεύρεση λύσης
στο Κυπριακό ο ΠτΔ πρόσθεσε:

«Παρά τις δυσκολίες με τις οποίες η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη έχει
καταφέρει να διατηρήσει την ειρήνη, τη στα-
θερότητα και την ευημερία στην Ευρώπη για
πάνω από 60 χρόνια.

Κατάφερε να δημιουργήσει μια ανοικτή
και ανταγωνιστική αγορά, καταργήθηκαν τα
εσωτερικά σύνορα και σήμερα είναι σε θέση
να επηρεάσει την παγκόσμια ημερήσια διά-
ταξη. Αυτό είναι ελπίδα όλων μας παρά τα
τελευταία γεγονότα που κλυδωνίζουν τη συ-
νοχή και την ενότητα της ΕΕ, ακόμη και βα-
σικές αρχές, όπως είναι η αλληλεγγύη.

Αυτά είναι τα βασικά πλεονεκτήματα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη βάση αυτών θα
πρέπει να οικοδομήσουμε την εμπιστοσύνη
των Ευρωπαίων πολιτών για μια ακόμη
φορά.

“Order emerges again and again from the

magma of chaos”. Αυτός ο στίχος, τον οποίο
έχω δανειστεί από τη συλλογική προσπάθεια
50 Ευρωπαίων ποιητών που συνέγραψαν το
ποιητικό έργο «Ευρωπαϊκό Σύνταγμα», κο-
σμεί ως επιγραφή τα γραφεία των κρατών
μελών στο κτίριο του Συμβουλίου της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης και είναι εκεί για να θυμί-
ζει τις καταβολές μας αλλά και την υποχρέ-
ωση όλων μας για διαφύλαξη αυτού του συλ-
λογικού οικοδομήματος για αυτή και τις
επόμενες γενεές.

Στη Σύνοδο των Αρχηγών Κρατών στην

Μπρατισλάβα τον περασμένο Σεπτέμβριο
όπου αρχίσαμε μια ουσιαστική συζήτηση για
το μέλλον της Ευρώπης, δεσμευτήκαμε να
προσφέρουμε στους πολίτες μας τους επό-
μενους μήνες το όραμα μιας ελκυστικής Ευ-
ρώπης που μπορούν να εμπιστευθούν και να
υποστηρίξουν.

Μιας Ευρώπης στην οποία η ανάπτυξη, η
ενότητα και η κοινωνική συνοχή θα πάρουν
τη θέση της λιτότητας, των διαιρέσεων και
των ανισοτήτων. Έχουμε τη βούληση, είμαι
βέβαιος πως έχουμε και την ικανότητα να το
πετύχουμε». n

Το όραμα του Προέδρου
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ΝEΑ ΑπO τηΝ ΕυρωπΑϊΚH EΝωση
Έρευνα / Επιμέλεια:
Κυριάκος  Ανδρέου

Επέκταση του Σχεδίου Γιούνκερ 
στα 500 δις ευρώ

Προστασία για τους πληροφοριοδότες
δημοσίου συμφέροντος

Ολοένα και μεγαλύτερη καθίσταται η ανάγκη για την πλήρη
προστασία των πληροφοριοδοτών δημοσίου συμφέροντος,
γνωστών ως «whistleblowers», καθώς υπάρχουν πολλές περι-
πτώσεις στις οποίες οι μάρτυρες σιωπούν, φοβούμενοι ενδε-
χόμενες συνέπειες.

Οι «whistleblowers» αποτελούν τα πρόσωπα-κλειδια στην
αποκάλυψη πληροφοριών που σχετίζονται άμεσα με περιπτώσεις απάτης, κατάχρησης εξου-
σίας και διαφθοράς, σε κάποιον οργανισμό του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.

Τον Μάιο του 2016, σε συνέχεια της διαρροής των «Panama Papers», το Συμβούλιο θέ-
σπισε κανονισμούς, σύμφωνα με τους οποίους οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος θα λαμ-
βάνουν νομική προστασία, η οποία θα άπτεται στη νομοθεσία των κράτών μελών.

Ωστόσο, οι κίνδυνοι ποικίλουν για τους πληροφοριοδότες, καθώς διακινδυνεύουν την
επαγγελματική τους πορεία, ενώ διαταράσσεται άμεσα η προσωπική τους ζωή.

Χαρακτηριστικές ήταν οι αναφορές μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος για τα προβλήματα
που αντιμετώπισαν στη μετέπειτα πορεία.

«Παραιτήθηκα από τη θέση μου και εδώ και εννέα χρόνια δεν έχω βρει άλλη δουλειά.
Είναι όλοι φοβισμένοι γιατί τους απειλούν. Όλα τα μεγαλύτερα πολιτικά κόμματα της Ιρ-
λανδίας γνωρίζουν την ιστορία μου αλλά πρακτικά τίποτα δεν έγινε», δήλωσε ο Τζόναθαν
Σούγκαρμαν, πρώην διαχειριστής κινδύνου για τη θυγατρική της ιταλικής τράπεζας Uni-
Credit στην Ιρλανδία.

«Ήθελαν να με τιμωρήσουν για να αποτρέψουν και άλλους από παρόμοιες αποκαλύψεις»
ανέφερε ο whistleblower Ρούντολφ Ελμερ ο οποίος φυλακίστηκε λόγω αναφοράς του σε
τραπεζικά απόρρητα.

Ο Ολλανδός ευρωβουλευτής της Aριστεράς, Ντενίς Ντε Γιονγκ, μέλος της ομάδας εργα-
σίας του Ευρωκοινοβουλίου για τους whistleblowers είπε ότι πρέπει να δοθεί σαφής ορισμός
της έννοιας του whistleblower, να ιδρυθεί ευρωπαϊκό ταμείο για την προστασία τoυς, ένας
ανεξάρτητος ευρωπαϊκός θεσμός που θα τους παρέχει αρωγή και ένα ειδικό γραφείο στο
Ευρωκοινοβούλιο με πολύ υψηλές προδιαγραφές για τη διαχείριση των πληροφοριών.

«Στην πιο πρόσφατη έκθεση της Διεθνούς Διαφάνειας για το παγκόσμιο βαρόμετρο δια-
φθοράς αναφέρεται ότι το ¼ των ευρωπαίων πολιτών θεωρεί ότι ο  πιο αποτελεσματικός
τρόπος καταπολέμησης της διαφθοράς είναι να την καταγγέλλει ευθέως. Ωστόσο, δύο στους
τρεις πληροφοριοδότες έχουν υποστεί αντίποινα για τις αποκαλύψεις τους και ο φόβος είναι
μεγάλος», είπε ο Καρλ Ντόλαν  διευθυντής της Διεθνούς Διαφάνειας. n

Οι υπουργοί οικονομικών της ΕΕ, υποστήριξαν την πρόταση
της Κομισιόν για επέκταση του σχεδίου Γιούνκερ με στόχο να
αντλήσει κατ’ ελάχιστον €500 δις μέχρι το 2020.

Βασιζόμενο στην αρχική υποστήριξη των ηγετών της ΕΕ
στην σύνοδο της Μπρατισλάβα, το Ecofin έφτασε σε μια πο-

λιτική συμφωνία για την άντληση επιπλέον κεφαλαίων στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών
Επενδύσεων (EFSI), το πρόγραμμα της ΕΕ για τη χρηματοδότηση κυρίως ιδιωτικών επεν-
δύσεων υψηλού ρίσκου.

Η Επιτροπή πρότεινε τον διπλασιασμό της χρηματοδοτικής ικανότητας και διάρκειας του
Σχεδίου Γιούνκερ. Σύμφωνα με το επεκτεινόμενο σχέδιο, €26 δις από τον προϋπολογισμό
της ΕΕ θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση υψηλού ρίσκου επενδύσεων στην ενέρ-
γεια, τις μεταφορές και την τηλεπικοινωνιακή υποδομή, σε μια προσπάθεια να προσελκυ-
σθούν ιδιώτες επενδυτές και από το δημόσιο τομέα. Το αρχικό σχέδιο είχε ως όραμα την
επένδυση €16 δις από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα συνεισφέρει €7.5 δις, πάνω από την τωρινή δέ-
σμευσή της για 5 δις ευρώ. Η συνδυασμένη χρηματοδότηση 33,5 δις ευρώ σε χρηματοδότηση
και εγγυήσεις θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια για να προσελκύσουν ιδιωτικές επενδύσεις
500 δις ευρώ, αντί των 315 που είχαν αρχικά σχεδιαστεί ως το 2018.

Παράλληλα με τα κεφάλαια της ΕΕ, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Γιούνκερ παρότρυνε τα
κράτη μέλη να συνεισφέρουν και από τους εθνικούς κορβανάδες τους ώστε να ενισχυθεί η
δύναμη πυρός του Ταμείου με στόχο την προέλκυση τουλάχιστον €630 δις νέων επενδύ-
σεων. Παρά ταύτα, οι υπουργοί οικονομικών της ΕΕ δεν ανακοίνωσαν νέες συνεισφορές στο
πρόγραμμα.

Η νέα πρόταση επίσης προσέθεσε επιπλέον τεχνικά στοιχεία έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι
το EFSI υποστηρίζει σχέδια τα οποία σε άλλη περίπτωση θα είχαν αποτύχει να προσελκύ-
σουν ιδιωτικές επενδύσεις. 

Ως μέρος της επισκόπησης, τα κράτη μέλη επίσης υποστήριξαν την ιδέα της πιο στοχευ-
μένης γεωγραφικής κάλυψης του επενδυτικού σχεδίου. Επιπρόσθετα, νέοι τομείς θα γίνουν
πιθανοί αποδέκτες των εγγυήσεων του EFSI. Αυτοί είναι η γεωργία, η δασοκομία, η αλιεία,
οι ιχθυοκαλλιέργειες και άλλα στοιχεία της βίο-οικονομίας, όπως επίσης και τομείς επιλέξι-
μοι από την ΕΤΕ σε λιγότερο ανεπτυγμένες και φθίνουσες περιοχές.

Η Επιτροπή και τα επενδυτικά σχήματα σχεδιάζουν επίσης να υποστηρίξουν περισσότε-
ρες πρωτοβουλίες σχετιζόμενες με την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, κατανέμον-
τας τουλάχιστον το 40% των κεφαλαίων του σχεδίου για αυτόν τον στόχο. n

Διευκολύνσεις για το ηλεκτρονικό 
εμπόριο προωθεί η ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σειρά μέτρων για τη
βελτίωση του φορολογικού περιβάλλοντος όσον αφορά
τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) για τις επιχειρή-
σεις ηλεκτρονικού εμπορίου στην ΕΕ. Οι προτάσεις θα κα-
ταστήσουν ευκολότερες τις αγοραπωλησίες προϊόντων και
υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου για τους καταναλωτές και

τις επιχειρήσεις, ιδίως τις νεοφυείς και τις μικρομεσαίες.
Με τη δημιουργία μιας πύλης που θα λειτουργεί σε ολόκληρη την ΕΕ και θα επιτρέπει την

ηλεκτρονική καταβολή του ΦΠΑ («One Stop Shop») θα μειωθούν σημαντικά τα έξοδα που
αφορούν τη συμμόρφωση σε θέματα ΦΠΑ, με αποτέλεσμα εξοικονόμηση για τις επιχειρή-
σεις ύψους 2,3 δισ.€ ανά έτος στο σύνολο της ΕΕ. Οι νέοι κανόνες θα διασφαλίσουν επίσης
ότι ο ΦΠΑ καταβάλλεται στο κράτος μέλος του τελικού καταναλωτή, με αποτέλεσμα τη δι-
καιότερη κατανομή των φορολογικών εσόδων μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Οι προτάσεις ανα-
μένεται να συνδράμουν τα κράτη μέλη στην ανάσχεση της απώλειας ΦΠΑ από τις αγορές
μέσω του διαδικτύου η οποία εκτιμάται ότι σήμερα ανέρχεται σε 5 δισ. € ανά έτος.

