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ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ

Αγαπάς την Κύπρο;

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

Πικρές αλήθειες για Συνταξιοδοτικό και ΑΤΑ
Άρχισε χθες στο Υπουργείο Οικονομικών η παρου-

σίαση των γενικών παραμέτρων του νέου  Κυβερνη-
τικού Ταμείου Προνοίας (ΚΤΠ). Στη συνάντηση με-

τείχαν από  συνδικαλιστικής πλευράς οι οργανώσεις
ΠΑΣΥΔΥ, ΣΕΚ και ΠΕΟ.

Σε γενικές γραμμές το ΚΤΠ θα συσταθεί με τη μορφή νο-
μικού προσώπου,  με βάση τον περί Ίδρυσης, των Δραστη-
ριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών
Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμο του 2012 και θα καλύπτει
όσους μόνιμους κρατικούς υπαλλήλους δεν καλύπτονται
από το Κυβερνητικό Σχέδιο Συντάξεων (νέο-εισερχόμενοι),
καθώς αντίστοιχα και υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου
τομέα που δεν καλύπτονται από ΣΣ/ΤΟ και  εργοδοτούμε-
νους αορίστου χρόνου.

Η ισχύουσα ρύθμιση σε σχέση με τους νεοδιοριζόμενους
τέθηκε σε εφαρμογή δυνάμει των προνοιών του περί Συντα-
ξιοδοτικών Ωφελημάτων των Κρατικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανο-
μένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γε-
νικής Εφαρμογής) Νόμου του 2011 (Ν. 113(Ι)/2011) και
ισχύει από την 1η Οκτωβρίου 2011.  

Διευκρινιστικά αναφέρεται ότι μετά τα τραγικά γεγονότα
στη ναυτική βάση «Ευάγγελος Φλωράκης», σε συνάντηση
του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας με τις ηγεσίες των Συν-
δικαλιστικών Οργανώσεων ΠΑΣΥΔΥ, ΣΕΚ και ΠΕΟ συμ-
φωνήθηκαν τα ακόλουθα:

(ι)  Ένταξη των νεοεισερχομένων στο ΤΚΑ, με διατή-
ρηση του εφάπαξ.

(ιι)  Μείωση των αφετηριών των κλιμάκων εισδοχής κατά
10% για δύο χρόνια.

(ιιι)  Αύξηση της συνεισφοράς στο Ταμείο Χηρών και Ορ-
φανών κατά 1.25%

(ιν)  Αποκοπή ποσοστού 3% επί των ακαθάριστων απολα-
βών του  προσωπικού για τρία χρόνια.

Η υπό αναφορά συμφωνία εγκρίθηκε από το Γενικό Συμ-
βούλιο της Οργάνωσης μας στις 8.8.2011 και σχετική ανα-
φορά έγινε στην έκδοση της εφημερίδας μας ημερ. 7.9.2011

Αυτή ήταν και η μοναδική συμφωνία που έγινε με την τότε
κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την
πρωτόγνωρη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση.  Και παρά τη
συμφωνία δεν διατηρήθηκε το εφάπαξ, όπως ήταν η δέ-
σμευση της τότε κυβέρνησης.  Πέραν τούτου το Υπουργείο
Οικονομικών αυθαίρετα διαφοροποίησε  και την απόφαση
του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 10.8.2011 (Αρ. Απόφα-
σης 72.360), προσθέτοντας νέα ρύθμιση για «αποκοπή   από
τις μηνιαίες απολαβές ….. ποσοστού ίσου με 3% για σκοπούς
διασφάλισης της βιωσιμότητας  των επαγγελματικών σχε-
δίων σύνταξης.  Πιο συγκεκριμένα τα δύο νομοσχέδια που
εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 10.8.2011,
διαβιβάστηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων με την επι-
στολή του Υπουργείου Οικονομικών ημερ. 12.8.2011.  Ακο-
λούθως με επιστολή και πάλιν του Υπουργείου Οικονομικών
ημερ. 26.8.2011 τα υπό αναφορά νομοσχέδια αντικαταστή-
θηκαν από δύο άλλα που δεν έτυχαν επεξεργασίας από το
Υπουργικό Συμβούλιο. 

Θα πρέπει να σημειωθεί περαιτέρω ότι όλα τα αντεργα-
τικά μέτρα που επιβλήθηκαν το 2011 και 2012 στους εργα-
ζόμενους και συνταξιούχους του ευρύτερου δημόσιου τομεα
καθ’ υπόδειξη της Τρόικας, αφενός δεν ήσαν προϊόν κοινω-
νικού διαλόγου και αφετέρου κατά την άποψη των νομικών
μας συμβούλων ήταν αντισυνταγματικά, γι’ αυτό και προ-
χωρήσαμε στην κατάθεση προσφυγών ενώπιον του Ανωτά-
του Δικαστηρίου και αναμένουμε έκτοτε την ετυμηγορία

του.  
Επισημαίνεται ότι τη σελ. 18 των Πρακτικών της Κοινο-

βουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού
που πραγματοποιήθηκε στις 17.12.2012 για το θέμα με τίτλο
«Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλή-
λων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου  Δημόσιου Τομέα περι-
λαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δια-
τάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμος του 2012 και «Ο περί των
Μελών του Στρατού της Δημοκρατίας (Αφυπηρέτηση και
Συναφή Θέματα)  (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμος του
2012», γίνεται αναφορά στην ακόλουθη δήλωση του τέως
Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας κ. Πέτρου Κληρίδη: 

«Σας λέω ειλικρινά πρέπει να σταματήσω σήμερα τούτο
το πράγμα.  Θα πάω στον Πρόεδρο να υποβάλω την παραί-
τηση μου.  Σας το λέω ειλικρινέστατα και σας το λέω πα-
ρουσία όλων και ότι θέλετε πείτε.  Ε, συγγνώμη δηλαδή!  Να
συμφωνούμε ένα πράγμα και την άλλη μέρα να το ερμηνεύει
ένας από τους υπαλλήλους της Τρόικας όπως του καπνίσει!».
Σαφέστατα η πιο πάνω δήλωση ομιλεί από μόνη της και δεν
χρήζει οποιουδήποτε σχολιασμού.

Επίκαιρο είναι και το θέμα της Αυτόματης Τιμαριθμικής
Αναπροσαρμογής.  Θυμίζουμε ότι με Ανακοινωθέν της Ορ-
γάνωσης μας ημερομηνίας 9.9.2011 δηλώναμε τότε, κατη-
γορηματικά ότι δεν πρόκειται να δεχθούμε «κουτσούρεμα
της ΑΤΑ και προειδοποιήσαμε ότι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο
η αντίδραση της Οργάνωσης θα ήταν άμεση και δυναμική».

Λίγες μέρες μετά και συγκεκριμένα στις 14.11.2011, μετά
από εντατικές διαβουλεύσεις της Κυβέρνησης  και των Συν-
δικαλιστικών Οργανώσεων ΠΑΣΥΔΥ, ΣΕΚ και ΠΕΟ συμ-
φωνήθηκαν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Ιδιαίτερα τιμητική η βράβευση της
ταινίας «Rosemarie», του σκηνο-
θέτη Άδωνι Φλωρίδη, στο 58ο Διε-
θνές Φεστιβάλ Kινηματογράφου

στη Θεσσαλονίκη. σελ. 12

Βράβευση Κυπριακής ταινίας
στη Θεσσαλονίκη

Με την εργασία υποτιμημένη και εκλιπούσα
δεν μπορεί να προωθηθεί κοινωνικό συμβό-
λαιο και κοινωνική ειρήνη τονίζει ο Αντώνης
Καρακούσης στο ΒΗΜΑ.  σελ. 3

Σε κρίσιμο σταυροδρόμι οι Χριστιανο-
δημοκράτες της Άγκελα Μέρκελ με
την απουσία συγκλίσεων για σχηματι-
σμό Κυβέρνησης συνασπισμού στη
Γερμανία.  σελ. 11

Σταϊνμάιερ: Σχηματίστε κυβέρνηση 

Η υποτίμηση της εργασίας Συνέχεια στη σελ. 3
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Aπό την Eπίσημη Eφημερίδα

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) 

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
Οι πιο κάτω Λειτουργοί Εργασίας Α΄,

Τμήμα Εργασίας, προάγονται στη θέση
Ανώτερου Λειτουργού Εργασίας, Τμήμα Ερ-
γασίας, από την 1η Οκτωβρίου 2017: Ευγέ-
νιος Γιαννακού, Μάρθα Ευμολπίδου, Θεο-
δώρα Παπαβαρνάβα.

Οι πιο κάτω Ανώτεροι Εργατικοί Λειτουρ-
γοί, Τμήμα Εργασίας, προάγονται στη θέση
Βοηθού Πρώτου Εργατικού Λειτουργού, από
την 1η Οκτωβρίου 2017: Έλλη Χρ. Νικολάου,
Ελευθερία Ευαγόρου.

Οι πιο κάτω, Λειτουργοί Κοινωνικών
Ασφαλίσεων Α΄, Υπηρεσίες Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, προάγονται στη θέση Ανώτε-
ρου Λειτουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
από τις 15 Σεπτεμβρίου 2017: Ιωάννης Τσε-
ριώτης, Νικόλας Αρτέμης.

Οι πιο κάτω Ασφαλιστικοί Λειτουργοί,
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προ-
άγονται στη μόνιμη θέση Ανώτερου Ασφα-
λιστικού Λειτουργού, από τις 15 Σεπτεμ-
βρίου 2017: Γιαννούλλα Ευθυμίου, Χρύσω
Παπαθωμά-Σαλαφώρη, Νίκος Σωκράτους,
Τροοδία Γεωργίου-Χαριδήμου, Στέλλα Χρι-
στοδούλου-Διαμαντίδου, Μαρία Ευθυμίου,
Σωτηρούλλα Ι. Κωνσταντίνου.

Οι πιο κάτω Βοηθοί Ασφαλιστικοί Λει-
τουργοί, Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων, προάγονται στη μόνιμη θέση Ασφαλι-
στικού Λειτουργού, από τις 15 Σεπτεμβρίου
2017: Άννα Α. Ηλία,  Ιωσήφ Κέκκος, Έλενα
Χατζηκυριάκου-Αγαμέμνονος, Σωτηρούλα
Ανδρέου, Γεωργία Δ. Γεωργίου, Άννα Ευαγ-
γέλου, Ευάγγελος Ευαγγέλου, Γιωργούλα

Πέτρου, Χρυστάλλα Μούσκου-Γεωργίου,
Στέλιος Ιακωβίδης, Μαρκέλλα Μάρκου.

O Χρίστος Συμεωνίδης, Λειτουργός Κοι-
νωνικών Υπηρεσιών Α΄, Υπηρεσίες Κοινωνι-
κής Ευημερίας, προάγεται στη θέση Ανώτε-
ρου Λειτουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών,
από την 1η Οκτωβρίου 2017.

Οι πιο κάτω Λειτουργοί Κοινωνικών Υπη-
ρεσιών, Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας,
προάγονται στη θέση Λειτουργού Κοινωνι-
κών Υπηρεσιών Α΄, από την 1η Οκτωβρίου
2017: Μαρία Θεοδώρου-Γιάγκου, Ειρήνη
Παντέλα-Χατζηλύρα, Ιφιγένεια Παπαλεον-
τίου, Αρτεμισία Αϊπαυλίτη.

H Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα-Κακούτα, Λει-
τουργός Επιθεώρησης Εργασίας, 1ης Τάξης,
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, προάγεται
στη θέση Ανώτερου Λειτουργού Επιθεώρη-
σης Εργασίας, Τμήμα Επιθεώρησης Εργα-
σίας, από τις 15 Σεπτεμβρίου 2017.

Οι πιο κάτω Επιθεωρητές Εργασίας, 1ης
Τάξης, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, προ-
άγονται στη θέση Ανώτερου Επιθεωρητή
Εργασίας, από τις 15 Σεπτεμβρίου 2017:Δη-
μοσθένης Δημοσθένους, Ευάγγελος Σωκρά-
τους.

H Μαρία Κρανιδιώτου, Επιθεωρητής Ερ-
γασίας, 2ης Τάξης, Τμήμα Επιθεώρησης Ερ-
γασίας, προάγεται στη θέση Επιθεωρητή Ερ-
γασίας, 1ης Τάξης, από τις 15 Σεπτεμβρίου
2017.
ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Ο Κωνσταντίνος Παπαξενοφώντος, Ιατρι-
κός Λειτουργός, 1ης Τάξης, αφυπηρέτησε
από την 1η Νοεμβρίου 2017.

