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ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ

Αγαπάς την Κύπρο;

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

Ν. Αναστασιάδης: Ο πολίτης να νιώθει 
ότι η Δημόσια Υπηρεσία είναι ο συνεργάτης του
Με άψογη διοργάνωση και πλήρη ικανοποίηση των

συναδέλφων συνταξιούχων πραγματοποιήθηκε τη
Δευτέρα 30 Οκτωβρίου στο Καφεστιατόριο της

Οργάνωσης μας «Grey Terrace»  η καθιερωμένη ετήσια συ-
νεστίαση που οργανώνει η ΠΑΣΥΔΥ προς τιμή των συντα-
ξιούχων μελών της.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος και απη-
ύθυνε χαιρετισμό.  

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας καλωσόρισε ο ΓΓ της Συν-
τεχνίας Γλαύκος Χατζηπέτρου, ο οποίος τον ευχαρίστησε για
την αποδοχή της πρόσκλησης και για την τιμή που προσέ-
δωσε η παρουσία του στην εκδήλωση η οποία, όπως είπε, ερ-
μηνεύεται ως έκφραση εκτίμησης για την πολύτιμη συνει-
σφορά  των συνταξιούχων δημοσίων υπαλλήλων για την
εδραίωση και ενίσχυση του Κυπριακού κράτους και τη δημι-
ουργία συνθηκών ευημερίας και προόδου για το λαό.

Ο Γλαύκος Χατζηπέτρου ευχαρίστησε τον Πρόεδρο και
για το προσωπικό του ενδιαφέρον για τα θέματα των δημο-
σίων υπαλλήλων και της Δημόσιας Υπηρεσίας και για την
άριστη συνεργασία που έχει με την Οργάνωση μας.  

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας καλωσόρισε εκ μέρους του
Κλάδου Συνταξιούχων και ο Πρόεδρος του Κλάδου Δήμος
Πογιατζής, ο οποίος τόνισε ότι η  εκδήλωση αποτελεί «μια

οφειλόμενη αναγνώριση για
την μακρόχρονη προσφορά
των συνταξιούχων στο Δη-
μόσιο, τον πολίτη αλλά και
στην ίδια την Οργάνωση».

Ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας στο χαιρετισμό του
αφού εξέφρασε τη χαρά του
για τη παρουσία του στη συ-
νεστίαση, τόνισε ότι  κύρια
έγνοια της Κυβέρνησης είναι
να πάει ο τόπος καλύτερα
και να εκσυγχρονιστεί το
κράτος και σημείωσε ότι
στόχος είναι να δημιουργη-
θούν εκείνες οι συνθήκες,
που να επιτρέπουν στον
κάθε πολίτη για νιώθει ότι η Δημόσια Υπηρεσία είναι ο συ-
νεργάτης του.

Εξαίροντας το ρόλο που διαδραματίζει η δημόσια υπηρε-
σία επεσήμανε πως  «οποιοσδήποτε και εάν βρίσκεται στο
πηδάλιο της χώρας, χωρίς τη στήριξη και συνεργασία, των
δημοσίων υπαλλήλων δεν είναι δυνατόν να αποδώσει όσα
όλοι επιθυμούμε για την πατρίδα μας».

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης μίλησε και για τη μεγάλη με-
ταρρύθμιση που επιδιώκει να υλοποιήσει η Κυβέρνηση και
σημείωσε το γεγονός «ότι έγινε κατορθωτό να προχωρή-
σουμε τόσο γρήγορα και αποτελεσματικά με την κατάθεση
των πρώτων νομοσχεδίων μεταρρύθμισης» λέγοντας ότι

«δεν έχω καμία αμφιβολία ότι οφείλεται σε μεγάλο βαθμό
και στη δική σας δημιουργικότητα κατά την πορεία του δια-
λόγου».

«Είμαι βέβαιος ότι και στο μέλλον στις μεγάλες εκσυγ-
χρονιστικές αλλαγές που ετοιμάζουμε, η ΠΑΣΥΔΥ θα είναι
δίπλα στην Κυβέρνηση με τις θέσεις και τις παρεμβάσεις της
για έναν καλύτερο δημόσιο τομέα. Μία Δημόσια Υπηρεσία
για την οποία θα είναι περήφανα πρώτα απ’ όλα τα ίδια τα
μέλη σας, που θα υπηρετούν ένα αποτελεσματικό, υποδειγ-
ματικό, σύγχρονο τομέα που θα εξυπηρετεί τους πολίτες έτσι
όπως όλοι μας οραματιζόμαστε» ανέφερε.

Από τις πρώτες χώρες μέλη της ΕΕ
η Κύπρος στην εφαρμογή υπηρε-
σίας ειδοποίησης του καταλληλό-
τερου Κέντρου Διαχείρισης Κλή-

σεων Έκτακτης Ανάγκης.  σελ. 12

Είμαστε δεύτεροι στην ΕΕ
στην εφαρμογή “eCall”

Η Γερμανία ευνοήθηκε τα μέγιστα από την
ΕΕ και παραδόξως δεν υπερασπίζεται την ενι-
σχυμένη γεωπολιτική της θέση θυσιάζοντας
κάποια από τα οφέλη που απέκτησε.   σελ. 3

Την κήρυξη ανεξαρτησίας από την
Καταλονία καταδίκασαν ΕΕ και με-
μονωμένες χώρες μέλη της όπως και
οι ΗΠΑ χαρακτηρίζοντας την Κατα-
λονική επαρχία αναπόσπαστο μέρος

της Ισπανίας.   σελ. 11

ΕΕ και ΗΠΑ στηρίζουν τη Μαδρίτη

Ο Α. Καρακούσης στο ΒΗΜΑ
για την ευθύνη του Βερολίνου

Συνέχεια στη σελ. 3
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Aπό την Eπίσημη Eφημερίδα

 ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
Οι πιο κάτω Λογιστικοί Λειτουργοί, 1ης

Τάξης, Γενικό Λογιστήριο, προάγονται στη
θέση Επιθεωρητή Λογαριασμών, από τις 15
Σεπτεμβρίου 2017:Μαρία Σβανά-Φραγ-
κουλλίδου, Χρυστάλλα Ι. Τσαγγαρά, Ξένια
Σάββα, Αντώνης Γιαλλούρης, Χριστίνα Α.
Κουλουμπρή, Γεωργία Στυλιανού-Ανδρέου,
Άννα-Μαρία Φιλίππου, Γεωργία Α. Ιωαννί-
δου, Παναγιώτα Κέντα, Αντωνία Παπαπο-
στόλου, Κούλα Πελλαπαϊσιώτου, Χριστιάνα
Κυριάκου, Νικόλαος Νικολάου, Μαρία Γε-
ωργίου, Άννα Χριστοφή, Ειρήνη Πιερή.
ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ

Ο Γρίβας Μαραθεύτης, Λειτουργός Γεωρ-
γικών Ερευνών, Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευ-
νών, αφυπηρέτησε από την 1η Οκτωβρίου
2017.

Ο Φαίδωνας Σαββίδης, Εργατικός Λει-
τουργός, 1ης Τάξης, Τμήμα Εργασίας, αφυ-

πηρέτησε από τις 12 Ιουλίου 2017.
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, ενερ-
γώντας δυνάμει των περί Δημόσιας Υπηρε-
σίας Νόμων, επέβαλε στον Γιαννάκη Α. Κυα-
μίδη, Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος (Ωτο-
ρινολαρυγγολογίας), την πειθαρχική ποινή
της αναγκαστικής αφυπηρέτησης από τις 2
Οκτωβρίου 2017, ως αποτέλεσμα πειθαρχι-
κής καταδίκης.

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για πέντε κενές
θέσεις Πρώτου Λειτουργού Φορολογίας,
Τμήμα Φορολογίας. (Η θέση είναι Πρώτου
Διορισμού και Προαγωγής). Εγκεκριμένη
Μισθοδοτική Κλίμακα: Α14(ii): €41.810,
43.611, 45.412, 47.213, 49.014, 50.815,
52.616, 54.417, 56.218. 

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΡΧΙΦΟΡΟΘΕΤΗ,
ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για τρεις κενές
θέσεις Αρχιφοροθέτη, Τμήμα Φορολογίας.
(Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προ-
αγωγής). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλί-
μακα: Α9: €22.276, 23.351, 24.426, 25.501,
26.576, 27.651, 28.726, 29.801, 30.876, Α11:
€29.684, 30.885, 32.086, 33.287, 34.488,
35.689, 36.890, 38.091, 39.292 και Α12:
€32.947, 34.487, 36.027, 37.567, 39.107,
40.647, 42.187, 43.727 (Συνδυασμένες Κλί-
μακες). 
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙ-
ΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για έξι κενές θέ-
σεις Εκτελεστικού Μηχανικού, Τμήμα Δη-
μόσιων Έργων. (Η θέση είναι Πρώτου Διορι-
σμού). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:
Α9: €22.276, 23.351, 24.426, 25.501, 26.576,

27.651, 28.726, 29.801, 30.876, Α11: €29.684,
30.885, 32.086, 33.287, 34.488, 35.689,
36.890, 38.091, 39.292 και Α12: €32.947,
34.487, 36.027, 37.567, 39.107, 40.647,
42.187, 43.727 (Συνδυασμένες Κλίμακες). 

Η δημοσίευση των εν λόγω θέσεων γίνε-
ται ύστερα από την απόφαση του Υπουργι-
κού Συμβουλίου και τη μετέπειτα γραπτή
συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επι-
τροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού,
για εξαίρεσή τους από τις πρόνοιες των περί
της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέ-
σεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δη-
μόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του
2013 έως 2017.

Λεπτομέρειες για τα καθήκοντα και ευθύ-
νες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα
για τις πιο πάνω θέσεις στην Επίσημη Εφη-
μερίδα της 27.10,17. 

Αιτήσεις στην ΕΔΥ μέχρι 20.11.17. n

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 και να
αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρο-
μείο (email) μέχρι το μεσημέρι της Δευ-
τέρας.
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) 

Το Υπουργικό Συμβούλιο στη σημε-
ρινή του συνεδρία υπό τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστα-

σιάδη ενέκρινε το αίτημα του Κυπριακού
Ερευνητικού και Ακαδημαϊκού Δικτύου
(ΚΕΑΔ) για συγχρηματοδότηση του έργου
με τίτλο «Ανάπτυξη ιδιόκτητου δικτύου
οπτικών ινών στο ΚΕΑΔ», στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνι-
στικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-
2020, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερει-
ακής Ανάπτυξης.

Το ΚΕΑΔ είναι ένα μη κερδοσκοπικό
ίδρυμα, το οποίο έχει συσταθεί το 2000 μετά
από Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου,
με σκοπό την παροχή αναβαθμισμένων υπη-
ρεσιών διαδικτύου στην ερευνητική και ακα-
δημαϊκή κοινότητα της Κύπρου.

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη και ανα-
βάθμιση της δικτυακής υποδομής του
ΚΕΑΔ, με τη χρήση σκοτεινών οπτικών ινών.

Η ανάπτυξη της υποδομής οπτικών ινών στο
δίκτυο του ΚΕΑΔ έχει σκοπό να καταστήσει
εφικτή την παροχή προηγμένων δικτυακών
υπηρεσιών και τη διασύνδεσή τους τόσο με
την ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα
στην Κύπρο όσο και διεθνώς.

Το συνολικό κόστος του έργου αναμένε-
ται να ανέλθει σε €2,4 εκ. και η περίοδος
υλοποίησής του υπολογίζεται σε 12 μήνες. 

Στη συνεδρία του την περασμένη Τετάρτη
το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε το διο-
ρισμό προσώπων που υποδείχθηκαν από τα
κοινοβουλευτικά κόμματα, ως μέλη της
Προσωρινής Επιτροπής της Παγκύπριας
Ένωσης Προσφύγων (ΠΕΠ), για ακόμα ένα
χρόνο ή/και μέχρι τη διεξαγωγή εκλογών.

Αποφάσισε, επίσης το διορισμό του Αν-
δρεα Παπαπολυβίου ως Προέδρου της Προ-
σωρινής Επιτροπής της ΠΕΠ, για την ίδια
περίοδο. n

Πρόεδρος πάλι της ΠΕΠ
ο Ανδρέας Παπαπολυβίου

Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβού-
λιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), το οποίο
διοργανώνει την Εβδομάδα Εθελοντι-

σμού από το 1994 για την αναγνώριση της
Διεθνούς Ημέρας Εθελοντών (5η Δεκεμ-
βρίου), καλεί όλους να διοργανώσουν εθε-
λοντικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της
Εβδομάδας Εθελοντισμού (1-8 Δεκεμβρίου
2017).

Ποιος μπορεί να συμμετάσχει; Ο καθένας
μπορεί να διοργανώσει εθελοντικές δραστη-
ριότητες ή να συμμετάσχει σε αυτές είτε ως
άτομο ή ως φορέας: εκπαιδευτικά ιδρύματα,
εθελοντικές/μη κυβερνητικές οργανώσεις,
κυβερνητικές υπηρεσίες, ημικρατικοί οργα-
νισμοί, ιδιωτικές εταιρείες, δήμοι/κοινότη-
τες, τράπεζες, οργανωμένα σύνολα κ.α. 

Τι μπορείτε να κάνετε (ενδεικτικά παρα-
δείγματα):

• κοινωνική προσφορά σε εθελοντικές ορ-
γανώσεις/ΜΚΟ, ή κρατικές υπηρεσίες που
εξυπηρετούν ευάλωτες/κοινωνικές ομάδες

• να οργανώσετε ένα εθελοντικό έργο κοι-

νοτικής ανάπτυξης 
• να βοηθήσετε περιπτώσεις ευάλωτων

προσώπων, ομάδων ή οικογενειών που κιν-
δυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό και
χρειάζονται τη βοήθεια μας

• να αναλάβετε τη συντήρηση κάποιου
ιστορικού, εθνικού, εκκλησιαστικού χώρου,
ή να προάγετε τη θρησκευτική και πολιτι-
στική παράδοση

• να αναλάβετε δραστηριότητα δεντροφύ-
τευσης, δημιουργίας/βελτίωσης πάρκων, ένα
περιβαλλοντικό έργο στην κοινότητα, κα-
θαριότητα κάποιου χώρου, ή δραστηριότητα
προστασίας και φροντίδας των ζώων, ανα-
κύκλωση, κ.ά..

• να οργανώσετε εθελοντική αθλητική
δραστηριότητα για ενίσχυση κάποιου κοι-
νωνικού σκοπού

• να παρέχετε επαγγελματικές υπηρεσίες
δωρεάν σε κάποια οργάνωση, ομάδα ή οικο-
γένεια 

• να οργανώσετε εκδήλωση αναγνώρισης
και επιδοκιμασίας των εθελοντών σας ή της

ομάδας του φορέα σας για το κοινωνικό
τους έργο

• οποιαδήποτε δραστηριότητα που να
προωθεί τις αρχές και τις αξίες του εθελον-
τισμού.

Στο πλαίσιο της Εβδομάδας Εθελοντισμού
2016 διοργανώθηκαν περισσότερες από 300
εθελοντικές δραστηριότητες παγκύπρια. Οι
φορείς που θα πραγματοποιήσουν εθελοντι-
κές δραστηριότητες φέτος θα προβληθούν
και θα αναγνωριστεί η συμβολή τους στο
πρόγραμμα Δραστηριοτήτων της Εβδομά-

δας Εθελοντισμού το οποίο θα προωθηθεί σε
διάφορα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα ενη-
μέρωσης. Στόχος όλων είναι να προωθή-
σουμε το μήνυμα του εθελοντισμού.  

Όσοι επιθυμούν να προβάλουν την εθε-
λοντική δραστηριότητα που θα οργανώ-
σουν, να συμπληρώσουν και να υποβάλουν
το σχετικό έντυπο στο σημείο ‘Καταχώρηση
Δραστηριοτήτων Εβδομάδας Εθελοντισμού’,
μέσω της ιστοσελίδας του ΠΣΣΕ www.
volunteerism-cc.org.cy το αργότερο μέχρι
τις 13 Νοεμβρίου 2017. n

Θέλεις να συμμετάσχεις στη φετινή Εβδομάδα Εθελοντισμού;
Διοργάνωσε κι εσύ εθελοντικές δραστηριότητες

ΗΕθνική Αρχή Στοιχημάτων, ανακοι-
νώνει τη διεξαγωγή γραπτής εξέτα-
σης για την πλήρωση των κενών μό-

νιμων θέσεων Υπεύθυνου Μονάδας ΕΑΣ
Κλίμακας Α11 και Προϊσταμένου ΕΑΣ Κλί-
μακας Α13(ii) και καλεί τους υποψηφίους
όπως προσέλθουν στις 25 Νοεμβρίου 2017
στο Πανεπιστήμιο Frederick (εξεταστικό
κέντρο).

Η εξέταση για τη θέση Κλίμακας Α13(ii)
– Προϊσταμένου ΕΑΣ θα πραγματοποιηθεί
από τις 9.00 μέχρι τις 12.00 και για τη θέση

Κλίμακας Α11 – Υπεύθυνου Μονάδας ΕΑΣ
από τις 14.00 μέχρι τις 17.00.

Η διάρκεια κάθε εξέτασης θα είναι τρεις
(3) ώρες χωρίς διαλλείματα.

Περισσότερες πληροφορίες θα αποστα-
λούν στις προσωπικές διευθύνσεις των υπο-
ψηφίων.

Οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν έχουν λάβει
ενημέρωση, καλούνται να επικοινωνήσουν
στο τηλέφωνο 22601119 ή στην ηλεκτρονική
διεύθυνση hr@nba.gov.cy. n

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ
Διεξαγωγή Γραπτής Εξέτασης για την πλήρωση των κενών 
μόνιμων θέσεων Υπεύθυνου Μονάδας ή/και Προϊσταμένου ΕΑΣ
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Aπόψεις και σχόλια
Η ευθύνη του Βερολίνου

Η Ισπανία δοκιμάζεται από την καταλα-
νική κρίση, η Ιταλία έρχεται σιγά-σιγά αντι-
μέτωπη με τις απαιτήσεις του βιομηχανικού

Βορρά, η Γαλλία πα-
λεύει να βρει τον βη-
ματισμό της, η Με-
γάλη Βρετανία προ-
σπαθεί να βγει από το
αδιέξοδο του Βrexit, η
Αυστρία, η Τσεχία και
η Σλοβακία κατακτή-
θηκαν από αντιευρω-

παϊκές δυνάμεις και η Γερμανία, η πλέον
ωφελημένη από την Ευρώπη, πιέζεται από
αντίστοιχες ανθενωσιακές πολιτικές ομάδες. 

Την ίδια στιγμή, ο Ραχόι της Μαδρίτης πα-
ραπαίει, ο Τζεντιλόνι της Ρώμης σχεδόν δεν
έχει ρόλο, το άστρο του Μακρόν ξεθωριάζει
στο Παρίσι, η Μέι αμφισβητείται ευθέως στο
Λονδίνο, ακόμη και η ανίκητη Μέρκελ δεν
περνάει τις καλύτερες των ημερών της στο
Βερολίνο.

Κοινώς η Ευρώπη έχει εισέλθει σε κύκλο
δύσκολο. Οι αμφισβητήσεις περισσεύουν, οι
εθνικισμοί και τα αυτονομιστικά κινήματα
διογκώνονται, χωρίς να στήνεται απέναντί
τους κάτι ρωμαλέο και ελκυστικό. 

Κακά τα ψέματα, η Ευρώπη δεν έχει
όραμα, ούτε ηγεσία ικανή να την ταξιδέψει
στο μέλλον. Και αν δεν βρει και τα δύο γρή-
γορα, θα κινδυνεύσει πραγματικά. 

Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι η Ευρω-
παϊκή Ενωση αρνήθηκε να τοποθετηθεί επι-
σήμως, με σαφήνεια και καθαρότητα, στο
μείζον θέμα της Καταλωνίας.

Απέφυγαν οι Βρυξέλλες να πάρουν θέση
απέναντι σε μείζονα κρίση, όταν αντιθέτως
σπεύδουν να εκδώσουν οδηγίες διά πάσαν
νόσον, ακόμη και για το μέγεθος των αγ-
γουριών.

Ιδιαιτέρως ανησυχητική πάντως είναι η
στάση της Γερμανίας. Η ισχύς του Βερολίνου
πηγάζει από την Ευρώπη, από τη μορφή και
τον χαρακτήρα που πήρε η ευρωζώνη και
από τις δυνατότητες που προσέφερε στη
Γερμανία στην αυγή της νέας χιλιετίας. 

Η χώρα της κυρίας Μέρκελ ευνοήθηκε τα
μέγιστα από τη σύγχρονη ευρωπαϊκή αρχι-
τεκτονική, περισσότερο από οποιαδήποτε
άλλη. Από αυτή προέκυψε και η ενισχυμένη
γεωπολιτική της θέση. Την οποία παραδόξως
δεν υπερασπίζεται σήμερα.

Λογικά θα ανέμενε κανείς να έχει ήδη ανα-
λάβει δράση ακριβώς για να διατηρήσει το
πλεονέκτημά της. 

Η Γερμανία, αν όντως αισθάνεται ηγέτιδα
δύναμη της Γηραιάς Ηπείρου, θα έπρεπε ήδη
να έχει θυσιάσει κάποια από τα οικονομικά
της οφέλη υπέρ του γεωπολιτικού πλεονε-
κτήματος. 

