
Συναδέλφισσες,
Συνάδελφοι,

Βρισκόμαστε στις παραμονές περιόδου  γιορτών και
οι υποχρεώσεις των ημερών, προς την οικογένεια μας
και γενικότερα προς τους δικούς  μας ανθρώπους ευ-

ρύτερα  κρατούν σε δεύτερη μοίρα και σε κάποια αναστολή
τις όποιες ανησυχίες  και τα προβλήματα που μας ταλανί-
ζουν. Καλούμαστε τις μέρες αυτές να αντλήσουμε από  το
πνεύμα των Χριστουγέννων την αισιοδοξία, την πίστη και
την ελπίδα που μας προσφέρουν ότι θα έλθουν καλύτερες
μέρες.

Σε λίγες μέρες αποχαιρετούμε το 2016 για να υποδεχτούμε
το 2017. Κλείνουμε ακόμα ένα χρόνο δοκιμασιών αλλά και
αγώνων σε πολλούς τομείς της ζωής μας. Είχαμε στη χρονιά
που μας αποχαιρετά αρνητικές αλλά και ευοίωνες εξελίξεις.
Στα αρνητικά καταγράφεται η στασιμότητα στις προσπά-
θειες για κατάληξη σε λύση στο εθνικό μας  πρόβλημα, στα
δε θετικά η έξοδος από το μνημόνιο και η δημιουργία προ-
ϋποθέσεων για επάνοδο στην ομαλότητα. 

Αναντίλεκτα οι εξελίξεις στο κυπριακό επισκιάζουν όλα τα
άλλα θέματα που μας απασχολούν.  Ένα θετικό αποτέλεσμα
στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων που θα συμβαδίζει ανά-
μεσα σε άλλα με τις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, θα δημιουργεί νέες προοπτικές όχι μόνο για τον κυ-
πριακό λαό και τον τόπο μας γενικότερα αλλά και ευρύτερα
για την περιοχή μας. Γι’ αυτό και στηρίζουμε τις προσπάθειες
του Προέδρου της Δημοκρατίας  για λύση που θα διασφαλί-
σει για το σύνολο του Κυπριακού λαού συνθήκες σταθερής
προόδου και ευημερίας.

Δυστυχώς οι συνομιλίες  στο Μοντ Πελεράν δεν οδήγη-
σαν στο ποθούμενο αποτέλεσμα.  Και είναι λυπηρό που ως

αποτέλεσμα της  τουρκικής στάσης δεν κατέστη δυνατό να
ολοκληρωθεί μια πολλά υποσχόμενη διαδικασία που θα
άνοιγε το δρόμο για τερματισμό της κατοχής και επανένωση
της πατρίδας μας.  

Οι ελπίδες ανανεώθηκαν μετά τη συμφωνία του Προέδρου
της Δημοκρατίας με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη για νέες εντα-
τικές διαπραγματεύσεις και συνάντηση των δυο ηγετών στη
Γενεύη  με στόχο την  κατάληξη σε συγκλίσεις συμπεριλαμ-
βανομένου και χάρτη για το εδαφικό, με αποκορύφωμα πο-
λυμερή διάσκεψη, στην οποία για πρώτη φορά η Τουρκία θα
παρουσιάσει  θέσεις  για το κορυφαίο θέμα της ασφάλειας
και των εγγυήσεων. 

Όλοι κατανοούμε  ότι το εθνικό μας πρόβλημα τις μέρες
αυτές  περνά μέσα από μια κρίσιμη φάση αποφασιστική για
το μέλλον ης πατρίδας μας και του λαού της. Δεν μας απο-
προσανατολίζουν οι δυσχέρειες. Με προσδοκίες αναμένουμε
εξελίξεις που θα επανατοποθετήσουν την πατρίδα μας και
ολόκληρο το λαό της σε σταθερή  πορεία για ευημερία και
πρόοδο. 

Αναμφίβολα η έξοδος από το μνημόνιο,  τρία χρόνια μετά
την πρωτοφανή λύση του bail in, που οδήγησε σε «κούρεμα»
των μεγάλων καταθέσεων στις τράπεζες, και έναν χρόνο
μετά την άρση των περιορισμών στις κινήσεις κεφαλαίων
που το συνόδευσαν, αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός.  Και
ασφαλώς είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό ότι οι διεθνείς οίκοι
αξιολόγησης καταγράφουν τις θετικές εξελίξεις και τις ευ-
νοϊκές προοπτικές της Κυπριακής οικονομίας. 

Οι θετικές εκτιμήσεις του  Υπουργού Οικονομικών για την
πορεία της οικονομίας, οι οποίες και επιβεβαιώνονται από
τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης και τα Κοινοτικά θεσμικά
όργανα,  μας επιτρέπουν προσδοκία για αποκατάσταση μι-
σθοδοτικών και συνταξιοδοτικών ωφελημάτων. Είναι τούτο
στοιχείο απόδοσης δικαιοσύνης. 

Στις ευχές μας για ευόδωση των κρίσιμων προσπαθειών

των ημερών αυτών για λύση  δίκαιη,  βιώσιμη και λειτουρ-
γική στο εθνικός μας θέμα εντάσσουμε και τις ευχές μας  για
ευοίωνες εξελίξεις και καλές γιορτές για τις ευπαθείς ομά-
δες των συμπολιτών μας, προσφύγων,  εγκλωβισμένων, συγ-
γενών αγνοουμένων. Τους ευχόμαστε να τις μέρες  αυτές της
εορταστικής περιόδου  να γιορτάσουμε  όλοι με χαρά και
προσδοκία με την οικογένεια μας, τα παιδιά μας και τους δι-
κούς μας ανθρώπους. Και να εμπνεύσουμε σε όλους πίστη
και αισιοδοξία για ένα ευοίωνο μέλλον. 

Να θυμηθούμε τις καλές ευχάριστες εμπειρίες του περά-
σαμε σε προηγούμενα  χρόνια και να κτίσουμε σ’ αυτές αι-
σιοδοξία για τα επερχόμενα. 

Ο νέος χρόνος που θα έλθει  να είναι χρόνος φωτισμένος
από μια λύση στο εθνικό μας πρόβλημα και με εξελίξεις που
θα συμβάλουν σε ανάπτυξη, ευημερία  και μεγάλες προ-
οπτικές για το μέλλον των παιδιών μας.  

Με αυτές τις σκέψεις εύχομαι σε όλους σας Χαρούμενα
Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο τον Καινούριο Χρόνο με
υγεία και οικογενειακή ευτυχία. n
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ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ

Αγαπάς την Κύπρο;

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

Μήνυμα του Γενικού Γραμματέα για τις γιορτές

Σε τρικυμιώδη περίοδο αφήνει την Ευρώπη
το 2016 ανοίγοντας το δρόμο για πιο αστα-
θές και αβέβαιο.   σελ. 3

Κίνδυνοι και αγωνίες για την Ευρώπη το 2017

Η Ιρλανδία επέκρινε την Κομισιόν
για υπέρβαση εξουσιών γιατί ζήτησε
από την Apple να καταβάλει 13 δισ σε
μη καταβεβλμένους χώρους.   σελ. 11

Ιρλανδικά «πυρά» κατά Κομισιόν 
για την Apple

Πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής
των Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας
ως επιβράβευση της καλλιτεχνικής δημι-
ουργίας.   σελ. 12

Απονεμήθηκαν τα Κρατικά 
Βραβεία Λογοτεχνίας

Αργία για το «Δ.Υ.»
Λόγω της αργίας της 26ης Δε-

κεμβρίου ο «Δημόσιος Υπάλληλος»
δεν θα εκδοθεί την ερχόμενη Τε-
τάρτη 28 Δεκεμβρίου.  Η επόμενη
μας έκδοση θα κυκλοφορήσει τη
μεθεπόμενη Τετάρτη 4 Ιανουαρίου,
2017. 

Ευχόμαστε σε όλους τους συνα-
δέλφους  Καλά  Χριστούγεννα  και
Ευτυχισμένο τον Καινούριο
Χρόνο. 



Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινω-
νιών και Έργων ζητά την υποβολή δή-
λωσης ενδιαφέροντος από άτομα ή

εταιρείες που διαθέτουν προς ενοικίαση οι-
κοδομή στην Επαρχία Λευκωσίας, συνολι-
κού εμβαδού 200τ.μ. περίπου με απόκλιση
±3%, για τη στέγαση προσωπικού του
Υπουργείου, για περίοδο που δεν υπερβαίνει
τα 5 (πέντε) έτη με δικαίωμα παράτασης από
μέρους του Ενοικιαστή για άλλες δύο περιό-
δους 2 (δύο) ετών, χωρίς να αποκλείεται το
ενδεχόμενο, αν τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη
συμφωνούν, της διαπραγμάτευσης για μα-
κροχρόνια ενοικίαση, ενοικιαγορά ή αγορά.
Η οικοδομή πρέπει να είναι έτοιμη για πα-
ράδοση άμεσα ή εντός ενός μηνός από την
ημερομηνία υποβολής ενδιαφέροντος. 

Η οικοδομή θα πρέπει να έχει κατασκευα-
στεί το 2000 ή μεταγενέστερα. Ο ιδιοκτήτης

της οικοδομής πρέπει να έχει εξασφαλισμέ-
νες όλες τις απαιτούμενες κατά Νόμο άδειες
ή να μπορεί να τις εξασφαλίσει για ενοικίαση
και γραφειακή χρήση , και να έχει εμβαδόν
γραφειακών και άλλων χώρων 200 τ.μ. (συμ-
περιλαμβανομένων των διαδρόμων διακίνη-
σης και υπηρεσιών). Οι απαιτούμενες άδειες
πρέπει να έχουν εξασφαλισθεί πριν την πα-
ράδοση του κτιρίου ή σε καθορισμένη χρο-
νική περίοδο που έπεται της ημερομηνίας
παράδοσης του κτιρίου. Σε περίπτωση κω-
λύματος εξασφάλισης των αναγκαίων
αδειών ο μισθωτής έχει το δικαίωμα άμεσης
διακοπής/τερματισμού της σύμβασης.

Το σύνολο των εργαζομένων ανέρχεται
στους δώδεκα περίπου. Η οικοδομή πρέπει
να παρέχει δυνατότητα πρόσβασης σε άτομα
με αναπηρία, να διαθέτει ανελκυστήρα, κλι-
ματισμό και δομημένη καλωδίωση για σκο-

πούς λειτουργίας δικτύων επικοινωνίας ηλε-
κτρονικών υπολογιστών, να υπάρχει η δυνα-
τότητα εγκατάστασης τέτοιας καλωδίωσης
σε όλους τους εργασιακούς χώρους, σύ-
στημα πυρασφάλειας και πυρανίχνευσης
όπως και ελέγχου πρόσβασης, δηλαδή όλες
τις αναγκαίες ηλεκτρομηχανολογικές εγκα-
ταστάσεις. 

Η οικοδομή πρέπει να διαθέτει επίσης
επαρκή αριθμό χώρων στάθμευσης για τις
ανάγκες του προσωπικού (τρεις χώρους),

καθώς και χώρους στάθμευσης επισκεπτών,
δηλαδή χώρων με εύκολη πρόσβαση στο
κοινό. Η οικοδομή θα πρέπει να είναι σε
ακτίνα μέχρι 500 μέτρα από το Υπουργείο
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Με τη δήλωση ενδιαφέροντος να υποβλη-
θούν σχετικά αντίγραφα και να αναφερθεί το
προτεινόμενο ενοίκιο ανά τετραγωνικό
μέτρο (€/τ.μ.) για γραφειακούς και αποθη-
κευτικούς χώρους, το οποίο θα εξετασθεί και
καθορισθεί από την αρμόδια Επιτροπή. n
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ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
Ο Ανδρέας Χριστοδούλου, Λειτουργός Ευ-

ρωπαϊκών Υποθέσεων Α΄, Βουλή των Αντι-
προσώπων, προάγεται στη θέση Ανώτερου
Λειτουργού Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, από
την 1η Δεκεμβρίου 2016.
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

Ο Ανδρέας Ηρακλέους, Νοσηλευτικός
Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος,
Υπουργείο Υγείας, παραιτήθηκε από τις 5
Δεκεμβρίου 2016.
ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ

Ο Χαράλαμπος Κογκορόζης, Δασικός Λει-
τουργός, 1ης Τάξης, αφυπηρέτησε από την
1η Δεκεμβρίου 2016.

Ο Μάριος Φρίξου, Δεσμοφύλακας, Φυλα-
κές, αφυπηρέτησε από τις 5 Νοεμβρίου 2016.

Ο Ανδρέας Σελίπας, Ανώτερος Λειτουργός
Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφυπηρέτησε
από την 1η Δεκεμβρίου 2016.

Ο Δημοσθένης Ιακώβου, Επόπτης Μαν-
δρών Κεντρικού Σφαγείου Κοφίνου, Υπουρ-
γείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, αφυπηρέτησε από την 1η Δε-
κεμβρίου 2016.
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΛΙ-
ΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟ-
ΓΙΑΣ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μια κενή μό-
νιμη θέση Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/Τμή-
ματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δη-
μόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Ενδοκρι-
νολογίας. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού
και Προαγωγής). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική
Κλίμακα: Α15(i): €47.406, 49.325, 51.244,
53.163, 55.082, 57.001, 58.920. 
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗ-

ΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟ-
ΛΟΓΙΑΣ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για δύο κενές μό-
νιμες θέσεις Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/
Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες
Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Καρ-
διολογίας. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού
και Προαγωγής). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική
Κλίμακα: Α15(i): €47.406, 49.325, 51.244,
53.163, 55.082, 57.001, 58.920. 
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΛΙ-
ΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟ-
ΓΙΑΣ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μια κενή μό-
νιμη θέση Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/Τμή-
ματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δη-
μόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Ρευμα-
τολογίας. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού
και Προαγωγής). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική
Κλίμακα: Α15(i): €47.406, 49.325, 51.244,
53.163, 55.082, 57.001, 58.920. 

Σημειώνεται ότι αναφορικά με τη μισθο-
δοσία αυτών που θα διοριστούν/προαχθούν
στις πιο πάνω θέσεις εφαρμόζονται οι πρό-
νοιες των περί της μη Παραχώρησης Προ-
σαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων
στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Ερ-
γοδοτουμένων και στις Συντάξεις των Συν-
ταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του
Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμων του
2011 έως 2014. 

Η δημοσίευση των πιο πάνω κενών θέ-
σεων γίνεται ύστερα από την απόφαση του
Υπουργικού Συμβουλίου και τη μετέπειτα
γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογι-
σμού, για εξαίρεσή της από τις πρόνοιες των
περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών

Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δη-
μόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του
2013 έως 2015.

Λεπτομέρειες για τις πιο πάνω θέσεις στην
Επίσημη Εφημερίδα της 16ης Δεκεμβρίου
2016.

Οι αιτητές για τις πιο πάνω κενές θέσεις
πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης:

Νοείται ότι σύμφωνα με την επιφύλαξη
του άρθρου 31 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας
Νόμων του 1990 έως 2015 "το Υπουργικό
Συμβούλιο μπορεί να επιτρέψει σε ειδική πε-
ρίπτωση, για εξυπηρέτηση του δημόσιου
συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι
πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλλει αίτηση
για διορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις των
Νόμων αυτών και σε περίπτωση επιλογής
του, αυτό μπορεί να διοριστεί –

(α) Με σύμβαση για ορισμένο χρονικό
διάστημα, ή

(β) πάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν λόγω
πρόσωπο είχε απασχοληθεί στη δημόσια
υπηρεσία με σύμβαση για περίοδο όχι μι-
κρότερη από τέσσερα χρόνια".

Αιτήσεις να υποβληθούν στην ΕΔΥ όχι αρ-
γότερα από τις 9 Ιανουαρίου 2017. 

Αιτήσεις από μέρους δημόσιων υπαλλή-
λων θα πρέπει να υποβληθούν μέσα στην
προθεσμία που καθορίζεται στη δημοσίευση,
απευθείας στο Γραφείο της Επιτροπής Δημό-
σιας Υπηρεσίας, με κοινοποίηση στους οι-
κείους Προϊσταμένους των Τμημάτων στα
οποία υπηρετούν. 

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Γίνονται δεκτές αιτήσεις στην Αστυνομία

Κύπρου (από Άνδρες και Γυναίκες), για πλή-
ρωση 210 κενών θέσεων Αστυφυλάκων και

40 κενών θέσεων Πυροσβεστών. Οι θέσεις
είναι Πρώτου Διορισμού. Εγκεκριμένη Μι-
σθοδοτική Κλίμακα: Α3: €11.055, 11.166,
11.277, 11.614, 11.969, 12.324, 12.679,
13.034, 13.509, 14.022, 14.535, 15.048, 15.561
Α5: €11.773, 12.265, 12.757, 13.309, 14.020,
14.731, 15.442, 16.153, 16.864, 17.575,
18.286, 18.997, 19.708 και Α7(ii): €16.591,
17.420, 18.249, 19.078, 19.907, 20.736,
21.565, 22.394, 23.223, 24.052, 24.881,
25.710, 26.539 (Συνδυασμένες Κλίμακες).
Σημειώνεται ότι αναφορικά με τη μισθοδο-
σία αυτών που θα διοριστούν εφαρμόζονται
οι πρόνοιες των περί της μη Παραχώρησης
Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων
στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Ερ-
γοδοτουμένων και στις Συντάξεις των Συν-
ταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του
Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμων του
2011 έως 2014. Στη μισθοδοσία, προστίθεν-
ται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που
έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, κα-
ταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα
με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυ-
βέρνηση από καιρό σε καιρό.

Η δημοσίευση των εν λόγω θέσεων γίνε-
ται ύστερα από την απόφαση του Υπουργι-
κού Συμβουλίου και τη μετέπειτα γραπτή
συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επι-
τροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού,
για εξαίρεσή τους από τις πρόνοιες των περί
της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέ-
σεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δη-
μόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του
2013 έως (Αρ. 2) του 2014. 

Λεπτομέρειες για καθήκοντα και ευθύνες
και απαιτούμενα προσόντα στην Επίσημη
Εφημερίδα της 16ης Δεκεμβρίου 2016. Στην
ίδια δημοσίευση λεπτομέρειες και για την
υποβολή αιτήσεων και άλλα προαπαιτού-
μενα. 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) 

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

H προσφορά του Ιπποκράτειου για δωρεάν PSA τεστ προστάτη
Υπενθυμίζουμε την προσφορά του Ιπποκράτειου Ιδιωτικού Νοσοκομείου προς 100 δη-

μοσίους υπαλλήλους ηλικίας άνω των 50 ετών για δωρεάν PSA τεστ για τον προστάτη.
Τα τεστ θα γίνουν σε δύο περιόδους, την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2017 και την Τετάρτη
18 Ιανουαρίου 2017 στις 10-12 π.μ. και 4-6μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι να επικοινωνήσουν με τις συν. Νάσω Κασουλίδου και
Στάλω Μιχαήλ στα τηλ. 22844457 και 22844449 αντίστοιχα για να τους δοθεί ειδικό κου-
πόνι που θα παρουσιάσουν στο Ιπποκράτειο για την εξέταση. n

Ζητείται κτήριο για ενοικίαση στη Λάρνακα 
για προσωπικό Υπουργείου Μεταφορών
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Aπόψεις και σχόλια
Κίνδυνοι και αγωνίες για την Ευρώπη το
2017

Στην πλέον τρικυμιώδη πολιτική περίοδο
αφήνει το 2016 την Ευρώπη, ανοίγοντας τον

δρόμο σε ένα πολύ
πιο ασταθές και αβέ-
βαιο 2017. Είναι προ-
φανές ότι η Ευρώπη
διέρχεται ένα επικίν-
δυνο υπαρξιακό
σταυροδρόμι, όπου
κανείς δεν μπορεί να
προβλέψει το μέλλον,
μέσα σε ένα κλίμα
ταχείας αποδόμησης

των μεταπολεμικών συστημάτων και αναδό-
μησης του παγκόσμιου σκηνικού. Είναι πολ-
λοί οι παράγοντες ανησυχίας και αγωνίας
για την πορεία, τον χαρακτήρα και τον ρόλο
της Ευρώπης μετά το 2017.

Ο πρώτος παράγων αστάθειας και αβεβαι-
ότητας είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες φαί-
νεται να αλλάζουν ρότα, υπό μια νέα ηγεσία
και πολιτική αντίληψη για τη συνοχή, την
αλληλοϋποστήριξη και αλληλοεξάρτηση του
δυτικού κόσμου. Ο υπερσυντηρητισμός, η
εσωστρέφεια και οι αποστάσεις από την Ευ-
ρώπη, στο πλαίσιο μιας νέας στρατηγικής,
εγκυμονούν κινδύνους που δεν ξέρουμε
ποιες αλυσιδωτές συνέπειες μπορεί να προ-
καλέσουν. Ακόμη και το γεγονός ότι οι Ηνω-
μένες Πολιτείες διατηρούν τη στιγμή αυτή
ένα προβάδισμα στους ρυθμούς ανάπτυξης,
ενώ η Ευρώπη παραμένει καθηλωμένη οικο-
νομικά, σημαίνει ότι τα κεφάλαια και οι
επενδύσεις θα φεύγουν από τη μια μεριά του
Ατλαντικού και θα πηγαίνουν στην άλλη.

Ο δεύτερος παράγων είναι ότι η Γηραιά
Ηπειρος υποδέχεται τη νέα χρονιά πολιτικά
ακρωτηριασμένη, μετά την απόφαση των
Βρετανών να βγάλουν τη χώρα τους από την
Eυρωπαϊκή Ενωση. Δεν είναι μόνο ότι για
πρώτη φορά η Ευρώπη εμφανίζεται διασπα-
σμένη, είναι επίσης ότι η Βρετανία αποτε-
λούσε έναν από τους ισχυρότερους πυλώνες
ασφάλειας μαζί με τη Γαλλία. Η εξέλιξη αυτή
είναι βέβαιο ότι αποδυναμώνει το ευρωπαϊκό
οικοδόμημα και καθιστά κενή ουσίας κάθε
κοινή γραμμή άμυνας και εξωτερικής πολιτι-
κής. Η Ευρώπη γεωπολιτικά μειώνεται από
πλευράς επιρροής και ρόλου στη διεθνή
σκακιέρα.

Ο τρίτος πολύ σοβαρός λόγος, ο οποίος
επιτείνει τις αβεβαιότητες για το μέλλον,
είναι ότι δεν υπάρχει εντέλει μία, ενιαία,
ισχυρή οντότητα. Συμπεριλαμβανομένης και
της απίστευτης αδυναμίας της να ξεπεράσει
μια οικονομική κρίση οκτώ χρόνων, η οποία
έχει τσακίσει τις κοινωνίες του Νότου, η Ευ-
ρώπη δείχνει να μην μπορεί να καθορίσει ή
να συνδιαμορφώσει εξελίξεις καθοριστικές
στην αλυσίδα των συστημικών γεγονότων,
τα οποία μεταβάλλουν τον κόσμο. Δεν
υπάρχει καμία διασφαλισμένη κοινή πορεία
την ώρα που τα πράγματα τρέχουν, αυτό
είναι το δυστύχημα… Η Ευρώπη δεν έχει
καν ολοκληρώσει την τραπεζική ένωση,
πόσο μάλλον τη δημοσιονομική ένωση κ.ο.κ.

