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ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ

Αγαπάς την Κύπρο;

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

Ανέγερση Βρεφοκομικού Σταθμού και Νηπιαγωγείου
στο χώρο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας 

Πλούσια ήταν τα φετινά ευρήματα
δομικά και αγγειακά στις ανασκα-
φές του Πανεπιστημίου του Leices-
ter στο Ακρωτήρι της Λεμεσού.
σελ. 12

Πλούσια ευρήματα ανασκαφών στο Ακρωτήρι

Από το 2001 η συμφιλίωση επαγγελματικής και
οικογενειακής ζωής αποτελεί προτεραιότητα
της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Ισότητα.

Στα πλαίσια αυτά η ΠΑΣΥΔΥ έχει δραστηριοποιηθεί
με στόχο την εξεύρεση νέων πρακτικών συμφιλίωσης
της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, που θα
αυξήσουν την ποιότητα και την παραγωγικότητα στην
εργασία και ταυτόχρονα θα βελτιώσουν την οικογενει-
ακή και προσωπική ζωή αντρών και γυναικών. 

Μέσα από έρευνα που διενεργήθηκε το Μάϊο του
2008, διεφάνη ότι η δημιουργία/οργάνωση νηπιαγω-
γείων και βρεφοκομικών σταθμών, εξυπηρετεί σε με-
γάλο βαθμό το στόχο αυτό.  Επίσης μέσα από την
έρευνα αυτή εντοπίσθηκαν και οι χώροι, που θα εξυ-
πηρετούσαν σε μεγάλο βαθμό, το στόχο αυτό. 

Είναι στα πλαίσια αυτά που τα τελευταία χρόνια
προχωρήσαμε στη δημιουργία πέντε νέων νηπιαγω-
γείων (δύο στη Λεμεσό, ένα στην Πάφο και  δύο στη
Λευκωσία).  Ως γνωστό η Οργάνωση μας το 1996 δημιούρ-
γησε το πρώτο της νηπιαγωγείο στο Πλατύ Αγλαντζιάς,  το
οποίο συνεχίζει να λειτουργεί με απόλυτη επιτυχία.

Πριν από δύο χρόνια άρχισε τη λειτουργία του ο Βρεφο-
νηπιοκομικός Σταθμός της ΠΑΣΥΔΥ στο κτήριο του Πα-
λαιού Κυβερνητικού Τυπογραφείου.  Αναμφίβολα  πρόκειται
για ένα έργο που κατά κυριολεξία δημιουργήθηκε και λει-
τουργεί στο χώρο εργασίας.  Κατά την τρέχουσα σχολική
χρονιά φοιτούν σ’ αυτό 217 παιδιά.  

Στην τελετή των εγκαινίων που έγιναν στις 6 Οκτωβρίου
2015, ο  Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης,
μεταξύ άλλων, ανέφερε τα ακόλουθα:

«Με το έργο αυτό η ΠΑΣΥΔΥ συμβάλλει με μοναδικό
τρόπο στην εναρμόνιση της επαγγελματικής με την οικογε-
νειακή ζωή των εργαζομένων και ιδιαίτερα των εργαζομένων
μητέρων, γεγονός που εντάσσεται και στο γενικότερο πλαί-
σιο της Ευρωπαϊκής πολιτικής για την απασχόληση και βε-
βαίως αποτελεί προτεραιότητα και της δική μας κυβέρνησης.

Αξίζει κάθε έπαινος τόσο στην ΠΑΣΥΔΥ όσο και στους
συντελεστές του έργου για το γεγονός ότι σεβάστηκαν από-
λυτα τον χαρακτήρα του κτηρίου ως διατηρητέου. Πέτυχαν
να μετατρέψουν το κτήριο του Παλαιού Κυβερνητικού Τυ-

πογραφείου, που ασφαλώς αποτελεί τμήμα της πολιτι-
στικής κληρονομιάς του τόπου μας, σ’ ένα υπερσύγ-
χρονο νηπιαγωγείο, χωρίς να αλλοιωθούν καθ’ οιον-
δήποτε τρόπο τα στοιχεία εκείνα που συνέτειναν στο
χαρακτηρισμό του ως διατηρητέου».

Για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών με
απόφαση των συλλογικών σωμάτων η Οργάνωση μας
προχωρεί άμεσα στην ανέγερση Νηπιαγωγείου και
Βρεφοκομικού Σταθμού στην Αθαλάσσα, σε χώρο με-
γάλης συγκέντρωσης εργαζομένων έναντι του Τμήμα-
τος Πρώτων Βοηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Λευ-
κωσίας, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να φιλοξενεί
συνολικά 220 παιδιά.  Σύμφωνα με τους προγραμματι-
σμούς που έγιναν το νέο Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει
κανονικά από 1η Σεπτεμβρίου 2018. 

Αναντίλεκτα με τα έργα αυτά η  ΠΑΣΥΔΥ μετου-
σιώνει στην πράξη τη συμφιλίωση/ εναρμόνιση της  οι-
κογενειακής και επαγγελματικής ζωής, αφού έρχεται

να απαντήσει σε συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη, η οποία
έχει προκύψει εδώ και αρκετά χρόνια. n

Άρθρο του Ν. Κωνσταντάρα στην ΚΑΘΗ-
ΜΕΡΙΝΗ καλεί Ελληνική κυβέρνηση και αν-
τιπολίτευση να επικεντρωθούν στα επείγοντα
εσωτερικά της χώρας μετά τις τελευταίες εξε-
λίξεις.   σελ. 3

Σε διαφωνία η επικεφαλής του ΔΝΤ
Κριστίν Λαγκάρντ με εκτιμήσεις της
Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ
ότι δεν είναι πιθανή νέα χρηματοπι-
στωτική κρίση.  σελ. 11

Δεν αποκλείει νέα κρίση η Λαγκάρντ

Τώρα είμαστε μόνοι, μεταξύ μας

Σε διακοπές ο «Δ.Υ.»
Με αυτή την έκδοση, σας αποχαιρετούμε λόγω δια-
κοπών και σας μεταφέρουμε τις ευχές της Οργά-
νωσης μας για ένα ευχάριστο καλοκαίρι για σας και
τους δικούς σας. 
Θα είμαστε πάλι μαζί από το Σεπτέμβριο με ανανε-
ωμένες τις δυνάμεις όπως ελπίζουμε και σεις. 
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Aπό την Eπίσημη Eφημερίδα
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

Ο Χρίστος Χατζηαθανασίου, Πρώτος Λει-
τουργός Εκπαίδευσης, Δημοτική Εκπαί-
δευση, διορίζεται με δοκιμασία στη θέση Δι-
ευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης, από την
1η Ιουλίου 2017.
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

Οι πιο κάτω Λειτουργοί Γεωργίας A΄, προ-
άγονται στη θέση Ανώτερου Λειτουργού Γε-
ωργίας, από την 1η Ιουλίου 2017:Μάριος
Αδαμίδης, Ανδρέας Αλεξάνδρου, Αντώνης
Μαζέρης, Πέτρος Μαυρομμάτης, Δημήτρης
Κουδουνάς, Γεώργιος Νεοφύτου.
ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ

Η Ελένη Σπ. Ιάσωνος, Ανώτερος Γεωργι-

κός Επιθεωρητής, Τμήμα Γεωργίας, αφυπη-
ρέτησε από την 1η Ιουλίου 2017.

Ο Πολύδωρος Πολυδώρου, Κτηνιατρικός
Λειτουργός Α΄, αφυπηρέτησε από την 1η
Ιουλίου 2017.

Ο Παναγιώτης Παναγιώτου, Προϊστάμε-
νος Εκπαιδευτικού Επαγγελματικού Εργα-
στηρίου, Κέντρο Παραγωγικότητας, αφυπη-
ρέτησε από την 1η Ιουλίου 2017.

Ο Αντρέας Φιλοκύπρου, Κτηματολογικός
Λειτουργός Β΄ (Κτηματολογίου), αφυπηρέ-
τησε από τις 5 Ιουλίου 2017.

Ο Παναγιώτης Χριστοφόρου, Κτηματολο-
γικός Λειτουργός, 1ης Τάξης (Χωρομετρίας),
αφυπηρέτησε από την 1η Ιουλίου 2017.

Ο Γεώργιος Μ. Πεκρής, Επιθεωρητής Κρα-
τικών Αγορών και Προμηθειών, αφυπηρέ-
τησε από την 1η Ιουλίου 2017.

Η Αθηνά Χατζηγιάννη, Διοικητικός Λει-
τουργός, αφυπηρέτησε από την 1η Ιουλίου
2017.

Ο Χρυσόστομος Χρυσοστόμου, Γραμμα-
τειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από την
1η Ιουλίου 2017.

Η Νίκη Σάββα, Ειδικός Γραμματέας, Γενικό
Γραμματειακό Προσωπικό, αφυπηρέτησε
από την 1η Ιουλίου 2017.

Ο Χρίστος Ιωακείμ, Λειτουργός Επιθεώ-
ρησης Πτητικών Επιχειρήσεων, Τμήμα Πολι-
τικής Αεροπορίας, αφυπηρέτησε από τις 22

Μαΐου 2017.
Η Κυριακή Συμεού-Μυλόρδου, Ανώτερη

Νοσηλευτικός Λειτουργός, Γενικός Νοση-
λευτικός Κλάδος, αφυπηρέτησε από τις 3
Ιουλίου 2017.

Ο Σάββας Χριστοδούλου, Διευθυντής
Κλινικής/Τμήματος (Τμήμα Πρώτων Βοη-
θειών), αφυπηρέτησε από την 1η Ιουλίου
2017.

Ο Σάββας Κυριακίδης, Ιατρικός Λειτουρ-
γός, 1ης Τάξης (Μαιευτικής-Γυναικολογίας),
αφυπηρέτησε από την 1η Ιουλίου 2017.

Ο Λοΐζος Κυριάκου, Πρώτος Υγειονομικός
Επιθεωρητής, αφυπηρέτησε από την 1η Ιου-
λίου 2017. n

Κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2017:
(α) Ο συνολικός αριθμός των νεοεγγρα-

φέντων οχημάτων σημείωσε αύξηση 34,2%
τους πρώτους έξι μήνες του 2017 και έφτασε
στις 22 157, σε σύγκριση με 16506 το 2016.

(β) Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων
σαλούν αυξήθηκαν κατά 34,0% και έφτασαν
στις 18290, σε σύγκριση με 13646 που ήταν
το πρώτο εξάμηνο του 2016. Από το σύνολο
των επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν, 7561
ή 41,3% ήταν καινούρια και 10729 ή 58,7%
ήταν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

(γ) Οι εγγραφές των εμπορικών και φορ-
τηγών αυτοκινήτων έφτασαν τις 2164 την
περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2017, σε σύγ-
κριση με 1389 την αντίστοιχη περίοδο του
2016, σημείωσαν δηλαδή αύξηση 55,8%. 

Τα ελαφρά φορτηγά αυξήθηκαν κατά

49,3% και έφθασαν τα 1797 την περίοδο Ια-
νουαρίου-Ιουνίου του 2017, σε σύγκριση με
1204 την αντίστοιχη περίοδο του 2016. 

Τα βαριά φορτηγά αυξήθηκαν κατά 55,7%
σε 218 κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017, από
140 της αντίστοιχης περιόδου Ιανουαρίου-
Ιουνίου 2016.

Οι ελκυστήρες δρόμου (ρυμουλκά) αυξή-
θηκαν σε 149 την περίοδο Ιανουαρίου-Ιου-
νίου 2017, από 45 την περίοδο Ιανουαρίου-
Ιουνίου 2016.

(δ) Οι εγγραφές μοτοποδηλάτων < 50κε
αυξήθηκαν σε 149, σε σύγκριση με 126 το
2016.

(ε) Οι εγγραφές μοτοσικλετών > 50κε αυ-
ξήθηκαν κατά 7,8% και έφτασαν τις 1.294, σε
σύγκριση με 1.200 το 2016. n

Αύξηση στις εγγραφές οχημάτων 
το πρώτο εξάμηνο του 2017

Υπογράφηκε στις 6
Ιουλίου στο Υπουρ-
γείο Παιδείας και Πο-

λιτισμού σύμβαση για την
«Εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου
Δράσης για τη θέσπιση μη-
χανισμών επικύρωσης μη
τυπικής και άτυπης μάθη-
σης», στο πλαίσιο υλοποί-
ησης του Έργου «Θέσπιση
μηχανισμών για την επικύ-
ρωση της μη τυπικής και
άτυπης μάθησης», το οποίο
συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα-
μείο της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης (ΕΕ) και από εθνικούς
πόρους.

Στην πρώτη συνάντηση
μεταξύ των εκπροσώπων
του Γραφείου Ευρωπαϊκών
και Διεθνών Υποθέσεων και
της ανάδοχου εταιρείας,
έγινε ανταλλαγή απόψεων
και συζητήθηκε η μεθοδολο-
γία των εργασιών που θα
ακολουθηθεί κατά την εκτέ-

λεση της σύμβασης. Το
πρώτο στάδιο του Έργου
αφορά στη χαρτογράφηση
της υφιστάμενης κατάστα-
σης στην Κύπρο αναφορικά
με την επικύρωση της μη τυ-
πικής και άτυπης μάθησης.
Αυτή θα γίνει μέσω βιβλιο-
γραφικής έρευνας και συνεν-
τεύξεων με εμπλεκόμενους
φορείς, έτσι ώστε να απο-
κτηθεί μια πλήρης και τεκ-
μηριωμένη εικόνα για τις
πρωτοβουλίες, καθώς και τις
ανάγκες που υπάρχουν στη
χώρα μας.

Στη βάση των αποτελε-
σμάτων της χαρτογράφησης
θα καταρτιστεί το Εθνικό
Σχέδιο Δράσης για τη δημι-
ουργία μηχανισμών επικύ-
ρωσης της μη τυπικής και
άτυπης μάθησης στην
Κύπρο. Το επόμενο στάδιο
του Έργου θα αφορά στην
πιλοτική εφαρμογή του Σχε-
δίου Δράσης, η οποία θα επι-

κεντρωθεί στην εκπαίδευση
ενηλίκων, τη νεολαία και τον
εθελοντισμό. 

Στο στάδιο ολοκλήρωσης
του Έργου, θα πραγματοποι-
ηθεί η αξιολόγηση της πιλο-
τικής εφαρμογής, ώστε να
καταστεί δυνατή η προ-
ώθηση της ολοκληρωμένης
εφαρμογής των μηχανισμών
επικύρωσης. Πρόκειται για
ένα πολύ σημαντικό βήμα
στην προσπάθεια του
Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισμού για θέσπιση μη-
χανισμών επικύρωσης της
μη τυπικής και άτυπης μάθη-
σης. n

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για μηχανισμούς 
επικύρωσης μη τυπικής και άτυπης μάθησης

ΟΥπουργός Μεταφορών χαιρέτισε
εκ μέρους της Κυβέρνησης την από-
φαση της Βουλής των Αντιπροσώ-

πων, να υπερψηφίσει το νομοσχέδιο για τη
δημιουργία Υφυπουργείου Ναυτιλίας και τό-
νισε ότι η κυπριακή ναυτιλία είναι πέραν
πάσης αμφιβολίας ένα τεράστιο κεφάλαιο
για την Κύπρο. Χρέος μας είναι να διασφα-
λίσουμε ότι η κυπριακή ναυτιλία διαθέτει
όλα τα απαραίτητα μέσα, ούτως ώστε να
μπορεί να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις της
διεθνούς ναυτιλιακής βιομηχανίας, παραμέ-
νοντας ταυτόχρονα ανταγωνιστική. Σε αυτή
την κατεύθυνση, θα βοηθήσει η αναβάθμιση

και ενδυνάμωση της ναυτιλιακής διοίκησης. 
Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας θα έχει την αρ-

μοδιότητα να χειρίζεται όλα τα θέματα που
αφορούν στη ναυτιλία με ευελιξία και ταχύ-
τητα στη λήψη αποφάσεων, η βελτίωση και
αναβάθμιση των κρατικών υπηρεσιών που
παρέχονται, η προώθηση της κυπριακής ση-
μαίας και η ενδυνάμωση της συνεργασίας με
τους εμπλεκόμενους ιδιωτικούς φορείς, με
γνώμονα την ενίσχυση της κυπριακής ναυ-
τιλίας και την εδραίωσή της ως σύγχρονο
παγκόσμιο κέντρο ναυτιλιακών.

Ο Υπουργός ευχαρίστησε τα πολιτικά κόμ-
ματα, που αναγνωρίζοντας ότι η ναυτιλία

αποτελεί ένα από τους βασικούς πυλώνες
της οικονομίας μας, στήριξαν τη δημιουργία
του Υφυπουργείου. 

Την απόφαση της Βουλής για δημιουργία
Υφυπουργείου Ναυτιλίας χαιρέτισε και το
Ναυτιλιακό Επιμελητήριο επισημαίνοντας
πως η ομόφωνη Κοινοβουλευτική έγκριση
του Νομοσχεδίου για το Υφυπουργείο Ναυ-
τιλίας, μεταφέρει ένα ξεκάθαρο μήνυμα πο-
λιτικής στήριξης προς τον πολύ παραγωγικό
αυτό κλάδο της Οικονομίας, με συνεισφορά
7% στο ΑΕΠ.  Μία τέτοια ομόθυμη πολιτει-
ακή στήριξη, αναμένεται να λειτουργήσει
επίσης ως πειστικός μοχλός έλξης επιπρό-

σθετων ποιοτικών πλοιοκτητών και ναυτι-
λιακών εταιρειών στην Κύπρο, με αλυσιδωτή
θετική επίδραση στην περαιτέρω μείωση της
ανεργίας και στην ενίσχυση άλλων οικονο-
μικών κλάδων που παρέχουν υπηρεσίες προς
τη Ναυτιλιακή Βιομηχανία.

Το Ναυτιλιακό Επιμελητήριο εξέφρασε τις
ειλικρινείς ευχαριστίες του σε όλα τα πολι-
τικά κόμματα, την κυβέρνηση και ειδικότερα
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, καθώς και
τον Υπουργό Εσωτερικών (και μέχρι πρό-
σφατα, Υφυπουργό παρά τω Προέδρω) και
την ομάδα συνεργατών του, για την προ-
ετοιμασία του σχετικού νομοσχέδιου. n

Ομόφωνα ενέκρινε η Βουλή δημιουργία Υφυπουργείου Ναυτιλίας

Κατά νόμο υπεύθυνος,
Γλαύκος Χατζηπέτρου, Γ.Γ. ΠΑΣΥΔΥ,
Τηλ. 22844445
e-mail glaos@pasydy.org
Υπεύθυνος Σύνταξης,
Πρίαμος Λοϊζίδης, Τηλ. 22844470
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, 22844470 
Φαξ 22668639
pasydy@pasydy.org 

ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΠΑΣΥΔΥ) 

Κατατέθηκε το ΕΕΕ στις 14 Ιουλίου
στους λογαριασμούς δικαιούχων 

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων ανακοίνωση ότι το έμβασμα για το Ελά-
χιστο Εγγυημένο Εισόδημα έχει ήδη κατατεθεί στους

λογαριασμούς των δικαιούχων από την περασμένη Παρα-
σκευή 14 Ιουλίου. n
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Aπόψεις και σχόλια
Τώρα είμαστε μόνοι, μεταξύ μας

Πήραμε την πολυπόθητη δόση, δεσμευτή-
καμε στο ΔΝΤ για περισσότερες μεταρρυθ-

μίσεις, έληξαν οι
συνομιλίες για το
Κυπριακό. Η Ελ-
λάδα βρίσκεται
ξαφνικά εκτός
πλαισίου διαπραγ-
ματεύσεων με δα-
νειστές και εταί-
ρους. Ούτε διαφαί-
νονται εκλογές στο

άμεσο μέλλον. Η κυβέρνηση τώρα πρέπει να
κυβερνήσει, η αντιπολίτευση να προετοιμά-
σει σχέδιο για καλύτερη διαχείριση της
χώρας, οι πολίτες να αντεπεξέλθουν στις δυ-
σκολίες της νέας εποχής. Θα πάθουμε υπαρ-
ξιακό άγχος. Τα τελευταία επτά χρόνια, με
ελάχιστες παύσεις, όλοι είχαμε το βλέμμα
στραμμένο στους «άλλους», περιμένοντας
τις επιταγές των δανειστών, για να αντιδρά-
σουμε, για να αναλωνόμαστε στο πηγαινέλα
και το πάρε - δώσε πριν καταλήξουμε εκεί
όπου μας ήθελαν.

Τώρα είμαστε μόνοι, μεταξύ μας. Τώρα θα
φανεί όλη η ένδεια του πολιτικού μας προ-
σωπικού – ή θα ανακάμψουν η ευρηματικό-
τητα και το ένστικτο επιβίωσής μας. Τώρα θα
δούμε αν η κυβέρνηση είναι ικανή να τιθα-
σεύσει τα πιο ανεξέλεγκτα μέλη της –όπως
οι κ. Καμμένος και Πολάκης– και να αντέξει
σε αυτές τις τριβές, ή ο πρωθυπουργός θα
παραμείνει δέσμιος του αυτοσχεδιασμού και
της αυθαιρεσίας που απορρέουν από την έλ-
λειψη στόχου, πέρα από αυτόν της πολιτικής
επιβίωσης; Το ερώτημα είναι ουσιαστικό,
επειδή από την αρχή της πρώτης συγκυβέρ-
νησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ήταν προφανές ότι η
μόνη συγκολλητική ουσία μεταξύ τόσο ετε-
ρόκλητων εταίρων ήταν η εξουσία. Έτσι, ο κ.
Καμμένος κινείται σαν να εκπροσωπεί την
πλειοψηφία των ψηφοφόρων και όχι ένα
μικρό κόμμα στο όριο της δικής του επιβίω-

σης. Κάθε ακραία συμπεριφορά και αστοχία
κυβερνητικού παράγοντα επιδοκιμάζεται –
είτε επειδή ο πρωθυπουργός δεν τολμάει να
ταράξει την πλειοψηφία του είτε επειδή έτσι
διατηρεί τον μύθο του αντάρτη, ατίθασου
ΣΥΡΙΖΑ.

Τώρα που ο κόσμος λυγίζει κάτω από τους
φόρους και από μειωμένα εισοδήματα, τώρα
που πρέπει να λυθεί το πρόβλημα των «κόκ-
κινων» δανείων, των απλήρωτων εισφορών
στα Tαμεία και των ληξιπρόθεσμων φορο-
λογικών χρεών, τώρα που θα πολλαπλασιά-
ζονται οι κατασχέσεις, τώρα που η άσκηση
της εξουσίας δεν θα προσφέρει μόνο χαρές,
οι κυβερνητικοί εταίροι θα αντιμετωπίσουν
ολοένα περισσότερη δυσκολία στη συνύ-
παρξή τους. Θα φανεί η έλλειψη κοινού προ-
γράμματος. Οι επιλογές είναι δύο: να σκύ-
ψουν το κεφάλι και να προσπαθήσουν να πε-
τύχουν τη μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση για
να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της
χώρας, ή να εντείνουν τον πόλεμο με πολιτι-
κούς αντιπάλους και με τα «θεσμικά εμπό-
δια» σε συνεχή προσπάθεια συσπείρωσης
των οπαδών.

Τα τελευταία δύο χρόνια έδειξαν ότι η 
κυβέρνηση προτιμάει τη δεύτερη τακτική.
Και η αντιπολίτευση δεν έχει καμία διάθεση
να τη διευκολύνει στα δύσκολα. Επειδή,
όμως, η συνεχόμενη ένταση θα δυσκολέψει
ακόμη περισσότερο το ενδεχόμενο μελλον-
τικής συναίνεσης, η συμπεριφορά και της 
κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης στο
άμεσο μέλλον θα είναι κρίσιμη. Εάν η κυ-
βέρνηση δείξει ότι δεν μπορεί ή δεν θέλει να
κυβερνήσει υπευθύνως, οι πολίτες να πει-
σθούν ότι άλλοι και μπορούν και θέλουν.
Τώρα, να φανεί η διαφορά μεταξύ ευθύνης
και ευκολίας.

Νίκος Κωνσταντάρας,
«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», 14.07.2017

l Ίδωμεν.

Ο νέος ρόλος του Εμανουέλ Μακρόν
Σε ηγετικό παράγοντα στη διεθνή σκα-

κιέρα φαίνεται να εξελίσσεται τώρα ο νέος
πρόεδρος της Γαλλίας, μετά τον σεισμό που

προκάλεσε στην
εσωτερική πολιτική
της χώρας του, ανα-
τρέποντας σε ελάχι-
στο χρόνο τις βαθιά
ριζωμένες κομματι-
κές δυνάμεις. 