Τέλος, η Επιτροπή τηρεί τη δέσμευσή της να δώσει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να
εφαρμόζουν στις ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις, όπως ηλεκτρονικά βιβλία και διαδικτυακές
εφημερίδες, το ίδιο ποσοστό ΦΠΑ με αυτό που εφαρμόζεται στα έντυπα ισοδύναμα των δη-
μοσιεύσεων αυτών, καταργώντας επομένως διατάξεις που απέκλειαν τις ηλεκτρονικές δη-
μοσιεύσεις από την φορολογική ευνοϊκή μεταχείριση που προσφέρεται στις παραδοσιακές
έντυπες δημοσιεύσεις.

Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Άντρους Άνσιπ, αρμόδιος για την Ψηφιακή
Ενιαία Αγορά, δήλωσε σχετικά: «Τηρούμε τις υποσχέσεις μας να απελευθερώσουμε το ηλε-
κτρονικό εμπόριο στην Ευρώπη. Έχουμε ήδη διατυπώσει προτάσεις με στόχο να καταστεί η
αποστολή δεμάτων πιο προσιτή οικονομικά και πιο αποτελεσματική, να προστατεύονται κα-
λύτερα οι καταναλωτές όταν πραγματοποιούν αγορές μέσω του διαδικτύου και να αντιμετω-
πιστεί ο αδικαιολόγητος γεωγραφικός αποκλεισμός. Τώρα απλοποιούμε τους κανόνες για τον
ΦΠΑ: είναι το τελευταίο κομμάτι του παζλ. Η σημερινή πρόταση όχι μόνον θα προωθήσει τις
επιχειρήσεις, ιδίως τις μικρότερες και τις νεοφυείς, αλλά και θα καταστήσει τις δημόσιες υπη-
ρεσίες πιο αποδοτικές και θα αυξήσει τη διασυνοριακή συνεργασία».

Οι σημερινές προτάσεις υιοθετούν μια νέα προσέγγιση του ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμ-
πόριο και αποτελούν τη συνέχεια των δεσμεύσεων που ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με
τη Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά για την Ευρώπη και το Σχέδιο δράσης για το
ΦΠΑ, με στόχο μια ενιαία αγορά της ΕΕ για τον ΦΠΑ. n

Καθαρή ενέργεια για όλους 
τους Ευρωπαίους

Η Επιτροπή επιθυμεί να έχει η ΕΕ ηγετικό ρόλο στη μετάβαση
προς καθαρές μορφές ενέργειας, όχι μόνον να προσαρμοστεί σε
αυτήν τη διαδικασία. Για τον λόγο αυτό, η ΕΕ έχει αναλάβει τη
δέσμευση να μειώσει τις εκπομπές CO2 κατά τουλάχιστον 40 %
έως το 2030, σε συνδυασμό με τον εκσυγχρονισμό της οικονο-
μίας της ΕΕ και την επίτευξη απασχόλησης και ανάπτυξης για

όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. 
Οι προτάσεις της έχουν τρεις κύριους στόχους: να δοθεί προτεραιότητα στην ενεργειακή

απόδοση, να εδραιωθεί ο ηγετικός ρόλος της ΕΕ στο πεδίο της παραγωγής ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές και να διασφαλιστούν δίκαιοι συναλλακτικοί όροι για καταναλωτές. 

Οι καταναλωτές θα έχουν ενεργό και κεντρικό ρόλο στις ενεργειακές αγορές του μέλ-
λοντος. Οι καταναλωτές σε όλη την ΕΕ θα έχουν μελλοντικά στη διάθεσή τους μεγαλύτερη
επιλογή προσφορών, πρόσβαση σε αξιόπιστα εργαλεία σύγκρισης των τιμών της ενέργειας
και τη δυνατότητα να παράγουν και να πωλούν τη δική τους ηλεκτρική ενέργεια. Η αυξη-
μένη διαφάνεια και η βελτίωση της νομοθεσίας προσφέρουν περισσότερες ευκαιρίες στην
κοινωνία των πολιτών για μεγαλύτερη συμμετοχή στη ενεργειακό σύστημα και καλύτερη
ανταπόκριση στα μηνύματα που δέχονται όσον αφορά τις τιμές της ενέργειας. Η δέσμη πε-
ριλαμβάνει επίσης μια σειρά μέτρων που αποσκοπούν στην προστασία των πλέον ευάλωτων
καταναλωτών.

Ο αντιπρόεδρος για την Ενεργειακή Ένωση Maroš Šefčovič δήλωσε τα εξής: «Η σημερινή
δέσμη μέτρων θα δώσει ώθηση στη μετάβαση προς καθαρές μορφές ενέργειας μέσω του εκ-
συγχρονισμού της οικονομίας μας. Η Ευρώπη, που είχε κατά τα πρόσφατα έτη ηγετικό ρόλο
στην παγκόσμια δράση για το κλίμα, δίνει τώρα το παράδειγμα, δημιουργώντας τις συνθήκες
για βιώσιμες θέσεις εργασίας, ανάπτυξη και επενδύσεις. Οι σημερινές προτάσεις αφορούν όλους
τους τομείς που είναι συναφείς με τις καθαρές μορφές ενέργειας: έρευνα και καινοτομία, δε-
ξιότητες, κτίρια, βιομηχανία, μεταφορές, ψηφιακός κλάδος, χρηματοδότηση, είναι μερικά μόνο
παραδείγματα.» 

Οι προτάσεις της Επιτροπής αποσκοπούν να δείξουν ότι η μετάβαση προς την καθαρή
ενέργεια αποτελεί τον αναπτυξιακό κλάδο του μέλλοντος με τις καλύτερες προοπτικές για
«έξυπνο χρήμα». Ο τομέας των καθαρών μορφών ενέργειας προσέλκυσε το 2015 συνολικές
επενδύσεις άνω των 300 δισ. ευρώ. Η ΕΕ είναι σε καλή θέση για να χρησιμοποιήσει τις πο-
λιτικές της στο πεδίο της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας ώστε η μετάβαση
αυτή να προσφέρει απτά οφέλη. n
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AπΟ την EλλΑδΑ κΑι τΟν υπΟλΟιπΟ KΟσμΟ

Με συνταγματική μεταρρύθμιση 
ενισχύει την εξουσία του ο Ερντογάν

Το κυβερνών κόμμα της Τουρκίας υπέβαλε στο
κοινοβούλιο μια πρόταση για συνταγματική μεταρ-
ρύθμιση, η οποία προβλέπει την ενίσχυση των εξου-
σιών του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, λιγότε-
ρους από πέντε μήνες έπειτα από μια απόπειρα πρα-
ξικοπήματος για την ανατροπή του, σύμφωνα με το
ΑΠΕ - ΜΠΕ.

Η πρόταση αυτή, που έχει σκοπό την εισαγωγή
ενός προεδρικού συστήματος στη θέση του κοινοβουλευτικού συστήματος που ισχύει σή-
μερα, διαβιβάστηκε στον πρόεδρο του Κοινοβουλίου Ισμαήλ Καχραμάν, σύμφωνα με το πρα-
κτορείο ειδήσεων Ανατολή.

Το κείμενο, που περιλαμβάνει 20 άρθρα, προβλέπει την ουσιαστική μεταβίβαση της εκτε-
λεστικής εξουσίας από τον πρωθυπουργό στον πρόεδρο, που μέχρι τώρα είναι μια κυρίως τι-
μητική θέση.

Η ιδέα της ενίσχυσης των εξουσιών του Ερντογάν ανησυχεί τους αντιπάλους του, οι οποίοι
τον κατηγορούν ότι έχει απολυταρχικές τάσεις, κυρίως μετά την αποτυχημένη απόπειρα
πραξικοπήματος στις 15 Ιουλίου.

Όμως οι υποστηρικτές του κειμένου τονίζουν ότι η αλλαγή του συστήματος είναι απα-
ραίτητη για να διασφαλιστεί η σταθερότητα του κράτους, καθώς η Τουρκία αντιμετωπίζει μια
ασταθή κατάσταση ασφαλείας, είναι αντιμέτωπη με οικονομική επιβράδυνση και διεξάγει
μια στρατιωτική επιχείρηση στη Συρία.

«Αν το θέλει ο Θεός, θα είναι η αρχή μιας νέας εποχής» για την Τουρκία, δήλωσε ο Ερν-
τογάν, σε ομιλία του στην Κωνσταντινούπολη, πριν από τη διαβίβαση του κειμένου στο κοι-
νοβούλιο. «Ευχή μου είναι (το κείμενο) να διέλθει με επιτυχία (...) το στάδιο του Κοινοβου-
λίου», πρόσθεσε.

Το νομοσχέδιο πρέπει να επικυρωθεί από τουλάχιστον 330 βουλευτές (σε σύνολο 550) για
να μπορέσει να προχωρήσει η διεξαγωγή δημοψηφίσματος. Το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανά-
πτυξης (AKP) και το εθνικιστικό MHP, που υποστηρίζουν το νομοσχέδιο, διαθέτουν συνο-
λικά 355 βουλευτές.

Σε συνέντευξη που έδωσε ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης Νουρετίν Τσανικλί
στο τηλεοπτικό δίκτυο A Haber εκτίμησε ότι το δημοψήφισμα θα μπορούσε να διεξαχθεί
ακόμα και τον ερχόμενο Μάρτιο.

Ο Ερντογάν είναι ο πρώτος πρόεδρος της Τουρκίας που εκλέχθηκε άμεσα από τον λαό το
2014. n

Το ΔΝΤ δεν ζητά περισσότερη λιτότητα
από την Ελλάδα

Κείμενο με το οποίο υποστηρίζει ότι δεν
ζητάει περισσότερη λιτότητα για την Ελλάδα
ανάρτησε το βράδυ της Δευτέρας το ΔΝΤ
στο ιστολόγιό του. Το κείμενο υπογράφεται
από τον διευθυντή έρευνας Mωρίς Όμπ-
στφελντ και τον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού
Τμήματος Πόουλ Τόμσεν και επαναλαμβάνει
την άποψη του ΔΝΤ για την ανάγκη τα πρω-
τογενή πλεονάσματα να μην ξεπεράσουν το
1,5% του ΑΕΠ.  

Το πλήρες κείμενο με τη ριζική διαφωνία
του Ταμείου έναντι των ευρωπαϊκών Θεσμών αλλά και τα συγκεκριμένα αιτήματα για νέα
μέτρα έχει ως εξής: 

«Η Ελλάδα βρίσκεται για μια ακόμη φορά στα πρωτοσέλιδα καθώς εντείνονται οι συζη-
τήσεις για την δεύτερη αξιολόγηση του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στα-
θερότητας (ΕΜΣ). Δυστυχώς, οι συζητήσεις έχουν δημιουργήσει επίσης κάποια παραπλη-
ροφόρηση σχετικά με το ρόλο και τις απόψεις του ΔΝΤ. Το ΔΝΤ επικρίνεται κυρίως ότι
απαιτεί περισσότερη δημοσιονομική λιτότητα, και συγκεκριμένα ότι το θέτει σαν προϋπό-
θεση για την ελάφρυνση του χρέους που χρειάζεται επειγόντως. Αυτό δεν είναι αλήθεια και
πρέπει να γίνουν διευκρινίσεις. 