Ο τέταρτος παράγων είναι το βαθιά διχα-
στικό κλίμα που κυριαρχεί στην πολιτική
αρένα. Οι έντονες αμφισβητήσεις πλέον της
ευρωπαϊκής ενοποίησης από μια σειρά πολι-
τικών δυνάμεων, σε όλο σχεδόν το γεωγρα-
φικό πλάτος της Γηραιάς Ηπείρου, έχουν
αναδειχθεί σε ζήτημα μείζον και καθορι-
στικό. Ένα βαθιά ασταθές περιβάλλον, που
ξεκινάει από την κυβερνητική ρευστότητα
στην Ιταλία, την Ισπανία ακόμη, την τεντω-
μένη κλωστή στην Ελλάδα, την έξαρση των
λαϊκιστικών και εθνικιστικών κινημάτων, τα
οποία απειλούν έως και την προοπτική της
Γαλλίας. Η Ευρώπη βρίσκεται στα όρια ενός
υπαρξιακού αδιεξόδου. Και το 2017, είναι ως
γνωστόν μια εκλογική χρονιά για τα μεγα-
λύτερα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης! Το σκη-
νικό γίνεται επικίνδυνο, εάν συνυπολογί-
σουμε ότι εκτός από τις αντιθέσεις που οξύ-
νονται σε οικονομικό επίπεδο, αναπτύσσεται
και το καυτό μεταναστευτικό πρόβλημα.

Γιάννης Κοτόφωλος,
«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», 11.12.2016

l Όντως η Ευρώπη βρίσκεται σε υπαρξιακή
κρίση. 
 

?

Η πολιτική σταθερότητα ως οπτασία
Υπάρχει μια σειρά από μέτωπα όπου κρί-

νεται η πορεία της οικονομίας, του τόπου και
συνολικά η τύχη της χώρας μας. Ένα μέτωπο
είναι οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Αυτές θα
έπρεπε εξ αρχής να μην τις αντιμετωπίζουμε
ως επιβολή των εταίρων και δανειστών μας,
αλλά ως πρόκληση αμιγώς δική μας. Στην

οποία, αν ανταποκρι-
νόμασταν εγκαίρως,
θα είχαμε αποφύγει
την κρίση, αλλά και
τη μακρόσυρτη διάρ-
κειά της. Τούτο το
αντελήφθησαν η Ιρ-
λανδία, η Ισπανία, η
Πορτογαλία και η
Κύπρος. Αφήνοντας

έτσι σύντομα πίσω τους τα χειρότερα.
Ένα επόμενο μέτωπο αφορά στο να είναι

η χώρα αξιόπιστη σε όσα δεσμεύεται έναντι
των δανειστών της. Όχι να τους εξαπατά. Με
αποτέλεσμα γενικευμένη δυσπιστία και πρό-
σθετους ελέγχους. Για να φθάσουμε εδώ που
είμαστε σήμερα.

Υπάρχει όμως και ένα τρίτο κρίσιμο μέ-
τωπο το οποίο δεν είναι οικονομικό. Όμως
επιδρά καταλυτικά στην οικονομία. Αυτό το
μέτωπο είναι η ζωτική ανάγκη πολιτικής
σταθερότητας. Τούτη μάλιστα αποκτά
ακόμη μεγαλύτερη σημασία, όταν η οικονο-
μία μιας χώρας είναι εύθραυστη και βρίσκε-
ται σε περιδίνηση. Αν υπάρχει πολιτική στα-
θερότητα, μπορεί να εφαρμοστεί, με στοιχει-
ώδη διάρκεια, μια συγκροτημένη οικονομική
πολιτική. Με αρχή, μέση και τέλος. Η πιο βα-
σική προϋπόθεση για να υπάρξει η αναγκαία
σταθερότητα, είναι, με τη σειρά της, η πα-
ρουσία μιας κουλτούρας συναίνεσης. Έτσι,
πολιτικές επιλέγονται και εφαρμόζονται
χωρίς ακραίες συγκρούσεις και χωρίς διαρ-
κείς κυβερνητικές αλλαγές. Χωρίς αλλεπάλ-
ληλες εκλογικές αναμετρήσεις.

Η χώρα μας ειδικά, μετά από έναν κύκλο
αναπόφευκτων υφεσιακών πολιτικών λιτό-
τητας, καλείται να περάσει σε φάση ανάπτυ-
ξης. Με τη σειρά της η ανάπτυξη, όλοι πλέον
το κατανοούμε, προϋποθέτει την προσέλ-
κυση επενδύσεων και μάλιστα ξένων. Τι απο-
ζητούν όμως οι επενδυτές για να αναλάβουν
το επιχειρηματικό τους ρίσκο; Σταθερότητα
και στοιχειώδη προβλεψιμότητα σε όλα τα
επίπεδα: Από το φορολογικό σύστημα έως
το πολιτικό πεδίο. Ειδικά το τελευταίο, που
είναι και το πιο ανεξέλεγκτο, καθώς άλλα
πεδία ρυθμίζονται νομοθετικά, μπορεί να
εκτινάξει στα ύψη την ανασφάλεια των
επενδυτών. Οι αλλεπάλληλες αλλαγές στο
πολιτικό πεδίο, δύσκολα δεν θα φέρουν ανα-
τρεπτικές εκπλήξεις. Με συνέπεια πρόσθετη

ανασφάλεια. Ειδικά σε χώρες (όπως η δική
μας) με αδύναμους θεσμούς.

Το πρώτο πράγμα που καλούνται να ειση-
γηθούν σύμβουλοι-αναλυτές «πολιτικού ρί-
σκου» σε επενδυτές είναι το πόσο πιθανό
παρουσιάζεται το να ανατραπούν τα υπάρ-
χοντα δεδομένα. Και με πόση ταχύτητα. Οι
αλλεπάλληλες εκλογές και οι συχνές κυβερ-
νητικές αλλαγές συνυπολογίζονται ως πα-
ράγοντες αστάθειας. Ο δείκτης πόλωσης και
η απουσία συναίνεσης είναι πρόσθετοι πα-
ράγοντες ανασφάλειας. Και στη χώρα μας, ο
δείκτης πόλωσης είναι στο κόκκινο όλη την
περίοδο της οικονομικής κρίσης. Ο Γιώργος
Παπανδρέου (προσωπικά ανερμάτιστος ως
πρωθυπουργός) μάταια προσδοκούσε στοι-
χειώδη συναίνεση από τον Σαμαρά. Το ίδιο
υπέστη ο Σαμαράς από τον Τσίπρα. Τώρα το
υφίσταται ο Τσίπρας από τον Μητσοτάκη.
Σαμαράς και Τσίπρας προκάλεσαν πρόωρες
εκλογές, που μπορούσαν να αποφευχθούν.
Ουδείς πρωθυπουργός της κρίσης υπήρξε
πραγματικός μεταρρυθμιστής. Όλες οι αντι-
πολιτεύσεις υπήρξαν ανεύθυνες. Όλοι τρο-
φοδότησαν και τροφοδοτούν την πολιτική
αστάθεια.

Το μόνο ευτύχημα είναι ότι οι φανατικοί
οπαδοί λιγοστεύουν και δεν ντοπάρονται
εύκολα. Αποζητούν τη σταθερότητα. Φυ-
σικά, το αντίστροφο ισχύει στους κομματι-
κούς μικρόκοσμους. Ειδικά όλες οι αντιπο-
λιτεύσεις καταστροφολογούν και ζητούν
πρόωρες εκλογές, που από μόνες τους είναι
καταστροφικές για τη χώρα. Οι Ευρωπαίοι
προσεύχονται τώρα να μη γίνουν εκλογές.
Αν συμβούν, θα καταστρέψουν τα λίγα βή-
ματα προόδου και θα πείσουν τους εταίρους
και επενδυτές πως το εγχώριο πολιτικό προ-
σωπικό είναι αδιόρθωτο. Κανένας πολιτικός
αρχηγός δεν διδάσκεται τίποτα. Είναι δέ-
σμιοι του κομματικού μηχανισμού που ζητά
συγκρούσεις και πάλι συγκρούσεις. Η οικο-
νομία λοιπόν θα είναι το μόνιμο θύμα της
πολιτικής. Η πολιτική ελίτ θα λειτουργεί
αποσταθεροποιητικά. Και η πολιτική σταθε-
ρότητα, που είναι το οξυγόνο της χώρας, θα
αποτελεί οπτασία στην απέραντη κομματική
έρημο του τόπου.

Γιάννης Λούλης,
«ΗΜΕΡΗΣΙΑ»,  19.12.2016

l Η Ελλάδα πρώτιστα χρειάζεται σταθε-
ρότητα.

Συνεδρίες Εκτελεστικής Γεν. Συμβουλίου 2017

Στα πλαίσια των σχετικών προνοιών
του Καταστατικού μας οι τακτικές συ-
νεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτρο-

πής κατά τη διάρκεια του 2017 θα πραγμα-
τοποιηθούν μια φορά το μήνα ημέρα Δευ-
τέρα στις 23 Ιανουαρίου, 20 Φεβρουαρίου,
20 Μαρτίου, 24 Απριλίου, 22 Μαίου, 26 Ιου-
νίου, 17 Ιουλίου, 21 Αυγούστου, 18 Σεπτεμ-
βρίου, 23 Οκτωβρίου, 20 Νοεμβρίου και 18
Δεκεμβρίου. 

Οι τακτικές συνεδριάσεις του Γενικού Συμ-
βουλίου σύμφωνα και με τις σχετικές κατα-
στατικές πρόνοιες θα πραγματοποιηθούν
κατά το 2017 κάθε τέσσερις μήνες την τε-
λευταία Τρίτη των μηνών Ιανουαρίου, Μαίου
και Σεπτεμβρίου, συγκεκριμένα την 31η Ια-
νουαρίου, την 30ή Μαίου και την 26η Σε-

πτεμβρίου. 
΄Εκτακτες συνεδρίες των δυο Σωμάτων θα

συγκαλούνται οποτεδήποτε τούτο κρίνεται
αναγκαίο και τα μέλη τους θα ειδοποιούνται
ανάλογα.  

Οι συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτρο-
πής θα πραγματοποιούνται στα Κεντρικά
Γραφεία της Οργάνωσης μας στην Αίθουσα
Συνεδριάσεων στον 5ο όροφο και θα αρχί-
ζουν στις 10 π.μ. 

Οι συνεδριάσεις του Γενικού Συμβουλίου
θα πραγματοποιούνται σε χώρο που θα κα-
θορίζεται με την ημερήσια διάταξη, μέχρι την
επιδιόρθωση του αμφιθέατρου τους οικήμα-
τος της Οργάνωσης μας στη Λευκωσία και
θα αρχίζουν στις 9 π.μ. n

Καταβλήθηκαν οι συντάξεις 
και επιδόματα Κοιν. Ασφαλίσεων

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοίνωσε
ότι έχουν καταβληθεί στους τραπεζι-

κούς λογαριασμούς των δικαιούχων οι συν-
τάξεις Δεκεμβρίου και η 13η σύνταξη, καθώς
και όλα τα επιδόματα που παραχωρούνται σε
μηνιαία βάση.

Όλες οι συντάξεις του Ταμείου Κοινωνι-
κών Ασφαλίσεων, καθώς και η Κοινωνική
Σύνταξη Δεκεμβρίου έχουν καταβληθεί
στους δικαιούχους στις 15 Δεκεμβρίου 2016,
περιλαμβανομένης της 13ης πληρωμής.

Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα του Δε-
κεμβρίου έχει καταβληθεί στους λογαρια-
σμούς των δικαιούχων στις 15 Δεκεμβρίου

και το Χριστουγεννιάτικο Δώρο που παρα-
χωρήθηκε σε δικαιούχους ΕΕΕ καταβλήθηκε
στις 16 Δεκεμβρίου. Για όσους εκ των δι-
καιούχων εξακολουθούν να λαμβάνουν το
Δημόσιο Βοήθημα με επιταγή, οι σχετικές
επιταγές για το επίδομα Δεκεμβρίου και το
Χριστουγεννιάτικο Δώρο ταχυδρομήθηκαν
στις 12 Δεκεμβρίου, με ημερομηνία αξίας 14
Δεκεμβρίου. Σημειώνεται ότι το Χριστου-
γεννιάτικο Δώρο παραχωρήθηκε με σχετική
Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου σε δι-
καιούχους ΕΕΕ, λήπτες Δημοσίου Βοηθήμα-
τος, στους εγκλωβισμένους καθώς και σε
παιδιά που φοιτούν στο Νηπιαγωγείο, το Δη-
μοτικό και το Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου. n
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Της Ευγενίας Δουβαρά, Ψυχολόγου, MSc Ψυχοπαθολο-
γία παιδιού και εφήβου, Ειδίκευση στη Συστημική -Οι-
κογενειακή θεραπεία

Αγαπημένο μου παιδί,
ελπίζω το γράμμα μου να σε βρίσκει γερό

και δυνατό. Όπως κάθε χρόνο, είμαι στο
πλευρό σου αυτές τις γιορτινές μέρες.

Μπορεί να μην έχουμε συχνή επικοινωνία,
αλλά μαθαίνω τα νέα σου από τους επισκέ-
πτες που φτάνουν εδώ. Θα σου φανεί πε-
ρίεργο, αλλά σε καταλαβαίνω  και σε νιώθω
πάρα πολύ τη φετινή χρονιά. Κάθε μέρα που
ξημερώνει εδώ στη Λαπωνία κάτι νέο μας πε-
ριμένει. Άλλο να σου λέω και άλλο να το
ζεις! Τα ξωτικά βγαίνουν συχνά πυκνά στους
δρόμους και διαδηλώνουν. Αντιστέκονται
στη μείωση των μισθών και διεκδικούν αύ-
ξηση των ωρών δουλειάς. Τον τελευταίο
καιρό το εργαστήρι έχει εικόνα ερειπωμένου
κτιρίου! Το αποτέλεσμα; Όλες οι ετοιμασίες
έχουν μείνει στη μέση κι εγώ είμαι με πίεση
19! Η μπάλα πήρε και τους τάρανδους, που
σήκωσαν το ανάστημά τους. Για πρώτη φορά
στα χρονικά απαιτούν περισσότερα ρεπό και
αυξήσεις μισθών για τα νυχτερινά και έκτα-
κτα!  Έχει και συνέχεια… Η φορολογία στην
εισαγωγή προϊόντων και υλικών έχει πάει
στα ύψη, την ώρα που η εγχώρια παραγωγή

είναι πολύ περιορισμένη. Τις προάλλες,
ήθελα να ετοιμάσω κάτι ξύλινα τρενάκια και
αναγκάστηκα να πάω ο ίδιος στο κοντινό-
τερο δάσος για να κόψω ξύλα. Το διανοείσαι
στην κατάστασή μου; Ο μόνος που χάρηκε
ήταν ο γιατρός μου, που βρήκε ευκαιρία να
κάνει πάλι κήρυγμα για δίαιτα! Γίνονται
αυτά τα πράγματα; Έχεις δει εσύ Αη Βασίλη
σε μέγεθος μικρότερο του XXL;

Τι άλλο να πω… Οι διακοπές ρεύματος
είναι ρουτίνα πια. Όσο για τη θέρμανση, δεν
το συζητώ. Ευτυχώς που η γυναίκα μου προ-
νόησε πέρσι και αγόρασε θερμαινόμενες
κουβέρτες. Μου έχουν λύσει τα χέρια! Φαν-
τάσου με να κυκλοφορώ ριγέ ή εμπριμέ ανά-
λογα με το χρωματάκι που θα μου δώσει να
φορέσω. Έχει πλάκα, γιατί με αυτή την αμ-
φίεση περνάω και απαρατήρητος. Μπορώ να

επιβλέπω τις εργασίες χωρίς να με καταλα-
βαίνει κανείς! Αλλά σε λίγο, δε θα έχει μεί-
νει και κανείς να επιβλέπω. Οι πιο ικανοί τε-
χνίτες μάς εγκαταλείπουν για άλλα εργα-
στήρια, όπως του γερο-Τζεπέτο ή του
Μπομπ του μάστορα, που το ημερομίσθιο
είναι πιο ικανοποιητικό και έχουν καλύτερες
προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης. Και σα
να μην έφταναν όλα αυτά, η τροφή των τα-
ράνδων κοστίζει πάρα πολύ. Οπότε, δεν τους
παίρνω για κοντινές αποστάσεις. Περπατάω
περισσότερο από ποτέ στη ζωή μου! Ό,τι
πρέπει για τα αρθριτικά μου! Βέβαια, θα σου
εκμυστηρευτώ την αμαρτία μου. Πήρε το
μάτι μου κάτι νέα αυτόματα έλκηθρα –νο-
μίζω κινέζικα-, τα οποία θα μου λύσουν το
πρόβλημα. Άντε, όμως, να περιμένω την έγ-
κριση για το κονδύλι!

Συνεπώς, μετά λύπης μου θέλω να σε ενη-
μερώσω ότι δε θα μπορέσω να σου φέρω το
δώρο σου. Έτσι, σκέφτηκα να σου γράψω
αυτό το γράμμα. Αυτό είναι το δώρο μου για
φέτος. Μάθε από κάποιον που έχει πολλές
άσπρες τρίχες και μπόλικη εμπειρία ζωής ότι
τα ωραιότερα πράγματα είναι δωρεάν.
Γι’αυτό, παιδί μου, μοιράσου στιγμές με την
οικογένεια και τους φίλους σου, δες πώς
είναι να προσφέρεις σε όποιον χρειάζεται

βοήθεια, δοκίμασε να επικοινωνήσεις με ει-
λικρίνεια και αυθεντικότητα, να δυναμώσεις
τις σχέσεις με τους γύρω σου, να χαίρεσαι με
καθημερινά πράγματα. Και όλα αυτά, χωρίς
να έχεις στην τσέπη μια. Τότε, πραγματικά
θα ξέρεις ότι γεύεσαι τις ομορφιές της ζωής!

Η ευτυχία δεν έρχεται από τα αντικείμενα
και τις επιτυχίες, αλλά από τον τρόπο που
βλέπουμε τη ζωή. Μίλα στα αγαπημένα σου
πρόσωπα, πες αυτό που πραγματικά χρει-
άζεσαι για να νιώσεις χαρούμενο, πες αυτό
που θες, συγχώρεσε το διπλανό σου, κοίτα
μπροστά, κάνε όνειρα, ζήσε με αγάπη. Η
αγάπη κάνει όλους να ανθίζουν, όπως ο
ήλιος τα φυτά.

Εύχομαι να έχεις για χρονιά γεμάτη ευτυ-
χισμένες στιγμές, δημιουργικότητα, αγάπη
και ευγνωμοσύνη για τα δώρα που σου δίνει
κάθε μέρα η ίδια η ζωή!

Με αγάπη,

Γράμμα από τον Άη Βασίλη!

Γεννόπιττες 
Παραδοσιακά, μεγάλα ψωμιά των Χριστουγέννων. Οι γεν-

νόπιττες διακοσμούνταν συνήθως με σταφίδες ή με διάφορα
«πλουμιά» (σχέ-
δια, μοτίβα). Χα-
ρ ακτηριστικό-
τερο «πλουμί»
ήταν ο σταυρός,
καμωμένος από
λωρίδες ζυμαριού.
Γεννόπιττες ση-
μαίνει πίττες των

Γεννών, δηλαδή των Χριστουγέννων είναι αφιερωμένες στη
γέννηση του Χριστού

Η γεννόπιττα φυλάσσεται σε πανέρι και την κόβουν τα
Χριστούγεννα το πρωί όταν επιστρέψεις από την εκκλησία.
Όταν η γιαγιά Φλουρού ήταν στο χωριό την έκανε κάθε
χρόνο. Τα τελευταία 10 χρόνια δεν την κάνει επειδή την θέση
της πήρε το Christmas cake. Την συνταγή την έχει πάρει από
τη μητέρα της και την διατηρεί αναλλοίωτη μέχρι σήμερα
(Φλουρού Κ. Παρπούνα, 80 ετών από την Λύση).

Υλικά Συνταγής
Εκδοχή Α΄
2 κιλά αλεύρι, 2 φλιτζάνια  ζάχαρη, 3 κουταλάκια  μαστίχα,

3 κουταλάκια κανέλα, 1 κουταλάκι γλυκάνισο, 2 κουταλά-
κια αλάτι, ½ φλιτζάνι λάδι, 2 φακελάκια μαγιά ή προζύμι, 1
κιλό σουσάμι, 1½ φλιτζάνι σταφίδες 

Εκδοχή Β΄
Προζύμι σε μέγεθος πορτοκαλιού, Αλεύρι όσο τραβήσει,

1 ποτήρι ζάχαρη, ½ κουταλάκι τσαγιού αλάτι, 1 κουταλάκι
τσαγιού μαστίχι, 1 κουταλάκι τσαγιού κανέλα, 1 κουταλάκι
τσαγιού γλυκάνισο, Μαστίχι κοπανισμένο, Βανίλια

Ψήσιμο στο φούρνο
Η γεννόπιττα φυλάσσεται σε πανέρι και την κόβουν τα

Χριστούγεννα το πρωί όταν επιστρέψεις από την εκκλησία.
Όταν η γιαγιά Φλουρού ήταν στο χωριό την έκανε κάθε
χρόνο. Τα τελευταία 10 χρόνια δεν την κάνει επειδή την θέση
της πήρε το Christmas cake. Την συνταγή την έχει πάρει από
τη μητέρα της και την διατηρεί αναλλοίωτη μέχρι σήμερα.

Λαόπιττες 
«Στα πιο παλιά χρόνια ετρα-

τάραν τους φιλοξενούμενους
τους. Τις φτιάχναμε όταν είχαμε
περίσσεμα που τη μίλλα του
χοίρου, ειδικά τα Χριστούγεννα
που εβρέθετουν ούλο το σόι.»
(Μαρίνα Κάττου, Βουνί Λεμε-
σού)

Υλικά Συνταγής
1 κιλό αλεύρι, 3 ποτήρια νερό, 1/3 του φλιτζανιού λάδι

(φυστικέλαιο), Λίγο αλάτι (1 κουταλάκι), Μίλλα (λίπος) του
χοίρου, Ζάχαρη ή μέλι ή έψημα

Αρχικά, κοσκινίζω το αλεύρι. Κάνω ένα λακκούι (μία λαγ-
κουβίτσα) στο αλεύρι και βάζω το λάδι. Το ρυζιάζω, δηλαδή
τρίβουμε με τα χέρια μας το αλεύρι μέχρι να  απορροφήσει το
λάδι. Ρίχνω το νερό και προσθέτω ένα κουταλάκι αλάτι και
ζυμώνω. 

Όταν ζυμωθεί καλά το κάνω μπαλούα (μπαλίτσα), το βάζω
σε νάιλον για να μεν ξεράνει, αφήνουμε το να «πνάσει» για
να βγουν τα ζυμοπαρασκευάσματα πιο ωραία. (2 ώρες περί-
που). 

Ανοίγω φύλλα μικρά μικρά περίπου στο μέγεθος μιας πα-
λάμης (20-25cm). Δεν τις τυλίγω, αφήνω τες έτσι ανοικτές
και τηγανίζω τες μέσα σε μπόλικη μίλλα του χοίρου. Μια που
την μια πλευρά τζιαι μια που την άλλη. Όταν ψηθούν τις
βγάζουμε από το τηγάνι και έτσι όπως ένι ζεστές βάζουμεν
τους ζάχαρη ή μέλι που πάνω. Σε άλλα χωριά προτιμούν να
βάζουν έψημα που πάνω που τις λαόπιττες.» 
Άι Βασίλης 
Ψωμί ή πίτα της Πρωτοχρονιάς (βασιλόπιτα). 

Η πίτα αυτή, όπως και οι γεννόπιττες των Χριστουγέννων,
γίνεται με πολλή επιμέλεια και τέχνη. Η διακόσμηση στη βα-
σιλόπιτα είναι συνήθως ένας μεγάλος σταυρός χαραγμένος
από πάνω ή πρόσθετος από ζυμάρι ή ένα ανθρωπάκι από
πάνω, ομοίωμα του αγίου Βασιλείου, ή συνδυασμός του
σταυρού με κύκλους και άλλα σχήματα (Κυπρή και Πρωτο-
παπά 2007, 269).