Μόνο έτσι, αν στηρίξει έμπρακτα την οι-
κονομική ενοποίηση της Ευρώπης, αν μετα-
φέρει πόρους στην περιφέρεια και διευκολύ-
νει την αντιμετώπιση των μεγάλων ανισοτή-
των και αν αποδεχθεί πιο ισόρροπη
κατανομή των ωφελημάτων και του κινδύ-
νου, θα δώσει ώθηση στην Ευρώπη και θα
διατηρήσει τον ηγετικό της ρόλο.  

Οσο αποφεύγει τις ευθύνες, όσο διαπραγ-
ματεύεται στο εσωτερικό της, τόσο η Ευ-
ρώπη θα αποδιαρθρώνεται και η ισχύς της
θα απομειώνεται.

Αντώνης Καρακούσης,
«ΤΟ ΒΗΜΑ», 29.10.2017

l Ίδωμεν. 
?

Ο κίνδυνος της «παγκοσμιοποίησης της
οργής»

Ενώ ο κόσμος μεταβάλλεται ταχύτατα, γε-
γονός που αφ’ εαυτού δημιουργεί ανισότη-

τες, ποια θα μπορούσε
να είναι μία «νέα προ-
οδευτικότητα» απέ-
ναντι στην αβεβαι-
ότητα και την οργή;
Αυτοί που δεν παρακο-
λούθησαν το τελευταίο
συνέδριο της «Ναυτεμ-
πορικής» για τα κατα-
ναλωτικά αγαθά και το

λιανεμπόριο έχασαν μία καλή ευκαιρία.
Αυτήν του να πάρουν μία γεύση, έστω μικρή,
για το τι αλλάζει στην πραγματική οικονο-
μία, πώς αυτό συμβαίνει και γιατί, και σε
ποιον βαθμό προκαλεί αλλαγές στις συμπε-
ριφορές των ανθρώπων ανάλογα με την ηλι-
κία τους, τη μόρφωσή τους και την επαγ-
γελματική τους ενασχόληση.

Από αυτά που τόνισαν σημαντικοί ομιλη-
τές, όπως οι Α. Αθανασόπουλος, Ν. Καρα-
γεωργίου, Αρ. Παντελιάδης, Ηλ. Μάλαμας,
Λ. Παπακοσμάς, Μαριέλλα Τόμας κ.ά., προ-
κύπτει ξεκάθαρα ότι η παραγωγή, η διάθεση,
η κατανάλωση και η προβολή προϊόντων και
υπηρεσιών αλλάζουν άρδην. Οι αλλαγές
αυτές, όμως, χαρακτηρίζονται από μεγάλη
ταχύτητα, η οποία, όπως έχουμε τονίσει και
στο παρελθόν, δημιουργεί από μόνη της ανι-
σότητες. Με τις τελευταίες ωστόσο να επι-
συμβαίνουν σε έναν κόσμο που και αυτός με-

τασχηματίζεται και ακολουθεί τον δρόμο
μιας νέας παγκόσμιας κατανομής της εργα-
σίας, η οποία αυτή τη φορά υπαγορεύεται
από την ψηφιακή τεχνολογία - η οποία, κατά
πολλούς ειδικούς, συνιστά την τέταρτη βιο-
μηχανική επανάσταση.

Συμβαίνει, όμως, η τελευταία να προκαλεί
την αποκαλούμενη «παγκοσμιοποίηση της
οργής», φαινόμενο που στις μέρες μας κανείς
δεν μπορεί να αγνοήσει ή να υποβαθμίσει.
Διότι, όπως καθημερινά διαπιστώνουμε,
πίσω από τις τεχνολογικές και άλλες ευνοϊ-
κές για πολλούς ανθρώπους εξελίξεις, η κι-
νητικότητα που προκαλεί σε όλα τα επίπεδα
(άνθρωποι, κεφάλαια, ειδήσεις, ιδέες, κ.λπ.)
η παγκοσμιοποίηση αποδυναμώνει παραδο-
σιακές μορφές εξουσίας, τόσο στις κοινωνι-
κές δημοκρατίες της Ευρώπης όσο -ακόμα
περισσότερο- στα δεσποτικά καθεστώτα της
Ασίας, της Μέσης Ανατολής και της Λατινι-
κής Αμερικής.

Έτσι, όπως τονίζει και ο Γάλλος φιλόσοφος
Εντγκάρ Μορέν, σε παγκόσμιο επίπεδο με-
γάλες πληθυσμιακές κατηγορίες τελούν υπό
συνθήκες αβεβαιότητας - συναίσθημα που
είναι δώρο εξ ουρανού για τους δημαγωγούς
και λαϊκιστές όλων των αποχρώσεων. Δημα-
γωγοί όλων των ειδών -από τον Τούρκο
πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μέχρι τον
Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι και
από τη Γαλλίδα ακροδεξιά Μαρίν Λε Πεν
μέχρι τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ
Τραμπ- χαϊδεύουν τα αυτιά όλων αυτών που
η αβεβαιότητα έχει οδηγήσει σε δεξαμενές
δυσαρέσκειας. Ενώ, λοιπόν, μετά την κατάρ-
ρευση του κομμουνισμού πολλοί πίστεψαν
ότι το ιδεώδες του κοσμοπολίτικου φιλελευ-
θερισμού θα γινόταν παγκόσμιο και οι αντι-
λήψεις που εκπηγάζουν από τον ορθό λόγο
και την προσωκρατική κατάργηση του
μύθου θα αποκτούσαν εμβέλεια, η σημερινή
πραγματικότητα είναι πολύ πιο σύνθετη.

Στη σημερινή πραγματικότητα η ψηφιακή
τεχνολογία και η παγκοσμιοποίησή της έφε-
ραν στην επιφάνεια και το διεθνές πολιτικό
προσκήνιο, μία μυριάδα πολιτικών σχηματι-
σμών που βασίζονται στην ταυτότητα - συμ-
περιλαμβανομένων της ινδουιστικής μεγι-
στοποίησης στην Ινδία, του αποικιακού σιω-
νισμού στο Ισραήλ και του ξενοφοβικού
εθνικισμού στην Αυστρία, την Κίνα, την Ια-
πωνία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, την
Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το μίσος
εναντίον των μεταναστών, των προσφύγων,
των μειονοτήτων και των διαφόρων άλλων
ξένων, έγινε η κύρια τάση. Σε αυτή την

εποχή θυμού και σκληρότητας, οι τρομακτι-
κές εικόνες και οι ήχοι συνεχώς επιτίθενται
στο κοινό.

Το όριο της θηριωδίας αυξάνεται σταθερά
από τότε που η τζιχαντιστική ομάδα, που τε-
λικά έγινε ISIS, κυκλοφόρησε τον πρώτο
βιντεοσκοπημένο αποκεφαλισμό Αμερικα-
νού ομήρου, το 2004, ακριβώς όταν το ευρυ-
ζωνικό Διαδίκτυο άρχισε να φτάνει σε πολλά
σπίτια της μεσαίας τάξης.

Οι λαϊκιστικές και εξτρεμιστικές επιθέσεις
σε λογικές συζητήσεις και σε τεκμηριωμένες
αναλύσεις έχουν διευκολύνει τις θεωρίες συ-
νωμοσίας και τα ξεκάθαρα ψέματα ώστε να
εξαπλωθούν και να αποκτήσουν ευρεία αξιο-
πιστία. Όχλοι που λιντσάρουν και μαζικοί
φονιάδες ευδοκιμούν σε ένα κλίμα όπου
πολλοί άνθρωποι σκέφτονται τους άλλους
μόνον σε όρους φίλων και εχθρών και όπου
η θρησκευτική πίστη ή το εθνικό μίσος υπε-
ρισχύουν των πολιτικοκοινωνικών δεσμών.

Όπως πολύ σωστά έγραψε στο Φόρεϊν
Αφέρς ο συγγραφέας Pankaj Mishra, «οι με-
γαλύτερες συνέπειες της κανονικοποίησης
της δηλητηρίασης στη δημόσια ζωή είναι
ανυπολόγιστες. Η παρόρμηση που εδώ και
δύο αιώνες οδήγησε γενιές να φανταστούν
έναν κόσμο καλύτερο από αυτόν που κλη-
ρονόμησαν, αφήνει τη θέση της σε μία βαθιά
απαισιοδοξία για το μέλλον και έναν γενι-
κευμένο φόβο για καταστροφή.

Ο κόσμος μοιάζει γεμάτος διαβρωτικό πα-
νικό, κάτι που δεν μοιάζει πολύ με τον κεν-
τρικό φόβο που προέρχεται από τη δεσπο-
τική εξουσία. Αντίθετα, οι άνθρωποι παντού
βρίσκονται σε επαφή με το αίσθημα -που δη-
μιουργούν τα μέσα ενημέρωσης και ενισχύε-
ται από τα κοινωνικά μέσα- ότι οτιδήποτε
μπορεί να συμβεί, οπουδήποτε, σε οποιον-
δήποτε, ανά πάσα στιγμή».

Την ίδια στιγμή στον αναπτυγμένο κόσμο
ο εκκολαπτόμενος «νεοκρατισμός» έχει δη-
μιουργήσει μία αυτοκρατορία χρέους που ξε-
περνά τα 220 τρισεκατομμύρια δολάρια και
που, υπό ορισμένες συνθήκες, θα μπορούσε
να πυροδοτήσει τον όλεθρο.

Είναι συνεπώς επείγουσα η ανάδυση μιας
«νέας προοδευτικότητας», ικανής να διαχει-
ριστεί με ορθολογικούς όρους την αβεβαι-
ότητα και τη δυσαρέσκεια, αλλά και τις κοι-
νωνίες χρέους που σήμερα απειλούν τις διε-
θνείς ισορροπίες.

Αθανάσιος Χ. Παπανδρόπουλος,
«ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ», 30.10.2017

l Ουδέν σχόλιον.

Αναφέρθηκε και στη σημαντική συμφωνία
με την ΠΑΣΥΔΥ, όπως είπε, με την οποία
προωθούνται σειρά διαρθρωτικών αλλαγών
σε σχέση με τη διαχείριση και αξιοποίηση
του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας
Υπηρεσίας.

«Κοινός στόχος τόσο από πλευράς Κυβέρ-
νησης όσο και της ΠΑΣΥΔΥ, και το υπο-
γραμμίζω, ήταν να γίνουν οι αλλαγές που θα
επιβραβεύουν την αξία και θα αυξήσουν την
παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα της
Δημόσιας Υπηρεσίας προς όφελος των πολι-

τών και της κοινωνίας», είπε.
Υπενθύμισε ότι μετά από εντατική δια-

βούλευση, με το σύνολο της ηγεσίας της
ΠΑΣΥΔΥ και με όλους τους εμπλεκόμενους
φορείς, κατατέθηκαν στη Βουλή από τον Αύ-
γουστο του 2015 σειρά νομοσχεδίων με τα
οποία τίθεται οριστικό τέλος στο πελατειακό
κράτος και εισάγονται αλλαγές που επιβρα-
βεύουν την αξία και αυξάνουν την παραγω-
γικότητα και την αποδοτικότητα της Δημό-
σιας Υπηρεσίας.

«Υπάρχουν τέτοια μεταρρυθμιστικά νομο-
σχέδια ώστε να ανταμείβεται η αξία, να τερ-
ματιστεί ένα καθεστώς όπου όλοι είναι εξαί-

ρετοι, να καταργηθεί η όποια μορφή παρέμ-
βασης οποιουδήποτε αλλά και την ίδια ώρα
να δημιουργήσουμε συνθήκες έτσι ώστε ο
κάθε πολίτης να νιώθει ότι η Υπηρεσία είναι
ο συνεργάτης του, ότι είναι η Υπηρεσία που
μπορεί να αποτείνεται για να τύχει της κα-
λύτερης δυνατής εξυπηρέτησης», είπε.

Ευχαρίστησε την ηγεσία της ΠΑΣΥΔΥ
“για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε
όλο αυτό το διάστημα, παρά το γεγονός πως
κατά καιρούς βρεθήκαμε να έχουμε και δια-
φορετικές απόψεις”.

“Το γεγονός, όμως, ότι μας ενώνει η αγάπη
για τον τόπο μας, επέτρεψε να έχουμε μία

αποτελεσματική συνεργασία”, είπε.
Επισήμανε ακόμη ότι μέσα από αυτή τη

συνεργασία έγινε κατορθωτό να δημιουργή-
σουμε – με εισήγηση της ηγεσίας – καλύτε-
ρες συνθήκες για τους δημόσιους υπαλλή-
λους, για τις εργαζόμενες μητέρες και, γενι-
κότερα, για όσα η Πολιτεία οφείλει προς
τους υπηρετούντες της.

Τέλος απηύθυνε τις καλύτερες του ευχές
και στους τιμώμενους συνταξιούχους δημο-
σίους υπαλλήλους και ακόμα προσωπική και
οικογενειακή ευτυχία και υγεία. Εύχομαι
αυτή η συνεργασία να συνεχιστεί για ακόμα
κάποια χρόνια, κατέληξε. n

Ν. Αναστασιάδης: Ο πολίτης να νιώθει ότι η Δημόσια Υπηρεσία είναι ο συνεργάτης του
Συνέχεια από σελ. 1



Στην ετοιμασία ξεχωριστού νομοσχε-
δίου για ποινικοποίηση της βίας κατά
των γυναικών, αναφέρθηκε ο Υπουρ-

γός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Ιωνάς
Νικολάου, κάνοντας λόγο για ένα νέο και
ολοκληρωμένο πλαίσιο για την καταπολέ-
μηση του φαινομένου.

Ανέφερε εξάλλου ότι στα πλαίσια της στα-
διακής υιοθέτησης των υποχρεώσεων που
απορρέουν από τη Σύμβαση της Κωνσταν-
τινούπολης, κατατέθηκε στη Βουλή των Αν-
τιπροσώπων για ψήφιση, νομοσχέδιο που
ποινικοποιεί την παρενόχληση και την παρε-
νοχλητική παρακολούθηση.

Απηύθυνε παράλληλα έκκληση προς τη
Βουλή να συζητήσει χωρίς καθυστέρηση το
σχετικό νομοσχέδιο, αφού, όπως είπε, τα
φαινόμενα παρενόχλησης και παρενοχλητι-
κής παρακολούθησης βρίσκονται σε έξαρση.

Ο Υπουργός μιλούσε σε εκδήλωση που
διοργάνωσε η Επιτροπή κατά της Βίας και
Εμπορίας Προσώπων του Εθνικού Μηχανι-
σμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, σε συ-
νεργασία με το Τμήμα Νομικής του Πανεπι-
στημίου Λευκωσίας, με στόχο την ενημέ-
ρωση και ευαισθητοποίηση των φοιτητών
και φοιτητριών γύρω από το πρόβλημα της
βίας κατά των γυναικών.

«Η Κυβέρνηση καταδικάζει απερίφραστα

κάθε μορφή βίας, στηρίζει με θέρμη και προ-
ωθεί κάθε δράση για την εξάλειψη του θλι-
βερού φαινομένου της ατιμωρησίας των
δραστών και προωθεί μέτρα για τη μεγαλύ-
τερη δυνατή προστασία των θυμάτων» είπε ο
κ. Νικολάου.

Πρόσθεσε ότι η Κυβέρνηση προχώρησε
στη λήψη σειράς μέτρων, με σημαντικότερο
την απόφασή της να υπογράψει και να κυ-
ρώσει τον Ιούλιο του 2017 τη Σύμβαση του
Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη
και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναι-
κών και την Ενδοοικογενειακή Βία, γνωστή
και ως Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης.

«Παρά τις οικονομικές δυσκολίες που
διέρχεται ο τόπος, ως Κυβέρνηση προχωρή-
σαμε στην κύρωση της Σύμβασης, στο-
χεύοντας στην ενίσχυση των πολιτικών και
μέτρων πρόληψης, καταστολής και προστα-
σίας των θυμάτων, από όλες τις μορφές

βίας», είπε.
Αναφέρθηκε στην ετοιμασία ξεχωριστού

νομοσχεδίου για ποινικοποίηση της βίας
κατά των γυναικών, λέγοντας ότι είναι κάτι
που απουσίαζε μέχρι σήμερα από το υφιστά-
μενο νομοθετικό πλαίσιο. Πρόσθεσε ότι
στόχος είναι να ενσωματωθούν πλήρως οι
πρόνοιες της Σύμβασης στο κυπριακό δί-
καιο.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, το νομοσχέδιο
αναμένεται να τεθεί πολύ σύντομα σε ευρεία
δημόσια διαβούλευση, με όλους τους εμπλε-
κόμενους φορείς, προτού υποβληθεί στη Νο-
μική Υπηρεσία για τον ενδεδειγμένο νομο-
τεχνικό έλεγχο.

Η προτεινόμενη νομοθεσία περιέχει ρυθ-
μίσεις για ορισμό, ταυτοποίηση και στοιχει-
οθέτηση νέων ποινικών αδικημάτων, ενώ
προβλέπει και επιβαρυντικές περιστάσεις για
επαύξηση ποινών σε σοβαρές περιπτώσεις,
είπε ο Ιωνάς Νικολάου.

Συνέχισε, λέγοντας ότι συμπληρώνει υφι-
στάμενες, πλην όμως ανεπαρκείς ρυθμίσεις
του Ποινικού Κώδικα, όπως για παράδειγμα
είναι το ειδικό αδίκημα της βίας κατά των
γυναικών, το οποίο δεν ρυθμιζόταν σε άλλη
νομοθεσία.

Επιπλέον, ανέφερε ότι αναβαθμίζεται ο
ρόλος της Αστυνομίας, ώστε αυτή να κατα-

στεί αποτελεσματικότερη στην πρόληψη και
στην άμεση ανταπόκρισή της στα περιστα-
τικά βίας, καθώς και στην αξιολόγηση και
διαχείριση της επικινδυνότητας των περι-
στατικών που καταγγέλλονται.

Ο κ. Νικολάου αναφέρθηκε και στην από-
φαση του Υπουργικού Συμβουλίου για επι-
χορήγηση της λειτουργίας της τηλεφωνικής
γραμμής στήριξης των θυμάτων βίας που
λειτουργεί ο Σύνδεσμος για την Πρόληψη
και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια
σε 24ωρη βάση.

Με τον τρόπο αυτό είπε ότι θα συγκεν-
τρώνονται στοιχεία αναφορικά με τις υποθέ-
σεις βίας στο τόπο, τα οποία θα αξιοποι-
ηθούν κατά την ετοιμασία του νέου Εθνικού
Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα μεταξύ Αν-
δρών και Γυναικών, για τα έτη 2018-2021.

Διαβεβαίωσε τους παρευρισκόμενους ότι
«η παρούσα Κυβέρνηση θα συνεχίσει και θα
εντατικοποιήσει τις προσπάθειές της για
αποτελεσματική πρόληψη, καταστολή και
για παραδειγματική τιμωρία των δραστών
οποιασδήποτε μορφής βίας εναντίον των γυ-
ναικών» και θα ενισχύσει τις προσπάθειες
για προστασία και ενδυνάμωση των θυμά-
των βίας. n 

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ 
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Προωθείται το νομοσχέδιο για ποινικοποίηση βίας κατά γυναικών

Περίπου μία στις πέντε Ελληνίδες
(ποσοστό 21%) και ένας στους έξι
Έλληνες (17%) άνω των 65 ετών ζουν

σήμερα με κάποια σωματική αναπηρία που
περιορίζει τις καθημερινές κινήσεις και δρα-
στηριότητές τους, όπως να μαγειρέψουν, να
ντυθούν, να κάνουν μπάνιο ή να πάνε για
ψώνια. Τα ποσοστά αυτά, σύμφωνα με μια
νέα ευρωπαϊκή επιστημονική μελέτη, δεν
προβλέπεται να αλλάξουν σημαντικά τα
επόμενα 30 χρόνια.

Οι ερευνητές του Ινστιτούτου Ανάλυσης
Εφαρμοσμένων Συστημάτων στην Αυστρία,
με επικεφαλής τη δρα Ντανιέλα Βέμπερ, που
ανέλυσαν στοιχεία για 26 χώρες (για την πε-
ρίοδο 2008-2014) και έκαναν τη σχετική δη-
μοσίευση στο βρετανικό ιατρικό περιοδικό
“BMJ Οpen”, προβλέπουν ότι έως το 2047
μία στις πέντε γυναίκες και ένας στους έξι
άνδρες στην Ευρώπη άνω των 65 ετών θα
έχει κάποια σωματική αναπηρία.

Παρά την αναμενόμενη αύξηση του προσ-
δόκιμου ζωής στο μέλλον, η κατάσταση σε

ευρωπαϊκό επίπεδο αναμένεται να αλλάξει
ελάχιστα σε σχέση με σήμερα και οι αναλο-
γίες θα παραμείνουν περίπου ίδιες. Όμως,
καθώς θα γερνάει ο πληθυσμός στις ευρω-
παϊκές χώρες (και στην Ελλάδα), προβλέπε-
ται να αυξηθεί σημαντικά ο απόλυτος αριθ-
μός των ατόμων με αναπηρία, αφού οι ανα-
λογίες θα είναι μεν περίπου στάσιμες, αλλά
θα υπάρχουν πλέον περισσότεροι ηλικιωμέ-
νοι.

Η μελέτη επιβεβαιώνει ότι και στο μέλλον
περισσότερες γυναίκες από ό,τι άνδρες τόσο
στην Ελλάδα, όσο και γενικότερα στην Ευ-
ρώπη, θα έχουν αναπηρίες και σοβαρές κι-
νητικές δυσκολίες στην τρίτη ηλικία λόγω
διαφόρων χρονίων παθήσεων. Παράλληλα,
σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΟΗΕ για
την εξέλιξη του προσδόκιμου ζωής έως το
2050, οι γυναίκες θα συνεχίσουν να ζουν αρ-
κετά περισσότερα χρόνια από τους άνδρες
κατά μέσο όρο.