Και έχει ασφαλώς
συμβολική σημασία
το γεγονός ότι απο-
φάσισε να παίξει

τον νέο αυτόν ρόλο στην επέτειο της Γαλλι-
κής Επανάστασης που εορτάζεται κάθε
χρόνο στις 14 Ιουλίου. Έτσι δεν είναι τυχαίο
ότι προσκάλεσε να παραστεί στην επέτειο
αυτή τον πανταχόθεν βαλλόμενο αμερικανό
πρόεδρο, ενώ την ίδια ημέρα είχε συνάντηση
στο Παρίσι και με τη γερμανίδα καγκελάριο,
στο πλαίσιο της συνόδου του κοινού γαλλο-
γερμανικού υπουργικού συμβουλίου. 

Κατάφερε μάλιστα, μέσα από ένα καλά
σχεδιασμένο πρωτόκολλο, να φροντίσει
ώστε να μη συναντηθούν η Ανγκελα Μέρ-
κελ με τον Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι όπως
είναι γνωστό δεν διατηρούν και τις καλύτε-
ρες των σχέσεων.

Με τις ταυτόχρονες αυτές επισκέψεις ο
Εμανουέλ Μακρόν πέτυχε να ανάψει το πρά-
σινο φως για την αναβίωση του γαλλογερ-
μανικού άξονα, με το βάρος της Γαλλίας να
αυξάνεται τώρα, σε μια προσπάθεια εξισορ-
ρόπησης της γερμανικής ηγεμονίας στην Ευ-
ρώπη (ηγεμονία η οποία εν πολλοίς οφείλε-
ται στο γεγονός ότι η Γαλλία είχε χάσει την
επιρροή της υπό την προεδρία του Φραν-
σουά Ολάντ). 

Και παράλληλα να προσπαθήσει να πετύ-
χει την αποφυγή ενός ολοκληρωτικού ρήγ-

ματος στις σχέσεις των Ηνωμένων Πολι-
τειών με την Ευρώπη. Το γεγονός ότι ο κ.
Τραμπ άφησε, έστω και διστακτικά, να δια-
φανεί ότι «κάτι μπορεί να γίνει» με τη συμ-
φωνία για την κλιματική αλλαγή έχει την αυ-
τονόητη σημασία του. Όπως έχει την αυτο-
νόητη σημασία της η δήλωση της κυρίας
Μέρκελ ότι δεν έχει τίποτε εναντίον της
πρότασης για κοινό προϋπολογισμό της ευ-
ρωζώνης, όταν έως τώρα ήταν σαφώς αντί-
θετη.

Μια θετική προοπτική ανοίγεται λοιπόν
για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη
στιγμή που είναι έκδηλη η ανάγκη για ένα
νέο ξεκίνημα, μετά και την αποχώρηση της
Βρετανίας. 

Θα πρέπει όμως να προσεχθεί μια άλλη
δήλωση της κυρίας Μέρκελ, η οποία 
διευκρίνισε, σε σχέση με τις προτάσεις του
γάλλου προέδρου για τη μεταρρύθμιση της
ευρωζώνης, ότι οι σχετικές «θεμελιακές 
αλλαγές» θα πρέπει να συζητηθούν στο γερ-
μανικό Κοινοβούλιο. Κάτι που δεν μπορεί να
γίνει παρά μετά τις βουλευτικές εκλογές της
24ης Σεπτεμβρίου. Τις οποίες όμως, όπως
δείχνουν όλες οι δημοσκοπήσεις, θα κερδί-
σει άνετα το κόμμα της. 

Ενώ το μέλλον του Ντόναλντ Τραμπ πα-
ραμένει θολό, μετά τις τελευταίες αποκαλύ-
ψεις για τον ρόλο του γιου του στην προ-
εκλογική εκστρατεία και τις επαφές που είχε
με τους Ρώσους. 

Η πολύκροτη αυτή υπόθεση συνεχώς φου-
σκώνει, με αποτέλεσμα πολλοί να πιστεύουν
ότι δεν θα αποφύγει τελικά την καθαίρεση
από το προεδρικό αξίωμα.

Γιάννης Καρτάλης,
«ΤΟ ΒΗΜΑ», 16.07.2017

l Θα ήταν ευχής έργον η  Γαλλία να δια-
δραματίσει και πάλιν ηγετικό ρόλο στην
Ευρώπη.

Το Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο αποτελεί
γέφυρα μεταξύ της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και
της απασχόλησης στην ξενοδοχειακή, επισιτι-

στική και ευρύτερη τουριστική βιομηχανία αλλά και μια
συνεχή υπενθύμιση προς όλους τους εμπλεκόμενους
φορείς για τη σημασία του ανθρώπινου δυναμικού στη
βιομηχανία.

Επισήμανε τα πιο πάνω η Υπουργός Εργασίας κ. Ζέτα
Αιμιλιανίδου στην τελετή αποφοίτησης του ΑΞΙΚ στις
13 Ιουλίου τονίζοντας επίσης ότι ο δρόμος της ποιότη-
τας είναι μονόδρομος για την κυπριακή τουριστική βιο-
μηχανία, ούτως ώστε να μπορέσει να ανταγωνιστεί
αποτελεσματικά άλλους τουριστικούς προορισμούς. Η
ποιότητα στην τουριστική εμπειρία είναι άμεσα συνυ-
φασμένη με την εξυπηρέτηση που προσφέρεται και την
επαφή με τον ντόπιο πληθυσμό. Tη φιλοξενία, τον τοπικό
χαρακτήρα, τον επαγγελματισμό που πρέπει να βιώσει ο επι-
σκέπτης σε κάθε στάδιο της παραμονής του στον προορι-
σμό. Aυτά είναι τα στοιχεία που οφείλουμε να έχουμε υπόψη
μας και να βασιστούμε στον παράγοντα «άνθρωπο», για την
προσφορά ποιοτικής τουριστικής εμπειρίας σε ξένους και
ντόπιους επισκέπτες και ταυτόχρονα να δώσουμε την ευ-
καιρία για εργοδότηση άνεργων συμπολιτών μας, ειπε στο

χαιρετισμό της η Υπουργός Εργασίας.
Η κ. Αιμιλιανίδου ανάφερε ότι το Ανώτερο Ξενοδοχειακό

Ινστιτούτο Κύπρου, προσαρμοζόμενο στις νέες συνθήκες,
έχει επενδύσει στην αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των εκ-
παιδευτικών προγραμμάτων του, στο πλαίσιο κοινού προ-
γράμματος με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού και
συμβάλλει, βάσει του Στρατηγικού Σχεδίου του, στην οικο-
δόμηση μιας αειφόρου πορείας για τον τουριστικό τομέα του
τόπου μας. 

Διαβεβαίωσε επίσης η Υπουργός ότι η Κυβέρνηση
και το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων θα στηρίξει την προσπάθειά για να ολο-
κληρωθεί με επιτυχία η υλοποίηση του Στρατηγικού
Σχεδίου και αχθούν εις πέρας όλες οι αναγκαίες πρω-
τοβουλίες και τομές προς όφελος των φοιτητών, των
εκπαιδευομένων κάθε ηλικίας, της τουριστικής βιομη-
χανίας, καθώς και της οικονομίας και κοινωνίας ευρύ-
τερα. Η Υπουργός απηύθυνε συγχαρητήρια στη Διευ-
θύντρια και όλο το προσωπικό του ΑΞΙΚ για τον επαγ-
γελματισμό τους και την αφοσίωση τους στο έργο που
επιτελούν με επιτυχία, όπως και τους φετινούς απο-
φοίτους για την επιτυχή συμπλήρωση των σπουδών
τους και τους ευχήθηκε μια λαμπρή πορεία στο επάγ-
γελμα που έχουν επιλέξει να ακολουθήσουν. Αξιοποι-

ήστε όλα εκείνα τα εφόδια που αποκτήσατε κατά τη φοίτησή
σας στο ΑΞΙΚ και συνεχίστε την προσπάθεια με την ίδια επι-
μονή και ενθουσιασμό ώστε να έχετε μια επιτυχημένη πο-
ρεία σε ένα εργασιακό περιβάλλον το οποίο συνεχώς ανα-
βαθμίζεται. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλετε στην οικονο-
μική και κοινωνική ανάπτυξη του τόπου μας, είπε η
Υπουργός και ευχήθηκε σε όλους καλή σταδιοδρομία και
κάθε καλό στη ζωή τους. n

Στην τελετή αποφοίτησης τονίστηκε η σημασία 
του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου



ΣΕΛIδΑ ΤΗΣ ΓYνΑIκΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 20174

ΗΟλομέλεια της Βουλής ψήφισε σε
νόμους την περασμενη εβδομαδα τα
νομοσχέδια με τα οποία παρέχεται το

δικαίωμα δύο εβδομάδων άδεια πατρότητας,
αυξάνονται τα εισοδηματικά κριτήρια για το
επίδομα τέκνου από το τρίτο παιδί και άνω
και για παραχώρηση άδειας μητρότητας και
στις δύο γυναίκες στις περιπτώσεις παρέν-
θετης τεκνοποίησης.

Επίσης ψήφισε σε νόμο το νομοσχέδιο για
την παροχή σύνταξης χηρείας σε γάμους που
ο αποβιώσας τέλεσε το γάμο μετά τη συντα-
ξιοδότηση αφού παρέλθουν 5 χρόνια έγγα-
μου βίου.
Νέος νόμος για το επίδομα τέκνου

Ο νόμος θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ια-
νουαρίου 2018.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση της Κοινο-
βουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, με το νέο
νόμο για το επίδομα τέκνου η προϋπόθεση
για νόμιμη και συνεχή διαμονή στη Δημο-
κρατία αυξάνεται από τα τρία στα πέντε έτη.

Με το νέο νόμο ο έλεγχος του περιουσια-
κού κριτηρίου, το οποίο ανέρχεται σε μέγι-
στη αξία περιουσίας ύψους €1.200.000, προ-
κειμένου να αποκτηθεί δικαίωμα για επίδομα
τέκνου, να λαμβάνονται υπόψη και όσα πε-
ριουσιακά στοιχεία αποξενώθηκαν κατά
τους τελευταίους είκοσι τέσσερις μήνες πριν
την υποβολή της αίτησης, εκτός από περι-
ουσιακά στοιχεία που αποξενώθηκαν για λό-
γους υγεία και παιδείας.

Με το νέο νόμο μετατίθεται  η ευθύνη για
παραλαβή, εξέταση και λήψη απόφασης επί
των αιτήσεων για απόκτηση επιδόματος τέ-
κνου από το γενικό διευθυντή του Υπουρ-
γείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων στον προϊστάμενο της Υπηρε-
σίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας του
ίδιου Υπουργείου.

Επιπλέον ρυθμίζεται νομοθετικά η
ισχύουσα μέχρι σήμερα πρακτική, σύμφωνα
με την οποία η καταβολή επιδόματος τέκνου
και επιδόματος μονογονίας πραγματοποιεί-
ται για τους πρώτους μήνες έκαστου έτους,
προτού ακόμα υποβληθεί ή εξεταστεί η σχε-
τική αίτηση για το συγκεκριμένο έτος.

Επίσης, ρυθμίζεται ότι κλιμακωτά το εισο-
δηματικό όριο για την απόκτηση δικαιώμα-
τος στο επίδομα τέκνου με κριτήριο το μέ-

γεθος της οικογένειας, με το ανώτατο όριο
ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος για ένα
τέκνο καθορίζεται στις €49.000, για δύο
τέκνα στις €59.000 και για κάθε επιπρόσθετο
τέκνο πέραν των δύο το όριο αυξάνεται κατά
€5.000 για κάθε επιπρόσθετο παιδί.   Σύμ-
φωνα με την εν ισχύ νομοθεσία για το ένα
τέκνο, ως όριο ετήσιου οικογενειακού εισο-
δήματος ορίζονται οι €49,000 και για δύο
τέκνα και άνω οι €59,000. 

Από το νέο νόμο έχει διαγραφεί η απαί-
τηση ο μόνος γονέας και το εξαρτώμενο
τέκνο του να είναι πολίτες της Δημοκρατίας
ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, προκειμένου να καθίστανται δι-
καιούχοι του επιδόματος μονογονεϊκής οι-
κογένειας. 

Την παραχώρηση επιδόματος πατρότητας
στους συζύγους των οποίων η σύζυγος γέν-
νησε ή απέκτησε παιδί μέσω παρένθετης μη-
τρότητας ή ο ίδιος και η σύζυγός του έχουν
συντελέσει υιοθεσία παιδιού ηλικίας μέχρι 12
ετών.
Σύνταξη χηρείας

Στην Εκθεση της Επιτροπής Εργασίας
προς την Ολομέλεια της Βουλή αναφέρεται
ότι η Υπουργός Εργασίας δήλωσε πως η τρο-
ποποίηση του νόμου κρίνεται αναγκαία, κα-
θότι έχει παρατηρηθεί πως εκατομμύρια
ευρώ εξάγονται από τον τόπο μας σε συντά-
ξεις χηρείας από γάμους διάρκειας λίγων
μηνών έως και δύο ετών.
Επίδομα μητρότητας – Πατρότητας

Με ισχύ από 1η Αύγουστου 2017, καθιε-
ρώνεται νομικά ο θεσμός της παροχής
άδειας πατρότητας διάρκειας δύο συνεχόμε-
νων εβδομάδων σε συζύγους των οποίων η
σύζυγος γέννησε ή απέκτησε παιδί μέσω πα-

ρένθετης μητρότητας ή στις περιπτώσεις που
ο ίδιος και η σύζυγός του έχουν συντελέσει
υιοθεσία παιδιού ηλικίας μέχρι 12 ετών. (Το
επίδομα μητρότητας ισούτε με το το 72% του
μέσου μηνιαίου μισθού, όπως ισχύει και στο
επίδομα μητρότητας).

Καθορίζεται όπως η άδεια πατρότητας
λαμβάνεται εντός της περιόδου που αρχίζει
από την εβδομάδα τοκετού/υιοθεσίας και
λήγει δεκαέξι εβδομάδες αργότερα. Η πε-
ρίοδος εντός της οποίας μπορεί να δοθεί
άδεια πατρότητας δύναται να επεκταθεί, είτε
λόγω πρόωρου τοκετού, είτε πολλαπλής
κύησης. Παράλληλα περιλαμβάνονται με-
ταξύ άλλων ρυθμίσεις αναφορικά με τα ζη-
τήματα που άπτονται του υπό αναφορά δι-
καιώματος και πιο συγκεκριμένα της προει-
δοποίησης για τη λήψη άδειας πατρότητας,
της διασφάλισης των δικαιωμάτων του μι-
σθωτού, των υποχρεώσεων του εργοδότη,
των εξουσιών των επιθεωρητών, των αδικη-
μάτων και των ποινών που αυτά επισύρουν. 

Παραχωρείται επίδομα μητρότητας (16
εβδομάδων) σε μητέρες που αποκτούν παιδί
με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότη-
τας και σε παρένθετες μητέρες (14 εβδομά-
δων)

Στο εξής τόσο για την άδεια πατρότητας

όσο και την άδεια μητρότητας ο δικαιούχος
τέτοιου επιδόματος όταν απουσιάζει από την
Κύπρο για σκοπούς συνοδείας νεογέννητου
παιδιού ή άλλου τέκνου που νοσηλεύεται
στο εξωτερικό δεν εκπίπτει του δικαιώματός
του στα πιο πάνω επιδόματα για το χρονικό
διάστημα της απουσίας του στο εξωτερικό,
υπό την προϋπόθεση της έγκρισης του διευ-
θυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων
μετά την επιστροφή του στην Κύπρο.

Εξάλλου, με νέο νόμο γίνεται επέκταση
της προθεσμίας υποβολής αιτήσεως για κα-
ταβολή αποζημίωσης για λόγους πλεονα-
σμού από δώδεκα μήνες, που ισχύει σήμερα,
σε είκοσι τέσσερις μήνες για τις περιπτώσεις
που υφίσταται εύλογη αιτία μη εμπρόθεσμης
υποβολής της. n
Πηγή: (ΚΥΠΕ/ΜΦ/ΓΒΑ)

Αδεια πατρότητας - άδεια μητρότητας και στις παρένθετες μητέρες
και αύξηση κριτηρίων για επίδομα τέκνου

ΗΕυρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε πρόσφατα την
πρωτοβουλία της, ένα σχέδιο που θα διασφαλίζει
τουλάχιστον δέκα ημέρες άδεια πατρότητας, για πα-

τέρες που μόλις έχουν αποκτήσει παιδί. Επιπλέον, προτείνε-
ται να δοθούν πέντε ημέρες άδεια τον χρόνο για τη φρον-
τίδα των ηλικιωμένων ή αρρώστων μελών της οικογένειας.

Όλες αυτές οι διευθετήσεις οικογενειακής άδειας θα απο-
ζημιώνονται και η αποζημίωση θα είναι τουλάχιστον ισό-
ποση με το επίδομα ασθενείας, αναφέρει η Επιτροπή.

Πρόκειται για το πρώτο σχέδιο της Επιτροπής, το οποίο
θα γίνει σύντομα και ευρωπαϊκός νόμος, για τον «ευρωπαϊκό
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων», όπως ονομάζει την πρω-
τοβουλία αυτή, στην προσπάθειά της να αναδείξει τον κοι-
νωνικό της χαρακτήρα.

Η άδεια πατρότητας είναι μέχρι στιγμής διαφορετική σε
κάθε κράτος-μέλος και ρυθμιζόμενη από την εθνική νομο-
θεσία, Σύμφωνα με μια  μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου, ορισμένες χώρες δεν χορηγούν καθόλου άδεια πατρό-

τητας, όπως η Τσεχία, η Σλοβακία και η Γερμανία.
Αντιθέτως, οι άνδρες μετά τη γέννηση του παιδιού τους

δικαιούνται άδεια 11 ημερών στη Γαλλία, 15 στην Ισπανία
και 64 στη Σλοβενία με τους άντρες σε ορισμένες χώρες
όπως η Ελλάδα, να έχουν δικαίωμα δύο ημερών.

Εκτός από το δικαίωμα για τους πατέρες να λαμβάνουν
τουλάχιστον δέκα εργάσιμες ημέρες άδεια, η πρόταση προ-
βλέπει ότι το ισχύον δικαίωμα τετράμηνης άδειας που είχαν
οι γονείς παιδιών έως 8 ετών, μπορεί να επεκταθεί για γονείς
παιδιών μέχρι 12 ετών. Το δικαίωμα αυτό δεν είναι πλέον με-
ταβιβάσιμο από τον πατέρα στην μητέρα, όπως ίσχυε μέχρι
τώρα.

Στόχος είναι να εξισορροπηθεί η επαγγελματική και η προ-
σωπική ζωή των Ευρωπαίων πολιτών, αλλά και να αυξηθεί η
συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας.

«Ζούμε στον 21ο αιώνα κι αυτό σημαίνει ότι η στάση μας
απέναντι στη ζωή και στην εργασία, απέναντι στις γυναίκες
και στους άντρες θα πρέπει να αντιστοιχεί στον αιώνα που
ζούμε. Οι κόρες μας και οι γιοι μας δεν θα πρέπει να ακολου-
θήσουν τα πρότυπα των γιαγιάδων μας και των παππούδων
μας. Δεν υπάρχει μία «σωστή» ισορροπία. Ο σκοπός είναι να
υπάρχει δυνατότητα επιλογής», ανέφερε ο Φρανς Τίμερμανς,
πρώτος αντιπρόεδρος της Επιτροπής, παρουσιάζοντας τις
προτάσεις και πρόσθεσε:

«Είναι καιρός πια να δώσουμε σε όλους τους ανθρώπους
πραγματικές επιλογές για τον τρόπο που θα διαμορφώσουν
τη ζωή τους: θα μεγαλώσουν τα παιδιά τους, θα ακολουθή-
σουν τη σταδιοδρομία τους, θα φροντίσουν τους ηλικιωμέ-
νους, θα ζήσουν τη ζωή τους». n 

Δεκαήμερη άδεια πατρότητας προτείνει η Κομισιόν
«Καταλαβαίνουμε ότι η ισότιμη πρόσβαση στην αγορά ερ-
γασίας περνά από τον καλύτερο καταμερισμό των ευθυνών
μεταξύ ανδρών και γυναικών».
(Επίτροπος Ισότητας Βέρα Ζούροβα)

ΗΕπίτροπος Ισότητας των Φύλων, κα Ιωσηφίνα Αντωνίου, χαιρετίζει την ψήφιση
σε νόμο, του νομοσχεδίου με το οποίο παρέχεται το δικαίωμα στους άνδρες, για
άδεια πατρότητας δύο συνεχόμενων εβδομάδων και η οποία άδεια δύναται να αρ-

χίζει από την εβδομάδα του τοκετού και να λήγει δεκαέξι εβδομάδες αργότερα. Το δι-
καίωμα δίνει τη δυνατότητα στους άντρες να συμμετέχουν στη φροντίδα των νεογέννη-
των τέκνων και να συμβάλλουν στην οικογενειακή ζωή.

Παράλληλα, η άδεια πατρότητας ενδυναμώνει τον οικογενειακό ιστό και ενισχύει το
κοινωνικό κράτος. Μέσα στα πλαίσια της αρχής της Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυ-
ναικών ευελπιστούμε ότι στο μέλλον, η άδεια πατρότητας θα εμπλουτιστεί με άλλα συ-
ναφή δικαιώματα, με αυτά της άδειας μητρότητας.

Επίσης η Επίτροπος χαιρετίζει την ψήφιση από τη Βουλή του κυρωτικού νόμου για την
πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής
βίας.

Η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης, γνωστή και ως Σύμβαση της Κωνσταντι-
νούπολης, θεωρείται ως ένα ισχυρό νομικό εργαλείο κατά της βίας των γυναικών και της
ενδοοικογενειακής βίας. Ευελπιστούμε πως θα αποτελέσει ένα όπλο για την αντιμετώ-
πιση, καταπολέμηση και εξάλειψη του ντροπιαστικού φαινομένου της βίας κατά των γυ-
ναικών. n 

Δηλώσεις της Επιτρόπου Ισότητας Φύλων

Άδεια πατρότητας μπορούν να διεκδι-
κήσουν και όσοι άνδρες έγιναν πρό-
σφατα πατέρες και η μητέρα εξακολου-
θεί να βρίσκεται σε άδεια μητρότητας
κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος
του Νόμου. Πρέπει να αποταθούν στον
εργοδότη τους και να υποβάλουν αί-
τημα στο Ταμείο ΚΑ. 
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Τα γεγονότα
Ο Οργανισμός με σχετική δημοσίευση

προχώρησε στην προκήρυξη της θέσης Γενι-
κού Διευθυντή του Οργανισμού («η επίδικη
θέση»). Για διορισμό στην επίδικη θέση επέ-
δειξαν ενδιαφέρον και οι αιτητές, οι οποίοι
και υπέβαλαν σχετική αίτηση. Τελικά, το Δι-
οικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, με
απόφασή του ημερομηνίας 18.7.2003, διό-
ρισε τον  Ανδρέα Δημητριάδη από 1.10.2003. 

Κατά της εν λόγω απόφασης οι αιτητές
καταχώρησαν τις προσφυγές 885/2003 και
1070/2003, οι οποίες συνεκδικάστηκαν και
απορρίφθηκαν με απόφαση του Ανωτάτου
Δικαστηρίου που εξεδόθη στις 16.6.2005.
Την ίδια τύχη είχαν και οι εφέσεις των αιτη-
τών με αρ. 82/2005 και 86/2005.

Κατόπιν επανεξέτασης, το Διοικητικό
Συμβούλιο του Οργανισμού με απόφαση του
ημερομηνίας 16.1.2008, επανα-
διόρισε τον Ανδρέα Δημη-
τριάδη αναδρομικά από
1.10.2003. Οι αιτητές αντέδρα-
σαν εκ νέου, καταχωρώντας
τις προσφυγές 422/2008 και
623/2008 αντίστοιχα. Οι δυο
προσφυγές συνεκδικάστηκαν
και στις 30.6.2010 εξεδόθη νέα
ακυρωτική απόφαση του Ανω-
τάτου Δικαστηρίου. Το Δικα-
στήριο έκρινε, μεταξύ άλλων,
ότι υπήρξε έλλειψη δέουσας
έρευνας ως προς την υπό των
υποψηφίων κατοχή του απαι-
τούμενου προσόντος της πολύ
καλής γνώσης της νομοθεσίας
για το Γενικό Σύστημα Υγείας
της Κύπρου.  Ο καθ’ ου η αίτηση εφεσίβαλε
την πρωτόδικη απόφαση και στις 10.7.2015
εκδόθηκε απορριπτική απόφαση του Εφε-
τείου στην Αναθεωρητική Έφεση αρ.
122/2010.