Το ψωμί αυτό ήταν στρογγυλό και είχε ένα σταυρό που

έφτανε στις τέσσερις άκρες.
Στο μέσο του σταυρού τοπο-
θετείτο ένα στρογγυλό μικρό
ψωμάκι. Ήταν πασπαλισμένο
με σισάμι και στα ενδιάμεσα
του σταυρού είχε διακό-
σμηση που γινόταν με την
άκρη ενός πιρουνιού (Παρ-
πέρη-Μούδουρου [2002],
13).

Στην Κύπρο λέγεται και
Βασίλης ή άις Βασίλης. Στα
χωριά της Πάφου τον άι Βα-
σίλη τον αποκαλούσαν βασι-
λοπούλλα (Κυπρή και Πρω-
τοπαπά 2007, 268).

Για τη παρασκευή του Άη Βασίλη ζύμωναν αλεύρι με μυ-
ρωδικά όπως κανέλα, μαστίχα, γαρύφαλλο (Κυπρή και Πρω-
τόπαπα 2003).
Ξεροτήανα ταραχτά 

Ριζοκαρπασίτικη συνταγή. Τα ταραχτά ξεροτήανα σερβί-
ρονται με ζάχαρη ή μέλι, ενώ προαιρετικά προστίθενται και
σταφιδάκια.

Υλικά Συνταγής
Αλεύρι, Αλάτι, Χλιαρό νερό, Λάδι για τηγάνισμα, Ζάχαρη

ή μέλι, Σταφιδάκια (προαιρετικά)
Βάζουμε το χλιαρό νερό σε βαθουλή λεκάνη. Ρίχνουμε

λίγο λίγο το αλεύρι και ανακατεύουμε μέχρι να γίνει πυκνός
χυλός. 

Με ένα κουτάλι της σούπας παίρνουμε κουταλιές και τις
ρίχνουμε σε μπόλικο ζεστό λάδι. 

Τα αφήνουμε να ροδοκοκκινίσουν και μετά τα βγάζουμε
με τρυπητή κουτάλα και τα στραγγίζουμε. 

Τα σερβίρουμε με ζάχαρη ή μέλι. n 

(Άδεια δημοσίευσης από: http://www.rizokarpason.com/sin-
tages1.htm)  
ΠΗΓΗ: Εικονικό Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατρο-
φής

Τα παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα μας
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Αναβαθμισμένος χώρος έρευνας στο Αρχείο Εφημερίδων ΓΤΠ

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση από
τις 14 Δεκεμβρίου με άλλο αέρα υπο-
δέχεται τους επισκέπτες του Αρχείου

Εφημερίδων το Γραφείο Τύπου και Πληρο-
φοριών. Ένας ανακαινισμένος χώρος έρευ-
νας στο ισόγειο του κτηρίου, όπου στεγάζε-
ται το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών
(ΓΤΠ), έχει διαμορφωθεί για να προσφέρει
ευκολότερη πρόσβαση και μια πιο ευχάριστη
εμπειρία χρήσης του ιστορικού αυτού αρ-
χείου. 

Δύο συσκευές ανάγνωσης μικροταινιών
και πέντε ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εφο-

διασμένοι με λογισμικό που παρέχει τη δυ-
νατότητα αναζήτησης με λέξεις-κλειδιά στο
ψηφιοποιημένο υλικό, αποτελούν ένα παρά-
θυρο στην ιστορία, όπως αποτυπώνεται για
περισσότερο από έναν αιώνα στις σελίδες

του κυπριακού Τύπου. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι από το 1995 που

τέθηκε επίσημα στη διάθεση του κοινού το
Αρχείο Εφημερίδων του ΓΤΠ, φοιτητές,
ερευνητές, δημοσιογράφοι και όλοι οι ενδια-
φερόμενοι πολίτες μπορούν να ανατρέξουν
σε περίπου 10.000 τόμους με πρωτότυπα
φύλλα ελληνόφωνων και αγγλόφωνων εφη-
μερίδων που έχουν εκδοθεί στην Κύπρο από
την αρχή της βρετανικής αποικιοκρατίας το
1878 μέχρι σήμερα, καθώς και σε αντίτυπα
τουρκοκυπριακών εφημερίδων και εφημερί-
δων/περιοδικών που εκδίδονται από ελληνι-

κές ή ελληνοκυπριακές κοινότητες στο εξω-
τερικό. 

Υπενθυμίζεται, ότι από τα τέλη Αυγού-
στου 2016, με απόφαση του Υπουργικού
Συμβουλίου, καταργήθηκαν τα τέλη χρήσης
του Αρχείου Εφημερίδων του ΓΤΠ στο πλαί-
σιο της γενικότερης προσπάθειας που κατα-
βάλλεται για πλήρη, απρόσκοπτη και ελεύ-
θερη πρόσβαση όλων των πολιτών σε πρω-
τογενείς πηγές πληροφόρησης, σύμφωνα
και με την πρακτική που εφαρμόζεται στα
περισσότερα αρχεία αυτού του είδους στην
Ευρώπη. n

Απάντηση ΟΑΥ στον ΠΙΣ για την αναλογική μελέτη

Με αφορμή την ανακοίνωση του
Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου
που δημοσιεύτηκε στις 5 Δεκεμ-

βρίου 2016,  η οποία αμφισβητεί την εγκυ-
ρότητα της αναλογιστικής μελέτης που έχει
εκπονηθεί για το Γενικό Σύστημα Υγείας
(ΓεΣΥ), ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας
(ΟΑΥ) με δική του ανακοίνωση επισημαίνει
τα ακόλουθα:

1. Ο μόνος επιστημονικός τρόπος για τον
υπολογισμό των δαπανών υγείας είναι η διε-
ξαγωγή αναλογιστικής μελέτης. Ο ΟΑΥ, ως
ο αρμόδιος οργανισμός για την εφαρμογή
του ΓεΣΥ, ανέθεσε στον οίκο Mercer την εκ-

πόνηση της αναλογιστικής μελέτης μέσα
από διαφανείς διαδικασίες και ξεκάθαρους
όρους εντολής.

2. Ο διεθνούς φήμης οίκος Mercer είναι
ένας από τους μεγαλύτερους συμβουλευτι-
κούς οίκους στον κόσμο ο οποίος διαθέτει
εκτενή πείρα στην εκπόνηση αναλογιστικών
μελετών ειδικά σε θέματα υγείας. 

3. Η αναλογιστική μελέτη εκπονήθηκε
στη βάση επιστημονικών αρχών και σύμ-
φωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Σώματος
Αναλογιστών. Οι αρχές, η μεθοδολογία, οι
παραδοχές και τα στοιχεία που χρησιμοποι-
ήθηκαν καταγράφονται με σαφήνεια και δια-

φάνεια στην  εν λόγω μελέτη η οποία βρί-
σκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Ορ-
γανισμού.

4. Οι παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν
στην αναλογιστική μελέτη είναι αυτές που
καθόρισε η Τρόικα ενώ τα στοιχεία προέρ-
χονται από επίσημες πηγές όπως η Στατι-
στική Υπηρεσία Κύπρου και η Ευρωπαϊκή
Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat). 

5. Η αναλογιστική μελέτη εξετάστηκε σε
λεπτομέρεια και υιοθετήθηκε από την
Τρόικα και την Κυβέρνηση με αποτέλεσμα η
εφαρμογή του ΓεΣΥ να περιληφθεί στο Μνη-
μόνιο Συναντίληψης.  

Με βάση τα πιο πάνω, ο ΟΑΥ θεωρεί ότι
δεν τίθεται οποιοδήποτε θέμα αμφισβήτησης
της εγκυρότητας της αναλογιστικής μελέτης
Mercer και ότι ο κύκλος μελετών όσον
αφορά στο σχεδιασμό και στην οικονομική
βιωσιμότητα του ΓεΣΥ έχει ολοκληρωθεί. Ως
εκ τούτου, ο ΟΑΥ προχωρεί στην υλοποίηση
των απαραίτητων ενεργειών για την εφαρ-
μογή του ΓεΣΥ, στη βάση των αποφάσεων
του Προέδρου της Δημοκρατίας και των πο-
λιτικών αρχηγών, και καλεί όλους τους εμ-
πλεκόμενους φορείς όπως συνδράμουν στην
προσπάθεια αυτή. n

Ψευδοκοσμήματα με Επικίνδυνα Μέταλλα στην Κυπριακή Αγορά

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Ερ-
γασίας, Πρόνοιας και Kοινωνικών Ασφαλίσεων, πλη-
ροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι κατά τη διάρκεια

του 2016 διεξήγαγε στο πλαίσιο Πανευρωπαϊκής αντίστοι-
χης εκστρατείας στοχευμένη εκστρατεία στην Κυπριακή
αγορά για έλεγχο μεταλλικών αντικειμένων και ψευδοκο-
σμημάτων για το περιεχόμενο τους σε επικίνδυνα μέταλλα.
Μετά από εργαστηριακή ανάλυση ληφθέντων δειγμάτων εν-
τοπίσθηκαν μη-συμμορφούμενα προϊόντα τα οποία θεωρεί-
ται ότι περικλείουν κινδύνους.

Διαπιστώθηκε ότι προϊόντα περιέχουν Νικέλιο πέραν του
μέγιστου επιτρεπόμενου από τη νομοθεσία ποσοστού μετα-
νάστευσης κατά παράβαση του.

Σημειώνεται ότι το Νικέλιο ταξινομείται ως χημική ουσία
ερεθιστική για το δέρμα, καρκινογόνος, χημική ουσία που
προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από επαναλαμβανό-
μενη έκθεση και επικίνδυνη για το υδάτινο περιβάλλον.

Επίσης, το κάδμιο ταξινομείται ως χημική ουσία με οξεία
τοξικότητα, καρκινογόνος, μεταλλαξιογόνος και τοξική για
την αναπαραγωγή, χημική ουσία που προκαλεί βλάβες στα
όργανα ύστερα από επαναλαμβανόμενη έκθεση και επικίν-
δυνη για το υδάτινο περιβάλλον.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί το καταναλωτικό
κοινό σε περίπτωση που έχει στην κατοχή του τα εν λόγω
προϊόντα να σταματήσει να τα χρησιμοποιεί. Για πρόσθετες
πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να

επικοινωνούν με τους αρμόδιους
λειτουργούς του Τμήματος στα
τηλέφωνα 22405637, 22405609 και 22405608. n

ΟΠρόεδρος της Δημοκρατίας κ.
Νίκος Αναστασιάδης παρέλαβε χθες,
στο Προεδρικό Μέγαρο, την ετήσια

Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρα-
τίας κ. Οδυσσέα Μιχαηλίδη, για το έτος
2015.

Παραδίδοντας την Έκθεση ο κ. Μιχαηλί-
δης είπε ότι «έχουμε καταγράψει τα ευρή-
ματά μας. Υπάρχει βελτίωση στον Δημόσιο
τομέα και αυτό είναι το σημαντικό, και το
μήνυμα πλέον που αρχίζει να περνά στην
κοινωνία είναι ότι δεν μπορούν τέτοια θέ-
ματα διαφθοράς να γίνονται ανεκτά και πι-
στεύω δεν γίνονται πλέον».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος, παρα-
λαμβάνοντας την Έκθεση και αφού συνε-
χάρη τον κ. Μιχαηλίδη για το πολύπλευρο
έργο που επιτελεί ο ίδιος και η Υπηρεσία του,
είπε ότι «αν δεν υπάρξει αυστηρότητα και
έλεγχος δεν θα υπάρξει ούτε και πάταξη της
διαφθοράς που ταλανίζει το κράτος μας εδώ
και δεκαετίες. Η βελτίωση είναι αποτέλεσμα

του ελέγχου.
Καμιά φορά μπορεί να εκφράζονται παρά-

πονα για διαρροές, ιδιαίτερα όταν διερευνά-
ται ένα αδίκημα. Αλλά μην διστάσετε ποτέ
μετά από την έρευνα, αφού διαφυλαχθεί η
εμπιστευτικότητα, τα ευρήματά σας να τα
δημοσιοποιείτε.

Χαίρομαι ιδιαίτερα που αλλάζει ο τρόπος
και που πλέον, μετά από τη διεξαγωγή μιας
έρευνας, αυτόνομα και αυτοτελώς θα γνω-
στοποιείται το αποτέλεσμα της έρευνας, έτσι
ώστε να γνωρίζουν πλέον οι ελεγχόμενοι ότι
και έγκαιρα θα δημοσιοποιούνται [τα απο-
τελέσματα] και θα είναι και πιο ασφαλής ο
τρόπος [της έρευνας], έτσι ώστε να μην αφή-
νονται σκιές εκεί όπου ενδεχομένως απλώς
διερευνάται [μία υπόθεση].

Οι προσπάθειες σας είναι απόλυτα ταυτι-
σμένες με τις δικές μου προθέσεις και την
αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης ευρύ-
τερα», κατέληξε ο Πρόεδρος. n

Στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας η ετήσια Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή
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Κεφαλαιώδεις αλλαγές σε ό,τι αφορά
τις καταναλωτικές μας πρακτικές
απεργάζονται οι τράπεζες. Διότι αφού

καθιέρωσαν το λεγόμενο πλαστικό χρήμα,
βάλθηκαν τώρα να μας το πάρουν πίσω. Να
αντικαταστήσουν δηλαδή τις απτές πιστωτι-
κές και χρεωστικές κάρτες με τις... αόρατες
κάρτες. Ετσι ώστε ο καταναλωτής του (όχι
μακρινού) μέλλοντος να γεμίζει το καλάθι
του στο σουπερμάρκετ με τα προϊόντα που
επιθυμεί, να σκανάρονται (δίχως δική του
πρωτοβουλία) τα προϊόντα τη στιγμή που
μπαίνουν στο καλάθι, να κατευθύνεται προς
την έξοδο όπου δεν θα υπάρχουν ταμεία, να
γεμίζει με τα προϊόντα το δίχτυ του και να
απέρχεται δίχως να φροντίζει διόλου για την
πληρωμή. Το αντίτιμο των αγορών του θα
αφαιρείται αυτομάτως από τον τραπεζικό
του λογαριασμό.

Πρόκειται για τις απόλυτα ανέπαφες συ-
ναλλαγές - φευ, όχι όμως και ανεπαίσθητες
για την «τσέπη» του καταναλωτή. Και για
την οιονεί κατάργηση ενός ακόμα επαγγέλ-
ματος, εκείνο του ταμία. «Είναι μια ρεαλι-
στική προοπτική των αγορών στο μέλλον,
όταν η τεχνολογία θα αναγνωρίζει την πα-
ρουσία του κάθε καταναλωτή, θα σκανάρει
τα ψώνια του και θα χρεώνει αυτοβούλως
τον τραπεζικό του λογαριασμό»  γράφει
ο Κέβιν Πίτσι στην ιστοσελίδα του BBC. «Ο

κόσμος θα μπορεί να ψωνίζει απρόσκοπτα
στα εμπορικά καταστήματα ή στο Διαδί-
κτυο»  εξηγεί ο  Αμέρ Σαγέντ, διευθύνων
σύμβουλος της Barclaycard. Οντως, το μόνο
πρόσκομμα θα είναι η έλλειψη χρημάτων
στον τραπεζικό λογαριασμό.

Η βρετανική τράπεζα Barclays γιορτάζει
εφέτος τα 50 χρόνια από την εισαγωγή της
πρώτης πιστωτικής κάρτας στη ζωή των Βρε-
τανών. Ηταν το μακρινό 1966 όταν ξεκίνησε
την εκστρατεία πειθούς των καταναλωτών
προκειμένου να εγκαταλείψουν τον παρα-

δοσιακό τρόπο συναλλαγών με μετρητά ή με
τραπεζικές επιταγές. «Η ώρα έφθασε για τη
δημιουργία ενός ψηφιακού πορτοφολιού, για
την αντικατάσταση των πιστωτικών καρτών
με φορετά αντικείμενα» πανηγύρισε ο μάνα-
τζερ της Barclaycard χρησιμοποιώντας τον
όρο «wearable items».

Τι θα είναι αυτά τα «φορετά αντικείμενα»
τα οποία θα ειδοποιούν την τράπεζά μας ότι
κάτι ψωνίσαμε; Ενα πλαστικό δαχτυλίδι, ένα
βραχιόλι, μια κλειδοθήκη, που θα διαθέτει
κάποιο τσιπάκι ώστε να επιτρέπει στον κά-
τοχο να κάνει τις αγορές του μετρητοίς ή με
πίστωση. Πιθανότατα η τεχνολογία να επι-
τρέψει, ωστόσο, να γίνεται η ταυτοποίηση
του καταναλωτή από την ίριδα του ματιού
του ή από το δακτυλικό του αποτύπωμα. Για
τσιπάκια υποδορίως εμφυτευμένα οι ειδικοί
δεν κάνουν λόγο, παρά την αδιαμφισβήτητη
τεχνογνωσία που υπάρχει χάρη στα κατοικί-
δια.
Το ζητούμενο της ασφάλειας

Ασφαλώς τα μετρητά, οι επιταγές, όπως
και οι σημερινές πιστωτικές και χρεωστικές
κάρτες θα παραμείνουν ως εναλλακτικά
μέσα διεκπεραίωσης συναλλαγών κατά τον
βρετανό μάνατζερ, που τοποθετεί την
έναρξη της χρήσης των νέων, αόρατων
μέσων πληρωμής σε έναν χρονικό ορίζοντα
10 ετών. Και όμως, η προοπτική σκαναρι-

σμάτων απορρυπαντικών, ζυμαρικών, βρα-
χιολιών, δαχτυλιδιών, δακτύλων και ματιών
και η αυτόματη χρέωση τραπεζικών λογα-
ριασμών δημιουργούν εύλογες ανησυχίες για
την ασφάλεια των συναλλαγών. Για πιθα-
νούς χάκερ και για άλλους κακόβουλους που
ενδιαφέρονται να μάθουν προσωπικά δεδο-
μένα και καταναλωτικές μας συνήθειες για
να βγάλουν ένας Θεός ξέρει πόσα αυθαίρετα
συμπεράσματα.

Επί του προκειμένου ο Αμέρ Σαγιέντ της
Barclaycard είναι κατηγορηματικός: «Τίποτε
δεν πρόκειται να γίνεται δίχως την άδεια του
πολίτη-καταναλωτή. Η καταπολέμηση της
απάτης θα είναι ευκολότερη καθώς θα υπάρ-
χει ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του
ιδιώτη και του συστήματος πληρωμής».

Ο Ρίτσαρντ Κοτς της Βρετανικής Ενωσης
Καρτών (UK Cards Association) είναι επίσης
καθησυχαστικός σημειώνοντας ότι οι νέες
τεχνολογίες που θα εφαρμοστούν για τα και-
νοτόμα συστήματα πληρωμών ήδη υπάρ-
χουν και δοκιμάζονται σε άλλες χρήσεις. Και
προβλέπει νέες μάχες να ξεσπούν μεταξύ
των τραπεζών και άλλων εκδοτών καρτών,
που θα διαγκωνίζονται για να εξασφαλίσουν
μερίδιο στη νέα αγορά που θα δημιουργηθεί.
Αν οι μάχες αυτές αποβούν προς όφελος του
ανταγωνισμού, άρα και του καταναλωτή,
τότε είναι ευπρόσδεκτες. n

Με αόρατο πλαστικό χρήμα οι συναλλαγές του μέλλοντος
Σε μια δεκαετία οι αγορές στα καταστήματα θα γίνονται δίχως τη μεσολάβηση ταμία

Χαιρετίζουμε τις προθέσεις της Κυ-
βέρνησης, όπως τις ανέπτυξαν πρό-
σφατα οι Υπουργοί Οικονομικών κι

Εργασίας, για ενίσχυση της εποπτείας των
ταμείων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών
παροχών και διασφάλιση της επάρκειας των
συντάξεων που παρέχονται, με τις αναγκαίες
τροποποιήσεις στο νομοθετικό πλαίσιο που
ρυθμίζει τόσο το ΤΚΑ όσο και το δεύτερο
πυλώνα συντάξεων και την παροχή κινή-
τρων για ενδυνάμωσή του.

Ο θεσμός των ταμείων προνοίας άρχισε να
ρυθμίζεται νομοθετικά από το 1981 με την
ανάθεση της ίδρυσης, εγγραφής, λειτουργίας
κι εποπτείας τους στον Διευθυντή ΤΚΑ ως
Έφορο Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιο-
δοτικών Παροχών και να ευθυγραμμίζεται με
τις πρόνοιες της ΕΕ από την ένταξή μας.
Ησύσταση και διαχείριση τέτοιων ταμείων
αφέθηκε στους κοινωνικούς εταίρους. Εάν
μεγάλο ποσοστό (70% κατά τον Υπουργόν
Οικονομικών) αφυπηρετούν χωρίς να έχουν
εξασφαλίσει μια αξιοπρεπή σύνταξη τούτο
οφείλεται στις οργανώσεις τους. Βέβαια ένα
σοβαρότατο πλήγμα στα ταμεία ήταν και το
άγαρπο κούρεμα που επιβλήθηκε το 2013
στις αποταμιεύσεις των πολιτών (ταμεία
προνοίας/καταθέσεις/μετοχές/ ομόλογα) για
το οποίο ζήτησα κι άλλοτε να ετοιμαστεί ει-
δικό σχέδιο μακροπρόθεσμης αποκατάστα-
σης. Δεν ξαίρω αν το πιο πάνω ποσοστό
υπολογίστηκε πριν ή μετά το κούρεμα! Συμ-

φωνώ όμως ότι η Κυβέρνηση θα πρέπει να
ενδιαφερθεί περισσότερο για τη διαχείρισή
τους ώστε να αποφεύγεται η κακοδιαχείριση,
που είδαμε σε ορισμένα απ’ αυτά. Γιατί να
μην αναλάβει πιο ενεργό ρόλο ο Έφορος των
Ταμείων;

Οι λόγοι για τους οποίους το Υπουργείο
Οικονομικών όψιμα ενδιαφέρθηκε για το
θέμα σχετίζονται με την ιδιότητα των τα-
μείων προνοίας ως επενδυτών. Αν είχαμε
στην Κύπρο σωστά ανεπτυγμένα αυτά τα
ταμεία, λέει, ακόμη και η κατάρρευση του
τραπεζικού συστήματος θα μπορούσε να
αποφευχθεί. Άλλωστε οι νέοι μέτοχοι των
κυπριακών τραπεζών είναι ξένα επενδυτικά,
συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά ταμεία.     

Η οικονομική ανάπτυξη της Κύπρου δεν
ήταν αυτοσκοπός. Ήταν το απαραίτητο μέσο
για ανύψωση του βιοτικού επιπέδου του
λαού, περιλαμβανομένης της διασφάλισης
όλων έναντι των αντιξοοτήτων της ζωής.
Ανεξάρτητα από τα υφιστάμενα προβλή-
ματα, πρέπει να παραδεχτούμε ότι έγινε τε-
ράστια πρόοδος σ’αυτούς τους τομείς. Σή-
μερα μπορούμε να υπερηφανευόμαστε ότι
έχουμε μεριμνήσει ώστε όλοι οι πολίτες να
έχουν τουλάχιστο μια σύνταξη γήρατος ή μια
κοινωνική σύνταξη (ένα ΕΕΕ). Ποτέ όμως
δεν ήταν εύκολη υπόθεση η προώθηση μέ-
τρων. Οι κυριότερες αιτίες ήταν η έλλειψη
ενιαίας αντιμετώπισης από μέρους των εμ-
πλεκομένων Υπουργείων/Υπηρεσιών ενώ οι
άμεσα επηρεαζόμενοι έβλεπαν βραχυπρόθε-
σμα το προσωπικό συμφέρον κι όχι σε κά-
ποιο βάθος χρόνου. Θα αναφερθώ σε μερικά
παραδείγματα, που υποδεικνύουν και την
κατεύθυνση προς την οποία θα πρέπει να κι-
νηθούμε. 