Το ΔΝΤ δεν απαιτεί περισσότερη λιτότητα. Αντίθετα, όταν η Ελληνική Κυβέρνηση στο
πλαίσιο του προγράμματος του ΕΜΣ συμφώνησε με τους Ευρωπαίους εταίρους της να
σπρώξει την Ελληνική οικονομία προς ένα πρωτογενές δημοσιονομικό πλεόνασμα 3,5%
μέχρι το 2018, προειδοποιήσαμε ότι αυτό θα δημιουργούσε έναν βαθμό λιτότητας που θα εμ-
πόδιζε την εδραίωση της εκκολαπτόμενης ανάκαμψης.

Προβλέψαμε ότι τα μέτρα του προγράμματος του ΕΜΣ θα απέδιδαν ένα πλεόνασμα μόλις
1,5% του ΑΕΠ και αναφέραμε ότι αυτό θα μας αρκούσε για να στηρίξουμε ένα πρόγραμμα.
Δεν ζητήσαμε πρόσθετα μέτρα για την επίτευξη μεγαλύτερου πλεονάσματος. Όμως, αντί-
θετα προς τις συμβουλές μας, η Ελληνική Κυβέρνηση συμφώνησε με τους Ευρωπαϊκούς θε-
σμούς να συμπιέσει περαιτέρω τις δαπάνες προσωρινά, αν χρειάζονταν για να διασφαλιστεί
ότι το πλεόνασμα θα έφτανε στο 3,5% του ΑΕΠ. 

Δεν έχουμε αλλάξει την άποψή μας ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται περισσότερη λιτότητα
αυτή τη στιγμή. Οποιοσδήποτε ισχυρισμός ότι το ΔΝΤ είναι αυτό που ζητάει κάτι τέτοιο
αντιστρέφει την αλήθεια». n

Νέος δικαστικός γύρος 
για το σκάνδαλο Lux Leaks

Άρχισε η εκδίκαση της έφεσης των τριών Γάλλων
που καταδικάστηκαν για την αποκάλυψη της συστη-
ματικής φοροαποφυγής πολυεθνικών εταιρειών με μυ-
στικές συμφωνίες στο Λουξεμβούργο.

Οι Αντουάν Ντελτούρ και Ραφαέλ Αλέ, αμφότεροι
υπάλληλοι της εταιρείας παροχής λογιστικών υπηρε-
σιών PwC, προώθησαν περί τις 30.000 εμπιστευτικά

έγγραφα στον δημοσιογράφο-ερευνητή Εντουάρ Περέν. 
Έτσι άρχισε να ξετυλίγεται το «κουβάρι» που έφερε πριν από δύο χρόνια στο φως τη σκαν-

δαλώδη πρακτική φοροαποφυγής μεγάλων πολυεθνικών ομίλων με τη βοήθεια μυστικών
φορολογικών συμφωνιών με το κράτος του Λουξεμβούργου.

Η υπόθεση που έγινε γνωστή με την ονομασία Lux Leaks οδήγησε στις 29 Ιουνίου 2016
στην πρωτόδικη καταδίκη των Ντελτούρ και Αλέ σε δώδεκα και εννέα μήνες φυλάκισης με
αναστολή και επιβολή προστίμων ύψους 1.500 και 1.000 ευρώ αντίστοιχα. Οι δύο τους άσκη-
σαν έφεση και διεκδικούν την πλήρη αθώωσή τους.

Το ίδιο και ο δημοσιογράφος Εντουάρ Περέν, στου οποίου την πρωτόδικη αθώωση άσκησε
έφεση η δικαιοσύνη του Λουξεμβούργου. Η Άνια Όστερχαους, πολιτική επιστήμονας και
μέλος της Διεθνούς Αμνηστίας, σχολιάζει στην DW ότι στο εδώλιο θα έπρεπε να κάθονται
κανονικά οι κυβερνήσεις και οι εταιρείες που ευθύνονται για τη φοροαποφυγή και όχι οι
πληροφοριοδότες που αποκαλύπτουν τέτοια κρούσματα. 

Όπως επισημαίνει η ίδια, «κατά τη γνώμη μας αυτή η υπόθεση καταδεικνύει όσο καμία
άλλη πόσο σημαντικό είναι να καθιερωθούν σε επίπεδο ΕΕ ελάχιστα ενιαία στάνταρντ για
την προστασία των πληροφοριοδοτών». 

Οι αποκαλύψεις των Lux Leaks είχαν εκρηκτικές διαστάσεις. Πάνω από 300 πολυεθνικές
επιχειρήσεις, ανάμεσά τους η εταιρεία αναψυκτικών Pepsi, η αλυσίδα επίπλων IKEA και ο τε-
χνολογικός κολοσσός Apple, διαπραγματεύθηκαν μυστικές φορολογικές συμφωνίες με το
Λουξεμβούργο, αποδίδοντας φόρους που σε ορισμένες περιπτώσεις δεν έφθαναν καν το 1%. 

Αυτό προκάλεσε φορολογικές απώλειες ύψους δισεκατομμυρίων ευρώ σε βάρος άλλων ευ-
ρωπαϊκών χωρών όπου δραστηριοποιούνταν μεν οι εν λόγω εταιρείες, ωστόσο με τη βοή-
θεια φορολογικών τεχνασμάτων κατόρθωναν να φορολογούν τα κέρδη τους στο Λουξεμ-
βούργο. n

Ξεκίνησε η δίκη της Λαγκάρντ 
για κατάχρηση κρατικών κεφαλαίων

H διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου
Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία κατηγορείται από τη γαλ-
λική Δικαιοσύνη ότι επέτρεψε «από αμέλεια» την κα-
τάχρηση κρατικών κεφαλαίων ύψους 400 εκατομμυ-
ρίων ευρώ όταν ήταν υπουργός Οικονομικών της Γαλ-
λίας, υπεραμύνθηκε των ενεργειών της κατά την
έναρξη της δίκης την Δευτέρα.

«Με εκμεταλλεύτηκαν; Εάν ναι, ποιος; Θα το μά-
θουμε ενδεχομένως μια ημέρα, εύχομαι να το μάθω. Επέδειξα αμέλεια; Όχι!» δήλωσε η Λαγ-
κάρντ, δίνοντας το στίγμα της υπερασπιστικής γραμμής.  «Θα πασχίσω να σας πείσω για
κάθε κατηγορία ξεχωριστά» τόνισε.

Η διαιτησία που επέτρεψε στον επιχειρηματία Μπερνάρ Ταπί να λάβει περισσότερα από
400 εκατομμύρια ευρώ το 2008 συνιστά ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά σκάνδαλα επί
προεδρίας του Νικολά Σαρκοζί.  Η πρώην υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών (2007-
2011), είναι αντιμέτωπη με ποινή φυλάκισης έως ενός έτους και πρόστιμο ύψους 15.000
ευρώ.

Η δίκη της διευθύντριας του ΔΝΤ διεξάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου της Δημοκρατίας
(Cour de justice de la République, CIR), ενός ειδικού δικαστηρίου το οποίο είναι αρμόδιο για
να δικάζει υπουργούς εν ενεργεία ή μη για αδικήματα που διαπράχθηκαν ενόσω βρίσκονταν
στην εξουσία.  Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει έως την 20ή Δεκεμβρίου.

Η πρώην υπουργός κατηγορείται για «αμέλεια» στον τρόπο που διαχειρίστηκε την διευ-
θέτηση της διαμάχης μεταξύ του Μπερνάρ Ταπί και της τράπεζας Crédit Lyonnais.

«Ενήργησα με πλήρη συνείδηση κι εμπιστοσύνη με μοναδικό στόχο το γενικό συμφέρον»
υπεραμύνθηκε σήμερα η Κριστίν Λαγκάρντ, ενώ επισήμανε ότι αισθάνεται «βαθιά σοκαρι-
σμένη» από το μένος που αποτυπώθηκε στα συμπεράσματα των ανακριτικών και εισαγγε-
λικών αρχών.

Προς υπεράσπισή της, αποκαλύφθηκε ότι η προσφυγή στη διαιτησία προετοιμαζόταν προ-
τού εκείνη αναλάβει υπουργικά καθήκοντα κι ότι δεν διατηρούσε «προσωπικές σχέσεις» με
κανέναν από τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση.

Απαντώντας στις ερωτήσεις της προέδρου, η επικεφαλής του ΔΝΤ περιέγραψε ότι ως
υπουργός ασχολείτο με τα μεγάλα «μακροοικονομικά» και «διεθνή» ζητήματα. n
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ KAI EΠIΣTHMH

Ολοκληρώθηκαν την περασμένη Παρασκευή, με με-
γάλη επιτυχία, οι εργασίες της διήμερης Μεσογειακής Συ-
νόδου υψηλού επιπέδου με τίτλο «Σχέδιο Δράσης για την
Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη στη Μεσόγειο»,
που διοργάνωσε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
στις 8 και 9 Δεκεμβρίου, με τη συνεργασία της UNESCO
και του Μεσογειακού Γραφείου Πληροφόρησης. Στη Σύ-
νοδο συμμετείχαν Υπουργοί, Υφυπουργοί και Γενικοί
Γραμματείς από 25 χώρες της Μεσογείου αλλά και από
διεθνείς Οργανισμούς, όπως UNESCO, UNEP, UNECE,
League of Arab States και την Ένωση για τη Μεσόγειο. 

Η Σύνοδος ολοκληρώθηκε με την υιοθέτηση, από όλες
τις χώρες και Οργανισμούς, του «Στρατηγικού Σχεδίου
Δράσης για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη
στη Μεσόγειο», συνεισφέροντας έτσι στην παγκόσμια προ-
σπάθεια να ενταχθούν τα θέματα της αειφόρου ανάπτυξης
και του περιβάλλοντος στα εκπαιδευτικά συστήματα. Η Σύ-
νοδος προχώρησε επίσης στην ομόφωνη ψήφιση της «Δια-
κήρυξης της Λευκωσίας». Ένα από τα βασικά συμπεράσματα
της Διακήρυξης είναι η σύσταση της Μεσογειακής Επιτρο-
πής για την υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης,
ενώ ιδιαίτερα σημαντική είναι η ανάληψη της Προεδρίας της
εν λόγω Επιτροπής από την Κύπρο, μετά από πρόταση της
Ένωσης για τη Μεσόγειο και της Ιορδανίας, και με ομόφωνη
θέση όλων των χωρών.

Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Κώστας Καδής,
που προήδρευσε της διήμερης Συνόδου, χαιρέτησε την υιο-

θέτηση του Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης σημειώνοντας ότι
φιλοδοξεί να καταστεί παράδειγμα αναφοράς και για άλλες
περιοχές του πλανήτη, καθώς και να αποτελέσει σημαντικό
«εργαλείο» για την επίτευξη των στόχων της Αειφόρου Ανά-
πτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο αποτελεί τη βασική
πολιτική προτεραιότητα όλων των χωρών παγκόσμια μέχρι
το 2030. Ο κ. Καδής εξέφρασε την ικανοποίησή του καθώς η
Κύπρος, μέσα από την πρωτοβουλία διοργάνωσης της Συ-
νόδου και τα πολύ θετικά αποτελέσματά της, μπαίνει δυνα-
μικά στον χάρτη με τις χώρες που αναλαμβάνουν διεθνείς
πρωτοβουλίες στον χώρο της εκπαίδευσης. Η Κύπρος, ανέ-
φερε ο κ. Υπουργός, διαδραμάτισε έναν καθοριστικό ρόλο
στην υλοποίηση των πρωτοβουλιών αυτών, από τις οποίες
θα υπάρξει μια μεγάλη θετική συνεισφορά για τη χώρα μας,

την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και τα παιδιά μας. 
Η Σύνοδος για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανά-

πτυξη στη Μεσόγειο διεξήχθη για πρώτη φορά και το
γεγονός ότι πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο αποτελεί
μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη αφενός, επειδή καθιστά
την Κύπρο ως ηγήτορα χώρα στην περιοχή της Μεσο-
γείου στο πεδίο της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανά-
πτυξη και αφετέρου, γιατί θεμελιώνεται με τον πιο επί-
σημο τρόπο η διεθνής αναγνώριση και εδραίωση της
Κύπρου, ως παραδείγματος καλής πρακτικής στο πεδίο
της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο
Ανάπτυξη.

Σε χαιρετισμό του στην έναρξη των εργασιών της Συ-
νόδου, ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, κ.

Δημήτρης Συλλούρης υπογράμμισε ότι η φιλοξενία της Συ-
νόδου από την Κύπρο φανερώνει τη βούληση της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας να αναλάβει καθοδηγητικό και συντονι-
στικό ρόλο στην προσπάθεια για εδραίωση της Εκπαίδευ-
σης για την Αειφόρο Ανάπτυξη στη Μεσόγειο. 

Η Παιδεία, πρόσθεσε, είναι η κληρονομιά και η ελπίδα
όλων μας, για να καταστούν οι ιδιαιτερότητές μας και η δια-
φορετικότητά μας, η δύναμη μας, ανέφερε ο Πρόεδρος της
Βουλής. «Το περιβάλλον και η αειφόρος ανάπτυξη μας ενώ-
νει, δεν γνωρίζει σύνορα. Θέλω να πιστεύω ότι η συνάντηση
αυτή θα είναι η απαρχή για μια μεσογειακή συνεργασία με
στόχο να κληροδοτήσουμε έναν κόσμο ειρηνικό και ασφαλή
στα παιδιά μας», κατέληξε ο κ. Συλλούρης. n

Ο πλανήτης για όλους και η Μεσόγειος ο ΟΙΚΟΣ μας
το μήνυμα Μεσογειακής Συνόδου για την Εκπαίδευση

Ανακοινώθηκε η λήξη των ανασκαφών του
2016 στο Κίτιο που διεξήχθηκαν από τη γαλ-
λική αρχαιολογική αποστολή. Πρόκειται για
την πρώτη περίοδο ανασκαφών στο βόρειο
τμήμα της θέσης Κίτιο-Παμπούλα. Οι ανα-
σκαφές, που διεξάγονται υπό τη διεύθυνση
της S. Fourrier (MAEDI-CNRS-Lyon2 Uni-
versity), αποτελούν μέρος του μακρόπνοου
ερευνητικού προγράμματος για την τοπο-
γραφία της αρχαίας πόλης του Κιτίου κατά
την Εποχή του Σιδήρου. Κύριοι στόχοι των
ερευνών του 2016 ήταν η εξέταση της υπό-
θεσης ότι τμήμα του τείχους της πόλης της

Ύστερης Εποχής του Χαλκού έτρεχε με κα-
τεύθυνση προς Βορρά, παράλληλα με το λι-
μάνι. Επίσης στόχος ήταν να διερευνηθεί
κατά πόσο τα κατάλοιπα του τείχους συνδέ-
ονται με οικισμό της Πρώιμης Εποχής του
Σιδήρου, που είχε μερικώς αποκαλυφθεί το
1976.

Το 2016 η ομάδα διάνοιξε δύο ανασκαφι-
κές τομές: η πρώτη τομή (Sondage 10) δια-
νοίχθηκε στα βορειοανατολικά του χώρου,
στην περιοχή όπου είχαν γίνει οι έρευνες το
1976. Η δεύτερη τομή (Sondage 11) διανοίχ-
θηκε στα βορειοδυτικά, στο ψηλότερο ση-
μείο της θέσης. Η ανασκαφή της δεύτερης
περιοχής περιορίστηκε σε μια μικρή επιφά-
νεια 2,5Χ2,5 μ. ούτως ώστε να διαπιστωθεί
με ακρίβεια η στρωματογραφία του χώρου.
Τα πρώτα αρχαιολογικά στρώματα εμφανί-
στηκαν περίπου στο 1 μ. κάτω από τη σημε-
ρινή επιφάνεια του εδάφους. Τα στρώματα
περιλαμβάνουν σειρά ελληνιστικών δαπέ-
δων τα οποία καλύπτουν ένα στρώμα της
Κλασσικής περιόδου (με συσχετιζόμενους

τοίχους). Η ανασκαφή σταμάτησε όταν βρέ-
θηκε στρώμα του τέλους της Αρχαϊκής πε-
ριόδου (6ος αι. π.Χ.). Προκαταρκτικά, μπο-
ρεί να λεχθεί ότι, η τελική φάση κατοίκησης
της θέσης Κίτιο-Παμπούλα χρονολογείται
στην Ελληνιστική περίοδο, ενώ στις μετέ-
πειτα περιόδους παρατηρείται μετακίνηση
της κατοίκησης προς άλλες περιοχές της ση-
μερινής Λάρνακας. Η συνέχιση των ερευνών
στην τομή αυτή πιθανόν να φανερώσει ολο-
κληρωμένη και συνεχή στρωματογραφία. 

Στην Τομή 10 (Sondage 10), όμως, διαπι-
στώθηκαν ενδείξεις συνεχούς κατοίκησης
κατά τις πρώιμες περιόδους. Στρώματα της
Ύστερης Εποχής του Χαλκού (13ος αι. π.Χ.)
βρέθηκαν ακριβώς πάνω από το φυσικό
βράχο στα ανατολικά. Η παρουσία αριθμού
βαθιών οπών στο έδαφος (loci 867-869)
ανατρέπει την υπόθεση ότι, ο οικισμός της
Ύστερης Εποχής του Χαλκού ακουμπούσε
πάνω σε τμήμα του τείχους της πόλης. Τα πε-
ρισσότερα δάπεδα και οι τοίχοι που αποκα-
λύφθηκαν στα Δυτικά της τομής, χρονολο-

γούνται στην Ύστερη Κυπρο-Γεωμετρική πε-
ρίοδο (9ος αι. π.Χ.). Μικρός αριθμός δοκι-
μαστικών τομών που έγιναν κάτω από τα δά-
πεδα φανερώνουν ότι αυτά βρίσκονται πάνω
σε πρωιμότερα Γεωμετρικά στρώματα, κά-
ποια από τα οποία χρονολογούνται στον 11ο
αι. π.Χ. 

Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα των φε-
τινών ερευνών δίνουν μια νέα εικόνα για την
κατοίκηση στο χώρο αυτό. Τα παλαιότερα
στρώματα χρονολογούνται στον 13ο αι. π.Χ,
περίοδος ίδρυσης της αρχαίας πόλης του Κι-
τίου. Αυτή είναι η πρώτη φορά που αποκα-
λύπτονται δάπεδα της Ύστερης Εποχής του
Χαλκού στο Κίτιο-Παμπούλα, ενώ η συνέ-
χιση των ανασκαφών πιθανόν να φανερώσει
ολοκληρωμένη στρωματογραφία από την
Ύστερη Εποχή του Χαλκού μέχρι την Πρώιμη
Εποχή του Σιδήρου. Επίσης, με βάση τα νέα
ευρήματα, η θεωρία ότι η περιοχή περιβαλ-
λόταν από τα αρχαία τείχη θα πρέπει να ανα-
θεωρηθεί. n

Νέα εικόνα της ζωής στον 9ο π.Χ. αιώνα από τις ανασκαφές του 2016 στο Κίτιο

Το Κέντρο Εφαρμοσμένης Νευροεπιστή-
μης (ΚΕΝ) του Πανεπιστημίου Κύπρου σε
συνεργασία με το Τμήμα Επιστημών Υγείας
του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου,
διεξάγει έρευνα στo πλαίσιο πανευρωπαϊκής
προσπάθειας με στόχο την αντιμετώπιση
χρόνιων παθήσεων στους ηλικιωμένους,
όπως άνοια, απώλεια ακοής και όρασης.

Το ΚΕΝ, που είναι εταίρος στο Πρό-
γραμμα “SENSECog” – “Ears, Eyes and
Mind: The ‘SENSE-Cog Project’ to improve
mental well-being for elderly Europeans with
sensory impairment “ προσκαλεί τα άτομα
της τρίτης ηλικίας να εκδηλώσουν ενδιαφέ-

ρον συμμετοχής ενδιαφέροντος για συμμε-
τοχή στην έρευνα.

Το ερευνητικό πρόγραμμα εξετάζει τις επι-
πτώσεις που προκαλούνται από το συνδυα-
σμό συχνών διαταραχών, όπως άνοια, απώ-
λεια ακοής και διαταραχές όρασης στους ευ-
ρωπαίους πολίτες.

Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να απαντή-
σουν σε ερωτηματολόγια και να συμμετέ-
χουν σε συνεντεύξεις, καθώς επίσης και σε
τεστ γνωστικής αξιολόγησης, ακοής και
όρασης. Στη συνέχεια, αν πληρούν τα κριτή-
ρια της έρευνας θα έχουν την ευκαιρία να
βελτιώσουν την όραση ή και την ακοή τους

με την προσθήκη κατάλληλου ακουστικού
ή/και γυαλιών οράσεως. Από τους φροντι-
στές θα χρειαστεί η συμπλήρωση ερωτημα-
τολογίων και η συμμετοχή τους σε συνεν-
τεύξεις.

Η ερευνητική ομάδα του προγράμματος
Sense-Cog αποτελείται από έμπειρους ερευ-
νητές με υπεύθυνες την Καθηγήτρια Φώφη
Κωνσταντινίδου (Πανεπιστήμιο Κύπρου)
και την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χρυ-
σούλα Θώδη (Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο) και
παράλληλα εργοδοτεί σειρά νέων ερευνη-
τών. Η ομάδα συνεργάζεται στενά με πολυ-
θεματική ομάδα επαγγελματικών υγείας

(ψυχίατρους, νευρολόγους, λογοπαθολό-
γους, ψυχολόγους, εργοθεραπευτές, ακουο-
λόγους, ωτορινολαρυγγολόγους, οφθαλμία-
τρους και οπτομέτρες). Όλες οι αξιολογήσεις
και παρεμβάσεις που αφορούν το πρό-
γραμμα διεξάγονται δωρεάν και χωρίς κό-
στος προς τους συμμετέχοντες. Το πρό-
γραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή και έχει λάβει έγκριση από
την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου.