Η Γεωργία Κουλέρμου, Βοηθός Διευθυν-
τής Κλινικής/Τμήματος (Πλαστικής Χει-
ρουργικής), αφυπηρέτησε από τις 10 Νοεμ-
βρίου 2017.

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥ-
ΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ, ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για έξι κενές μό-
νιμες θέσεις Γραμματέα Κοινοβουλευτικών
Επιτροπών, Βουλή των Αντιπροσώπων. (Η
θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγω-
γής). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:
Α8: €17.946, 18.823, 19.700, 20.577, 21.454,
22.331, 23.208, 24.085, 24.962, 25.839,
26.716, 27.593, Α10: €25.112, 26.313, 27.514,
28.715, 29.916, 31.117, 32.318, 33.519, 34.720
και Α11: €29.684, 30.885, 32.086, 33.287,
34.488, 35.689, 36.890, 38.091, 39.292 (Συν-
δυασμένες Κλίμακες). 

Η δημοσίευση των εν λόγω θέσεων γίνε-
ται ύστερα από τη συγκατάθεση της Κοινο-
βουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και
Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή τους από τις
πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλή-
ρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον
Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατά-
ξεις) Νόμων του 2013 έως 2017.

Λεπτομέρειες για τα καθήκοντα και ευθύ-
νες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα
της θέσης στην Επίσημη Εφημερίδα της 17ης
Νοεμβρίου 2017.

Σε σχέση με τα απαιτούμενα προσόντα
ενόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστη-

ρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η
κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επί-
πεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους
υποψήφιους είτε μέσω αποδεκτών τεκμη-
ρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερο-
μηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.

(β) Αναφορικά με τους υποψηφίους -
(i) Tων οποίων η μητρική γλώσσα δεν

είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο
Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης και

(ii) οι οποίοι, δυνάμει του ́ Αρθρου 2.3 του
Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην
Ελληνική κοινότητα, 

απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνι-
κής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άρι-
στη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Σύμφωνα με τις παρούσες ανάγκες της
Υπηρεσίας τα απαιτούμενα προσόντα της
θέσης είναι: «Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή
τίτλος στα Νομικά (περιλαμβανομένου του
Barrister-at-Law)» και ότι «Μεταπτυχιακό
δίπλωμα ή τίτλο σε οποιοδήποτε από το πιο
πάνω θέμα θα θεωρείται πρόσθετο προσόν».

Αιτήσεις να υποβληθούν στο Γραφείο της
Επιτροπής Δημόσιας όχι αργότερα από τις
11 Δεκεμβρίου 2017. 

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

Οι ενδοτμηματικές εξετάσεις των
Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων
για τους Βοηθούς Ασφαλιστικούς

Λειτουργούς στις Νομοθεσίες που εφαρμό-
ζουν οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων
(Νομοθεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ετη-
σίων Αδειών μετ’ Απολαβών, Τερματισμού
Απασχολήσεως, Προστασίας των Δικαιωμά-
των των Εργοδοτουμένων σε Περίπτωση
Αφερεγγυότητας του Εργοδότη, Κοινωνικής
Σύνταξης, Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων
Εγκλημάτων, Ίσης Μεταχειρίσεως Ανδρών
και Γυναικών στα Επαγγελματικά Σχέδια
Κοινωνικής Ασφάλισης, Ίδρυσης, Δραστη-
ριοτήτων και Εποπτείας των Ταμείων Επαγ-

γελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών) και
οι διαδικασίες εφαρμογής τους, καθώς επί-
σης και οι πρόνοιες του Κανονισμού της Ε.Ε.
883/04 για το Συντονισμό των Συστημάτων
Κοινωνικής Ασφάλισης, θα διεξαχθούν στο
Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ), Λεωφ.
Καλλιπόλεως 77, 1679 Λευκωσία, στις 21
Νοεμβρίου 2017 και ώρα 9.30 π.μ.

Όσοι από τους Βοηθούς Ασφαλιστικούς
Λειτουργούς επιθυμούν να παρακαθίσουν
στην εξέταση θα πρέπει να προσέλθουν στο
Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ) στη
Λευκωσία, κατά την πιο πάνω ημερομηνία
και ώρα. n

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
Ενδοτμηματικές Εξετάσεις

Το Τμήμα Δασών πληροφορεί το
κοινό ότι από την Τετάρτη 29 Νοεμ-
βρίου μέχρι και την Παρασκευή 15 Δε-

κεμβρίου 2017 θα πωλούνται στο κοινό χρι-
στουγεννιάτικα δέντρα στα ακόλουθα κέν-
τρα πώλησης:

- Δασικός Σταθμός Αθαλάσσας, 22403749
- Δασικός Σταθμός Λάρνακας, 24818108
- Δασικό Φυτώριο Φασουρίου, 25952120
- Δασικό Γραφείο Γεροσκήπου, 26306266
- Δασικός Σταθμός Γιαλιάς, 26812730
- Δασικός Σταθμός Παναγιάς, 26817416
- Δασικός Σταθμός Πλατανιών, 22608512
Η πώληση των χριστουγεννιάτικων δέν-

τρων από τα κέντρα πώλησης θα γίνεται
μόνο κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες,

Δευτέρα – Παρασκευή 8:00 -15:00.
Διευκρινίζεται ότι τα δέντρα που θα δια-

τεθούν προέρχονται από αραιώσεις δασικών
φυτειών στο πλαίσιο δασοκομικών χειρι-
σμών, που γίνονται με σκοπό τη βελτίωση
των συνθηκών ανάπτυξης και μείωσης του
ανταγωνισμού στις δασικές φυτείες.

Υπενθυμίζεται ότι η υλοτομία, η κατοχή
και η μεταφορά χριστουγεννιάτικων δέν-
τρων χωρίς τη σχετική άδεια του Τμήματος
Δασών αποτελεί, σύμφωνα με τον «Περί
Δασών Νόμο του 2012», αδίκημα που τιμω-
ρείται με πρόστιμο μέχρι 5000 ευρώ ή φυλά-
κιση μέχρι ένα χρόνο ή και τις δύο ποινές
μαζί. n

Πώληση χριστουγεννιάτικων δέντρων

Tο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύ-
πρου (Ι.Κ.Υ.Κ.) δέχεται αιτήσεις από
πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας

ή/και πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, για τη διεκδίκηση μίας υποτρο-
φίας διδακτορικού επιπέδου για το ακαδη-
μαϊκό έτος 2017/2018 στη Γαλλία. Η υπο-
τροφία χρηματοδοτείται από την Κυβέρνηση
της Δημοκρατίας, και παρέχεται μέσω του
Εθνικού Γαλλικού Οργανισμού CAMPUS
FRANCE, αρμόδιου φορέα για την προ-
ώθηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλί-

σουν τη σχετική Ανακοίνωση με αρ. 418 και
την Αίτηση με αρ. 92, από τα Γραφεία του
Ι.Κ.Υ.Κ. στη Λευκωσία ή από την ιστοσε-
λίδα: http://www.cyscholarships.gov.cy και
να την παραδώσουν ή αποστείλουν συστη-
μένη, μέσω Tαχυδρομείου, στη διεύθυνση:
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, Φλωρίνης 7,
Greg Tower, 3ος όροφος, 1065 Λευκωσία ή
στην Τ.Θ. 23949, 1687 Λευκωσία, μέχρι την
Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου 2017, ώρα 2.00
μ.μ. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε
να αποταθείτε στο τηλ. 22456433. n

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
Παραχώρηση μιας υποτροφίας για διδακτορικές
σπουδές στη Γαλλία μέσω του Εθνικού Γαλλικού
Οργανισμού CAMPUS FRANCE
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Aπόψεις και σχόλια
Η υποτίμηση της εργασίας 

Ζούμε σε εποχή αντικανονική, σε καιρούς
μεταβατικούς, σε χρόνους μεγάλης αστά-
θειας και απόλυτης μεταβλητότητας. Οι πα-
λαιές σταθερές έχουν χαθεί ή τείνουν να χα-

θούν. Οι κυρίαρχες δυ-
νάμεις επίσης
ανισορροπούν.

Η μόνη μετά το
1989 υπερδύναμη πα-
ρακμάζει, αφήνει χώρο
σε περιφερειακούς
παίκτες, οι περισσότε-

ροι των οποίων δεν ορίζονται από δημοκρα-
τικά ιδεώδη, ούτε δεσμεύονται από τις αξίες
της Δύσης, από εκείνες που μετέδωσαν στον
κόσμο η Γαλλική Επανάσταση και ο αγώνας
της αμερικανικής ανεξαρτησίας.

Η δημοκρατία δοκιμάζεται, όπως και τα
ατομικά δικαιώματα απειλούνται από δυνά-
μεις και καθεστώτα που δεν λογοδοτούν
αλλά, αντιθέτως, δρουν ανεξέλεγκτα. 

Ταυτόχρονα εξελίσσονται μεγάλες τεχνο-
λογικές και οικονομικές αλλαγές, που επι-
δρούν καταλυτικά στην παγκόσμια οικονο-
μία και στις εθνικές κοινωνίες. 

Οι τεχνολογικοί και οικονομικοί πολυε-
θνικοί γίγαντες θέτουν τις προτεραιότητές
τους, αναπτύσσουν πλανητικά σχέδια και
συγκροτούν δικούς τους όρους, οι οποίοι δεν
συντονίζονται με τις πολλές και σύνθετες
κοινωνικές ανάγκες, για να μην πούμε ότι τις
αντιστρατεύονται. Επιπλέον όσο περνούν οι
χρόνοι εμπεδώνεται η πεποίθηση στους
λαούς ότι οι ανισότητες διευρύνονται και ότι
αυτό είναι αποτέλεσμα της υπερτίμησης του
κεφαλαίου σε βάρος των λοιπών συντελε-
στών παραγωγής και ιδιαιτέρως της εργα-
σίας. 

Κοινή είναι η πεποίθηση ότι η εργασία

είναι υποτιμημένη στο παρόν διεθνοποι-
ημένο οικονομικό περιβάλλον και αυτή που
δοκιμάζεται πολλαπλώς, ιδιαιτέρως από τις
ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις.

Ωστόσο η υποτίμηση της εργασίας και η
εισοδηματική καχεξία που μπορεί να συνο-
δεύει την πλειονότητα των πολιτών μιας
χώρας υπονομεύουν ευθέως αυτή καθαυτή
την πρόοδο των εθνικών οικονομιών και δι’
αυτών τον κόσμο ολόκληρο. Στην ελληνική
περίπτωση οι συνέπειες είναι εμφανείς διά
γυμνού οφθαλμού.

Ο συνδυασμός ύφεσης, ανεργίας και υπο-
χώρησης των αμοιβών προκάλεσε τη μετα-
νάστευση του πιο ακμαίου και καλύτερα εκ-
παιδευμένου δυναμικού της χώρας. Τα τε-
λευταία στοιχεία δείχνουν ότι 424.000 νέοι
εγκατέλειψαν την Ελλάδα αναζητώντας κα-
λύτερη τύχη αλλού. 

Επιβεβαιώθηκε εδώ μια αρχή του μάνα-
τζμεντ που θέλει το καλό μισθολόγιο να
είναι εσωτερικά δίκαιο και εξωτερικά αντα-
γωνιστικό. Η χώρα μας δεν ικανοποιούσε
ούτε τη μία αρχή ούτε την άλλη, με αποτέ-
λεσμα τη μαζική μετανάστευση.

Αλλά και πέραν της μετανάστευσης, αν
διατηρηθούν μεσοπρόθεσμα οι σημερινές
συνθήκες υποτίμησης της εργασίας και γί-
νουν κανόνας οι αμοιβές των 450 ευρώ τον
μήνα, δεν χωρεί αμφιβολία ότι θα ακολου-
θήσουν κοινωνικές εκρήξεις και αμφισβητή-
σεις ανυπέρβλητες. Τηρουμένων των αναλο-
γιών, μεσοπρόθεσμα μπορεί να συμβεί το
ίδιο σε ολόκληρο τον κόσμο, αν δεν υπερνι-
κηθούν οι σημερινές ανισότητες, που θέλουν
το 1% του πληθυσμού να ελέγχει πάνω από
το 40% του παγκόσμιου πλούτου.

Με άλλα λόγια, με την εργασία υποτιμη-
μένη και εκλιπούσα δεν μπορούν να οικοδο-
μηθούν όροι κοινωνικού συμβολαίου και να

επικρατήσουν μακροπρόθεσμα συνθήκες
κοινωνικής ειρήνης. Αντιθέτως, είναι σαν να
στήνονται πεδία ενός νέου, χωρίς όρια, κοι-
νωνικού πολέμου.