Μετά από την πιο πάνω εξέλιξη, το Διοι-
κητικό Συμβούλιο του Οργανισμού στη συ-
νεδρία του ημερομηνίας 15.10.2015 αποφά-
σισε να τερματίσει τη διαδικασία επανεξέτα-
σης πλήρωσης της επίδικης θέσης, αφού
έκρινε ότι η κατοχή του υπό του οικείου σχε-
δίου υπηρεσίας απαιτούμενου προσόντος
της πολύ καλής γνώσης της σχετικής με το
ΓΕ.Σ.Υ. νομοθεσίας μπορούσε να διερευνη-
θεί μόνο μετά από προφορική ή/και γραπτή

εξέταση, η οποία υπό τις περιστάσεις, ήταν
αδύνατο να γίνει, γιατί θα παραβιαζόταν το
πραγματικό καθεστώς που ίσχυε κατά τον
ουσιώδη χρόνο.  Ενάντια στην απόφαση
αυτή καταχωρίστηκαν οι υπό αναφορά προ-
σφυγές, οι οποίες συνεκδικάστηκαν δυνάμει
σχετικού διατάγματος του Δικαστηρίου.

Νομικοί ισχυρισμοί
Βασικός άξονας της επιχειρηματολογίας

του αιτητή στην προσφυγή αρ. 9/2016 ήταν
ο ισχυρισμός ότι πεπλανημένα και κατά πα-
ράβαση του δεδικασμένου ο καθ’ ου η αί-
τηση έκρινε ότι αδυνατούσε να ερευνήσει το
υπό του σχεδίου υπηρεσίας απαιτούμενο
προσόν της πολύ καλής γνώσης της νομο-
θεσίας περί του ΓΕ.Σ.Υ., το οποίο ισχυριζό-
ταν ότι κατείχε. Συναφώς, κατά τον ευπαί-
δευτο συνήγορο του αιτητή, εσφαλμένα ο
Οργανισμός τερμάτισε τη διαδικασία επανε-
ξέτασης πλήρωσης της επίδικης θέσης στη-
ριζόμενος στη θέση ότι η υπό του αιτητή κα-
τοχή του εν λόγω προσόντος δεν μπορούσε
να διακριβωθεί παρά μόνο μετά από προφο-
ρική και/ή γραπτή εξέταση. 

Σύμφωνα με τον ευπαίδευτο συνήγορο για
τον αιτητή, το επίδικο θέμα στις προηγούμε-
νες δικαστικές διαδικασίες που απέληξαν
στην έκδοση ακυρωτικών αποφάσεων, ήταν
το κατά πόσον ο διορισθείς και όχι ο αιτη-
τής, διέθετε το υπό αναφορά προσόν.  Πε-
ραιτέρω, και σε άμεση συνάφεια με τα πιο
πάνω, ο αιτητής στην προσφυγή αρ. 9/2016

προέβαλε τον ισχυρισμό ότι
εσφαλμένα, πεπλανημένα και
κατά παράβαση του δεδικα-
σμένου, ο Οργανισμός έκρινε
ότι με βάση τα στοιχεία των
οικείων φακέλων δεν μπο-
ρούσε να καταλήξει σε από-
φαση σε σχέση με το υπό
αναφορά θέμα. 

Καταλήγοντας, ο αιτητής
ήγειρε ζήτημα παράλειψης
εκπλήρωσης υποχρέωσης και
ενεργούς συμμόρφωσης,
σύμφωνα με το Άρθρο 146.5
του Συντάγματος, η οποία
απορρέει και από τον περί
των Γενικών Αρχών του Διοι-
κητικού Δικαίου Νόμου του

1999 (Ν.158(Ι)/1999) και δη τα άρθρα 57 έως
59 αυτού. Κατά τον συνήγορο του αιτητή, η
ενέργεια του καθ’ ου η αίτηση να τερματίσει
τη διαδικασία επανεξέτασης συνιστά μη
χρηστή διοίκηση και αποτελεί περιφρόνηση
των σχετικών ακυρωτικών αποφάσεων.

Από την πλευρά του, ο αιτητής στην προ-
σφυγή αρ. 197/2016 ήγειρε ζήτημα παράλει-
ψης του καθ’ ου η αίτηση να συμμορφωθεί
με το δικαστικό δεδικασμένο και το περιε-
χόμενο της ακυρωτικής απόφασης στις συ-
νεκδικασθείσες προσφυγές 422/08 και
623/08, η οποία επικυρώθηκε με την από-
φαση του Εφετείου στην Αναθεωρητική
Έφεση αρ. 122/2010. 

Αντικρούοντας τους ισχυρισμούς του αι-
τητή στην προσφυγή αρ. 9/2016, η ευπαί-
δευτη συνήγορος του καθ’ ου η αίτηση τό-
νισε ότι η αρχική διαδικασία, κατά την οποία
το Συμβούλιο του Οργανισμού έκρινε ότι οι
υποψήφιοι πληρούσαν την απαίτηση του
σχεδίου υπηρεσίας για την πολύ καλή γνώση
της νομοθεσίας του ΓΕ.Σ.Υ., ακυρώθηκε από
το Δικαστήριο, εφόσον κρίθηκε ότι έπασχε
η σύνθεση του εν λόγω Συμβουλίου. Αλλά
και στη δεύτερη διαδικασία, συνέχισε η συ-
νήγορος για τον καθ’ ου  η αίτηση, τόσο το
πρωτόδικο όσο και το δευτεροβάθμιο Δικα-
στήριο έκριναν ότι εσφαλμένα κρίθηκαν εκ
νέου προσοντούχοι οι υποψή-
φιοι, καθότι η πρώτη προ-
σβαλλόμενη απόφαση είχε
ακυρωθεί λόγω κακής συγκρό-
τησης του οργάνου και, δεδο-
μένου ότι ο λόγος ακύρωσης
ανέτρεχε στη ρίζα της διαδικα-
σίας, δεν θα μπορούσαν να λη-
φθούν υπόψη τα αποτελέ-
σματα της προφορικής συνέν-
τευξης που διενεργήθηκε από
κακώς συγκροτημένο όργανο.
Αυτή δε η διαπίστωση αφο-
ρούσε όλους τους υποψηφίους
και όχι μόνο τον διορισθέντα, ως εσφαλμένα
ισχυρίζεται ο αιτητής. Εν πάση περιπτώσει,
κατά την ευπαίδευτη συνήγορο του καθ’ ου
η αίτηση, το Δικαστήριο ουδέποτε ασχολή-
θηκε με τα προσόντα του αιτητή, ο οποίος,
όπως και ο διορισθείς, κρίθηκε προσοντού-
χος μέσω της ίδιας προφορικής συνέντευξης,
η οποία κρίθηκε πως δε θα μπορούσε να λη-
φθεί υπόψη.

Περαιτέρω, η συνήγορος του καθ’ ου η αί-
τηση υποστήριξε ότι από τα στοιχεία που τέ-
θηκαν ενώπιον του Οργανισμού αναφορικά
με τον αιτητή, ουδόλως καταδεικνύεται η
υπό του αιτητή πολύ καλή γνώση της σχετι-
κής με το ΓΕ.Σ.Υ. νομοθεσίας. Τόνισε δε ότι
αυτό που απαιτείται είναι συγκεκριμένο επί-
πεδο γνώσης της εν λόγω νομοθεσίας, την
οποία ο αιτητής δεν προκύπτει να κατέχει. 

Η απόφαση του δικαστηρίου
Το δικαστήριο ακυρώνοντας την επίδικη

διοικητική πράξη τόνισε, μεταξύ άλλων, τα
ακόλουθα:

α. Με βάση το σύνολο των ενώπιον μου
στοιχείων, θεωρώ ότι ο καθ’ ου η αίτηση είχε
και τα μέσα και τη δυνατότητα να εξετάσει
περαιτέρω την υπό των υποψηφίων κατοχή
του προσόντος της πολύ καλή γνώσης της
περί του ΓΕ.Σ.Υ. νομοθεσίας  και θα μπο-
ρούσε, μετά την περαιτέρω διερεύνηση του
θέματος, να παραθέσει εμπεριστατωμένα,
ποια στοιχεία έλαβε υπόψη του για την κα-
τάληξή του, καθώς και τους λόγους της τε-
λικής του απόφασης. Αυτό, τόσο ενόψει του
πιο πάνω ευρήματος του Δικαστηρίου ότι το
Συμβούλιο  όφειλε να ερευνήσει κατά πόσον
οι υποψήφιοι πληρούσαν τα απαιτούμενα
προσόντα, όσο και λόγω του γεγονότος ότι

υπήρχαν ενώπιον του Οργανισμού στοιχεία,
τα οποία συνηγορούσαν υπέρ της θέσης των
αιτητών περί της κατοχής του προσόντος
της πολύ καλή γνώσης της νομοθεσίας του
ΓΕ.Σ.Υ.. 

β. Καθοδήγηση ως προς τη μεθοδολογία
που θα μπορούσε να ακολουθήσει ο Οργα-
νισμός εν προκειμένω μπορεί να αντληθεί
από την απόφαση της Ολομέλειας του Ανω-
τάτου Δικαστηρίου στην Σπύρος Κόκκινος
ν. Στάλως Παπαϊωάννου (2009) 3Α.Α.Δ. 562,
στην οποία το Δικαστήριο, αφού διαφώνησε
με το εύρημα του Πρωτόδικου Δικαστή ότι η
κατοχή των απαιτούμενων προσόντων των

υποψηφίων θα μπορούσε να
διαπιστωθεί μόνο μέσω της
προφορικής εξέτασης, επεσή-
μανε ότι «Τα προσόντα αυτά
μπορούσαν να διαπιστωθούν
και με αναφορά στα όλα
στοιχεία και την υπηρεσία
των υποψηφίων και θα εξέ-
πληττε αν η διαπίστωση της
πλήρους γνώσης της σχετι-
κής νομοθεσίας και της επαρ-
κούς γνώσης της εμπορικής
λογιστικής μπορούσε να δια-
πιστωθεί αποκλειστικά μέσα

από μια προφορική εξέταση ενώπιον της
Ε.Δ.Υ. της φύσης και της διάρκειας που έχει
προσδιορισθεί στην προκειμένη περίπτωση».

Παρόμοιο θέμα εξετάστηκε και στην Σω-
κράτης Σωκράτους κ.α. ν. Δημοκρατίας, Συ-
νεκδ. Υποθ. Αρ. 184/2002 και 310/2002,
ημερ. 27.2.2004, όπου επίσης προσβλήθηκε
η απόφαση τερματισμού της διαδικασίας
επανεξέτασης πλήρωσης θέσης. 

γ. Ενόψει των πιο πάνω, κρίνω ότι στοιχει-
οθετείται λόγος ακύρωσης. Η προσβαλλό-
μενη απόφαση πάσχει ως μη επαρκώς αιτιο-
λογημένη, έτσι που και ο δικαστικός έλεγ-
χος επ’ αυτής να καθίσταται ανέφικτος (βλ.
ενδεικτικά Στέφανος Φράγκου ν. Δημοκρα-
τίας (1998) 3 Α.Α.Δ. 720). Ούτε και μπορεί
εν προκειμένω να συμπληρωθεί η αιτιολογία
της πράξης από τα στοιχεία του οικείου δι-
οικητικού φακέλου, όπως ορθώς επισημαίνει
και η συνήγορος του αιτητή στην προσφυγή
αρ. 197/2016 δια της απαντητικής της αγό-
ρευσης (βλ. Διογένους ν. Δημοκρατίας
(1999) 4 Α.Α.Δ. και Τσίγκης ν. Δημοκρατίας
(2001) 3 Α.Α.Δ. 418).

Επιπρόσθετα, με βάση τα όσα έχω αναφέ-
ρει πιο πάνω, δεν μπορεί να αποκλειστεί
ούτε και το ενδεχόμενο πλάνης του καθ’ ου
η αίτηση ως προς την υπό του αιτητή στην
προσφυγή αρ. 9/2016, κ. Α. Πολυνείκη, κα-
τοχή του συγκεκριμένου προσόντος. Ως έχω
δε ήδη αναφέρει, κατά πάγια νομολογία, η
πιθανολόγηση πλάνης είναι αρκετή για να
καταστήσει την προσβαλλόμενη πράξη υπο-
κείμενη σε ακύρωση (βλ. Βραχίμης Χατζη-
χάννας ν. Δημοκρατίας (2013) 3 Α.Α.Δ. 546
και Ζένιος ν. Δημοκρατίας (1983) 3 Α.Α.Δ.
1181). n

Συν. υποθέσεις  Αρ. 9/2016 
& 197/2016

Ανδρέας Πολυνείκης  
v. 

Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας
Τάκης Κανάρης  

v. 
Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας

30 Ιουνίου, 2017

Η προσβαλλόμενη
απόφαση πάσχει
ως μη επαρκώς αι-
τιολογημένη, έτσι
που και ο δικαστι-
κός έλεγχος επ’
αυτής να καθίστα-
ται ανέφικτος.

O καθ’ ου η αίτηση
είχε και τα μέσα
και τη δυνατότητα
να εξετάσει περαι-
τέρω την υπό των
υποψηφίων κα-
τοχή του προσόν-
τος της πολύ καλή
γνώσης της περί
του ΓΕ.Σ.Υ. νομο-
θεσίας.
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Αδυναμίες στην απόφαση Ευρωκοινοβουλίου για φορολογία πολυεθνικών 

Στις 4 Ιουλίου το Ευρωκοινοβούλιο
ψήφισε την επέκταση σε παγκόσμια
βάση της ισχύος της πρότασης της Ευ-

ρωπαϊκής Επιτροπής για υποβολή εκθέσεων
από τις μεγάλες πολυεθνικές για τις επιχει-
ρηματικές δραστηριότητες τους κατά χώρα.
Όμως μια εξαίρεση, η οποία υποστηρίχθηκε
από τις ομάδες των συντηρητικών και των
φιλελεύθερων επιτρέπει στις πολυεθνικές να
μη αποκαλύπτουν για επ’ αόριστο χρόνο τις
πληροφορίες που αφορούν τον αριθμό των
υπαλλήλων και των θυγατρικών τους, το
φόρο που καταβλήθηκε και τα κέρδη που
πραγματοποίησαν σε επιχειρηματικές τους
δραστηριότητες εκτός της ΕΕ, με τη δικαιο-
λογία ότι αυτά τα στοιχεία κρίνονται ως εμ-
πορικά ευαίσθητη πληροφόρηση. 

Η Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Δημοσιοϋ-
παλληλικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων
EPSU αντέδρασε στην εξαίρεση που εγκρί-
θηκε από την Ευρωβουλή τονίζοντας ότι
στην ουσία η πρόνοια αυτή εξουδετερώνει
τον επιζητούμενο στόχο, που δεν είναι άλλος
από την πάταξη της φοροδιαφυγής. 

H Αναπληρωτής ΓΓ της EPSU Penny
Clarke, υπεύθυνη για θέματα πολιτικής της
ΕΕ, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Όπως είχαμε

ζητήσει το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε την
απαίτηση μας για την υποβολή των εκθέ-
σεων για τις επιχειρηματικές δραστηριότη-
τες των πολυεθνικών κατά χώρα και τη δη-
μοσιοποίηση των εκθέσεων σε παγκόσμια
βάση (Country By Country Report CBCR).
Όμως η πρόνοια, αυτή για την οποία αγωνι-
στήκαμε τόσο σκληρά είναι πολύ απίθανο να
εξελιχθεί σε πραγματικό έλεγχο. Θα είμαστε
πολύ αφελείς να πιστεύουμε ότι η ειδική
πρόνοια που εγκρίθηκε από το Ευρωκοινο-
βούλιο για εξαίρεση των χωρών εκτός ΕΕ
δεν θα τύχει κατάχρησης για απόκρυψη κερ-
δών και ενεργητικού που αποκτήθηκαν
εκτός της ΕΕ με τη δικαιολογία ότι η αποκά-
λυψη των πληροφοριών αυτών μπορεί να
είναι εμπορικά ευαίσθητη». 

Όπως εγκρίθηκε η τροποποίηση δημιουρ-
γείται έντονη ασάφεια σε ότι αφορά το
στόχο της όπως και το ποιος αποφασίζει την
απόκρυψη πληροφοριών για τις δραστηριό-
τητες των πολυεθνικών και γιατί εγείρεται
θέμα εμπορικής ευαισθησίας λόγω και για
πόσο χρόνο και προς όφελος ποιου μέρους
και με βάση ποια κριτήρια. 

Τους επόμενους μήνες όταν το Ευρωπαïκό
Συμβούλιο θα συζητήσει την έκδοση της
προτεινόμενης οδηγίας, οι ακτιβιστές για
φορολογική δικαιοσύνη πρέπει να αγωνι-
στούν σκληρά για να διασφαλίσουν ότι η
αρχή της δημοσιοποίησης των εκθέσεων των
πολυεθνικών θα αποβεί επωφελής και στην
προσπάθεια αυτή θα είναι ιδιαίτερα δυσχε-
ρής η αντιμετώπιση της εμπλοκής των τρα-
πεζών. 

Θα πρέπει οι εθνικές κυβερνήσεις να απο-
φασίσουν αν είναι ορθό οι πολυεθνικές να
αποκρύπτουν πληροφόρηση επικαλούμενες
την ασαφή πρόνοια ης οδηγίας περί «εμπο-
ρικής ευαισθησίας» των στοιχείων αλλά και
οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζο-
μένων, οι ΜΚΟ, οι δημοσιογράφοι, οι βου-
λευτές στα εθνικά Κοινοβούλια και οι επεν-
δυτές έχουν δικαίμα να γνωρίζουν την πραγ-

ματική οικονομική δραστηριότητα των πο-
λυεθνικών που λειτουργούν στη χώρα τους. 

Η Penny Clarke τόνισε ότι εάν εφαρμοσθεί
το διεθνές πρότυπο του ΟΟΣΑ για περιορι-
σμό της υποβολής εκθέσεων κατά χώρα
μόνο σε φορολογικές υπηρεσίες η πρόνοια
για εφαρμογή μυστικότητας που ενέκρινε το
Ευρωκοινοβούλιο θα αποδειχθεί πολύ αντι-
παραγωγική. Πέραν των ελλείψεων των
υπηρεσιών αυτών σε ανθρώπινο και τεχνικό
υλικό οι υπηρεσίες θα είναι υποχρεωμένες να
αγωνίζονται για να ικανοποιήσουν και τις
νομικές και τεχνολογικές προϋποθέσεις και
τις πρόνοιες για μυστικότητα. Γι’ αυτό, άλ-
λωστε, οι υπάλληλοι στις υπηρεσίες φορο-
λογίας απαιτούν μη απόκρυψη των κατά
χώρα εκθέσεων. 

Θετική ήταν η απόφαση του Ευρωκοινο-
βουλίου να μην εγκρίνει μείωση του πόσου
του ετήσιου κύκλου εργασιών των εταιρειών
από 750 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ως προ-
ϋπόθεση με τον ορισμό της ΕΕ για το χαρα-
κτηρισμό μεγάλης εταιρείας. Όμως και πάλιν
η θέση αυτή θα υπόκειται σε αναθεώρηση
όχι αργότερα από 4 χρόνια μετά την έγκριση
της σχετικής οδηγίας. n

Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων - χώροι υγιεινούς εργασίας για όλους

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Πυλώνα
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο οποίος
ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή

Επιτροπή τον περασμένο Απρίλιο, αναμένε-
ται να ανακοινωθούν αρχές και διαδικασίες
για πιο αποτελεσματική κατοχύρωση των δι-
καιωμάτων των πολιτών. Μεταξύ των στό-
χων του Πυλώνα ιεραρχείται ως προτεραι-
ότητα και η Εκστρατεία για Υγιεινούς Χώ-
ρους Εργασίας για ΄Ολες τις Ηλικίες λόγω
του βασικού της ρόλου για την προστασία
των δικαιωμάτων των εργαζομένων όλων
των ηλικιών για εργασία σε ασφαλείς και
υγιεινές συνθήκες εργασίας. 

Ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας Ανθρωπίνων Δι-
καιωμάτων περιλαμβάνει 20 αρχές που ανα-
φέρονται σε ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση
στην αγορά εργασίας, σε δίκαιες συνθήκες

εργασίας, σε κοινωνική προστασία και συμ-
μετοχή των πολιτών. Η Εκστρατεία για Υγι-
εινούς Χώρους Εργασίας για ΄Ολες τις Ηλι-
κίες στηρίζει αυτές τις αρχές κυρίως μέσω
της συλλογής και διάδοσης καλών πρακτι-
κών και μέσω στήριξης της συμμετοχής σε
εμπειρίες. 

Για παράδειγμα η αρχή που αναφέρεται
στο δικαίωμα των εργαζομένων για ψηλού
επιπέδου προστασία της υγείας και της
ασφάλειας τους στους χώρους εργασίας
τους. Τούτο προϋποθέτει δικαίωμα για ερ-
γασία σε εργασιακό περιβάλλον προσαρμο-
σμένο στις εξειδικευμένες ανάγκες των ερ-
γαζομένων. Αυτές είναι αρχές που συνήθως
καλύπτονται από την εκστρατεία με τη
χρήση εργονομικών μέσων, τη διευκόλυνση
της επιστροφής στην εργασία εργαζομένων

που πλήττονται από ασθένειες ή αναπηρίες
η που αντιμετωπίζουν κινδύνους λόγω ηλι-
κιακής ευαισθησίας. 

Η αρχή της εκπαίδευσης, της επαγγελμα-
τικής κατάρτισης και της δια βίου μάθησης
επίσης προωθείται με την εκστρατεία και τα
πολλά πρακτικά εργαλεία της για καθοδή-
γηση των εργοδοτών και των εργαζομένων
με προγράμματα κατάρτισης, περιπτωσιακές
μελέτες και παραδείγματα καλών πρακτικών
σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

Στα πλαίσια του κοινωνικού πυλώνα η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή διερευνά τρόπους για αυ-
ξημένη κοινωνική προστασία των πολιτών,
των αυτοεργοδοτουμένων και γενικά των
εργαζομένων μέσω προγραμμάτων ευέλι-
κτου χαρακτήρα ακόμη στη βάση συστημά-
των μερικής απασχόλησης, με στόχο την

προστασία όσο το δυνατό περισσότερων ερ-
γαζομένων. Η πτυχή αυτή του πυλώνα θα
προσφέρει ιδιαίτερα βοήθεια σε νέους εργα-
ζόμενους οι οποίοι απασχολούνται σε συν-
θήκες αβέβαιης εργασίας στη βάση συμβά-
σεων μηδενικού χρόνου. 

Η Κομισιόν επιζητεί επίσης τρόπους για
ισοζύγιο εργασίας-διαβίωσης που επίσης εν-
τάσσεται στην Εκστρατεία για Υγιεινούς Χώ-
ρους Έργασίας. 

Η εφαρμογή ελαστικού ωραρίου εργα-
σίας για γονείς θα συμβάλει στην αυξημένη
απασχόληση των γυναικών και στη μείωση
του άγχους και του αριθμού των εργαζομέ-
νων που εγκαταλείπουν την αγορά εργασίας
λόγω γονικών οικογενειακών υποχρεώ-
σεων. n

Επιμνημόσυνη δέηση για τους πεσόντες στο Μαρί

Σε επιμνημόσυνη ομιλία του  στη δέηση που οργα-
νώθηκε στις 11 Ιουλίου στο Μαρί για τους 13 αδικο-
χαμένους ήρωες της ανείπωτης τραγωδίας της 11ης

Ιουλίου 2011, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης τόνισε πως αντι-
λαμβανόμενοι το επάγγελμά τους ως λειτούργημα, οι 13
ήρωες αντιμετώπισαν την αποστολή τους ξεπερνώντας τα
όρια της συνηθισμένης υπαλληλικής δράσης και πρόσθεσε:

«Κινούμενοι από αίσθημα ευθύνης – το οποίο δεν πηγάζει
από την όποια κρατική επιταγή ή από τα όποια νομικά κα-
θήκοντα και υποχρεώσεις, που απορρέουν από το επάγ-
γελμα,– αλλά αίσθημα ευθύνης που υπαγορεύεται από τη
συνείδηση, ως άγραφο καθήκον, υπεραμύνθηκαν του όρκου
τους απέναντι στην υπηρεσία της κοινωνίας, υπερασπίζον-
τας τη ζωή και την περιουσία των πολιτών και του κράτους.

Οι 13 ήρωες της τραγωδίας στο Μαρί, θυσιάζοντας τη ζωή
τους για το δημόσιο συμφέρον και την αγάπη για την πα-
τρίδα, υπερασπίστηκαν ταυτοχρόνως την κοινωνική συνοχή
τούτου του κράτους, σηκώνοντας στους ώμους τους πολιτι-
κές και διοικητικές ευθύνες, οι οποίες δεν τους αναλογού-
σαν.