Οι ερευνητές επεσήμαναν την ανάγκη να
ληφθούν μέτρα και να αναπτυχθούν έγκαιρα
οι κατάλληλες υποδομές, ώστε να εξυπηρε-

τηθούν καλύτερα στο μέλλον οι ανάγκες
των ανθρώπων με αναπηρίες και κινητικές
δυσκολίες, καθώς επίσης να εκπαιδευθεί το
κατάλληλο ιατρικό και νοσηλευτικό προσω-
πικό.

Σύμφωνα με την μελέτη σοβαρές κινητι-
κές δυσκολίες και αναπηρίες στην Ελλάδα
προβλέπεται να έχουν:

- Γυναίκες άνω των 65 ετών: 20,7% το
2027, 20,5% το 2037 και 21,06% το 2047
(έναντι 21,01% το 2017).

- Άνδρες άνω των 65 ετών: 16,74% το
2027, 16,39% το 2037 και 16,58% το 2047

(έναντι 17,11% το 2017).
Ο παράγων φτώχεια

Μια άλλη επιστημονική μελέτη δείχνει ότι
οι οικονομικές δυσκολίες στη μέση και τρίτη
ηλικία αυξάνουν σημαντικά την πιθανότητα
ένας άνθρωπος να εμφανίσει αναπηρίες και
κινητικές δυσκολίες ή να πεθάνει πρόωρα.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τη δρα Λένα
Μακαρούν του Τμήματος Γεροντολογίας και
Γηριατρικής του Πανεπιστημίου Ουάσιγκτον
στο Σιάτλ, που έκαναν τη σχετική δημοσί-
ευση στο αμερικανικό ιατρικό περιοδικό
“JAMA Internal Medicine”, ανέλυσαν στοι-
χεία για σχεδόν 20.000 ανθρώπους από 54
έως 76 ετών στις ΗΠΑ και τη Βρετανία.

Διαπιστώθηκε ότι οι άνθρωποι 54 έως 64
ετών που ήταν οι πιο φτωχοί, είχαν κατά
μέσο όρο 48% κίνδυνο ανάπτυξης αναπηρίας
και κινητικής δυσκολίας και 17% κίνδυνο
πρόωρου θανάτου στην ηλικία των 65 έως 76
ετών, έναντι κινδύνου μόνο 15% και 5% αν-
τίστοιχα για τους πιο πλούσιους. n
Newsroom Newsroom , CNN Greece

Μία στις πέντε γυναίκες κι ένας στους έξι άνδρες 
με αναπηρία και σοβαρή κινητική δυσκολία

ΗΣαουδική Αραβία θα επιτρέψει στις
γυναίκες να παρακολουθούν αθλητι-
κές εκδηλώσεις σε τρία γήπεδα 

της χώρας αρχής γενομένης από το 2018,
γνωστοποίησε την περασμένη βδομάδα η
γενική αρχή Αθλητισμού με μήνυμα που
ανήρτησε στο Twitter.

Οι γυναίκες στη Σαουδική Αραβία θα
έχουν το δικαίωμα να παρακολουθούν τις
αθλητικές εκδηλώσεις στο Ριάντ, την Τζέντα
(δυτικά) και τη Νταμάμ (ανατολικά), μια

πρώτη σε αυτό το συντηρητικό βασίλειο που
πρόσφατα άρχισε να αμβλύνει τους περιορι-
σμούς σε βάρος των γυναικών.

«Έναρξη των προετοιμασιών σε τρία στά-
δια στο Ριάντ, την Τζέντα και τη Νταμάμ
προκειμένου να υποδέχονται οικογένειες
από τις αρχές του 2018» ήταν το μήνυμα της
γενικής αρχής Αθλητισμού.

Τον Σεπτέμβριο, ο βασιλιάς Σαλμάν επέ-
τρεψε στις γυναίκες να οδηγούν αρχής γε-
νομένης από τον Ιούνιο του 2018 σε μια

ιστορική απόφαση που ελήφθη στην τελευ-
ταία χώρα του κόσμου που απαγόρευε στις
γυναίκες να οδηγούν.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, εκατοντάδες γυ-
ναίκες από τη Σαουδική Αραβία παρέστησαν
για πρώτη φορά σε γήπεδο του Ριάντ για να
παρακολουθήσουν τις εορταστικές εκδηλώ-
σεις- συναυλίες και σόου πυροτεχνημάτων,
με αφορμή την εθνική επέτειο της χώρας.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Από το 2018 οι γυναίκες στη Σαουδική Αραβία θα μπορούν να μπουν σε 3 γήπεδα!
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Eτοιμάζει Γλαύκος Xατζηπέτρου

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

Τα γεγονότα
Οι Ανδρούλα Μακκούλλη, Σπυρούλλα

Αναστασίου και Γεώργιος Χρ. Γεωργίου, με
τις προσφυγές τους, οι οποίες συνεκδικά-
στηκαν, προσέβαλαν ανεπιτυχώς την νομι-
μότητα της απόφασης της Επιτροπής Δημό-
σιας Υπηρεσίας (στο εξής «η ΕΔΥ»), με την
οποία διορίστηκαν τα ενδιαφερόμενα μέρη
στη μόνιμη θέση Τεχνικού 2ης Τάξης, Τμήμα
Ανάπτυξης Υδάτων (στο εξής «Τ.Α.Υ.»), ανα-
δρομικά από 25.1.1991. Αντικείμενο των δυο
Αναθεωρητικών Εφέσεων Αρ. 104/2011 και
114/2011 αντίστοιχα, είναι η απορριπτική
απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, των
αντίστοιχων προσφυγών των Α. Μακκούλη
και Σ. Αναστασίου υπ’ αρ. 1467/08 και
1813/08.

Νομικοί ισχυρισμοί
Οι λόγοι έφεσης που πρόβαλε η κάθε μια

από τις δύο εφεσείουσες, αφορούσαν στην
μη κατοχή από τα ενδιαφερόμενα μέρη του
πλεονεκτήματος του Σχεδίου Υπηρεσίας,
πλάνη της ΕΔΥ ως προς την πείρα της συγ-
κεκριμένης εφεσείουσας και ως προς την
απόδοση των διαδίκων στην προφορική εξέ-
ταση, και τη θεώρηση της προφορικής εξέ-
τασης από την  ΕΔΥ, ως αποφασιστικό κρι-
τήριο και/ή ότι η ΕΔΥ έδωσε αποκλειστική
βαρύτητα σε αυτή.

Η απόφαση του δικαστηρίου
Το εφετείο ακυρώνοντας την πρωτόδικη

απόφαση τόνισε, μεταξύ άλλων, τα ακό-
λουθα: 

α. Σύμφωνα με τη νομολο-
γία, το αντικείμενο της ανα-
θεωρητικής έφεσης συνεχίζει
να είναι η νομιμότητα της δι-
οικητικής πράξης ή απόφα-
σης.  Το Αναθεωρητικό Εφε-
τείο, όμως, δεν μπορεί με
βάση το διερευνητικό  χαρα-
κτήρα της διαδικασίας η
οποία ακολουθείται στο Διοι-
κητικό Δίκαιο να ασχοληθεί
με θέματα που δεν απασχόλη-
σαν πρωτόδικα.  Η επανεξέ-
ταση της νομιμότητας της
πράξης ή απόφασης γίνεται πάνω σε θέματα
που ηγέρθησαν πρωτόδικα στην προσφυγή,
και σε όση έκταση οι διάδικοι έχουν περιο-
ρίσει τους λόγους στην έφεση ή στην αντέ-
φεση, καθώς και σε θέματα δημόσιας τάξης
που το Δικαστήριο μπορεί να εγείρει αυτε-
πάγγελτα. 

β. Το πρωτόδικο Δικαστήριο έκρινε ότι ο
ουσιώδης χρόνος συνδρομής των απαιτού-
μενων προσόντων του Σχεδίου Υπηρεσίας

ήταν η 19.10.1998 και όχι η 25.1.1991, ως
ήταν η εισήγηση του ευπαίδευτου συνηγό-
ρου της εφεσείουσας Α. Μακκούλη. Η θεώ-
ρηση αυτή οδήγησε το Δικαστήριο στη δια-
πίστωση ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη, Ν. K.
και Χρ. Χρ., για τα οποία υποβλήθηκε το πα-
ράπονο, είχαν διετή πείρα στο Τ.Α.Υ. για
σκοπούς πίστωσης του πλεονεκτήματος,
πέραν της τριετούς μεταγυμνασιακής πείρας
που απαιτείτο ως προσόν, δυνάμει της πα-
ραγράφου 3(Ι)(β) του Σχεδίου Υπηρεσίας,
και τους πίστωσε με το πλεονέκτημα.

γ. Ο πυρήνας της επιχειρηματολογίας των
ευπαίδευτων συνηγόρων των εφεσειουσών,
βρίσκεται στην ερμηνεία των άρθρων 4(α)
και 5(3) του περί Πληρώσεως Κενωθεισών
Θέσεων στη ∆ηµόσια Υπηρεσία (Ειδικές
∆ιατάξεις) Νόµου του 1998 (Ν.28(Ι)/1998)
και της Προκήρυξης της θέσης, σύμφωνα με
τα οποία ο ουσιώδης χρόνος συνδρομής των
προσόντων ήταν, κατά την εισήγηση τους, η
25.1.1991, ενώ οι διορισμοί στις επίδικες θέ-
σεις θα γίνονταν αναδρομικά, όπως και
έγινε, από την ίδια ημερομηνία. Με βάση δε
την ερμηνεία που προτείνουν οι εφεσείου-
σες, τα ενδιαφερόμενα μέρη Ν. K. και Χρ.
Χρ. την 25.1.1991 δεν διέθεταν το πλεονέ-
κτημα της διετούς πείρας, πέραν της απαι-
τούμενης από το Σχέδιο Υπηρεσίας τριετούς
μεταγυμνασιακής πείρας.

Αντίθετη είναι η προσέγγιση της ευπαί-
δευτης συνηγόρου της εφεσίβλητης, η οποία
υποστηρίζει ως ορθή την παραπάνω θέση
του πρωτόδικου Δικαστηρίου.

Να υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με την
αρχή της νομολογίας η οποία υιοθετήθηκε
στην απόφαση της Ολομέλειας στην υπό-
θεση Περικλέους ν Δημοκρατίας (1984) 3
ΑΑΔ 577, και έχει περιληφθεί με ειδικές πρό-
νοιες στον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο
του 1990 (Ν.1/1990), (βλ. άρθρα 33(15) και

34(15)(α)), η πρώτη ουσιώδης
ημερομηνία κατά την οποία
ένας υποψήφιος πρέπει να έχει
τα απαιτούμενα στο σχέδιο
υπηρεσίας προσόντα στην πε-
ρίπτωση πρώτου διορισμού -
όπως είναι η περίπτωση μας -
και πρώτου διορισμού και
προαγωγής, είναι η τελευταία
ημερομηνία που ορίζεται στη
δημοσίευση της θέσης κατά
την οποία οι αιτήσεις πρέπει
να υποβληθούν. Η αρχή αυτή
εφαρμόζεται μόνον αναφο-
ρικά με τα απαιτούμενα από

το σχέδιο υπηρεσίας προσόντα σύμφωνα με
τα οποία κάποιος καθίσταται έγκυρος υπο-
ψήφιος για τη θέση, και δεν ισχύει ως προς
τα υπόλοιπα στοιχεία που προσμετρούν στην
αξία των υποψηφίων, και τα οποία είναι νό-
μιμο να εκτιμηθούν και μέχρι την ημέρα
λήψης της απόφασης. Η λέξη «προσόν», βέ-
βαια, δεν ερμηνεύεται περιοριστικά, δηλαδή
με αναφορά μόνο στα ακαδημαϊκά προ-
σόντα, αλλά αναφέρεται και σε όλες τις

προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται
από κάποιο, περιλαμβανομένου του επιπέ-
δου της μόρφωσής του, για να είναι νομικά
έγκυρη η υποψηφιότητα του (βλ. Δημοκρα-
τία ν Ανδρέου κ.ά. (1993) 3 ΑΑΔ 153).

δ. Θεωρούμε ότι το σκεπτικό του πρωτό-
δικου Δικαστηρίου είναι ευθυγραμμισμένο
με την παραπάνω νομολογία του Ανωτάτου
Δικαστηρίου και την ορθή ερμηνεία των πιο
πάνω νομοθετικών διατάξεων. Όταν η φρα-
σεολογία μιας νομοθετικής διάταξης είναι
σαφής, τότε αποδίδεται στις
λέξεις η φυσική και συνήθης
έννοια τους (βλ. μεταξύ
άλλων, Μακεδόνας ν. Δημο-
κρατίας (1998) 3 Α.Α.Δ. 162)
και συνακόλουθα οι σχετικοί
λόγοι έφεσης δεν ευσταθούν.

ε. Αποτελεί επίσης παρά-
πονο, της κάθε εφεσείουσας,
ότι το πρωτόδικο Δικαστήριο
εσφαλμένα δεν δέχθηκε και
απέρριψε λόγο ακύρωσης ότι η
εφεσίβλητη πλανήθηκε ως
προς την πείρα της και παρα-
σιώπησε τη σαφή υπεροχή σε
πείρα που διαθέτει, κρίνοντας ότι αυτή λή-
φθηκε υπόψη. Βασική εισήγηση των εφεσει-
ουσών, η οποία προβλήθηκε από κάθε μια
και πρωτοδίκως, είναι ότι η ΕΔΥ αγνόησε
πλήρως την υπεροχή τους σε πείρα, αγνο-
ώντας έτσι, ένα ουσιαστικό στοιχείο της
αξίας της, αφού καμία αναφορά δεν έγινε
για αυτή στο πρακτικό.

Η πείρα όταν είναι συναφής προς τα κα-
θήκοντα και τις ευθύνες της επίδικης θέσης,
αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της αξίας την
οποία και επαυξάνει, (βλ. Σιακάς ν Δημο-
κρατίας (1993) 3 ΑΑΔ 468). Είναι δε αδιά-
φορο αν η πείρα αυτή αποκτάται σε οργα-
νική θέση μόνιμη ή προσωρινή, ή με από-
σπαση ή με έκτακτη βάση.

Σύμφωνα δε με την υπόθεση Papadopou-
los v Republic (1982) 3 CLR 1070, η πείρα η
οποία αποκτάται από την εκτέλεση συγκε-
κριμένων καθηκόντων ανάγεται στον παρά-
γοντα των προσόντων, με την ευρύτερη έν-
νοια, και μπορεί να συνεκτιμηθεί κατά την
κρίση για την ανεύρεση του καταλληλότε-
ρου για τη θέση υποψηφίου. Η έννοια «προ-
σόντα», όπως λέχθηκε στην Καλαϊτζής ν Δη-
μοκρατία (1992) 3 ΑΑΔ 214, « δεν περιορί-
ζεται μόνο στους ακαδημαϊκούς τίτλους
σπουδών αλλά και σε άλλα εφόδια, όπως
πνευματικά και πείρα, και το τελευταίο στοι-
χείο προσμετρά στην αξία.» 

Δεν έχει σημασία αν το ίδιο στοιχείο προ-
σμέτρησε και για άλλους σκοπούς, αφού η
λαμβανόμενη υπόψη πείρα αποκτήθηκε
πρόσθετα εκείνης που διαλαμβάνει το Σχέ-
διο Υπηρεσίας (βλ. Οικονομίδης ν. Δημο-
κρατίας (1998) 3 ΑΑΔ 47). Όπως εξηγή-
θηκε από την Ολομέλεια στην Πάντης ν.
Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμα-
θούντος (2001) 3 ΑΑΔ 1089, αυτό δεν ση-
μαίνει ότι επιτρέπεται η διπλή χρήση σε πε-

ρίπτωση ταυτοσημίας του ενός με το άλλο,
σημαίνει μόνο ότι «επιτρέπεται να ληφθεί
υπόψη ως επιπρόσθετο προσόν εκείνο που
υπερβαίνει το απαιτούμενο ώστε το καθένα
να έχει την αυτοτέλεια του έστω και αν τα
δύο έχουν την ίδια φυσιογνωμία».

στ. Από τα ενώπιον μας στοιχεία φαίνεται
ότι οι προκείμενες θέσεις του παραπόνου
των εφεσειουσών είναι ορθές, αφού η Α.
Μακκούλη, η οποία προσελήφθη πάνω σε
έκτακτη βάση στο Τ.Α.Υ. στις 9.9.1976, υπερ-

τερούσε έναντι σχεδόν όλων
των ενδιαφερόμενων μερών
σε πείρα, λόγω μεγαλύτερης
υπηρεσίας στο Τ.Α.Υ., αλλά η
ΕΔΥ, όπως παρουσιάζεται
από την απόφαση της, εξέ-
τασε το στοιχείο τούτο μόνο
σε σχέση με τα απαιτούμενα
προσόντα του Σχεδίου Υπη-
ρεσίας και του πλεονεκτήμα-
τος. Τα πιο πάνω, βέβαια, δεν
ισχύουν στον ίδιο βαθμό και
έκταση στην περίπτωση της
εφεσείουσας Σ. Αναστασίου,
η οποία προσελήφθη στο

Τ.Α.Υ. στις 23.8.1983.
ζ. Σύμφωνα με το τεκμήριο της κανονικό-

τητας, τεκμαίρεται ότι η Διοίκηση, η οποία
έχει ενώπιον της τους φακέλους των υποψη-
φίων, προβαίνει στην αναγκαία έρευνα. Αυτό
φαίνεται να είχε υπόψη του το πρωτόδικο
Δικαστήριο προσεγγίζοντας το θέμα της πεί-
ρας της Α. Μακκούλη στη βάση ότι η διοί-
κηση, είχε, εν προκειμένω, βεβαιωθεί ότι η
προαναφερόμενη πληρούσε τόσο τα προ-
σόντα του Σχεδίου Υπηρεσίας, όσο και την
πείρα σε σχέση με το πλεονέκτημα, ώστε να
πρέπει να θεωρηθεί ότι είχε υπόψη της την
ακριβή της πείρα. Το τεκμήριο της κανονι-
κότητας, όμως, παραμερίζεται, εάν τα γεγο-
νότα της υπόθεσης δεικνύουν προς την αν-
τίθετη κατεύθυνση, (βλ. Μορτζής ν. Δημο-
κρατίας (1992) 3 Α.Α.Δ. 543). Και εδώ,
φαίνεται ότι σε σχέση με το στοιχείο αυτό,
της πείρας, η έρευνα της διοίκησης δεν επε-
κτάθηκε, όπως όφειλε υπό τις περιστάσεις
της υπόθεσης, πέραν από ότι ήταν αναγκαίο
για να ικανοποιηθεί ότι οι υποψήφιοι είχαν
πείρα στη χρονική έκταση του προβλεπόμε-
νου ως απαιτούμενου από το Σχέδιο Υπηρε-
σίας προσόντος, για να είναι έγκυρη η υπο-
ψηφιότητα τους, και την απαιτούμενη πείρα
για να πιστωθούν με το πλεονέκτημα, αγνο-
ώντας, έτσι, και μη αξιολογώντας την πείρα
των εφεσειουσών, που υπερέβαινε το απαι-
τούμενο και η οποία είχε τη δική της σημα-
σία, σύμφωνα με τη νομολογία ως ανωτέρω.

Διαπιστώνεται, λοιπόν, πλάνη περί τα
πράγματα και έλλειψη δέουσας έρευνας, η
οποία επάγεται την ανατροπή της πρωτόδι-
κης απόφασης και την ακύρωση της διοικη-
τικής πράξης, χωρίς να καθίσταται αναγκαίο
να ασχοληθούμε με τους υπόλοιπους λόγους
έφεσης. n

Αναθεωρητικές  Εφέσεις 
αρ. 104 &114/2011

Ανδρούλλα Μακκούλλη ν. Δημοκρατίας
Σπυρούλλα Αναστασίου ν. Δημοκρατίας

18 Οκτωβρίου, 2017

Η πείρα όταν είναι
συναφής προς τα
καθήκοντα και τις
ευθύνες της επίδι-
κης θέσης, αποτε-
λεί ουσιαστικό
στοιχείο της αξίας
την οποία και
επαυξάνει.

Σύμφωνα με τη 
νομολογία, το αν-
τικείμενο της ανα-
θεωρητικής έφε-
σης συνεχίζει να
είναι η νομιμότη-
τα της διοικητικής
πράξης ή απόφα-
σης.
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Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Νεο-
λαία (European Pact 4 Youth) αποτε-
λεί μια αμοιβαία δέσμευση των επικε-

φαλής του επιχειρηματικού κόσμου και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποστηρίζει την
απασχολησιμότητα των νέων, μέσω συνερ-
γασιών μεταξύ αρμόδιων δημόσιων και ιδιω-
τικών ενδιαφερόμενων φορέων.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Υπουργείο Εργα-
σίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων, μέσω του Τμήματος Εργασίας, εκπό-
νησε και έθεσε σε λειτουργία το Εθνικό Σχέ-
διο Δράσης για την Απασχόληση των Νέων
(ΕΣΔΑΝ) και την υλοποίηση της σύστασης
«Εγγύηση για τη Νεολαία».

Τα μέτρα που εφαρμόστηκαν αφορούσαν
εγκεκριμένους πόρους του Επιχειρησιακού

Προγράμματος που συγχρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, όπου
ανακατανεμήθηκαν για την αντιμετώπιση
των συνεπειών της οικονομικής κρίσης.
Καθώς η κρίση στην αγορά εργασίας βά-
θαινε, τα μέτρα εξειδικεύτηκαν περισσότερο
εστιάζοντας στις ομάδες ανέργων νέων που
παρουσίαζαν μεγαλύτερη δυσκολία ένταξης
στην αγορά εργασίας, όπως οι άνεργοι νέοι
κάτω των 25 ετών και οι άνεργοι νέοι μεταξύ
25 και 29 ετών.