Αντώνης Καρακούσης,
«ΤΟ ΒΗΜΑ», 19.11.2017

l Ουδέν σχόλιον.
 

?

Οι στρατιές του ψεύδους
«Τριάντα χώρες χρησιμοποιούν “στρατό

διαμορφωτών γνώμης” για να χειραγωγή-
σουν τη δημοκρατία». Πρόκειται για τον
τίτλο πρόσφατου δημοσιεύματος της βρετα-
νικής εφημερίδας «The Guardian» και ανα-

φέρεται στην έκθεση
μιας ΜΚΟ με βασικό
έργο τον εντοπισμό και
την ανάδειξη της παρα-
πληροφόρησης από τα
social media. Ανάμεσα
στις χώρες που χρησι-
μοποιούν στρατούς
από ψεύτικους ή παρα-

πλανητικούς λογαριασμούς στα social media
για να περάσουν τη γραμμή τους ή να προ-
ωθήσουν την αντιδημοκρατική ατζέντα, βρί-
σκονται πέρα από τη Ρωσία, η Τουρκία, οι
Φιλιππίνες και η Βενεζουέλα. Ίσως, η πλέον
ωμή εκδοχή είναι εκείνη του Σουδάν. Υπάρ-
χει ειδική μονάδα, ενταγμένη στον στρατό
που κατασκευάζει λογαριασμούς, η οποία
πέρα από την ατζέντα της κυβέρνησης, προ-
ωθεί και την απαξίωση των ελάχιστων ανε-
ξάρτητων φωνών που μπορεί να υπάρχουν
και να επικρίνουν την κυβέρνηση. Η αμερι-
κανική ΜΚΟ Freedom House, η οποία πραγ-
ματοποίησε την έρευνα, περιέλαβε σε αυτή
συνολικά 65 χώρες. Στην έρευνα συμπεραί-

νεται ότι μόνο το 2016 τουλάχιστον 17 εκλο-
γικές αναμετρήσεις επηρεάστηκαν από τη
διασπορά ψευδών ειδήσεων (των λεγόμενων
fake news) και παραπληροφόρησης.

Πέρα από την προφανή διάσταση ασφα-
λείας που έχει η ανάγκη αντιμετώπισης της
κακόβουλης παραπληροφόρησης, καθώς
είναι ικανή να επηρεάσει και τους διεθνείς
συσχετισμούς, έχει και μια εσωτερική. Ο πει-
ρασμός να κάνει κάποιος συγκρίσεις με την
ελληνική σφαίρα των κοινωνικών δικτύων
είναι μεγάλος. Από το 2009 και μετά, τα so-
cial media έχουν γίνει ένα μεγάλο καζάνι,
όπου φήμες, ψευδείς ειδήσεις, πολιτικά το-
ποθετημένες εκτιμήσεις, «πειραγμένες» ει-
κόνες και απλά χονδροειδή ψέματα, αναμει-
γνύονται με τα γεγονότα. Ο χυλός που τε-
λικά προκύπτει ως αποτέλεσμα για τον
τελικό χρήστη, εν ολίγοις τη συντριπτική
πλειονότητα των πολιτών που διαθέτουν λο-
γαριασμό στα κοινωνικά δίκτυα, λειτουργεί
ως ένας πραγματικός φάρος παραπληροφό-
ρησης. Πολιτικά «ονόματα» χτίζονται πάνω
σε αυτό τον χυλό, αλλά και καριέρες «δημό-
σιων προσώπων». Στο τέλος της ημέρας, τα
παραδοσιακά ΜΜΕ απλά παρακολουθούν
το έδαφος να υποχωρεί κάτω από τα πόδια
τους, καθώς η παραδοσιακή δημοσιογραφία
εμφανίζεται ανίκανη να συγκρατήσει αυτή
την ακατάσχετη ροή πληροφορίας. Κανείς
δεν μπορεί να δει την επόμενη μέρα καθαρά.
Ωστόσο, αν συνεχιστεί η σημερινή κατά-
σταση, σίγουρα θα είναι δυσοίωνη.

Βασίλης Νέδος, 
«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», 18.11.2017

l Αναντίλεκτα και στη χώρα μας ευδοκιμεί
τόσο η παραπληροφόρηση όσο και ο
αποπροσανατολισμός. 

1. Στους εργαζόμενους στη Δημόσια Υπηρεσία και τον ευ-
ρύτερο Δημόσιο Τομέα δεν θα τους αποδοθεί το ποσο-
στό αύξησης του Τιμαρίθμου της 31.12.2011 ως απο-
κοπή για την περίοδο που καλύπτεται από 1/1/2012 –
31/12/2013, δηλαδή για δύο χρόνια.

2. Ο Τιμάριθμος θα συνεχίσει να υπολογίζεται και να κα-
ταβάλλεται κανονικά από την 1/07/2012.

3. Από την 1/1/2014 το συνολικό ύψος του τιμαρίθμου θα
καταβάλλεται ολόκληρο (θα προστεθεί δηλαδή και
αυτό της 1/1/2012).

4. Οι κοινωνικοί εταίροι, κυβέρνηση – εργοδοτικές οργα-
νώσεις και οι πιο πάνω συνδικαλιστικές οργανώσεις
έχουν συμφωνήσει ότι η ΑΤΑ θα συνεχίσει να κατα-
βάλλεται κανονικά στον ιδιωτικό τομέα ως μέχρι σή-
μερα χωρίς διαφοροποίηση.

Και ενώ αναμενόταν η τήρηση της πιο πάνω συμφωνίας, η
τότε Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα.
Σωτηρούλα Χαραλάμπους με επιστολή της ημερ. 02.10.2012
διαβίβασε την ακόλουθη πρόταση για αναδιάρθρωση του
συστήματος Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής των μισθών:

«Η Κυβέρνηση, οι εργοδοτικές οργανώσεις ΟΕΒ και ΚΕΒΕ
και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ
συμφωνούν όπως επέλθουν οι ακόλουθες διαρθρωτικές αλ-
λαγές στο σύστημα τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των μι-
σθών που εφαρμόζεται σήμερα:

α) Η περίοδος υπολογισμού και η αναθεώρηση του τιμα-
ριθμικού επιδόματος θα είναι ετήσια, αντί εξάμηνη και θα
ισχύει την 1η Ιανουαρίου έκαστου έτους.

β) Σε περιπτώσεις που κατά το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο
του έτους που προηγείται της ημερομηνίας ισχύος της εκά-
στοτε αναθεώρησης  παρατηρείται αρνητική ανάπτυξη, η
τυχόν προκύπτουσα, με βάση την παρ. (α), αύξηση του τι-
μαριθμικού επιδόματος δεν θα παραχωρείται για το έτος που
ακολουθεί».

Απάντηση στην Υπουργό Εργασίας δόθηκε αυθημερόν
από τον ΓΓ της Οργάνωσης μας την οποία παραθέτουμε αυ-
τούσια: 

«Απαντούμε στην επιστολή σας, ημερομηνίας 2 Οκτω-
βρίου 2012, σε σχέση με το θέμα της Αυτόματης Τιμαριθμι-
κής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ).

Όπως γνωρίζετε, το σύστημα της Αυτόματης Τιμαριθμι-
κής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ) κληροδοτήθηκε στην Κυπριακή
Δημοκρατία από την αποικιακή διακυβέρνηση της Μεγάλης
Βρετανίας.

Στα χρόνια που ακολούθησαν με ορθολογικές αναπρο-
σαρμογές η ΑΤΑ καθιερώθηκε ως μηχανισμός αναπλήρωσης
της αγοραστικής αξίας των μισθών και μέχρι προ τινός χα-
ρακτηριζόταν ως ευλογία.

Είναι η πεποίθησή μας ότι οι ατυχείς χειρισμοί των τελευ-
ταίων δύο ετών έχουν ελαχιστοποιήσει τις πιθανότητες επι-
βίωσης του θεσμού της ΑΤΑ.  Το εύηχο σύνθημα για «δι-
καιότερη ΑΤΑ» που κατά κόρον χρησιμοποιείται τα τελευ-
ταία χρόνια, αλλά και ο ασυλλόγιστος διαχωρισμός σε «ΑΤΑ
για δημόσιο τομέα» και «ΑΤΑ για ιδιωτικό τομέα» οδηγούν
με μαθηματική ακρίβεια στην κατάργηση του πετυχημένου
αυτού θεσμού και ασφαλώς οι ευθύνες σας είναι τεράστιες.

Η υπευθυνότητα της ΠΑΣΥΔΥ στη διαχείριση κορυφαίων
ζητημάτων όπως είναι για παράδειγμα η ΑΤΑ είναι δεδομένη

και στην πράξη έχει επιβεβαιωθεί με τη συμφωνία που συ-
νομολογήθηκε μεταξύ κοινωνικών εταίρων και Κυβέρνησης
Κληρίδη την 1/9/1999, όταν η ΠΑΣΥΔΥ πρωτοστάτησε για
την επίτευξή της με διαρθρωτικές αλλαγές που επέτρεψαν
στο θεσμό να διατηρηθεί μέχρι σήμερα προς όφελος των ερ-
γαζομένων, αλλά και του τόπου.

Ενόψει των όσων αναφέρονται πιο πάνω, η Οργάνωσή μας
αδυνατεί να προσυπογράψει την υπό αναφορά Πρόταση».

Τα πιο πάνω αποτελούν τα πραγματικά γεγονότα όσον
αφορά την κατάργηση του Κυβερνητικού Σχεδίου Συντά-
ξεων για τους νεοεισερχόμενους και το κουτσούρεμα της
ΑΤΑ. n

Το Τμήμα Φορολογίας
παρακολουθεί το θέμα
"Paradise papers"

Ανακοίνωση του Τμήματος Φορολογίας αναφέρε-
ται στα τελευταία δημοσιεύματα στα Μέσα Μαζι-
κής ενημέρωσης σε σχέση με τα “Paradise papers”

και ενημερώνει ότι παρακολουθεί στενά και αναλύει όλη
την «έγκυρη», σχετική πληροφόρηση γύρω από το θέμα. 

Το Τμήμα Φορολογίας θα προβεί άμεσα σε όλες τις εν-
δεικνυόμενες ενέργειες. n

Πικρές αλήθειες για Συνταξιοδοτικό και ΑΤΑ
Συνέχεια από σελ. 1



Είναι πλέον γεγονός πως με την πά-
ροδο του χρόνου σημειώθηκε σημαν-
τική μείωση στα ποσοστά της παιδικής

τερηδόνας στην Κύπρο, κυρίως λόγο της
χρήσης του φθορίου και της ενημέρωσης του
κοινού. Παρόλα αυτά, νέες επιστημονικές
έρευνες και μελέτες μπορούν να αλλάξουν
κάποια ιατρικά δεδομένα, καταρρέοντας έτσι
«μύθους» γύρω από τον τομέα της ανάπτυ-
ξης της οδοντοφυΐας του παιδιού μας.      

1ος Μύθος: Το βούρτσισμα των δοντιών
δεν είναι απαραίτητο κατά την διάρκεια της
νηπιακής ηλικίας.

Σε περίπτωση που το παιδί μας χρειάζεται
μπιμπερό για να αποκοιμηθεί ή ξυπνά το
βράδυ ζητώντας γάλα και παρατεταμένο θη-
λασμό, τότε τα δοντάκια του μουλιάζουν για
ώρες σε ένα ζαχαρούχο υγρό που προκαλεί
μια σοβαρή μορφή τερηδόνας, την «Τερη-
δόνα Βρεφικής και Νηπιακής Ηλικίας». Γι’
αυτό το λόγο, το βούρτσισμα πρέπει να ξε-
κινά με την ανατολή του πρώτου δοντιού (6
μηνών) ή το αργότερο στην ηλικία του ενός
έτους (2 φορές τη μέρα, με την ανάλογη πο-

σότητα οδοντόκρεμας και φθορίου, κατόπιν
συμβουλής οδοντιάτρου).   

2ος Μύθος: Η τερηδόνα είναι κληρονο-
μική.

Όταν το παιδί γεννιέται, δεν υπάρχουν κα-
θόλου τα μικρόβια της τερηδόνας στο σάλιο
του. Αυτά συνήθως τα αποκτά μετά την ανα-
τολή του πρώτου νεογιλού δοντιού, λόγω
μετάδοσής τους κυρίως από τη μητέρα

(μέσω του σάλιου). Ως εκ
τούτου, καλύτερα να απο-
φεύγουμε να φιλάμε το
παιδί στα χείλη ή να δοκι-
μάζουμε το φαγητό του
απ’ το ίδιο κουταλάκι πριν
του το δώσουμε.