Κι εδώ ακριβώς είναι που η αίσθηση της απώλειας καθί-
σταται εντονότερη, όταν οι άνθρωποι που χάθηκαν με αυ-
ταπάρνηση εν ώρα καθήκοντος, είναι θύματα της κρατικής
αμέλειας, εν καιρώ ειρήνης.

Η σημερινή ημέρα αποτελεί ημέρα μνήμης αλλά και βα-
θιάς περισυλλογής, η οποία μας υποχρεώνει όλους να ανα-
λογιστούμε με σεβασμό την αξία της θυσίας αυτών των
ηρώων, καθώς και την ευθύνη που έχουμε ως κράτος.»

Έκθεση φωτογραφίας και αιμοδοσία

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία διοργάνωσε στις εγκαταστά-
σεις της ΕΜΑΚ στην Κοφίνου, έκθεση φωτογραφίας και αι-
μοδοσία στη μνήμη των πεσόντων Πυροσβεστών στη Ναυ-
τική Βάση «Ευάγγελος Φλωράκης», στο Μαρί. Προηγήθηκε
τρισάγιο και χαιρετισμοί στην παρουσία του Υπουργού Δι-
καιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. n
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Νέα καριέρα έχει δημιουργήσει λίγο προτού κλείσει
τα 70 του χρόνια ο Λέοναρντ Αμπες, ο αμερικανός
μάνατζερ από το Μαϊάμι που το 2008 πούλησε την

τράπεζά του και μοίρασε μπόνους 60 εκατ. δολαρίων στους
υπαλλήλους του.

Σήμερα, περίπου μία δεκαετία μετά και όντας δισεκατομ-
μυριούχος (η προσωπική του περιουσία ανέρχεται σε 1,3 δισ.
δολάρια), καταπιάνεται με ένα πλήθος επιχειρηματικών δρα-
στηριοτήτων που – αν και επικερδείς – μοιάζουν τόσο αντι-
συμβατικές όσο και ο τρόπος αποχώρησής του από τον χρη-
ματοπιστωτικό τομέα. Ο Αμπες ασχολείται με τη μίσθωση
τμήματος ενός μικρού αεροδρομίου της Φλόριδας, του
Orion Jet Center, στο οποίο προτιμούν να προσγειώνουν για
ανεφοδιασμό τα ιδιωτικά τους τζετ διασημότητες όπως ο
παίκτης του ΝΒΑ Λεμπρόν Τζέιμς και ο δημοφιλής τραγου-
διστής των τινέιτζερ Τζάστιν Μπίμπερ.

Ταυτόχρονα ο πρώην τραπεζίτης είναι ο κύριος μέτοχος
στην Jersey Jack Pinbal, μιας εκ των δύο μεγαλυτέρων στον
κόσμο εταιρειών κατασκευής φλίπερ (παιχνίδι σφαιριστη-
ρίων που είχε απαγορεύσει στην Ελλάδα η χούντα). Καθώς
η τεχνολογία εξελισσόταν και ο κόσμος στρεφόταν όλο και
περισσότερο στα ψηφιακά παιχνίδια, οι περισσότεροι κατα-
σκευαστές εγκατέλειψαν την παραγωγή και κυκλοφορία
αυτού του ιδιαίτερα δημοφιλούς τις δεκαετίες του 1970 και
έπειτα παιχνιδιού και προτίμησαν άλλα, όπως τα video
games. Ωστόσο ο ευρηματικός Αμπες υποστηρίζει ότι έχει
εντοπίσει μια κερδοφόρα θέση που σχετίζεται με την πώληση
παιχνιδιών φλίπερ σε συλλέκτες, μια αγορά αξίας 50 εκατ.
δολαρίων.

Και δεν είναι μόνο αυτά. Ο αεικίνητος μάνατζερ κατέχει
χιλιάδες στρέμματα γεωργικών εκμεταλλεύσεων, από όπου
παράγει ένα δημοφιλές και βραβευμένο σιρόπι σφενδάμου,
ενώ έχει ήδη ξεκινήσει ενέργειες για την ανάπτυξη της καλ-
λιέργειας λάιμ στα νότια της Φλόριδας.

Ο Λέοναρντ Αμπες είναι η εξαίρεση στον κανόνα που
θέλει τους τραπεζίτες ψυχρούς επαγγελματίες και εραστές
του κέρδους με κάθε τρόπο. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι πρέπει
«να έχουν ψυχή». Σύμφωνα με το Bloomberg, ένας λόγος
που ξεκίνησε την επιχείρηση με το Orion Jet Center ήταν για
να δημιουργήσει θέσεις εργασίας σε μια υποβαθμισμένη πε-

ριοχή του Μαϊάμι, την πολιτεία Ντέιντ. Περίπου 500 άτομα
απασχολούνται άμεσα και έμμεσα από το κέντρο τζετ, λέει
στο αμερικανικό πρακτορείο.

Η οικογένεια του Αμπες ανήκει στις επιφανείς προσωπι-
κότητες της Φλόριδας και η δράση τους έχει ταυτιστεί με
ενέργειες προς το συμφέρον της κοινότητας. Ο εβραίος ρου-
μανικής καταγωγής πατέρας του ίδρυσε τη City National
Bank of Florida, τη δεύτερη παλαιότερη εμπορική τράπεζα
του Μαϊάμι και ένα από τα πρώτα μεταπολεμικά χρηματοπι-
στωτικά ιδρύματα της περιοχής, με την υπόσχεση ότι εκεί-
νος και ο συνεταίρος του θα επιστρέφουν πάντα ένα μερίδιο
των κερδών από τις επιχειρήσεις τους στην τοπική κοινωνία.

Ετσι η οικογένεια Αμπες μετατράπηκε σε πυλώνα της
εβραϊκής κοινότητας της Φλόριδας, αλλά και γενναιόδωρος
υποστηρικτής μιας φιλοσοφίας που βασίζεται στη φιλαν-
θρωπία και στην ανταπόδοση. Ο ίδιος ο Αμπες δεν ταυτίζε-
ται απόλυτα με αυτή την εικόνα. Τονίζει ότι η οικογένειά του
τοποθετεί τα χρήματά της πρώτα απ’ όλα όπου πιστεύει ότι
είναι μια καλή επένδυση.

Ωστόσο, σε ερώτηση δημοσιογράφου για το μπόνους των
60 εκατ. δολαρίων που είχε μοιράσει με την πώληση της
CNBF, απάντησε ότι δεν ήταν μια ξαφνική απόφαση αλλά
για κάτι που σχεδίαζε πολλά χρόνια να κάνει. «Κάποιους από
αυτούς τους ανθρώπους τούς γνώριζα από τότε που ήμουν
επτά ετών. Δεν μου φαινόταν σωστό να πάρω όλα τα χρή-
ματα μόνος μου. Ποτέ δεν πίστευα ότι ήμουν ο μόνος υπεύ-
θυνος για την επιτυχία της τράπεζας. Υπήρχαν 400 και πλέον
άνθρωποι που έκαναν τη δουλειά με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο» είχε πει χαρακτηριστικά. n

Ο φιλάνθρωπος (πρώην) τραπεζίτης που πούλησε την τράπεζά 
και δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας
Ο Λέοναρντ Αμπες μοίρασε μπόνους 60 εκατ. δολαρίων στους υπαλλήλους του και καταπιάνεται 
πλέον με ένα πλήθος επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για να δημιουργεί θέσεις εργασίας

ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

6ήμερη αεροπορική εκδρομή
Αθήνα – Αράχοβα – Λευκάδα – Αθήνα

από τις 19-24 Οκτωβρίου, 2017

Το ταξιδιωτικό πρακτορείο Μ.Κ.Σ. Λεμεσού προσφέρει την πιο πάνω αεροπορική εκ-
δρομή στους δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους  μέλη της ΠΑΣΥΔΥ και τους φί-
λους τους, στην επιχορηγημένη τιμή των €515.

Το πακέτο περιλαμβάνει:
Λιβαδειά – Στείρι – Αράχοβα – Δελφοί – Άμφισσα - Χάνι της Γραβιάς – Θερμοπύλες –

Γοργοπόδαρο – Λαμία – Γαλαξίδι – Ναύπακτο – Μεσολόγγι – Πρέβεζα – Πηγές Αχέ-
ροντα – Ζάλογγο – Πάργα – Ρίο Αντίρριο – Πάτρα - Αίγιο.  

Στην τιμή των €515 περιλαμβάνονται:
1. Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – Αθήνα – Λάρνακα με την Cobalt, βάρος αποσκευής

20 κιλά και μία χειραποσκευή.
2. 2 διανυκτερεύσεις στην Αράχοβα σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρόγευμα και δείπνο. 
3. 2 διανυκτερεύσεις στη Λευκάδα σε ξενοδοχείο 3 αστέρων με πρόγευμα και δείπνο.
4. 1 διανυκτέρευση στην Αθήνα στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ 4 αστέρων με πρόγευμα.
5. Μεταφορές – περιηγήσεις με κλιματιζόμενο λεωφορείο.
Θα υπάρχει λεωφορείο από τη Λευκωσία προς και από το αεροδρόμιο Λάρνακας (Η

τιμή θα καθοριστεί ανάλογα με τις δηλώσεις).  Αναχώρηση από το αεροδρόμιο Λάρνα-
κας στις 6.40π.μ. και άφιξη στην Αθήνα στις 8.20π.μ. Αναχώρηση από το αεροδρόμιο
Ελευθέριος Βενιζέλος  στις 21.05 και άφιξη στη Λάρνακα στις 22.30.

Επειδή οι θέσεις είναι περιορισμένες προτρέπονται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν
συμμετοχή το συντομότερο στο συν. Μ. Νησιώτη στα τηλέφωνα 99433611 και 22433657.
Η προκαταβολή €200 να καταβληθεί αργότερα.  Τελευταία ημέρα δήλωσης το Σάββατο
30/9/2017, νοουμένου ότι θα υπάρχουν θέσεις, επειδή οι αεροπορικές εταιρείες σταμα-
τούν τις κρατήσεις 20-25 μέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης.  

Για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικά προγράμματα μπορείτε να απευθυνθείτε
στο Αρχείο της ΠΑΣΥΔΥ – 3ος όροφος.

Ο αμερικανός μάνατζερ Λέοναρντ Αμπες είναι η εξαίρεση στον
κανόνα που θέλει τους τραπεζίτες ψυχρούς επαγγελματίες και
εραστές του κέρδους με κάθε τρόπο. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι πρέ-
πει ‘να έχουν ψυχή’.
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Η Τουρκία ένα χρόνο μετά το πραξικόπημα
Περισσότερες από 150.000 απολύσεις, 115.000 συλλήψεις και 50.000 φυλακίσεις

«Είμαστε δάσκαλοι και οι δύο, εγώ 18
χρόνια, ο άντρας μου 20. Μετά το
πραξικόπημα μας έδιωξαν από τη

δουλειά μας  (σ.σ.: χωρίς αποζημίωση, βε-
βαίως). Τον άντρα μου τον συνέλαβαν
επειδή ήταν συνδικαλιστής. Μια νύχτα η
αστυνομία εισέβαλε στο σπίτι μας και τον
πήρε, μπροστά στα μάτια της μεγαλύτερης
κόρης μας. Τα παιδιά μας χρειάζονται ψυχο-
λογική υποστήριξη. Το μικρότερο δεν γνω-
ρίζει ότι ο πατέρας του είναι στη φυλακή.
Οποτε τον επισκέπτομαι, μας χωρίζει τζάμι
και μιλάμε μέσω ακουστικού. Δεν παίρνω τα
παιδιά μαζί μου για να μην τον δουν
έτσι»  δήλωσε σε ελλαδική εφημερίδα ένα
από τα δεκάδες χιλιάδες θύματα των εκκα-
θαρίσεων του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που
θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της από
τον φόβο αντιποίνων. Τη συναντήσαμε στην
Τουρκία πριν από λίγους μήνες και, έκτοτε, η
κατάσταση στη χώρα έχει επιδεινωθεί ακόμη
περισσότερο.

Το Σάββατο, 15 Ιουλίου, συμπληρώθηκε
ένας χρόνος από την απόπειρα πραξικοπή-
ματος στην Τουρκία που έδωσε το πρόσχημα
στον Ερντογάν να προχωρήσει σε εκτεταμέ-
νες εκκαθαρίσεις, βγάζοντας από τη μέση
όποιον δεν γούσταρε: αντιπολίτευση, διανο-
ουμένους, Κούρδους, δημοσίους υπαλλή-
λους, «ενοχλητικούς» επιχειρηματίες και
οπαδούς του αυτοεξόριστου στις ΗΠΑ
ιμάμη Φετουλάχ Γκιουλέν.

Σύμφωνα με την οργάνωση «Turkey
Purge», την οποία ίδρυσαν νέοι δημοσιο-
γράφοι που έχουν υποφέρει προσωπικά από
το καταπιεστικό καθεστώς του Ερντογάν,
από τις 15 Ιουλίου 2016 ως τις 4 Ιουλίου 2017
απολύθηκαν 138.148 δημόσιοι υπάλληλοι,
στρατιωτικοί, δάσκαλοι και καθηγητές, 8.271
καθηγητές Πανεπιστημίου και 4.424 δικα-
στές, συνελήφθησαν 115.827 άτομα, φυλα-
κίστηκαν 55.425 άτομα, έκλεισαν 2.099 
σχολεία, πανεπιστήμια και κοιτώνες, έκλει-
σαν 149 μέσα ενημέρωσης και συνελήφθη-
σαν 234 δημοσιογράφοι. Σε συλλήψεις
άλλων 7.000 δημοσίων υπαλλήλων προχώ-

ρησε το καθεστώς την περασμένη Παρα-
σκευή, ενώ ο ίδιος ο Ερντογάν διακήρυξε σε
ομιλία του ότι θα κόψει το κεφάλι των πρα-
ξικοπηματιών.

Η ίδια η Τουρκική κυβέρνηση παραδέχ-
θηκε προχθές, διά στόματος του αναπλη-
ρωτή πρωθυπουργού Νουρετίν Τσανικλί, ότι
έχει τοποθετήσει «τοποτηρητή» σε 965 επι-
χειρήσεις (ανάμεσά τους μία τράπεζα, ΜΜΕ
και βιομηχανίες), με συνολικό ετήσιο τζίρο 6
δισ. δολάρια, τις οποίες ελέγχει πλέον από-
λυτα επειδή έχουν διασυνδέσεις με τον
Γκιουλέν. Ο Ερντογάν ζητεί από τις ΗΠΑ να
εκδώσουν τον εξόριστο ιμάμη, όμως ακόμη,

έναν χρόνο μετά το πραξικόπημα, δεν έχει
δώσει καμία απτή απόδειξη για την ανάμειξή
του σε αυτό.

Στους παραπάνω αριθμούς της Turkey
Purge δεν συγκαταλέγονται οι 10 συλλήψεις
ακτιβιστών της Διεθνούς Αμνηστίας την
Πέμπτη. Ο επικεφαλής της οργάνωσης στην
Τουρκία  Τανέρ Κιλίτς  είχε ήδη συλληφθεί
από τις αρχές Ιουνίου μαζί με άλλους 22 δι-
κηγόρους, κατηγορούμενοι όλοι για συμμε-
τοχή σε «τρομοκρατική» οργάνωση. Το
οποίο, για το κράτος του Ερντογάν, μπορεί
να σημαίνει απλώς ότι είπαν τη λέξη «Κουρ-
διστάν» σε δημόσια ομιλία τους ή κάλεσαν
την κυβέρνηση να σταματήσει τις εκκαθαρί-
σεις.

Ο ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ για την
Προώθηση και την Προστασία των Ανθρω-
πίνων Δικαιωμάτων Ντέιβιντ Κέι, που επι-
σκέφθηκε τον Ιούνιο την Τουρκία, δήλωσε
ότι η χώρα βρίσκεται  «πολύ πίσω από το
Σύνταγμα του 1982». Εξέφρασε την ανησυ-
χία του για το ότι «τα ανθρώπινα δικαιώματα
καταπατούνται συστηματικά και σοβαρά
μετά την επιβολή κατάστασης έκτακτης
ανάγκης που ακολούθησε την απόπειρα
πραξικοπήματος».  

Μεταξύ των συλληφθέντων και ο Μου-
φτής Αταλάυ της Κύπρου που τον συνέλα-
βαν σε διάρκεια επίσκεψης του στο Ντι-
γιαρμπακίρ. n

Ερευνα σουηδικής οργάνωσης ξεσκεπάζει τις ανακολουθίες
«Ο Ερντογάν σκηνοθέτησε το πραξικόπημα»

Ηπερσινή απόπειρα πραξικοπήματος
ενορχηστρώθηκε από τον Ερντογάν
και τα πρωτοπαλίκαρά του προκει-

μένου να δημιουργήσουν ένα πρόσχημα για
μαζικές διώξεις επικριτών και αντιφρονούν-
των του καθεστώτος, με τη χώρα να βρίσκε-
ται σε μόνιμη κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 

Αυτό είναι το συμπέρασμα εκτεταμένης
έρευνας, με τίτλο «15 Ιουλίου: το πραξικό-
πημα του Ερντογάν», που πραγματοποίησε
το Κέντρο για την Ελευθερία της Στοκχόλ-
μης (SCF) και έδωσε στη δημοσιότητα αυτή

την εβδομάδα.
«Ο Ερντογάν εκμεταλλεύτηκε τις φήμες

για πραξικόπημα που κυκλοφορούσαν ευρέως
στην τουρκική πρωτεύουσα και σκηνοθέτησε
μια παράσταση για να πατάξει κάθε αντιπο-
λίτευση» δήλωσε ο επικεφαλής της έρευνας
Αμπντουλάχ Μποζκούρτ.

Ακολουθούν ορισμένα από τα συμπερά-
σματα της 191σέλιδης έρευνας:

- Προέκυψε τεράστιο κενό ανάμεσα στα
γεγονότα και στο αφήγημα της κυβέρνησης
για το πραξικόπημα.

- Οι δημόσιες δηλώσεις του Ερντογάν για
τα γεγονότα εκείνης της ημέρας είναι αλλη-
λοαντικρουόμενες.

- Ο επικεφαλής των τουρκικών μυστικών
υπηρεσιών (ΜΙΤ) Χακάν Φιντάν γνώριζε εκ
των προτέρων για το πραξικόπημα, σύμ-
φωνα με τις γραπτές καταθέσεις που απέ-
στειλε στη Βουλή, αλλά δεν πληροφόρησε
σχετικά ούτε τον πρόεδρο ούτε τον πρωθυ-
πουργό. Δεν υπάρχει καμία εξήγηση γιατί οι
αξιωματούχοι που είναι κυρίως υπεύθυνοι
για να ξεσκεπάσουν και να αποτρέψουν μια

απόπειρα πραξικοπήματος ακολούθησαν την
καθημερινή τους ρουτίνα ακόμη και αφού
έμαθαν για την επικείμενη ανατροπή της κυ-
βέρνησης.

- Ο Φιντάν δεν εμφανίστηκε ούτε ως μάρ-
τυρας ούτε ως ύποπτος σε καμία από τις
έρευνες για το πραξικόπημα, δεν παρουσιά-
στηκε να καταθέσει στην Κοινοβουλευτική
Επιτροπή Διερεύνησης του Πραξικοπήματος
και παραμένει ακόμη στη θέση του επικεφα-
λής της ΜΙΤ. n

«Πρωτόγνωρη καταπάτηση της ελευθερίας της έκφρασης»

«ΗΕρέν Κεσκίν, από τους κορυφαί-
ους δικηγόρους ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων στην Τουρκία και συμ-

πρόεδρος της τουρκικής Ενωσης Ανθρωπί-
νων Δικαιωμάτων (IHD), αντιμετωπίζει
τεράστια πρόστιμα και φυλάκιση» λέει στο
«Βήμα» μέλος της οργάνωσης που θέλησε να
διατηρήσει την ανωνυμία της από τον φόβο
μήπως συλληφθεί. 

«Εκκρεμούν 140 δικαστικές υποθέσεις
εναντίον της για άρθρα που δημοσιεύτηκαν
στην κουρδική εφημερίδα “Ozgur Gundem”,
της οποίας ήταν συμβολικά αρχισυντάκτης
για λόγους αλληλεγγύης. Μία υπόθεση 
έχει τελεσιδικήσει: καταδικάστηκε σε 416
ημέρες φυλάκισης, εξαγοράσιμες προς

41.666 τουρκικές λίρες (10.125 ευρώ). 
Πρέπει να πληρώσει εντός 30 ημερών, αλλά
δεν της ανήκει ούτε το διαμέρισμα όπου ζει
για να πουλήσει» συνεχίζει η συνομιλήτριά
μας ζητώντας μας να «διεθνοποιήσουμε» 
το ζήτημα.

Εκκληση υπέρ της Κεσκίν κάνει και η Διε-
θνής Αμνηστία, αναφέροντας ότι επί 30 χρό-
νια υφίσταται απειλές κατά της ζωής της και
δικαστικές παρενοχλήσεις. Μετά το πραξι-
κόπημα κατηγορείται για πολλά, περιλαμ-
βανομένης της «συμμετοχής σε τρομοκρα-
τική οργάνωση».

«Η ελευθερία της έκφρασης δεν γινόταν
ποτέ σεβαστή στην Τουρκία, ιδίως όσον
αφορά τις κόκκινες γραμμές του κράτους.

Αλλά σήμερα τα πράγματα είναι διαφορε-
τικά από το παρελθόν» είπε πρόσφατα η ίδια
η Κεσκίν μιλώντας προς τη Διεθνή Αμνη-
στία. 

«Στο παρελθόν, σε έκλειναν στη φυλακή
όταν ολοκληρωνόταν η δίκη. Σήμερα ο κό-
σμος φυλακίζεται για τις ιδέες του πριν
ακόμη ξεκινήσει η δίκη. Δεν θυμάμαι τέτοια
καταπάτηση της ελευθερίας της έκφρασης
ποτέ στο παρελθόν. Στη δεκαετία του’90 η
διεθνής υποστήριξη περιπτώσεων σαν την
δική μου ήταν σημαντική και εν μέρει απο-
τελεσματική. Σήμερα, το κράτος δεν νοιάζε-
ται καν για τη διεθνή αλληλεγγύη προς τους
συλληφθέντες». n



ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 9

Δραστηριότητες Ευρωπαϊκών Δημοσιοϋπαλληλικών Συντεχνιών 
Κινητοποιήσεις προσωπικού υγείας
Λεττονία

Περισσότεροι από 600 οικογενειακοί για-
τροί στη Λεττονία κατήλθαν στις 7 Ιουλίου
σε απεργία διακόπτοντας την παροχή υπη-
ρεσιών του κυβερνητικού σχεδίου υγείας
προς τους ασθενείς μετά την αποτυχία των
διαπραγματεύσεων με το Υπουργείο Υγείας
για ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Η δια-
κοπή της προσφοράς φροντίδας υγείας στα
πλαίσια του κυβερνητικού σχεδίου θα συνε-
χισθεί μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματα
των ιατρών, με κυριότερο το αίτημα για αύ-
ξηση των μισθών κατά 30%. 

Οι οικογενειακοί ιατροί αντιτίθενται επί-
σης στην κυβερνητική πρόθεση για εισα-
γωγή συστήματος κοινών πρακτικών από τα
μέλη του Κλάδου, το οποίο θα οδηγήσει σε
παράταση της εργασίας τους σε υπερωρίες
αργά τη νύκτα και σε υποχρεωτική εργασία
βάρδιας τα Σαββατοκυρίακα. 
Ηνωμένο Βασίλειο 

Δεκαεπτά συνδικαλιστικές οργανώσεις
που εκπροσωπούν προσωπικό υγείας στο
Εθνικό Σχέδιο Υγείας (NHS) του Ηνωμένου
Βασιλείου εξέφρασαν την οργή των μελών
τους όπως και την βαθειά τους απογοήτευση
για την αποτυχία της κυβέρνησης να χειρι-
σθεί σωστά τη κρίση απολαβών στο δημόσιο
τομέα της χώρας. 

Η συνδικαλιστική πλευρά εξέφρασε ιδιαί-
τερα οργή για τη στάση των υπουργών που
δήλωσαν ότι δεν θα επιτρέψουν ακόμη την
ενεργοποίηση των σωμάτων αναθεώρησης
μισθών και δεν θα εγκρίνουν τις οποιεσδή-
ποτε συστάσεις τους. 