Για περαιτέρω πληροφορίες στο τηλέφωνο
22 89 4437 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου: sensecog@ucy.ac.cy. Ιστοσε-
λίδα Προγράμματος: www.sense-cog.eu. n

Πανεπιστημιακή έρευνα για προβλήματα τρίτης ηλικίας



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. Έλληνας πεζογράφος.
2. Η εκφώνηση λόγου – Ντάβιντ Τζουντ …: Άγ-
γλος ηθοποιός.
3. Η πρωτεύουσα του Περού – Εκπροσώπησε την
Ελλάδα στη Γιουροβίζιον.
4. Στην αρχαιότητα το πρόσωπο που τραγουδούσε
έπη – Νησί της Ινδονησίας.
5. Ο αριθμός 43 με γράμματα – Υπάρχει και τέτοιος
… θάνατος.
6. Το αναθεμάτισμα (αρχ.) – Μέρος του τίτλου
τραγουδιού της Έλενας Παπαρίζου – Κάτοικοι της
Ταϊλάνδης.
7. Μεγάλης έκτασης αγρόκτημα – Τουρκική μυστική αστυνομία.
8. Η απαλλαγή από κάτι – Τουρκική εφημερίδα.
9. Ξένη κατάφαση – … Στόουν: ηθοποιός – Ο περί ου ο λόγος.
10. Δεν είναι σύννομο – … Φλέμιγκ: ο πατέρας του διασημότερου κατάσκοπου.
11. Θαμνώδες φυτό με αρωματικά λευκά λουλούδια – Ανεξάρτητο κρατίδιο στα Πυρηναία.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Ο άνθρωπος των γραμμάτων.
2. Παράσταση από τη θρησκευτική θεματολογία (πληθ.).
3. … Σνάιντερ: Αυστριακή ηθοποιός – Η Άλκιμος Νεολαία της ΕΟΚΑ – Ο αριθμός 21 με
γράμματα. 
4. Μέρος των … κραδασμών – Ντίκ …: Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ επί Μπους.
5. Εταιρικά αρχικά – Οδοδείκτης.
6. Ξινοκέρασο – Σύνδεσμος.
7. Δεν υπάρχει ανισομέρεια – Ο αριθμός 25 με γράμματα – Ο άνθρωπος είναι έλλογο.
8. Υπάρχει στο … εισιτήριο – Για δεκαετίες άσκησε απόλυτη εξουσία στο ένα τέταρτο του
παγκόσμιου πληθυσμού.
9. Ιδιαίτερα νόστιμο φαγητό φούρνου,
10. … Λυτλ Κρουτιέ: συγγραφέας ελληνικής καταγωγής – Εργατική κατάκτηση – Αγγλικό
σύμφωνο.
11. Αγαπήθηκε από τους οπαδούς του ΑΠΟΕΛ – Ελληνίδα τραγουδίστρια με διεθνή κα-
ριέρα. 

Oι λύσεις στη σελίδα 14
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    Θεολογία

Πάπας Φραγκίσκος
Το όνομα του Θεού
είναι Ελεος: Μια συ-
ζήτηση με τον Αντρέα
Τορνιέλι

Με απλά και άμεσα
λόγια ο Πάπας Φραγ-
κίσκος (κατά κόσμον
Χόρχε Μάριο Μπεργκόλιο) απευθύνεται σε
κάθε άντρα και γυναίκα του πλανήτη εγκαι-
νιάζοντας έναν διάλογο ειλικρινή και προ-
σωπικό. Στο επίκεντρό του βρίσκεται το
θέμα που τον συγκινεί περισσότερο, το
έλεος. Μέσα από αναμνήσεις της νιότης του
και συγκινητικά επεισόδια από την ιερατική
του εμπειρία θέλει να προσεγγίσει όλες εκεί-
νες τις ψυχές - μέσα και έξω από την Καθο-
λική Εκκλησία - που αναζητούν ένα νόημα
στη ζωή τους, έναν δρόμο γαλήνης και συμ-
φιλίωσης, μια γιατρειά στις σωματικές και
πνευματικές πληγές. Το βιβλίο αυτό εκδίδε-
ται σε 85 χώρες σε όλον τον κόσμο.

Πολιτική
Πωλ Μέϊσον
Μετακαπιταλισμός:
Ενας οδηγός για το
μέλλον μας

Ο συγγραφέας εξε-
τάζει την ταραχώδη
ιστορία του καπιταλι-
σμού και αναρωτιέται
αν βιώνουμε πλέον μια
καθοριστική μετάλλαξή του. Στο επίκεντρο
των σημερινών αλλαγών είναι η επανάσταση
που επιφέρουν οι τεχνολογίες πληροφοριών
και επικοινωνιών. Οι άνθρωποι αλλάζουν
άρδην τη συμπεριφορά τους, ανακαλύπτουν
νέες μορφές ιδιοκτησίας, δανεισμού και επι-
χειρηματικότητας σε πείσμα του κυρίαρχου
οικονομικού συστήματος. Ο Πωλ Μέισον
υποδεικνύει πώς μπορούμε να αναγεννη-
θούμε από τις στάχτες της τελευταίας οικο-
νομικής κρίσης και να δημιουργήσουμε μια
πιο βιώσιμη και κοινωνικά πιο δίκαιη παγκό-
σμια οικονομία.

Μυθιστόρημα
Alejandro Zambra
Τρόποι να γυρίζεις
σπίτι

Το βιβλίο ξεκινά με
έναν σεισμό, ιδωμένο
μέσα από τα μάτια ενός
9χρονου αγοριού που
ζει σε ένα μεσοαστικό
συγκρότημα κατοικιών
στη Χιλή. Στο δεύτερο μέρος πρωταγωνι-
στής είναι ο συγγραφέας του πρώτου μέρους
του μυθιστορήματος. Ο πατέρας του είναι
ένας λιγομίλητος άνθρωπος, ο οποίος, ενώ
ισχυρίζεται ότι δεν ενδιαφέρεται για την πο-
λιτική, σιωπηλά συντάσσεται με το καθε-
στώς Πινοσέτ. Η αφήγηση του Αλεχάντρο
Σάμπρα, που ανήκει στους ελκυστικότερους
νέους συγγραφείς της Λατινικής Αμερικής,
εναλλάσσεται ανάμεσα στο παρελθόν και
στο παρόν, προβάλλοντας με μελαγχολία και
οργή την ιστορία ενός έθνους.

Μυθιστόρημα
Dario Fo
Υπάρχει ένας τρελός
βασιλιάς στη Δανι-
μαρκία

Ο Ντάριο Φο, ανα-
καλύπτοντας αδημοσί-
ευτα ντοκουμέντα και
μυστικά ημερολόγια,
έφτιαξε μια δραματική
ιστορία. Τοποθετείται στη Δανία του 18ου
αιώνα, με πρωταγωνιστές τον βασιλιά Χρι-
στιανό Ζ', τη σύζυγό του Καρολίνα Ματ-
θίλδη της Μεγάλης Βρετανίας, τον εραστή
της, γιατρό Γιόχαν Φρίντριχ Στρούνζε και
τον γιο του βασιλιά, Φρειδερίκο. Ο βασιλιάς,
ο γιατρός και η νεαρή πριγκίπισσα, μπλεγ-
μένοι σε ένα ερωτικό τρίγωνο απελπισμένου
έρωτα, θα ξεκινήσουν επαναστατικές μεταρ-
ρυθμίσεις που στην εποχή εκείνη ήταν αδια-
νόητες, όπως την κατάργηση των βασανι-
στηρίων και τη μείωση των προνομίων των
ευγενών. n

Για τους βιβλιόφιλους
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Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ. 13

Μη ασφαλή προϊόντα που γνωστοποιούνται στο Σύστημα Gras-Rapex

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

παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την
ασφάλειά τους. 

1. Παιχνίδι με κουδουνίστρες που στερεώ-
νεται σε παιδικό κρεβατάκι, μάρκας Tong Le

Fu, μοντέλο TLF-
107, με γραμμοκώ-
δικα 6991202390096
και με χώρα κατα-
σκευής την Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού

λόγω μειωμένης αντοχής των κουδουνί-
στρων, με αποτέλεσμα να σπάνε εύκολα και
να απελευθερώνουν μικρά κομμάτια τα
οποία δύναται να καταποθούν εύκολα από
μικρά παιδιά.

2. Παιχνίδι αυτοκινητάκι, μάρκας Toinsa,
μοντέλο 39-9695, με γραμμοκώδικα

8349393996951 και
με χώρα κατα-
σκευής την Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού
από πιθανή κατά-
ποση μικρών κομ-

ματιών που αποσπώνται εύκολα από το παι-
χνίδι.

3. Παιχνίδι σετ κουζινικά σκεύη, μάρκας
Toinsa, μοντέλο 39-9701,
με γραμμοκώδικα
8349393997019 και με
χώρα κατασκευής την
Κίνα. Κίνδυνος πνιγμού
από πιθανή κατάποση μι-
κρών κομματιών που
αποσπώνται εύκολα από

το παιχνίδι.
4. Παιχνίδι όπλο με βέλη, άγνωστης μάρ-

κας, μοντέλο HWA1066606 (6315A-4), με
χώρα κατασκευής
την Κίνα. Κίνδυ-
νος πνιγμού από
πιθανή κατάποση

των βεντούζων που αποσπώνται εύκολα από
τα βέλη.

5. Μαγνητικό παιχνίδι ψαρέματος, μάρκας
DAMERIK, μοντέλο
1302024, κωδικό
140521302024, με
γ ρ α μ μ ο κ ώ δ ι κ α
8435404805692 και με
χώρα κατασκευής την

Κίνα. Κίνδυνος τραυματισμού, διάτρησης,

λοίμωξης ή απόφραξης του εντέρου σε πε-
ρίπτωση κατάποσης περισσοτέρων του ενός
μαγνήτη ή ενός μαγνήτη και ενός μεταλλι-
κού αντικειμένου που είναι δυνατόν να έλξει
το ένα το άλλο.

6. Παιχνίδι σετ κουδουνίστρων, μάρκας
Beileai, μοντέλο 1403, με
χώρα κατασκευής την
Κίνα. Κίνδυνος πνιγμού
λόγω μειωμένης αντοχής
των κουδουνίστρων, με
αποτέλεσμα να σπάνε
εύκολα και να απελευθε-
ρώνουν μικρά κομμάτια

τα οποία δύναται να καταποθούν εύκολα
από μικρά παιδιά.

7. Παιχνίδι τηλέφωνο που παράγει ήχους,
μάρκας Beautiful
Melody, μοντέλο
MS77/ S20683-
MKE416524-MS773-
A22, με γραμμοκώ-
δικα 5605340177488

και με χώρα κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος
βλάβης στην ακοή από τα ψηλά επίπεδα έν-
τασης του ήχου που εκπέμπει το παιχνίδι.

8. Παιχνίδι σετ αστυνομίας, μάρκας YC,
μοντέλα HWA926033
(868-2) και HWA926029
(568-1), με χώρα κατα-
σκευής την Κίνα. Κίνδυ-
νος πνιγμού από πιθανή
κατάποση των βεντούζων
που αποσπώνται εύκολα
από τα βέλη.

9. Παιχνίδι πιστόλι με καψούλια, μάρκας
Kim’Play, μοντέλο 70, κω-
δικό 20130726, με γραμμοκώ-
δικα 3225430000704 και με
χώρα κατασκευής τη Γαλλία.
Κίνδυνος βλάβης στην ακοή
από τα ψηλά επίπεδα έντασης
του ήχου που εκπέμπει το παι-
χνίδι.