3ος Μύθος: Τα παιδικά
δόντια δεν είναι εξίσου
σημαντικά με τα μόνιμα.

Εκτός απ’ το γεγονός
ότι τα παιδικά δόντια βοηθούν στην ομιλία,
την μάσηση και την αισθητική, διατηρούν
επίσης τον κατάλληλο χώρο για τα μόνιμα
δόντια, καθοδηγώντας τα στις σωστές θέ-
σεις κατά την αλλαγή της οδοντοφυΐας. Εάν
τα παιδικά δόντια χαθούν πρόωρα (για πα-
ράδειγμα λόγω καταστροφής τους από τε-
ρηδόνα), τότε τα αντίστοιχα μόνιμα μπορεί
να αλλάξουν πορεία ανατολής, δημιουργών-
τας έτσι στραβά και συνωστισμένα δόντια
που θα χρειαστούν μακροχρόνια ορθοδον-
τική θεραπεία για τη διόρθωσή τους. n 

ΣΕΛIΔΑ ΤΗΣ ΓYΝΑIΚΑΣ
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Δρ. Λυσιμάχη Σολομωνίδου
Χειρούργος Οδοντίατρος, DMD
Απόφοιτη Πανεπιστημίου Debrecen,
Ουγγαρίας
e-mail: lysimachi.s@gmail.com

Μύθοι για την υγεία των παιδικών δοντιών

Καλούμε όλους, όπως και τα φετινά
Χριστούγεννα, να μην λησμονήσουμε
τους συνανθρώπους μας που έχουν

ανάγκη τη βοήθεια μας.     Ας μην αναλω-
θούμε στην αγορά περιττών υλικών αγαθών
και ας «Υιοθετήσουμε» μια οικογένεια
σκορπίζοντας τη χαρά της γέννησης του
Χριστού, προσφέροντας ακόμη και από το
υστέρημα μας.
Τι μπορείς να κάνεις;

• Μπορείς να δώσεις σε μια οικογένεια τα
απαραίτητα για το γιορτινό τραπέζι. 

• Μπορείς να προσφέρεις χριστουγεννιά-
τικα εδέσματα.

• Μπορείς να προσφέρεις δώρα στα παι-
διά.

• Μπορείς να προσφέρεις οτιδήποτε σχε-
τικό και όσο εσύ μπορείς! 
Ποιός μπορεί να συμμετάσχει στην εκ-
στρατεία;

Ο καθένας μπορεί να προσφέρει στην εκ-
στρατεία είτε ως άτομο είτε ως ομάδα:

• Νέοι κάθε ηλικίας
• Οικογένειες
• Δήμοι και κοινότητες
• Εταιρείες
• Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

• Οργανισμοί/φορείς
• Οργανωμένα σύνολα/ΜΚΟ

Πώς μπορείς να συμμετάσχεις στην εκ-
στρατεία;

Επικοινωνώντας με το Συντονιστικό Συμ-
βούλιο Εθελοντισμού/Σώμα Εθελοντών της
επαρχίας σου:

• Λευκωσία: Ανδρέα Αβρααμίδη 9, διαμ.
301, Στρόβολος, τηλ. 22512602

• Λεμεσός: 1ης Απριλίου 14, Αγία Φύλα,
τηλ. 25737761

• Λάρνακα: Στυλιανού Λένα 47, Αντωνίου
Κωρτ, Διαμ. 1, τηλ. 24650525

• Πάφος: Αριστοτέλη Σάββα 46, Αναβαρ-
γός, τηλ. 26953725

• Ελ. Αμμόχωστος: Πέτρου Πεσκέσιη 2,
Φρέναρος, τηλ. 99124521

• Κερύνεια: Τηλ. 97743185
Τα βιβλιοπωλεία ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ: διαθέ-

τουν ειδικό χώρο συλλογής παιχνιδιών, βι-
βλίων/παραμυθιών και άλλων δώρων σε
όλες τις πόλεις, τα οποία θα παραδώσουν
στο Σώμα Εθελοντών για να δοθούν σε παι-
διά άπορων οικογενειών. 

Κύριος Υποστηρικτής: Συνεργατική Κυ-
πριακή Τράπεζα. n

Παγκύπρια Εκστρατεία “Υιοθετήστε” 
μια οικογένεια τα Χριστούγεννα

Στόχος: να μην μείνει καμία οικογένεια και κανένα παιδί χωρίς τα απαραί-
τητα  που βοηθούν να  νιώσουν τη χαρά των Χριστουγέννων.

Στις 20 Νοεμβρίου κάθε χρόνο, η
παγκόσμια κοινότητα ανανεώνει τη
δέσμευση που ανέλαβε το 1989, να

αναγνωρίζει, να προασπίζεται και να προ-
ωθεί τα δικαιώματα του παιδιού. Τη μέρα
αυτή, πριν από 28 χρόνια υιοθετήθηκε η
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δι-
καιώματα του Παιδιού, η οποία αναγνωρίζει
την παιδική ηλικία ως μία ξεχωριστή και ιδι-
αίτερα σημαντική περίοδο στη ζωή κάθε αν-
θρώπου. Την ίδια στιγμή αναγνωρίζει ότι, το
κάθε παιδί είναι ξεχωριστό και ιδιαίτερο. Το
δικαίωμα στην ταυτότητα, επιβεβαιώνει και
ενισχύει, τη μοναδικότητα κάθε παιδιού.
Πρόκειται για το δικαίωμα του παιδιού να
τοποθετεί τον εαυτό του στον κόσμο, μέσα
από την απάντηση στο ερώτημα «ποιος/ποια
είμαι». 

Η ταυτότητα ενός παιδιού έχει πολλές
πτυχές και αλλάζει διαρκώς. Όταν γεννηθεί
ένα παιδί, αυτόματα, εντάσσεται σε διάφο-
ρες ομάδες, μικρές κα μεγάλες, στις οποίες
ανήκει η οικογένειά του. Με αυτό τον τρόπο
αποκτά, πτυχές της ταυτότητάς του, όπως η
εθνική και η θρησκευτική. Καθώς το παιδί

μεγαλώνει, μέσα από τις εμπειρίες που απο-
κτά, εντάσσεται και σε άλλες ομάδες, προ-
σθέτοντας έτσι, νέες πτυχές στην ταυτότητά
του. Παράλληλα, συνεχώς επεξεργάζεται το
τι σημαίνει για το ίδιο κάθε πτυχή της ταυ-
τότητάς του. Με τον τρόπο αυτό η ταυτό-
τητα αποκτά ένα εντελώς προσωπικό χαρα-
κτήρα ο οποίος καθορίζεται από το ίδιο το
παιδί. 

Στερεότυπα και προκαταλήψεις που συν-
δέονται με διαφορετικές πτυχές της ταυτό-
τητας, οδηγούν σε απόρριψη του άλλου, που
θεωρείται διαφορετικός. Δεν είναι λίγες οι
φορές, μάλιστα, που η απόρριψη εκφράζεται
με εκφοβιστικές συμπεριφορές και βία. Βλέ-
πουμε έτσι, συχνά πυκνά, παιδιά μετανά-
στες, παιδιά με διαφορετικές θρησκευτικές
πεποιθήσεις και πιστεύω, παιδιά με αναπη-
ρίες, παιδιά με μη τυπικές εκφράσεις της
ταυτότητας φύλου ή παιδιά με ιδιαίτερο σε-
ξουαλικό προσανατολισμό να απομονώνον-
ται αλλά και να δέχονται βία. 

Το κράτος έχει ευθύνη και υποχρέωση να
σέβεται και να προασπίζεται τα δικαιώματα
κάθε παιδιού χωρίς καμιά διάκριση. Οι πτυ-

χές της ταυτότητας, λοιπόν, ενός παιδιού δεν
μπορούν να αποτελούν λόγο ή αφορμή για
να στερείται τα δικαιώματά του. Ευθύνη του
Κράτους είναι να αναπτύξει και να εφαρμό-
ζει προγράμματα εκπαίδευσης και ευαισθη-
τοποίησης τόσο για παιδιά όσο και για ενή-
λικες. Μέσα από αυτά τα προγράμματα θα
πρέπει να καλλιεργείται η κριτική σκέψη, οι
απαραίτητες στάσεις και δεξιότητες για μια
κοινωνία ανοιχτή στη διαφορετικότητα και
στην πολυμορφία. 

Το να μπορούν όλα τα παιδιά να απολαμ-
βάνουν τα δικαιώματά τους είναι μια συνε-
χής πρόκληση για όλους μας. Όσον αφορά
στο δικαίωμα του παιδιού στην ταυτότητα,
αυτό συνεπάγεται ότι θα ενδυναμώσουμε τα
παιδιά για να διαμορφώνουν και να απο-
λαμβάνουν διαφορετικές πτυχές της ταυτό-
τητάς τους, απαλλαγμένα από στερεότυπα
και προκαταλήψεις, που υπάρχουν στην κοι-
νωνία. Η ταυτότητα σας είναι δικαίωμα και
όχι ένα ασήκωτο φορτίο που πρέπει να κου-
βαλάτε. Ευθύνη εμάς των μεγάλων είναι να
παρέχουμε τα μέσα για να απολαμβάνετε
αυτό το δικαίωμα. n

Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού
το μήνυμα της Επιτρόπου
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AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

Τα γεγονότα
Η αιτήτρια εργάζεται στο Πανεπιστήμιο

Κύπρου  από την 15.4.1991, κατέχοντας τη
θέση Προϊσταμένης Οικονομικών Υπηρε-
σιών και Προσωπικού, η οποία μετά από
απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστήμιο
Κύπρου, μετονομάστηκε σε θέση Προϊστα-
μένης Οικονομικών Υπηρεσιών από
1.6.2004. 

Σύμφωνα με σχετική επεξήγηση που κα-
ταγράφεται στον περί Προϋπολογισμού του
Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμο του 2004, η
ήδη κάτοχος της θέσης της οποίας ο τίτλος
έχει μετονομαστεί σε Προϊστάμενο Οικονο-
μικών Υπηρεσιών, θα συνεχίσει να κατέχει τη
θέση, ως η μετονομασία αυτής, και θα υπη-
ρετεί με το ίδιο σχέδιο υπηρεσίας με το οποίο
ήδη υπηρετεί, εκτελώντας εκείνα τα καθή-
κοντα του σχεδίου υπηρεσίας που εμπίπτουν
στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Οικονομι-
κών Υπηρεσιών και οποιαδήποτε άλλα πρό-
σθετα καθήκοντα τυχόν της ανατεθούν. 

Την 2.6.2016 ο Διευθυντής Διοίκησης και
Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου,
με σχετική επιστολή του, ενημέρωσε την αι-
τήτρια ότι είναι η καταλληλότερη εκ των
υπηρετούντων σε παρόμοιας φύσης θέση,
ήτοι Προϊσταμένη Διοικητικής
Υπηρεσίας για να αναλάβει τα
καθήκοντα Προϊσταμένης
στην Υπηρεσία Σπουδών και
Φοιτητικής Μέριμνας, αποφα-
σίζοντας έτσι την μετακίνηση
της από τις Οικονομικές Υπη-
ρεσίες προς την Υπηρεσία
Σπουδών και Φοιτητικής Μέ-
ριμνας. 

Την ανωτέρω αναφερόμενη
απόφαση μετακίνησής της,
προσέβαλε η αιτήτρια με την
προσφυγή με αρ. 705/2016,
στην οποία εξεδόθη στις
6.3.2017 ακυρωτική απόφαση.

Όπως καταγράφεται στα πρακτικά του
Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου
ημερομηνίας 13.3.2017, ενόψει της ακύρω-
σης της απόφασης μετακίνησης της αιτή-
τριας στη θέση Προϊσταμένης Υπηρεσίας
Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, ο Διευ-
θυντής Διοίκησης και Οικονομικών ενημέ-
ρωσε το Συμβούλιο ότι από την 6.3.2017
επανέφερε στα προηγούμενα του καθήκοντα
το λογιστή Κ Π, ο οποίος μετά την μετακί-
νηση της αιτήτριας, ασκούσε καθήκοντα
Αναπληρωτή Προϊσταμένου στις Οικονομι-
κές Υπηρεσίες.   