Για να βελτιώσει το υφιστάμενο από τη δε-
καετία του 1950-και πλήρως αναθεωρημένο
το 1964-Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το
Υπουργείο Εργασίας σε συνεργασία με το
Διεθνές Γραφείο Εργασίας υπέβαλε πρόταση
για εισαγωγή της αναλογικής σύνταξης
(αρχές δεκαετίας 1980), που να συνδέει τις
εισφορές και τις παροχές με το ύψος του μι-
σθού μέχρις ενός ανώτατου ποσού. Δυστυ-
χώς το Υπουργείο Οικονομικών δεν είδε το
θέμα όπως το βλέπει σήμερα και απέρριψε
στην αρχή την πρόταση. Μετά από πολλές
συζητήσεις, ήρθησαν οι ανησυχίες του
Υπουργείου και το θέμα πήρε την άγουσα
προς συζήτηση με τους κοινωνικούς εταί-
ρους, που αποδέχτηκαν την εισαγωγή του
σχεδίου. 

Η ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. κι οι Εκπαιδευτικές Οργα-
νώσεις, παρά τις προσπάθειές μας, το απέρ-
ριψαν. Έτσι αποφασίστηκε ότι το αναλογικό
σχέδιο θα ήταν καθολικό με τη διαφορά ότι
τη συνεισφορά των κρατικών λειτουργών θα
την κατέβαλλε η Κυβέρνηση, η οποία, όμως,
θα έπαιρνε η ίδια τα ποσά της αναλογικής
σύνταξής τους. Έτσι οι κρατικοί λειτουργοί
έγιναν το όχημα για να ασφαλιστεί η Κυβέρ-
νηση. Και σ’ αυτή την περίπτωση το Υπουρ-
γείο Οικονομικών δεν εργάστηκε όπως προ-
τείνει τώρα. Αφήνω που ως ο διαχειριστής
των αποθεμάτων του ΤΚΑ παραχωρούσε
ένα συμβολικό μόνο επιτόκιο (σήμερα
μηδέν) γι αυτά, πράγμα το οποίο εγείραμε
επανειλημμένα με τον εκάστοτε Υπουργό
Οικονομικών. 

Σε σύναξη των Ευρωπαίων Υπουργών Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων το 1992, ο μόνος που
εξέφρασε ικανοποίηση για την κατάσταση
του ΤΚΑ ήμουν εγώ, γιατί τότε τα αποθέ-

ματα έφταναν να καλύψουν τις ανάγκες
μέχρι το 2020, είχαμε ένα ψηλό ρυθμό ανά-
πτυξης και το χαμηλότερο ποσοστό ανερ-
γίας στην Ευρώπη. Όμως το χαμηλό καθαρό
ποσοστό αναπαραγωγής πληθυσμού, η αυ-
ξανόμενη γήρανσή του κι ο συνεχώς μικρό-
τερος αριθμός των εισφορέων του Ταμείου
συνηγορούσαν υπέρ της επανεκτίμησης της
κατάστασης. Στο Έκτακτο Σχέδιο, 1982-
1986, είχαμε επισημάνει τις αναμενόμενες
αρνητικές εξελίξεις και την ανάγκη εφαρμο-
γής μιας ολοκληρωμένης πληθυσμιακής πο-
λιτικής για συγκράτηση της τάσης για μεί-
ωση της γεννητικότητας με μέτρα που θα
επιτρέπουν στις γυναίκες να συνδυάζουν τη
μητρότητα με την οικονομική δραστηριό-
τητα.     

Μετά από συζήτηση στο Συμβούλιο Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων, προωθήσαμε τις πιο
κάτω αλλαγές. Καθορίστηκε ως όριο συντα-
ξιοδότησης το 63Ο έτος ως δικαίωμα των ερ-
γαζομένων, όταν πληρούσαν τις ελάχιστες
προυποθέσεις. Όμως παρείχετο η επιλογή
κάποιος να συνεχίσει να συνεισφέρει μέχρι
τα 65 ή ακόμη και μέχρι τα 68 για να πάρει
πλήρη ή αυξημένη σύνταξη. Αυτή η ευελιξία,
θα μπορούσε να βοηθήσει να αντιμετωπι-
στούν πολλά προβλήματα που παρουσιά-
ζονται. Θα μπορούσε με τα κατάλληλα κίνη-
τρα να παραταθεί η συνταξιοδότηση στα 68,
για όσους ήθελαν ή μπορούσαν να εργάζον-
ται αποδοτικά, ενώ παράλληλα να αντιμε-
τωπιστούν νωρίτερα τα προβλήματα των ερ-
γαζομένων σε βαριά κι ανθυγιεινά επαγγέλ-
ματα, των ανίκανων για εργασία, καθώς και
των μη παραγωγικών σε συγκεκριμένα επαγ-
γέλματα. n

Το Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τα Ταμεία Προνοίας 

Πειραματικός ανιχνευτής ταυτότητας βάσει δα-
κτυλικού αποτυπώματος σε σουπερμάρκετ της
Γερμανίας. Οι νέες τεχνολογίες είναι ήδη εδώ.

Tου δρ Ιάκωβου Αριστείδου
Πρώην Υπουργού και
Πρώην Γενικού Διευθυντή 
Γραφείου Προγραμματισμού
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Συνασπισμός για τις ψηφιακές δεξιότητες και τις ψηφιακές θέσεις εργασίας

HΕυρωπαϊκή Επιτροπή δρομολογεί
την πρωτοβουλία «Συνασπισμός για
τις ψηφιακές δεξιότητες και τις ψη-

φιακές θέσεις εργασίας», σε συνεργασία με
τα κράτη μέλη, τις επιχειρήσεις, τους κοινω-
νικούς εταίρους, τις ΜΚΟ και τους φορείς
παροχής εκπαίδευσης. Στόχος της πρωτο-
βουλίας αυτής είναι να συμβάλει στην ικα-
νοποίηση της υψηλής ζήτησης για ψηφιακές
δεξιότητες στην Ευρώπη, δεδομένου ότι οι
ψηφιακές δεξιότητες έχουν πλέον καταστεί
εκ των ων ουκ άνευ στην αγορά απασχόλη-
σης και στην κοινωνία.

Ο «Συνασπισμός για τις ψηφιακές δεξιό-
τητες και τις ψηφιακές θέσεις εργασίας» είναι
μία από τις δέκα βασικές πρωτοβουλίες που
πρότεινε η Επιτροπή στο πλαίσιο του νέου
θεματολογίου δεξιοτήτων για την Ευρώπη,
το οποίο παρουσιάστηκε τον περασμένο
Ιούνιο. Σήμερα, πολλοί εταίροι, συμπερι-
λαμβανομένων 35 και πλέον οργανώσεων
και ομάδων, μεταξύ των οποίων οι European
Digital SME Alliance, ESRI, SAP, ECDLκαι
Google, δεσμεύονται να μειώσουν περαι-
τέρω το χάσμα ψηφιακών δεξιοτήτων στο
πλαίσιο του Συνασπισμού για τις ψηφιακές
δεξιότητες και τις ψηφιακές θέσεις εργασίας.
Η Επιτροπή καλεί και άλλα ενδιαφερόμενα
μέρη να προσχωρήσουν στον συνασπισμό
και να εγκρίνουν τον Χάρτη του. Τα μέλη
του συνασπισμού δεσμεύονται να καταβά-
λουν προσπάθειες για την αντιμετώπιση των
ελλείψεων δεξιοτήτων σε όλα τα επίπεδα,
από τις εξειδικευμένες δεξιότητες ΤΠΕ υψη-
λού επιπέδου μέχρι τις δεξιότητες που χρει-
άζονται όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες για να
ζουν, να εργάζονται και να συμμετέχουν σε
μια ψηφιακή οικονομία και μια ψηφιακή κοι-
νωνία. Ο στόχος αυτός είναι ζωτικής σημα-
σίας, αφενός, για να παραμείνει ανταγωνι-
στική η ευρωπαϊκή βιομηχανία απέναντι στη
ραγδαία πρόοδο που σημειώνουν οι αντα-
γωνιστές της, και. αφετέρου, για να παρα-
μείνει πολυδεκτική η ευρωπαϊκή κοινωνία
στην ψηφιακή εποχή.

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής, Andrus Ansip, αρμόδιος για την Ψη-
φιακή Ενιαία Αγορά, δήλωσε σχετικά: «Πα-
ρέχοντας σε περισσότερους ανθρώπους τη 
δυνατότητα να αναπτύξουν ψηφιακές δεξιό-
τητες, είναι σαν να τους δίνεις εισιτήριο για
την ψηφιακή οικονομία. Δεν μπορούμε να οι-
κοδομήσουμε την ψηφιακή ενιαία αγορά στην
Ευρώπη, αν δεν αντιμετωπίσουμε το χάσμα
ψηφιακών δεξιοτήτων. Η δρομολόγηση του
συνασπισμού για τις ψηφιακές δεξιότητες και

τις ψηφιακές θέσεις εργασίας αποτελεί ορό-
σημο στην κοινή μας προσπάθεια για την αύ-
ξηση των ψηφιακών δεξιοτήτων όλων των πο-
λιτών στην Ευρώπη.»

Ο επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και
Κοινωνίας Günther H. Oettinger, δήλωσε:
«Η έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων παρεμπο-
δίζει ήδη την καινοτομία και την ανάπτυξη
στην Ευρώπη. Αυτό δεν αφορά μόνο τις επι-
χειρήσεις ΤΠΕ, αλλά και τους οργανισμούς
όλων των τομέων, δημόσιου και ιδιωτικού.
Οφείλουμε να εξαλείψουμε αυτό το εμπόδιο
ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι Ευρωπαίοι θα
έχουν τις θέσεις εργασίας που τους αξίζουν
και οι επιχειρήσεις μας θα έχουν πρόσβαση σε
μια μεγάλη δεξαμενή ψηφιακών ικανοτήτων.»

Οι ψηφιακές δεξιότητες περιλαμβάνουν
ορισμένες ικανότητες στις οποίες μπορούν
να βασίζονται οι πολίτες· οι ικανότητες
αυτές εκτεί-
νονται από
την αναζή-
τηση πληρο-
φοριών και
την ανταλ-
λαγή μηνυ-
μάτων στο
δ ι α δ ί κ τ υ ο
μέχρι τη δη-
μιουργία ψη-
φιακού πε-
ριεχομένου,
όπως οι εφαρμογές κωδικοποίησης. Η Ευ-
ρώπη έχει ανάγκη από άτομα με ψηφιακές
δεξιότητες που θα καλύψουν κενές θέσεις
εργασίας σε όλους τους τομείς, αφού, ως το
2020, οι κενές θέσεις εργασίας στον τομέα
των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινω-
νιών (ΤΠΕ) ενδέχεται να φθάσουν μέχρι
750.000. Παρά ταύτα, το ποσοστό ανεργίας
των νέων μεταξύ 15 και 24 ετών στην ΕΕ
ανέρχεται περίπου σε 20 %. Περισσότερο
από το ένα τρίτο του εργατικού δυναμικού
και, γενικότερα, περίπου το 45 % των ευρω-
παίων πολιτών διαθέτει μόνο τις βασικές ψη-
φιακές δεξιότητες.

Στην εναρκτήρια εκδήλωση στις Βρυξέλ-
λες την 1η Δεκεμβρίου παρίστανται ο αντι-
πρόεδρος κ. Ansip, ο επίτροπος κ. Oettinger
και ο επίτροπος κ. Tibor Navracsics, αρμό-
διος για την Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό, τη
Νεολαία και τον Αθλητισμό, καθώς και ο κ.
Alexander De Croo, αντιπρόεδρος της βελ-
γικής κυβέρνησης.

Ο επίτροπος κ. Oettinger βράβευσε επίσης
τους τέσσερις νικητές των βραβείων ψηφια-

κών δεξιοτήτων για το 2016.
Εταίροι για την ενίσχυση των ψηφιακών
δεξιοτήτων

Ο νέος συνασπισμός βασίζεται στις εργα-
σίες του Μεγάλου συνασπισμού για την ψη-
φιακή απασχόληση, της εκστρατείας eSkills
for Jobs(ηλεκτρονικές δεξιότητες για θέσεις
εργασίας) και του προγράμματος Εκπαί-
δευση και κατάρτιση 2020. Από το 2013
μέχρι σήμερα, ο μεγάλος συνασπισμός έχει
συμβάλει στην κατάρτιση άνω των 2 εκα-
τομμυρίων ατόμων σε ψηφιακές δεξιότητες,
μέσω 80 και πλέον οργανισμών υποστήρι-
ξης, και έχει οδηγήσει στη δημιουργία 13
εθνικών συνασπισμών ψηφιακών δεξιοτήτων
στα κράτη μέλη.

Τρεις νέοι εθνικοί συνασπισμοί πρόκειται
να δρομολογηθούν, στην Τσεχική Δημοκρα-
τία, την Εσθονία και τη Σλοβενία, ενώ άλλοι

τέσσερις βρί-
σκονται υπό
σ ύ σ τ α σ η .
Στόχος είναι
η δημιουργία
εθνικών συ-
νασπισμών
σε όλα τα
κράτη μέλη
έως το 2020.

Αναμένε-
ται ότι, έως

το 2020, οι συνδυασμένες αυτές πρωτοβου-
λίες:

• Θα συμβάλουν στην κατάρτιση 1 εκα-
τομμυρίου ανέργων νέων για την κάλυψη
κενών θέσεων εργασίας στον ψηφιακό τομέ-
αμέσω πρακτικών ασκήσεων, προγραμμάτων
μαθητείας και προγραμμάτων κατάρτισης
σύντομης διάρκειας.

• Θα στηρίξουν την αναβάθμιση των δε-
ξιοτήτων και την επανεκπαίδευση του εργα-
τικού δυναμικού και θα συμβάλουν ιδίως
στη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για τη
στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρή-
σεων που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκο-
λίες στην προσέλκυση και διατήρηση ψη-
φιακών δεξιοτήτων, καθώς και στην επανεκ-
παίδευση του προσωπικού τους.

• Θα συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό της
εκπαίδευσης και της κατάρτισης ώστε να πα-
ρέχεται σε όλους τους σπουδαστές και τους
εκπαιδευτικούς η δυνατότητα χρησιμοποί-
ησης ψηφιακών εργαλείων και ψηφιακού
υλικού κατά τις δραστηριότητες διδασκα-
λίας και εκμάθησης, καθώς και η δυνατότητα

ανάπτυξης και αναβάθμισης των ψηφιακών
τους δεξιοτήτων.

• Θα αναπροσανατολιστούν και θα αξιο-
ποιήσουν τη διαθέσιμη χρηματοδότηση για
τη στήριξη των ψηφιακών δεξιοτήτων, θα
συμβάλουν δε στην ευαισθητοποίηση του
κοινού σχετικά με τη σημασία των ψηφιακών
δεξιοτήτων για την απασχολησιμότητα, την
ανταγωνιστικότητα και τη συμμετοχή στην
κοινωνία.

Η Επιτροπή θα υποστηρίξει τις εργασίες
του συνασπισμού συντονίζοντας τις δρα-
στηριότητες σε επίπεδο ΕΕ, διευκολύνοντας
τις συμπράξεις και υποστηρίζοντας την αν-
ταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.
Νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευ-
ρώπη

Το θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευ-
ρώπη καθορίζει δέκα συγκεκριμένες πρωτο-
βουλίες για να βελτιωθούν οι δεξιότητες των
ατόμων, καθώς και η σημασία τους για την
αγορά εργασίας, σε συνεργασία με τα κράτη
μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη. Τρεις από
τις πρωτοβουλίες αυτές - η εγγύηση δεξιο-
τήτων (η οποία μετονομάστηκε σε «διαδρο-
μές αναβάθμισης των δεξιοτήτων»), η πρό-
ταση για την αναθεώρηση του ευρωπαϊκού
πλαισίου επαγγελματικών προσόντων και το
σχέδιο στρατηγικής για τη διατομεακή συ-
νεργασία στον τομέα των δεξιοτήτων - εγ-
κρίθηκαν από την Επιτροπή τον Ιούνιο του
2016. Η προταθείσα αναθεώρηση του πλαι-
σίου Europass εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του
2016. Στις 5 Δεκεμβρίου 2016, η κ. Marianne
Thyssen, επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνι-
κών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Κινητικό-
τητας του Εργατικού δυναμικού, θα εγκαι-
νιάσει την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελ-
ματικής Κατάρτισης. Κατά τη διάρκεια αυτής
της εβδομάδας, θα διοργανωθούν εκδηλώ-
σεις στις Βρυξέλλες και στα κράτη μέλη με
στόχο να βελτιωθούν η ελκυστικότητα και η
εικόνα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης. Οι υπόλοιπες ενέργειες στο
πλαίσιο του θεματολογίου δεξιοτήτων θα
δρομολογηθούν εντός του 2017: η αναθεώ-
ρηση του πλαισίου βασικών ικανοτήτων, το
εργαλείο κατάρτισης προφίλ δεξιοτήτων για
υπηκόους τρίτων χωρών, η περαιτέρω ανά-
λυση και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών
για την αντιμετώπιση της «διαρροής εγκε-
φάλων», καθώς και πρόταση για την παρα-
κολούθηση της διαδρομής των πτυχιούχων
στην αγορά εργασίας. n

To Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας απαντά στο ‘Φιλελεύθερο’

Αναφορικά με δημοσίευμα της εφη-
μερίδας «Ο Φιλελεύθερος» ημερομη-
νίας 12 Δεκεμβρίου 2016 και τίτλο

«Κατεβασμένα Ρολά στο Τμήμα Επιθεώρη-
σης Εργασίας», το Τμήμα Επιθεώρησης Ερ-
γασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοίνωσε
ότι η αφαίρεση αμιαντούχων υλικών από
κτήρια του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύ-
πρου (ΡΙΚ) παρακολουθείται από αρμόδιους
Επιθεωρητές του Τμήματος.

Το έντυπο με τίτλο «Ειδοποίηση για Ερ-

γασίες με Αμίαντο» μαζί με το σχετικό Σχέ-
διο Εργασίας παραλήφθηκαν από το Επαρ-
χιακό Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας Λευ-
κωσίας και το Σχέδιο Εργασίας εγκρίθηκε
από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας σύμ-
φωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθε-
σίας.

Ο χώρος εκτέλεσης των εν λόγω εργασιών
επιθεωρήθηκε από αρμόδιους Επιθεωρητές
στην παρουσία του Λειτουργού Ασφάλειας
του ΡΙΚ και του εργολάβου, ώστε να δια-
σφαλίζονται οι προϋποθέσεις για την

ασφαλή διεξαγωγή των εργασιών τόσο για
τα πρόσωπα στην εργασία, όσο και για άλλα
πρόσωπα που πιθανό να επηρεάζονται.

Σε ό,τι αφορά στην εκτέλεση των εν λόγω
εργασιών κατά τη διάρκεια του Σαββάτου ή
της Κυριακής, σημειώνεται ότι αυτή αποτε-
λεί καλή πρακτική με την οποία διασφαλίζε-
ται η μείωση του αριθμού των προσώπων
που πιθανόν να επηρεάζονται από τις εργα-
σίες αφαίρεσης αμιαντούχων υλικών και συ-
νάδει με τις γενικές αρχές πρόληψης των κιν-
δύνων στην εργασία που προβλέπονται και

στον περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργα-
σία Νόμο.

Η ανακοίνωση του Τμήματος προσθέτει
ότι με βάση τα πιο πάνω δεν ευσταθεί ο τίτ-
λος του δημοσιεύματος «Κατεβασμένα ρολά
στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας». Αντί-
θετα, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας ενέ-
κρινε το Σχέδιο Εργασίας, επιθεώρησε τον
χώρο και παρακολουθεί την εξέλιξη της ερ-
γασίας αυτής καθηκόντως. n
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Η τραγωδία της Σολιάς και οι επιταγές της

Τις αδυναμίες, τις παραλείψεις και τις λανθασμένες
εκτιμήσεις μας διακηρύσσει καθημερινά σε όλους μας
η μαύρη εικόνα που άφησε στο δασικό μας πλούτο η

τραγωδία της δασικής πυρκαγιάς στη Σολιά το περασμένο
καλοκαίρι.

Κύριο θέμα είναι η σημερινή εικόνα και οι προειδοποιήσεις
του κατεστραμμένου δάσους της Σολιάς στο τελευταίο τεύ-
χος του ‘Δασοπόνου’, εκφραστικού οργάνου του Συνδέσμου
Δασοπόνων Αποφοίτων του Δασικού Κολεγίου Κύπρου, από
το οποίο αναδημοσιεύουμε τη φωτογραφία της καταστρο-
φής και τον αποχαιρετισμό που τη συνοδεύει από τον Πρό-
εδρο του Συνδέσμου Μάριο Χριστοδούλου.

Μαύρος lούνης και ο φετινός για τη δασική οικογένεια,
όπως και ο lούνης του 2007, αλλά αλίμονο, πιο μαύρος για
τις οικογένειες των δύο αδικοχαμένων δασοπυροσβεστών
που χάθηκαν στη γραμμή του καθήκοντος. Ο τραγικός απο-
λογισμός της μεγάλης πυρκαγιάς της Σολέας δύο νεκροί,
δύο σοβαρά τραυματίες, πολλοί άλλοι ελαφρότερα και 19,5
τετραγωνικά χιλιόμετρα καμένο δάσος, με όλες τις οικονο-
μικές και περιβαλλοντικές συνέπειες που συνεπάγονται’

Ως Σύνδεσμος απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητή-

ρια στις οικογένειες των δύο παλικαριών και ευχόμαστε ο
Θεός να τους δίνει δύναμη και υπομονή για να αντεπεξέλ-
θουν στις δυσκολίες που τους περιμένουν. Στους δύο τραυ-
ματίες ευχόμαστε να τελειώσει σύντομα η δοκιμασία τους
και να τους έχουμε ξανά μαζί μας όσο πιο γρήγορα γίνεται.

Αυτές τις μέρες λέχθηκαν πολλά, αφέθησαν να νοηθούν
πιο πολλά και γενικά αρμόδιοι και αναρμόδιοι, είτε από τη-
λεοράσεως είτε από τον καναπέ τους, είτε από τα κέντρα επι-
χειρήσεων, μακριά όμως από το πραγματικό μέτωπο της φω-
τιάς, προσπάθησαν να επιρρίψουν ή να αποσείσουν ευθύνες.
Ακούσαμε ότι φταίει η υποστελέχωση του Τμήματος Δασών,
ότι φταίει η έλλειψη συντονισμού, η μη αξιοποίηση των εθε-

λοντών και άλλα πολλά. Εμείς που ζήσαμε τη δύνη
και τον εφιάλτη πολλών παρόμοιων πυρκαγιών
γνωρίζουμε καλά ότι σε αυτές τις σπάνιες περι-
πτώσεις που οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την
γρήγορη ανάπτυξη της πυρκαγιάς (πολύ ψηλές
θερμοκρασίες, ισχυροί άνεμοι, χαμηλή σχετική
υγρασία), δεν είναι και πολλά πράγματα που μπο-
ρούμε να κάνουμε εκτός και αν αυτές οι συνθήκες
μεταβληθούν υπέρ μας. Στην πυρκαγιά του Σαϊττά,
χωρίς προβλήματα υποστελέχωσης και με χρόνο
πρώτης επέμβασης λιγότερο από τρία λεπτά, με τις
ίδιες ακριβώς συνθήκες, μέσα σε δύο ώρες κάηκε
έκταση 12 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Επομένως
ας μην ψάχνουμε αίτιους και αιτιατά. Μπορεί να
υπάρχει πρόβλημα υποστελέχωσης, ίσως όχι αριθ-
μητικά, μάλλον σε θέσης προαγωγής, αλλά Δεν πι-
στεύουμε ότι θα ήσαν καλύτερα τα αποτελέσματα

αν είχαμε ακόμα άλλους τετρακόσιους δασοπυροσβέστες και
δασικούς υπαλλήλους.