Η υλοποίηση των σχεδίων αναλαμβάνεται
από τα αρμόδια Τμήματα του Υπουργείου
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων, την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου
Δυναμικού (ΑνΑΔ), αρμόδιες διευθύνσεις
του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού,

του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιο-
μηχανίας και Τουρισμού καθώς και του Ορ-
γανισμού Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ). 

Οι Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης
για άνεργους νέους που εφαρμόστηκαν,
αφορούσαν κυρίως στην ένταξη και επανέν-
ταξη στην αγορά εργασίας μέσω προγραμ-
μάτων κατάρτισης και απόκτησης εργασια-
κής εμπειρίας και την επιδοτούμενη απα-
σχόληση. 

Διενεργήθηκαν διαδοχικές προσκλήσεις
των σχεδίων, δίδοντας τη δυνατότητα επί-
τευξης των στόχων και την προσαρμογή των
σχεδίων για να ανταποκρίνονται πληρέ-
στερα στις διαμορφούμενες συνθήκες της
αγοράς εργασίας. 

Τα συμπεράσματα από την αξιολόγηση
των παραπάνω σχεδίων κατέδειξαν τα πιο

κάτω:
• Οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης

υλοποιήθηκαν με υψηλής ποιότητας επαγ-
γελματισμό και σύνδεση με την αγορά εργα-
σίας. 

• Σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν προ-
γράμματα και σχέδια για άνεργους νέους. 

• Οι αρμόδιες αρχές ανταποκρίθηκαν έγ-
καιρα στο φαινόμενο της ανεργίας των νέων,
σχεδιάζοντας και υιοθετώντας μέτρα για την
καταπολέμηση της ανεργίας και του κοινω-
νικού αποκλεισμού, βάση των αναγκών και
των τάσεων της αγοράς εργασίας. 

(Από το χαιρετισμό της Υπουργού Εργα-
σίας στο Συνέδριο του Κυπριακού Δικτύου
για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR
Cyprus). n

Δραστηριότητα για απασχόληση των νέων 
από το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Νεολαία

Οι σύγχρονες κοινωνίες βασίζονται
σε προϊόντα και υπηρεσίες που πα-
ρέχονται από μεγάλης κλίμακας τε-

χνικές υποδομές σε τομείς όπως οι εγκατα-
στάσεις και τα δίκτυα ενέργειας, οι μεταφο-
ρές, οι επικοινωνίες και τηλεπικοινωνίες, η
υγεία, η ύδρευση, η παραγωγή, αποθήκευση
και μεταφορά επικίνδυνων αγαθών και
πολλά άλλα. Αυτές οι υποδομές αποτελούν
τις κρίσιμες υποδομές κάθε κράτους και
τυχόν διατάραξη της ομαλής λειτουργίας
τους ή καταστροφή τους, επιφέρει σημαντι-
κές επιπτώσεις στην υγεία, στην ασφάλεια,
στην προστασία, στην οικονομική ευημερία
των πολιτών και στην αποτελεσματική λει-
τουργία των κυβερνήσεων των κρατών-
μελών ή των οικονομιών τους.

Ο προσδιορισμός και η αξιολόγηση των
Εθνικών Κρίσιμων Υποδομών αποτελούν ευ-
ρωπαϊκή προτεραιότητα. Αυτό αποδεικνύε-
ται τόσο από μια σειρά θεσμικών ευρωπαϊ-
κών κειμένων και πρωτοβουλιών όσο και
από την εφαρμογή εθνικών στρατηγικών
προστασίας των Κρίσιμων Υποδομών από τα
περισσότερα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Στη διάρκεια των τελευταίων ετών,

η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει μια
σειρά από πρωτοβουλίες σε αυτόν τον
τομέα, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης
Οδηγιών και εγγράφων επικοινωνίας για την
προώθηση της ετοιμότητας, της ασφάλειας
και της ανθεκτικότητας.

Με βάση την εμπειρία που έχει αποκτηθεί,
έχει διαφανεί ότι για την αποτελεσματική
διαχείριση των Κρίσιμων Υποδομών απαιτεί-
ται μια Εθνική Στρατηγική Ασφάλειας, μέσω
της οποίας θα γίνεται συστηματική κατα-
γραφή και ιεράρχηση των εθνικών Κρίσιμων
Υποδομών και της διασύνδεσής τους. Επί-
σης, πρέπει να αναπτυχθεί μια ενιαία και ολι-
στική προσέγγιση και μεθοδολογία για την
εκτίμηση των κινδύνων, καλύπτοντας τόσο
ανθρωπογενείς και τεχνολογικές απειλές
όσο και φυσικές καταστροφές, ώστε να λη-
φθούν μέτρα για να μετριαστούν οι αρνητι-
κές επιπτώσεις. Ο εντοπισμός των αδύνατων
σημείων και των πιθανών συνεπειών αλλά
και η επακόλουθη μείωση των κινδύνων σε
αποδεκτά επίπεδα, αποτελούν τον πυρήνα
διαχείρισης των κινδύνων.

Η διαχείριση των κινδύνων αυτών αποτε-
λεί φυσικά και το κύριο μέτρο προστασίας

των εργαζομένων τόσο στις Κρίσιμες Υπο-
δομές όσο και σε άλλες υπηρεσίες που τυχόν
θα κληθούν να αντιμετωπίσουν έκτακτα πε-
ριστατικά. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι
έναν από τους βασικούς παράγοντες, τόσο
για τη λειτουργία των υποδομών αυτών όσο
και την εφαρμογή Σχεδίου Ασφάλειας σε πε-
ρίπτωση έκτακτης ανάγκης, αποτελεί το αν-
θρώπινο δυναμικό. Η διαθεσιμότητα καταρ-
τισμένου και έμπειρου προσωπικού καθώς
και η διατήρηση της απαραίτητης τεχνικής
γνώσης είναι σημαντική για τη διατήρηση
της ασφάλειας, της αξιοπιστίας και της προ-
στασίας του τομέα. 

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσω του Τμήμα-
τος Επιθεώρησης Εργασίας, εμπλέκεται στις
Κρίσιμες Υποδομές που υπάγονται στον
τομέα της ενέργειας και ειδικότερα στους
υποτομείς της ηλεκτρικής ενέργειας, του πε-
τρελαίου και του φυσικού αερίου. Η πολιτική
του Υπουργείου έχει ως στόχο την προστα-
σία των εργαζομένων, του κοινού και του πε-
ριβάλλοντος από τυχόν ατυχήματα στις
υποδομές αυτές, τα οποία, λόγω του είδους
των χημικών ουσιών και του μεγέθους των

εγκαταστάσεων, μπορούν να έχουν επιπτώ-
σεις σε μεγάλη κλίμακα. Ο κίνδυνος πρό-
κλησης τέτοιων ατυχημάτων συνίσταται στη
δυνατότητα απελευθέρωσης ή και δημιουρ-
γίας μεγάλων ποσοτήτων επικίνδυνων ου-
σιών που στη συνέχεια θα προκαλούσαν
βλάβες στην υγεία των εργαζομένων και του
ευρύτερου πληθυσμού, στο περιβάλλον
καθώς και οικονομικές ζημιές.

Η επίτευξη του πιο πάνω στόχου επιδιώ-
κεται με την ύπαρξη του κατάλληλου νομο-
θετικού πλαισίου, με την επιτήρηση της
εφαρμογής του μέσω κατάλληλου και απο-
τελεσματικού συστήματος επιθεώρησης
καθώς και με την ενημέρωση και πληροφό-
ρηση.

Το νομοθετικό πλαίσιο που εφαρμόζει το
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας είναι πλήρως
εναρμονισμένο με το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό
Κεκτημένο, ενώ το κατάλληλα καταρτι-
σμένο προσωπικό επιβλέπει την εφαρμογή
της νομοθεσίας απαιτώντας από τους δια-
χειριστές των εγκαταστάσεων την υποβολή
διαφόρων εγγράφων και πραγματοποιώντας
τακτικές επιθεωρήσεις. n

Σοβαρές επιπτώσεις στην ασφάλεια και υγεία στην εργασία
από διατάραξη της ομαλής λειτουργίας κρίσιμων υποδομών

Εκδρομή στον Πρωταρά της ΠΑΣΥΔΥ Πάφου
Το Τμηματικό Συμβούλιο Πάφου διοργανώνει διήμερη εκδρομή στον Πρωταρά το Σαβ-

βατοκύριακο 25-26/11/2017 με διαμονή στο ξενοδοχείο MANDALI HOTEL. 
Τιμή € 70 το άτομο σε δίκλινο δωμάτιο, περιλαμβάνει δείπνο με απεριόριστο ποτό, ζων-

τανή μουσική, πρόγευμα και το γεύμα της Κυριακής. Παιδί  κάτω των 6 χρονών δωρεάν
στο δωμάτιο των γονιών.  Δεύτερο παιδί 30 ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στα μέλη του Τμηματικού Συμ-
βουλίου:

1.  Νεόφυτος Νεοφύτου 99632505 
2   Σκεύη Κουππάρη 99131837           26804237
3.  Γιαννάκης Ιωάννου 99647286
4.  Νίκος Στυλιανού 99416276
5.  Γεώργιος Σάββα 99675647                               
6.  Ευριπίδης Καλός 99423283
7.  Αντώνης Ευριπίδου 99655235
Λόγω περιορισμένου αριθμού δωματίων στο ξενοδοχείο θα τηρηθεί σειρά προτεραι-

ότητας. Μετά τις 18/11/17, οποιαδήποτε ακύρωση δεν θα γίνεται δεκτή από το ξενοδο-
χείο, και όλο το ποσό θα πρέπει να πληρωθεί. 

Τελευταία ημέρα δήλωσης συμμετοχής 10/11/2017
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Οι αγώνες ΠΑΣΥΔΥ πριν 37 χρόνια που οδηγήθηκαν σε επιτυχία



ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 20178

a !

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

                

ΑΥΝΔΙΟΡΓΣ

 

ΤΗΣΣΤΗΡΙΚΥΠΟΣΗΤΑΝΩ

 

Σ ΦΟΡΕΑΣΟΧΟΑΝΑΔ

 

 

Τι είναι το Μovember Campaign;
• Mια παγκόσμια φιλανθρωπική κίνηση

που ευελπιστεί να αλλάξει το πρόσωπο του
αντρικού καρκίνου μέσω της ενημέρωσης
και πρόληψης. 

• Ο μήνας Νοέμβριος είναι ειδικά αφιερω-
μένος στην ενημέρωση του κοινού για τον
καρκίνο του προστάτη.
Τι είναι το PSA τεστ;

• Το PSA (Prostate Specific Antigen) τεστ
είναι μία απλή αιματολογική εξέταση, η
οποία μετρά την συνολική ποσότητα του Ει-
δικού Προστατικού Αντιγόνου (PSA) στο
αίμα. 

• Το PSA είναι μία πρωτεΐνη που παράγε-
ται από τα φυσιολογικά κύτταρα του προ-
στάτη αλλά και από τα κύτταρα του καρκί-
νου του προστάτη. 

• Αυξημένα επίπεδα PSA στο αίμα ενδει-
κνύουνπρόβλημα με τον προστάτη αλλά όχι
αποκλειστικά καρκίνο του προστάτη,
γι΄αυτό και χρειάζεται περισσότερο διερεύ-
νυνση. 
Τι είναι ο Προστάτης;

• Μόνο οι άνδρες έχουν προστάτη.
• Ο προστάτης είναι ένας μικρός αδέναςσε

σχήμα κάστανου. 
• Βρίσκεται ακριβώς κάτω από την ουρο-

δόχο κύστη και μέσω του περνά η ουρήθρα. 
• Ο προστάτης παράγει προστατικό υγρό-

και είναι απαραίτητος για την εκσπερμάτωση
και την αναπαραγωγή. 

• Με την ηλικία ο
προστάτης μεγαλώ-
νει και προκαλεί συ-
χνές παθήσεις με την
ούρηση αλλά και επι-
πτώσεις στη σεξουα-
λική λειτουργία.

• Συγκεκριμένα
μετά την ηλικία των εξήντα, 1 στους 3 άν-
τρες θα παρουσιάσει συμπτώματα καλοή-
θους υπερπλασίας του προστάτη.
Τι είναι ο Καρκίνος του Προστάτη;

• Ο συχνότερος καρκίνος στους άντρες.
• Προσβάλλει 1 στους 6 άνδρες, και είναι

η δεύτερη σε συχνότητα αιτία θανάτου από
καρκίνο στους άντρες. 

• Η πάθηση δεν δίνει κανένα σύμπτωμα
στα αρχικά στάδια, όπου η νόσος είναι ιά-
σιμη. 

• Η διάγνωση γίνεται σε συνδυασμό με το
PSA τεστ, την δακτυλική εξέταση και τη βιο-
ψία του προστάτη.
Συμπτώματα του Καρκίνου του Προ-
στάτη

• Συνήθως ο καρκίνος του προστάτη δεν
παρουσιάζει συγκεκριμένα συμπτώματα. Τις
περισσότερες φορές σημάδια του καρκίνου
του προστάτη εντοπίζονται με τον ετήσιο
προληπτικό έλεγχο από ουρολόγο.

• Μερικοί άνδρες θα έχουν συμπτώματα
της πάθησης όπως: 

o Δυσκολία στην έναρξη της ούρησης
o Ανάγκη συχνής ούρησης, ιδιαίτερα τη

νύχτα
o Ασθενής ροή των ούρων
o Πόνο κατά την εκσπερμάτωση
o Δυσκολία στύσης (Στυτική Δυσλειτουρ-

γία)

o Αίμα στο σπέρμα ή στα ούρα
• Αυτά μπορεί να είναι συμπτώματα του

καρκίνου αλλά πιο συχνά είναι συμπτώματα
άλλων μη καρκινικών παθήσεων. 

• Εάν έχετε αυτά τα συμπτώματα είναι
πολύ σημαντικό να δείτε άμεσα ουρολόγο. 
Εντοπίζεται ο Καρκίνος του Προστάτη
έγκαιρα;

• ΝΑΙ. Με το PSA τεστ, αν και τα επίπεδα
PSA είναι κυμαινόμενα βάση της ηλικίας. Οι
πιο κάτω τιμές είναι ένας πρόχειρος οδηγός
για τις “φυσιολογικές” τιμές PSA, ανάλογα
με την ηλικία σας

o Έως 3 ng/ml για τους άνδρες στα 50-59
ετών

o Έως και 4 ng/ml για τους άνδρες 60-69
ετών

o Έως και 5 ng/ml για τους άνδρες από 70
ετών 

Η δακτυλική εξέταση εντοπίζει 1 στους 6
άνδρεςμε καρκίνο του προστάτη με συμπτώ-
ματα ιδιαίτερα στην ούρηση. 

• Γι’ αυτό και ο ετήσιος έλεγχος από ου-
ρολόγο συστήνεται μετά την ηλικία των 50
ετών.
Θεραπείες για τον Καρκίνο του Προ-
στάτη

Η κατάλληλη θεραπεία εξαρτάται από:

o το στάδιο της ασθένειας (πόσο δηλαδή ο
καρκίνος έχει εξαπλωθεί)  αλλά και 

o την ηλικία του ασθενή 
Σε γενικές γραμμές,  δύο είδη θεραπείας

υπάρχουν για τον πρώιμο Καρκίνο του Προ-
στάτη:

• Χειρουργική Επέμβαση -  ριζική (ολική)
αφαίρεση του προστάτη γινόταν κλασσικά
με ανοικτή τομή, αλλά τώρα διενεργείται με
ελάχιστα επεμβατική χειρουργική κυρίως με
ρομποτική χειρουργική. Πλεονεκτήματα της
ρομποτικής είναι: 

o Μικρές τομές (<1cm)
o Γρήγορη ανάρρωση (ο ασθενής συνήθως

πάει σπίτι την επομένη της εγχείρησης)
o Ελάχιστη απώλεια αίματος
o Διατήρηση αγγειωνευρωδών σωματιδίων

(διατήρηση της στυτικής λειτουργίας και
αποφυγή ακράτειας)

• Θεραπεία Ακτινοβολίας. 

Μήνας Εκστρατείας κατά του Καρκίνου του Προστάτη (Μovember Campaign)
Του Δρ. Σάββα Γ. Όμορφου
BSc (Hons), MBBS (Man), MRCS (Ed),
MSc (Lon), FRCS (Urol)
Χειρούργου Ουρολόγου- Ανδρολόγου
Ελάχιστα Επεμβατική & Ρομποτική
Ουρολογία

Για τα μέλη της ΠΑΣΥΔΥ στη Λευκω-
σία και Λάρνακα.

Η προσφορά για δωρεάν PSA ισχύει
μόνο για το μήνα Νοέμβριο 2017 από
κλινικά εργαστήρια που υποστηρίζουν
το Movember Campaign. 

Περισσότερες πληροφορίες και δηλώ-
σεις συμμετοχής στη συν. Νάσω Κασου-
λίδου στο τηλ. 22844457 μέχρι την Τε-
τάρτη 15 Νοεμβρίου.
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Από τη μυστικότητα στη διαφάνεια  φόρου
μέσω του συστήματος από χώρα σε χώρα 

Στις 4 Ιουλίου 2017 το Ευρωκοινοβούλιο υιοθέτησε
προσχέδιο έκθεσης για την Οδηγία 2013/34/ΕΕ που
αφορά τη δημοσιοποίηση φορολογικών πληροφοριών

από ορισμένες επιχειρήσεις και θυγατρικές τους. Η εξέλιξη
αυτή χαρακτηρίστηκε ως κίνηση για την υποβολή εκθέσεων
φορολογίας κατά χώρα από τις πολυεθνικές επιχειρήσεις,
παρόλο που εξακολουθούν να εκφράζονται ανησυχίες ότι
κενά στην Οδηγία θα επιτρέπουν στις πολυεθνικές να απο-
κρύπτουν μ/εσω θυγατρικών μερικές από τις επιχειρηματι-
κές τους δραστηριότητες. 

Εάν η Οδηγία εφαρμοσθεί πλήρως θα οδηγήσει σε από-
λυτη φορολογική διαφάνεια και θα επιτρέπει στους πολίτες
όλων των χωρών να παρακολουθούν την πορεία των χρη-
μάτων από χώρα σε χώρα. Θα διασφαλισθεί επίσης και η κα-
ταβολή των φόρων εκεί όπου οφείλονται ενώ θα δημιουρ-
γούνται και τα απαραίτητα κονδύλια για τη χρηματοδότηση
βασικών δημόσιων υπηρεσιών. 

Η μεταβίβαση κερδών είναι η διαδικασία μέσω της οποίας
οι εταιρείες μεταφέρουν μέσω θυγατρικών από χώρες ψηλής
φορολογίας στις οποίες πραγματοποιείται η οικονομική τους
δραστηριότητα και τα κέρδη σε θυγατρικές που λειτουργούν
σε φορολογικούς παραδείσους. Υπολογίζεται ότι με τη μέ-
θοδο αυτή χάνονται κάθε χρόνο σε παγκόσμια κλίμακα μέσω
φοροδιαφυγής 500 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο τα
οποία αν φορολογούνταν στους στις χώρες πραγματοποί-
ησης τους θα εξασφαλίζονταν οι απαιτούμενες επενδύσεις
για την ανάπτυξη των δημόσιων υπηρεσιών και θα δημιουρ-
γούνταν οι απαραίτητες συνθήκες για επανεκκίνηση της οι-
κονομίας. 

Είναι γι’ αυτούς τους λόγους που η Ομοσπονδία Ευρω-
παϊκών Δημοσιοϋπαλληλικών Συνδικαλιστικών Οργανώ-
σεων EPSU από δυο χρόνια μαζί με άλλες Μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών βρίσκονται  στην
πρωτοπορία για την εφαρμογή της Οδηγίας για εφαρμογή

φορολογίας από χώρα σε χώρα, η οποία θα εξαναγκάσει τις
πολυεθνικές να δημοσιοποιούν πληροφορίες για τις δρα-
στηριότητες τους σε κάθε χώρα στην οποία λειτουργούν. 

Η συνεργασία EPSU και ΜΚΟ ετοίμασε νέο ενισχυμένο
έγγραφο για τη διαδικασία φορολογίας από χώρα σε χώρα
μετά την έγκριση της Κοινοτικής Οδηγίας από το Ευρωκοι-
νοβούλιο ση διάρκεια της Προεδρίας της Μάλτας. 

Αναφέρεται στο κοινό έγγραφο ότι η αρχική πρόταση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής με ημερομηνία 12.4.2016 δεν ικανο-
ποιούσε τις προσδοκίες των πολιτών. Το Ευρωκοινοβούλιο

προέβη σε ουσιαστικές αλλαγές στην
προτεινόμενη νομοθεσία και οι πολί-
τες αναμένουν τώρα ότι τα κράτη
μέλη θα προχωρήσουν σε τροποποι-
ήσεις της αρχικής πρότασης εφαρμό-
ζοντας τις απόψεις του Ευρωκοινο-
βουλίου. Χωρίς τις αναγκαίες αυτές
αλλαγές η ΕΕ θα χάσει την ευκαιρία
να εφαρμόσει πραγματική φορολο-
γική διαφάνεια όχι μόνο στην Ευρώπη
αλλά σε διεθνή κλίμακα. 