Παράλληλα το Συμβούλιο αφού συζήτησε
το θέμα της πλήρωσης της θέσης Προϊστα-
μένου Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής

Μέριμνας, αποφάσισε ομόφωνα την από-
σπαση της αιτήτριας από τη θέση Προϊστα-
μένης Οικονομικών Υπηρεσιών, στη θέση
Προϊσταμένης Υπηρεσίας Σπουδών και Φοι-
τητικής Μέριμνας, με άμεση ισχύ για πε-
ρίοδο ενός έτους, με δικαίωμα ανανέωσης.
Ενάντια στην απόφαση αυτή καταχωρίστηκε
η πιο πάνω προσφυγή. 

Νομικοί ισχυρισμοί
Προβλήθηκε  εκ μέρους της αιτήτριας ο

ισχυρισμός ότι η προσβαλλόμενη απόφαση
ελήφθη καθ’ υπέρβαση και κατά κατάχρηση
εξουσίας, αφού καμία αναφορά γίνεται στο
σχέδιο υπηρεσίας της θέσης της, ως Προ-
ϊσταμένης Οικονομικών Υπηρεσιών, σε δυ-
νατότητα απόσπασης της σε άλλη υπηρεσία
του Πανεπιστημίου και ούτε η θέση της ως
τέτοια είναι εναλλάξιμη. Ειδικότερα προ-
βλήθηκε ο ισχυρισμός ότι η απόσπαση συνι-
στά παρέκκλιση από το θεμελιώδη κανόνα
δικαίου ότι ένας υπάλληλος έχει δικαίωμα να
εκτελεί τα καθήκοντα που προβλέπονται
από το σχέδιο υπηρεσίας της θέσης στην
οποία διορίστηκε και δεν μπορεί να αποφα-
σίζεται κατά βούληση. 

Προβλήθηκε περαιτέρω, εκ μέρους της αι-
τήτριας, ο ισχυρισμός ότι η προσβαλλόμενη
απόφαση στερείται αιτιολογίας και ότι αυτή
ελήφθη τιμωρητικά και είναι εκδικητική,
λόγω της άρνησης της να συμπράξει σε
ανοχή σκανδαλωδών συμπεριφορών από τη
θέση της Προϊσταμένης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών. 

Τέλος, η αιτήτρια ισχυρίστηκε ότι υπήρξε
παράβαση και των αρχών της φυσικής δι-
καιοσύνης, αφού η προσβαλλόμενη από-

φαση έχει το χαρακτήρα δυ-
σμενούς φύσης και απαιτείτο
η προηγούμενη ακρόαση της
αιτήτριας, η οποία ουδέποτε
έγινε. 

Αντίθετες ήταν οι θέσεις
του καθ’ ου η αίτηση, όπως
αυτές εκφράστηκαν δια της
ευπαιδεύτου συνηγόρου του.
Στη γραπτή αγόρευση του
καθ΄ου η αίτηση και όχι στην
ένσταση, ηγέρθη προδικα-
στική ένσταση ότι η προ-
σβαλλόμενη απόφαση στε-
ρείται εκτελεστότητας, κα-
θότι η προσωρινή απόσπαση

συνιστά μέτρο εσωτερικής φύσης και ότι ο
εσωτερικός χαρακτήρας της απόσπασης, δεν
επηρεάζει τη θέση και τις επαγγελματικές
προοπτικές του αποσπασμένου υπαλλήλου. 

Η ευπαίδευτη συνήγορος του Καθ΄ου η αί-
τηση ισχυρίστηκε περαιτέρω ότι η διάταξη
του Κανονισμού 7 είναι σαφής και δεν προ-
ϋποθέτει, ούτε την προκήρυξη της θέσης,
ούτε την υποβολή αιτήσεως, ούτε και τη συ-
ναίνεση του υπαλλήλου που θα αποσπαστεί
και ότι στην προκειμένη περίπτωση, το Συμ-
βούλιο προτού προχωρήσει στην προσβαλ-
λόμενη απόφαση, αξιολόγησε το κατά
πόσον η αιτήτρια κατέχει τα απαιτούμενα
προσόντα της θέσης της Προϊσταμένης Υπη-
ρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας. 

Προδικαστική Ένσταση
Το δικαστήριο απορρίπτοντας ως μη πα-

ραδεκτή την προδικαστική ένσταση τόνισε,
μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

(i) Το στοιχείο της εκτελεστότητας μίας δι-
οικητικής πράξης, αποτελεί, κατά πάγια αρχή
του διοικητικού δικαίου, βασική προϋπόθεση
του παραδεκτού της αίτησης ακυρώσεως.
Συνιστά αντικειμενική προϋπόθεση άσκησης
της προσφυγής. Αποτελεί λόγο που εξετάζε-
ται από το Δικαστήριο ακόμα και αυτεπάγ-
γελτα, καθότι αναγνωρίζεται η
συνάφειά του με τη δημόσια
τάξη (Δημοκρατία ν. Ματθαίου
(1990) 3(Δ) Α.Α.Δ. 2452). Συ-
νεπώς, παρότι η προδικαστική
ένσταση δεν έχει δικογραφηθεί
δια της ενστάσεως του Καθ΄ου
η αίτηση, λόγω του ότι αυτή
άπτεται βασικής προϋπόθεσης
του παραδεκτού της αίτησης

(ii) Σύμφωνα με την πάγια
νομολογία, το κριτήριο για να
αποφασιστεί εάν μία πράξη εμ-
πίπτει στη δικαιοδοσία του Άρ-
θρου 146 του Συντάγματος,
είναι ουσιαστικό και όχι τυπικό. Μία πράξη
πρέπει να έχει διοικητικό χαρακτήρα, να έχει
εκδοθεί εντός της σφαίρας του δημοσίου δι-
καίου και να έχει εκτελεστό χαρακτήρα. Για
να είναι εκτελεστή μία πράξη, πρέπει να πα-
ράγει έννομες συνέπειες και να είναι καθο-
ριστική των δικαιωμάτων των επηρεαζόμε-
νων προσώπων. 

(iii) Ουσιαστικά η αιτήτρια, με την έκδοση
της προσβαλλόμενης απόφασης, παύει να
εκτελεί τα καθήκοντα της θέσης που κατέχει
στη βάση του οικείου σχεδίου υπηρεσίας και
με την προσβαλλόμενη απόφαση απόσπα-
σής της, η οποία μάλιστα έχει άμεση ισχύ για
περίοδο ενός έτους με δικαίωμα ανανέωσης,
εκτελεί τα καθήκοντα άλλης θέσης. 

(iv) Η απόσπαση, εν προκειμένω, συνιστά
μορφή μεταβολής του υπηρεσιακού καθε-
στώτος της αιτήτριας, αφού δημιουργείται
αλλαγή στην υπηρεσιακή της θέση και δημι-
ουργείται πλέον νέα υπηρεσιακή υπόσταση
ή θέση (Μούστρας κ.ά. ν. Δημοκρατίας
(1998) 3 Α.Α.Δ. 70, Αλεξάνδρου ν. Δημο-
κρατίας (2001) 3Α Α.Α.Δ. 14).

(v) Εξετάζοντας την προσβαλλόμενη από-
φαση, καταλήγω ότι αυτή εμπεριέχει το
στοιχείο της εκτελεστότητας, είναι παραδε-
κτή και ως τέτοια υπόκειται στον ακυρωτικό
έλεγχο του Δικαστηρίου. 

Η απόφαση του δικαστηρίου
Το δικαστήριο, μετά την απόρριψη της

προδικαστικής ένστασης του Καθ’ ου η αί-
τηση, προχώρησε στην εξέταση  των λόγων
ακύρωσης που είχαν εγερθεί από την αιτή-
τρια και δεχόμενο τους λόγους αυτούς ακύ-
ρωσε  την επίδικη απόφαση τονίζοντας, με-
ταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 

α. Εξετάζοντας με μεγάλη προσοχή τα
ενώπιον μου στοιχεία και γεγονότα, διαπι-
στώνω ότι με την προσβαλλόμενη απόφαση,
ο καθ’ ου η αίτηση έχει αφαιρέσει εξ ολο-
κλήρου τα καθήκοντα της αιτήτριας που της

έχουν ανατεθεί στη βάση του σχεδίου υπη-
ρεσίας της θέσης που κατέχει, ήτοι της θέσης
Προϊσταμένης Οικονομικών Υπηρεσιών. 

β. Η δυνατότητα του Συμβουλίου για από-
σπαση, ως έχει ήδη αναφερθεί, ρυθμίζεται
από τις πρόνοιες δευτερογενούς νομοθε-
σίας, ήτοι του Κανονισμού 7(1) των περί Πα-
νεπιστημίου Κύπρου (Διοικητικό Προσω-
πικό) Κανονισμών του 1990, Κ.Δ.Π. 162/90,
ως αυτοί έχουν τροποποιηθεί. Δυνατότητα,
επομένως, απόσπασης παρέχεται εντός του

πλαισίου που θέτει ο ίδιος ο
Κανονισμός 7(1). 

γ. Έγινε αναφορά από τον
Καθ’ ου η αίτηση στην
ανάγκη πλήρωσης της θέσης
Προϊσταμένου Υπηρεσίας
Σπουδών και Φοιτητικής Μέ-
ριμνας.  Ανάγκη η οποία ανα-
τρέχει ουσιαστικά στο χρόνο
κατά τον οποίο ο Διευθυντής
Διοίκησης και Οικονομικών
αποφάσισε αρχικά την μετα-
κίνηση της αιτήτριας από την
θέση Προϊσταμένης Οικονο-
μικών Υπηρεσιών στη θέση

Προϊσταμένης Υπηρεσίας Σπουδών και Φοι-
τητικής Μέριμνας, ήτοι από τον Ιούνιο του
2016, απόφαση η οποία και ακυρώθηκε στις
6.3.2017 από το Διοικητικό Δικαστήριο στα
πλαίσια εκδίκασης της προσφυγής 705/16. 

δ. Με βάση το χρόνο που έχει ήδη διαρ-
ρεύσει, μέχρι και την έκδοση της προσβαλ-
λόμενης απόφασης, για άμεση απόσπαση
της αιτήτριας για ένα έτος με ακαθόριστη
δυνατότητα ανανέωσης, δεν προκύπτει,
κατά τη δική μου εκτίμηση, ο προσωρινός
χαρακτήρας της απόσπασης. 

ε. Το σχέδιο υπηρεσίας της θέσης Προ-
ϊσταμένης Οικονομικών Υπηρεσιών, θέση
που κατέχει οργανικά η αιτήτρια, διαφέρει
από το σχέδιο υπηρεσίας της θέσης Προ-
ϊσταμένης Σπουδών και Φοιτητικής Μέρι-
μνας, ως έχει ήδη κριθεί στην ακυρωτική
απόφαση ημερομηνίας 6.3.2017, στην προ-
σφυγή 705/2016. Πρόκειται για δύο διαφο-
ρετικές θέσεις, με διαφορετικά καθήκοντα. 

Επομένως, το Συμβούλιο του Καθ’ ου η αί-
τηση κατ΄ εφαρμογήν της δευτερογενούς
νομοθεσίας του Κανονισμού 7(1) της Κ.Δ.Π.
162/90 ως έχει τροποποιηθεί, προκειμένου
να πληρώσει προσωρινά μόνιμη κενή θέση,
αποστέρησε και αφαίρεσε άμεσα, για πε-
ρίοδο ενός έτους, με ακαθόριστη δυνατό-
τητα ανανέωσης, το κεκτημένο δικαίωμα της
αιτήτριας στην έμπρακτη ενάσκηση των κα-
θηκόντων της θέσης που κατέχει οργανικά,
παραβιάζοντας ουσιαστικά το ίδιο το σχέδιο
υπηρεσίας της θέσης της αιτήτριας, που απο-
τελεί πράξη κανονιστικού περιεχομένου που
εξομοιώνεται με δευτερογενή νομοθεσία.

στ. Παράβαση δευτερογενούς νομοθεσίας,
εξισώνεται με παράβαση νόμου, η οποία και
επιφέρει ακυρότητα της προσβαλλόμενης
διοικητικής πράξης. 

ζ. Ενόψει της πιο πάνω κατάληξης, θεωρώ
ότι παρέλκει η εξέταση των υπόλοιπων
λόγων ακύρωσης. n

Υπόθεση  Αρ. 513/2017

Ανδρούλλα Θεοφάνους 
v. 