10 Πόρτα ασφαλείας για παιδιά, μάρκας
CHILDWOOD, μοντέλο Door gate Wood -

PRESSURE GATE Ref.
VHOO, κωδικό 12-02, με
γ ρ α μ μ ο κ ώ δ ι κ α
5420007123529 και με
χώρα κατασκευής το Βέλ-
γιο. Κίνδυνος τραυματι-
σμού λόγω ελαττωματικής
κατασκευής της πόρτας

και μη συμμόρφωσης με το σχετικό πρότυπο
ασφαλείας.

11 Παιχνίδι πιστόλι που ρίχνει μικρές μπα-
λίτσες και βέλη, μάρκας Assault, μοντέλο

Y802, ref. JRS16144,
με γραμμοκώδικα
2567726161449 και
με χώρα κατασκευής
την Κίνα. Κίνδυνος
πνιγμού από πιθανή

κατάποση των βεντούζων που αποσπώνται
εύκολα από τα βέλη.

12. Ποδήλατο, μάρκας CONVEX, με
γραμμοκώδικα 4752062040215 και με χώρα

κατασκευής το
Μπανγκλαντές. Κίν-
δυνος τραυματι-
σμού από πιθανή
πτώση του χρήστη

λόγω μειωμένης αντοχής του ποδηλάτου.
13. Παιχνίδια θαλάσσης, μάρκας URBAN

KIDS, μοντέλο 26573/814,
κωδικό 10638 , με γραμμο-
κώδικα 5414886265739 και
με χώρα κατασκευής την
Κίνα. Κίνδυνος τραυματι-
σμού του παιδιού από την
παρουσία αιχμηρών ακμών
στα παιχνίδια.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Τα πιο πάνω προϊόντα είτε παρόμοια, είναι

πιθανό να βρίσκονται στην αγορά της Κύ-
πρου και να απειλούν άμεσα την υγεία και
ασφάλεια των καταναλωτών και κυρίως των
παιδιών. Η Υπηρεσία Προστασίας Κατανα-
λωτή έχει ήδη αρχίσει εντατικούς ελέγχους
της αγοράς για τυχόν εντοπισμό των προ-

ϊόντων. Στην περίπτωση που εντοπισθούν
τέτοια προϊόντα θα προχωρήσει με δέ-
σμευση και απόσυρση τους.

Καλούνται οι εισαγωγείς, διανομείς, πω-
λητές ή καταναλωτές που τυχόν κατέχουν
τέτοια προϊόντα να σταματήσουν αμέσως τη
διάθεση ή χρήση τους και να ειδοποιήσουν
την Υπηρεσία.
Επικοινωνία

Για περαιτέρω πληροφορίες ή για υποβολή
καταγγελίας οι καταναλωτές μπορούν να
επικοινωνούν με την Υπηρεσία μέσω της
ιστοσελίδας της (www.consumer.gov.cy) ή
στα τηλέφωνα:

• Γραμμή Καταναλωτή 1429
• Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας 22200930,

22200923 και 22200925
• Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού 25819150
• Επαρχιακό Γραφείο Πάφου 26804613
• Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας /Αμμοχώ-

στου 24816160
Σημειώνεται ότι τα προϊόντα που αναφέ-

ρονται στις εβδομαδιαίες κοινοποιήσεις του
συστήματος RAPEX, είτε έχουν εντοπισθεί
από τις αρμόδιες αρχές κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν κριθεί ως μη
ασφαλή, με αποτέλεσμα να απαγορευθεί η
διάθεσή τους στην αγορά, είτε οι ίδιοι οι πα-
ραγωγοί, έχοντας εντοπίσει κάποιο δυνητικό
κίνδυνο που μπορεί αυτά να παρουσιάσουν,
έχουν προβεί σε εθελούσια απόσυρσή τους
από την αγορά και ανάκλησή τους από τους
καταναλωτές. Η απαγόρευση διάθεσής τους
στην αγορά μπορεί να αρθεί στις περιπτώ-
σεις που πιθανή τροποποίησή τους δυνατό
να τα καταστήσει ασφαλή. n

Χρυσό για Κύπρο στην Αυστραλία

OΟλυμπιονίκης
μας Παύλος Κον-
τίδης πρόσφερε

στην Κύπρο ακόμη μία
σπουδαία επιτυχία στην
καριέρα του, με το παγ-
κόσμιο κύπελλο ιστιο-
πλοΐας, στην κατηγορία
laser, που διεξήχθη στην
Μελβούρνη της Αυστρα-
λίας.

«Είμαι πολύ χαρούμενος, διότι αυτό είναι
το πρώτο μου χρυσό μετάλλιο σε παγκόσμιο.
Εχω έρθει κοντά πολλές φορές, αλλά αυτή

είναι η πρώτη φορά, και
είμαι πολύ χαρούμενος»,
έγραψε στο Twitter ο
Κύπριος ιστιοπλόος.

Ο Κοντίδης πήρε την
πρόκριση για την τελική
κούρσα έπειτα από
εννέα προκριματικούς
αγώνες, παίρνοντας τη
δεύτερη θέση. Στην τε-
λική κούσα είχε κύριο

αντίπαλο τον Αυστραλό χρυσό Ολυμπιονίκη
του Ρίο, Τομ Μπέρτον, ο οποίος κατεγάγη
όμως δέκατος. n
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Περνάει αγωνιστική κρίση και φαίνεται. Για δεύτερη
συνεχόμενη αγωνιστική η ΑΕΚ έπεσε θύμα έκπληξης.
Αυτή τη φορά από τη Δόξα Κατωκοπιάς, η οποία στο

τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων σόκαρε τους ποδοσφαιρι-
στές της Λάρνακας… Να θυμίσουμε ότι στην προηγούμενη
αγωνιστική, η ΑΕΚ, εκτός έδρας, δεν κατάφερε να κερδίσει
την ουραγό Αναγέννηση Δερύνειας στο ‘Τάσος Μάρκου’ και
έμεινε στη λευκή ισοπαλία (0-0).

Αποτέλεσμα, σε δύο ματς να χάσει τέσσερις βαθμούς, να
το εκμεταλλευτούν με τον καλύτερο τρόπο η ΑΕΛ και ο
ΑΠΟΕΛ, που κέρδισαν την Αναγέννηση 1-3 και Ανόρθωση
στο ΓΣΠ με 2-1 και να μοιράζονται τώρα και οι τρεις ομάδες
την κορυφή, με 33 βαθμούς. Πρώτος όμως είναι ο ΑΠΟΕΛ,
που έφερε ισοπαλία με την ΑΕΚ, ενώ η ομάδα της Λάρνα-
κας πέρασε δεύτερη, αφού κέρδισε στον α΄ γύρο την ΑΕΛ
με 2-1.

Στο Μακάρειο Στάδιο η ΑΕΚ προηγήθηκε με 0-1 της
Δόξας Κατωκοπιάς, όμως οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν στο 93΄
σε 1-1. Η ομάδα του Ιμανόλ Ιδιάκεθ παρουσιάστηκε κουρα-
σμένη στο παιχνίδι με τη Δόξα, δεν είχε καλή απόδοση και
παρά το γρήγορο γκολ που σημείωσε, έμεινε για δεύτερη συ-
νεχόμενη αγωνιστική χωρίς νίκη.

Η ΑΕΛ για πρώτη φορά φέτος συγκατοικεί με την ΑΕΚ
και το ΑΠΟΕΛ στην πρώτη θέση και γλυκοκοιτάζει τον
τίτλο. Έκανε το καθήκον της απέναντι στην Αναγέννηση Δε-
ρύνειας που τη κέρδισε με 1-3.

Ο ΑΠΟΕΛ πήρε το
ντέρμπι και ‘έπιασε’ κορυφή,
αφού κέρδισε μέσα στο ΓΣΠ
την Ανόρθωση με 2-1. Είναι
η πρώτη φορά φέτος που οι
γαλαζοκίτρινοι πάτησαν την
κορυφή, παρόλο που την
μοιράζονται με άλλους δύο
που φαίνεται ότι ΑΕΚ και
ΑΕΛ θα είναι με το ΑΠΟΕΛ
τα τρία σίγουρα άλογα που
θα τρέξουν μέχρι το τέλος.
Το παιχνίδι γενικά ήταν

καλό με πολλές ευκαιρίες, περισσότερες με τους γηπεδού-
χους που δίκαια πήραν το τρίποντο. Ο ΑΠΟΕΛ πέτυχε ένα
γκολ σε κάθε ημίχρονο, ενώ η ‘Κυρία’ μείωσε στο 90΄.
ΑΠΟΕΛ – Μπιλμπάο

Με τους Βάσκους της Μπιλμπάο κληρώθηκε ο ΑΠΟΕΛ.
Πολύ δύσκολη κλήρωση, καθώς το συγκρότημα του Ερνέ-
στο Βαλβέρσε είναι από τις καλύτερες ομάδες στην Ισπανία
τα τελευταία χρόνια. Και από τις πιο ιστορικές. Η Αθλέτικ
του Μπιλμπάο είναι η Τρίτη πιο ιστορική ομάδα της Ισπα-
νίας μετά την Ρεάλ και Μπαρτσελόνα. Το πρώτο παιχνίδι θα
διεξαχθεί στην Ισπανία στις 16 Φεβρουαρίου 2017 και ο επα-
ναληπτικός στις 23 Φεβρουαρίου.

Χαμένοι της αγωνιστικής ο Απόλλωνας και η Ομόνοια με
τις ισοπαλίες που έφεραν και δεν εκμεταλλεύτηκαν τις απώ-
λειες βαθμών της ΑΕΚ για να μειώσουν την μεταξύ τους δια-
φορά.

Ο Απόλλωνας προηγήθηκε της Νέας Σαλαμίνας 1-0, όμως
η ομάδα της Αμμοχώστου δεν τα έβαλε κάτω και ισοφάρισε
σε 1-1, παίρνοντας τον ένα βαθμό.

Ο Απόλλωνας είναι στην 5η θέση με 25 βαθμούς, όσους
έχει και η Ομόνοια. Οι πράσινοι κέρδιζαν με 0-2 τον Ερμή,
όμως οι Αραδιπιώτες παίζοντας σωστό και δημιουργικό πο-
δόσφαιρο μετά το 70΄, κατάφεραν στις καθυστερήσεις του
αγώνα να ισοφαρίσουν και να διατηρηθούν μόνοι στην 6η
θέση με 20 βαθμούς.

Στο Παφιακό, Καρμιώτισσα και Άρης συμβιβάστηκαν στην
ισοπαλία 3-3.

Ο Εθνικός ήταν ο μεγάλος νικητής στο παιχνίδι απέναντι
στην ΑΕΖ Ζακακίου με 3-1.
Κρυφοκοιτάζει τον… τίτλο η ΑΕΛ

Κρυφοκοιτάζει και την κατάκτηση του τίτλου η ΑΕΛ, ενώ
έβαλε γερές βάσεις για να πετύχει την έξοδο της στην Ευ-
ρώπη. Οι γαλαζοκίτρινοι της Λεμεσού παρουσιάστηκαν σε

ακόμα ένα παιχνίδι σοβαροί και πειθαρχημένοι, πήραν το
τρίποντο από την Αναγέννηση (1-3) και αξιοποίησαν πλή-
ρως τις απώλειες που προέκυψαν από την ΑΕΚ, αλλά και
από τις ομάδες που τις ακολουθούν.