Το κοινό έγγραφο καθορίζει τις
τρεις κύριες αλλαγές που πρέπει να
γίνουν στην κοινοτική νομοθεσία
ώστε να εφαρμόζεται πραγματική φο-
ρολογία από χώρα σε χώρα. 

Σύμφωνα με την αρχική πρόταση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι πολυε-
θνικές υποχρεούνται να δημοσιοποι-
ούν πληροφορίες για από χώρα σε
χώρα μόνο για τις δραστηριότητες
τους σε κράτη μέλη της ΕΕ και σε φο-
ρολογικούς παραδείσους που κατονο-

μάζονται. Το Ευρωκοινοβούλιο τροποποίησε αυτή την πρό-
νοια με την εισαγωγή απαίτησης όπως οι πολυεθνικές ανα-
κοινώνουν πληροφορίες και στοιχεία για κάθε χώρα στην
οποία δραστηριοποιούνται. Περιλήφθηκε όμως και πρόνοια
που επιτρέπει στις πολυεθνικές να αποφεύγουν την πλήρη
συμμόρφωση τους εάν εξασφαλίσουν εξαίρεση λόγω συμπε-
ρίληψης στα δημοσιευόμενα στοιχεία εμπορικά ευαίσθητων
πληροφοριών. Η πρόνοια ορίζει ότι θα πρέπει να επιτρέπεται
στις πολυεθνικές να αποφεύγουν τη δημοσιοποίηση τέτοιων
στοιχείων από οποιαδήποτε αρχή φορολογίας. Σύμφωνα με
την ίδια τροποποίηση που εισήγαγε το Ευρωκοινοβούλιο η
εξαίρεση θα παρέχεται σε ετήσια βάση. 

Οι συνεργαζόμενες οργανώσεις επιμένουν ότι οι πολυε-
θνικές πρέπει να δημοσιοποιούν στοιχεία για δραστηριότη-
τες τους σε οποιαδήποτε χώρα τόσο μέλος της ΕΕ όσο και σε
οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου και ζητούν να διαγρα-
φεί η πρόνοια για εξαίρεση. 

Απαιτούν επίσης οι συν εργαζόμενες οργανώσεις την ει-
σαγωγή στη νομοθεσία και υποχρέωσης των πολυεθνικών
να αποκαλύπτουν το σύνολο της οικονομικής τους δραστη-
ριότητας, τη δομή και τη φορολόγηση τους σε κάθε χώρα
στην οποία δραστηριοποιούνται.

Στην αρχική προτεινόμενη Οδηγία της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής υπήρχε επίσης πρόνοια για τη μη περίληψη στα δη-

μοσιοποιούμενα από τις πολυεθνικές στοιχεία του ενεργητι-
κού τους, των πωλήσεων και της ολότητας των θυγατρικών
τους και η πρόνοια αυτή επίσης απορρίπτεται από το Ευρω-
κοινοβούλιο και οι συνεργαζόμενες οργανώσεις συμφωνούν
με τη θέση του Ευρωκοινοβουλίου και επισημαίνουν ότι η
δημοσιοποίηση μη ολοκληρωμένων στοιχείων για τις δρα-
στηριότητες και το ενεργητικό των πολυεθνικών περιλαμ-
βανομένων και των θυγατρικών τους δεν επιτρέπει  πραγ-
ματική εκτίμηση των δραστηριοτήτων τους και του κατα-
βλητέου φόρου. Συνακόλουθα απαιτείται συμμόρφωση με
τις θέσεις του Ευρωκοινοβουλίου για την πλήρη δημοσιο-
ποίηση ων στοιχείων με πλήρη κατάλογο όλων των θυγα-
τρικών, του αριθμού των εργαζομένων τους, του πάγιου
ενεργητικού τους, των καθαρών κερδών τους, του οφειλό-
μενου και του καταβληθέντος φόρου. 

Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση δέχεται ως μεγάλα συγκροτήματα
εταιρειών όσα πραγματοποιούν τζίρο δραστηριοτήτων του-
λάχιστον 40 εκατομμυρίων  ευρώ το χρόνο. Και οι οργανώ-
σεις ζητούν το ίδιο όριο να ισχύει και για το θέμα της υπο-
χρέωσης για δημοσιοποίηση στοιχείων από χώρα σε χώρα.
Στην αρχική πρόταση της Επιτροπής καθορίζεται ως προ-
απαιτούμενο για την δημοσιοποίηση των στοιχείων το ετή-
σιο όριο τζίρου 750 εκατομμυρίων και το όριο αυτό  εξαιρεί
από την υποχρέωση της δημοσιοποίησης το 85 – 90 τοις
εκατό των πολυεθνικών.  Οι οργανώσεις επιμένουν στο αρ-
χικό όριο και δέχονται όπως αυτό μπορεί να τροποποιείται
μετά από πάροδο τεσσάρων χρόνων. n

Το Τμήμα Φορολογίας σας ενημερώνει ότι ηλεκτρο-
νικό μήνυμα που φέρει τα εξής χαρακτηριστικά:

Θέμα: «Ατομική επιστροφή φόρου εισοδήματος 2017 Δή-
λωση»

Αποστολέα: «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ»
Από την ηλεκτρονική διεύθυνση: “enquiry@ocean-

cash.com.my”
είναι επιβεβαιωμένο ανεπιθύμητο μήνυμα / spam mes-

sage και το Τμήμα Φορολογίας δεν φέρει καμία ευθύνη για
αυτό.

Εάν έχετε λάβει ηλεκτρονικό μήνυμα με τα πιο πάνω χα-
ρακτηριστικά, σας συνιστούμε να το διαγράψετε αμέσως
χωρίς να το επεξεργαστείτε. 

Ανακοίνωση Τμήματος Φορολογίας 
για ανεπιθύμητη αλληλογραφία
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ΝEΑ ΑπO τηΝ ΕυρωπΑϊΚH EΝωση
Έρευνα / Επιμέλεια:
Κυριάκος  Ανδρέου

Ενισχύει τους ελέγχους στα σύνορα 
η Ευρωπαϊκή  Ένωση

Κανονισμός Δουβλίνου: 
δίκαιη κατανομή των ευθυνών

Περιορισμό της πρόσβασης στα ευρωπαϊκά κονδύλια για
τις χώρες της ΕΕ που αρνούνται να συμμετάσχουν στο σύ-
στημα μετεγκατάστασης των αιτούντων άσυλο ζητούν οι ευ-
ρωβουλευτές. Η επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών του ΕΚ
υπερψήφισε το σχέδιο διαπραγματευτικής εντολής για το νέο
κανονισμό του Δουβλίνου, τον ακρογωνιαίο λίθο του ευρω-
παϊκού συστήματος ασύλου.

Οι χώρες άφιξης δεν θα είναι πλέον αυτόματα υπεύθυνες για τους αιτούντες άσυλο. Αντί-
θετα, η ανάθεση ευθύνης θα βασίζεται σε «γνήσιους δεσμούς» του αιτούντος άσυλο με ένα
κράτος μέλος, όπως πχ. η οικογένεια, η προηγούμενη κατοικία ή οι σπουδές.

Εάν δεν υπάρχουν τέτοιοι δεσμοί, οι αιτούντες άσυλο θα ανατίθενται αυτόματα σε ένα
κράτος μέλος της ΕΕ σύμφωνα με ένα σταθερά προκαθορισμένο ποσοστό καταμερισμού.
Αυτό θα γίνεται αμέσως μετά την καταγραφή τους στη χώρα άφιξης, τη διενέργεια των απα-
ραίτητων ελέγχων ασφαλείας και την ταχεία αξιολόγηση της επιλεξιμότητάς τους (κατά
πόσο πληρούν τις προϋποθέσεις για μετεγκατάσταση). Αυτό θα βοηθήσει τις χώρες πρώτης
γραμμής οι οποίες αναλαμβάνουν επί του παρόντος ένα δυσανάλογο μερίδιο των διεθνών
υποχρεώσεων της Ευρώπης σε ό,τι αφορά την προστασία των προσφύγων και θα επιταχύ-
νει τις διαδικασίες χορήγησης ασύλου.

Τα κράτη μέλη που δεν ακολουθούν τους κανόνες θα έρχονται αντιμέτωπα με τον κίν-
δυνο περιορισμού της πρόσβασής τους στα ευρωπαϊκά κονδύλια.

Το σχέδιο έκθεσης της εισηγήτριας Cecilia Wikström (Φιλελεύθεροι, Σουηδία) εγκρίθηκε
με 43 ψήφους υπέρ, 16 κατά και καμία αποχή. Το κείμενο αποτελεί τη διαπραγματευτική εν-
τολή του ΕΚ ενόψει της έναρξης των συνομιλιών με τα κράτη μέλη στο Συμβούλιο.

Η Ολομέλεια του ΕΚ θα κληθεί κατά τη σύνοδο Νοεμβρίου στο Στρασβούργο να δώσει
το πράσινο φως στην απόφαση της επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών για έναρξη των δια-
πραγματεύσεων με το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο δεν έχει ακόμη υιοθετήσει τη θέση του.

Ο κανονισμός του Δουβλίνου καθορίζει ποια χώρα της ΕΕ είναι υπεύθυνη για τη διεκπε-
ραίωση μιας αίτησης διεθνούς προστασίας. Το δικαίωμα υποβολής αίτησης για άσυλο περι-
λαμβάνεται στη συνθήκη της Γενεύης την οποία έχουν υπογράψει όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ
και η οποία έχει ενσωματωθεί στις ευρωπαϊκές Συνθήκες. Το σύστημα του Δουβλίνου ορίζει
τον τρόπο με τον οποίο οι χώρες της ΕΕ εκπληρώνουν αυτή την κοινή, διεθνή τους υπο-
χρέωση, καθώς και τον επιμερισμό της ευθύνης μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών για την
προστασία των ατόμων που την έχουν ανάγκη. n

Το ΕΚ ενέκρινε τη δημιουργία ενός κοινού ηλεκτρονικού συ-
στήματος που θα επιταχύνει τους ελέγχους στα εξωτερικά σύ-
νορα του χώρου Σένγκεν και θα καταγράφει όλους τους ταξι-
διώτες εκτός ΕΕ.

Το νέο σύστημα εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ) θα καταχωρεί τα στοι-
χεία των υπηκόων τρίτων χωρών, όπως όνομα, ταξιδιωτικό έγ-

γραφο, δακτυλικά αποτυπώματα, εικόνα προσώπου, ημερομηνία και σημείο εσόδου, εξόδου
ή άρνησης εισόδου στο χώρο Σένγκεν. Το σύστημα θα ισχύει τόσο για τους ταξιδιώτες που
χρειάζονται βίζα για να εισέλθουν στην ΕΕ όσο και για αυτούς που απαλλάσσονται από την
υποχρέωση θεώρησης. Θα αφορά τους ταξιδιώτες που διασχίζουν τα εξωτερικά σύνορα του
χώρου Σένγκεν και οι οποίοι έχουν γίνει δεκτοί για σύντομη διαμονή έως 90 ημερών.

Το νέο σύστημα θα διευκολύνει τον έλεγχο της τήρησης του μέγιστου επιτρεπόμενου δια-
στήματος παραμονής στην ΕΕ: 90 ημέρες σε οποιαδήποτε περίοδο διάρκειας 180 ημερών.

Το σύστημα θα αντικαταστήσει τη σφράγιση των διαβατηρίων και θα επιταχύνει κατ’
αυτόν τον τρόπο τη διαδικασία διέλευσης των συνόρων, διευκολύνοντας ταυτόχρονα την
ανίχνευση των παραβατών και των περιπτώσεων απάτης.

Τα δεδομένα των ταξιδιωτών θα αποθηκεύονται για τρία έτη ενώ στις περιπτώσεις των
ατόμων που παρατείνουν τη διαμονή τους πέραν των 90 ημερών θα αποθηκεύονται για πέντε
έτη. Τα δεδομένα που θα αποθηκεύονται στο νέο σύστημα θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για την πρόληψη, ανίχνευση και διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβα-
ρών αξιόποινων πράξεων.

Το νέο σύστημα θα καταχωρεί διάφορα δεδομένα και πληροφορίες στα οποία θα έχουν
πρόσβαση τα σημεία ελέγχου των εξωτερικών συνόρων. Στόχος είναι η πρόληψη της παρά-
νομης εισόδου ατόμων και η παρακολούθηση της διάρκειας παραμονής αυτών στους οποί-
ους εγκρίθηκε η είσοδος. Οι πληροφορίες που θα αποθηκεύονται στο νέο σύστημα θα είναι
προσβάσιμες στις αρχές των συνόρων και των αρχών έκδοσης βίζας. Πρόσβαση στα δεδο-
μένα θα έχει και η Europol.

Η διαχείριση του νέου συστήματος θα γίνει από τα κράτη μέλη της ΕΕ που εφαρμόζουν
πλήρως τους κανόνες του Σένγκεν. 

Ο κανονισμός, ο οποίος έχει ήδη συμφωνηθεί  με τα κράτη μέλη της ΕΕ, εγκρίθηκε με 477
ψήφους υπέρ, 139 κατά και 50 αποχές, ενώ αναμένεται να τεθεί σε ισχύ το 2020.

Η πρόταση για το νέο σύστημα εισόδου/εξόδου αποτελεί μέρος της δέσμης μέτρων περί
έξυπνων συνόρων που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Απρίλιο του 2016.

Το κόστος του νέου συστήματος εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 480 εκατομμύρια ευρώ. n

Μηδενική ανοχή στη σεξουαλική 
παρενόχληση και κακοποίηση

Το ΕΚ καταδικάζει απερίφραστα όλες τις μορφές σε-
ξουαλικής βίας, αποδοκιμάζει την ευκολία με την οποία
γίνονται ανεκτές οι πράξεις αυτές και ζητά τη δίωξη των
δραστών.

Το ΕΚ επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή να προωθήσει μια συνολική στρατη-
γική της ΕΕ και να υποβάλει πρόταση οδηγίας για την κα-

ταπολέμηση όλων των μορφών έμφυλης βίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής πα-
ρενόχλησης και της σεξουαλικής βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών.

Οι ευρωβουλευτές τονίζουν με το ψήφισμά τους ότι στις βασικές δράσεις για την κατα-
πολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης θα πρέπει να περιληφθούν η αντιμετώπιση των θε-
μάτων της ανεπαρκούς καταγγελίας και του κοινωνικού στιγματισμού, η καθιέρωση διαδι-
κασιών λογοδοσίας στον χώρο εργασίας, η ενεργός συμμετοχή ανδρών και αγοριών στην
πρόληψη της βίας και η δράση για την αντιμετώπιση αναδυόμενων μορφών βίας, π.χ. στον
κυβερνοχώρο.

Το ψήφισμα υιοθετήθηκε με 580 ψήφους υπέρ, 10 κατά και 27 αποχές.
Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τονίζουν ότι θα πρέπει να εξεταστούν επειγόν-

τως και ενδελεχώς τα πρόσφατα δημοσιεύματα των μέσων μαζικής ενημέρωσης σχετικά με
τη σεξουαλική παρενόχληση και κακοποίηση στο ΕΚ.

Ζητά επίσης από τα κράτη μέλη να εξετάσουν την κατάσταση στα εθνικά τους κοινοβού-
λιά και να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα.

Σύμφωνα με την έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης με τίτλο «Βία κατά των γυναικών »:

- μία στις τρεις γυναίκες έχει υποστεί σωματική ή σεξουαλική βία κατά την ενήλικη ζωή της
- σε ποσοστό έως 55 % οι γυναίκες στην ΕΕ έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση
- σύμφωνα με το 32 % του συνόλου των θυμάτων, ο δράστης ήταν ιεραρχικά ανώτερος, συ-

νάδελφος ή πελάτης
- το 75 % των γυναικών σε επαγγέλματα που απαιτούν προσόντα ή σε ανώτατες διευ-

θυντικές θέσεις έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση, όπως και το 61% των γυναικών
που απασχολούνται στον τομέα των υπηρεσιών

- το 20 % των νέων γυναικών (ηλικίας μεταξύ 18 και 29 ετών) στην ΕΕ των 28 έχουν υπο-
στεί παρενόχληση στο διαδίκτυο

- μία στις δέκα γυναίκες έχει υποστεί σεξουαλική παρενόχληση ή έχει πέσει θύμα ανεπι-
θύμητης παρακολούθησης με τη χρήση νέων τεχνολογιών. n

Στην αντιπολίτευση της Βενεζουέλας 
το βραβείο Ζαχάρωφ 2017

Στη Δημοκρατική αντιπολίτευση στη Βενεζουέλα απονέμεται
το Βραβείο Ζαχάρωφ 2017 για την Ελευθερία της Σκέψης, με
απόφαση του προέδρου Αντόνιο Ταγιάνι και των πολιτικών ομά-
δων του ΕΚ, στις 26 Οκτωβρίου.

Τα τελευταία χρόνια η Βενεζουέλα τελεί σε πολιτική κρίση. Το
κυβερνών κόμμα περιορίζει σταθερά το κράτος δικαίου και τη

συνταγματική τάξη, ενώ τον Μάρτιο του 2017 το Ανώτατο Δικαστήριο αφαίρεσε τη νομο-
θετική εξουσία από τη Εθνοσυνέλευση. Ο Julio Borges, πρόεδρος της, συνόψισε την κατά-
σταση στη Βενεζουέλα ως εξής: «Αυτό που ζούμε στη Βενεζουέλα δεν είναι απλώς μια πολι-
τική αντιπαράθεση. Είναι μια ζωτική, υπαρξιακή αντιπαράθεση σε θέματα αρχών».

Παράλληλα, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της οργάνωσης Foro Penal Venezolano
(Ποινικό Φόρουμ της Βενεζουέλας), μιας διακεκριμένης οργάνωσης ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων της Βενεζουέλας που παρέχει δωρεάν νομική συνδρομή σε όσους έχουν περιορισμέ-
νους οικονομικούς πόρους, οι πολιτικοί κρατούμενοι υπερβαίνουν τους εξακόσιους, ενώ
τεκμαίρεται ότι έχουν πέσει θύματα αυθαίρετης κράτησης, βασανισμών και επιθέσεων. Στους
πολιτικούς κρατούμενους συγκαταλέγονται διακεκριμένοι ηγέτες της αντιπολίτευσης.

Τον Ιούλιο, αφού είχε περάσει περισσότερα από τρία χρόνια φυλακισμένος, ο ηγέτης της
αντιπολίτευσης Leopoldo López τέθηκε προσωρινά σε κατ’ οίκον περιορισμό. Παρ’ όλα αυτά,
τον Αύγουστο του 2017 μεταφέρθηκε και πάλι στη φυλακή. Ένα άλλο επιφανές στέλεχος
της αντιπολίτευσης και πρώην δήμαρχος του Καράκας, ο Antonio Ledesma, βρίσκεται σε
κατ’ οίκον περιορισμό από το 2015. 

Από την αρχή του χρόνου, περισσότεροι από 130 αντιπολιτευόμενοι έχουν δολοφονηθεί
και περισσότεροι από 500 έχουν φυλακιστεί αυθαίρετα.

Η τελετή απονομής του βραβείου (και του χρηματικού ποσού των 50.000 ευρώ που το συ-
νοδεύει), θα πραγματοποιηθεί στις 13 Δεκεμβρίου, κατά τη συνεδρίαση της ολομέλειας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Το βραβείο Ζαχάρωφ για την ελευθερία της σκέψης απονέμεται κάθε χρόνο από το ΕΚ.
Ιδρύθηκε το 1988 για να τιμήσει άτομα ή οργανώσεις για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριώ

Οι υποψηφιότητες για το βραβείο Ζαχάρωφ προτείνονται από πολιτικές ομάδες ή ομάδες
τουλάχιστον 40 ευρωβουλευτών. Οι επιτροπές Εξωτερικών Υποθέσεων και Ανάπτυξης στη
συνέχεια ψηφίζουν για τους τρεις επιλαχόντες και, σε μεταγενέστερο στάδιο, η Διάσκεψη
των Προέδρων επιλέγει το πρόσωπο που θα τιμηθεί. n
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AπΟ την EλλΑδΑ κΑι τΟν υπΟλΟιπΟ KΟσμΟ

Η επανεκλογή ήταν πολύ εύκολη 
για τον Σίνζο Αμπε

Μετά τις εκλογές της περασμένης Κυριακής, η ια-
πωνική Βουλή αποτελείται κατά 80% από βουλευτές
σύμφωνους με μια συνταγματική αναθεώρηση που θα
προσέφερε στις ιαπωνικές ένοπλες δυνάμεις μεγαλύ-
τερα περιθώρια δράσης. Αυτό δεν σημαίνει ότι η ανα-
θεώρηση βρίσκεται προ των πυλών, καθώς ο επανε-
κλεγείς πρωθυπουργός Σίνζο Άμπε ζυγίζει τις αντι-
δράσεις του ιαπωνικού πληθυσμού αλλά και τη

δύσκολη συγκυρία στην οποία βρίσκεται η ασφάλεια στην περιοχή. 
Η εκλογική νίκη του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος, το οποίο μαζί με τον κυ-

βερνητικό εταίρο του διατήρησε την πλειοψηφία δύο τρίτων στην Κάτω Βουλή, οφείλεται
εν μέρει στo γεγονός ότι η κυβέρνηση Άμπε θεωρήθηκε επιλογή σταθερότητας, μετά το σοκ
που προξένησε το πέρασμα δύο βορειοκορεατικών διηπειρωτικών πυραύλων πάνω από την
ιαπωνική νήσο Χοκάιντο.