Πανεπιστημίου Κύπρου

17 Νοεμβρίου, 2017

Το στοιχείο της
εκτελεστότητας
μίας διοικητικής
πράξης, αποτελεί,
κατά πάγια αρχή
του διοικητικού δι-
καίου, βασική προ-
ϋπόθεση του παρα-
δεκτού της αίτη-
σης ακυρώσεως.

O Kαθ’ ου η αίτηση
έχει αφαιρέσει εξ
ολοκλήρου τα κα-
θήκοντα της αιτή-
τριας που της
έχουν ανατεθεί στη
βάση του σχεδίου
υπηρεσίας της
θέσης που κατέχει.
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Σύμφωνα με την Έκθεση Παγκόσμιας
Ανταγωνιστικότητας 2017–2018 του
World Economic Forum, στον κομβι-

κής σημασίας δείκτη «ικανότητα για καινο-
τομία» (capacity for innovation) η Κύπρος
βούλιαξε στις τελευταίες θέσεις, από την 40η
θέση που βρισκόταν το 2009–2010 στην
110η θέση το 2017–2018 (πτώση ρεκόρ 70
θέσεων). Αντίθετα, στον εν λόγω δείκτη η
Ελλάδα βελτιώθηκε κατά 16 θέσεις (από την
101η θέση το 2009–2010 στην 85η θέση το
2017–2018). Το Ισραήλ ανέβηκε από την 8η
θέση το 2009–2010 στην 3η θέση το 2017–
2018. 

Ίσως το καλύτερο μέτρο σύγκρισης για
την Κύπρο να είναι η Μάλτα, η οποία σημεί-
ωσε άνοδο 24 θέσεων, από τη θέση 61 την
περίοδο  2009–2010 στη θέση 37 το 2017–
2018. Με άλλα λόγια, από την περίοδο
2009–2010 μέχρι το 2017–2018, στο δείκτη
«ικανότητα για καινοτομία» η Κύπρος ση-
μείωσε πτώση 70 θέσεων ενώ η Μάλτα βελ-
τιώθηκε κατά 24 θέσεις στην παγκόσμια κα-
τάταξη.

Η καινοτομία: 
α) Δημιουργεί νέα προϊόντα και υπηρεσίες

υψηλής προστιθέμενης αξίας, νέες επιχειρή-
σεις, νέες βιομηχανίες, νέες αγορές και νέες
θέσεις εργασίας.

β) Βελτιώνει την αποδοτικότητα. Ακόμη
και μικρές αλλαγές μπορούν να επιφέρουν
τεράστια οφέλη και σημαντικές εξοικονομή-
σεις.

γ) Προσδίδει ένα βιώσιμο ανταγωνιστικό

πλεονέκτημα και διαμορφώνει μια ανθε-
κτική οικονομία.

Μεταξύ άλλων, η Κύπρος και η Ελλάδα
χρειάζονται ένα σύγχρονο Εθνικό Σύστημα
Καινοτομίας, περισσότερα κονδύλια για
έρευνα και καινοτομία και ενίσχυση της ικα-
νότητας των οργανισμών (δημοσίων υπηρε-
σιών και επιχειρήσεων) να παράγουν περισ-
σότερες και καλύτερες καινοτομίες. Πρέπει
να απελευθερώσουμε τη δημιουργικότητα
των χιλιάδων αξιόλογων δημοσίων υπαλ-
λήλων.

Χρειάζονται ευρείες μεταρρυθμίσεις που
να διαχέονται σε όλους τους τομείς της οι-
κονομικής και κοινωνικής ζωής. Οι κανονι-
σμοί και οι διαδικασίες πρέπει να ανασχε-
διαστούν ώστε να έχουν μεγαλύτερο αντί-
κτυπο και λιγότερα διοικητικά βάρη.
Απαιτούνται θεσμικές μεταρρυθμίσεις με
στόχο την απλοποίηση της γραφειοκρατίας
και τη δημιουργία ενός φιλικού επιχειρημα-
τικού περιβάλλοντος.  

Οι επιχειρήσεις και ο ιδιωτικός τομέας
είναι οι μηχανές της καινοτομίας. Όμως οι
καινοτομικές δραστηριότητες των επιχειρή-
σεων επηρεάζονται, σε μεγάλο βαθμό, από
τις πολιτικές καινοτομίας και το ρόλο των
θεσμών. Η ένταση της καινοτομίας εξαρτά-
ται από την αλληλεπίδραση μεταξύ των
στρατηγικών του ιδιωτικού τομέα και των
πολιτικών του δημόσιου τομέα – ρυθμιστικό
πλαίσιο, κίνητρα κ.ά.

Στο βιβλίο του «Ανισότητα» ο οικονομο-
λόγος Anthony Atkinson σημειώνει ότι
«Όταν λαμβάνει αποφάσεις για να υποστη-
ρίξει την καινοτομία –είτε αυτές αφορούν 
τη χρηματοδότηση, την αδειοδότηση, τη
ρύθμιση των αγορών, τις προμήθειες ή την
εκπαίδευση– το κράτος πρέπει να λαμβάνει
ρητά υπόψη του τις διανεμητικές επιπτώ-

σεις.... Η κατεύθυνση της τεχνολογικής 
αλλαγής πρέπει να είναι σαφής μέριμνα των
υπεύθυνων για τη χάραξη πολιτικής και 
να ενθαρρύνει την καινοτομία τέτοιου τύπου
που να αυξάνει την απασχολησιμότητα των
εργαζομένων και να δίνει έμφαση στην 
ανθρώπινη διάσταση της παροχής υπηρε-
σιών».

Η Κύπρος και η Ελλάδα δεν έχουν έλ-
λειμμα δυναμικού. Διαθέτουμε  κορυφαί-
ους ερευνητές, επιχειρηματίες, και εται-
ρείες σε παγκόσμιο επίπεδο και μοναδικές
δυνάμεις όσον αφορά τις αξίες, τον πολιτι-
σμό και τη δημιουργικότητα. Συγκριτικά
πλεονεκτήματα η γεωπολιτική αξία και ο
φυσικός πλούτος της Κύπρου και της Ελ-
λάδας.

Πρέπει να στηριχτούμε στα ισχυρά μας
σημεία και να αντιμετωπίσουμε µε αποφασι-
στικότητα τις αδυναμίες µας:

– Οι ανεπαρκείς επενδύσεις στο γνωστικό
µας κεφάλαιο. 

– Οι δυσκολίες στην εξεύρεση χρηματο-
δότησης.

– Η χαμηλή απορρόφηση ευρωπαϊκών
κονδυλίων από την Κύπρο για τη περίοδο
προγραμματισμού 2014-2020. Αντίθετα, η
Ελλάδα βρίσκεται για τρίτη συνεχόμενη
χρονιά στην κορυφή της Ευρώπης στην
απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων.
Πρέπει να αυξηθούν οι επενδύσεις στην

έρευνα και την καινοτομία και να χρηματο-
δοτούνται περισσότερα ερευνητικά προ-
γράμματα. Νέες θέσεις για το ερευνητικό 
δυναμικό σημαίνει παραγωγή νέων καινοτο-
μιών – η κινητήριος δύναμη της διατηρήσι-
μης ανάπτυξης.    

– Ο κατακερματισμός προσπαθειών και η
δαπανηρή επανάληψη εργασιών. Πρέπει να
αναλώνουμε τους πόρους µας πιο ορθολο-
γικά και να επιτύχουμε την κρίσιμη μάζα.  

– Η συνεργασία του κόσμου της επιστή-
μης µε τον κόσμο των επιχειρήσεων πρέπει
να βελτιωθεί, να αρθούν τα εμπόδια και να
δοθούν κίνητρα.

– Υπάρχει χάσμα ανάμεσα στη στρατηγική
και την υλοποίηση. Υλοποίηση σημαίνει οι
πολίτες να δουν και να νοιώσουν τη διαφορά
και όχι απλά ότι μια πολιτική έχει εξαγγελ-
θεί ή ένας νόμος έχει ψηφιστεί.

Η Kate Raworth στο βιβλίο της Doughnut
Economics, τονίζει την ανάγκη ο σχεδιασμός
της οικονομίας να είναι κατανεμητικός και
αναγεννητικός (distributive and regenerative
by design). Πρέπει να δημιουργήσουμε θε-
σμούς και κίνητρα και να εφαρμόσουμε και-
νοτόμες πολιτικές που να ενισχύουν την αν-
ταπόδοση σε κοινωνικό επίπεδο. Χρειάζεται
να σχεδιάσουμε οικονομικές πολιτικές και
θεσμικές καινοτομίες που θα απελευθερώ-
νουν τις τεράστιες δυνατότητες του αναγεν-
νητικού, κυκλικού μοντέλου οικονομίας. n

Η κινητήριος δύναμη της διατηρήσιμης ανάπτυξης
(στη μνήμη του συγχωριανού μου Ανδρέα Κτωρίδη)   

Του Νίκου Γ. Σύκα, 
Σύμβουλου Στρατηγικής 
& Επικοινωνίας

Χριστουγεννιάτικος χορός ΠΑΣΥΔΥ Πάφου
Το Επαρχιακό Συμβούλιο σας προσκαλεί στο καθιερωμένο Χριστουγεννιάτικο χορό

μας που θα πραγματοποιηθεί το Σαββάτο 9 Δεκεμβρίου 2017 στις 8.00 μμ, στο ξενοδο-
χείο «ALOE HOTEL».

Ο χορός τελεί υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα της Οργάνωσης μας κ. Γλαύκου
Χ"Πέτρου.

Η τιμή έχει καθοριστεί στα  €15 το άτομο και περιλαμβάνει φαγητό και ποτό με ζωντανή
μουσική.

Στη εκδήλωση θα τιμηθούν και όλοι οι συνάδελφοι που αφυπηρέτησαν το 2017 και
οι οποίοι είναι προσκεκλημένοι του Επαρχιακού Συμβουλίου. 

Δηλώσεις συμμετοχής στα μέλη του Επαρχιακού Συμβουλίου μέχρι την Δευτέρα 04
Δεκεμβρίου στα τηλέφωνα:

1.  Νεόφυτος Νεοφύτου 99632505
2.  Σκεύη Κουππάρη 26804237 - 99131837
3.  Γιαννάκης Ιωάννου 26306505 - 99647286
4.  Νίκος Στυλιανού 99416276
5.  Γεώργιος Σάββα 99675647
6.  Ευριπίδης Καλός 99423283
7.  Αντώνης Ευριπίδου 99655235

Στα πλαίσια των στενών συναδελφι-
κών σχέσεων του Κλάδου Συνταξιού-
χων της ΠΑΣΥΔΥ με την  Πανελλήνια

Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων της
Ελλάδας ΠΟΠΣ μετά από πρόσκληση του
Κλάδου Συνταξιούχων της Οργάνωσης μας
την Κύπρο και φιλοξενήθηκε από τον Κλάδο
μας ο Γενικός Γραμματέας της ΠΟΠΣ, ο
οποίος είχε επαφές και ανταλλαγές απόψεων
με το δικό μας Κλάδο. 

Ο ΓΓ της ΠΟΠΣ, Ερμόλαος Λινάρδος συ-

νοδευόταν  από τη σύζυγο του και για το
ζεύγος διοργανώθηκαν επισκέψεις  σε αξιο-
θέατα της Κύπρου παράλληλα με τις συναν-
τήσεις με την ηγεσία του Κλάδου στις οποίες
συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
Ανταλλάγηκαν επίσης  απόψεις και κατατέ-
θηκαν προτάσεις για αποτελεσματικότερη
συνεργασία σε διεθνές επίπεδο, όπως στα
πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συν-
ταξιούχων (ΦΕΡΠΑ), στην οποία συμμετέ-
χουν και οι δυο Οργανώσεις. n

Διευρύνεται συνεχώς η συνεργασία  
συνταξιούχων Ελλάδας - Κύπρου 
Επίσκεψη του ΓΓ της ΠΟΠΣ 

Σύμφωνα με τον περί Μηχανοκίνητων
Οχημάτων (Τεχνικός Έλεγχος και
Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου) Νόμο του

2007, απαγορεύεται η οδική χρήση οχήμα-
τος που δεν είναι εφοδιασμένο με πιστοποι-
ητικό καταλληλότητας. Η άδεια κυκλοφο-
ρίας χωρίς πιστοποιητικό καταλληλότητας
λογίζεται ανασταλείσα μέχρις ότου το όχημα
εφοδιαστεί με πιστοποιητικό καταλληλότη-
τας. 

Σύμφωνα με στοιχεία του ΤΟΜ  21.139
οχημάτων η άδεια κυκλοφορίας ισχύει μέχρι
Δεκέμβριο 2017, όμως το πιστοποιητικό κα-
ταλληλότητας τους έχει λήξει. 