Από συνδικαλιστικής πλευράς τονίστηκε
και πάλι ότι είναι παντελώς απαράδεκτη η
συνέχιση για ένα ακόμη χρόνο της πολιτικής
συρρίκνωσης των απολαβών, η οποία οδηγεί
σε περιορισμό τις υπηρεσίες υγείας με συνα-
κόλουθη σοβαρή βλάβη για τους ασθενείς
αλλά και για το προσωπικό των υπηρεσιών. 

Επανέλαβαν ταυτόχρονα οι συνδικαλιστι-
κές οργανώσεις την ετοιμότητα για επανά-
ληψη της προσφοράς τους που έκαμαν στον
Υπουργό Υγείας Jeremy Hunt τον Ιούνιο να
συνεργασθούν με την κυβέρνηση και με τις
εργοδοτικές οργανώσεις του ιδιωτικού
τομέα για επίλυση με βραχυπρόθεσμη προ-
οπτική της κρίσης μισθών και για εξεύρεση
συντηρήσιμης ρύθμισης στην οικονομική
ταλαιπωρία που βασανίζει το προσωπικό
του ΕΣΥ σε ολόκληρη τη χώρα λόγω της
απαγόρευσης στις προσλήψεις προσωπικού.
Τονίζεται ότι οι περικοπές στις απολαβές και
τα επιδόματα επιβλήθηκαν από το 2010. 

Οι 17 συνδικαλιστικές οργανώσεις του
τομέα υγείας, οι οποίες ανήκουν στη δύναμη
της Δημοσιοϋπαλληλικής Ομοσπονδίας
UNISON, εκπροσωπούν οδοντιάτρους, δι-
αιτολόγους, γενικούς ιατρούς, φυσιοθερα-
πευτές, κλινικούς επιστήμονες, νοσοκομει-
ακούς συμβούλους και ειδικούς, διοικητικό
προσωπικό, μαίες, νοσηλευτικό προσωπικό,
εργασιοθεραπευτές, ποδίατρους, χειροπρά-
κτες και ραδιογράφους. 
Νορβηγία

Το νοσηλευτικό προσωπικό της υπηρεσίας
καρκινοπαθών, μέλη της συνδικαλιστικής
οργάνωσης νοσηλευτών της Νορβηγίας κα-
τήλθε σε απεργία διαμαρτυρόμενο για την
άρνηση της Εταιρείας Καρκινοπαθών να εγ-
γυηθεί τι απολαβές και τους όρους εργασίας
του προσωπικού με την απόφαση της να
προσχωρήσει σε διαφορετική εργοδοτική
οργάνωση από εκείνη της οποίας ήταν
μέλος. 

Στα πλαίσια της κινητοποίησης τους οι

απεργούντες νοσηλευτικοί περιόδευσαν σε
ολόκληρη τη Νορβηγία για να επεξηγήσουν
τους λόγους της απεργίας με κύριο την προ-
στασία των μισθολογικών δικαιωμάτων τους
και των όρων υπηρεσίας ους. 
Γερμανία 

Νέα επισκόπηση που δημοσιοποιήθηκε
από την ομοσπονδία επιχειρήσεων ασφάλι-
σης υγείας της Γερμανίας ΒΚΚ αποκαλύπτει
το μέγεθος του άγχους που προκαλείται την
υπερβολική υπερωριακή εργασία του προ-
σωπικού του τομέα φροντίδας υγείας. 

Ο τομέα αυτός είναι υποστελεχωμένος
κατά περισσότερα από 160000 άτομα με
αποτέλεσμα η πλειοψηφία του υπηρετούν-
τος προσωπικού να εργάζεται κάτω από
υπερβολική πίεση λόγω εξαναγκασμού του
σε υπερωριακή απασχόληση και λόγω της
κατάργηση των διαλειμμάτων ξεκούρασης.
Η επισκόπηση αποκάλυψε ότι το προσωπικό
του τομέα λόγω της υπερκούρασης οδηγεί-
ται σε άδεια ασθενείας κατά μέσο όρο 24
ημερών το χρόνο ενώ ο μέσος όρος σε όλους
τους άλλους τομείς δεν ξεπερνά τις 16 μέρες
το χρόνο. Η δημοσιοϋπαλληλική συνδικαλι-
στική οργάνωση υπογράμμισε την ανάγκη
για στελέχωση των υπηρεσιών με το ελάχι-
στο απαιτούμενο προσωπικό και για εφαρ-
μογή των προνοιών των σχετικών συμφω-
νιών για τον τομέα. 
Κινητοποιήσεις σε άλλους τομείς 

Η συνδικαλιστική οργάνωση του προσω-
πικού ενέργειας στην Εσθονία κέρδισε τον
αγώνα για νέα συλλογική σύμβαση για το
προσωπικό του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθ-
μού Narva στην Ανατολική Εσθονία. Η ερ-
γοδοτική πλευρά στο Σταθμό ανακοίνωσε
πρόθεση της για τερματισμό της προηγού-
μενης συλλογικής σύμβασης και η συνδικα-
λιστική πλευρά στις διαπραγματεύσεις που
ακολούθησαν κατόρθωσε να διατηρήσει
υφιστάμενα δικαιώματα και ωφελήματα και

να συμφωνήσει αύξηση μισθών 3.5% με ανα-
δρομική ισχύ από την 1η Μαρτίου 2017. Η
νέα σύμβαση θα ισχύει μέχρι το τέλος του
2018.

Συνδικαλιστικές οργανώσεις του δημό-
σιου τομέα που ανήκουν στη δύναμη της 
Συνομοσπονδίας της Σλοβενίας ZSSS, περι-
λαμβανομένων οργανώσεων των τελωνει-
ακών, του προσωπικού φυλακών, κτηνιατρι-
κών υπηρεσιών και άλλων κρατικών αρχών,
συνέστησαν κοινή απεργιακή επιτροπή για
την πραγματοποίηση κινητοποιήσεων και
την άσκηση πίεσης στην κυβέρνηση για δια-
πραγματεύσεις για αυξήσεις μισθών στα
μέλη τους και για διόρθωση των ανωμαλιών
στο μισθολόγιο του δημοσίου. Ήδη η Κυ-
βέρνηση της Σλοβενίας έχει καταλήξει σε
συμφωνία για μισθολογικές αυξήσεις σους
ιατρούς και τους αστυνομικούς και υπόλοι-
πες συνδικαλιστικές οργανώσεις ζητούν τις
ίδιες ρυθμίσεις και για τα μέλη τους. 

Στα τέλη Ιουνίου η συνδικαλιστική οργά-
νωση κρατικών υπαλλήλων της Τσεχίας
ΟSSΟΟ είχε συναντήσεις με υπουργούς για
συζήτηση των μισθολογικών δομών στο
κρατικό μισθολόγιο που οδήγησαν σε πρό-
οδο τις διαπραγματεύσεις για αυξήσεις σε
μερικές κατηγορίες προσωπικού και για κα-
τάληξη σε νέες ρυθμίσεις στο μισθολόγιο. Η
συνδικαλιστική πλευρά ζητά αύξηση μισθών
10% από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. 

Στη Γαλλία όλες οι συνδικαλιστικές οργα-
νώσεις του δημόσιου και του ιδιωτικού
τομέα CGT, FO, CFE-CGC, CFTC και
UNSA πραγματοποίησαν απεργιακή κινητο-
ποίηση στις 3 Ιουλίου κατά της ανακοίνωσης
της Εταιρείας Υδάτων Veolia για περικοπές
θέσεων εργασίας. Η συνδικαλιστική πλευρά
ζητά διαπραγματεύσεις για καταρτισμό προ-
γράμματος κατάρτισης του προσωπικού που
προγραμματίζεται να απολυθεί, ώστε να μη
χαθούν θέσεις εργασίας. n

Με μαχητικές κινητοποιήσεις αντέ-
δρασε το δημοσιοϋπαλληλικό συν-
δικαλιστικό κίνημα στην Ελλάδα

ενάντια στην απόφαση της κυβέρνησης να
προχωρήσει σε χιλιάδες απολύσεις συμβασι-
ούχων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης επικαλούμενη την απόφαση του
Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η απόφαση αφορά
όλους τους συμβασιούχους σε όλο το δημό-
σιο στην Ελλάδα και ανοίγει το δρόμο για
μαζικές απολύσεις στα πλαίσια της εφαρμο-
γής των συμφωνιών με τους κοινοτικούς θε-
σμούς που περιλαμβάνει: 

• συρρίκνωση του δημοσίου με την κα-
τάργηση χιλιαδων θέσεων εργασίας,

• ραγδαία ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών του
δημοσίου,

• μετακύλιση του κόστους στους εργαζό-
μενους και στο λαό,

• ανακύκλωση της ανεργίας και ακόμα με-
γαλύτερη ελαστικοποίηση των εργασιακών
σχέσεων. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της συνδικαλι-
στικής οργάνωσης των δημοτικών υπαλλή-
λων ΠΟΕ-ΟΤΑ εκτιμά ότι η τελευταία πρό-
ταση του Υπουργού Εσωτερικών Π. Σκουρ-
λέτη έχει στόχο να διασπάσει και να
αποπροσανατολίσει τον αγώνα ων εργαζο-
μένων αφού η υιοθέτηση της θα στείλει στην
ανεργία περίπου 10.000 εργαζόμενους, ενώ
παράλληλα η κυβέρνηση μεταθέτει το πρό-
βλημα στους Δήμους με στόχο να ξεφύγει
από την πίεση που δέχεται από το μαζικό,
αποφασιστικό και ενωτικό μέτωπο των ερ-
γαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ στη-
ρίζει το δίκαιο αγώνα των εργαζομένων
στους ΟΤΑ, οι οποίοι συνεχίζουν τις κινητο-
ποιήσεις τους διεκδικώντας μόνιμη και στα-
θερή εργασία για όλους τους συμβασιού-
χους, μια διεκδίκηση που ενώνει όλους τους
εργαζόμενους ενάντια στην πολιτική που
οδηγεί σε εργασιακή ανασφάλεια και ανερ-
γία. 

Στα πλαίσια αυτά η Εκτελεστική Επιτροπή
της ΑΔΕΔΥ κάλεσε όλους τους εργαζόμε-
νους στο δημόσιο να συμμετάσχουν στο Πα-
νελλαδικό Συλλαλητήριο που διοργάνωσε η
ΠΟΕ-ΟΤΑ στην Πλατεία Καραϊσκάκη και
στη συνέχεια στην πορεία που ακολούθησε
προ τη Βουλή και το Μέγαρο Μαξίμου. 

Την ίδια μέρα με το συλλαλητήριο η ΠΟΕ-
ΟΤΑ πραγματοποίησε 24ωρη πανελλαδική
απεργία στους ΟΤΑ και η Εκτελεστική Επι-
τροπή της ΑΔΕΔΥ κήρυξε παναττική στάση
εργασίας μέχρι τη λήξη του ωραρίου λει-
τουργίας όλων των υπηρεσιών. n

Παναττική κινητοποίηση ΑΔΕΔΥ – ΠΟΕ-ΟΤΑ 
ενάντια σε απολύσεις των συμβασιούχων
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ΝEΑ ΑπO τηΝ ΕυρωπΑϊΚH EΝωση
Έρευνα / Επιμέλεια:
Κυριάκος  Ανδρέου

Οικονομία: Πού δαπανά τα χρήματά της
η Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκή σταυροφορία 
για θεμιτό ανταγωνισμό

Microsoft, Apple, Intel, Facebook, Google. Σχεδόν κανένα
από τα μεγάλα ονόματα του τεχνολογικού κλάδου δεν έχει ξε-
φύγει από το άγρυπνο μάτι των ευρωπαϊκών αρχών ανταγω-
νισμού, με πιο πρόσφατο παράδειγμα το πρόστιμο 2,42 δισ.
στην Google- για εκμετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης στις
διαδικτυακές αναζητήσεις. 

Πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόστιμο που έχουν επιβάλει έως τώρα οι Βρυξέλλες σε υπό-
θεση ανταγωνισμού, ξεπερνώντας το ποσό 1,06 δισ. ευρώ που είχε επιβληθεί το 2009 στην
Intel. Από το 2013 έως το πρώτο εξάμηνο του 2017 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επιβάλει συ-
νολικά πρόστιμα 8,472 δισ. ευρώ σε επιχειρήσεις, με την αιτιολογία της παράβασης των κα-
νονισμών περί θεμιτού ανταγωνισμού. Η χρονιά με τις λιγότερες «καμπάνες» ήταν το 2015,
με κυρώσεις μόλις 364 εκατ. ευρώ, ενώ πέρυσι ήταν χρονιά-ρεκόρ, με την Κομισιόν να απαι-
τεί συνολικά 3,726 δισ. ευρώ. Εάν ανατρέξει κανείς ακόμη πιο πίσω, στα χρόνια από το 1990,
τα πρόστιμα των Ευρωπαίων «τσάρων» ανταγωνισμού σε βάρος επιχειρήσεων και παράνο-
μων καρτέλ ξεπερνούν τα 25 δισ. ευρώ.

Για τις Βρυξέλλες, ο αγώνας για ισότιμους όρους στο ευρωπαϊκό επιχειρείν προσλαμβάνει
διαστάσεις σταυροφορίας, αν και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού επικρατεί διαφορετική
άποψη, με κατηγορίες περί προστατευτισμού και διακρίσεις σε βάρος των αμερικανικών επι-
χειρήσεων και κυρίως των μεγάλων ονομάτων από τον κλάδο της τεχνολογίας. Πριν από την
Google, το μεγαλύτερο πρόστιμο που είχε επιβληθεί ήταν στην Ιntel. Η Microsoft έχει βρε-
θεί αρκετές φορές στο στόχαστρο της Κομισιόν, με την αιτιολογία ότι προωθεί δικές της
πλατφόρμες σε βάρος των μικρότερων ανταγωνιστών.

Για πολλούς γεννάται το ερώτημα εάν η Ευρώπη έχει ανοίξει πόλεμο με τις επιχειρήσεις
των ΗΠΑ, έναν πόλεμο που φούντωσε μετά τη στάση προστατευτισμού που προωθεί η νέα
κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Δεν είναι όμως η πρώτη φορά που ξεσπάει επιχειρηματι-
κός πόλεμος στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Το παράδειγμα της Volkswagen με το σκάν-
δαλο Dieselgate θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως η άλλη όψη του ίδιου ακριβώς νομίσματος:
Τότε το πεδίο μάχης ήταν στον κλάδο αυτοκινήτου, με την αμερικανική Δικαιοσύνη versus
της μεγαλύτερης αυτοκινητοβιομηχανίας της Ευρώπης. 

Το ζητούμενο δεν είναι η επίδειξη ισχύος, ούτε η θυσία ενός μεγάλου ονόματος στον βωμό
των ελεύθερων αγορών και του ανταγωνισμού. n

Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του Ευρωβαρόμετρου,
οι περισσότεροι Ευρωπαίοι επιθυμούν η ΕΕ να κάνει περισ-
σότερα σε 15 τομείς,  από την καταπολέμηση της ανεργίας
και της τρομοκρατίας μέχρι την προστασία του περιβάλλον-
τος και της υγειονομικής ασφάλισης.

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2017 είναι 157 δισεκα-
τομμύρια ευρώ. Το ποσό μπορεί να ακούγεται μεγάλο, ωστόσο στην πραγματικότητα αντι-
προσωπεύει μόλις το 1% των κερδών όλων των κρατών μελών μέσα σε ένα χρόνο. Το με-
γαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού προέρχεται από τα κράτη μέλη και στο μεγαλύτερό του
μέρος (94%) χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων σε αυτές τις χώρες.
Μόνο το 6% χρησιμοποιείται για τη λειτουργία των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και για το
συντονισμό των εργασιών.

Σημαντικό μέρος του χρησιμοποιείται για τη γεωργία, την έρευνα, την ενίσχυση λιγότερο
ανεπτυγμένων περιοχών αλλά και για επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης, για την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων αλλά και για την αντιμετώπιση της
ανεργίας. Επίσης, υπάρχει ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός (για τα επόμενα επτά χρό-
νια), το λεγόμενο και Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των κεφαλαίων, ενώ το Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο είναι υπεύθυνο για το έλεγχο της εφαρμογής, προκειμένου να υπάρχει
διαφάνεια και να αποφεύγεται η απάτη και η κατάχρηση των κονδυλίων. Κάθε χρόνο οι ευ-
ρωβουλευτές ελέγχουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα ευ-
ρωπαϊκά κεφάλαια. Επίσης, το Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχει τα έσοδα και τις δαπάνες κάθε
χρόνο.

Οι ευρωβουλευτές εξετάζουν τη πιθανότητα να υπάρχουν άλλοι τρόποι για τη χρηματο-
δότηση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Πρόσφατα εξέτασαν προτάσεις για την εύρεση
νέων πηγών εσόδων, πέρα από τις συνεισφορές των κρατών μελών.

Επίσης, εργάστηκαν για ένα πιο ευέλικτο προϋπολογισμό προκειμένου να ανταποκρίνε-
ται καλύτερα σε απρόβλεπτες κρίσεις στο μέλλον, όπως η μεταναστευτική κρίση. Το ΕΚ έχει
επιμείνει στην ύπαρξη ρήτρας αναθεώρησης που επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να
επανεξετάζει τον προϋπολογισμό ενδιάμεσα και να προτείνει αλλαγές.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πέντε έγγραφα προβληματισμού, που αποτελούν 
ως αφετηρία για συζήτηση σχετικά με το μέλλον της ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης. Κάθε 
έγγραφο είναι αφιερωμένο σε ένα συγκεκριμένο θέμα: την κοινωνική διάσταση της 
Ευρώπης, την παγκοσμιοποίηση, την οικονομική και νομισματική ένωση, την άμυνα και 
τα οικονομικά. n

Σύσταση επιτροπής 
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας

Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν τη σύσταση ειδικής επιτροπής για
τον εντοπισμό των πρακτικών και νομοθετικών ελλείψεων σε ό,τι
αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στην ΕΕ. Η ειδική
επιτροπή θα εξετάσει και θα αξιολογήσει την έκταση της τρομο-
κρατικής απειλής στο ευρωπαϊκό έδαφος και θα προσδιορίσει τα
πιθανά σφάλματα και τις δυσλειτουργίες που κατέστησαν εφι-

κτές τις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις σε διάφορα κράτη μέλη.
Αναλυτικότερα, τα καθήκοντα της ειδικής επιτροπής περιλαμβάνουν:
- την εφαρμογή υφιστάμενων μέτρων και μέσων στους τομείς της διαχείρισης των εξωτε-

ρικών συνόρων
- τον εντοπισμό των ελλείψεων όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών δικαστικού και

αστυνομικού χαρακτήρα και στοιχείων μεταξύ των κρατών μελών
- την αξιολόγηση της διαλειτουργικότητας των ευρωπαϊκών βάσεων δεδομένων για την

ανταλλαγή πληροφοριών
- την εκτίμηση του αντικτύπου της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας της ΕΕ και της εφαρ-

μογής της νομοθεσίας αυτής στα θεμελιώδη δικαιώματα
- την ανάλυση της διαδικασίας ριζοσπαστικοποίησης, καθώς και της αποτελεσματικότη-

τας των προγραμμάτων αποριζοσπαστικοποίησης που έχουν θεσπιστεί σε περιορισμένο
αριθμό κρατών μελών

- την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών,
στον τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότη-
τες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεών της με
το οργανωμένο έγκλημα

- τον εντοπισμό των βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά την προστασία ευάλωτων στό-
χων, μεταξύ άλλων στους χώρους διέλευσης, όπως είναι τα αεροδρόμια και οι σιδηροδρο-
μικοί σταθμοί.

30 ευρωβουλευτές θα συμμετάσχουν στην ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή και η θητεία
της θα διαρκέσει 12 μήνες. Η θητεία της θα αρχίσει από την ημερομηνία διεξαγωγής της συ-
νεδρίασης για τη συγκρότησή της σε σώμα, ενώ υπάρχει η δυνατότητα παράτασης της διάρ-
κειάς της πέραν των 12 μηνών.

Η επιτροπή θα εκπονήσει μία ενδιάμεση και μία τελική έκθεση με τα συμπεράσματα και τις
συστάσεις της.

Κατά τη διάρκεια της θητείας της θα πραγματοποιήσει επισκέψεις και θα οργανώσει ακρο-
άσεις με τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα εθνικά κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των
κρατών μελών. n

Αύξηση ευρωπαϊκού πληθυσμού 
λόγω μετανάστευσης

Ο πληθυσμός της ΕΕ αυξήθηκε το περασμένο έτος, παρά
τα σταθερά ποσοστά γεννήσεων και θανάτων που καταγρά-
φηκαν. Η Eurostat, το γραφείο στατιστικών μετρήσεων της
ΕΕ, σημείωσε πως η αύξηση οφείλεται στο μεταναστευτικό.

11 Ιουλίου – ημέρα του παγκόσμιου πληθυσμού – αποκα-
λύπτεται πως ο πληθυσμός της ΕΕ αυξήθηκε από 510.3 εκ.

την 1.1.2016 σε 511.8 εκ. την 1.1.2017.
Η Eurostat είπε πως το 2016 καταγράφηκαν οι ίδιοι αριθμοί γεννήσεων και θανάτων (5.1

εκ.), γεγονός που σημαίνει πως η αλλαγή στον πληθυσμό της ΕΕ είναι στην πραγματικό-
τητα ουδέτερη. Αυτό σημαίνει πως η θετική αύξηση του πληθυσμού του 1.5 εκ. οφείλεται σε
μεγάλο ποσοστό στην αύξηση της μετανάστευσης.

Σύμφωνα με τον Ύπατο Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για θέματα Μετανάστευσης,
362.376 άνθρωποι διέσχισαν την Μεσόγειο μεταξύ Ιανουαρίου και Σεπτεμβρίου τον περα-
σμένο χρόνο. Επρόκειτο για μια μείωση της τάξης του 64% σε σύγκριση με το 2015.

Αυτό αντικατοπτρίζεται από το γεγονός ότι το 2015 υπήρξε μια αύξηση 2 εκ., παρότι η ΕΕ
κατέγραψε την πρώτη της αρνητική πληθυσμιακή μεταβολή, όπου περισσότεροι άνθρωποι
πέθαναν παρά γεννήθηκαν.

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Αντόνιο Ταγιάνι, δήλωσε ότι η Ευρώπη υπο-
τιμά το μέγεθος της μεταναστευτικής κρίσης και προειδοποίησε πως εκατομμύρια Αφρικα-
νών θα καταφθάσουν μέσα στα επόμενα χρόνια εάν δεν ληφθούν μέτρα.

Σε μια βάση δεδομένων με όλα τα κράτη μέλη, ο πληθυσμός αυξήθηκε σε 18 εξ’ αυτών. Τα
νούμερα μειώθηκαν στην Εσθονία, την Ιταλία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Ουγγαρία,
την Ρουμανία, την Βουλγαρία, την Κροατία, την Λετονία και την Λιθουανία.

Η Γερμανία διατήρησε το στάτους της ως  η πιο πυκνοκατοικημένη χώρα με 82.8 εκατομ-
μύρια κατοίκους κατόπιν ανάπτυξης 0.76%. Η Σουηδία και η Βρετανία επίσης σημείωσαν
εντυπωσιακή αύξηση. Οι περισσότερες γεννήσεις καταγράφηκαν στην Ιρλανδία, η Ιταλία
είχε μηδενική αύξηση, Κροατία, Λετονία και Λιθουανία σημείωσαν πτώσεις.

Ο πληθυσμός της Ευρώπης συνεχίζει να γερνά, ασκώντας ολοένα και περισσότερη πίεση
στα εθνικά συστήματα υγείας και την αγορά εργασίας. Αυτό προκύπτει ως αποτέλεσμα της
μειωμένης παιδικής θνησιμότητας και της προόδου της ιατρικής επιστήμης, που απλά ση-
μαίνει ότι οι άνθρωποι ζουν περισσότερο. n
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AπΟ την EλλΑδΑ κΑι τΟν υπΟλΟιπΟ KΟσμΟ

Η Γαλλία χρησιμοποιεί το Brexit
για αποδυνάμωση του βρετανικού city

Η Γαλλία επιδιώκει να εκμεταλλευτεί το Brexit για
να αποδυναμώσει το City του Λονδίνου, προειδο-
ποίησε βρετανός υφυπουργός, σύμφωνα με έγγραφο
που δημοσίευσε η «Mail on Sunday» με τίτλο: «Οι
σαμποτέρ του Μακρόν για το Brexit».

Είναι ξεκάθαροι για τον στόχο τους: την αποδυνά-
μωση της Βρετανίας και τον συνεχιζόμενο υποβιβα-
σμό του Σίτι του Λονδίνου», δηλώνει ο Τζέρεμι

Μπράουν, ένας πρώην υφυπουργός Εξωτερικών και τώρα απεσταλμένος του Σίτι για το Bre-
xit.