Πολλά λέχθηκαν και για έλλειψη συντονισμού και σύγ-
κρουση εξουσιών με την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Από προ-
σωπική πείρα γνωρίζω ότι τέτοια σύγκρουση δεν υπάρχει και
ο διαχωρισμός σε δασικές πυρκαγιές και πυρκαγιές υπαίθρου
και επιθυμητός είναι και δουλεύει θαυμάσια, με τις δύο Υπη-
ρεσίες να αλληλοβοηθούνται και να αλληλοσυμπληρώνον-
ται.

Καλούμε τους δασικούς υπαλλήλους, να σταματήσουν να
δίνουν τροφή σε επιτήδειους, που για δικούς τους λόγους
προσπαθούν να μειώσουν την ηρωική τους προσπάθεια για
κατάσβεση της πυρκαγιάς και όλοι μαζί ενωμένοι να συνεχί-
σουν να υπηρετούν το λειτούργημα που τάχθηκαν να υπη-
ρετούν με ζήλο και αυταπάρνηση έχοντας ως φάρο τις θυσίες
όλων των συναδέρφων, τωρινών αλλά και παλαιότερων. n

Κατευθυντήριες γραμμές για ενσωμάτωση 
των μεταναστών στην Ευρωπαϊκή κοινωνία  

Με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Μετανα-
στών (που τηρείται στις 18 Δεκεμβρίου) το Συμ-
βούλιο Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών

CEMR και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιοϋπαλληλικών
Συνδικαλιστικών Οργανώσεων EPSU παρουσίασαν κοινές
κατευθυντήριες γραμμές για την ενσωμάτωση των μετανα-
στών στην Ευρωπαϊκή κοινωνία με κύριο εργαλείο  την συμ-
περίληψη τους στην αγορά εργασίας. 

Κάτω από τον τίτλο «Η μετανάστευση και η ενίσχυση της
καταπολέμησης των διακρίσεων στις τοπικές και περιφερει-
ακές κυβερνήσεις» οι κατευθυντήριες γραμμές των δυο ορ-
γανώσεων επισημαίνουν τη σημασία της περίληψης των με-
ταναστών στην αγορά εργασίας με στόχο τη γενικότερη εν-
σωμάτωση τους στο κοινωνικό  σύνολο. 

Το έγγραφο καλύπτει όλες τις κατηγορίες μεταναστών: αν
είναι μετανάστες πρόσφυγες, πολίτες της Ευρωπαϊκής ́ Ενω-
σης η πολίτες τρίτης χώρας και δεν καταχωρεί διαφορά με-
ταξύ των τριών ομάδων,  με βάση την αρχή ότι  η δίκαιη εν-
σωμάτωση είναι αναγκαία για όλους και είναι επίσης προς
το συμφέρον της κοινωνίας ως σύνολο, και τούτο σημαίνει
ότι είναι επίσης προς το συμφέρον της αγοράς εργασίας. 

Οι κατευθυντήριες γραμμές τονίζουν επίσης ότι η ενσω-
μάτωση των μεταναστών πραγματοποιείται κυρίως στο το-
πικό επίπεδο και για να είναι επιτυχής η ενσωμάτωση των
μεταναστών είναι κρίσιμης σημασίας η συνεργασία μεταξύ
των διαφόρων κατηγοριών διακυβέρνησης, όπως της ΕΕ,
των εθνικών κυβερνήσεων, και των τοπικών κυβερνήσεων.
Είναι επίσης αναγκαίο οι τοπικές και περιφερειακές κυβερ-
νήσεις να έχουν ευκολότερη  πρόσβαση στα διαρθρωτικά τα-
μεία της ΕΕ για να είναι σε θέση να χρηματοδοτούν την εν-
σωμάτωση των μεταναστών στην περιοχή τους. 

Σε πόλεις και περιοχές σε ολόκληρη την Ευρώπη οι τοπι-
κές και περιφερειακές κυβερνήσεις με ην ιδιότητα του εργο-
δότη, σε πλήρη συνεργασία με τις συνδικαλιστικές οργανώ-
σεις, έχουν να διαδραματίσουν σημαντικό  ρόλο στην περί-
ληψη ων μεταναστών στην αγορά εργασίας. Οι κοινές
κατευθυντήριες γραμμές των δυο Οργανώσεων  CEMR και
EPSU θα συμβάλουν στην υλοποίηση του έργου της ενσω-
μάτωσης μέσω της περίληψης των μεταναστών στην αγορά
εργασίας  και όλοι θα έχουν να επωφεληθούν από  αυτή τη
διαδικασία. 

Η 18η Δεκεμβρίου είχε επιλεγεί  ως Διεθνής Ημέρα Με-
ταναστών όταν το 1990 τα Ηνωμένα Έθνη υιοθέτησαν τη

Διεθνή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων Όλων
των Μεταναστών Εργατών, και των Μελών των Οικογε-
νειών τους. Και όπως φαίνεται και από τον τίτλο της σύμ-
βασης η αγορά εργασίας παραμένει το κεντρικό στοιχεί  στο
θέμα των μεταναστών. 

Οι κοινές κατευθυντήριες γραμμές υιοθετήθηκαν στη σύ-
νοδο της ολομέλειας της Επιτροπής Ευρωπαϊκού Κοινωνι-
κού Διαλόγου στις 5 Δεκεμβρίου. n
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ΤαΧριστούγεννα είναι γιορτή τωνπαιδιών
Γιόρτασαν και χάρηκαν τα Χριστούγεννα τα παι-
δάκια συναδέλφων που φοιτούν στα Νηπιαγω-
γεία της Οργάνωσης μας, όπως φαίνονται σε φω-

τογραφικά στιγμιότυπα από τις γιορτές, στα Νη-
πιαγωγεία ΠΑΣΥΔΥ Λευκωσίας, Αγλαντζιάς,
Λατσιών και Λεμεσού. Φωτογραφίες δημοσι-

εύουμε και από την Παιδική Χριστουγεννιάτικη
γιορτή του Τμήματος Λευκωσίας που περιλάμ-
βανε και θεατρική παράσταση.
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ΝEΑ ΑπO τηΝ ΕυρωπΑϊΚH EΝωση
Έρευνα / Επιμέλεια:
Κυριάκος  Ανδρέου

Νέα αναβολή για την οδηγία 
Μπόλκενσταιν

Αυστηρές κυρώσεις για μη έγκαιρη 
ενσωμάτωση των οδηγιών

Αυστηρότερες οικονομικές κυρώσεις για τα κράτη - μέλη που
δεν ενσωματώνουν έγκαιρα στο εθνικό τους δίκαιο τις κοινοτι-
κές οδηγίες προβλέπουν μεταξύ άλλων τα μέτρα της Κομισιόν
για την ενίσχυση της εφαρμογής, υλοποίησης και επιβολής του
Δικαίου της Ε.Ε.

Όπως επισημαίνει η Κομισιόν, οι κανόνες αυτοί είναι σημαντι-
κοί μόνον εφόσον εφαρμόζονται στην πράξη. Συνήθως, όταν ένα ζήτημα έρχεται στο προ-
σκήνιο, όπως ο έλεγχος των εκπομπών καυσαερίων από τα αυτοκίνητα, η μόλυνση των υδά-
των ή οι παράνομοι χώροι υγειονομικής ταφής αποβλήτων, το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη
κανόνων της ΕΕ, αλλά η μη εφαρμογή τους από τα κράτη μέλη. 

Για τον λόγο αυτό προχωρά σε ένα αποτελεσματικό σύστημα επιβολής της νομοθεσίας το
οποίο: να διασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους όσον αφορά την
τήρηση και την επιβολή των κανόνων που έχουν από κοινού θεσπίσει· 

να εστιάζει στη λήψη μέτρων επιβολής από την Επιτροπή στις περιπτώσεις που αυτό είναι
ιδιαίτερα σημαντικό, και να επιβάλλει αυστηρότερες οικονομικές κυρώσεις στα κράτη μέλη
που δεν μεταφέρουν έγκαιρα τις οδηγίες στο εθνικό τους δίκαιο και 

να ευαισθητοποιεί τους πολίτες και τις επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματά τους.
Τα κράτη μέλη έχουν την πρωταρχική ευθύνη για την πλήρη και ορθή μεταφορά, εφαρ-

μογή και υλοποίηση της ενωσιακής νομοθεσίας. Οφείλουν επίσης να εξασφαλίζουν για τους
πολίτες τους ταχεία και αποτελεσματική έννομη προστασία όταν θίγονται τα δικαιώματα
που τους παρέχει το Δίκαιο της Ε.Ε.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να βοηθά τα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους με πολλούς και
διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα, η Επιτροπή θα θεσπίσει διαλόγους σε υψηλό επίπεδο,
δίκτυα και ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές και τα δι-
καστήρια, καθώς και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαμεσολαβητών, το οποίο θα συντονίζει ο Ευ-
ρωπαίος Διαμεσολαβητής. Επίσης, η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να εστιάζει στην ταχεία
και έγκαιρη αντιμετώπιση των πιθανών παραβιάσεων του Δικαίου της ΕΕ.

Η Επιτροπή θα λαμβάνει δραστικά μέτρα όταν οι παραβιάσεις εμποδίζουν την επίτευξη βα-
σικών στόχων πολιτικής της Ε.Ε..

Μια άλλη προτεραιότητα θα είναι η διερεύνηση υποθέσεων όπου τα κράτη μέλη μεταφέ-
ρουν εσφαλμένα ή δεν μεταφέρουν καθόλου τη νομοθεσία της ΕΕ στο εθνικό τους δίκαιο.n

Ο Πρόεδρος της Κομισιόν Γιούνκερ αποφάσισε
να αναβάλλει τα μέτρα για την ώθηση της κινη-
τικότητας των παρόχων υπηρεσιών στην ΕΕ, με
στόχο να αποφύγει τις «ανεπιθύμητες συνέπειες»
και μια προστατευτική αντίδραση. 

Ο Γιούρκι Κατάινεν, Αντιπρόεδρος της Κομι-
σιόν για την Εργασία, την Ανάπτυξη και τις Επεν-
δύσεις και η συνεργάτης του Elżbieta Bieńkowska,

επικεφαλής της Εσωτερικής Αγοράς, αναμένονταν να ανακοινώσουν μια σειρά πρωτοβου-
λιών στις 14 Δεκεμβρίου για τη βελτίωση της λειτουργίας της δεκαετούς πλέον Οδηγίας για
τις Υπηρεσίες.

Ο στόχος της αναθεώρησης είναι να επιφέρει μειώσεις τιμών για τους καταναλωτές σε μια
σειρά υπηρεσιών, αύξηση της παραγωγικότητας στην ευρωπαϊκή οικονομία και αύξηση της
δημιουργίας θέσεων εργασίας στην Ευρώπη μέσω πιο αποτελεσματικού ελέγχου στον τρόπο
με τον οποίο τα κράτη μέλη προστατεύουν μερικές επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Αντί για αυτά, στελέχη της ΕΕ δήλωσαν ότι το Κολλέγιο των Επιτρόπων φιλοξένησε μια
εις βάθος συζήτηση κατά την οποία εκφράστηκαν ανησυχίες για τις πιθανές «ανεπιθύμητες
επιπτώσεις» μιας πρότασης, η οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί ως άλλη μια προσπάθεια
απορρύθμισης από τις Βρυξέλλες σε μια στιγμή μάλιστα ενός ολοένα και μεγαλύτερου κύ-
ματος προστατευτισμού από ορισμένα κράτη μέλη.

Η Οδηγία για τις Υπηρεσίες, γνωστή επίσης ως και Οδηγία Μπόλκεσταιν, εισέπραξε έν-
τονη κριτική στη Γαλλία όταν για πρώτη φορά εισήχθη το 2000. Διοργανώθηκαν διαμαρτυ-
ρίες ενάντια σε αυτό που θεωρήθηκε ως κοινωνικό ντάμπινγκ από την Ανατολική Ευρώπη-
με τον συμβολισμό του «Πολωνού υδραυλικού». Η οδηγία θεωρείται ότι έπαιξε σημαντικό
ρόλο στην απόρριψη του προσχέδιου ενός συντάγματος της ΕΕ από το Γαλλικό λαό στο δη-
μοψήφισμα του 2005.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή ήταν η πρώτη φορά που οι Επίτροποι συζήτησαν το ανα-
θεωρημένο κείμενο της οδηγίας, προτίμησαν να αναβάλουν την υιοθέτηση του για τις 11 Ια-
νουαρίου έτσι ώστε να διασφαλίσουν ότι όλες οι λεπτομέρειες θα έχουν ξεκαθαριστεί.

«Με όσα ήρθαν στο φως, ο Πρόεδρος αποφάσισε ότι το Κολλέγιο θα επανέλθει επί του θέ-
ματος στην πρώτη συνάντηση της νέας χρονιάς για να διασφαλίσει ότι όλα τα στοιχεία του
πακέτου έχουν τροποποιηθεί ικανοποιητικά έτσι ώστε να βρεθεί η αρμόζουσα ισορροπία» δή-
λωσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν. 

Ως μέρος του συνόλου των μέτρων, η Επιτροπή επιθυμεί την υιοθέτηση μιας ευρωπαϊκής
κάρτας υπηρεσιών για να βελτιώσει τον συντονισμό μεταξύ της χώρας προέλευσης ενός πα-
ρόχου υπηρεσιών και του κράτους μέλους υποδοχέα. n

Κοινή Δήλωση για τις νομοθετικές 
προτεραιότητες της ΕΕ 

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς, ο
ασκών την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου Ρόμπερτ Φίτσο,
και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ υπέ-
γραψαν για πρώτη φορά μια Κοινή Δήλωση που καθορίζει τους στό-
χους και τις προτεραιότητες της ΕΕ για τη νομοθετική διαδικασία
του 2017.

Βασιζόμενοι στους Στρατηγικούς Προσανατολισμούς του Ευρω-
παϊκού Συμβουλίου και στις 10 προτεραιότητες που ανέθεσε το Ευ-

ρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Επιτροπή Γιούνκερ, οι πρόεδροι των τριών ευρωπαϊκών θεσμι-
κών οργάνων συμφώνησαν σε μια σειρά προτάσεων στις οποίες θα δοθεί προτεραιότητα
στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας. Με αυτό τον τρόπο, η ΕΕ αναμένεται να επιτύχει
απτά αποτελέσματα για τους πολίτες της και να αντιμετωπίσει τις σημερινές επείγουσες
προκλήσεις της Ευρώπης.

Εκτός από τη δέσμευση της ΕΕ όσον αφορά τις εν εξελίξει εργασίες για όλες τις νομοθε-
τικές προτάσεις που έχουν ήδη υποβληθεί, οι πρόεδροι των τριών οργάνων όρισαν στην
κοινή δήλωση έξι τομείς στους οποίους οι σχετικές προτάσεις θα πρέπει να εξεταστούν με
ταχείες διαδικασίες. 

- Νέα ώθηση στην απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις 
- Έμφαση στην κοινωνική διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
- Καλύτερη προστασία της ασφάλειας των πολιτών μας 
- Μεταρρύθμιση και ανάπτυξη της μεταναστευτικής μας πολιτικής με πνεύμα ευθύνης και

αλληλεγγύης 
- Τήρηση της δέσμευσής μας για την υλοποίηση μιας συνδεδεμένης Ψηφιακής Ενιαίας

Αγοράς 
- Επίτευξη του στόχου μας για μια φιλόδοξη Ενεργειακή Ένωση και μια μακρόπνοη πολι-

τική για την κλιματική αλλαγή 
Επιπλέον, οι τρεις πρόεδροι επισημαίνουν τέσσερα θεμελιώδη ζητήματα στα οποία πρέπει

να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος εντός του 2017: (i) προ-
σήλωση στις κοινές ευρωπαϊκές αξίες, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα· (ii)
καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής· (iii)
προάσπιση της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων και (iv) συμβολή στη
σταθερότητα, την ασφάλεια και την ειρήνη.

Η κοινή αυτή προσπάθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της ΕΕ και της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής εντάσσεται στο πλαίσιο της νέας κοινής δέσμευσης που επιτρέπει
στην Ένωση να μετατρέπει τις προτάσεις σε δράσεις και να επιτυγχάνει αποτελέσματα εκεί
όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη. n

Επαναφορά της υποχρέωσης 
έκδοσης βίζας

Ταχύτερη θα είναι πλέον η διαδικασία επαναφοράς της υποχρέ-
ωσης θεώρησης διαβατηρίου (βίζα) για τους υπηκόους τρίτων
χωρών σε περιπτώσεις που οι χώρες της ΕΕ αντιμετωπίζουν ση-
μαντική αύξηση της παράνομης μετανάστευσης ή κινδύνους για την
ασφάλεια. Το ΕΚ υπερψήφισε το νέο κανονισμό με 485 ψήφους
υπέρ, 132 κατά και 21 αποχές. 

Σύμφωνα με τον νέο ευρωπαϊκό κανονισμό, οι συμφωνίες απαλλαγής από την υποχρέ-
ωση θεώρησης που έχει συνάψει η ΕΕ με τρίτες χώρες θα μπορούν να ανασταλούν, κάτι που
σημαίνει ότι οι πολίτες τους θα υποχρεούνται να προχωρούν σε έκδοση βίζας εάν επιθυμούν
να εισέλθουν στην ΕΕ. Η αναστολή θα πραγματοποιείτε σε μία ή περισσότερες από τις ακό-
λουθες περιπτώσεις:

- σημαντική αύξηση του αριθμού των υπηκόων της εκάστοτε τρίτης χώρας
- σημαντική αύξηση των αβάσιμων αιτήσεων για άσυλο
- μειωμένη συνεργασία στον τομέα της επανεισδοχής (επιστροφές μεταναστών)
- αύξηση των κινδύνων ή των άμεσων απειλών για τη δημόσια τάξη και την εσωτερική

ασφάλεια 
Τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και τα κράτη μέλη της ΕΕ θα μπορούν να ενεργοποι-

ήσουν τον μηχανισμό αναστολής της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης. Το νομο-
θετικό κείμενο υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι η απόφαση για προσωρινή αναστολή της απαλ-
λαγής από την έκδοση βίζας θα πρέπει να βασίζεται σε «αντικειμενικά δεδομένα».

Σε συνέχεια σχετικού αιτήματος ενός κράτους μέλους (ή αιτήματος της πλειοψηφίας των
κρατών μελών), ή σε συνέχεια δικής της έκθεσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει στη διάθεσή
της ένα μήνα προκειμένου να αποφασίσει αν θα αναστείλει την απαλλαγή από την υποχρέ-
ωση θεώρησης για εννέα μήνες. 

Στην περιόδο αναστολής, η Επιτροπή, μαζί με την ενδιαφερόμενη χώρα, θα προβαίνουν σε
κοινές προσπάθειες εξεύρεσης λύσεων για τις συνθήκες που οδήγησαν στην αναστολή.

Η Επιτροπή θα είναι επίσης υπεύθυνη για την παρακολούθηση της κατάστασης στις χώρες
που απαλλάσσονται από την έκδοση βίζας και θα υποβάλει σχετικές εκθέσεις, τουλάχιστον
μία φορά το χρόνο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, για το εάν εξακολουθούν
οι χώρες αυτές να πληρούν τους όρους απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης, όπως
π.χ. το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. n
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AπΟ την EλλΑδΑ κΑι τΟν υπΟλΟιπΟ KΟσμΟ

Ιρλανδικά «πυρά» κατά Κομισιόν 
για την Apple

Η Ιρλανδία επέκρινε την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή, η οποία ζήτησε από
την αμερικανική εταιρεία Apple να
καταβάλει στο Δουβλίνο 13 δισεκα-
τομμύρια ευρώ για μη καταβεβλημέ-
νους φόρους, ότι παραβιάζει την κυ-
ριαρχία της χώρας. 

«Η Επιτροπή υπερέβη τις εξουσίες
της και παραβίασε την κυριαρχία» της
Ιρλανδίας αναφορικά με την φορολο-

γία που επιβάλλει στις επιχειρήσεις, εκτίμησε ο Ιρλανδός υπουργός Οικονομικών Μάικλ
Νούναν σε ένα κείμενο στο οποίο παρουσιάζονται τα επιχειρήματα του Δουβλίνου σχετικά
με την υπόθεση αυτή.

Στις 10 Νοεμβρίου η Ιρλανδία υπέβαλε έφεση κατά της απόφασης που έλαβε στις 30 Αυ-
γούστου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ζήτησε από την αμερικανική εταιρεία να καταβά-
λει στο Δουβλίνο περισσότερα από 13 δισεκ. ευρώ σε «μη καταβεβλημένους φόρους».

Στην τρισέλιδη περίληψη των επιχειρημάτων της ιρλανδικής κυβέρνησης που δημοσιεύ-
θηκε σήμερα παρουσιάζονται νέες λεπτομέρειες για την έφεση αυτή, με την οποία το Δου-
βλίνο επιθυμεί να αντιστραφεί η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με αυτό τον τρόπο
να προστατεύσει το φορολογικό του καθεστώς, χάρη στο οποίο εκτιμά ότι έχει προσελκύ-
σει πολλές πολυεθνικές εταιρείες στη χώρα.

Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να δώσει στη δημοσιότητα μια
περίληψη της δικής της απόφασης μέσα στην εβδομάδα.

Η Ιρλανδία τονίζει ότι στη φορολόγηση της Apple ακολούθησε ένα άρθρο του φορολο-
γικού της κώδικα που αναφέρει ότι οι εταιρείες με έδρα στο εξωτερικό δεν θα πρέπει να πλη-
ρώνουν φόρους για τα κέρδη τους που δεν παρήχθησαν στη χώρα. Στην Apple επιβλήθηκε
φορολογία ύψους μόλις 1% το 2003 και 0,005% το 2014.

Η Apple επισημαίνει ότι η μεγάλη πλειονότητα των κερδών που κατέγραψαν οι δύο μο-
νάδες που διατηρεί στην Ιρλανδία οφείλεται σε πνευματική ιδιοκτησία που αναπτύχθηκε
στις ΗΠΑ και άρα δεν θα πρέπει να φορολογηθούν στην Ιρλανδία.

Παράλληλα το Δουβλίνο ισχυρίζεται ότι η Επιτροπή «προσπαθεί να ξαναγράψει τους φο-
ρολογικούς κανόνες της Ιρλανδίας για τις επιχειρήσεις», επιμένοντας ότι η ιρλανδική κυ-
βέρνηση θα έπρεπε να έχει κάνει χρήση της «αρχής του πλήρους ανταγωνισμού». n

Ένοχη για την υπόθεση Ταπί 
η Κριστίν Λαγκάρντ

Η διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού
Ταμείου, Κριστίν Λαγκάρντ, κρίθηκε ένοχη
για «αμέλεια», στη δίκη για την υπόθεση
Ταπί, αλλά δεν της επιβλήθηκε ποινή.  Η
υπόθεση εκδικάστηκε από ένα ειδικό δικα-
στήριο το οποίο είναι αρμόδιο για να δικάζει
υπουργούς εν ενεργεία ή μη για αδικήματα
που διαπράχθηκαν ενόσω βρίσκονταν στην
εξουσία.  Αξίζει να σημειωθεί ότι για την υπό
αναφορά κατηγορία προβλέπεται φυλάκιση

ενός έτους και πρόστιμο 15.000 ευρώ.
Ο δικηγόρος της επικεφαλής του ΔΝΤ, Πατρίκ Μεζονέβ, σχολίασε ότι θα ασκήσει έφεση

στην δικαστική απόφαση.
Η 60χρονη πρώην δικηγόρος είχε θέσει τον εαυτό της σε «υποχρεωτική άδεια» από τα κα-

θήκοντά της, αφήνοντας να εννοηθεί σε συνέντευξή της στο περιοδικό «L’Obs» ότι θα πα-
ραιτηθεί από τη θέση της εάν καταδικαστεί.