Υπενθυμίζεται ότι δεν αποστέλλονται

προσωπικές επιστολές/κλήσεις για την πα-
ρουσίαση των οχημάτων για επιθεώρηση
πέραν της πρώτης προσωπικής κλήσης μετά
την εγγραφή καινούργιου οχήματος στο 
Μητρώο του Εφόρου Μηχανοκινήτων Οχη-
μάτων. Υπενθυμίσεις για την ημερομηνία
λήξης του πιστοποιητικού αποστέλλονται με
τηλεφωνικά μηνύματα (SMS), σε  ιδιοκτήτες
που έχουν εγγραφεί στο σύστημα άμεσης
ενημέρωσης μέσω μηνυμάτων (SMS) που
είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Τμήμα-
τος Οδικών Μεταφορών, στη διεύθυνση
http://www.mcw.gov.cy/rtd ή σε όσους έχουν
κάνει τη σχετική δήλωση κατά την εγγραφή
του οχήματος τους. n

Απαραίτητο το πιστοποιητικό ΜΟΤ
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Πάντοτε επίκαιρες δηλώσεις πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας
(από το ‘Δημόσιο Υπάλληλο’ της 19ης Νοεμβρίου 1981)
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Τιμήθηκε και πάλι φέτος ο ήρωας του
απελευθερωτικού αγώνα Κυριάκος
Μάτσης για τη μεγάλη θυσία του την

ανθρωπιά του και τις ζωογόνες ιδέες και
αρχές του. 

Όπως κάθε χρόνο την περασμένη Παρα-
σκευή διοργανώθηκε ειδική τελετή στο προ-
αύλιο του Υπουργείου Γεωργίας όπου έχει
αναγερθεί και προτομή του ήρωα, στην
οποία με την ευκαιρία αυτή κατατέθηκαν
στεφάνια από εκτιμητές της θυσίας του
ήρωα, άτομα και οργανώσεις, μεταξύ των
οποίων και ο Γ.Γ. της ΠΑΣΥΔΥ Γλαύκος Χα-
τζηπέτρου.

Αποτίουμε σήμερα την οφειλόμενη τιμή σε
ένα από τα πιο επίλεκτα παιδιά της Κύπρου
τον ήρωα, ποιητή, φιλόσοφο, πολιτικό και
οραματιστή, τον γεωπόνο Κυριάκο Μάτση,
που είναι αναμφισβήτητα μια από τις πιο
αξιοθαύμαστες φυσιογνωμίες του εθνικοα-
πελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ, είχε το
χάρισμα να συνδυάζει τον οραματισμό και
τον πολιτικό ρεαλισμό με την αγωνιστική
διάθεση. Η όλη προσωπικότητα του διαγρά-
φεται μέσα από τα ίδια τα κείμενά του, πο-
λύτιμη κληρονομιά όπως κι η θυσία του, τό-
νισε σε ομιλία του ο Υπουργός Γεωργίας.

Συμπλήρωσε τη δική του ομιλία ο Πρό-
εδρος του Κλαδικού Συμβουλίου, Μιχάλης
Χατζήπαπας ο οποίος επισήμανε πως είναι με
πραγματικό δέος που κάθε χρόνο και τέτοιες
μέρες η μνήμη γυρίζει πίσω για να θυμηθεί
έναν άνθρωπο, που η μορφή του σημάδεψε
ανεξίτηλα αυτό το νησί. Πιο συγκεκριμένα η
μνήμη γυρίζει στις 19 Νοεμβρίου 1958, τη
στιγμή που στο χωριό Δίκωμο της (κατεχό-
μενης σήμερα) Επαρχίας Κερύνειας, ο αγω-
νιστής Κυριάκος Μάτσης αγκάλιαζε στα-
θερά και αταλάντευτα την αιωνιότητα, στο
θυσιαστήριο του υπόγειου κρησφυγέτου που
τον φιλοξενούσε. Όταν Άγγλοι στρατιώτες
περικύκλωσαν το σημείο κατόπιν προδο-
σίας, αρχικά προσπάθησαν να διαπραγμα-

τευτούν τη σύλληψή του.
Εκείνος, όμως, έκρινε διαφορετικά, προ-

τρέποντας τους δυο συντρόφους που ήταν
μαζί του να παραδοθούν, ώστε να γλυτώ-
σουν τον θάνατο. Ο ίδιος, όντας φιλοσοφη-
μένο πνεύμα, είχε πάρει προ πολλού την
απόφασή του.  «Αν θα βγω, θα βγω πυροβο-
λώντας», φώναξε με στεντόρεια φωνή. Τότε
ήταν που γράφτηκε και η τελευταία ηρωική
πράξη για το καλό της πατρίδας, για την
αγάπη στην ελευθερία.

Το ολοκαύτωμα του Κυριάκου Μάτση δεν
υπήρξε απλά και μόνο αποτέλεσμα ενός ιδε-
ολογικού παροξυσμού. Ενσυνείδητα υπερέβη

τον εαυτό του, ώστε να κατα-
θέσει ό,τι πολυτιμότερο δια-
θέτει κάθε άνθρωπος για την
ιδιαίτερή του πατρίδα, αφού
«σαν έτοιμος από καιρό σα
θαρραλέος» κατά τον Αλε-
ξανδρινό ποιητή Καβάφη, με
το αδάμαστο και οξυδερκές
πνεύμα που τον χαρακτήριζε,
άφησε παρακαταθήκη μαθη-
μάτων αμετακίνητου χρέους. 

Ανάφερε ο ομιλήτής ότι ο
Κυριάκος Μάτσης παρά το
νεαρό της ηλικίας του ήταν
μεστωμένος άνθρωπος και
κοσμοπολίτης, διατηρώντας
βαθιά ριζωμένη την ελληνική
του ταυτότητα.

Έκαμε επίσης αναφορά ότι
η δράση του στα φυλάκια του
Ελληνικού Στρατού κατά το
1948, με ομιλίες για την
Κύπρο και τον λαό της, ενώ
ως φοιτητής της Γεωπονικής
Σχολής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης οργάνωνε επισκέψεις και
συζητήσεις σε μακρινά φυλά-
κια, σχετικά με την ανάγκη
παλινόρθωσης της Ελλάδας

ύστερα από την κατοχή. 
Στη διάρκεια του Αγώνα της ΕΟΚΑ, δεν

αρνήθηκε ότι ήταν μέλος και αγωνιστής για
την ελευθερία της Κύπρου από τους Άγ-
γλους. Στα κρατητήρια της Ομορφίτας, σε
συζητήσεις που ο Στρατάρχης Χάρντινγκ
προσπάθησε να τον εξαγοράσει προσφέρον-
τάς του μισό εκατομμύριο λίρες, ένα μυθικό
χρηματικό ποσό για την εποχή, προκειμένου
να αποκαλύψει που βρίσκεται ο Διγενής. Ο
Μάτσης τότε, όντας πνευματική προσωπι-
κότητα και τρέφοντας πίστη σε αρχές και
ιδανικά, αποκρίθηκε με το γνωστό: «Ου περί
χρημάτων ποιούμεθα τον Αγώνα, αλλά περί
αρετής…», σημειώνοντας ότι κάτι τέτοιο τον
προσέβαλλε σοβαρά ως άνθρωπο.

Αυτές οι αρχές της πίστης, της πνευματι-
κότητας, όπως και της μετρημένης θρησκευ-
τικότητάς του, διασώζονται και στα ημερο-
λόγια ή τις επιστολές που απέστελλε. 

Σε γράμμα που αποστέλλει στους γονείς
του, κατά την Παραμονή Πρωτοχρονιάς στα
1958, λίγο πριν από τη θυσία του, γράφει:
«Σεβαστοί μου γονείς… Πιστεύομεν ότι
κάθε θυσία μας δεν πηγαίνει άδικα κι εσείς
πρέπει να είστε περήφανοι για μας. Αν ο
καλός Θεός μας επιφυλάσσει την λαμπράν
τύχην να δώσωμεν τη ζωή μας για την πα-
τρίδα, τότε η χαρά σας πρέπει να είναι απέ-

ραντη.
»Δεν ξέρω αν μπορεί να σκεφθώ γονείς

που είναι πιο περήφανοι, παρά για τα παιδιά
τους που έπεσαν για την πατρίδα… Την ελιά
λοιπόν θα την βάλουμε φέτος λιβανωτό στο
Θεό και θα τον παρακαλέσουμε με τον νέο
χρόνο να χαρίσει και στο πολύπαθο νησί μας
τη λύτρωση από τη σκλαβιά. Δεν μπορεί
παρά να μας ακούσει ο καλός Θεός της Ελ-
λάδας μας. 

Ο θάνατος αποτέλεσε την κορύφωση των
παθών του.

Ο Μιχάλης Χατζήπαπας ολοκλήρωσε:
«Αγωνίστηκε μέσα στον κόσμο για τον

κόσμο, μέσα στο πλήθος για το σύνολο,
μέσα στους ανθρώπους για τον άνθρωπο.
Βασανίστηκε, όμως καλωσόρισε τις όποιες
αντιξοότητες και αναμετρήθηκε κινούμενος
ανάμεσα σε ζωή και θάνατο, μαρτυρώντας
τη δική του αλήθεια και πανανθρώπινα ιδε-
ώδη. Για τον Κυριάκο Μάτση, ο θάνατος
αποτέλεσε κορύφωση των παθών του, ευαγ-
γελική προσομοίωση των φρονημάτων και
οραματισμών του». n

Καθοδηγητής στον αγώνα και στη ζωή ο ήρωας του αγώνα Κυριάκος Μάτσης

Το πρώτο βραβείο του
Μάτσειου Βραβείου
απένειμε την περα-

σμένη Κυριακή ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας κ. Νίκος
Αναστασιάδης, σε ειδική εκ-
δήλωση που πραγματοποι-
ήθηκε στο Παλαιχώρι.

Συγχαίροντας τον Παγκύ-
πριο Σύνδεσμο Γεωπόνων
και το Απεΐτιο Γυμνάσιο για
τη διοργάνωση του διαγωνι-
σμού, που διεξάγεται εις
μνήμη του ήρωα Κυριάκου
Μάτση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
εξήρε την προσπάθεια και τα μηνύματα που
ο διαγωνισμός αποστέλλει, τα οποία επι-
τρέπουν να γίνεται κατανοητή η φιλοσοφία
που χαρακτήριζε τον Κυριακό Μάτση,
όπως ο Πρόεδρος Αναστασιάδης χαρακτη-
ριστικά ανέφερε.

Το Μάτσειο Βραβείο, που είναι χρημα-
τικό, θεσμοθετήθηκε από τον αείμνηστο

Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας
Γλαύκο Κληρίδη και δίδεται κατ’ αναλογία,
στους τρεις πρωτεύσαντες μαθητές για την
επίδοσή τους σε διαγωνισμό συγγραφής
έκθεσης για τον Κυριάκο Μάτση.

Της τελετής προηγήθηκε, στην παρουσία
του Προέδρου της Δημοκρατίας, το εθνικό
μνημόσυνο του ήρωα και κατάθεση στεφά-
νων στο μνημείο του ήρωα στο Παλαι-
χώρι. n

Απονεμήθηκε το Μάτσειο Βραβείο
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Με μεγάλη επιτυχία, στην παρουσία
επισήμων πραγματοποιήθηκε το
Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2017, στο

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, στην Αθήνα
«Συναυλία για την Κύπρο», με τη συμμετοχή
της Χορωδίας του Τμήματος Μουσικών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, της
Χορωδίας ΠΑΣΥΔΥ και της Φιλαρμόνιας
Ορχήστρας Αθηνών.

Η συναυλία, ένα μουσικό και ποιητικό τα-
ξίδι αφιερωμένο στην Κύπρο, πραγματοποι-
ήθηκε μία μέρα μετά την εμβληματική εκδή-
λωση, με τίτλο «Το Εθνικό και Καποδι-
στριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και η
Κύπρος», που τελέστηκε, στη Μεγάλη Αί-
θουσα Τελετών του Πανεπιστημίου, στο
πλαίσιο του εορτασμού της 180ης επετείου
από την ίδρυσή του. Η συναυλία συνδιοργα-
νώθηκε από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, την
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας, το
Σπίτι της Κύπρου και το ίδρυμα Μιχάλης Κα-
κογιάννης, σε συνεργασία με την ΠΑΣΥΔΥ.