Έτσι η ΑΕΛ πάει με φόρα στο παιχνίδι με τη Δόξα στο Τσί-
ρειο, αφού έφθασε τις τέσσερις σερί νίκες στο πρωτάθλημα,
αφού πριν το ματς με την Αναγέννηση, προηγήθηκαν οι
νίκες επί τους ΑΠΟΕΛ, της Ομόνοιας και του Ερμή. Οι γα-
λαζοκίτρινοι ανέβασαν στροφές, αφού πέραν της ουσίας κά-
νουν και καλές εμφανίσεις και δείχνουν ικανοί να μείνουν
στα ψηλά και να διεκδικήσουν μέχρι το τέλος ακόμα, γιατί
όχι και τον… τίτλο.
Χάθηκε η ευκαιρία

Η ιστορία γράφει και δεν ξεγράφει. Η νίκη στο παιχνίδι με
τον Ερμή έκανε ‘φτερά’ και μαζί η ευκαιρία για να περάσει η
Ομόνοια μόνη στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας. Αρχί-
ζοντας από το αγωνιστικό κομμάτι είναι όντως απαράδεκτο
να προηγείσαι με 2-0 μέχρι το 90΄ και να υποτιμάς τον αντί-
παλο σε τέτοιο σημείο παρά το ότι γνωρίζεις πως ο Ερμής
είναι η ομάδα με τους περισσότερους βαθμούς στα τελευ-
ταία λεπτά… Η ευθύνη βαραίνει ασφαλώς και την τεχνική
ηγεσία που για πολλοστή φορά κάνει λανθασμένες επιλογές
κατά τη διάρκεια του αγώνα (αλλαγές που δεν βοηθούν).
Στο άλλο στρατόπεδο του Ερμή, οι ‘φτεροπόδαροι’ κατάφε-
ραν να πάρουν τον ένα βαθμό στις καθυστερήσεις και να
διατηρηθούν για ακόμα μια αγωνιστική μέσα στην πρώτη
εξάδα. Επόμενος αντίπαλος για τους πράσινους είναι η Ανα-
γέννηση Δερύνειας μέσα στο ΓΣΠ και για τον Ερμή ο
ΑΠΟΕΛ στο ‘Αντώνης Παπαδόπουλος’.
Παρελθόν ο Εμανουέλ

Η ισοπαλία και με τη Νέα Σαλαμίνα ήταν αυτή που τέλει-
ωσε τον Πέδρο Εμανουέλ από τον Απόλλωνα. Ο Αγκολέζος
τεχνικός πλήρωσε το μάρμαρο και πλέον ψάχνει για νέα πο-
δοσφαιρική στέγη. Το παιχνίδι με τον συμπολίτη τους Άρη
κοιτάζουν στον Απόλλωνα, αν και μετά από τρεις σερί ισο-
παλίες (όλες με σκορ 1-1) επιδιώκουν την επιστροφή στις
νίκες. Το να παίρνεις ένα βαθμό από τον Απόλλωνα στο Τσί-
ρειο και να μην είσαι ευχαριστημένος αυτό λέει πολλά. Ο
λόγος για τη Νέα Σαλαμίνα, η οποία έφυγε από τη Λεμεσό
με τον βαθμό της ισοπαλίας, ενώ θα μπορούσε ακόμα να
πάρει και το τρίποντο. Επόμενος αντίπαλος για την ομάδα
της Αμμοχώστου είναι με την Ανόρθωση, που είναι και το
ντέρμπι της 15ης αγωνιστικής.
5η νίκη στο Δασάκι ο Εθνικός

Ο Εθνικός Άχνας ήταν ο μεγάλος νικητής στο παιχνίδι
απέναντι στην ΑΕΖ με 3-1. Η ομάδα της Άχνας έκανε ονει-
ρικό ξεκίνημα, σημειώνοντας τρία γκολ στο πρώτο δεκάλε-
πτο. Αυτή ήταν η 5η νίκη για τον Εθνικό στο φετινό πρωτά-
θλημα, που έφτασε στους 17 βαθμούς. Μάλιστα ο Εθνικός
αξιοποιεί με τον καλύτερο τρόπο την έδρα του και δεν είναι
τυχαίο που και οι πέντε νίκες σημειώθηκαν στο Δασάκι. Επό-
μενος αντίπαλος του Εθνικού είναι η ΑΕΚ στη Λάρνακα. Η
ΑΕΖ θα αναμετρηθεί εντός έδρας με την Καρμιώτισσα.
Ένα σου, ένα μου και 3-3

Δεν είχε νικητή η αναμέτρηση Καρμιώτισσας – Άρη, είχε
όμως έξι γκολ, τα οποία… μοιράστηκαν σε στυλ… ένα σου,
ένα μου για να συμβιβαστούν στην χορταστική ισοπαλία 
3-3. Το παιχνίδι ήταν αρκετά καλό, είχε μπόλικο σασπένς και
ενδιαφέρον ως το… τέλος. Ο Άρης προηγήθηκε με 0-1 και 

1-2, όμως οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν και μάλιστα προηγή-
θηκαν στο σκορ με 3-2 μέχρι και το 83΄, για να ισοφαρίσουν
σε 3-3 με πέναλτι.
ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Άπιαστη η ‘Αθάνατη’

Το φινάλε του πρώτου γύρου στο πρωτάθλημα Β΄ Κατη-
γορίας βρίσκει την Αλκή Ορόκλινης στην κορυφή της βαθ-
μολογίας και με αρκετή διαφορά από τις ομάδες που την
ακολουθούν. Συγκεκριμένα η ‘Αθάνατη’ έχει 37 βαθμούς,
δώδεκα νίκες και μία  ισοπαλία και είναι και η μοναδική
ομάδα αήττητη στο πρωτάθλημα. Νέο θύμα της αυτή τη
φορά, που έδωσε συνέχεια στην πορεία της προς τον τίτλο
και την άνοδο στα ‘σαλόνια’, επικρατώντας του ΘΟΪ Λακα-
τάμιας με 0-1.

Στο Μακάρειο διεξήχθη ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι το οποίο
όμως δεν ανέδειξε νικητή. Ο Ολυμπιακός Λευκωσίας και η
Πάφος συμβιβάστηκαν στην ισοπαλία (2-2), ένα αποτέλε-
σμα που δεν ικανοποιεί καμία ομάδα, αφού και οι δύο έχασαν
την ευκαιρία να εκμεταλλευτούν το αποτέλεσμα του ντέρμπι
Παραλίμνι – Αγία Νάπα που επίσης εξήλθε ισόπαλο 1-1.

Η Πάφος είναι μόνη στην 2η θέση με 28 βαθμούς, ακο-
λουθεί η Ένωση Παραλιμνίου με 24 βαθμούς, ενώ τώρα την
3η θέση μοιράζονται η Αγία Νάπα και ο Οθέλλος Αθηένου
με 23 βαθμούς. Η ομάδα της Αθηένου συνέχισε την ανοδική
της πορεία από τη μέρα που ανέλαβε τα ηνία της ομάδας ο
Κώστας Σακκάς, αφού με τον νέο προπονητή της στον
πάγκο πέτυχε τρεις συνεχόμενες νίκες που την ανέβασαν
κοντά στους πρωτοπόρους. Κέρδισε εντός έδρας την Πα-
ρεκκλησιά με 2-0. 

Βαθμολογική ανάσα πήρε ο Ακρίτας Χλώρακα, ο οποίος
δραπέτευσε με το διπλό από την έδρα του ΑΣΙΛ (0-2). Τέλος
στην Αραδίππου η τοπική Ομόνοια και η ΕΝΑΔ Π. Χρυσο-
χούς έμειναν άσφαιρες (0-0).
Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η Ξυλοτύμπου πέρασε ένα δύσκολο εμπόδιο, αφού κέρ-
δισε εκτός έδρας τον Ηρακλή Γερολάκου με 1-2 και κράτησε
την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με 30 βαθμούς. Την
2η θέση την μοιράζονται ο Χαλκάνορας και ο Διγενής Ορό-
κλινης με 27 βαθμούς. Η ομάδα του Ιδαλίου κέρδισε εντός
έδρας με 3-2 την ΑΕΝ και η Ορόκλινη επίσης εντός έδρας
την ΕΝΥ Διγενή με 2-1.

Εθνικός Λατσιών και Ορμήδεια, σημείωσαν νέες νίκες και
κράτησαν την 4η και 5η θέση αντίστοιχα. Ο Εθνικός κέρδισε
την Πέγεια 1-0 και η Ορμήδεια ‘δάμασε’ εκτός έδρας την
ΜΕΑΠ Π. Χωρίου με 0-1, που είχε σαν αποτέλεσμα η ηττη-
μένη να πέσουν στην 6η θέση με 19 βαθμούς. 

Σπουδαία εκτός έδρας νίκη πέτυχε η Ολυμπιάδα Λυμπιών
που νίκησε την Ελπίδα Ξυλοφάγου με 0-1 και βελτίωσε ση-
μαντικά τη βαθμολογική της θέση, ανεβαίνοντας για πρώτη
φορά στην 9η θέση με 16 βαθμούς.

Τέλος για την 13η αγωνιστική Λειβαδιακός/Σαλαμίνα με
τον Αχυρώνα έμειναν στην λευκή ισοπαλία (0-0).
ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Πήρε το ντέρμπι ο Ονήσιλος

Το ενδιαφέρον της 13ης αγωνιστικής ήταν το μεγάλο
ντέρμπι μεταξύ των πρωτοπόρων, Ονήσιλου Σωτήρας και
ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου. Νικήτρια η ομάδα της Σωτήρας και μά-
λιστα εκτός έδρας με 0-1, που είχε σαν αποτέλεσμα να ανοί-
ξει η μεταξύ τους ψαλίδα. Συγκεκριμένα ο Ονήσιλος πέρασε
στους 32 βαθμούς και η ΑΠΕΑ παρέμεινε στους 17 βαθμούς. 

Απειλητικά ανέρχονται δύο ομάδες. Ο Κόρνος και ο
ΑΤΛΑΣ Αγλανζτιάς που έχουν 24 βαθμούς και 23 βαθμούς
αντίστοιχα. Ο Κόρνος κέρδισε εντός έδρας το Φρέναρος με
3-2 και οι Αγλαντζιώτες εκτός έδρας (1-3) τον Λένα.

Στην 6η θέση είναι ο Κούρρης με 21 βαθμούς, που επικρά-
τησε εκτός έδρας της ΑΣΠΙΣ Πύλας με 1-3. Με τους ίδιους
βαθμούς είναι και ο Φοίνικας που κέρδισε εντός έδρας τη
Δόξα Παλιομετόχου με 3-2.

Η Αμαθούς κέρδισε τον Σπάρτακο με 3-2 και πέρασε μόνη
στην 5η θέση με 22 βαθμούς. Στο ντέρμπι του πυθμένα, η
Ελπίδα Αστρομερίτη νίκησε την Κολώνη με 2-0 και ανά-
πνευσε βαθμολογικά. n

Σκαρφάλωσε στην κορυφή ο ΑΠΟΕΛ. Νέο στραβοπάτημα η ΑΕΚ. 
Συγκάτοικος και η ΑΕΛ
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Tι είπαν... Tι έγραψαν
Το Κυπριακό βρίσκεται σε κρίσιμο σταυρο-

δρόμι και απαιτούνται τολμηρές αποφάσεις.