Όμως η αντανακλαστική καταφυγή στην θεωρούμενη ως ασφαλή επιλογή δεν ταυτίζεται
με τη συναίνεση στη συνταγματική αναθεώρηση. Το άρθρο 9 του ιαπωνικού συντάγματος
αναφέρει ότι η Ιαπωνία αποκηρύσσει τον πόλεμο ως μέσο επίλυσης των διεθνών διαφορών,
διάταξη που τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια ερμηνεύθηκε ως απαγόρευση ύπαρξης στρα-
τού και από το 1954 ερμηνεύεται ως άδεια για στρατιωτική δύναμη καθαρά αμυντικού χα-
ρακτήρα.

Για να ισχύσει η αναθεώρηση, μετά την ψηφοφορία στα δύο σώματα του Κοινοβουλίου
απαιτείται έγκριση σε δημοψήφισμα – μια δύσκολη μάχη που ο Άμπε, για την ώρα, δεν φαί-
νεται διατεθειμένος να δώσει. Ήταν χαρακτηριστική η δήλωσή του, μετεκλογικά, ότι η προ-
θεσμία του 2020, που είχε θέσει παλαιότερα για την αναθεώρηση, δεν ισχύει. Την ίδια στιγμή,
υποσχέθηκε να χειριστεί «με αποφασιστικότητα» τη Βόρεια Κορέα.

Καθώς ετοιμάζεται να υποδεχθεί στην Ιαπωνία τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ,
ο Αμπε θα προσπαθήσει, από τη μία πλευρά, να δημιουργήσει στους Ιάπωνες το αίσθημα της
ασφάλειας που δίνει η αμερικανική στρατιωτική ομπρέλα και, από την άλλη, να πείσει τον
προσκεκλημένο του να μην ανεβάσει περισσότερο τους τόνους. Τα πυρηνικά της Βόρειας
Κορέας δεν είναι βέβαιο ότι μπορούν να πλήξουν τις ΗΠΑ, είναι όμως απολύτως σίγουρο ότι
μπορούν να φθάσουν στο Τόκιο ή σε κάποιες από τις δεκάδες αμερικανικές βάσεις στην Ια-
πωνία. n

Ο Σι Τζινπίνγκ ο ισχυρότερος κινέζος
ηγέτης μετά τον Μάο 

Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας, το συ-
νέδριο του οποίου διεξάγεται κάθε πέντε χρό-
νια στο Πεκίνο, κατοχύρωσε το όνομα και την
ιδεολογία του Σι Τζινπίνγκ, ανυψώνοντάς τον
στο επίπεδο του ιδρυτή του ΚΚΚ, Μάο Τσε
Τουνγκ.

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε παμψηφεί η τροπο-
ποίηση του καταστατικού του Κόμματος, ώστε
να συμπεριληφθεί σε αυτό το όραμα του ισχυ-

ρού κινέζου ηγέτη, αυτό «των σκέψεων του Σι Τζινπίνγκ πάνω στον Σοσιαλισμό, με κινεζικά
χαρακτηριστικά για μια Νέα Εποχή».  Στο παρελθόν, μόνο η φιλοσοφία του Μάο είχε περι-
γραφεί ως «σκέψη».

Εκ πρώτης όψεως, η περιώνυμη «Σκέψη» φαίνεται αόριστη ρητορική, αλλά περιγράφει τα
κομμουνιστικά ιδεώδη του Σι σε 14 βασικές αρχές, που υπογραμμίζουν τον κυρίαρχο ρόλο
του Κομμουνιστικού Κόμματος σε κάθε πτυχή της ζωής, μαζί με μια δέσμευση για «πλήρη και
βαθειά μεταρρύθμιση».

Μιλώντας σε περισσότερους από 2.200 αντιπροσώπους , ο ίδιος ο Σι δήλωσε:
«Σήμερα περισσότερο από 1,3 δισεκατομμύρια Κινέζοι ζούμε με χαρά και ικανοποίηση.  Η

χώρα μας ακτινοβολεί με τεράστιο δυναμισμό.  Ο κινεζικός πολιτισμός μας διαπρέπει με δια-
χρονική λαμπρότητα και γοητεία.  Το κόμμα μας δείχνει ισχυρή, σταθερή και δυναμική ηγε-
σία.  Το σοσιαλιστικό μας σύστημα επιδεικνύει μεγάλη δύναμη και ζωτικότητα.  Ο κινεζικός
λαός και το κινεζικό έθνος αγκαλιάζουν λαμπρές προοπτικές».

«Ζώντας σε μια τόσο μεγάλη εποχή, είμαστε όλοι πιο σίγουροι και περήφανοι, και αισθα-
νόμαστε επίσης το μεγάλο βάρος της ευθύνης πάνω μας.  Πρέπει να έχουμε το θάρρος και
την αποφασιστικότητα να αξιοποιήσουμε τα ιστορικά επιτεύγματα του κινεζικού λαού  υπό
την ηγεσία του ΚΚΚ από γενιά σε γενιά, και να δημιουργήσουμε νέα επιτεύγματα που ται-
ριάζουν σε αυτή τη νέα εποχή», τόνισε ο Σι κλείνοντας το Συνέδριο. 

Με τη φράση «νέα εποχή», το Κόμμα αναγνωρίζει ότι αυτό είναι το τρίτο κεφάλαιο στην
ιστορία της σύγχρονης Κίνας.  Στο πρώτο, ο πρόεδρος Μάο ένωσε μια χώρα κατεστραμ-
μένη από τον εμφύλιο πόλεμο. Στο δεύτερο, ο Ρενγκ της εξασφάλισε τον πλούτο με άνοιγμα
της οικονομίας.  Η τρίτη εποχή του Σι υπόσχεται ακόμα μεγαλύτερη ενότητα και ευημερία,
με σιδηρά πειθαρχία στο εσωτερικό και προβολή μεγαλύτερης ισχύος διεθνώς. n

Η E.E. ετοιμάζει Plan B σε περίπτωση
σκληρού Brexit

Η προοπτική να μη σημειωθεί πρόοδος στις συνο-
μιλίες με τη Βρετανία στη Σύνοδο Κορυφής του Δε-
κεμβρίου, σε ότι αφορά τα ακανθώδη θέματα του δια-
ζυγίου, φαίνεται ότι διαγράφεται πλέον ως ρεαλι-
στική, καθώς οι 27 κυβερνήσεις της Ε.Ε. αρχίζουν να
ετοιμάζονται γι’ αυτό το ενδεχόμενο. Σύμφωνα με δη-
μοσιογραφικές πηγές οι 27 κυβερνήσεις αποφάσισαν
να ετοιμάσουν ένα εναλλακτικό σχέδιο για την περί-

πτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία με τη Βρετανία στα καίρια ζητήματα, όπως το οικονο-
μικό κόστος του διαζυγίου, τα δικαιώματα των αποδήμων και τα σύνορα με τη Βόρεια Ιρ-
λανδία. Οι επόμενες επτά εβδομάδες είναι κρίσιμες για τις σχετικές συνομιλίες, καθώς η Ε.Ε.
έχει θέσει την πρόοδο σε αυτά τα θέματα ως όρο για την έναρξη συνομιλιών επί των μελ-
λοντικών εμπορικών σχέσεων των δύο πλευρών στη μετά Brexit εποχή.

Η απόφαση ελήφθη στη συνάντηση που είχε αρχικά σχεδιαστεί για την έναρξη των σχε-
τικών συνομιλιών, αλλά την περασμένη εβδομάδα οι ηγέτες της Ε.Ε. δήλωσαν κατηγορη-
ματικά στη Βρετανίδα πρωθυπουργό Τερέζα Μέι ότι πρέπει πρώτα να διασαφηνίσει σε τι
ποσό ορίζει η Βρετανία τις οικονομικές της υποχρεώσεις προς τον κοινοτικό προϋπολογι-
σμό. Για την Ε.Ε. το ύψος του ποσού φτάνει στα 60 δισ. ευρώ, αλλά μέχρι στιγμής η Βρετα-
νία προσφέρει πολύ λιγότερα.

Προκειμένου, πάντως, να δώσουν στο Λονδίνο την ευκαιρία να βελτιώσει την προσφορά
του, οι 27 ηγέτες υπόσχονται παράλληλα να αρχίσουν τις εσωτερικές ετοιμασίες για τη με-
ταβατική περίοδο και τις μελλοντικές σχέσεις τους με τη Βρετανία. Εν ολίγοις, σκοπεύουν
να είναι έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα, συμπεριλαμβανομένης και της πιθανότητας να έχει
επιτευχθεί επαρκής πρόοδος, ώστε να αρχίσουν σύντομα οι συνομιλίες για τις μελλοντικές
διμερείς εμπορικές σχέσεις.

Ο Αϊβαν Ρότζερς, πρώην πρέσβης της Βρετανίας στην Ε.Ε., που σημειωτέον έχει αποχω-
ρήσει από τη διαπραγματευτική ομάδα της κ. Μέι, λαμβάνοντας αποστάσεις από τη στρα-
τηγική της, σκιαγραφεί ένα άκρως απαισιόδοξο σενάριο για τη Σύνοδο Κορυφής του 
Δεκεμβρίου. Εν μέσω έντονων διεργασιών στο βρετανικό Κοινοβούλιο, ο κ. Ρότζερς προ-
έβλεψε κατάρρευση των συνομιλιών στο τέλος του έτους ή στις αρχές του επομένου, αν η 
κ. Μέι αρνηθεί να καταβάλει το ποσό που απαιτεί η Ε.Ε. ως αντάλλαγμα για τη μεταβατική
περίοδο. n

Ε.Ε. και ΗΠΑ στηρίζουν Μαδρίτη 
στην κρίση με Καταλονία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση «δεν έχει ανάγκη από άλλες ρωγ-
μές, άλλα ρήγματα» δήλωσε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής Ζαν Κλοντ Γιούνκερ αντιδρώντας με αυτόν τον
τρόπο στην κήρυξη ανεξαρτησίας από την Καταλονία.

Στο ίδιο πνεύμα και οι δηλώσεις του προέδρου του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ ο οποίος ση-
μείωσε ότι η απόφαση του καταλανικού κοινοβουλίου

«δεν αλλάζει τίποτα». Η Ε.Ε. θα διαπραγματεύεται μόνο με την κεντρική κυβέρνηση στη
Μαδρίτη, πρόσθεσε χαρακτηριστικά. 

«Δεν είναι απαραίτητο να εμπλακούμε σε αυτήν τη διαμάχη στο εσωτερικό της Ισπανίας
όμως δεν θέλω αύριο η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποτελείται από 95 κράτη μέλη» είπε σε δη-
μοσιογράφους ο Γιούνκερ, που βρίσκεται στη Γαλλική Γουιάνα μαζί με τον πρόεδρο της Γαλ-
λίας, Εμανουέλ Μακρόν. Ο Γάλλος πρόεδρος διαβεβαίωσε επίσης τον Ισπανό πρωθυπουργό
Μαριάνο Ραχόι για την «πλήρη στήριξη» που του παρέχει, προκειμένου «να γίνει σεβαστό»
το κράτος Δικαίου στην Ισπανία. 

Στο μεταξύ, από την πλευρά του, το Βερολίνο ανακοίνωσε ότι δεν αναγνωρίζει την κήρυξη
της ανεξαρτησίας της Καταλονίας, σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο τύπου της καγκελαρίου
Άνγκελα Μέρκελ.

«Η γερμανική κυβέρνηση παρακολουθεί με ανησυχία την επιδείνωση της κατάστασης
στην Καταλονία. Η εθνική κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα της Ισπανίας είναι και πα-
ραμένουν απρόσβλητες», επομένως, η κυβέρνηση «δεν αναγνωρίζει αυτού του είδους την
ανακήρυξη ανεξαρτησίας» τόνισε σε μήνυμά του στο Twitter ο Στέφεν Ζάιμπερτ. «Η κυβέρ-
νηση στηρίζει τη σαφή θέση του πρωθυπουργού της Ισπανίας στη βούλησή του να εγγυη-
θεί και να αποκαταστήσει τη συνταγματική τάξη» συνέχισε ο Γερμανός αξιωματούχος».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η βρετανική κυβέρνηση, η οποία γνωστοποίησε ότι
δεν θα αναγνωρίσει τη μονομερή κήρυξη της ανεξαρτησίας από την Καταλονία, διατυπώ-
νοντας τη βούλησή της για τη «διαφύλαξη της ενότητας της Ισπανίας».

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ εν τω μεταξύ, σε ανακοίνωσή του, χαρακτηρίζει την
Καταλονία αναπόσπαστο τμήμα («integral part») της Ισπανίας. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέ-
φρασε ακόμα την πλήρη στήριξή του στα μέτρα που έλαβε η Μαδρίτη ώστε να διατηρήσει
την Ισπανία «δυνατή και ενωμένη», δηλαδή στην αναστολή του αυτοδιοίκητου της Κατα-
λονίας που ψήφισε η ισπανική Γερουσία. n
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ KAI EΠIΣTHMH

Σε συνεργασία του Τμήματος Ηλεκτρομη-
χανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Μεταφορών και του Τμήματος Τεχνολογι-
κής Ανάπτυξης του Αρχηγείου Αστυνομίας,
η Κύπρος προχώρησε στην εφαρμογή της
υπηρεσίας “eCall”.

Πρόκειται για υπηρεσία που αφορά στην
άμεση ειδοποίηση του καταλληλότερου Κέν-
τρου Διαχείρισης Κλήσεων Έκτακτης Ανάγ-
κης (PSAP), μέσω των υφιστάμενων δικτύων

κινητής τηλεφωνίας καλώντας τον ευρω-
παϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, σε πε-
ρίπτωση σοβαρού οδικού ατυχήματος. Στο
PSAP μεταφέρονται αυτόματα πληροφορίες
που αφορούν στη θέση και την κατεύθυνση
του οχήματος που εμπλέκεται στο δυστύ-
χημα, το είδος του οχήματος καθώς και τον
τύπο καυσίμων που χρησιμοποιεί. Μετά τη
μεταφορά των δεδομένων, ο χειριστής στο
PSAP μπορεί να μιλήσει με τους επιβαίνον-
τες στο όχημα.

Σύμφωνα με την απόφαση 585/2014 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρω-
παϊκού Συμβουλίου, όλα τα κράτη μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) είναι υποχρεω-
μένα να αναπτύξουν τις κατάλληλες και
αναγκαίες υποδομές για την εναρμονισμένη
εφαρμογή της πανευρωπαϊκής υπηρεσίας
“eCall” μέχρι την 1η Οκτωβρίου, 2017, περι-

λαμβανομένων των δοκιμών και ελέγχων
συμμόρφωσης.

Μέσω της εφαρμογής της υπηρεσίας
“eCall” προσδοκάται ότι, λόγω της μείωσης
του χρόνου απόκρισης των υπηρεσιών έκτα-
κτης ανάγκης, θα μειωθεί ο αριθμός των αν-
θρώπινων απωλειών στην EE, καθώς και η
σοβαρότητα των τραυματισμών από τροχαία
ατυχήματα. Με τη διαλειτουργική υπηρεσία
“eCall” σε όλη την ΕΕ, προσδοκάται επίσης
ότι θα εξοικονομηθούν κοινωνικοί πόροι,
χάρη στη βελτιωμένη διαχείριση συμβάντων
και στον περιορισμό της κυκλοφοριακής
συμφόρησης και των παράπλευρων ατυχη-
μάτων. Σημειώνεται ότι η εγκατάσταση συ-
σκευών “eCall” σε καινούριας κατασκευής
οχήματα θα είναι υποχρεωτική στα κράτη
μέλη της ΕΕ από την 31η Μαρτίου 2018.

Η υλοποίηση της υπηρεσίας «eCall» στην

Κύπρο ολοκληρώθηκε εντός Σεπτεμβρίου
2017, περιλαμβανομένων και των ελέγχων
συμμόρφωσης, καθιστώντας την Κύπρο,
μόλις το δεύτερο κράτος μέλος που έχει ολο-
κληρώσει τόσο την εγκατάσταση των σχετι-
κών υποδομών, όσο και τη διενέργεια των
ελέγχων συμμόρφωσης.

Το Κέντρο Διαχείρισης Κλήσεως Εκτά-
κτου Ανάγκης (PSAP), για τον χειρισμό των
κλήσεων “eCall”, είναι εγκατεστημένο στο
Κέντρο Ελέγχου Μηνυμάτων του Αρχηγείου
Αστυνομίας, το οποίο έχει αναβαθμιστεί κα-
τάλληλα. Ακόμα ένα εφεδρικό PSAP για την
υπηρεσία “eCall” έχει εγκατασταθεί στη νέα
Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 50%
από το ανταγωνιστικό πρόγραμμα i-HeERO
της Διευκόλυνσης Συνδέοντας της Ευρώπη
(CEF, TEN-T). n

Η Κύπρος το 2ο κράτος μέλος της ΕΕ που εφαρμόζει την υπηρεσία “eCall”

Η καθιερωμένη ετήσια έκθεση τέχνης
Salon d' Automne που παρουσιάζεται στο
Παρίσι για πάνω από εκατό χρόνια συμμετέ-
χει φέτος στις πολιτιστικές εκδηλώσεις
«Πάφος Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευ-
ρώπης 2017». Στη φετινή έκθεση Salon d'
Automne παρουσιάστηκαν μεταξύ της 12ης
και της 15ης Οκτωβρίου σημαντικά έργα της
παγκόσμιας καλλιτεχνικής παραγωγής σε ει-
δικά διαρρυθμισμένο χώρο που βρίσκεται
στη λεωφόρο Ηλυσίων, στο κέντρο του Πα-
ρισιού.

Πιο συγκεκριμένα, μετά από πρωτοβουλία
της Michèle Ansermet-Papadopoulos,
Γαλλο-ελβετίδας ζωγράφου, η οποία ζει και
εργάζεται στην Πάφο τα τελευταία 33 χρό-

νια, το Salon d' Automne συνέδεσε την φε-
τινή του εκδήλωση με την Πάφο. Σε συνερ-
γασία με τις κυπριακές Αρχές και το Γαλλικό
Ινστιτούτο Κύπρου καθώς και ιδιωτικούς χο-

ρηγούς κατέστη δυνατή η επιλογή έργων 72
καλλιτεχνών που εξέθεσαν στο Παρίσι και
των οποίων τα έργα θα μεταφερθούν στην
Κύπρο για κοινή έκθεση με Κύπριους καλλι-
τέχνες.

Η έκθεση στην Κύπρο θα εστιάζει στο
σύμβολο του δίπτυχου, το οποίο συμβολίζει
δύο οντότητες που δημιουργούν ένα σύ-
νολο. Συμβολικά γίνεται αναφορά στην ελ-
πίδα για ειρήνη και επανένωση της Κύπρου,
όπως αναφέρει η ίδια η Michèle Ansermet-
Papadopoulos στον πρόλογο της που δημο-
σιεύθηκε στον κατάλογο της έκθεσης του
Παρισιού.

Στην έκθεση της Κύπρου ο Ε/Κ καλλιτέ-
χνης Ανδρέας Χαραλαμπίδης και ο Τ/Κ Asik

Mène θα δημιουργήσουν ένα κοινό δίπτυχο.
Παράλληλα, συνολικά 30 Κύπριοι καλλιτέ-
χνες – 20 Ελληνοκύπριοι και 10 Τουρκοκύ-
πριοι – θα εκθέσουν τα έργα τους με τους 72
ξένους καλλιτέχνες.

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στην Πάφο
και την Κάτω Πάφο, σε δύο διαφορετικές το-
ποθεσίες, με δύο διαφορετικές τελετές εγ-
καινίων. Την 1η Δεκεμβρίου 2017 στην γκα-
λερί Εν Πλω, και στις 5 Δεκεμβρίου στην
γκαλερί Παλιά Ηλεκτρική. 

Εξάλλου, κατά το 2018 πάντοτε κάτω από
τη σημαία του «Πάφος 2017» δύο εκθέσεις
θα πραγματοποιηθούν στη Λεμεσό και τη
Λευκωσία, στην γκαλερί ΣΥΛΛΟΓΗ. n

Έκθεση τέχνης από το Παρίσι στην «Πάφο 2017»

Κυριακή 12 Νοεμβρίου Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων
Αναμετάδοση της αριστουργηματικής παράστασης με την

εκπληκτική χορογραφία του Christopher Wheeldon και τη
συναρπαστική μουσική του   Joby Talbot. Ένα γνήσιο μπα-
λέτο στο πνεύμα του αγαπημένου κλασικού παιδικού βι-
βλίου του    Lewis Carroll.
Σάββατο 18 Νοεμβρίου The Exterminating Angel

Αναμετάδοση της βραβευμένης ταινίας του Luis Bunuel
που βασίζεται  σε σενάριο του Bunuel και του  Luis Alcoriza.
Πρωταγωνιστούν οι Audrey Luna, Amanda Echalaz, Sally
Matthews, Sophie Bevan, Alice Coote κ.α. Σε σκηνοθεσία
Tom Cairns και διεύθυνση του omas Ades. 