Το έγγραφο, το οποίο αφορά πρόσφατο ταξίδι του στη Γαλλία στις αρχές Ιουλίου και είχε
παραλήπτες υπουργούς, διέρρευσε στη βρετανική ταμπλόιντ.

Η δημοσιοποίησή του έγινε μία μέρα πριν από την έναρξη νέου κύκλου διαπραγματεύ-
σεων μεταξύ Λονδίνου και ΕΕ στις Βρυξέλλες.

«Η συνάντηση με την γαλλική Κεντρική Τράπεζα ήταν η χειρότερη που είχα οπουδήποτε
αλλού στην ΕΕ», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Μπράουν και προσθέτει: «Επιθυμούν σκληρό
Brexit, θέλουν διακοπή του τομέα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών του Λονδίνου».

Όπως σημειώνει, «πρέπει να έχουμε τα μάτια ανοιχτά διότι η Γαλλία αντιμετωπίζει την
Βρετανία και το Σίτι σαν αντίπαλους και όχι σαν εταίρους».

Σύμφωνα με τον Μπράουν, αυτή η προσέγγιση έγινε πιο επιθετική μετά την εκλογή του
Εμανουέλ Μακρόν στην προεδρία της Γαλλίας. Ο Μπράουν προσθέτει πως η κάθε χώρα,
όχι παράλογα, είναι έτοιμη να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που παρέχονται από το Brexit «αλλά
οι Γάλλοι πάνε ένα βήμα πιο πέρα».

Ο Μπράουν παραδέχεται ότι μπορεί να υπάρξουν πολιτικά οφέλη για τη Γαλλία αν παίξει
«τον ρόλο του κακού» στις διαπραγματεύσεις για την αποχώρηση της Βρετανίας από την
ΕΕ και σημειώνει πως οι Γάλλοι θα ήταν ευτυχείς να δουν το αποτέλεσμα των διαπραγμα-
τεύσεων να αποβαίνει επιζήμιο για το Σίτι του Λονδίνου.

Το Παρίσι και άλλα χρηματοοικονομικά κέντρα ανταγωνίζονται για το ποιοι θα προσελ-
κύσουν περισσότερες θέσεις εργασίας στον χρηματοοικονομικό τομέα. Πρόσφατα δε η Γαλ-
λία ανακοίνωσε σειρά μέτρων για την ενίσχυση της ελκυστικότητας της Γαλλίας, περιλαμ-
βανομένης και της κατάργησης της κορυφαίας βαθμίδας φόρου εισοδήματος. n

Bloomberg:  Η απόφαση της Κομισιόν 
ενισχύει την Ελλάδα για έξοδο στις αγορές

Η επίσημη απόφαση ότι τα δημόσια οικο-
νομικά της Ελλάδας έχουν συμμορφωθεί με
τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ ενι-
σχύει τη χώρα, καθώς σκέφτεται την πρώτη
πώληση ομολόγων της από το 2014, αναφέ-
ρει δημοσίευμα του πρακτορείου Bloom-
berg.

Αν και η απόφαση για την άρση της δια-
δικασίας υπερβολικού ελλείμματος είναι σε

μεγάλο βαθμό συμβολική, σημειώνει το δημοσίευμα, «σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για
την Ελλάδα, η οποία στηρίζεται στη διεθνή βοήθεια για τη χρηματοδότησή της από το 2010,
καθώς επιδιώκει να επιστρέψει στην ομαλότητα και να ανακτήσει πρόσβαση στις αγορές. Οι
ενδείξεις ότι οι προοπτικές γίνονται καλύτερες ενισχύθηκαν από την αγορά του 59% της
σημερινής έκδοσης τρίμηνων εντόκων γραμματίων του ελληνικού δημοσίου από ξένους
επενδυτές», σημειώνεται.

Η σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την άρση της διαδικασίας υπερβολικού ελ-
λείμματος, που πρέπει να εγκριθεί από τις χώρες της ΕΕ, δεν έχει πρακτικές συνέπειες, καθώς
οι δημοσιονομικοί στόχοι της Ελλάδας υπαγορεύονται από το πρόγραμμα στήριξής της, το
οποίο υπερισχύει των κανόνων της ΕΕ. «Η επίσημη, όμως, αναγνώριση, ότι η Αθήνα έχει
βάλει σε τάξη τα δημοσιονομικά της και δεν παραβιάζει πλέον τους κανόνες της ΕΕ προ-
στίθεται σε μία σειρά θετικών νέων γύρω από τη χώρα και το πρόγραμμά της», τονίζει το
Bloomberg.

Η Ελλάδα εξετάζει να προσφύγει στις αγορές τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες για να
αξιοποιήσει το θετικό κλίμα, σημειώνει το δημοσίευμα. Ο λόγος των προσφορών προς το
ποσό της έκδοσης των τρίμηνων εντόκων γραμματίων ανήλθε στο 1,85, που είναι ο υψηλό-
τερος από τον Ιανουάριο του 2015, ενώ η απόδοσή τους 2,33% ήταν η χαμηλότερη από τον
μήνα αυτό. «Το πιο σημαντικό είναι ότι η αγορά της πλειονότητας των γραμματίων από ξέ-
νους επενδυτές πιθανόν να είναι προάγγελος μίας νέας έκδοσης μετά από ένα διάλειμμα
τριών ετών. Τα ελληνικά ομόλογα έχουν σημειώσει καλύτερες επιδόσεις από όλα τα ευρω-
παϊκά κρατικά ομόλογα φέτος, καθώς οι εντάσεις με τους πιστωτές της στην Ευρωζώνη μει-
ώθηκαν και ο κίνδυνος μίας χρεοκοπίας εξανεμίσθηκε», αναφέρει το δημοσίευμα. n

Κριστίν Λαγκάρντ:  Δεν αποκλείω μελλοντικά 
μια νέα χρηματοπιστωτική κρίση

Σε πλήρη διάσταση με την θέση της Τζάνετ Γιέ-
λεν της (Fed), η οποία εξέφρασε την εκτίμηση πως
δεν είναι πιθανή η εκδήλωση μιας νέας χρηματοπι-
στωτικής κρίσης, εμφανίστηκε η επικεφαλής του
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κριστίν Λαγ-
κάρντ.

Η επικεφαλής του ΔΝΤ δήλωσε ότι δεν μπορεί
να αποκλείσει το ενδεχόμενο μιας νέας χρηματοπι-
στωτικής κρίσης. «Μπορεί, κάποια μέρα, να προ-
κύψει κι άλλη κρίση», δήλωσε χαρακτηριστικά σε

συνέντευξή της στο CNBC, στο περιθώριο του συνεδρίου στο Ντουμπρόβνικ της Κροατίας,
η Κριστίν Λαγκάρντ.

Το αξιοσημείωτο είναι ότι το σχόλιο της επικεφαλής του ΔΝΤ πραγματοποιήθηκε μετά τη
δήλωση της επικεφαλής της Fed, Τζάνετ Γιέλλεν, η οποία ανέφερε ότι δεν δεν πιστεύει πως
θα ξεσπάσει νέα παγκόσμια οικονομική κρίση, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της ζωής της,
χάρη στις μεταρρυθμίσεις στο τραπεζικό σύστημα μετά το κραχ της περιόδου 2007-’09, όπως
εκτίμησε.

«Γνωρίζετε ότι αυτό πιθανόν είναι υπερβολικό, αλλά πραγματικά νομίζω ότι είμαστε πολύ
πιο ασφαλείς και ότι ελπίζω ότι δεν θα υπάρξει στη διάρκεια της ζωής μας», συμπλήρωσε η
ίδια.

«Σκοπεύω να έχω μακρύ βίο, το ίδιο ελπίζω και για την Γιέλλεν, ως τούτου δεν μπορώ να
αποκλείσω τελείως το ενδεχόμενο μιας νέας κρίσης, επειδή έχουμε δει κύκλους κατά την
προηγούμενη δεκαετία και δεν μπορώ να το αποκλείσω», δήλωσε η Λαγκάρντ.

Υπογράμμισε ωστόσο το μη προβλέψιμο των κρίσεων, δηλώνοντας ότι οι υπουργοί οικο-
νομικών και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει να δράσουν προσεκτικά στην προ-
ετοιμασία για ανάλογες περιπτώσεις.

«Από πού θα έρθει, με τί μορφή θα εκδηλωθεί, τί διαστάσεις θα λάβει και πόσες χώρες θα
επηρεάσει μένει να το δούμε, στην πραγματικότητα οι κρίσεις δεν έρχονται από κει που τις
περιμένουμε», πρόσθεσε και έσπευσε να τονίσει ότι «υποχρέωσή μας και το μήνυμα που θέ-
λουμε να περάσουμε στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής είναι πως πρέπει «να είστε έτοι-
μοι». Να βεβαιωθείτε ότι ο χρηματοτοπιστωτικός σας τομέας εποπτεύεται και ρυθμίζεται
σωστά, οι θεσμοί είναι ισχυροί και πως υπάρχουν τα κατάλληλα μαξιλάρια που διασφαλίζουν
την αντοχή σε μια ενδεχόμενη κρίση». n

Μέρκελ: Το Brexit και οι γαλλικές 
εκλογές μου άλλαξαν τη γνώμη για την ΕΕ

Η απόφαση της Βρετανίας να αποχωρήσει
από την ΕΕ καθώς και η εκλογή του Εμμανουέλ
Μακρόν στη γαλλική προεδρία άλλαξαν την
άποψή της γερμανίδας καγκελαρίου για το
μπλοκ όπως δήλωσε η ίδια, ενώ πρόσθεσε ότι
αξίζει να γίνει προσπάθεια για μια ισχυρότερη
Ευρώπη.

Με τα σχόλιά της αυτά, τα οποία η Άνγκελα
Μέρκελ έκανε κατά τη διάρκεια ομιλίας της στο

θέρετρο Ζινγκστ της Βαλτικής Θάλασσας, δύο μήνες πριν από τις ομοσπονδιακές εκλογές,
υπογράμμισε την αποφασιστικότητά της να ενισχύσει την ευρωπαϊκή ενοποίηση αν τελικά
επανεκλεγεί για τέταρτη φορά. 

Χαρακτηρίζοντας τη συμμετοχή της Γερμανίας στην ΕΕ ένα από τα πιο δυνατά σημεία της
χώρας, η Μέρκελ είπε ότι η απόφαση της Βρετανίας για Brexit και οι εκλογές σε Γαλλία και
Ολλανδία, όπου τα φιλο-ευρωπαϊκά κόμματα επικράτησαν των λαϊκιστών υποψηφίων, άλ-
λαξαν την οπτική της.

«Όταν είδαμε τους Βρετανούς να θέλουν να αποχωρήσουν και όταν ανησυχήσαμε για το
αποτέλεσμα των εκλογών σε Γαλλία και Ολλανδία, για πολλούς από εμάς κάτι άλλαξε», τό-
νισε η Μέρκελ στους συγκεντρωμένους ψηφοφόρους της. 

Παράλληλα παραδέχτηκε ότι η ΕΕ απέχει πολύ από το να είναι τέλεια και ότι οι Βρυξέλ-
λες ορισμένες φορές είναι υπερβολικά γραφειοκρατικές.

«Ωστόσο, αντιληφθήκαμε τους τελευταίους λίγους μήνες ότι η Ευρώπη είναι κάτι παρα-
πάνω από γραφειοκρατία και οικονομικοί κανονισμοί, ότι η Ευρώπη και η συνύπαρξη στην
ΕΕ συνδέονται κατά κάποιο τρόπο με τον πόλεμο και την ειρήνη, ότι οι δεκαετίες ειρήνης
μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο θα ήταν αδιανόητες χωρίς την ΕΕ», είπε.

Πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι στο παρελθόν θεώρησαν δεδομένη την ΕΕ και τα πλεονε-
κτήματα που απορρέουν από αυτήν, όπως είναι η ελευθερία του λόγου, η θρησκευτική ελευ-
θερία και η ελευθερία των μετακινήσεων, τόνισε η Μέρκελ, η οποία μεγάλωσε στην κομ-
μουνιστική Ανατολική Γερμανία.

«Δεν υπάρχουν όλα αυτά σε πολλά μέρη του κόσμου. Και γι αυτό αξίζει να παλεύουμε γι
αυτή την Ευρώπη. Αυτός είναι και ο λόγος που ένα από τα προεκλογικά μας πλακάτ γράφει:
Αν η Ευρώπη είναι ισχυρότερη, τότε η Γερμανία θα είναι ισχυρότερη. Συνδέονται άμεσα»,
είπε. n
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ KAI EΠIΣTHMH

Ανακοινώθηκε η λήξη της
φετινής ανασκαφικής περιόδου
στη θέση της αρχαίας πόλης
στη Δρομολαξιά-Βυζακιά, πε-
ριοχή Χαλά Σουλτάν Τεκκέ, η
οποία διήρκησε για πέντε εβδο-
μάδες (Μάιο-Ιούνιο 2017) και η
οποία διεξάγεται από μια σουη-
δική αποστολή, υπό τη διεύ-
θυνση του καθηγητή Peter M.
Fischer του Πανεπιστημίου του

Gothenburg. Την αποστολή αποτελούσαν 28 φοιτητές και ει-
δικοί επιστήμονες. Συμπεριλαμβάνονταν ειδικοί στη μελέτη
των οστών, των βοτανικών καταλοίπων, συντηρητές και ει-
δικοί στην κεραμική από τον αιγαιακό χώρο και την κερα-
μική της Εγγύς Ανατολής.

Η εκτίμηση, σε σχέση με το μέγεθος της αρχαίας πόλης,
κυμαίνεται από περίπου 25 μέχρι 50 εκτάρια. Προγραμματί-
στηκε μεγάλης έκτασης επισκόπηση του χώρου με γεωφυ-
σικές μεθόδους για να δώσει περισσότερες πληροφορίες σε
σχέση με το πραγματικό μέγεθος της πόλης. Καλήφθηκαν
οικιστικές και άλλες συνοικίες που βρίσκονταν στο βορει-
οδυτικό τμήμα της πόλης και κοντά στη θέση του αρχαίου
λιμένος, που εντοπίζεται στο δυτικότατο άκρο της σημερι-
νής Αλυκής.

Αρχικά, οι ανασκαφές καθοδηγούνταν από τα αποτελέ-
σματα των γεωφυσικών επισκοπήσεων με ραντάρ, τα οποία
έδειξαν λίθινες κατασκευές, αμέσως κάτω από την επιφάνεια.
Αρχιτεκτονικά κατάλοιπα ήταν ορατά στο γεωχάρτη μόνο
μέχρι το βάθος του 1μ. Αυτό το βάθος αναλογεί στα Στρώ-
ματα 1 και 2 της ανασκαφής, τα οποία είναι προσδιορισμένα
στρώματα κατοίκησης που διαχωρίζονται χρονικά και κατα-
στράφηκαν βίαια. Το Στρώμα 2 χρονολογείται πιθανότατα
γύρω στο 1200 π.Χ. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των ανασκα-
φών, σημαντικά αρχιτεκτονικά κατάλοιπα αποκαλύφθηκαν
κάτω από το μέγιστο βάθος διείσδυσης του γεωραντάρ, δη-
λαδή μεταξύ 1.5 και 2 μέτρα από την επιφάνεια και έδωσαν
ενδείξεις για ύπαρξη σημαντικών καταλοίπων με προκαταρ-
κτικά εκτιμώμενη χρονολόγηση στον 13ο αιώνα και πιθανή
ένδειξη για μια ακόμα πρωιμότερη φάση οίκησης.

Περιλαμβάνονται ευρήματα για αποθηκευτικούς χώρους,
κατασκευασμένους από επίπεδους, επεξεργασμένους, κά-
θετα τοποθετημένους λίθους και μεγάλα κομμάτια πίθου,
διακοσμημένου με ανάγλυφες κυματοειδείς γραμμές που πι-
θανόν χρησιμοποιήθηκαν για αποθήκευση σιταριού και
ελιών. Ένα μεγάλο τριβείο (σχεδόν 1μ. σε πλάτος), στο κέν-
τρο διαδρόμου, μαζί με αρκετά μικρότερα και δύο μικρούς
τριπτήρες υποδηλώνουν την επεξεργασία δημητριακών ή λα-
χανικών. Άλλα ευρήματα περιλαμβάνουν θραύσματα από
κύπελλα από φαγεντιανή, κατά πάσα πιθανότητα αιγυ-

πτιακά, ένα αδράχτι και έναν πήλινο ταύρο/κέρνο, τύπου
Δακτυλιόσχημης κεραμικής και δείγματα Λευκής Γραπτής
Τροχήλατης, όπως και εισηγμένη μυκηναϊκή κεραμική. Υπάρ-
χει επίσης και ένα σπάνιο δείγμα ενός διακοσμημένου φλα-
σκιού, πιθανότατα εισηγμένου από την Εγγύς Ανατολή και
μια λαβή με εγχάρακτο σύμβολο της Κυπρομινωικής γρα-
φής.

Η μυκηναϊκή κεραμική που συλλέχθηκε χρονολογείται
στον 13ο αιώνα και περιλαμβάνει εισηγμένα αιγαιακά βαθιά
και ξέβαθα κυπέλλα.

Ανασκαφές κοντά στο τέμενος Χαλά Σουλτάν εντόπισαν
περισσότερους από 80 λάκκους, με πλούσια αφιερώματα και
τάφοι με πλούσιο περιεχόμενο, αντανακλώντας μια κοσμο-
πολίτικη κοινωνία με μακρινές επαφές. Ο αρχαιότερος ήταν
Τάφος, ο οποίος χρονολογείται στον 16ο αιώνα π.Χ.. Απο-
καλύφθηκαν ευρήματα εξαιρετικής τέχνης κοσμήματα και
περίπου 70 αγγεία, συμπεριλαμβανομένης μιας από τις πρωι-
μότερες εισαγωγές μυκηναϊκής κεραμικής στην Κύπρο, μιας
σχεδόν ακέραιης πρόχου, η οποία, σύμφωνα με το καθιερω-
μένο σύστημα χρονολόγησης, ανήκει στην Υστεροελλαδική
ΙΙΑ περίοδο.

Τα μελλοντικά σχέδια περιλαμβάνουν επέκταση της ανα-
σκαφής, τόσο σε βάθος όσο και σε έκταση και διερεύνηση
περισσότερων λάκκων, ώστε να διαπιστωθεί το πραγματικό
μέγεθος της πόλης. n

Τεχνολογικά μέσα στις ανασκαφές Σουηδικής αποστολής στη Δρομολαξιά

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων, ανακοίνωσε τη
λήξη των ανασκαφών του 2017 (6-25.4.17)
στη θέση Ακρωτήρι-Dreamer’s Bay στην
Επαρχία Λεμεσού. Οι ανασκαφές διεξήχθη-
σαν γύρω από τη θέση Dreamer’s Bay, στις
νότιες ακτές της χερσονήσου του Ακρωτη-
ρίου κάτω από τη διεύθυνση του δρος Simon
James του Πανεπιστημίου του Leicester.
Πρόκειται για τη τρίτη ερευνητική περίοδο
στην περιοχή.

Οι έρευνες επικεντρώθηκαν πάλι στα κα-
τάλοιπα λιθόκτιστων κτηρίων κοντά στην
ακτογραμμή, τα οποία είχαν αποκαλυφθεί ως
αποτέλεσμα των χειμερινών καταιγίδων.
Έρευνες έγιναν και σε ένα λιθόκτιστο κτήριο
στην κορυφή λόφου. Όλα τα κατάλοιπα βρί-
σκονται εντός των ορίων των βρετανικών
βάσεων Ακρωτηρίου. Τα κατάλοιπα είχαν
διερευνηθεί και παλαιότερα από το Πανεπι-
στήμιο του Buffalo και είχαν ερμηνευτεί ως

τμήματα ρωμαϊκής/πρώιμης βυζαντινής λι-
μενικής εγκατάστασης που ίσως να εξυπη-
ρετούσε την κοντινή πόλη του Κουρίου που
βρισκόταν περίπου 13 χλμ στα βορειοδυτικά.
Παραμένει να διερευνηθεί το πώς συνδέον-
ται τα κτίρια αυτά με τα βυθισμένα κατά-
λοιπα στην παραλία προς τα ανατολικά του
χώρου, μεταξύ των οποίων και λιθόκτιστος
κυματοθραύστης. Το υφιστάμενο πρό-
γραμμα που αναμένεται να διαρκέσει πέντε

χρόνια, στοχεύει στην πλήρη καταγραφή
των κτισμάτων που βρίσκονται στην ακτο-
γραμμή, στη χρονολόγηση και στην ερμη-
νεία τους, καθώς και στη χρονολόγηση και
ερμηνεία του οικοδομήματος στην κορυφή
του λόφου. Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί
μέρος μιας κοινής ερευνητικής συνεργασίας
με το Πανεπιστήμιο του Southampton και με
άλλους εταίρους για τη μελέτη του ενάλιου
και γεωμορφολογικού χαρακτήρα της πε-
ριοχής. Ο απώτερος στόχος αυτής της συ-
νεργασίας είναι η κατανόηση της σχέσης του
αρχαίου λιμένα με τον σύγχρονό της οικισμό
και του ρόλου που θα είχε η χερσόνησος του
Ακρωτηρίου στις θαλάσσιες διαδρομές με-
ταξύ της νότιας ακτογραμμής της Κύπρου
και της ανατολικής Μεσογείου. 

Οι ανασκαφές αποκάλυψαν ενδειξεις αν-
θρώπινης δραστηριότητας ενώ εντοπίστη-
καν ακέραια αγγεία θαμμένα κάτω από τοί-

χους που θα είχαν καταρρεύσει, πιθανότατα,
από κάποιο σεισμό. Μια επιπρόσθετη ανα-
σκαφική τομή επιβεβαίωσε την εικόνα της
βίαιης καταστροφής, αποκαλύπτοντας ένα
κτήριο με λίθινα θεμέλια και πιθανότατα
πλίνθινη ανωδομή, χωρίς όμως να εντοπι-
στούν οποιαδήποτε υλικά στέγασης της ορο-
φής. Βρέθηκαν μαγειρικά αγγεία και αμφο-
ρείς, κάποια από τα οποία είναι ακέραια. Μια
προκαταρκτική υπόθεση είναι ότι το κτήριο
αυτό καταστράφηκε από τον ίδιο σεισμό των
μέσων του 4ου αιώνα μ.Χ. που κατέστρεψε
το Κούριο και ακολούθως εγκαταλείφθηκε.

Τα ευρήματα από την ανασκαφή των 
κτηρίων κατά τις φετινές έρευνες αποτε-
λούνται από περισσότερα αντικείμενα κατα-
σκευασμένα από κράμα χαλκού, καρφιά που
πιθανότατα προέρχονται από καράβια, ένα
μικρό τετράγωνο βαρίδιο, και μια μεγάλη βε-
λόνα. n

Πλούσια ευρήματα από ανασκαφές στη θέση Ακρωτήρι-Dreamer’s Bay

Έκθεση ζωγραφικής με έργα Ρώσων ζωγράφων
που απεικονίζουν μνημεία και φυσικά αξιοθέατα
της Κύπρου, ως επί το πλείστον από την περιοχή
Τροόδους και Πιτσιλιάς, άνοιξε στις 5 Ιουλίου
στην Αικατερινούπολη της Ρωσικής Ομοσπονδίας
Οι πίνακες ετοιμάστηκαν τον Απρίλιο 2017 στην
Κύπρο κατά την επίσκεψη αντιπροσωπείας από
την πόλη Πολεφσκόη στα Καννάβια της επαρχίας
Λευκωσίας. Το έργο υλοποιήθηκε ως μέρος της

συμφωνίας διδυμοποίησης «Πολεφσκόη-Κανναβιών» με τη συμβολή του Γενικού Προξε-
νείου Αικατερινούπολης.

Η έκθεση παρουσιάζει συνολικά 30 έργα του καλλιτέχνη «αφηρημένης τέχνης» Σεργκέι
Μπρουκχάνοφ, του εικονογράφου και ιμπρεσιονιστή Σεργκέι Κουζνετσώφ, και του καθη-
γητή της σχολής καλών τεχνών Αλέξανδρου Πελενέφ, του οποίου τα έργα συνδυάζουν στοι-
χεία κλασσικής ζωγραφικής με ψηφιακές γραφικές τεχνικές. 