Νίκος Αναστασιάδης,

Πρόεδρος της Δημοκρατίας. 

Απομένει ένα τελευταίο μίλι στην επίλυση
του Κυπριακού που για να διανυθεί χρειάζε-
ται η θετική συμβολή της Ελλάδας και της
Τουρκίας.
Σωκράτης Χάσικος,
Υπουργός Εσωτερικών.

Η επίλυση του Κυπριακού προϋποθέτει τον
πλήρη σεβασμό του ευρωπαϊκού κεκτημέ-
νου. 
Προκόπης Παυλόπουλος,
Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Η Ε.Ε. πρέπει να είναι παρούσα στις δια-

πραγματεύσεις για το Κυπριακό.

Φρανσουά Ολάντ,

Πρωθυπουργός της Γαλλίας.

Η χώρα μου είναι έτοιμη να συμβάλει στην
ενίσχυση της ασφάλειας των αραβικών
χωρών του Κόλπου απέναντι στην επιθετι-
κότητα κυρίως του Ιράν.
Τερέζα Μέι,
Πρωθυπουργός της Βρετανίας.

Η απόφαση να ελευθερωθεί η Συρία είναι ει-

λημμένη και το Χαλέπι είναι μέρος της.

Μπασάρ αλ Άσαντ,

Πρόεδρος της Συρίας.

Oι σχέσεις Ε.Ε. - Κούβας δεν θα επηρεα-

στούν από την προεδρία Τραμπ.

Φεντερίκα Μονγκερίνι,

Επικεφαλής Ευρωπαϊκής Διπλωματίας.

Η Αυστρία θα αντιταχθεί στη συνέχιση των
διαπραγματεύσεων για την ένταξη της
Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σεμπάστιαν Κουρτς,

ΥΠΕΞ της Αυστρίας.

μοιράζει εκατομμύρια
βοηθά τον τόπο μας

Tο Kρατικό Λαχείο

Όχι μόνο σε πανευρωπαϊκή αλλά και σε διεθνή κλίμακα
οι κινητοποιήσεις εργαζομένων κατά της λιτότητας

Εντείνονται και μαζικοποιούνται στην
Ευρώπη οι μαχητικές διαμαρτυρίες
των εργαζομένων για στήριξη του πα-

νευρωπαϊκού αιτήματος για  αποκατάσταση
των δικαιωμάτων τους και  αναστολή των
μέτρων λιτότητας που επιβλήθηκαν για την
αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης με
κύριο θύμα τους εργαζόμενους.  

Στην ίδια την έδρα της ΕΕ τις Βρυξέλλες
δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι  στους τομείς
της κοινωνικής πρόνοιας και της υγείας με
επικεφαλής τις  συνδικαλιστικές τους οργα-
νώσεις πραγματοποίησαν μαχητικές οδικές
διαδηλώσεις με αίτημα προς τη Βελγική κυ-
βέρνηση να  μην υπαναχωρήσει στο θέμα
των συμβάσεων για τη  διασφάλιση συνθηκών υγιούς εργα-
σιακού περιβάλλοντος στους χώρους εργασίας και να προ-
σχωρήσει αμέσως στην  αναστολή των καταστροφικών για
τους εργαζόμενους μέτρων λιτότητας. 

Στην Ελλάδα την περασμένη Πέμπτη πραγματοποιήθηκε
πανελλαδική κοινή απεργία των μελών της ΓΣΕΕ και της
ΑΔΕΔΥ όπως  και απεργία από το ΠΑΜΕ κατά τρων μέτρων
λιτότητας  της κυβέρνησης που πλήττουν ιδιαίτερα τους ερ-
γαζόμενους. Με μαχητικές διαδηλώσεις στην Αθήνα, τη
Θεσσαλονίκη και άλλες μεγάλες πόλεις  επαναλήφθηκε και
το πάγιο αίτημα για επενδύσεις  στις δημόσιες υπηρεσίες και
για στελέχωση των υπηρεσιών υγείας, κοινωνικής πρόνοιας
και δημόσιας διοίκησης. 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο οι Βοηθοί Διδάσκαλοι πραγματο-
ποίησαν διαδήλωση στον Ντέραμ κατά των σχεδίων της το-
πικής κυβέρνησης για επιβολή νέων  δυσμενών όρων εργα-
σίας. 

Οι κινητοποιήσεις των  εργαζομένων δεν περιορίστηκαν
μόνο στην Ευρώπη αλλά  επεκτάθηκαν και στην αντίπερα
όχθη του Ατλαντικού και  στα πλαίσια εθνικής μέρας δρά-
σης πραγματοποιήθηκαν  κινητοποιήσεις εργαζομένων σε
320 Αμερικανικές πόλεις  Κύριο αίτημα  απολαβές που δεν
θα είναι κάτω των 15 δολαρίων την ώρα και κατοχύρωση
συνδικαλιστικών δικαιωμάτων. Με την ίδια  ευκαιρία οι Αμε-
ρικανοί εργαζόμενοι επανέλαβαν και το αίτημα για πάταξη
της  τεράστιας φοροαποφυγής από πολυεθνικές περιλαμβα-
νομένης και της  Μακτόναλντς, η οποία επίσης δεν  προ-
σφέρει στους εργαζόμενους της  αξιοπρεπείς απολαβές και
δεν τους επιτρέπει συμμετοχή  σε συνδικαλιστική οργάνωση. 

Την  περασμένη βδομάδα  το διεθνές συνδικαλιστικό κί-
νημα εξέφρασε την πλήρη στήριξη  και αλληλεγγύη  του και
στους εργαζόμενους της Κορέας οι οποίοι πραγματοποίησαν
πανεργατική απεργία για στήριξη των αιτημάτων τους για
αξιοπρεπείς απολαβές και εργασιακά δικαιώματα. n

Το ενεργειακό πακέτο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
εντάσσεται στην πολιτική της οικονομίας της αγοράς 
Εξυπηρετεί τους μεγάλους καταναλωτές και όχι τους Ευρωπαίους πολίτες

ΗΕυρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιοϋπαλληλικών
Συνδικαλιστικών Οργανώσεων EPSU χαιρέτισε το
χειμερινό ενεργειακό πακέτο της Ευρωπαϊκής Επι-

τροπής χαρακτηρίζοντας το  φιλόδοξο, συνεκτικό και με
πρόνοιες για το μέλλον σε ότι αφορά το σύστημα  διακυ-
βέρνησης ιδιαίτερα για αποτελεσματικότερο   προγραμματι-
σμό πολιτικής στους τομείς του κλίματος και της ενέργειας. 

Η ΕΡSU προσθέτει ότι είναι σημαντικό τα Κράτη Μέλη να
εμπλέξουν τους κοινωνικούς εταίρους στη διαδικασία εκτί-
μησης των επιπτώσεων των εθνικών ενεργειακών και κλιμα-
τικών προγραμμάτων για το κοινωνικό σύνολο. Τονίζει η
Συνδικαλιστική οργάνωση ότι το πρόγραμμα της Κομισιόν
επηρεάζει ιδιαίτερα τους εργαζόμενους σε παρεμφερείς δρα-
στηριότητες όπως γιθα παράδειγμα των  υδρογονανθράκων.
Η ΕΡSU πιστεύει ότι είναι ανάγκη   να ληφθεί πρόνοια για
τη  δημιουργία πλατφόρμας που θα διευκολύνει συζητήσεις
με τα ενδιαφερόμενα μέρη σε θέματα κατάρτισης του οδικού
χάρτη που θα ακολουθηθεί όπως και  εξειδικευμένων αναγ-
κών. Η στρατηγική επισημαίνει ότι η ενεργειακή πενία είναι
ανερχόμενο χαρακτηριστικό  σε ολόκληρη την Ευρώπη και
τούτο είναι  θέμα με το  οποίο ασχολούνται εντατικά για
πολλά τώρα χρόνια  τόσο η ΕΡSU όσο και οι εμπλεκόμενοι
ακτιβιστές. 

Η ΕΡSU εκφράζει λύπη  για το γεγονός ότι  η  πολιτική
της ΕΕ για την ενέργεια προωθεί λύσεις βασισμένες στην οι-
κονομία της αγοράς οι οποίες  δεν είναι πάντοτε και  οι κα-
λύτερες ή  αποτελεσματικότερες για την επίτευξη  των στό-
χων της Ενεργειακής Ένωσης γιατί  προάγει τα συμφέροντα
μεγάλων  καταναλωτών ενέργειας  αντί τα συμφέροντα των
πολιτών. Μια φιλόδοξη Ενεργειακή ΄Ενωση  οφείλει να λαμ-
βάνει υπόψη ους εργαζόμενους και τις ευπαθείς ομάδες του
πληθυσμού. 

Η ΕΡSU υποστηρίζει τα μέτρα που προβλέπονται στο πα-
κέτο για ενεργειακές  ρυθμίσεις ιδιαίτερα την οδηγία προς
τα Κράτη Μέλη να εφαρμόσουν πολιτική και μέτρα ενεργει-
ακής  επάρκειας στα  νοικοκυριά, τα οποία επηρεάζονται από
την ανεπάρκεια ενέργειας σε συνδυασμό με κοινωνικά στε-
γαστικά μέτρα που ιεραρχούνται  στις προτεραιότητες. Η
ΕΡSU ζητά να διατηρηθούν και όχι να καταργηθούν οι διαρ-
ρυθμισμένες διατιμήσεις  οικιακής  χρήσης  γιατί αυτές απο-
τελούν την καλύτερη προστασία από τις ιδιοτροπίες της
αγοράς. Η δημιουργία Παρατηρητηρίου Ενεργειακής Ανε-
πάρκειας Πενίας και η εφαρμογή μέτρων  δεν είναι αρκετά
για την αντιμετώπιση του προβλήματος σε πανευρωπαϊκό
επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να προχωρήσει
ακόμη ένα βήμα πιο μπροστά και να εφαρμόσει μέσω νομο-
θεσίας   την αρχή του Δικαιώματος στην Ενέργεια  για όλους
τους πολίτες. 

Τέλος η ΕΡSU τονίζει ότι   το ενεργειακό πακέτο της Κο-
μισιόν  καταφανώς προάγει το θέμα της ενέργειας ως θέμα
οικονομίας της αγοράς όπως καταδεικνύεται από την  πρό-
νοια για σταδιακή κατάργηση των ειδικών διατιμήσεων κα-
τανάλωσης ενέργειας από τα νοικοκυριά. Χαιρετίζονται πρό-
νοιες για εμπλοκή των κοινωνικών εταίρων όπως και  ανα-
γνώριση της ανάγκης για δίκαιη μεταβατική περίοδο και για
μέτρα επίλυσης του προβλήματος της ενεργειακής ανεπάρ-
κειας αλλά η συνδικαλιστική πλευρά  διαφωνεί με τη σφαι-
ρική προσέγγιση τους θέματος από την Κομισιόν. Η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή και τα Κράτη Μέλη θα είχαν καλύτερα επι-
τεύγματα αν προωθούσαν ψηλότερες δημόσιες επενδύσεις
για ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών με αποτέλεσμα με-
γαλύτερη αποδοτικότητα σε κρατικά προγράμματα και στον
τομέα της ενέργειας. n