Κυριακή 26 Νοεμβρίου  Στον Κόσμο του Μίκη Θεοδωράκη  
Χαρακτηρισμένη  ως η «φωνή του Μίκη Θεοδωράκη από τη νέα γενιά» η Μπέττυ Χαρ-

λαύτη και ο πιανίστας Γιάννης Μπελώνης συμπράτ-
τουν με τη Χορωδία Εμμέλεια υπό τη μαέστρο Ελένη
Κυπριανού, σε ένα αφιέρωμα στο μεγάλο μουσουργό.
Οι δυο καλλιτέχνες βρίσκονται σταθερά κοντά στο
συνθέτη και την Ορχήστρα του ερμηνεύοντας το
έργο του σε Ελλάδα, Ευρώπη και Αμερική. Πρό-
σφατα κυκλοφόρησε ο δίσκος τους με τραγούδια του
συνθέτη, ο οποίος ηχογραφήθηκε με την Ορχήστρα

Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ. 
Πέμπτη 30 Νοεμβρίου The Magical World of Operetta

Οι διεθνούς φήμης μουσικοί Irina Kirilova στο πιάνο (Κονσερβατόριο Μόσχας) και οι σο-
λίστες  της Helicon Opera, Michael Golovushkin (μπάσος) και Darya Davydova (λυρική σο-
πράνο) παρουσιάζουν στο κοινό της Κύπρου το «Θαυμαστό Κόσμο της Οπερέτας». n

Εκλεκτά μουσικά έργα 
στο Ριάλτο το Νοέμβριο 



ΓΙΑ ΤΟΝ ΕλΕYθΕΡO σΑσ χΡOΝΟ

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

Σταυρόλεξο
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Αρχαίο όνομα – Αρχή … Σταυρόλεξου.
2. Ο πόλεμος μεταξύ Ρώσων και συνασπισμού Άγ-
γλων, Γάλλων και Τούρκων.
3. … του Θεού: συμβολική ονομασία του Χριστού –
Χαρακτηρίζεται από προκλητικότητα και αυθάδεια.
4. Κόρη του Ουρανού και της Γης (μυθολ.) – «…
Κρόιτσερ»: νουβέλα του Τολστόϊ.
5. Το σύμβολο του χημικού στοιχείου ίνδιο – Από το
όνομα της περίφημης «Τζοκόντα» - Η πολύ λεπτή
κλωστή.
6. Βασιλιάς της Φρυγίας που λάτρευε το χρυσάφι –
Αληθινός, γνήσιος.
7. Ερωτηματική αντωνυμία – Σύνολο τεσσάρων όμοιων πραγμάτων.
8. Αφρικανικός λαός που ζει στη Νότια Γκάνα – Συμπερασματικός σύνδεσμος.
9. Κατάλογοι προσώπων ή πραγμάτων – Γαλλικό σύμφωνο.
10. Ο αρχέγονος ωκεανός στην αιγυπτιακή μυθολογία – «Τζέιν …: μυθιστόρημα της Σαρλότ
Μπροντέ – Πρόθεση.
11. «Η … και το χρήμα»: διήγημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη – Αρχαίος δήμος της Αθή-
νας.
12. … Νεύτων: ΄Αγγλος φυσικός – Αρχαία πολιορκητική μηχανή.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Τζουζέπε …: από τους πρωτεργάτες της ενοποίησης της Ιταλίας.
2. Είναι ο Σερζ Σαρκισιάν – Αρχαίο … πρόβατο.
3. … Νικολακοπούλου: γνωστή στιχουργός – Ομοιογενές μείγμα που σχετίζεται με την ανά-
μειξη δύο ή περισσοτέρων ουσιών.
4. Λατινικό … «αγαπώ» - Ξύλο άριστης ποιότητας – Αρχή και τέλος σε κάθε … ημέρα.
5. Έλληνας χαράκτης – Λάο …: Κινέζος φιλόσοφος.
6. Οπτικά αριθμός – Ζωντανό πλάσμα – Αρχαία πόλη της Κύπρου.
7. Νησί της Ιαπωνίας – Το όνομα βασιλιάδων της Δανίας.
8. Οριστική αντωνυμία (αντίστρ.) – Γιός της Αφροδίτης – Δορυφόροι του … «Π».
9. «Ελεγεία και …»: ποιητική συλλογή του Κώστα Καρυωτάκη – Αρχικά Ευρωπαϊκού Ινστι-
τούτου.
10. … Νέγκρα: γαλλικό μουσικό συγκρότημα – Συντομογραφία σημαντικού τμήματος του
Υπουργείου Οικονομικών.
11. Η κεντρική έννοια της σινικής θρησκείας – Όνομα αγίων της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Oι λύσεις στη σελίδα 14
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ΙΣΤΟΡΙΑ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ
Λωζάννη 1923: Διαχρονικές προσεγγίσεις
και εκτιμήσεις

Η συνθήκη της Λω-
ζάννης υπήρξε κορυ-
φαίο διπλωματικό γεγο-
νός και διεθνής σύμ-
βαση που ρύθμισε τα
σύνορα και τις σχέσεις
Ελλάδος-Τουρκίας και
άλλων κρατών της Ανα-
τολικής Ευρώπης και

της Μέσης Ανατολής. Ουσιαστικά τερμάτισε
οριστικά τον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο, και ιδι-
αίτερα την ελληνοτουρκική σύρραξη στη
Μικρά Ασία. Παρά τις συνεχείς τουρκικές
υπονομεύσεις και παραβιάσεις της συνθή-
κης, χάρη στην ελληνική ανοχή και προσπά-
θεια, παρέμεινε το βασικό πλαίσιο καλής γει-
τονίας και συνεργασίας ανάμεσα στα δύο
όμορα κράτη, που μοιράζονται χερσαία και
θαλάσσια σύνορα. 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
ΚΑΖΟΥΟ ΙΣΙΓΚΟΥΡΟ
Τα απομεινάρια μιας
μέρας

Ο Καζούο Ισιγκούρο
(Βραβείο Νόμπελ Λο-
γοτεχνίας 2017) ζωγρα-
φίζει το συγκινητικό
πορτρέτο του Στίβενς,
του τέλειου μπάτλερ,

και του κόσμου του, που ξεθωριάζει στον
απόηχο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Στί-
βενς, ύστερα από δεκαετίες υπηρεσίας στο
Ντάρλινγκτον Χολ, μόνος στην αγγλική
ύπαιθρο, ξεκινά ένα ταξίδι στο παρελθόν για
να καθησυχάσει τον εαυτό του ότι έχει υπη-
ρετήσει την ανθρωπότητα προσφέροντας τις
υπηρεσίες του στον «μεγάλου ηθικού ανα-
στήματος τζέντλεμαν» Λόρδο Ντάρλινγ-
κτον. Νέα μετάφραση και έκδοση για το
βραβευμένο με Booker (1989) μυθιστόρημα.

ΔΟΚΙΜΙΟ
Janusz KorczaK
Το δικαίωμα του παιδιού στον σεβασμό

Ο Γιάνους Κόρτσακ
Πολωνοεβραίος παιδία-
τρος, παιδαγωγός, συγ-
γραφέας, δημοσιογρά-
φος, κοινωνικός ακτιβι-
στής, με συγγραφική
κληρονομιά περισσό-
τερα από 20 βιβλία και
πάνω από 1.400 κείμενα

δημοσιευμένα σε εφημερίδες και περιοδικά,
θεωρείται σήμερα πρόδρομος της υπεράσπι-
σης των δικαιωμάτων του παιδιού, καθώς οι
πρωτοποριακές μέθοδοι διαπαιδαγώγησης
που εφάρμοζε επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό
τη σύνταξη της Σύμβασης για τα Δικαιώ-
ματα του Παιδιού. Το δοκίμιο αυτό, που με-
ταφέρεται για πρώτη φορά στα ελληνικά,
γράφτηκε το 1928 και συμπυκνώνει και απο-
τυπώνει ολόκληρου το έργο του. n

Για τους βιβλιόφιλους

Ηεξέλιξη της γλώσσας και της επι-
στήμης που περιγράφει την γλώσσα
επιβάλλει και την έκδοση μιας νέα

γραμματικής, ανάφερε ο ομότιμος καθηγη-
τής του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος
Μπαμπινιώτης σε συνέντευξη του σε Αθη-
ναϊκή εφημερίδα όταν  ρωτήθηκε για το νέο
του βιβλίο «Σύγχρονη Σχολική Γραμματική
για όλους». 

Πρόσθεσε ο επιφανής
γλωσσολόγος καθηγη-
τής ότι η γραμματική
Τριανταφυλλίδη που
αποτελεί σταθμό στην
περιγραφή της ελληνι-
κής γλώσσας εκδόθηκε
το 1940 και από τότε
έχουν εδραιωθεί αλλα-
γές στη γλώσσα. Ως κύ-
ριες αλλαγές  χαρακτή-
ρισε την καθιέρωση της
δημοτικής και την αλ-
λαγή στην επιστημο-
νική ανάλυση της
γλώσσας.  

Στο νέο του βιβλίο ο
Γεώργιος Μπαμπινιώ-
της αξιοποιεί τα σύγ-
χρονα δεδομένα της γλωσσικής επιστήμης
με τρόπο που γίνονται κατανοητά στον ανα-
γνώστη, κάτι που δεν γινόταν  στα λεξικά
του  τα οποία δεν καλύπτουν το μηχανισμό
που γεννά η γλώσσα, τη σύνταξη και τη
γραμματική. Στη νέα γραμματική του δεν
καλύπτονται μόνο οι κλίσεις των ονομάτων
και ρημάτων και γι’ αυτό βασίζεται στη σύν-
ταξη που είναι η ραχοκοκαλιά της γλώσσας.  

Στη Σύγχρονη Γραμματική του Γεωργίου
Μπαμπινιώτη προβάλλονται τα ισχύοντα
σήμερα απαλλαγμένα από μεγάλο φόρτο
ορολογίας  και αποτελεί βιβλίο αναφοράς
για σχολική χρήση στη δευτεροβάθμια εκ-
παίδευση και ο καθηγητής Μπαμπινιώτης

προσδοκά ότι η γραμματική του θα αποτε-
λέσει το διάδοχο της γραμματικής Τριαντα-
φυλλίδη. 

Σε ερώτηση γιατί η γραμματική του απευ-
θύνεται σε όλους ο καθηγητής αναφέρει ότι
το θέμα της γλώσσας είναι θέμα που αφορά
όλους γιατί όπως έλεγε ό μέγας διδάσκαλος
του έθνους Αδαμάντιος  Κοραής δεν υπάρχει

πιο δημοκρατικός θεσμός
από τη γλώσσα, στην
οποία όλοι έχουν  ίσα δι-
καιώματα. 

Παρατηρεί συγκεκρι-
μένα ο συγγραφέας: Το
θέμα της γλώσσας είναι
κατάκτηση, απόκτημα,
δικαίωμα, προνόμιο
όλων. Μια καλλιεργη-
μένη γλώσσα,  όπως η
ελληνική, δίνει στον ομι-
λητή πολλές δυνατότη-
τες με τις διαφοροποι-
ήσεις που του προσφέρει
όπως για παράδειγμα
«μιλάω προσεκτικά» ή
«μιλάω με προσοχή» ή
ακόμα «μιλάω με το να
προσέχω». 

Οι πολυμορφίες αυτές, όπως το «γρά-
φανε» ή «έγραφαν» έχουν  ήδη νομιμοποι-
ηθεί στη χρήση της γλώσσας και αποτελούν
ευλογία  για το χρήστη της και το μελετητή
της. 

Ο Γεώργιος  Μπαμπινιώτης επισημαίνει
ότι με τη σύγχρονη γραμματική του απαλ-
λάσσει από την υποχρέωση για υπερβολικό
φορμαλισμό και τυποκρατία που επέβαλλαν
οι παλαιότερες γραμματικές. Προωθεί τη με-
τακίνηση από τον άκρατο φορμαλισμό στην
ουσία της γλώσσας, σε μια άλλη θέαση των
συντακτικών και γραμματικών δομών για
λειτουργικότερη επικοινωνία και δημιουρ-
γία. n

Η Σύγχρονη Γραμματική Μπαμπινιώτη
διάδοχος  της Γραμματικής Τριανταφυλλίδη
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Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ. 13

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρε-
σίας Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ)
του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου,

Βιομηχανίας και Τουρισμού, τα πιο κάτω
προϊόντα που κοινοποιήθηκαν από το σύ-
στημα GRAS-RAPEX της ΕΕ παρουσιάζουν
κίνδυνο για την υγεία και ασφάλειά τους. Τα
προϊόντα αυτά εντοπίστηκαν για πρώτη
φορά στις αγορές διαφόρων κρατών μελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνέχεια
κοινοποιήθηκαν στο Σύστημα.

Οι καταναλωτές μπορούν να ενημερω-
θούν για τα επικίνδυνα προϊόντα στην ιστο-
σελίδα της ΥΠΚ στη διεύθυνση www.consu-
mer.gov.cy.

Τέσσερα (4) από τα προϊόντα, έχουν εντο-
πιστεί αρχικά από την ΥΠΚ στην αγορά της
Κύπρου (χωρίς να έχουν προηγουμένως εν-
τοπιστεί στις άλλες χώρες μέλη) και έχουν
κοινοποιηθεί στο σύστημα Gras-Rapex.

1. Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας JOMA
SPORT, χώρα κατασκευής Κίνα. Κίνδυνος

στραγγαλισμού
και τραυματι-
σμού από την
παρουσία κορ-
δονιών στην πε-
ριοχή του λαι-

μού και της μέσης του ενδύματος.
2. Παιδικό μπικίνι, μάρκας Sweet Secret,

χώρα κατασκευής Κίνα. Κίνδυνος τραυματι-
σμού από την παρου-
σία κορδονιών που δέ-
νουν στο πίσω μέρος
του ενδύματος. Γνω-
στοποιήθηκε στο σύ-
στημα από την Κύπρο.
Εντοπίστηκε στα κα-

ταστήματα SIROCCO STORES LTD και έχει
αποσυρθεί από την αγορά έτσι ώστε να μην
τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών.

3. Καδένα στήριξης πιπί-
λας, μάρκας Badabulle, χώρα
κατασκευής Γαλλία. Κίνδυνος
πνιγμού ή ασφυξίας σε περί-
πτωση κατάποσης ή αναρρό-
φησης από την μύτη των μι-
κρών κομματιών που απο-
σπούνται από το προϊόν.

4. Παιδικό μπικίνι,
μάρκας Power Flower,
χώρα κατασκευής Κίνα.
Κίνδυνος τραυματι-
σμού από την παρουσία
κορδονιών που δένουν

στο πίσω μέρος του ενδύματος. Γνωστοποι-
ήθηκε στο σύστημα από την Κύπρο. Εντοπί-
στηκε στα καταστήματα SIROCCO STORES
LTD και έχει αποσυρθεί από την αγορά έτσι
ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια
των παιδιών.

5. Παιδικό μπικίνι, μάρκας Power Flower,
χώρα κατασκευής Κίνα.
Κίνδυνος τραυματισμού
από την παρουσία κορ-
δονιών που δένουν στο
πίσω μέρος του ενδύμα-
τος. Γνωστοποιήθηκε
στο σύστημα από την
Κύπρο. Εντοπίστηκε

στα καταστήματα SIROCCO STORES LTD
και έχει αποσυρθεί από την αγορά έτσι ώστε
να μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των
παιδιών.

6. Παιδικό φούτερ, μάρκας BE BOARD,
χώρα κατασκευής Μπανγκλαντές.  Κίνδυνος

στραγγαλισμού από την
παρουσία κορδονιών
στην περιοχή της κου-
κούλας του ενδύματος.
Γνωστοποιήθηκε στο
σύστημα από την
Κύπρο. Εντοπίστηκε
στο κατάστημα EMPO-

RIO CENTRE και έχει αποσυρθεί από την
αγορά έτσι ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η
ασφάλεια των παιδιών.

7. Παιδικό ποδήλατο, μάρκας Polymobil /
Disney, χώρα κατα-
σκευής Ταϊβάν. Κίνδυ-
νος τραυματισμού από
πιθανή πτώση του παι-
διού λόγω αστάθειας
του ποδηλάτου.

8. Παιδικό ποδήλατο, μάρκας Galaxy,
χώρα κατασκευής
Κίνα. Κίνδυνος τραυ-
ματισμού από πιθανή
πτώση του παιδιού
λόγω αστάθειας του
ποδηλάτου.

9. Μελάνι για δερματοστι-
ξία, μάρκας Eternal Ink, με
χώρα κατασκευής  Ηνωμένες
Πολιτείες. Χημικός κίνδυνος
από την παρουσία υψηλής
συγκέντρωσης καρκινογόνων
αρωματικών αμίνων στο με-
λάνι.

10. Φαντεζί αναπτήρες σε μορφή πιστο-
λιού, μάρκας Lock, χώρα κατασκευής Κίνα.

Κίνδυνος πυρκαγιάς και
εγκαυμάτων λόγω του
ότι είναι ελκυστικοί στα
παιδιά και μπορεί να
εκληφθούν σαν παιχνί-

δια.
11. Παιχνίδι κουδουνίστρα, μάρκας HEI-

MESS, χώρα κατα-
σκευής Γερμανία. Κίν-
δυνος πνιγμού λόγω
μειωμένης αντοχής, με
αποτέλεσμα να σπάει
και να απελευθερώνει
μικρά κομμάτια τα
οποία δύναται να κατα-

ποθούν από μικρά παιδιά.
12. Παιδικό παντελόνι,

μάρκας Cool kids, χώρα
κατασκευής Τουρκία.
Κίνδυνος τραυματισμού
από την παρουσία κορ-
δονιών στην περιοχή της
μέσης του ενδύματος.

13. Παιχνίδι κουδουνίστρα, μάρκας BRIO,
χώρα κατασκευής
Κίνα. Κίνδυνος πνιγ-
μού λόγω μειωμένης
αντοχής, με αποτέλε-
σμα να σπάει και να
απελευθερώνει μικρά

κομμάτια τα οποία δύναται να καταποθούν

από μικρά παιδιά.
14. Παιχνίδι κούκλα,

άγνωστης μάρκας, χώρα
κατασκευής Κίνα. Κίνδυ-
νος πνιγμού από πιθανή
κατάποση μικρών κομμα-
τιών που αποσπώνται
από το παιχνίδι.

15. Παιχνίδι κούκλα,
μάρκας eo Klein,
χώρα κατασκευής Γερ-
μανία. Κίνδυνος πνιγ-
μού από πιθανή κατά-
ποση μικρών κομματιών
που αποσπώνται από το
παιχνίδι.

16. Παιδικό φόρεμα, μάρκας
WOLF, χώρα κατασκευής Σερ-
βία. Κίνδυνος τραυματισμού
από την παρουσία κορδονιών
που δένουν στο πίσω μέρος
του ενδύματος.

17. Καρέκλα γραφείου,
άγνωστης μάρκας, χώρα
κατασκευής Κίνα.  Κίνδυ-
νος τραυματισμού από πι-
θανή πτώση του χρήστη
λόγω μειωμένης αντοχής
της καρέκλας.

Επικίνδυνα προϊόντα που κοινοποιήθηκαν στο σύστημα Rapex

Συνεργασία της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. με Γυμναστήρια / Αθλητικά Κέντρα 
Η ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. στο πλαίσιο των δράσεων της με σκοπό την ευημερία των Μελών της,

υπενθυμίζει για τη συνεργασία που διατηρεί με τα πιο κάτω Γυμναστήρια / Αθλητικά Κέν-
τρα στις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας από τα οποία έχει εξασφαλίσει
προνομιούχες μειωμένες τιμές στην εγγραφή / συνδρομή:

Επαρχία Λευκωσίας:
1. Intensity Gym
2. Komanetsi Fitness Center
3. Koutras Fitness Center
4. Maxx Fitness
5. New Body Gym
Επαρχία Λεμεσού:
1. Body Fitness Gym Center
2. CHS Fitness Club
3. Kondylis Fitness Center
Επαρχία Λάρνακας:
1. Gymland Matsangides
2. I.T.S. Time Gym
Για αναλυτικές πληροφορίες όσον αφορά τα εκπτωτικά ωφελήματα και την αίτηση

εκδήλωσης ενδιαφέροντος επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. 
www.pasydy.org ή του PASYDY Premium www.pasydypremium.com ή αποταθείτε
στο σ. Μιχάλη Γλυκερίου στο Αρχείο ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.  τηλ 22844458. 
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H AΘΛHTIKH ΣEΛIΔA MAΣ
Γράφει και επιμελείται ο Kυριάκoς Κτωρίδης
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Το ρετιρέ άλλαξε …ένοικο! Η Ανόρθωση ήταν η
ομάδα που κρατούσε εννέα αγωνιστικές την ζεστασιά
του ρετιρέ, όμως τα δύο τελευταία αποτελέσματα στα

οποία έφερε ισοπαλίες, πρώτα με Πάφο στο Αντώνης Παπα-
δόπουλος και Ομόνοια στο ΓΣΠ (0-0. 1-1) αντίστοιχα, έδω-
σαν την ευκαιρία στην ΑΕΚ να τα εκμεταλλευτεί με τον κα-
λύτερο τρόπο. Πέρασε νικηφόρα τα δύο παιχνίδια με Δόξα
Κατωκοπιάς και Αλκή Ορόκλινης (1-3, 0-1 αντίστοιχα) με
αποτέλεσμα να προσπεράσει την ‘Κυρία’ και να απολαμβά-
νει τώρα, μόνη, την κορυφή του βαθμολογικού ρετιρέ με 22
βαθμούς, έναντι 20 βαθμών της Ανόρθωσης.

Ο ΑΠΟΕΛ, για ακόμη μία αγωνιστική ‘πέταξε’ σημαντι-
κούς βαθμούς, αφού στο Δασάκι δεν κατάφερε να δαμάσει
τον Εθνικό και υποχρεώθηκε σε ισοπαλία 1-1.

Οι γαλαζοκίτρινοι της Λευκωσίας, μετρούν άλλους δύο
βαθμούς χαμένους, συνολικά δέκα σε εφτά αγώνες, γεγονός
που έφερε αναστάτωση, με τον Γιώργο Δώνη, με το τέλος
του αγώνα, να θέτει την παραίτησή του στη διάθεση της δι-
οίκησης, η οποία ωστόσο δεν έγινε αποδεκτή.