Τα εγκαίνια τελέστηκαν σε μεγάλο εκθεσιακό χώρο στο Κυβερνείο της περιφέρειας Σβέρλ-
στοκ υπό την αιγίδα του Κυβερνήτη και του Γενικού Προξενείου της Δημοκρατίας, παρου-
σία μελών του διπλωματικού σώματος και επισήμων και έτυχε μεγάλης δημοσιότητας στα το-
πικά ΜΜΕ. n

Έκθεση ζωγραφικής για την Κύπρο στην 
Αικατερινούπολη με έργα Ρώσων ζωγράφων 

Στα πλαίσια της «Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώ-
πης Πάφος 2017» διοργανώνεται ποιητική συνάντηση και έκ-
θεση καλλιτεχνικής φωτογραφίας, με θέμα «Πέτρα και θά-
λασσα», από Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους ποιητές,
οι οποίοι θα απαγγείλουν ποιήματά τους με τη θεματική
αυτή, στην ελληνική και στην τουρκική γλώσσα. Παράλληλα,
θα προβάλλεται σε διαφάνειες η μετάφραση των ποιημάτων
τους στην ελληνική/τουρκική γλώσσα, καθώς και στην αγ-
γλική γλώσσα. 

Η πέτρα, άρρηκτα συνδεδεμένη με τη μοίρα του κυπρια-
κού λαού, και η θάλασσα, βασικό στοιχείο ως προς τη διαμόρφωση της ιδιοσυγκρασίας του,
θα αποτελέσουν τη βασική θεματική της έκθεσης και της ποιητικής συνάντησης. Το γυμνό
πλαστικό κάλλος του βραχώδους τοπίου, συναντά τη ροϊκότητα της θάλασσας. Μια περι-
πλάνηση μέσα από πέτρες ριζωμένες βαθιά στο χώμα, αγάλματα, βότσαλα στην ακρονη-
σίδα αυτή της Μεσογείου. Η θάλασσα ως πολιτισμική αξία, ως χώρος ευτοπίας, ανοιχτός
στην ετερότητα.

Η διοργάνωση η οποία θα είναι ένας διάλογος εικόνας και λόγου μέσα από μια συνεύ-
ρεση Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων δημιουργών, θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτω-
βρίου 2017, στις 19:00, στη Δημοτική Πινακοθήκη Πάφου. n

Έκθεση «Πέτρα και Θάλασσα» 
από Ε/κ και Τ/κ δημιουργούς



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

THOMAS MANN
Το μαγικό βουνό

Ένα αριστούργημα της Ευρωπαϊκής λογο-
τεχνίας που διερευνά τη γοητεία και τον εκ-

φυλισμό των ιδεών
σε μια εσωστρεφή
κοινότητα πριν από
τον Μεγάλο Πό-
λεμο. Ο νεαρός μη-
χανικός από το 
Αμβούργο Χανς 
Κάστορπ επισκέπτε-
ται το σανατόριο
Μπέργκχοφ της Ελ-
βετίας για να δει τον
ξάδερφό του. Μια

μικρή αδιαθεσία και ένας παρατεταμένος πυ-
ρετός οδηγούν τον γιατρό του σανατορίου,
αυλικό σύμβουλο Μπέρενς, να του προτείνει
να παρατείνει την παραμονή του. Τελικά ο
Χανς Κάστορπ αποφασίζει να μείνει για τρεις
εβδομάδες. Αυτές όμως μετατρέπονται σε
επτά χρόνια, καθώς ο Χανς ερωτεύεται και
μεθά από τις ιδέες που ακούει να ζητούνται
εκεί.

ΧΑΝ ΝΑ ΑΡΕΝΤ
Οι απαρχές του Ολοκληρωτισμού - Αντιση-
μιτισμός

Στον πρώτο τόμο της μνημειώδους τρίτο-
μης μελέτης της, η
Χάνα Άρεντ ιχνηλα-
τεί την άνοδο του
α ν τ ι σ η μ ι τ ι σ μ ο ύ
στην ιστορία του
εβραϊσμού της Ευ-
ρώπης και σκιαγρα-
φεί τον ρόλο που
έπαιξαν οι Εβραίοι
στην ανάπτυξη τόσο
του εθνικού κράτους

όσο και της κοινωνίας των μη Εβραίων. Με
την εμφάνιση των πρώτων αντισημιτικών

κομμάτων τις δεκαετίες του 1870 και του
1880, υποστηρίζει η Άρεντ, άνοιξε ο δρόμος
που κατέληξε στην «τελική λύση». Και βλέ-
πει την Υπόθεση Ντρέιφους ως μία γενική
πρόβα για το έργο που εκτυλίχθηκε στην
εποχή μας: ο αντισημιτισμός ως όργανο δη-
μόσιας πολιτικής και η υστερία ως πολιτικό
όπλο.

ΚΛΟΝΤ ΧΑΟΥΤΟΝ
Εγώ είμαι ο ΤΖόναθαν Σκρίβενερ

Όταν ο Τζέιμς Ρέξαμ προσλαμβάνεται ως
γραμματέας του μυστηριώδους Τζόναθαν
Σκρίβενερ βρίσκεται αντιμέτωπος με έναν

γρίφο. Προσπαθεί
να συνθέσει τα στοι-
χεία της προσωπικό-
τητας του αόρατου
εργοδότη μέσα από
ιστορίες, υπαινιγ-
μούς και μια σειρά
από ανατροπές. Η
δομή αυτού του βι-
βλίου επηρέασε τον
Ορσον Γουέλς στη
σύλληψη του «Πο-

λίτη Κέιν». Ο συγγραφέας υφαίνει με αρι-
στοτεχνικό τρόπο ένα συναρπαστικό φιλο-
σοφικό και ψυχολογικό παιχνίδι. Γραμμένη
ανάμεσα στους δύο μεγάλους πολέμους του
20ού αιώνα, η ιστορία του Τζόναθαν Σκρίβε-
νερ αντικατοπτρίζει την περιπέτεια της συγ-
κρότησης της ανθρώπινης ταυτότητας.

ΤΖΟΪΣ ΚΑΡΟΛ OOΥTΣ
Καρχηδόνα

Η εξαφάνιση της 19χρονης Xρυσηίδας το
καλοκαίρι του 2005 ταράζει τα νερά της μι-
κρής πόλης της Καρχηδόνας, στα σύνορα
της Πολιτείας της Νέας Υόρκης με τον Κα-
ναδά. Η κόρη του Ζήνωνα Μέιφιλντ, επιφα-
νούς μέλους της κοινότητας, εξαφανίστηκε
μέσα στη νύχτα. Αλλά όταν οι κάτοικοι
σπεύδουν να βοηθήσουν στην αναζήτηση

της κοπέλας, ανακα-
λύπτουν τον πιο απί-
θανο ύποπτο - έναν
παρασημοφορημένο
βετεράνο του πολέ-
μου στο Ιράκ, ο
οποίος έχει στενές
σχέσεις με την οικο-
γένεια Μέιφιλντ.
Καθώς οι αποκρου-
στικές αποδείξεις
συσσωρεύονται, η

οικογένεια συνειδητοποιεί ότι πρέπει να πα-
λέψει με ένα δραματικό σενάριο.

ΖΑΝ ΜΑΤΕΡΝ
Σεπτέμβρης

«Κρατάνε ομήρους [...] ζητούσαν την απε-
λευθέρωση 234 Παλαιστινίων, καθώς και της
Ουλρίκε Μάινχοφ και του Αντρέας Μπάαν-

τερ, απειλώντας να
εκτελέσουν τους
ομήρους». Ο συγ-
γραφέας ήταν επτά
ετών το 1972, τη
χρονιά που έντεκα
ισραηλινοί αθλητές
εκτελούνται εν
ψυχρώ στο Μόναχο.
Το μυθιστόρημα
συνδέεται με ένα

συλλογικό συμβάν, τους Ολυμπιακούς Αγώ-
νες, και με ένα προσωπικό συμβάν. Η λογο-
τεχνία συμπληρώνει εδώ το έργο του ιστο-
ρικού με τη συναισθηματική ένταση που
απουσιάζει από τα βιβλία Ιστορίας, καθώς ο
κεντρικός ήρωας ζει μια ιστορία πάθους, στο
περιθώριο των τρομερών γεγονότων.

Αστεγοι, επαίτες, απελπισμένοι
Η βραβευμένη συγγραφέας Αλίθια Χιμέ-

νεθ Μπάρτλετ μας ξεναγεί στις πιο σκοτεινές
συνοικίες της Βαρκελώνης, η οποία γεμίζει
με μετανάστες και πρόσφυγες από την Ανα-
τολική Ευρώπη.
Αlicia Gimenez Bartlett
Η σκοτεινή καρδιά της Βαρκελώνης

Το μυθιστό-
ρημα αφηγείται
σε πρώτο πρό-
σωπο τις περιπέ-
τειες της επιθεω-
ρήτριας της
αστυνομίας Πέ-
τρας Ντελικάδο. 

Η συγγρα-
φέας, η βραβευ-
μένη Αλίθια Χι-
μένεθ Μπάρτλετ,
μας ξεναγεί στη
Βαρκελώνη, μια μεγαλούπολη που γεμίζει
σιγά-σιγά με μετανάστες και πρόσφυγες από
την Ανατολική Ευρώπη, ιδιαίτερα μας πάει
στις πιο σκοτεινές της συνοικίες, κι όλα
αυτά, επαναλαμβάνουμε, πριν από το 2004,
όταν δεν είχε αρχίσει ακόμα το μεγάλο κύμα
των ενδεών που έχουν κατακλύσει τις χώρες
της Νότιας Ευρώπης: την Ισπανία, την Ιτα-
λία, την Ελλάδα. Βλέπουμε, λοιπόν, πως η
Βαρκελώνη είναι μια πόλη με αστέγους ή ho-
meless ή κλοσάρ, εκ των οποίων όσοι δεν
ζουν στους δρόμους, στα παγκάκια, σε άλση,
ή σε εγκαταλειμμένα κτίρια, σε άδεια εργο-
στάσια και εργοτάξια, περιθάλπονται από
δημόσιες ή δημοτικές αρχές και από την Εκ-
κλησία. n

Για τους βιβλιόφιλους
Εκλεκτά βιβλία για τις διακοπές

Σταυρόλεξο
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Κάθε άλλο παρά ξενολάτρης.
2. Μυθικός γιος του Πρίαμου και της Εκάβης –
Κατσικάκι.
3. Αρχή … νύστας – Επιφώνημα ναυτικών –
Συντομογραφία διεθνούς οργανισμού.
4. Σύνδεσμος που εισάγει ειδική πρόταση - …
Σόλιντ: Νορβηγός προπονητής ποδοσφαίρου.
5. Μυθικό φτερωτό άλογο – Συνεχόμενα στο
αλφάβητο.
6. Ο οποίος (αρχ.) – Η τρίτη σε πληθυσμό πόλη
της Ελβετίας.
7. … Κόρα: διάσημη ελληνοαμερικανίδα σεφ - … Πλέιτ: αθλητικό σωματείο της Αργεντι-
νής.
8. … Μπουσκάλια: Ιταλός συγγραφέας – Εταιρικά αρχικά - … Σιμόν: Από τις σπουδαιότερες
φωνές της αυθεντικής μαύρης μουσικής.
9. Τόμας Γούντροου …: Ο 28ος πρόεδρος των ΗΠΑ - … Σιράκ: πρώην πρόεδρος της Γαλ-
λίας.
10. Η πρωτεύουσα της Υεμένης - … Γκλιγκόροφ: πρώην πρόεδρος της Π.Γ.Δ.Μ.
11. Κωμόπολη της Γαλλίας – Ο αριθμός 2 με γράμματα – Αγγλικό σύμφωνο.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Πεζογράφος και θεατρικός συγγραφέας.
2. Ποιητικό του έργο και ο «Ο Ήλιος ο Πρώτος» - Γυναικείο όνομα (γεν.).
3. Ακούγονται στον … άνεμο – Ο αριθμός 13 με γράμματα – Αυτό που ανήκει σε πολλούς.
4. Η χήρα του Λένον – Στην ελληνική μυθολογία ήταν μία Νύμφη – Μυθικός ήρωας της
Λακωνίας.
5. Βιαστικός, γρήγορος.
6. Πόλη της Σερβίας – Ο τρίτος εκ των τριών πυλώνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7. Φερτινάν ντε …: Ελβετός γλωσσολόγος - … Καλάθης: καλαθοσφαιριστής του ΠΑΟ.
8. Χώρα της Δυτικής Ασίας - … Ρεντγκρέιβ: διάσημη ηθοποιός – Μουσική νότα.
9. Σύνδεσμος – Επαρχία της Ιταλίας.
10. Ποδοσφαιρική ομάδα της Κρήτης – Ιταλική πόλη.
11. Αυτός που έχει το γαλανό χρώμα του ουρανού – Το μπιζέλι.

Oι λύσεις στη σελίδα 14
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Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ. 13

ΗΕξεταστική Επιτροπή για τους Συμ-
βούλους Αφερεγγυότητας, με τη
σύμφωνη γνώμη του Υπουργού

Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Του-
ρισμού, και ασκώντας τις εξουσίες που της
παρέχει ο Κανονισμός 30(α) των περί Συμ-
βούλων Αφερεγγυότητας Κανονισμών του
2015, προκηρύσσει γραπτές εξετάσεις επαγ-
γελματικής ικανότητας για Συμβούλους
Αφερεγγυότητας.

1. Η εξέταση επαγγελματικής ικανότητας
θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 4 Νοεμ-
βρίου 2017. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν
για τον ακριβή χώρο και ώρα σε μεταγενέ-
στερο στάδιο με προσωπική συστημένη επι-
στολή και μέσω της ανακοίνωσης που θα
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας
Αφερεγγυότητας, www.isc.gov.cy.

2. Το τέλος συμμετοχής για την εξέταση
επαγγελματικής ικανότητας, ανέρχεται στα
€100 ανά γραπτό ανά υποψήφιο και δεν επι-

στρέφεται. Το τέλος συμμετοχής μπορεί να
καταβληθεί με μετρητά ή με προσωπική ή με
ταχυδρομική ή με τραπεζική επιταγή επ’ ονό-
ματι του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου
Παραλήπτη.

3. Η εξέταση θα αποτελείται από ένα (1)
γραπτό και η εξεταστέα ύλη είναι:

i. Ο περί Πτώχευσης Νόμος, Κεφ. 5 (Βασι-
κός Νόμος και Παραρτήματα και ως τροπο-
ποιήθηκαν με το Νόμο αρ. 61(I) του 2015).
Εξαιρούνται οι περί Πτωχεύσεως Κανονισμοί
που εκδίδονται με βάση το άρθρο 108 του οι-
κείου Νόμου.

ii. Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ.
2) Νόμος του 2015 αναφορικά με το Διορι-
σμό Εξεταστή σε εταιρείες (Νόμος αρ. 62 (Ι)
του 2015, (ΜΕΡΟΣ ΙVA ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΕ-
ΤΑΣΤΗ όπως έχει ενσωματωθεί στο Βασικό
Νόμο Κεφ. 113).

iii. Ο περί Εταιρειών Νόμος, Κεφ. 113
(ΜΕΡΟΣ V ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) (Βασικός

Νόμος και όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο
αρ. 90 (Ι) του 2016 αναφορικά με την εκκα-
θάριση εταιρειών από το Δικαστήριο).

iv. Ο περί Εταιρειών Νόμος, Κεφ. 113
(ΜΕΡΟΣ VΙ ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙ-
ΡΙΣΤΕΣ) (Βασικός Νόμος και όπως τροπο-
ποιήθηκε με το Νόμο αρ. 89 (Ι) του 2015).

v. Ο περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προ-
σώπων (Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής
και Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών) Νόμος
αρ. 65(Ι)/2015.

vi. Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας
Νόμος 64(Ι)/2015 (Βασικός Νόμος και όπως
τροποποιήθηκε με το Νόμο 197(Ι) του 2015).

vii. Οι περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας
Κανονισμοί του 2015.

viii. Ο Κώδικας Δεοντολογίας των Συμ-
βούλων Αφερεγγυότητας.

4. Οι ενδιαφερόμενοι για τη γραπτή εξέ-
ταση επαγγελματικής ικανότητας θα πρέπει
να συμπληρώσουν το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΑΔΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗ-
ΤΑΣ», που βρίσκεται αναρτημένο στην ιστο-
σελίδα της Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας,
www.isc.gov.cy. Διευκρινίζεται ότι δικαίωμα
συμμετοχής στην εξέταση έχουν επίσης
άτομα που έχουν παρακαθίσει ανεπιτυχώς
τις γραπτές εξετάσεις για υποψηφίους Συμ-
βούλους Αφερεγγυότητας, που έχουν ήδη
διενεργηθεί.

Την αίτηση συμμετοχής στις γραπτές εξε-
τάσεις επαγγελματικής ικανότητας, θα πα-
ραλαμβάνει η Υπηρεσία Αφερεγγυότητας,
Γωνία Γερασίμου Μαρκορά και Μιχαλακο-
πούλου 19, 1075 Λευκωσία, εκ μέρους της
Εξεταστικής Επιτροπής, μέχρι την Παρα-
σκευή, 20 Οκτωβρίου 2017, τελευταία ημε-
ρομηνία υποβολής. Για να γίνει αποδεκτή η
αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύε-
ται από το τέλος συμμετοχής στην εξέταση.n

Εξετάσεις Επαγγελματικής Ικανότητας 
για υποψήφιους Συμβούλους Αφερεγγυότητας

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων, σε μια προσπάθεια περαιτέρω
εξυπηρέτησης των πολιτών, εκδίδουν

σε εβδομαδιαία βάση ανακοίνωση ως προς
την ημερομηνία εξέτασης των αιτήσεων που
παραλήφθηκαν και αφορούν σε συντάξεις,
επιδόματα και βοηθήματα.

1. ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ:
• Εξετάζονται οι αιτήσεις όσων μισθωτών

τερματίστηκε η απασχόλησή τους και η πε-
ρίοδος ανεργίας τους άρχισε στις 18/5/2017.

• Εξετάζονται οι περιπτώσεις όσων ήδη
λαμβάνουν επίδομα ανεργίας, το οποίο
αφορά στην περίοδο ανεργίας Ιουνίου – Ιου-
λίου 2017. 

2. ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΩ ΠΛΕΟΝΑΣΜΟΥ:
Εξετάζονται οι αιτήσεις που είχαν υποβληθεί
Σεπτέμβριο 2016. Σημειώνεται ότι υπάρχει
αριθμός αιτήσεων που έχουν υποβληθεί πριν
από την πιο πάνω ημερομηνία, για τις οποίες
όμως δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η εξέταση
διότι οι εργοδότες δεν έχουν αποστείλει
ακόμη τα στοιχεία που τους έχουν ζητηθεί.

3. ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ: Εξετάζονται
οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 25/4/2017.

4. ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: Εξετάζον-
ται οι παραληφθείσες αιτήσεις Φεβρουαρίου
– Μαρτίου 2017, νοουμένου ότι έχουν απο-
σταλεί σε Ιατρικό Συμβούλιο.

5. ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ: Εξε-
τάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Δεκεμ-
βρίου 2016 – Ιανουαρίου 2017, νοουμένου
ότι έχουν σταλεί σε Ιατρικό Συμβούλιο.

6. ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ:
Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις
Απριλίου 2017.

7. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΜ-
ΒΟΥΛΙΟ: Εξετάζονται οι ιεραρχικές προ-
σφυγές Φεβρουαρίου - Μαρτίου 2017.

8. ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ: Εξετάζονται οι
παραληφθείσες αιτήσεις των οποίων οι αιτη-
τές αποκτούν δικαίωμα Μάρτιο - Απρίλιο
2017.

9. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ: Εξετάζον-
ται οι παραληφθείσες αιτήσεις των οποίων οι
αιτητές αποκτούν δικαίωμα Απρίλιο - Μάϊο
του 2017.

10. ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΗΡΕΙΑΣ:
• Για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώ-

σας/σα σύζυγος δε λάμβανε σύνταξη γήρα-
τος εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις
Απριλίου - Μαΐου 2017. 

• Για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώ-
σας/σα σύζυγος λάμβανε σύνταξη γήρατος
εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις
Μαρτίου 2017.

11. ΒΟΗΘΗΜΑ ΚΗΔΕΙΑΣ:
• Για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώ-

σας/σα λάμβανε σύνταξη χηρείας εξετάζον-
ται οι παραληφθείσες αιτήσεις Μαρτίου 2017. 

• Για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώ-
σας/σα λάμβανε σύνταξη γήρατος, δεν είχε
σύζυγο και το αίτημα για βοήθημα κηδείας
προέρχεται από άλλο πρόσωπο που ανέλαβε
τα έξοδα της κηδείας, εξετάζονται οι παρα-
ληφθείσες αιτήσεις Μαρτίου 2017. 

• Για τις περιπτώσεις όπου ο αποβιώσας/η
αποβιώσασα λάμβανε κοινωνική σύνταξη
εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις
Μαΐου 2017.

• Για άλλες περιπτώσεις (π.χ. ο/η αποβιώ-
σας/σα ήταν/δεν ήταν συνταξιούχος και είχε
σύζυγο, ο/η αποβιώσας/σα δεν ήταν συντα-
ξιούχος και δεν είχε σύζυγο, ο/η αποβιώ-
σας/σα ήταν νεαρό άτομο, άγαμος/η, και η
αίτηση προέρχεται από τον γονέα ή από τα
αδέλφια του/της, ο/η αποβιώσας/σα ήταν
αγνοούμενος/η) εξετάζονται οι παραληφθεί-
σες αιτήσεις Απριλίου - Μαΐου 2017).

12. ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΡΦΑΝΙΑΣ: Εξετάζονται
οι παραληφθείσες αιτήσεις Απριλίου - Μαΐου
2017.

13. ΒΟΗΘΗΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ: Εξετάζονται
οι παραληφθείσες αιτήσεις Μαΐου 2017.

14. ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ: Εξετά-
ζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι
06/04/2017.

15. Αιτήσεις συντάξεων γήρατος, χηρείας
και ανικανότητας οι οποίες πληρώνονται
με βάση τις διμερείς συμβάσεις και τον Κα-
νονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 883/04:

• Σύνταξη Γήρατος: Εξετάζονται οι αιτή-
σεις για τις οποίες έχουν παραληφθεί απαν-
τήσεις αναφορικά με στοιχεία, πιστοποιητικά
και ασφαλιστικούς λογαριασμούς από άλ-
λους φορείς, για αιτητές με ημερομηνία γεν-
νήσεως το 1953.

• Σύνταξη Ανικανότητας: Εξετάζονται οι
παραληφθείσες αιτήσεις Μαΐου 2017.

• Σύνταξη Χηρείας: Εξετάζονται οι παρα-
ληφθείσες αιτήσεις μέχρι και τον Αύγουστο
- Σεπτέμβριο του 2016 για τις οποίες έχουν
παραληφθεί απαντήσεις αναφορικά με στοι-
χεία, πιστοποιητικά και ασφαλιστικούς λο-
γαριασμούς από άλλους φορείς.

• Επίδομα Ορφάνιας: Εξετάζονται οι πα-
ραληφθείσες αιτήσεις μέχρι και τον Ιούνιο
του 2016 για τις οποίες έχουν παραληφθεί
απαντήσεις αναφορικά με στοιχεία, πιστο-
ποιητικά και ασφαλιστικούς λογαριασμούς
από άλλους φορείς.