Υπενθυμίζεται ότι ο επιχειρηματίας Μπερνάρ Ταπί, πρώην ιδιοκτήτης της εταιρείας Adi-
das, είχε κινηθεί δικαστικά εναντίον της κρατικής τράπεζας Credit Lyonnais, ζητώντας απο-
ζημίωση για απάτη, καθώς αυτή είχε αναλάβει την μεταπώληση της εταιρείας του. Η υπόθεση
βρισκόταν επί χρόνια στις διάφορες βαθμίδες της γαλλικής Δικαιοσύνης έως το 2007, οπότε
και το γαλλικό υπουργείο Οικονομικών συμφώνησε στην παραπομπή της σε ιδιωτικό διαι-
τητικό δικαστήριο.

Η Λαγκάρντ διατελούσε υπουργός Οικονομικών στην κυβέρνηση του Νικολά Σαρκοζί
και η απόφαση που έλαβε φέρεται να προκάλεσε ζημιά 400 εκατομμυρίων ευρώ στο γαλλικό
Δημόσιο, καθώς το διαιτητικό δικαστήριο επιδίκασε το κατά πολύ υψηλότερο από το προ-
βλεπόμενο ποσό προς όφελος του επιχειρηματία.

Μετά την ανακοίνωση της καταδικαστικής απόφασης για την υπόθεση της Κριστίν Λαγ-
κάρντ, το Εκτελεστικό Συμβούλιο του Ταμείου αναμένεται να συναντηθεί για να συζητήσει
το ζήτημα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΔΝΤ, Τζέρι Ράις.

«Το Εκτελεστικό Συμβούλιο έχει συναντηθεί και σε προηγούμενες περιστάσεις για να εξε-
τάσει τις εξελίξεις σε σχέση με νομικές διαδικασίες στη Γαλλίας», δήλωσε ο Ράις σε σύντομη
ανακοίνωσή του. «Αναμένεται να συναντηθούμε ξανά σύντομα για να εξετάσουμε τις πιο
πρόσφατες εξελίξεις», πρόσθεσε. n

Ρέντσι: «Έχασα το δημοψήφισμα, 
αλλά πρέπει να πάμε μπροστά»

Στο συνταγματικό δημοψήφισμα της 4ης
Δεκεμβρίου και στη νίκη του «όχι», αναφέρ-
θηκε ο Ιταλός πρώην πρωθυπουργός, Ματέο
Ρέντσι, κατά την παρέμβασή του στην εθνική
συνέλευση του κεντροαριστερού Δημοκρατι-
κού Κόμματος, του οποίου και παραμένει
γραμματέας. «Χάσαμε, έχασα το δημοψήφι-
σμα. Κάτι που επηρέασε ισχυρά την όλη πολι-
τική αντιπαράθεση και ανάλυση στην Ευ-

ρώπη», υπογράμμισε με έμφαση ο μέχρι πριν μια εβδομάδα Ιταλός πρωθυπουργός.
«Θα κάνουμε μια ιδιαίτερα σκληρή, ανελέητη ανάλυση των όσων συνέβησαν σχετικά με

το δημοψήφισμα, αρχίζοντας από τον εαυτό μας», πρόσθεσε, καθιστώντας, όμως, σαφές ότι
«πρέπει να συνεχίσουν όλοι να δείχνουν και ένα υγιές πάθος υπέρ της διαχείρισης του δη-
μόσιου συμφέροντος». «Χάσαμε το δημοψήφισμα, αλλά έπρεπε να καταβάλουμε την όλη
προσπάθεια, όπως και πράξαμε», υπογράμμισε ο Ρέντσι, ζητώντας από τους συμμετέχοντες
στην εθνική συνέλευση των «Δημοκρατικών» να συμβάλουν σε μια νέα, κοινή πορεία.

Είναι σαφές, όμως, ότι το κόμμα είναι βαθιά διχασμένο. Ένας από τους εκπροσώπους της
εσωκομματικής, αριστερής αντιπολίτευσης, ο Ρομπέρτο Σπεράντσα, έκανε ήδη γνωστό ότι
πρόκειται να θέσει υποψηφιότητα για την ηγεσία του κόμματος, στο συνέδριο που πρόκει-
ται να πραγματοποιηθεί, πιθανότατα, τον Μάρτιο του 2017.Το κύριο ερώτημα είναι αν οι
διάφορες πτέρυγες και τάσεις του κόμματος θα καταφέρουν να μείνουν ενωμένες.

Προς το παρόν, ο Ρέντσι καλεί σε συμπόρευση, ομολογώντας ότι μετά το δημοψήφισμα
«μπήκε στον πειρασμό να εγκαταλείψει την όλη προσπάθεια», αλλά συμπληρώνοντας πως
«η συμφωνία, η οποία ισχύει για όλα τα μέλη του κόμματος, είναι ότι κανείς δεν μπορεί 
να εγκαταλείψει τη σκοπιά του, με στόχο να κατακτηθεί και πάλι, η διακυβέρνηση της Ιτα-
λίας».

Θα πρέπει να διαπιστωθεί κατά πόσον ο γραμματέας των «Δημοκρατικών» εννοεί να αλ-
λάξει, εν μέρει πορεία πλεύσης, λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα της αριστερής πτέρυγας
των Δημοκρατικών, η οποία ζητά σαφέστερη κοινωνική πολιτική, με ξεκάθαρη σοσιαλδη-
μοκρατική προσέγγιση και στρατηγική. n

Η dream team του Ντόναλντ Τραμπ 
σε θέματα επιχειρηματικότητας

Ηχηρά ονόματα θα στελεχώσουν την ομάδα
που θα συμβουλεύει τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο
των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για θέματα επιχειρή-
σεων. Ανάμεσά τους οι διευθύνοντες σύμβουλοι
της General Electric, της αυτοκινητοβιομηχανίας
General Motors, της αεροναυπηγικής βιομηχα-
νίας Boeing, του ομίλου ψυχαγωγίας Disney και
της εταιρείας υψηλής τεχνολογίας IBM.

Σε σχετική ανακοίνωσή του ο Ντόναλντ Τραμπ
τόνισε ότι τα εν λόγω στελέχη επιχειρήσεων θα τον συμβουλεύουν σε θέματα δημιουργικό-
τητας και καινοτομίας. Αρχικά προβλέπεται ότι ο Στίβεν Σουόρζμαν, διευθύνων σύμβουλος
της επενδυτικής τράπεζας Blackstone, θα ηγηθεί του συμβουλίου, με στόχο «να κάνει την
Αμερική και πάλι μεγάλη», όπως επανειλημμένα τόνιζε ο Ντόναλντ Τραμπ σε όλη τη διάρ-
κεια της προεκλογικής του εκστρατείας.

Σε δηλώσεις του για τη σύσταση της συμβουλευτικής επιτροπής, ο νέος πρόεδρος των
ΗΠΑ επισήμανε ότι επιθυμεί να ενισχυθεί η τεχνογνωσία στον ιδιωτικό τομέα και να μειωθεί
η γραφειοκρατία, γεγονός που εμποδίζει τις επιχειρήσεις να προσλαμβάνουν νέο προσω-
πικό, να καινοτομούν και να αναπτύσσονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μεταξύ των βασικών
προτεραιοτήτων του νέου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ο περιορισμός των ρυθ-
μίσεων που αποβαίνουν εντέλει επιζήμιες για τις επιχειρήσεις και η μείωση του εταιρικού
φόρου.

Αρκετά πρόσωπα που συνεργάστηκαν με τον Μπαράκ Ομπάμα συμμετέχουν και στη συμ-
βουλευτική επιτροπή του Ντόναλντ Τραμπ.  Ενδεικτικές είναι οι περιπτώσεις του Μπομπ
Ιγκερ, διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας ψυχαγωγίας Walt Disney, του Τζιμ Μακ Νέρ-
νεϊ, προέδρου της αεροναυπηγικής Boeing, και του Τζίνι Ρόμετι, προέδρου της εταιρείας τε-
χνολογίας υπολογιστών ΙΒΜ. Δεδομένης της επικριτικής στάσης του Τραμπ προς τις εται-
ρείες υψηλής τεχνολογίας, απουσιάζουν στελέχη κάποιων εξ αυτών, που αποτελούν πυλώ-
νες του επιχειρηματικού κόσμου των ΗΠΑ. Τέτοιες είναι οι περιπτώσεις των προέδρων της
Alphabet, θυγατρικής της γνωστής Google, της Apple και της εταιρείας κοινωνικής δι-
κτύωσης Facebook. n
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ KAI EΠIΣTHMH

Πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τετάρτη η καθιερω-
μένη τελετή απονομής των Κρατικών Βραβείων Λογοτε-
χνίας για το έτος 2015. Πρόκειται για τον μακροβιότερο και
ιδιαίτερα αξιόλογο θεσμό διαγωνιστικού χαρακτήρα, που ει-
σήγαγε το 1969 η νεοσύστατη τότε Μορφωτική Υπηρεσία
του Υπουργείου Παιδείας, ο οποίος λειτουργεί απρόσκοπτα
και τιμά ανθρώπους που κρύβονται πίσω από ξεχωριστές
ιστορίες και μοναδικές εικόνες βιβλίων που μας συγκινούν
και μας ταξιδεύουν. 

Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισμού διοργανώνουν σταθερά και με συνέπεια τη ση-
μαντική αυτή εκδήλωση, η οποία είναι αφιερωμένη στους
λογοτέχνες που ζουν στην Κύπρο, γράφουν στα ελληνικά και
διακρίνονται για τον δημιουργικό και ευρηματικό τους λόγο.
Όλα αυτά τα χρόνια έχουν βραβευτεί περισσότερες από 250
εκδόσεις, ενώ κάθε διοργάνωση αποκτά τη δική της δυνα-
μική, αφού οι διαδικασίες του Διαγωνισμού αναπροσαρμό-
ζονται με στόχο την επικαιροποίηση και τη συνεχή βελτίωσή
του. 

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, διακεκριμένα μέλη με
σημαντική πορεία γύρω από τη θεωρία και την ερμηνεία της
Λογοτεχνίας απαρτίζουν τις τρεις αρμόδιες Κριτικές Επι-
τροπές, οι οποίες εργάστηκαν υποδειγματικά για τη μελέτη
και την αξιολόγηση των υποψήφιων έργων κάθε κατηγορίας. 

Όπως τόνισε σε χαιρετισμό
του ο Υπουργός Παιδείας και
Πολιτισμού κ. Κώστας Καδής
με την απονομή των βρα-
βείων αναγνωρίζεται και επι-
βραβεύεται η καλλιτεχνική
δημιουργία έξι συνολικά λογοτεχνών και μίας εικονογράφου,
τα έργα των οποίων ξεχώρισαν ανάμεσα στις εκδόσεις του
2015.

Συγκεκριμένα, τιμήθηκαν ο Κυριάκος Ευθυμίου στην κα-
τηγορία Ποίηση, ο Σωφρόνης Σωφρονίου στην κατηγορία
Μυθιστόρημα, ο Δημήτρης Λεβέντης στην κατηγορία Διή-
γημα/Νουβέλα, ο Κώστας Νικολαΐδης στην κατηγορία Με-
λέτη/Δοκίμιο για τη λογοτεχνία, ο Πάνος Χριστοδούλου
στην κατηγορία για Μικρά Παιδιά, η Άννα Κουππάνου στην
κατηγορία Λογοτεχνία για Μεγάλα Παιδιά και Εφήβους και
η Αγγελική Πιλάτη, η οποία βραβεύθηκε στην κατηγορία Ει-
κονογράφηση. Όλοι οι δημιουργοί, τόνισε ο Υπουργός, είναι
άξιοι συγχαρητηρίων για τη σημαντική τους αυτή διάκριση
καθώς και για την πολύτιμη πνευματική συνεισφορά τους
στον τομέα των γραμμάτων, των τεχνών και ευρύτερα του
πολιτισμού μας. 

Πρόσθεσε ο κ. Καδής ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πο-
λιτισμού εργάζεται μεθοδικά, ώστε να ενθαρρύνει αλλά και

να αναδεικνύει την πνευματική δημιουργία ανθρώπων του
τόπου μας. Προς αυτή την κατεύθυνση επιδιώκουμε τη λει-
τουργία μηχανισμών για αποτελεσματικότερη διαχείριση
των πολιτιστικών θεμάτων, αλλά και τη δημιουργία σημαν-
τικών και αναγκαίων πολιτιστικών υποδομών.

Ειδικότερα στον τομέα της λογοτεχνίας οι Πολιτιστικές
Υπηρεσίες στηρίζουν έμπρακτα και ενισχύουν συγγραφείς,
ποιητές, μεταφραστές καθώς και τους μελετητές της λογο-
τεχνίας με δύο προγράμματα επιχορήγησης λογοτεχνικών
μεταφράσεων, με τη χρηματοδότηση λογοτεχνικών εκδη-
λώσεων, φεστιβάλ και διαγωνισμών, με το σχέδιο ενίσχυσης
Περιοδικών Εκδόσεων Πολιτιστικού Περιεχομένου, αλλά και
με την αγορά εκδόσεων για τον εμπλουτισμό κυπριακών και
ξένων βιβλιοθηκών. Η σημασία που αποδίδεται στην αξία
της λογοτεχνίας αναδεικνύεται επίσης με τη διοργάνωση
διεθνών συνεδρίων, διαλέξεων και άλλων εκδηλώσεων που
ενισχύουν τη συμμετοχή των λογοτεχνών σε εκδηλώσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εθνικών Ινστιτούτων Πολιτισμού, και
Πρεσβειών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Παράλληλα, στη-
ρίζεται η συμμετοχή Κυπρίων λογοτεχνών σε φεστιβάλ λο-
γοτεχνίας και παρουσιάσεις βιβλίων στο εξωτερικό. Όλες
αυτές οι δράσεις στοχεύουν στην κινητικότητα του ποιοτι-
κού λογοτεχνικού βιβλίου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην
ανεκτίμητη παιδευτική του αξία. n

Επιβραβεύτηκε η καλλιτεχνική δημιουργία
με την απονομή των Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας

Την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου η Μόνιμη Αντι-
προσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο
Συμβούλιο της Ευρώπης διοργάνωσε εκδή-
λωση για τον εορτασμό της 55ης επετείου
υπογραφής της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δι-
καιωμάτων του Ανθρώπου από την Κυ-
πριακή Δημοκρατία. Η εκδήλωση πραγμα-
τοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δι-
καιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΑΔ) στο
Στρασβούργο.

Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό ο
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δι-
καιωμάτων του Ανθρώπου κ. Guido Rai-
mondi, ο Γενικός Εισαγγελέας της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας κ. Κώστας Κληρίδης, ως ο
Νομικός Εκπρόσωπος της Κυβέρνησης ενώ-
πιον ΕΔΑΔ, ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Δι-
καστηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ.
Μύρων Νικολάτος και η Μόνιμη Αντιπρό-
σωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας στο

Συμβούλιο της Ευρώπης Πρέσβης κα Θεο-
δώρα Κωνσταντινίδου.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία
τους Δικαστές του ΕΔΑΔ, αξιωματούχοι του
Συμβουλίου της Ευρώπης, Πρέσβεις και μέλη
της διπλωματικής κοινότητας. Η εκδήλωση
διοργανώθηκε στο πλαίσιο του προγράμμα-
τος της Κυπριακής Προεδρίας της Επιτροπής
Υπουργών Συμβουλίου της Ευρώπης. n

Εκδήλωση στο Συμβούλιο της Ευρώπης για επέτειο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Της δρα Ντίας Βωνιάτη, Υπεύθυνη Πληθυσμιακού 
Ελέγχου Θαλασσαιμίας στο Μακάριο Νοσοκομείο

Το Εργαστήριο Πληθυσμιακού Ελέγχου για τη Θαλασ-
σαιμία στο Κέντρο Θαλασσαιμίας έχει λάβει τη διαπίστευση
ISO 15189/2012 για όλες τις εργαστηριακές μεθόδους που
χρησιμοποιεί και είναι το πρώτο τμήμα του Νοσοκομείου
Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ’ που έτυχε της διεθνούς διαπί-
στευσης ISO/ILAC-MRA.

Το Εργαστήριο, στα 40 χρόνια λειτουργίας του, συνεχίζει
να παρέχει σημαντικές και ποιοτικές υπηρεσίες στους Κύ-
πριους πολίτες, ενώ το πρόγραμμα πρόληψης για τη Θα-
λασσαιμία έχει προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες και έχει πε-
τύχει άριστα αποτελέσματα.

Το Κέντρο Θαλασσαιμίας με την Κλινική Θαλασσαιμίας
προσφέρει σύγχρονη και αποτελεσματική αγωγή στους
ασθενείς με Θαλασσαιμία σε βαθμό που σήμερα επιβιώνουν
ως ενήλικες, κάνουν οικογένεια και τεκνοποιούν υγιή παι-
διά. Όλες οι υπηρεσίες του Κέντρου προσφέρονται στους
ασθενείς και το κοινό δωρεάν.

Ταυτόχρονα, η λειτουργία του Εργαστηρίου Πληθυσμια-
κού Ελέγχου για τη Θαλασσαιμία έδωσε, επίσης, σημαντι-
κότατα και χειροπιαστά αποτελέσματα στο θέμα πρόληψης
γεννήσεων παιδιών με Θαλασσαιμία. Τα κύρια επιτεύγματα
του Εργαστηρίου συνοψίζονται στα ακόλουθα:

Στην γραφική παράσταση φαίνονται οι πιθανές γεννήσεις
παιδιών με Θαλασσαιμία τα τελευταία 40 χρόνια, που λόγω
του προγράμματος πρόληψης έχουν αποτραπεί. Ο αναμενό-
μενος αριθμός γεννήσεων με β-θαλασσαιμία θα ήταν 2003
γεννήσεις, ενώ ο πραγματικός αριθμός περιορίζεται μόνο σε
235 πραγματικές γεννήσεις μετά από προσωπική επιλογή
των γονέων τα τελευταία 40 χρόνια όπως φαίνονται στον

πίνακα. Αυτό σημαίνει σημαντική αποφυγή κοινωνικού αλλά
και οικονομικού κόστους για τον τόπο μας.
Αριθμός Γεννήσεων με β-Θαλασσαιμία που προλή-
φθηκαν τα τελευταία 40 χρόνια
- Αριθμός αναμενόμενων γεννήσεων με β-Θαλασσαιμία: 2003
- Πραγματικός αριθμός γεννήσεων με β-Θαλασσαιμία: 235

Ο τεράστιος όγκος δουλειάς που επιτέλεσε και επιτελεί το
Κέντρο Αναφοράς του Εργαστηρίου Πληθυσμιακού Ελέγ-
χου για τη Θαλασσαιμία φαίνεται από το γεγονός ότι από
το 1976 μέχρι σήμερα έχουν εξετασθεί 335.000 πολίτες. Από
το 1995 όπου υπάρχουν μηχανογραφημένα στοιχεία για τον
αριθμό των φορέων της β-Θαλασσαιμίας και μέχρι το τέλος
του 2015, βρέθηκαν 17.467 να είναι φορείς της β-Θαλασ-
σαιμίας σε ένα αριθμό 133.020 (13.1%) πολιτών που εξετά-
στηκαν. Οι 17.467 πολίτες έχουν πέραν της διάγνωσής τους
και Συμβουλευτική Υπηρεσία σχετικά με τις πιθανότητες για
γέννηση παιδιών με Θαλασσαιμία.

Επίσης, καταδεικνύεται ότι με την εισαγωγή της προγεν-
νητικής εξέτασης έγινε περαιτέρω μείωση του αριθμού γέν-
νησης παιδιών με θαλασσαιμία, γιατί για ζευγάρια που δυ-

νητικά είχαν πιθανότητα 25% να γεννήσουν παιδί με θα-
λασσαιμία, με την προγεννητική εξέταση γεννήθηκαν τα τε-
λευταία 14 χρόνια μόνο 51 παιδιά έναντι των 414 που ανα-
μενόταν να γεννηθούν χωρίς προγεννητικό έλεγχο.

Το Εργαστήριο Πληθυσμιακού Ελέγχου έχει συμμορφω-
θεί από το 2015 πλήρως με την νομοθεσία για την προστα-
σία προσωπικών δεδομένων που αφορά το γνωστοποιημένο
πληθυσμιακό αρχείο από την ίδρυση του Κέντρου (Η Γνω-
στοποίηση είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου
7(1)(2) των περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χα-
ρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμων του 2001 μέχρι
2012 και ως εκ τούτου έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Αρ-
χείων και Επεξεργασιών που τηρεί η Επίτροπος) και που συμ-
περιλαμβάνει το 36% του Κυπριακού πληθυσμού. Επίσης έχει
εκδώσει επικαιροποιημένο έγχρωμο πληροφοριακό βιβλια-
ράκι για πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και ιδιαί-
τερα των νέων σχετικά με την πρόληψη της Θαλασσαιμίας.

Το Εργαστήριο Πληθυσμιακού Ελέγχου για τη Θαλασ-
σαιμία είναι κέντρο αναφοράς, εκπαίδευσης και έρευνας,
τόσο για την Κύπρο όσο και για επιστήμονες από το εξωτε-
ρικό. Τα επιτεύγματα του έχουν τύχει πλήρους αναγνώρισης
από το εξωτερικό και είναι συνεργαζόμενο Κέντρο με την
Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO) από το 1986. Συνερ-
γάζεται επιστημονικά με αντίστοιχα κέντρα της Ελλάδας και
του Ηνωμένου Βασιλείου. 

Η διεύθυνση και το προσωπικό του Εργαστηρίου είναι
πάντοτε στη διάθεση όλων των ιατρών και άλλων επαγγελ-
ματιών υγείας για κάθε δυνατή εξυπηρέτηση μέσα στα πλαί-
σια των προσφερόμενων υπηρεσιών από το Εργαστήριο
Πληθυσμιακού Ελέγχου για τη Θαλασσαιμία. n

ISO διαπίστευση στο Κέντρο Θαλασσαιμίας



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. Κατά μία έννοια … λιτά.
2. Τα λάθη του ζημιώνουν άλλους – Διπλό σημαίνει
«πολύ βιαστικά».
3. Ο τρίτος μετά το Χάος και τη Γη θεός κατά τον
Ησίοδο – Ενέπνευσε προσδοκίες σε όλο τον
κόσμο.
4. Αναφέρονται και για τη Σελήνη – Καταπολεμά
την εμπορία ουσιών εξάρτησης.
5. Εκφράζει προτροπή – Γλυκό οινοπνευματώδες
ποτό.
6. Ιταλικό «ναι» - Ο κανονικός ρυθμός της καρδιάς
κυμαίνεται από … έως 100 κτύπους ανά λεπτό.
7. Αθηναϊκός κινηματογράφος - … Ρόσα: σχεδιαστής και συγγραφέας κόμικς.
8. Λόγια ο αέρας – Τούρκικο ανάκτορο.
9. Ισάριθμες φορές (αρχ.) – Διεθνής Οργάνωση Εναέριων Μεταφορών.
10. Αντίστοιχο του αντίδωρου για τους καθολικούς – Όπερα του Ζιλ Μασνέ.
11. Έντβιν Φαν ντερ …: τερματοφύλακας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Σύνδεσμος – Χρη-
σιμοποιείται πριν από λέξη που παλαιότερα δασυνόταν.
ΚΑΘΕΤΑ
1. … κόλπος: το άνοιγμα από το οποίο εισέρχεται στο δεξιό κόλπο της καρδιάς το αίμα που
βγαίνει από το μυοκάρδιο.
2. Η ανώτατη λογιστική υποδιαίρεση της τούρκικης λίρας – Η πάπια.
3. Ένας από τους 12 μικρούς προφήτες του Ισραήλ – Φράση για νήπια.
4. … Αρμάνδος: Γάλλος πολιτικός – Απεριτίφ.
5. Ο αριθμός 301 με γράμματα – Αριθμός οπτικά.
6. Διάκριση τριγώνου.
7. Αρχή … εξέτασης – Μουσική νότα.
8. Ευρωπαϊκή οροσειρά (με άρθρο).
9. Κράτος της Ν.Δ. Ασίας – Στη Ρωμαϊκή μυθολογία θεότητα του κυνηγιού .
10. Είναι για δύσκολες αποστολές – Αρσενικό οριστικό άρθρο στην αιτιατική ενικού.
11. Καθόλου δημοφιλής στην Κύπρο – Η συμμαχία της Γαλλίας, της Αγγλίας και της Ρωσίας
εναντίον της Γερμανίας.