Να θυμίσουμε ότι ενδιάμεσα της βδομάδας που πέρασε,
το παιχνίδι μεταξύ του ΑΠΟΕΛ και του Απόλλωνα αναβλή-
θηκε λόγω ακαταλληλότητας του αγωνιστικού χώρου του
ΓΣΠ. Άγνωστο ακόμα πότε θα διεξαχθεί και ο ΑΠΟΕΛ έχει
μείνει τρία παιχνίδια πιο πίσω από ΑΕΚ και Ανόρθωση, ως
επίσης και ο Απόλλωνας.

Ένα ημίχρονο ήταν αρκετό για τον Απόλλωνα που έριξε
τέσσερα γκολ της Δόξας και μετά είχε το μυαλό στον αγώνα
του Γιουρόπα Λιγκ με την Αταλάντα. Η προσφυγική ομάδα
αντέδρασε και κατάφερε να μειώσει το σκορ σε 4-2 που ήταν
και το τελικό αποτέλεσμα.

Απώλειες βαθμών, που βασικά δεν ήταν μέσα στο πρό-
γραμμα είχε η Πάφος, η οποία παραχώρησε ισοπαλία 0-0
στον παθιασμένο Άρη. Έτσι η Παφιακή ομάδα παρέμεινε
στην 3η θέση, όμως αυξήθηκε η διαφορά από την πρωτοπόρο
ΑΕΚ που κέρδισε την Αλκή.

Νικηφόρο ήταν το πέρασμα της ΑΕΛ από το ΓΣΖ! Κέρ-
δισε στο 87΄ τον Ερμή με 0-1 και μοιράζεται την 3η θέση με
την Πάφο, με 16 βαθμούς.

Σ’ ένα πλούσιο παιχνίδι που έγινε στο Μακάρειο Στάδιο,
με πολλές φάσεις και σπουδαίες αποκρούσεις από τους δύο
τερματοφύλακες, ιδιαίτερα στο β΄ ημίχρονο, Ολυμπιακός και
Νέα Σαλαμίνα πήραν από ένα βαθμό (1-1).
Πιο καλή η μοναξιά

Έχασε πέναλτι, είχε δοκάρι, έφτιαξε ευκαιρίες και στο
τέλος δικαιώθηκε, βρίσκοντας το δρόμο προς τα δίκτυα, με
τον πρώτο της σκόρερ-κανόνι. Τον Φλοριάν Τολεμέ, ο
οποίος πέτυχε το δέκατο του γκολ στο πρωτάθλημα, ανεβά-
ζοντας την ΑΕΚ, μόνη, πρώτη στο ρετιρέ της βαθμολογίας.

Ήταν η τέταρτη σερί νίκη της ΑΕΚ, η οποία κατάφερε να
εκμεταλλευτεί για ακόμα μια αγωνιστική τις απώλειες της
Ανόρθωσης και δίκαια απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυ-
φής (+2 από την ‘Κυρία). Η Αλκή πάλεψε, προσπάθησε,
αλλά άργησε να πάρει μπρος και στο τέλος έτρεχε να… ισο-
φαρίσει.

Επόμενος αντίπαλος της ΑΕΚ είναι ο σκληροτράχηλος και
πολύ φιλόδοξος Απόλλωνας στο ‘ΑΕΚ Αρένα’. Η Αλκή θα
έχει για αντίπαλό της την ΑΕΛ στο Τσίρειο.
Η ‘Κυρία’ πίκρανε την Ομόνοια στο 96΄

Η τρίτη σερί νίκη στο πρωτάθλημα για την Ομόνοια χά-
θηκε στην τελευταία φάση του αγώνα με την Ανόρθωση στο
ΓΣΠ. Σ΄ ένα παιχνίδι που περισσότερο ήταν δυνατό παρά τε-
χνικό και θεαματικό, η ‘Κυρία’ ισοφάρισε  με τον Ντουγκλάο
στο 96΄ το γκολ του Λόπες από το 56΄ και παρέμεινε αήτ-
τητη σε δέκα αγώνες. Η ομάδα του Ρόνι Λέβι για άλλη μια
φορά αρνήθηκε να ηττηθεί, όπως ακριβώς έκανε και στο
ντέρμπι με την ΑΕΛ (1-1). Από την άλλη, οι πράσινοι τα
έχουν με την τύχη τους, μιας και επαναλήφθηκε το σενάριο
του αγώνα με τον Ολυμπιακό, όπου και εκεί χάθηκαν άλλοι
δύο βαθμοί στην τελευταία φάση του παιχνιδιού. Κοινό ση-
μείο και των δύο αυτών απωλειών, τα λάθη του τερματοφύ-
λακα Φελτχούιζαν, που δυστυχώς για τον ίδιο, στοιχίζουν
στην ομάδα.

Επόμενος αντίπαλος της
‘Κυρίας’ είναι ο Ολυμπιακός
στο ‘Αντώνης Παπαδόπου-
λος’ και της Ομόνοιας ο
Άρης στο Τσίρειο.
Γαλαζοκίτρινες αναταρά-
ξεις…

Άλλους δύο βαθμούς πέ-
ταξε ο ΑΠΟΕΛ, 10 στους
μέχρι στιγμής 7 αγώνες πρω-
ταθλήματος και τα μαύρα
σύννεφα πάνω από τον ου-
ρανό του Αρχαγγέλου αυξά-
νονται πλέον επικίνδυνα. Ο
ΑΠΟΕΛ, για άλλη μια αγω-
νιστική ήταν η σκιά του πα-
λιού-καλού εαυτού του, γι’
αυτό κι έμεινε στο 1-1 με τον
Εθνικό Άχνας, που αγωνιζόταν με ενδεκάδα έκτακτης ανάγ-
κης και ελάχιστες επιλογές στον πάγκο του. Κι όταν δεν μπο-
ρείς να καθαρίσεις ένα παιχνίδι με έναν αντίπαλο της δυνα-
μικότητας του Εθνικού, τότε δεν μπορείς να έχεις απαιτήσεις
για μεγάλα πράγματα στη φετινή σεζόν…

Αξίζει να αναφέρουμε  ότι ο ΑΠΟΕΛ, τα τελευταία πέντε
χρόνια όπου κατάκτησε το πρωτάθλημα, κέρδιζε τα παιχνί-
δια στο Δασάκι, έχοντας αντίπαλο έναν Εθνικό δύο φορές
πιο δυνατό από τον αγώνα του Σαββάτου.
Πύρ και.. κίνηση για ένα ημίχρονο

Δίχως να συναντήσει καμία δυσκολία, ο Απόλλωνας επι-
βλήθηκε της Δόξας (4-2) για την 10η αγωνιστική του πρω-
ταθλήματος και ανέβηκε στους 15 βαθμούς σε 7 αγώνες. Η
ομάδα του Σωφρόνη Αυγουστή ήταν καταιγιστική στο
πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης που έγινε στο Τσίρειο και
παίζοντας κατά διαστήματα πολύ καλό ποδόσφαιρο ‘καθά-
ρισε’ την υπόθεση νίκη, πετυχαίνοντας μάλιστα όλα τα γκολ
στο διάστημα αυτό.

Η Δόξα δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις υψηλές απαι-
τήσεις του αγώνα (κάτι που έγινε και με την ΑΕΚ), έκανε ένα
άσχημο πρώτο 45λεπτο και από τύχη δεν δέχθηκε περισσό-
τερα γκολ. Έτσι, με αυτή την ήττα παράμεινε στους 13 βαθ-
μούς σε 10 αγώνες, με τον προπονητή της Λούκα Χατζη-
λούκα να υποβάλει και την παραίτηση του μετά το τέλος του
ματς.

Επόμενος αντίπαλος του Απόλλωνα είναι η ΑΕΚ εκτός
έδρας και της Δόξας στο Μακάρειο ο Εθνικός Άχνας.
Η ΑΕΛ στα… ψηλά

Σπουδαίο διπλό που τη διατηρεί σε επαφή με την κορυφή
και παράλληλα της δίνει καλή ψυχολογία και αυτοπεποίθηση
για τη συνέχεια πήρε η ΑΕΛ στο ΓΣΖ σε βάρος του Ερμή 
(0-1). Η ΑΕΛ πανηγύρισε το δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο
μέσα σε διάστημα τεσσάρων ημερών. Προηγήθηκε η εντός
έδρας νίκη επί του Ολυμπιακού με 3-0.

Ο Ερμής δέχθηκε το γκολ σ’ ένα χρονικό σημείο (87΄) που
δεν είχε τον χρόνο για να βγάλει ουσιαστική αντίδραση. Την
ερχόμενη Κυριακή η ομάδα της Λεμεσού θα φιλοξενήσει την
Αλκή, ενώ η Αραδίππου θα έχει για αντίπαλό της τη Νέα Σα-
λαμίνα στο ‘Αμμόχωστος’.
Πήρε το… πούλμαν, γύρισε με βαθμό

Ο Άρης παρουσιάστηκε αξιόμαχος και κατάφερε με σωστή
τακτική να φύγει από το ‘Στέλιος Κυριακίδης’ με τον πολυ-
πόθητο βαθμό, αποσπώντας λευκή ισοπαλία (0-0) από την
ομάδα της Πάφου.

Μετά την πρώτη της νίκη στο φετινό πρωτάθλημα  την πε-
ρασμένη αγωνιστική, απέναντι στον Εθνικό (1-0) η ‘Ελαφρά
Ταξιαρχία’ ταξίδεψε στην Πάφο με πολύ καλή ψυχολογία.
Κάτι ανάλογο, όμως, ίσχυσε και για την Παφιακή ομάδα, που
για επτά συνεχόμενες αγωνιστικές δεν γνώρισε ήττα. Πρό-
σθετα, μετά την πολύτιμη ισοπαλία που απέσπασε μέσα στο
‘Αντώνης Παπαδόπουλος’ με την Ανόρθωση, παρουσιαζό-
ταν ως το μεγάλο φαβορί για νίκη, παίζοντας στην έδρα της.

Επόμενος αντίπαλος για την Παφιακή ομάδα είναι ο
ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ και του Άρη η Ομόνοια στο Τσίρειο.

Συμβιβασμός στο Μακάρειο
Στο ισόπαλο 1-1 έμειναν Ολυμπιακός και Νέα Σαλαμίνα,

σε αναμέτρηση που πραγματοποιήθηκε στο Μακάρειο Στά-
διο. Μέτριο ήταν το πρώτο ημίχρονο από πλευράς θεάμα-
τος, κάτι που διαφοροποιήθηκε στο δεύτερο, αφού οι μονο-
μάχοι ανέβασαν την απόδοσή τους, πέτυχαν από ένα γκολ
(προηγήθηκε η ομάδα της Λευκωσίας) και έχασαν ευκαιρίες
για να πετύχουν τουλάχιστον άλλο ένα.  Στους 11 βαθμούς
έφτασε ο Ολυμπιακός, τέσσερις περισσότερους από τη Νέα
Σαλαμίνα.

Ο Ολυμπιακός στην επόμενη αγωνιστική θα έχει για αντί-
παλό του την Ανόρθωση εκτός έδρας, ενώ η ομάδα του Βα-
ρωσιού θα φιλοξενήσει τον Ερμή.
ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Οθέλλος και Ομόνοια στην κορυφή

Νέα δεδομένα στην κορυφή του πρωταθλήματος Β΄ Κα-
τηγορίας, μετά την ολοκλήρωση και της 6ης αγωνιστικής. Στο
ντέρμπι της αγωνιστικής μεταξύ της Καρμιώτισσας με τον
ΑΣΙΛ είχαμε ισοπαλία 1-1.

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να το εκμεταλλευτούν ο Οθέλ-
λος και η Ομόνοια που κέρδισαν τον Χαλκάνορα και Εθνικό
Άσσιας με 1-0 και 4-2 αντίστοιχα. Έτσι στην κορυφή του
βαθμολογικού πίνακα ισοβαθμούν δύο ομάδες με 15 βαθ-
μούς, ο Οθέλλος και η Ομόνοια, ενώ η Καρμιώτισσα πέρασε
στην 3η θέση με 14 βαθμούς και ο ΑΣΙΛ στην 4η με 12 βαθ-
μούς. Ένα σκαλοπάτι πιο κάτω είναι η Ένωση (11 βαθμούς)
που νίκησε εκτός έδρας την Ξυλοτύμπου με 1-0.

Στο ‘Κερύνεια Επιστροφή’ η ΠΑΕΕΚ έμεινε στην ισοπαλία
με το ΘΟΪ Λακατάμιας (1-1), ενώ η ΑΕΖ Ζακακίου κέρδισε
εύκολα τον Διγενή Ορόκλινης με 3-0 και έκανε βαθμολογικό
άλμα.

Υπενθυμίζουμε πως η αυλαία της 6ης αγωνιστικής άνοιξε
την Παρασκευή με την τριάρα της Αναγέννησης Δερύνειας
στο γειτονικό ντέρμπι επί της Αγίας Νάπας (3-0).
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Για την 7η αγωνιστική (3 και 4 Νοεμβρίου) θα διεξαχθούν
οι ακόλουθοι αγώνες, αρχής γενομένης με το ματς της Πα-
ρασκευής μεταξύ του ΘΟΪ Λακατάμιας και της Αγίας Νάπας.
Το Σάββατο θα έχουμε το Ομόνοια  Αραδίππου – Ξυλοτύμ-
που, Διγενής Ορόκλινης – Εθνικός Άσσιας, ΑΣΙΛ – ΑΕΖ,
Αναγέννηση – Καρμιώτισσας, Οθέλλος – ΠΑΕΕΚ και Ένωση
– Χαλκάνορας.
Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ο Ονήσιλος μόνος στην κορυφή

Με τις αναμετρήσεις της 7ης αγωνιστικής συνεχίστηκε το
πρωτάθλημα στην Γ΄ Κατηγορία με τον Ονήσιλο Σωτήρας
να κρατά γερά και μόνος στην κορυφή του βαθμολογικού
πίνακα με 17 βαθμούς. Αυτό έγινε αφού η ομάδα της Σωτή-
ρας κέρδισε τον Διγενή Ύψωνα με 3-0.

Στην 2η θέση είναι η ΜΕΑΠ Π. Χωρίου με 16 βαθμούς που
κέρδισε εκτός έδρας τον Διγενή με 2-1. Ένα σκαλοπάτι πιο
κάτω είναι η ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου που στραβοπάτησε στην
έδρα της, αφού έφερε ισοπαλία 1-1 με τον Λειβαδιακό/Σα-
λαμίνα. Το εκμεταλλεύτηκε η Πέγεια που νίκησε εκτός της
ΑΠΕΠ Πιτσιλιάς με 1-2 και μείωσε τη μεταξύ τους διαφορά
στον ένα βαθμό. Στην 5η θέση είναι ο Ακρίτας Χλώρακας που
νίκησε με 2-0 την ΕΝΑΔ Π. Χρυσοχούς.

Εντυπωσιακή εκτός έδρας νίκη πέτυχε η Ελπίδα Αστρο-
μερίτη, αφού μέσα στα Λύμπια επιβλήθηκε της τοπικής
Ολυμπιάδας με 1-4. Ο Εθνικός Λατσιών κέρδισε 1-0 την Ορ-
μήδειας, ενώ άλλο ένα παιχνίδι εξήλθε ισόπαλο. Συγκεκρι-
μένα, ο Φοίνικας με τον Αχυρώνα 2-2.
ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΣΤΟΚ
Πρώτη και αήττητη η Ομόνοια Ψευδά

Η Ομόνοια Ψευδά δεν άφησε τον Κούρρη να χαρεί τη
πολύ δύσκολη εκτός έδρας νίκη του επί της Δόξας Παλιομε-
τόχου (0-1), καθώς κέρδισε τον Ροτσίδη Μάμμαρι με 1-0 κι
ανέβηκε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με 17 βαθ-
μούς, έναντι 16 του Κούρρη και της Εληάς Λυθροδόντα που
δάμασε εκτός έδρας τον Ορφέα με 0-2. Στραβοπάτησε η
Αμαθούς, αφού δεν κατάφερε να κερδίσει τον ΑΤΛΑ
Αγλανζτιάς (0-0) και πέρασε στην 5η θέση με 11 βαθμούς. n

Το ρετιρέ άλλαξε… ένοικο! Μόνη στην κορυφή η ΑΕΚ. 
Νέο στραβοπάτημα του ΑΠΟΕΛ
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Tι είπαν... Tι έγραψαν
Το πάνδημο «ΟΧΙ» συνιστά την προμετω-

πίδα του λαού και του έθνους μας.

Προκόπης Παυλόπουλος,

Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Όταν ο Ελληνισμός είναι ενωμένος γράφει
Ιστορία.  Όταν είναι διχασμένος το μόνο που
καταγράφεται είναι καταστροφές και όλε-
θρος. 
Νίκος Αναστασιάδης,
Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

«Ανύπαρκτη Ιθάκη» η καταλανική ανεξαρ-

τησία.

Μαριάνο Ραχόι,

Πρωθυπουργός της Ισπανίας.

Το Ιράν θα συνεχίσει να κατασκευάζει πυ-
ραύλους για την άμυνά του και αυτό δεν
αποτελεί παραβίαση των διεθνών συμφω-
νιών.
Χασάν Ροχανί,
Πρόεδρος του Ιράν.

Το 90% των εδαφών της Συρίας απελευθε-

ρώθηκε από τους τρομοκράτες.

Βλαντιμίρ Πούτιν,

Πρόεδρος της Ρωσίας.

Οι ΗΠΑ δεν θα αποδεχθούν ποτέ μια πυρη-

νική Βόρειο Κορέα.

Τζιμ Μάτις,

Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ.

Η μάχη εναντίον της τρομοκρατίας στη
Μέση Ανατολή απέχει πολύ από το να τε-
λειώσει.
Φλοράνς Παρλί,
Υπουργός Άμυνας της Γαλλίας.

Κανείς δεν στάθηκε στο πλευρό μας παρά

μόνο τα βουνά μας.

Μασούντ Μπαρζανί,

Πρόεδρος του Ιρακινού Κουρδιστάν.

μοιράζει εκατομμύρια
βοηθά τον τόπο μας

Tο Kρατικό Λαχείο

Το ερχόμενο Σαββατο-
κύριακο 4 και 5 Νοεμ-
βρίου το  καφεστιατόριο
Grey Terrace θα παρα-
μείνει κλειστό για το
κοινό λόγω ιδιωτικής
εκδήλωσης. 
Η διεύθυνση του καφε-
στιατορίου μας ευχαρι-
στεί συναδέλφους και
φίλους για την κατα-
νόηση και απολογείται
για τυχόν ταλαιπωρία. 

Συνεχώς μειώνεται το μερίδιο 
των μισθών στην οικονομία

Όχι μόνο το Ευρω-
παϊκό Συνδικαλι-
στικό Κίνημα αλλά

και οι επιχειρηματίες και οι
κοινοτικοί θεσμοί συμφω-
νούν ότι ουσιαστική η αύ-
ξηση των απολαβών των ερ-
γαζομένων είναι  προαπαι-
τούμενο για να αυξηθεί η
καταναλωτική ζήτηση και
κατ’ ακολουθίαν να εδραι-
ωθεί και σταθερή οικονομική
άνοδος και ελπιδοφόρα ανά-
πτυξη.  

Τονίστηκαν τα  πιο πάνω
ως στοιχείο συναίνεσης στην
τελευταία συνάντηση του
Μακροοικονομικού Διαλό-
γου, στην οποία συμμετείχαν
εκπρόσωποι των Ευρωπαϊ-
κών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων EPSU ETUC και indu-
striAll, των Επιχειρηματικών Οργανώσεων Businesseuope,
UEAPME και  CEEP όπως και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Συμμετείχαν επίσης από πλευράς του Συνδικαλιστικού Κι-
νήματος και εκπρόσωποι εθνικών συνδικαλιστικών συνομο-
σπονδιών από  την Ισπανία και τη Γερμανία.  

Κύρια θέματα στη συνάντηση ήσαν η συνεχιζόμενη κάμψη
στις δημόσιες επενδύσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη και η
επικρατούσα τάση για παραχώρηση χαμηλών ανεπαρκών

αυξήσεων στους μισθούς και τα ημερομίσθια. 
Από πλευράς της ETUC τονίστηκε ιδιαίτερα η μακροπρό-

θεσμη και ουσιαστική μείωση του μεριδίου των μισθών και
ημερομισθίων στην οικονομία ενώ  η EPSU επεσήμανε τις

αρνητικές συνέπειες από
τις συντηρούμενες παγο-
ποιήσεις μισθών και τις
ανεπαρκείς παραχωρή-
σεις αυξήσεων κάτω του
επιπέδου του πληθωρι-
σμού -, εκεί όπου χορη-
γούνται τέτοιες  αυξήσεις
- και τόνισε ότι το γεγο-
νός αυτό είναι η αιτία γε-
νεσιουργός αιτία για τη
συνεχιζόμενη κάμψη στο
μερίδιο των απολαβών
στην οικονομία. 

Στη συνάντηση, η
οποία πραγματοποιήθηκε
σε επίπεδο εκπροσώπων
τεχνικού επιπέδου κατα-
τέθηκαν επίσης εισηγή-
σεις που στόχο έχουν την

εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης, θέμα το
οποίο θα συζητηθεί στη συνάντηση Μακροοικονομικού Δια-
λόγου στις 6 Νοεμβρίου η οποία θα ασχοληθεί με τις πολιτι-
κές πτυχές και τα πορίσματα της συνάντησης θα δημοσιο-
ποιηθούν το Δεκέμβριο. n