16. Ποινικές Υποθέσεις: Τον Απρίλιο 2017
(τελευταία στοιχεία) εκκρεμούσαν 1735 ποι-
νικές υποθέσεις, εκ των οποίων οι 1279 αφο-
ρούν εργοδότες και οι 456 αφορούν αυτοτε-
λώς εργαζόμενους. n

Ημερομηνία εξέτασης αιτήσεων για συντάξεις, επιδόματα και βοηθήματα



H AΘΛHTIKH ΣEΛIΔA MAΣ
Γράφει και επιμελείται ο Kυριάκoς Κτωρίδης

ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 15

Οι ομάδες μας τα πήγαν περίφημα στα προκριματικά
των Ευρωπαϊκών διοργανώσεων, αφού, ΑΠΟΕΛ,
Απόλλων, ΑΕΚ και ΑΕΛ πέτυχαν το 4Χ4, στα πρώτα

παιχνίδια στο β΄ προκριματικό γύρο, τόσο στο Τσάμπιον
Λιγκ, όσο και στο Γιουρόπα Λιγκ, με αποτέλεσμα να απο-
κτήσουν το προβάδισμα για την πρόκριση ενόψει και των
επαναληπτικών. Αρχίζοντας από σήμερα Τετάρτη, με τον
ΑΠΟΕΛ να θέλει να αρχίζει το χορό των επιτυχιών, δίνοντας
έτσι το έναυσμα στους αυριανούς αγώνες του Απόλλωνα,
ΑΕΚ και ΑΕΛ, με ψυχολογία νίκης για να περάσουν όλοι
στον επόμενο γύρο.
ΑΠΟΕΛ – Με προσοχή

Μπορεί να μην έπεισε με την εμφάνισή του στο πρώτο παι-
χνίδι απέναντι στην Ντούντελανζ στο ΓΣΠ (1-0) ο ΑΠΟΕΛ,
πήρε όμως το ζητούμενο, το οποίο δεν ήταν άλλο από τη
νίκη. Η ομάδα της Λευκωσίας πλέον καλείται σήμερα να
σφραγίσει την πρόκριση στον γ΄ προκριματικό γύρο του
Τσάμπιονς Λιγκ στο Λουξεμβούργο. Οι ‘γαλαζοκίτρινοι’ θα
πρέπει να παρουσιαστούν σοβαροί και πειθαρχημένοι μέσα
στον αγωνιστικό χώρο, έτσι ώστε να πάρουν την πρόκριση.
Με το… ένα πόδι στον γ΄ γύρο ο Απόλλωνας

Με το ένα πόδι στον γ΄ προκριματικό γύρο του Γιουρόπα
Λιγκ βρίσκεται ο Απόλλωνας, μετά την εντός έδρας νίκη με
3-0 επί της Ζάριας. Η ομάδα της Λεμεσού παρουσιάστηκε
σοβαρή και πειθαρχημένη μέσα στο γήπεδο και ουσιαστικά
‘καθάρισε’ την υπόθεση πρόκριση από το πρώτο παιχνίδι.
Απομένει φυσικά ο επαναληπτικός στην Μολδαβία και μόνο
με αυτοκτονία θα χάσει την πρόκριση ο Απόλλωνας.
Η ΑΕΚ πήρε το ζητούμενο…

Η ΑΕΚ πήρε το ζητούμενο απέναντι στην Κορκ Σίτι και
με ασπίδα το 0-1 εκτός έδρας, θέλει αύριο, Πέμπτη, στο σπίτι
της, να ολοκληρώσει με άλλη μία νίκη την πρόκριση στον γ΄
προκριματικό γύρο του Γιουρόπα Λιγκ. Σαφώς ανώτερη
ομάδα η ΑΕΚ, παρόλο που στο παιχνίδι δεν είχε και τις ιδι-
αίτερες φάσεις, όμως είχε τακτική, ηρεμία και ακολούθησε
σωστό πλάνο απέναντι στον Κορκ Σίτι.
Ότι καλύτερο πέτυχε η ΑΕΛ

Με τον καλύτερο τρόπο συνέχισε την Ευρωπαϊκή της πο-
ρεία η ΑΕΛ. Η ομάδα του Μπαλταζάρ φάνηκε διαβασμένη
στο παιχνίδι με την Πρόγκρες στο Λουξεμβούργο και πήρε
δίκαια την εκτός έδρας νίκη με 0-1. Το αποτέλεσμα θα μπο-
ρούσε να ήταν μεγαλύτερο, ωστόσο τα δοκάρια (3) δεν επέ-
τρεψαν στους ‘γαλαζοκίτρινους’ να φτάσουν περισσότερες
φορές στα αντίπαλα δίκτυα.
ΑΠΟΕΛ

Αν ο ΑΠΟΕΛ προκριθεί στις διπλές αναμετρήσεις με την
Ντούντελανζ, στον τεράστιας σημασίας Γ΄ προκριματικό
γύρο του Τσάμπιονς Λιγκ, θ’ αναμετρηθεί με την πρωταθλή-
τρια Ρουμανίας Βιτορούλ.

Η Βιτορούλ κατέκτησε τη σεζόν 2016-17 το πρώτο πρω-
τάθλημα της ιστορίας της, καθώς η ομάδα ιδρύθηκε μόλις το
2009 από το θρύλο του Ρουμανικού ποδοσφαίρου Γκεόργκι
Χάτζι, ο οποίος είναι εκ των ιδιοκτητών, αλλά και ο προπο-
νητής της ομάδας. Έχει στις τάξεις της μόνο τρεις ξένους παί-
κτες και διαθέτει επίσης το νεαρότερο ρόστερ από τις πρω-
ταθλήτριες Ευρώπης της σεζόν που έληξε, με μέσο όρο ηλι-
κίας τα 22,2 έτη. Ο αγώνας της με το ΑΠΟΕΛ θα είναι ο
πρώτος της αγώνας στο Τσάμπιονς Λιγκ και μόλις ο τρίτος
της στην Ευρώπη.
ΑΕΚ

Απέφυγε τα ‘μεγαλύτερα’ η ΑΕΚ, η οποία για να πάρει την
πρόκριση απέναντι στην Κορκ Σίτι, αύριο Πέμπτη (1-0 επι-
κράτησαν οι κιτρινοπράσινοι στην Ιρλανδία), θα αντιμετω-
πίσει τη νικήτρια του ζευγαριού Ραμποτνίσκι (Σκόπια) – Ντί-
ναμο Μινσκ (Λευκορωσία). Στο πρώτο παιχνίδι εξήλθαν ισό-
παλες οι δύο ομάδες στα Σκόπια (1-1) και πλέον όλα θα
κριθούν αύριο Πέμπτη στη Λευκορωσία.

Ραμποτνίσκι: Η Ραμποτνίσκι είναι ομάδα από το πρωτά-
θλημα των Σκοπίων. Την προηγούμενη σεζόν τερμάτισε 3η

στο βαθμολογικό πίνακα, 29 βαθμούς πίσω από τους πρω-
ταθλητές, ενώ συνολικά στην ιστορία της κατέκτησε το πρω-
τάθλημα τέσσερις φορές και άλλες τόσες στο Κύπελλο.

Ντιναμό Μινσκ: Η Ντιναμό Μινσκ προέρχεται από το
πρωτάθλημα της Λευκορωσίας και την περασμένη σεζόν

τερμάτισε 3η στον βαθμολογικό πί-
νακα, πέντε βαθμούς πίσω από τον
πρωταθλητή. Κατέκτησε συνολικά
οκτώ πρωταθλήματα και τρία Κύ-
πελλα σε όλη τη διάρκεια της ιστο-
ρίας της.
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ

Ο Απόλλωνας, ο οποίος απέκτησε
τεράστιο προβάδισμα πρόκρισης
στον Γ΄ προκριματικό γύρο του Γι-
ουρόπα Λιγκ (νίκησε με 3-0 στην
Κύπρο τη Μολδαβική Ζάρια), θα αν-
τιμετωπίσει το νικητή του ζευγαριού
Αμπερντίν (Σκωτίας) – Σιρόκι (Βοσ-
νία). Η πρώτη αναμέτρηση ανάμεσα
στις δύο ομάδες διεξήχθη στο γή-

πεδο της Αμπερντίν και έληξε με σκορ (1-1), με τον επανα-
ληπτικό να διεξάγεται αύριο Πέμπτη στη Βοσνία.

Η ιστορική Αμπερντίν τέλειωσε δεύτερη τη σεζόν 2016-17
στο Σκωτσέζικο πρωτάθλημα, με τεράστια διαφορά όμως (30
βαθμών) από την πρωταθλήτρια Σέλτικ. Το ρόστερ της απο-
τελείται από Βρετανούς και Ιρλανδούς ποδοσφαιριστές.

Η Σιρόκι, αν και τερμάτισε έβδομη στο πρωτάθλημα, πήρε
την πρόκριση για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις λόγω της κα-
τάκτησης του Κυπέλλου απέναντι στη Σαράγεβο, ενώ δεν
έχει αγωνιστεί πέραν του Γ΄ προκριματικού γύρου στις Ευ-
ρωπαϊκές διοργανώσεις.
ΑΕΛ

Στην Αυστρία θα ταξιδέψει η ΑΕΛ εάν περάσει το εμπόδιο
της Πογκρές.  Μετά το 1-0 του πρώτου αγώνα στο Λουξεμ-
βούργο η ομάδα της Λεμεσού έχει το προβάδισμα. Η Αού-
στρια είναι από τις ιστορικές ομάδες της Αυστρίας, με 24
πρωταθλήματα (τελευταίο το 2013), 27 Κύπελλα (τελευταίο
2009). Προπονητής της είναι ένας γνώριμός μας, ο Τόρστεν
Φινκ που πέρασε από τον πάγκο του ΑΠΟΕΛ. Η Αυστριακή
ομάδα την περασμένη σεζόν τερμάτισε στη δεύτερη θέση του
πρωταθλήματος, πίσω από τη Σαλτσμπουργκ.
Ψηλά… ψηλότερα

Εντυπωσιακή ήταν η παρουσία των ομάδων μας στους
πρώτους οκτώ Ευρωπαϊκούς αγώνες (7 νίκες – 1 ισοπαλία –
0 ήττες), με αποτέλεσμα να γίνει βαθμολογική εκτόξευση της
Κύπρου στην ΟΥΕΦΑ. Έτσι, από την 25η θέση στην οποία
βρισκόμασταν την περασμένη βδομάδα, μετά τις νίκες
ΑΠΟΕΛ, Απόλλωνα, ΑΕΚ και ΑΕΛ, η χώρα μας πήρε 1.000
βαθμούς κι έφτασε στους 16.425.

Η πορεία συνεχίζεται και ο στόχος παραμένει μια θέση κα-
λύτερη από την περσινή 26η. Ωστόσο, αν συνεχίσουμε με
αυτό τον τρόπο, προσβλέπουμε πολύ πιο ψηλά. Όσο για τη
Ρουμανία που βρίσκεται τώρα στην 20η θέση, στο χέρι του
ΑΠΟΕΛ είναι να κάνει ένα νέο… θαύμα! Φτάνει να περάσει
το Λουξεμβούργο και λίγο αργότερα την Βιτορούλ.
ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 2019

Η Μαδρίτη και το Μπακού θα είναι οι δύο υποψήφιες πό-
λεις για τη διοργάνωση του τελικού στο Τσάμπιονς Λιγκ το
2019, όπως γνωστοποίησε η ΟΥΕΦΑ. Οι υποψήφιες έδρες
για τη διοργάνωση του τελικού είναι το 70.000 θέσεων
Ολυμπιακό Στάδιο του Μπακού και η νέα έδρα της Ατλέτικο
Μαδρίτης από την προσεχή σεζόν, το Εστάντιο Μετροπολι-
τάνο. Η Ισπανία και το Αζερμπαϊτζάν έχουν θέσει υποψη-
φιότητα να φιλοξενήσουν και τον τελικό του Γιουρόπα Λιγκ
του 2019 (όχι όμως και τις δύο διοργανώσεις), με το Μπακού
και τη Σεβίλη αντίστοιχα, ενώ υποψήφια είναι και η Τουρκία
με το ‘Μπεσίκτας Αρένα’ της Κωνσταντινούπολης.
ΣΕΝΤΡΑ ΣΤΙΣ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Ο πρωτάθλημα αγωνιστικής περιόδου 2017-2018 θα αρχί-
σει το Σαββατοκυρίακο 19-20 Αυγούστου 2017, ενώ θα
προηγηθεί στις 9 Αυγούστου ο αγώνας του Σούπερ-Καπ, με-
ταξύ του ΑΠΟΕΛ και Απόλλωνα, στο ‘Αντώνης Παπαδό-
πουλος’. Να θυμίσουμε ότι το ίδιο ζευγάρι ήταν και πέρσι αν-
τίπαλοι με την ομάδα της Λεμεσού να κατακτά το Σούπερ-
Καπ.

Εντός Αυγούστου (26-27) θα διεξαχθεί και η δεύτερη αγω-
νιστική και θα ακολουθήσει διακοπή λόγω υποχρεώσεων
των Εθνικών μας ομάδων. Επιστροφή σε ρυθμούς πρωτα-

θλήματος ξανά στις 9-10 Σεπτεμβρίου με τις αναμετρήσεις
της 3ης αγωνιστικής.

Ο πρώτος γύρος θα ολοκληρωθεί στις 25-26 Νοεμβρίου
2017 και ο δεύτερος γύρος στις 24-25 Φεβρουαρίου 2018. Η
δεύτερη φάση θα αρχίσει στις 3-4 Μαρτίου 2018 και θα ολο-
κληρωθεί στις 12-13 Μαΐου 2018.
Ημερολογιακό πρόγραμμα Β΄ και Γ΄ Κατηγορίας

Η ΚΟΠ ανακοίνωσε το ημερολογιακό πρόγραμμα της Β΄
και Γ΄ Κατηγορίας της επόμενης σεζόν. Και στα δύο πρωτα-
θλήματα των ‘μικρών’ κατηγοριών, η πρώτη σέντρα θα δοθεί
το Σαββατοκυρίακο 16-17 Σεπτεμβρίου, ενώ το φινάλε του
πρώτου γύρου είναι προγραμματισμένο για τις 6-7 Ιανουα-
ρίου 2018. Η δεύτερη τη τάξη κατηγορία θα διεξαχθεί με τη
συμμετοχή 14 ομάδων (26 αγωνιστικές) και θα ολοκληρωθεί
στις 21-22 Απριλίου 2018, ενώ μια εβδομάδα αργότερα είναι
ορισμένο το φινάλε για την Γ΄ Κατηγορία, στην οποία θα λά-
βουν μέρος 16 ομάδες (30 αγωνιστικές).
Οι 36 αγωνιστικές είναι πολλές…

Παρόλο που το πρωτάθλημα μας παρουσιάζει σημαντικές
αδυναμίες και γίνεται κουραστικό με τις 36 αγωνιστικές, με
αποτέλεσμα να παρατηρείται συνεχής μείωση των φιλάθλων,
δεν έγινε καμία αλλαγή για το 2017-18 και συνεχίζουμε με το
ίδιο σύστημα. Το μόνο που θα αλλάξει, είναι ότι με το τέλος
της σεζόν θα παραμείνουν 12 ομάδες από τις 14 που έχουμε
σήμερα. Με το σπουδαίο ντέρμπι της Ομόνοιας με την ΑΕΚ,
το οποίο θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, αρχίζει το
νέο πρωτάθλημα της Α΄ Κατηγορίας.

Η πρώτη αγωνιστική περιλαμβάνει τους αγώνες, Ολυμ-
πιακός – Δόξα, Ομόνοια – ΑΕΚ, Άχνα – Αλκή, Πάφος –
Απόλλων, Ερμής – ΑΠΟΕΛ, Άρης – ΑΕΛ και Νέα Σαλαμίνα
– Ανόρθωση.

Στην 2η αγωνιστική, Απόλλων – Ομόνοια, ΑΠΟΕΛ –
ΑΕΛ, στην 3η αγωνιστική, Σαλαμίνα – ΑΠΟΕΛ  και στην 4η

ΑΠΟΕΛ – Ανόρθωση και ΑΕΚ – ΑΕΛ είναι τα πρώτα με-
γάλα ντέρμπι.
Οριστικά με 12!

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ, κατά τη διάρκεια συ-
νεδρίας του ασχολήθηκε με θέματα προγραμματισμού ενόψει
της προεργασίας για την προκήρυξη του νέου πρωταθλήμα-
τος και προχωρεί στην υλοποίηση των αποφάσεων που είχαν
ληφθεί τον Απρίλιο του 2015. Σύμφωνα με το εξαετές πλάνο
που είχε ανακοινωθεί τότε, από την περίοδο 2018-2019 το
πρωτάθλημα θα διεξάγεται με 12 ομάδες σε δύο φάσεις.

Για να μειωθούν οι ομάδες από 14 σε 12, με την ολοκλή-
ρωση του πρωταθλήματος 2017-2018 θα διαβαθμιστούν 3
ομάδες, με τον ίδιο τρόπο που θα διαβαθμιστούν και φέτος
και από το πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας περιόδου 2017-2018,
θα ανέλθει μόνο η πρωταθλήτρια ομάδα. Με τη μείωση των
ομάδων Α΄ Κατηγορίας από 14 σε 12 το πρωτάθλημα Β΄ Κα-
τηγορίας από την περίοδο 2018-2019 θα διεξάγεται με 16
ομάδες. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ ασχολήθηκε με
θέματα προγραμματισμού και ενέκρινε τον αγωνιστικό προ-
γραμματισμό για την περίοδο 2017-2018.

Η αυλαία θα ανοίξει με τον αγώνα Super Cup που θα διε-
ξαχθεί την Τετάρτη 9 Αυγούστου 2017.

Το πρωτάθλημα αγωνιστικής περιόδου 2017-2018 θα αρ-
χίσει το Σαββατοκυρίακο 19-20 Αυγούστου 2017.

Εντός Αυγούστου (26-27) θα διεξαχθεί και η δεύτερη αγω-
νιστική και θα ακολουθήσει διακοπή λόγω υποχρεώσεων
των Εθνικών μας ομάδων.

Επιστροφή σε ρυθμούς πρωταθλήματος ξανά στις 9-10 Σε-
πτεμβρίου με τις αναμετρήσεις της 3ης αγωνιστικής.

Πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτο-
χρονιάς θα έχουμε αγωνιστική δράση την Τετάρτη, 20 Δε-
κεμβρίου. 

Η πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος μέσα στο 2018
θα διεξαχθεί την Τρίτη 2 Ιανουαρίου και την Τετάρτη 3 Ια-
νουαρίου.

Ο πρώτος γύρος θα ολοκληρωθεί στις 25-26 Νοεμβρίου
2017 και ο δεύτερος γύρος στις 24-25 Φεβρουαρίου 2018.

Η δεύτερη φάση θα αρχίσει στις 3-4 Μαρτίου 2018 και θα
ολοκληρωθεί στις 12-13 Μαΐου 2018.

Ο τελικός Κυπέλλου θα διεξαχθεί την Τετάρτη 16 Μαΐου
2018. n

Πέτυχαν το… απόλυτο οι ομάδες μας στην Ευρώπη…!
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Tι είπαν... Tι έγραψαν
Οι ακραίες θέσεις της Τουρκίας οδήγησαν

στο αδιέξοδο.

Νίκος Αναστασιάδης,

Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Τίποτε δεν θα χωρίσει ποτέ τη Γαλλία από

τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Εμανουέλ Μακρόν,

Πρόεδρος  της Γαλλίας.

Κανείς στα Βαλκάνια δεν θα επιτρέψει τη

δημιουργία μιας Μεγάλης Αλβανίας.

Αλεξάνταρ Βούτσιτς,

Πρόεδρος της Σερβίας.

Η συμφωνία για τον περιορισμό του πυρη-
νικού προγράμματος της Τεχεράνης δεν
ανήκει σε μια χώρα, ανήκει στην διεθνή κοι-
νότητα.
Φεντερίκα Μονγκερίνι,
Επικεφαλής Ευρωπαϊκής Διπλωματίας.

Θα ξεριζώσουμε τα κεφάλια των προ-

δοτών.

Ταγίπ  Ερντογάν, 

Πρόεδρος της Τουρκίας.

Η πόρτα της ΕΕ κλείνει για την Τουρκία, εάν

επαναφέρει τη θανατική ποινή.

Ζαν Κλοντ Γιούνκερ.

Πρόεδρος της Κομισιόν.

Εκβιαστικά είναι τα  ποσά που ζητά η Ε.Ε.

από τη Βρετανία για το Brexit.

Μπόρις Τζόνσον,

ΥΠΕΞ της Βρετανίας.

Δεν πιστεύω πως θα ξεσπάσει νέα παγκό-
σμια οικονομική κρίση, τουλάχιστον κατά τη
διάρκεια της ζωής μου.
Τζάνετ Γιέλλεν
Επικεφαλής της Fed.

μοιράζει εκατομμύρια
βοηθά τον τόπο μας

Tο Kρατικό Λαχείο

Μνημείο Αντίστασης και Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο
για όσους αγωνίστηκαν για τη δημοκρατία και ελευθερία

Είναι με τη μέγιστη ευλάβεια που βρίσκομαι
σήμερα εδώ, αποδίδοντας τιμή σε όσους πλή-
ρωσαν με τη ζωή τους, την πίστη τους στην

πατρίδα. Σε όσους αγωνίστηκαν για μία πατρίδα
ελεύθερη, δημοκρατική και ασφαλή.

Με τα πιο πάνω ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας άρ-
χισε την ομιλία του στη χθεσινή τελετή για τα απο-
καλυπτήρια Μνημείου Δημοκρατίας και Αντίστασης
στο Πάρκο του Προεδρικού Μεγάλου. Πρόσθεσε ότι
η ανέγερση του μνημείου, καταφανώς μαρτυρεί την
αναγνώριση της θυσίας των ηρώων της Αντίστασης
από την Πολιτεία. Σε όλους εκείνους που αντιστά-
θηκαν όταν ο πραξικοπηματικός παραλογισμός επε-
δίωξε να κυριαρχήσει στον τόπο, παραβιάζοντας
κάθε έννοια δικαίου, κάθε δημοκρατική αρχή και
κάθε στοιχείο σεβασμού στην ανθρώπινη αξιοπρέ-
πεια.

Εξέφρασε επίσης ο ΠτΔ, την απόλυτη ικανοποί-
ηση του, που το διαχρονικό και απόλυτα δικαιολο-
γημένο αίτημα της Επιτροπής Καταρτισμού του Μητρώου
Μαχητών Αντίστασης για την ανέγερση του μνημείου, υλο-
ποιείται έστω και με καθυστέρηση μερικών δεκάδων χρόνων.

Το μνημείο, είπε θα γίνει το σύμβολο της αυτοθυσίας όσων
αντιστεκόμενοι προασπίστηκαν το Προεδρικό Μέγαρο, το
σύμβολο της νομιμότητας, τον χώρο στον οποίο δόθηκε η
πιο σκληρή και αιματηρή αδελφοκτόνα μάχη στις 15 Ιουλίου
του 1974.

Οι άνθρωποι για τους οποίους αναγέρθηκε το Μνημείο
επιδεικνύοντας γενναιότητα, αναμετρήθηκαν με δυνάμεις
υπέρτερες των δικών τους, διατήρησαν την έντιμη ιστορία
του τόπου μας, καθιστώντας το όνομα και τη δράση τους
σύμβολο για όλους εμάς.

Παράλληλα, το μνημείο, κρατώντας πλέον άσβεστη τη
μνήμη και την αυτοθυσία τους, θα γίνεται ο φάρος που θα
υπενθυμίζει, τόσο στις παρούσες όσο και τις μέλλουσες γε-
νεές, πάντοτε το χρέος που μας άφησε παρακαταθήκη η

θυσία τους, αλλά και το δίδαγμα της Ιστορίας που προκύ-
πτει μέσα από εγκληματικές ενέργειες όπως το προδοτικό
πραξικόπημα του 1974, και ιδιαίτερα του τραγικού συνεπα-
κόλουθου, της τουρκικής εισβολής.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης τόνισε και πάλι ότι το πραξι-
κόπημα και η εισβολή αποτελούν τις μαύρες σελίδες στην
Ιστορία μας, αφού μέχρι σήμερα βιώνουμε τις συνέπειες μιας
ξενοκίνητης χούντας ελληνόφωνων στρατιωτικών και με την
ευκαιρία της τελετής ευχαρίστησε και προσωπικά τους νυν
και πρώην Πρόεδρους της Βουλής των Ελλήνων, της Κυ-
πριακής Βουλής, για την πράξη τους να παραχωρήσουν στην
κυπριακή Βουλή αντίγραφα του φακέλου της Κύπρου.

Η πράξη αυτή είπε συνιστά ένα ακόμη σημαντικό βήμα αν-
τίκρυσης της Ιστορίας μας, της αλήθειας μας. Και ως τέτοιο,
αποτελεί μία σαφή προσπάθεια κάθαρσης. 

Η ανέγερση αυτού του μνημείου επισήμανε τέλος ο ΠτΔ,,
μάς καλεί να αναλογιζόμαστε τις μεγάλες δυνάμεις που μπο-
ρεί να κρύβει η ψυχή μας. Δυνάμεις που οφείλουμε να στρα-
τεύσουμε για το καλό του τόπου, για τη δημοκρατία, για την
ελευθερία.

Με τη συμπλήρωση 43 χρόνων από τις μαύρες επετείους
του πραξικοπήματος και της Τουρκικής εισβολής τον Ιούλιο
του 1974 κράτος και λαός τίμησαν τους ήρωες που θυσιά-
στηκαν για την πατρίδα με ειδική συνεδρία της Βουλής το
περασμένο Σάββατο πάνδημα μνημόσυνα και άλλες τελε-
τές.

Αύριο Πέμπτη, 20 Ιουλίου επέτειο της εισβολής πραγμα-
τοποιείται στο Προεδρικό Μέγαρο εκδήλωση για τις μαύρες
επετείους με ομιλητή τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο
Αναστασιάδη. Θα ακολουθήσει μουσικό αφιέρωμα με τους
Δημήτρη Μπάση, Κατερίνα Παράσχου, Ανδρέα Ελεσνίτσαλη
και το Μουσικό Σχήμα του Άδμητου Πιτσιλλίδη. Η είσοδος
στο Προεδρικό Μέγαρο είναι ελεύθερη για το κοινό. n