Oι λύσεις στη σελίδα 14
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Πολιτική
Ανδρέας Πανταζόπου-
λος
Ο αριστερός εθνικο-
λαϊκισμός - Από την
αντιπολίτευση στην
εξουσία

Κείμενα γραμμένα
την τελευταία τριετία
που έχουν ως βασικό
τους θέμα τον «εθνικολαϊκισμό», ως ιδεολο-
γικο-πολιτικό ρεύμα που γνώρισε ιδιαίτερη
ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Ο συγγρα-
φέας καταγράφει την πορεία ενός πολιτικού
και ιδεολογικού ρεύματος, τις στρατηγικές
και τακτικές του στοχεύσεις, από το 2013
έως σήμερα. Πού οφείλεται και πώς να ερ-
μηνεύσουμε την άνοδο του αριστερού εθνι-
κολαϊκισμού στην Ελλάδα; Πώς εξηγείται η
συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ; «Ψέματα» ή
«αυταπάτες» οι υποσχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ;
Μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να μετεξελιχθεί σε σο-
σιαλδημοκρατικό κόμμα; Ποια είναι, τελικά,
η «ουσία» του φαινομένου;
Διηγήματα
Ted Chiang
Ιστορίες της ζωής σου
και άλλες ιστορίες

Οκτώ ιστορίες που
εξερευνούν τα όρια με-
ταξύ επιστήμης και
θρησκείας, ντετερμινι-
σμού και ελεύθερης
βούλησης. Για πρώτη
φορά εκδίδεται στα ελληνικά ο πολυβραβευ-
μένος Ted Chiang, ένας από τους κορυφαί-
ους συγγραφείς επιστημονικής φαντασίας.
Από το διήγημα «Ο πύργος της Βαβυλώ-
νας», με θέμα ένα τεράστιο κτίσμα που φι-
λοδοξεί να συνδέσει την επιφάνεια της Γης
με τον ουράνιο θόλο, έως το διήγημα «Κό-
λαση είναι η απουσία του Θεού», για έναν
κόσμο όπου οι επισκέψεις από αγγέλους
αποτελούν ένα μαγευτικό όσο και τρομα-
κτικό κομμάτι της καθημερινότητας, η φαν-

τασία αυτού του συγγραφέα εντυπωσιάζει.
Αστυνομικό
Τζίμμυ Κορίνης
Ιντριγκα στο Ιόνιο

Πράκτορες της CIA
συγκρούονται στο
Ιόνιο με μια συμμορία
που προσπαθεί να προ-
ωθήσει ένα ύποπτο
φορτίο στη Συρία. Ενας
μικροκακοποιός βρί-
σκεται μ' έναν φόνο στην πλάτη του και μια
αναπάντεχη ευκαιρία να διεκδικήσει λύτρα
για να το επιστρέψει στον ιδιοκτήτη του.
Μια όμορφη 17χρονη πέφτει θύμα της γοη-
τείας του και μπλέκεται σε μια απίστευτη πε-
ριπέτεια. Mια μητέρα αγωνιά διαπιστώνον-
τας ότι η κόρη της κάνει το ίδιο σφάλμα που
είχε κάνει κι εκείνη στην ίδια ηλικία, και ένας
δημοσιογράφος παίζει κορόνα γράμματα την
καριέρα του προκειμένου να σώσει τη νέα
γυναίκα και να αποκαταστήσει μια μεγάλη
αδικία.
Αναλύσεις
Γιώργος Παγουλάτος
Το νησί που φεύγει:
121+1 κείμενα για την
ελληνική κρίση

Ο συγγραφέας, ένας
από τους πιο συστημα-
τικούς και διεισδυτι-
κούς αναλυτές της ελ-
ληνικής κρίσης, αναδεικνύει τις αμέτρητες
παθογένειες στην οργάνωση του κράτους,
της οικονομίας και της κοινωνίας μας. Στον
τόμο αυτόν συγκεντρώνει άρθρα που δημο-
σιεύτηκαν στον Τύπο μεταξύ 2007 και 2015.
Χωρισμένα σε πέντε ενότητες, συνοψίζουν
τις δομές, διαδρομές και επιλογές που ακο-
λουθήσαμε τα δραματικά χρόνια μετά το ξέ-
σπασμα της παγκόσμιας χρηματοοικονομι-
κής κρίσης η οποία, ξεκινώντας από τις ΗΠΑ
το 2007 και περνώντας στην Ευρώπη, κατέ-
ληξε να διαλύσει την επίπλαστη ευημερία
του ασθενέστερου κρίκου, της Ελλάδας. n

Για τους βιβλιόφιλους

Ενόψει των εορτών των Χριστουγέν-
νων, η Υπηρεσία Προστασίας Κατανα-
λωτή έχει εντατικοποιήσει τους ελέγ-

χους στην αγορά με σκοπό την ουσιαστική
προστασία των καταναλωτών. Συμβουλεύει
επίσης τους καταναλωτές να ακολουθήσουν
τις πιο κάτω απλές συμβουλές: 
1. Κάντε έρευνα αγοράς

Για συμφέρουσες αγορές κάντε έρευνα
από διάφορες πηγές (σημεία πώλησης, έν-
τυπα, διαδίκτυο) για την προσφερόμενη
τιμή. Μην επηρεάζεστε με ευκολία από ελ-
κυστικές προσφορές και διαφημίσεις. Μην
κάνετε βιαστικές αγορές. Ζητήστε από τον
πωλητή να σας λύσει τυχόν απορίες.
2. Αγορά παιχνιδιών

Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί αν θα αγο-
ράσετε παιχνίδια για μικρά παιδιά. Να αγο-
ράζετε παιχνίδια, πάντα από αξιόπιστα κα-
ταστήματα και διαδικτυακά (online) σημεία
πώλησης. Να διαβάζετε όλες τις προειδοποι-
ήσεις και τις οδηγίες χρήσης και να λαμβά-
νετε σοβαρά υπόψη τις συστάσεις για την
ηλικία και την ασφάλεια. Μην αγοράζετε
ποτέ παιχνίδια που δεν φέρουν τη σήμανση
CΕ στο παιχνίδι ή στη συσκευασία του. 
3. Πολιτική επιστροφών και δωροκου-
πόνια

Να θυμάστε ότι για αγορές από κατά-
στημα, η νομοθεσία δεν προβλέπει δικαίωμα
επιστροφής ή αλλαγής προϊόντων και ότι
αυτό επαφίεται στην πολιτική του κάθε κα-
ταστήματος. Κατά συνέπεια, ενημερωθείτε
για την πολιτική του καταστήματος για επι-

στροφές προϊόντων, ειδικά αν πρόκειται για
αγορές δώρων για αγαπημένα σας πρόσωπα,
και για το χρονικό περιθώριο επιστροφών
εάν υπάρχει. Σε περίπτωση που θα αγορά-
σετε δωροκουπόνια, ενημερωθείτε για τους
όρους και προϋποθέσεις που εφαρμόζονται
και ρωτήστε για το χρονικό διάστημα που
ορίζει το κατάστημα για εξαργύρωση τους
από τον αποδέκτη. 
4. Αγορές από το διαδίκτυο

Για αγορές από το διαδίκτυο ή εκτός εμ-
πορικού καταστήματος, να ξέρετε από ποιόν
αγοράζετε, αναζητώντας βασικές πληροφο-
ρίες όπως την επωνυμία, τη γεωγραφική και
ηλεκτρονική διεύθυνση της επιχείρησης, τον
αριθμό τηλεφώνου και εγγραφής της εται-
ρείας. Να θυμάστε ότι για αγορές εκτός εμ-
πορικού καταστήματος, έχετε το δικαίωμα
να επιστρέψετε το προϊόν εντός 14 ημερών
από την ημέρα αγοράς και να λάβετε πίσω
τα χρήματα σας.
5. Πληρωμή με πιστωτική κάρτα

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, αν ο έμπορος
θέλει να σας χρεώσει επιπλέον για τη χρήση
συγκεκριμένου μέσου πληρωμής, π.χ. πιστω-
τική κάρτα, το τέλος πληρωμής δεν μπορεί
να είναι υψηλότερο από αυτό που πραγμα-
τικά κοστίζει στον έμπορο η επεξεργασία της
πληρωμής.
6. Παραλαβή προϊόντος

Ελέγξτε το αγαθό και βεβαιωθείτε ότι αν-
ταποκρίνεται στην περιγραφή και στα συμ-
φωνηθέντα. ΠΑΝΤΟΤΕ να ζητάτε και να
φυλάτε την απόδειξη αγοράς. n

Συμβουλές Υπηρεσίας Προστασίας 
Καταναλωτή για χριστουγεννιάτικες αγορές
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Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ. 13

Διευκρινίσεις Υπουργείου Εσωτερικών 
για την πολιτική για μεμονωμένη κατοικία

Αναφορικά με το θέμα της μεμονω-
μένης κατοικίας, το Υπουργείο Εσω-
τερικών με ανακοίνωση του διευκρι-

νίζει τα ακόλουθα:
«Ο Υπουργός Εσωτερικών, ασκώντας τις

εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο
18Α(5) του περί Πολεοδομίας και Χωροτα-
ξίας Νόμου, δημοσίευσε στις 4/11/16 το νέο
κεφάλαιο «Οικιστική Ανάπτυξη» της Δήλω-
σης Πολιτικής στο οποίο περιλαμβάνονται
και οι πρόνοιες της πολιτικής για τη μεμο-
νωμένη κατοικία.

Σημειώνεται ότι η νέα πολιτική για τη με-
μονωμένη κατοικία προέκυψε μετά από πο-
λύχρονες διαβουλεύσεις με επαγγελματι-
κούς φορείς, κρατικές υπηρεσίες, και μη κυ-

βερνητικές οργανώσεις κ.ά. και ύστερα από
τη διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής
Εκτίμησης, όπου διαφάνηκε ότι η εφαρμογή
της θα είχε θετικές επιπτώσεις στην πλει-
οψηφία των παραγόντων που εξετάστηκαν. 

Στόχος της νέας πολιτικής είναι αφενός η
επίλυση των διαφόρων περιβαλλοντικών,
πολεοδομικών, οικονομικών και κοινωνικών
προβλημάτων που προέκυψαν από την
εφαρμογή της προηγούμενης πολιτικής την
τελευταία εικοσαετία και αφετέρου η πα-
ροχή δυνατότητας ανέγερσης μεμονωμένης
κατοικίας σε ομάδες του πληθυσμού / δι-
καιούχους* οι οποίες δεν έχουν τη οικονο-
μική δυνατότητα απόκτησης ακινήτου εντός
Οικιστικών Ζωνών, βασισμένη σε καθαρά

πολεοδομικά κριτήρια (όπως π.χ. απόσταση
τεμαχίου από τον οικισμό, προσπέλαση, μέ-
γεθος κατοικίας, κ.ά.).

Με την πρόσφατη δημοσίευση της πολιτι-
κής δίνεται ένα τέλος στην ασάφεια που επι-
κρατούσε τα τελευταία χρόνια και αφορούσε
την άρνηση των πολεοδομικών αρχών για
χορήγηση αδειών για μεμονωμένες κατοι-
κίες. Πλέον γίνεται ξεκάθαρο ότι επιτρέπε-
ται η ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας με
σαφή κοινωνικά και πολεοδομικά κριτήρια. 

Επιπρόσθετα, με τη νέα πολιτική τερματί-
ζεται η ανεξέλεγκτη κερδοσκοπία των δια-
φόρων developers οι οποίοι εκμεταλλευόμε-
νοι τις ασαφείς πρόνοιες της προηγούμενης
πολιτικής και τη μη άσκηση της διακριτικής

ευχέρειας των πολεοδομικών αρχών με
φειδώ, θησαύριζαν στις πλάτες των ανυπο-
ψίαστων πολιτών οι οποίοι πωλούσαν τις πε-
ριουσίες τους έναντι πινακίου φακής. 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι με τη δημο-
σίευση της πιο πάνω πολιτικής μεσολαβεί
ένα διάστημα τεσσάρων μηνών όπου ο κάθε
ενδιαφερόμενος θα μπορεί να υποβάλει αι-
τιολογημένη ένσταση, έτσι ώστε να δοθεί η
δυνατότητα διόρθωσης / βελτίωσης της πο-
λιτικής».

* Δικαιούχος: ο αιτητής ο οποίος δεν έχει
στην κατοχή του, ούτε τα μέλη της οργανικής
του οικογένειας, οποιοδήποτε κατάλληλο ακί-
νητο εντός Οικιστικής Ζώνης, και η κατοικία
θα αφορά μόνιμη διαμονή. n

Ολοκληρώθηκε η μετεξέλιξη της Στέγης «Νέα Ελεούσα» 
σε Κέντρο Παροχής Υπηρεσιών σε άτομα με αναπηρίες

Ανακοίνωση των Υπηρεσιών Κοινω-
νικής Ευημερίας του Υπουργείου Ερ-
γασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών

Ασφαλίσεων αναφέρει ότι έχουν ολοκληρώ-
σει το Έργο μετεξέλιξης της Στέγης «Νέα
Ελεούσα» σε Κέντρο Παροχής Υπηρεσιών σε
άτομα με σοβαρές αναπηρίες. 

Για τη χρηματοδότηση του Έργου, κατα-
βλήθηκε το 59.42% από τον Ευρωπαϊκό Οι-
κονομικό Χώρο – Ε.Ο.Χ. κονδύλια Ισλαν-

δίας, Λιχτενστάιν και Νορβηγία (χρονική πε-
ρίοδος 2009-2014) και 40.58% από την Κυ-
πριακή Δημοκρατία. Το κόστος του Έργου
ανέρχεται στις €526,000 περίπου.

Η κτηριολογική δράση μετεξέλιξης της
Στέγης «Νέας Ελεούσας» ξεκίνησε τον Ια-
νουάριο 2015, ενώ παράλληλα προωθήθη-
καν άλλες δύο δράσεις στον τομέα της εκ-
παίδευσης του προσωπικού και στην αγορά
εξοπλισμού. 

Οι χώροι διαμορφώθηκαν με τον αρτιό-
τερο τρόπο και από τον Οκτώβριο 2016 πα-
ρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες στους
ενοίκους των Σπιτιών στην Κοινότητα, οι
οποίοι είναι οι πρώτοι εξυπηρετούμενοι του. 

Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου
Έργου και την έναρξη λειτουργίας του Κέν-
τρου «Ίριδα», οι υπηρεσίες που παρέχει το
κράτος σε άτομα με βαριές πολλαπλές ανα-
πηρίες αναβαθμίζονται ακόμη περισσότερο.n

Στην εμπροσθοφυλακή των κινητο-
ποιήσεων των εργαζομένων κατά των
μέτρων λιτότητας βρίσκονται και

πάλι οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα στον
αγώνα να αποτρέψουν νέα  μέτρα στα επώ-
δυνα που τους έχουν επιβληθεί και  τους
έχουν οδηγήσει σε απόγνωση. 

Πρόκειται για καταστάσεις αλλά και
μέτρα θυμίζουν παλιές κακές εποχές για την
Ελλάδα και το λαό της. Είναι χαρακτηρι-
στικό κύριο άρθρο στην Κυπριακή εφημε-
ρίδα «Ελευθερία» της 1ης Οκτωβρίου 1924
με τίτλο «αι απεργίαι εν Ελλάδι»,  από το
οποίο αναδημοσιεύουμε σχετικά αποσπά-
σματα:

Φαίνεται ότι η περίοδος της υπαλληλικής

ζωηράς κινήσεως δεν έληξεν ακόμη εις την
Ελλάδα, αφού εκάστη παρερχόμενη ημέρα
προετοιμάζει και κάτι νεώτερον δια την ιστο-
ρίαν των εργατικών τάξεων των χρόνων τού-
των. Η μεγάλη εργατική απεργία, ήτις συνε-
κλόνισε κυβέρνησιν και κράτος εν τη ουσία
δεν έληξεν, αφού υπάρχει πάντοτε άλυτο
πότε τούτο και πότε εκείνο, αλλά και ολό-
κληρον το εργατικόν πρόβλημα άλυτον…..

…. Καθ’ ον χρόνον τα άλλα σωματεία κι αι
οργανώσεις, αι ομοσπονδίαι,  οι σύνδεσμοι
και άλλα κέντρα και ενώσεις των εργατών
δρώσι και κινούνται παρασκευαζομεναι εις
νέας εργατικάς απεργίας, τα προεδρεία των
δημοσίων υπαλλήλων λαμβάνουσι την από-
φασιν της απεργίας, και υπογραφαί και πα-

ραιτήσεις δίδονται, ώστε να είναι βέβαιον
πως εντός ολίγου χρόνου, διατηρουμένης της
αυτής καταστάσεως πραγμάτων, θα κηρυχ-
θεί η απεργία των δημοσίων υπαλλήλων. Δεν
είναι ίσως εν των αδίκω οι ατυχείς υπάλληλοι
ζητούντες δικαιοτέραν αντιμισθίαν, κατόπιν
της φοβεράς υπερτιμήσεως των χρειωδών
του βίου εν Ελλάδι και της υποτιμήσεως της
δραχμής, και προβαίνοντες εις τα έσχατα,
την απεργίαν. 

Θα είναι όμως εις άκρον λυπηρόν να προ-
χωρή η επιδείνωσις φθείρουσα επί  μάλλον
και μάλλον και λυμαινομένη τα πάντα εν Ελ-
λάδι προς κοινήν πάντων δυστυχίαν. Δεν
είναι απίθανον ότι υπό την βίαν των πραγ-
μάτων και της ανάγκης, προ παντός όμως

υπό την πίεσιν του δικαίου των υπαλληλικών
αιτημάτων, να εύρη η Κυβέρνησις  τρόπον
επαφής και συμβιβασμού. Αλλά και με
τούτο  η κατάστασις δεν παύει του να πα-
ρουσιάζηται υπό την αθλίαν αυτής μορφήν,
ήτις απελπίζει πάντα φιλοπάτριδα αμέτοχον
κομμάτων, μη διορώντα τον άνδρα τον δυ-
νάμενον να ηγηθή και οδηγήση τον λαόν  εις
την ευθείαν οδόν,την οδόν  της σωτηρίας. n

(Υπενθυμίζουμε ότι τα πιο πάνω αναφέ-
ρονται σε περίοδο μεγάλων οικονομικών,
κοινωνικών  και πολιτικών  προβλημάτων
στην Ελλάδα αμέσως μετά την τραγωδία
της Μικρασιατικής εκστρατείας). Π.Λ.

Το μαύρο παρελθόν ξαναζεί στην Ελλάδα

Αιμοδοσία σήμερα 
στο Υπ. Υγείας

Από τις 9π.μ. σήμερα θα πραγματο-
ποιηθεί αιμοδοσία για το προσω-
πικό του Υπουργείου Υγείας, τις

Υπηρεσίες και τα Τμήματά του και άλ-
λους εμπλεκόμενους εταίρους, στο ισό-
γειο του Υπουργείου. 

Η αιμοδοσία τελεί υπό την αιγίδα 
του Υπουργού Υγείας κ. Γιώργου Παμπο-
ρίδη.  n
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Ηανοδική πορεία της ΑΕΚ και της ΑΕΛ συνεχίστηκε
και στην 15η αγωνιστική (δεύτερη του β΄ γύρου) και
εξακολουθούν να μοιράζονται την κορυφή του βαθ-

μολογικού πίνακα με 36 βαθμούς. 
Αντίθετα, ο ΑΠΟΕΛ στραβοπάτησε με το εκτός έδρας ‘Χ’

με τον Ερμή Αραδίππου και έπεσε στην 3η θέση με 34 βαθ-
μούς. 

Απόλλωνας και Ομόνοια, επανήλθαν στις επιτυχίες και
μοιράζονται για ακόμη μία αγωνιστική την 4η και 5η θέση
αντίστοιχα, με 28 βαθμούς.

Πολύ κοντά στην πρώτη εξάδα (ένα βαθμό πίσω από τον
6ον Ερμή) είναι η Νέα Σαλαμίνα, με τη νίκη της επί της
Ανόρθωσης και έφθασε τους 20 βαθμούς.

Ένα παιχνίδι έληξε ισόπαλο 3-3 και ήταν αυτό της ΑΕΖ
Ζακακίου και της Καρμιώτισσας Πολεμιδιών, που είχε σαν
αποτέλεσμα η ομάδα των Πολεμιδιών να παραμείνει στους
19 βαθμούς και στην 8η θέση, αλλά με πολλές ελπίδες να
πιάσει στη συνέχεια τον Ερμή και Σαλαμίνα, αφού η από-
σταση που τους χωρίζει είναι στους δύο και ένα αντίστοιχα.
Επέστρεψε στα νικηφόρα η ΑΕΚ

Έστω και με… τη ψυχή στο στόμα, η ΑΕΚ Λάρνακας κα-
τάφερε να πάρει τη νίκη με 1-0 επί του Εθνικού Άχνας στην
‘ΑΕΚ Αρένα’. Έτσι, η ομάδα της Λάρνακας επέστρεψε στα νι-
κηφόρα αποτελέσματα μετά από δύο συνεχόμενες ισοπαλίες
και διατηρήθηκε στην κορυφή της βαθμολογίας. Πάντως, ο
Εθνικός θα μπορούσε να ‘τσιμπήσει’ τον βαθμό, όταν στις
καθυστερήσεις έχασε δύο σπουδαίες ευκαιρίες. Η ομάδα της
Άχνας είναι στην 9η θέση με 17 βαθμούς.
Ο τερματοφύλακας της ΑΕΛ την κράτησε στην κορυφή

Ότι άξιζε στο παιχνίδι που έγινε
στο Τσίρειο, ήταν το δεύτερο ημί-
χρονο και ειδικά τα τελικά του
συγκλονιστικά στάδια. Βέβαια η
ουσία είναι το αποτέλεσμα και
αυτό ήταν υπέρ της ΑΕΛ, απέ-
ναντι στην σκληροτράχηλη Δόξα.
1-0 το τελικό σκορ, αλλά ήταν μια
δίκαιη επικράτηση για την γαλα-
ζοκίτρινη ομάδα, σημειώνοντας
ταυτόχρονα την πέμπτη κατά
σειρά νίκη της!

Δύο δοκάρια και πολλές άλλες
χαμένες ευκαιρίες για την νικήτρια
(πάντα στο β΄ ημίχρονο), που
πήρε το τρίποντο χάρις στο εύ-
στοχο κτύπημα πέναλτι του Αου-
ραμπαρένα.  Όμως, ο ήρωας της

ΑΕΛ, ήταν ο Ρόμος! Απέκρουσε το πέναλτι που κέρδισε η
Δόξα στο 90΄ και έτσι κράτησε το τρίποντο για την ομάδα
της Λεμεσού.

Η ομάδα της Κατωκοπιάς, που είναι στην 10η θέση με
μόλις 10 βαθμούς, νοιώθει πολύ έντονα την πίεση του υπο-
βιβασμού.
Είχε φύλακα άγγελο τον τερματοφύλακά της ο Ερμής!

Ο Ερμής απέσπασε ισοπαλία 1-1 από το ΑΠΟΕΛ, μετά
από συγκλονιστικό αγώνα στο ‘Αντώνης Παπαδόπουλος’. Η
ομάδα της Αραδίππου προηγήθηκε στο σκορ με τέρμα του
Μασίνουα και στη συνέχεια δέχθηκε έντονη πίεση, ιδιαίτερα
στο β΄ ημίχρονο, όπου ο ΑΠΟΕΛ έχασε πολλές κλασικές ευ-
καιρίες και το μόνο που κατάφερε ήταν να ισοφαρίσει, αφού
ο Ερμής είχε για κορυφαίο τον τερματοφύλακα Νουρεντι-
νόσκι. Με τον ένα βαθμό διατηρήθηκε στην 6η θέση και βλέ-
πει την συνέχεια με αισιοδοξία ότι θα παραμείνει μέσα στην
πρώτη 6άδα. Αντίθετα, η ομάδα της Λευκωσίας οπισθοχώ-
ρησε στην 3η θέση μετά από συγκατοίκηση μιας βδομάδας
στο ‘ρετιρέ’ με την ΑΕΚ και την ΑΕΛ.
Στον έβδομο… ουρανό η Νέα Σαλαμίνα!

Στον έβδομο… ουρανό είναι άπαντες στη Νέα Σαλαμίνα
μετά τη νίκη επί της Ανόρθωσης στο Βαρωσιώτικο ντέρμπι.
Οι ‘Ερυθρόλευκοι’, αν και βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 1-0,
έδειξαν χαρακτήρα και κατάφεραν να κάνουν την ανατροπή
(2-1), στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα. Έτσι, η Νέα Σαλα-
μίνα πανηγύρισε μία σπουδαία νίκη και πλέον έβαλε πλώρη
για μια θέση στην πρώτη εξάδα της βαθμολογίας, πράγμα

που το κατάφερε και στην προ-
ηγούμενη χρονιά.

Αντίθετα, απογοήτευση και
προβληματισμός επικρατεί στην
Ανόρθωση μετά τη νέα ήττα που
δέχθηκε, αφού αγνοεί τη νίκη
εδώ και πέντε αγωνιστικές, με
αποτέλεσμα να αρχίσει να νοι-
ώθει πλέον την ‘καυτή’ ανάσα
της ζώνης του… υποβιβασμού!

Φυσικά, η ‘μάχη’ για παραμονή
δεν είναι αυτό που είχαν στο
μυαλό τους οι άνθρωποι της
Ανόρθωσης στην αρχή της χρο-
νιάς, αλλά πλέον θα πρέπει να
αρχίσουν να ανησυχούν.

Δύναμη… επιστροφή
Ζωντάνια και όρεξη έδειξαν οι παίκτες του Απόλλωνα

στην αναμέτρηση κόντρα στον Άρη, στο Τσίρειο, την πρώτη
στη μετά – Εμανουέλ εποχή. Οι κυανόλευκοι κατέβαλαν με
4-1 την ‘Ελαφρά Ταξιαρχία’, επιστρέφοντας μετά από τρεις
αγωνιστικές στο δρόμο των επιτυχιών. Έφτασαν στους 28
βαθμούς και μείωσαν στους έξι βαθμούς από τον τρίτο
ΑΠΟΕΛ που στραβοπάτησε και πλέον ο Απόλλωνας, μετά
τη νίκη αυτή, παρέμεινε στις υψηλές θέσεις της βαθμολογίας
και μπορεί να ελπίζει στο κάτι… παραπάνω.

Αντίθετα τα αισθήματα για την ομάδα του Άρη, που ο βαθ-
μολογικός πίνακας μαρτυρά, ότι η ομάδα της Λεμεσού βρί-
σκεται σε πολύ δύσκολη θέση. Είναι στην 11η θέση με μόνο
έντεκα βαθμούς και σίγουρα χρειάζεται ενίσχυση στη μετα-
γραφική περίοδο.
Η Ομόνοια επανήλθε στις επιτυχίες

Με επιβλητικό τρόπο επανήλθε στις επιτυχίες η Ομόνοια.
Ως γνωστό, προηγήθηκαν τρία αποτελέσματα χωρίς νίκη. Το
5-1 επί της Αναγέννησης μιλά από μόνο του για τη διαφορά
δυναμικότητας. Ωστόσο, για άλλη μια φορά, οι πράσινοι δεν
μπόρεσαν να διατηρήσουν ανέπαφη την εστία τους, δέχθη-
καν στο τέλος γκολ, φθάνοντας τα 20 παθητικά σε 15 αγώ-
νες. Ένα μεγάλος αριθμός για μια ομάδα που έχει θέσει ψη-
λούς στόχους. Για 13ο ματς, από τα 15 στο πρωτάθλημα, η
Ομόνοια δεν μπόρεσε να διατηρήσει το μηδέν παθητικό.
Μόνο στα παιχνίδια με αντίπαλο την Ανόρθωση στο ΓΣΠ
(2-0) και την ΑΕΖ στο Παφιακό (1-0) οι πράσινοι δεν δέχ-
θηκαν γκολ.
Ωραίο θέαμα…

Η ΑΕΖ ήταν μία ανάσα από το να πανηγυρίσει νίκη μετά
από τέσσερις μήνες και να αναπτερώσει τις ελπίδες της για
παραμονή, αλλά η Καρμιώτισσα δεν τα έβαλε κάτω. Ισοφά-
ρισε στο 90+3΄σε (3-3). Προηγήθηκε το Ζακάκι (1-0), το γύ-
ρισε η Καρμιώτισσα (1-2), το ανέτρεψε εκ νέου η ΑΕΖ (με
δύο πέναλτι) και ισοφάρισε στο φινάλε, όπως αναφέραμε η
ομάδα των Πολεμιδιών.
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ…

Το πρωτάθλημα θα συνεχισθεί την Τετάρτη και Πέμπτη,
21 και 22 Δεκεμβρίου, θα έχουμε στη συνέχεια τη διακοπή
λόγω των εορτών των Χριστουγέννων και θα επαναρχίσει
στις 3 και 4 Ιανουαρίου του 2017 για την 17η αγωνιστική.
Σήμερα Τετάρτη, θα γίνουν οι αγώνες Καρμιώτισσας – ΑΕΚ,
Δόξας – Ομόνοιας, Απόλλων – ΑΕΖ, Αναγέννηση – Ερμής
και ΑΠΟΕΛ – Νέα Σαλαμίνα. Αύριο Πέμπτη, θα έχουμε δύο
αγώνες, του Εθνικού – ΑΕΛ και Ανόρθωση – Άρη.
17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Την Τετάρτη, 3 Ιανουαρίου, θα διεξαχθούν τα παιχνίδια,
Άρης  - Νέα Σαλαμίνα, ΑΕΖ- Ανόρθωση και Αναγέννηση –
ΑΠΟΕΛ. Την Πέμπτη, 4 Ιανουαρίου, η Ομόνοια θα φιλοξε-
νήσει στο ΓΣΠ τον Εθνικό Άχνας, ο Ερμής τη Δόξα και η
ΑΕΛ την Καρμιώτισσα.
ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Τρικλοποδιά στην ‘Αθάνατη’

Πολύ σκληρή για να… πεθάνει η Αλκή Ορόκλινης! Η
‘Αθάνατη’ βρέθηκε να χάνει από την ΠΑΕΕΚ στο πρώτο ημί-
χρονο, όμως στα τελευταία λεφτά πήρε μια πολύτιμη ισοπα-
λία (1-1) και διατήρησε το αήττητό της. Εξακολουθεί να είναι
μόνη στην κορυφή με 38 βαθμούς.

Το στραβοπάτημα της πρωτοπόρου, του πρωταθλήματος
Β΄ Κατηγορίας, εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο η
δεύτερη της κατάταξης Πάφος (31 β.), που μείωσε στους 7
βαθμούς από την κορυφή. Η Παφιακή ομάδα έβγαλε με άρι-
στα, άλλο ένα ντέρμπι, αφού κατάφερε να δραπετεύσει από
την έδρα του Οθέλλου  με το τρίποντο (1-2). 

Στο άλλο ντέρμπι της ημέρας (14η αγωνιστική), ο Ολυμ-
πιακός και το Παραλίμνι έμειναν στη λευκή ισοπαλία (0-0).
Η Ένωση είναι στην 4η θέση ε 25 βαθμούς και ο Ολυμπιακός
στην 5η με 23 βαθμούς. Άνοδο δύο θέσεων για την Αγία
Νάπα (3η με 26 β.), που εκμεταλλεύτηκε την ήττα του Οθέλ-
λου, αλλά και το αποτέλεσμα στο Μακάρειο (Ολυμπιακού –
Ένωση). Οι πορτοκαλί επικράτησαν δύσκολα του Ουραγού
της βαθμολογίας Εθνικού Άσσιας (14ος, 8 β.) με 2-1.

Σπουδαίας βαθμολογικής σημασίας νίκη πέτυχε ο ΑΣΙΛ
επί της προτελευταίας της κατάταξης ΕΝΑΔ με 1-0 και δι-
καιούται πλέον να αισθάνεται κάποια ασφάλεια, αφού έχει
απομακρυνθεί αρκετά από την επικίνδυνη ζώνη. Είναι στην
7η θέση με 17 βαθμούς, ενώ η ΕΝΑΔ έχει μόνο 9 βαθμούς. Το
ΘΟΪ Λακατάμιας νίκησε εντός έδρας τον Ακρίτα Χλώρακα
με 2-0 και ανέβηκε
στην 10η θέση με
14 βαθμούς, ενώ ο
Ακρίτας παρέμεινε
στην 11η θέση με
τους ίδιους βαθ-
μούς με τους Λα-
καταμίτες.

Τέλος, η Παρεκ-
κλησιά πήρε με-
γάλο ‘διπλό’ στην
Αραδίππου σε
βάρος της τοπικής
Ομόνοιας και πλη-
σίασε τις ομάδες
που βρίσκονται
πάνω από την
‘καυτή’ ζώνη του
υποβιβασμού. Κέρ-
δισε με 1-0 και πήρε την 12η θέση με 13 βαθμούς, ενώ η Ομό-
νοια παρέμεινε στην 8η θέση μαζί με την ΠΑΕΕΚ Κερύνειας
στους 15 βαθμούς.
Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ήττα για Διγενή Ορόκλινης

Μετά τον Χαλκάνορα και ο Διγενής Ορόκλινης απώλεσε
βαθμούς, χάνοντας με 4-2 από τον Διγενή Μόρφου και πέ-
ρασε στην 3η θέση με τον Χαλκάνορα Ιδαλίου που γνώρισε
με 2-1 την ήττα από την πρωτοπόρο Ξυλοτύμπου. Έτσι η Ξυ-
λοτύμπου άνοιξε τη διαφορά στους έξι βαθμούς, αφού έχει
33 βαθμούς και ο Χαλκάνορας και Ορόκλινη παρέμειναν
στους 27 βαθμούς. Στο κόλπο της ανόδου… πιο ζεστά μπήκε
ξανά ο Εθνικός Λατσιών που νίκησε εκτός έδρας με 1-0 την
Ορμήδεια. Είναι στην 4η θέση με 25 βαθμούς. Στην 5η θέση
πέρασε η ΜΕΑΠ Π. Χωρίου με 22 βαθμούς, αφού κέρδισε
εκτός έδρας την Ολυμπιάδα Λυμπιών με 1-0. Η ΑΠΕΠ νί-
κησε  με 3-0 την ΑΕΝ, Πέγεια και Ηρακλής έμειναν στη
λευκή ισοπαλία (0-0), ενώ ο Αχυρώνας και η ΕΝΥ Διγενής
Ύψωνας κέρδισαν 3-0 και 3-1 αντίστοιχα, την Ελπίδα και τον
Λειβαδιακό/Σαλαμίνα.
ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χαστούκια για Ονήσιλο και ΑΠΕΑ

Ήττες γνώρισαν ο πρωτοπόρος Ονήσιμος (32 β.) και η
δεύτερη ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου (27 β.), από τον Φοίνικα 3-0 και
η ΑΠΕΑ εντός έδρας από τον ΑΤΛΑ Αγλαντζιάς με 2-0 και
έδωσε την ευκαιρία στους Αγλαντζιώτες να περάσουν για
πρώτη φορά φέτος στην 3η θέση με 26 β. Την 4η θέση με 24
β., μοιράζονται τρεις ομάδες. Ο Φοίνικας που κέρδισε τον
Ονήσιλο, ο Κόρνος που έχασε εντός έδρας με 5-0 από τη
Δόξα Παλαιομετόχου και ο Κούρης που επιβλήθηκε εκτός
έδρας του Λένα με 3-1. Πολύτιμους βαθμούς άφησε στην
Πύλα, η Αμαθούς με το 2-2 που έφερε με την τοπική ΑΣΠΙΣ,
ενώ η Ελπίδα Ξυλοφάγου κέρδισε το Φρέναρος με 3-0 και
ανέβηκε βαθμολογικά. Τέλος ο Σπάρτακος και η Κολωνή
έφεραν ισοπαλία 1-1. n

ΑΕΚ – ΑΕΛ μοιράζονται το ‘ρετιρέ’. Ο ΑΠΟΕΛ… στραβοπάτησε
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Tι είπαν... Tι έγραψαν
Οι υπηρεσίες του κράτους εργάστηκαν
άψογα για τη διεξαγωγή των εκλογών της
περασμένης Κυριακής.
Νίκος Αναστασιάδης,
Πρόεδρος της Δημοκρατίας. 

Η εκλογική διαδικασία διεξήχθη απολύτως

ομαλά και με υποδειγματικό τρόπο.

Σωκράτης Χάσικος,

Υπουργός Εσωτερικών.

Θα υπάρξει αντίποινα εάν αποδειχθεί ότι η
Ρωσία αναμείχθηκε ενεργά στις εκλογές των
ΗΠΑ. 
Μπαράκ Ομπάμα,
Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Όχι μόνο δεν πιστεύω  αλλά θεωρώ και «γε-
λοία» την εκτίμηση της CIA ότι η Ρωσία πα-
ρενέβη στις εκλογές των ΗΠΑ.
Ντόναλντ Τραμπ,
Εκλελεγμένος Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Η Ευρώπη θα καταρρεύσει αν τα μέλη της

δεν τηρούν τους κανόνες.

Βόλφγκανγκ Σόιμπλε,

Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας.

Είμαι αγανακτισμένη για το γεγονός ότι το
μεγάλο όραμα της Ευρώπης καταστρέφεται
από εθνικούς εγωισμούς σε βάτος των Ελή-
νων.
Γκάμπι Τσίμερ,
Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς.

Δεχόμαστε συντονισμένη επίθεση από τρο-

μοκρατικές οργανώσεις.

Ταγίπ  Ερντογάν, 

Πρωθυπουργός της Τουρκίας. 

Ίσχυε και στο παρελθόν η θανατική ποινή,
αλλά δεν γινόταν τίποτε.  Δώστε τη σε
εμένα και θα την εφαρμόζω καθημερινά σε
πέντε με έξι εγκληματίες.
Ροντρίγο Ντουτέρτε,
Προέδρος των Φιλιππίνων. 

μοιράζει εκατομμύρια
βοηθά τον τόπο μας

Tο Kρατικό Λαχείο

Άψογα εργάστηκαν οι υπηρεσίες
για τη διεξαγωγή των εκλογών

ΟΠρόεδρος της Δημοκρατίας κ.
Νίκος Αναστασιάδης με επίσημη
ανακοίνωση της Προεδρίας της Δη-

μοκρατίας εξέφρασε  προχθές  Δευτέρα θερ-
μές ευχαριστίες στις υπηρεσίες του κράτους
που εργάστηκαν άψογα για τη διεξαγωγή
των εκλογών της περασμένης Κυριακής
(δημοτικών, κοινωνικών και σχολικών εφο-
ριών).  Οι Υπηρεσίες, επισήμανε ο ΠτΔ,
έφεραν σε πέρας την αποστολή τους κατά
τον καλύτερο τρόπο. 

Σε δική του δήλωση για τις εκλογές ο
Υπουργός Εσωτερικών κ. Σωκράτης Χάσι-
κος τόνισε ότι η εκλογική διαδικασία διε-
ξήχθη απολύτως ομαλά και με υποδειγμα-
τικό τρόπο  και εξέφρασε θερμά συγχαρη-
τήρια σε όλους όσοι εργάστηκαν για την
άρτια διεξαγωγή αυτών  των εκλογών από
όποιο μετερίζι και αν προσέφεραν τις υπη-
ρεσίες τους. Ο Υπουργό Εσωτερικών πρόσθεσε ότι ιδιαίτερα
συγχαρητήρια   οφείλει να απευθύνει στο Γενικό ΄Εφορο
Εκλογών και στην Υπηρεσία Εκλογών του Υπουργείου Εσω-
τερικών. 

Οι εκλογές της περασμένης Κυριακής για μια ακόμα φορά

πρόσφεραν ευκαιρία στους δημόσιους λειτουργούς να επα-
ναβεβαιώσουν την προσήλωση τους στην πλήρη εκπλήρωση
των ευθυνών τους προς το κοινωνικό σύνολο και με ικανο-
ποίηση δέχονται τα επίσημα συγχαρητήρια για το έργο 
τους. n

Κλιμακώνονται οι συνδικαλιστικές κινητοποιήσεις
κατά της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Καναδά CETA
Αρνητικές  επιπτώσεις της για τη δημόσια υπηρεσία 

HΕκτελεστική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ομοσπον-
δίας Δημοσιοϋπαλληλικών Συνδικαλιστικών Οργα-
νώσεων EPSU στη συνεδρία της στις 14-15 Δεκεμ-

βρίου προέβη σε ανασκόπηση των τελευταίων εξελίξεων σε
σχέση με την εμπορική συμφωνία ΕΕ-Καναδά γνωστή ως
CETA (Comprehensive Economic
and Trade Agreement) και χαιρέ-
τησε τις κινητοποιήσεις Ευρωπαϊ-
κών και Καναδικών Συνδικαλιστι-
κών Οργανώσεων οι οποίες συνέ-
βαλαν σε σημαντικές τροποποιήσεις
στις πρόνοιες της συμφωνίας. 

Οι αντιθέσεις του Συνδικαλιστι-
κού Κινήματος για τη συμφωνία βα-
σίζονται  στις αρνητικές της επι-
πτώσεις για τις δημόσιες υπηρεσίες,
τα δικαιώματα των εργαζομένων και τη δημοκρατική διαδι-
κασία. Οι συνδικαλιστικές κινητοποιήσεις κατά της CETA
οδήγησαν  σε έκδοση επεξηγηματικού μνημονίου από πλευ-
ράς της Κομισιόν το οποίο περιορίζει μερικές αρνητικές πρό-
νοιες της CETA,  όμως τα ουσιαστικά προβλήματα που ανα-
φύονται παραμένουν. Ειδικότερα το επεξηγηματικό μνημό-
νιο δεν απαντά στις ανησυχίες που αφορούν τις αρνητικές
επιπτώσεις στις δημόσιες υπηρεσίες από τις δυνατότητες που
παρέχονται στους επενδυτές να επενδύουν σε προσφορά
υπηρεσιών περιλαμβανομένων και υπηρεσιών αποκλειστι-
κότητας του δημοσίου. Αρνητική πρόνοια που παραμένει
είναι και η πρόνοια  που αφορά την επίλυση διαφορών με-
ταξύ επενδυτών και κράτους στα πλαίσια παραχωρήσεων
που  δεν προάγουν την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των
εργαζομένων που εμπλέκονται στη διαφορά. 

Η Εκτελεστική της ΕΡSU αποφάσισε να καλέσει το Ευ-
ρωκοινοβούλιο να μην εγκρίνει τη Συμφωνία με τον Καναδά
μέχρις ότου ικανοποιηθούν οι ανησυχίες του Συνδικαλιστι-
κού Κινήματος. H Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου ανα-
μένεται να ψηφίσει για τη CETA την 1η Φεβρουαρίου 2017.   

Πέραν ων αρνητικών προνοιών της CETA το Συνδικαλι-
στικό Κίνημα ανησυχεί και για το γεγονός ότι εάν η συμφω-
νία  παραμείνει ως έχει θα αποτελέσει και προηγούμενο μον-

τέλου  για νέες εμπορικές συμφωνίες που προωθούνται με-
ταξύ  ΕΕ και άλλων κρατών  όπως η Συμφωνία Εμπορίου και
Υπηρεσιών με τις ΗΠΑ γνωστή ως TiSA. 

Στις 8 Δεκεμβρίου η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου υιοθέτησε Πρόταση

που κατάθεσε ο Βούλγαρος Ευρω-
βουλευτής Georgi Pirinski με τη
οποία καλούσε την Επιτροπή να συ-
στήσει  στην Ολομέλεια της Ευρω-
βουλής απόρριψη και μη κατακύ-
ρωση της CETA.  Η εξέλιξη αυτή
αποτελεί σημαντική ένδειξη ότι δεν
έχουν βελτιώσει όλες τις πρόνοιες
της συμφωνίας  και ότι το Ευρωκοι-
νοβούλιο επιδεικνύει ευαισθησίες για
τις ανησυχίες του Συνδικαλιστικού

Κινήματος για  πρόνοιες της συμφωνίας. 
Μια άλλη Επιτροπή του Κοινοβουλίου, η Επιτροπή Περι-

βάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων, επί-
σης έχει καταθέσει τη δική της επικριτική άποψη (Opinion)
η οποία θα τεθεί για ψηφοφορία στις 12 Ιανουαρίου 2017.
Οι κυριότερες ανησυχίες της Επιτροπής Περιβάλλοντος ανα-
φέρονται  στη λεγόμενη «προληπτική αρχή» της συμφωνίας,
στις επιπτώσεις της νομοτεχνικής συνεργασίας για ρύθμιση
λεπτομερειών, στις δημόσιες υπηρεσίες φροντίδας υγείας και
στο Δικαστικό Σύστημα Επενδυτών. 

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου της Ευρωβουλής θα ψη-
φίσει  για τη CETA στις 24 Ιανουαρίου 2017 και αναμένεται
ότι οι ενστάσεις που έχουν ήδη κατατεθεί μπορούν να επη-
ρεάσουν και την απόφαση της Επιτροπής αυτής.  Επισημαί-
νεται ότι η Επιτροπή Εμπορίου τον περασμένο Οκτώβρη εξέ-
φρασε την εκτίμηση ότι η CETA θα αποβεί επωφελής κυρίως
για τα χαμηλά εισοδήματα. Η ΕΡSU με επιστολή της έχει επι-
σημάνει τις αρνητικές επιπτώσεις για τις δημόσιες υπηρεσίες
και μέχρι την ημερομηνία της ψηφοφορίας καταβάλλονται
από το συνδικαλιστικό κίνημα τόσο στο Ευρωπαϊκό επίπεδο
όσο και στο επίπεδο των κρατών μελών συντονισμένες προ-
σπάθειες να  πεισθούν οι Ευρωβουλευτές να καταψηφίσουν
τη CETA. n