Σε χαιρετισμό του, ο Πρέσβης Κυριάκος

Κενεβέζος που ήταν μεταξύ των επισήμων,
επεσήμανε την υψηλή σημειολογική σημα-
σία της εκδήλωσης, με πολλαπλούς και πο-
λυσήμαντους συμβολισμούς, καθώς οι συν-
διοργανωτές μέσα από τον θεσμικό ρόλο
τους και με το σύνολο των πρωτοβουλιών,
των συνεργειών και των δράσεών τους απο-
τελούν στέρεες γέφυρες άμεσης και συνε-
χούς επικοινωνίας μεταξύ Ελλάδας και Κύ-
πρου, αναδεικνύοντας τις ιδιαιτερότητες και
την ενότητα του Ελληνισμού. Αφού ανα-
φέρθηκε στις μεγάλες οφειλές της Κύπρου
στο αρχαιότερο και κορυφαίο Πανεπιστήμιο
του Ελληνισμού, που από ιδρύσεώς του εξα-
κολουθεί με πολλούς τρόπους να προβάλ-
λει, συστηματικά και ουσιαστικά, το κοινό
πολιτιστικό πρόσωπο του  Ελληνισμού και
να συνδράμει τον δοκιμαζόμενο Κυπριακό
λαό, ο κ. Πρέσβης εξήρε το έργο της Επιτρο-
πής του Πανεπιστημίου Αθηνών για την
Κύπρο, που με πρωτεργάτες τους Καθηγητές
Παναγιώτη Κοντό και Ανδρέα Βοσκό, έχει,
κατά τις τελευταίες δεκαετίες, διευρύνει και
αναβαθμίσει τους στενούς και άρρηκτους

αυτούς δεσμούς. Ιδιαίτερη μνεία έκανε στην
παρουσία της καταξιωμένης τετράφωνης μι-
κτής χορωδίας της Παγκύπριας Συντεχνίας
Δημοσίων Υπαλλήλων, εκφράζοντας τη
βαθιά του εκτίμηση για την σημαντική δια-
χρονική προσφορά των δημοσίων λειτουρ-
γών της Κύπρου από το 1960 μέχρι σήμερα,
στη συγκρότηση, την ανάπτυξη και την πρό-
οδο της Κυπριακής Δημοκρατίας σε όλες τις
κρίσιμες περιόδους της νεότερης ιστορίας.
Ευχαρίστησε, επίσης, τους άλλους συντελε-
στές για τη συμμετοχή τους και ολοκλήρωσε
με αναφορά στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάν-
νης, που φέρει το όνομα και διατηρεί ζων-
τανό το έργο και το δημιουργικό όραμα ενός
σπουδαίου Έλληνα Κύπριου παγκόσμιας εμ-
βέλειας.

Ο Αναπληρωτής Πρύτανης Πανεπιστη-
μίου Αθηνών Ναπολέων Μαραβέγιας υπεν-
θύμισε σε χαιρετισμό του ότι το Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, από της ιδρύ-
σεώς του, προοριζόταν να γίνει, και κατέστη,
πνευματικό κέντρο όλου του Ελληνισμού,

κέντρο ελληνικής σπουδής και συνεκτικός δε-
σμός για τους αλύτρωτους Έλληνες. Με αυτές
τις προσδοκίες, δημιουργούνται εθνικοί δε-
σμοί μεταξύ της υπόδουλης τότε Κύπρου και
της ελεύθερης Ελλάδας με τη συνεργασία Κύ-
πρου και Πανεπιστημίου Αθηνών και την αμ-
φίδρομη υποστήριξή τους να πραγματώνεται,
καταρχάς στον επιστημονικό τομέα καθώς χι-
λιάδες Κύπριοι φοιτητές εμπλούτισαν και εξα-
κολουθούν και σήμερα να εμπλουτίζουν το
φοιτητικό τους σώμα, ενώ δεν ήταν και λίγοι
οι Κύπριοι καθηγητές που λάμπρυναν το
ίδρυμά και το λαμπρύνουν ακόμα. Κύπρος
και Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι ένα και το
αυτό και το Πανεπιστήμιο Αθηνών στηρίζει
την Κύπρο και τον Αγώνα της και η Κύπρος
στηρίζει το Πανεπιστήμιο μας, είπε ο κ. Μα-
ραβέγιας.

Η Κοσμήτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής
Ελένη Καραμαλέγκου, στη συνέχεια ανα-
φέρθηκε στις συστηματικές πρωτοβουλίες
του Πανεπιστημίου Αθηνών και ιδιαίτερα
της Φιλοσοφικής Σχολής για τη διατήρηση
και τη διεύρυνση των στενών δεσμών με την

Κύπρο, καθώς, όπως είπε, εκτός από το επί-
πεδο των φοιτητών οι οποίοι έχουν φοιτήσει
στο Πανεπιστήμιό οι δεσμοί αυτοί βασίζον-
ται και στη συνεχή επαφή του Πανεπιστημίου
Αθηνών με τα Κυπριακά πνευματικά Ιδρύ-
ματα αλλά και την ευρύτερη Κύπρο. Όπως
είπε, οι δεσμοί και με το Πανεπιστήμιο Κύ-
πρου συνεχίζονται και νομίζω ότι όλοι αι-
σθανόμαστε ότι ανήκουμε σε μια κοινή κοι-
νότητα.

Ακολούθησε ένα πλούσιο μουσικό πρό-
γραμμα με παραδοσιακά τραγούδια και συν-
θέσεις των Μιχάλη Βιολάρη, Μίκη Θεοδω-
ράκη, Ευαγόρα Καραγιώργη, Αχιλλέα Λυμ-
πουρίδη, Γιάννη Μαρκόπουλου, Σάββα
Ρακιντζάκη, Μάριου Τόκα, Ανδρέα Χαρα-
λάμπους, Μάνου Χατζιδάκι και Μιχάλη Χρι-
στοδουλίδη, σε στίχους και ποίηση, Βάσου
Βενιζέλου, Ανδρέα Γρηγορίου, Νίκου Γκά-
τσου, Γιάννη Θεοδωράκη, Ευαγόρα Καρα-
γιώργη, Νίκης Κατσιαούνη, Κώστα Κοτζια-

μάνη, Δημήτρη Λιπέρτη, Βασίλη Μιχαηλίδη,
Κώστα Μόντη, Άνθου Ροδίνη, Διονύσιου
Σολωμού και Γιάννη Ρίτσου, ενώ η συναυλία
ξεκίνησε με τον Ύμνο Δόξα στ’  όνομά σου
από τη Γερμανική Λειτουργία του Φραντς
Σούμπερτ.

Τη διεύθυνση της Χορωδίας του Τμήμα-
τος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Αθηνών και της Φιλαρμόνιας Ορχήστρας
Αθηνών είχε ο Καθηγητής Ιστορικής και Συ-
στηματικής Μουσικολογίας κ. Νικόλαος
Μαλιάρας, ενώ τη Χορωδία της ΠΑΣΥΔΥ
διεύθυνε η μαέστρος Μάρω Μήτσα. Στο
πιάνο τη Χορωδία του Τμήματος Μουσικών
Σπουδών συνόδεψε ο Σάββας Ρακιντζάκης
και τη Χορωδία της Παγκύπριας Συντεχνίας
Δημοσίων Υπαλλήλων ο Μάριος Ιωάννου.

Το κοινό επιβράβευσε μουσικούς και χο-
ρωδούς με παρατεταμένο χειροκρότημα και
εγκωμιαστικά σχόλια. n

Πολυσχιδής η σημασία συμμετοχής της Χορωδίας μας
σε συναυλία για την Κύπρο στο Ίδρυμα Κακογιάννη στην Αθήνα
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ΝEΑ ΑπO τηΝ ΕυρωπΑϊΚH EΝωση
Έρευνα / Επιμέλεια:
Κυριάκος  Ανδρέου

Έκθεση για την εκπαίδευση και
κατάρτιση στην Ευρώπη 

Άνιση πρόσβαση στην ιατρική 
περίθαλψη των Ευρωπαίων

Οι Ευρωπαίοι αντιμετωπίζουν εξαιρετική ανισότητα στην
πρόσβαση για τη διάγνωση και τη θεραπεία του καρκίνου
του πνεύμονα, αποκάλυψε σχετική έκθεση που δημοσιεύθηκε
. Οι ειδικοί ζήτησαν μια εναρμονισμένη προσέγγιση όσον
αφορά την περίθαλψη του καρκίνου και μεγαλύτερες προ-
σπάθειες για την προώθηση προληπτικών πολιτικών.

Η έκθεση σχετικά με τις διαφορές στη διάγνωση, την περίθαλψη και την πρόσβαση στη
θεραπεία, υπογράμμισε τα διαφορετικά πρότυπα που διατίθενται στους πολίτες των χωρών
της ΕΕ και τον άνισο αντίκτυπο των εθνικών πολιτικών στην υγεία των ασθενών.

Η θεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα ξεκινά με μια έγκαιρη διάγνωση. Ενώ οι καινο-
τόμες μοριακές εξετάσεις βελτίωσαν την ασφάλεια και την ακρίβεια της διαγνωστικής δια-
δικασίας, η διαθεσιμότητά τους σε ολόκληρη την ΕΕ είναι αποσπασματική.

Η Πρόεδρος της LuCE, κ. Stefania Vallone, ζήτησε μεγαλύτερη ενσωμάτωση των υπηρε-
σιών για τον καρκίνο «ώστε οι ασθενείς που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές να έχουν την
ίδια πρόσβαση στην εξειδικευμένη τεχνογνωσία, όπως οι ασθενείς σε μεγάλες αστικές πε-
ριοχές».

Τα φάρμακα που πωλούνται στην ΕΕ πρέπει να εγκρίνονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανι-
σμό Φαρμάκων (EMA). Ωστόσο, η έγκριση αυτή δεν εγγυάται στους ασθενείς σε όλη την ΕΕ
την ίση πρόσβαση σε ενδεχομένως σωτήρια φάρμακα.

Ένα παράδειγμα που αναφέρεται στην έκθεση δείχνει πώς η Γερμανία παρείχε στους ασθε-
νείς πλήρη πρόσβαση σε φάρμακα που εγκρίθηκαν από τον EMA για έξι είδη καρκίνου με-
ταξύ 2006 και 2016, ενώ η Σκωτία περιορίζει την πρόσβαση στο 63% των ίδιων φαρμάκων.

Ωστόσο, η έλλειψη διαθεσιμότητας δεν είναι το μόνο εμπόδιο που αντιμετωπίζουν οι ασθε-
νείς με καρκίνο σε ορισμένες χώρες της ΕΕ. Τα δεδομένα έδειξαν ότι ενώ στη Δυτική Ευ-
ρώπη τα φάρμακα αυτά είναι συνήθως διαθέσιμα και επιδοτούνται πλήρως, οι θεραπείες
στην Ανατολική Ευρώπη δεν χρηματοδοτούνται ή διατίθενται μόνο με το πλήρες κόστος
για τους ασθενείς. Ακόμα κι αν οι ασθενείς μπορούν να πληρώσουν για τα φάρμακά τους,
δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα έχουν πρόσβαση στη νοσοκομειακή περίθαλψη που χρει-
άζονται.

Μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το 2008 να δράσει για τη μείωση της
επιβάρυνσης από τον καρκίνο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε το 2009 την Ευρωπαϊκή Σύμ-
πραξη για τη Δράση κατά του Καρκίνου (EPAAC), για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να ανα-
πτύξουν εθνικά σχέδια για τον έλεγχο των επιπέδων καρκίνου. n

Η έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρ-
τισης της Επιτροπής για το 2017, δείχνει ότι τα εθνικά εκπαι-
δευτικά συστήματα γίνονται συνεχώς αποτελεσματικότερα και
με λιγότερους αποκλεισμούς. Ωστόσο, επιβεβαιώνει επίσης ότι
το μορφωτικό επίπεδο των μαθητών εξαρτάται σε μεγάλο
βαθμό από το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρό τους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει τα κράτη μέλη ώστε να διασφαλίζουν ότι τα εκπαιδευτικά
τους συστήματα είναι αποτελεσματικά — τα στοιχεία που δημοσιεύονται στην ετήσια έκθεση
παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης είναι ένα σημαντικό μέρος του έργου
αυτού. 

Η τελευταία έκθεση δείχνει ότι, παρόλο που τα κράτη μέλη έχουν σημειώσει πρόοδο ως
προς την επίτευξη των περισσότερων από τους βασικούς στόχους της ΕΕ για τη μεταρρύθ-
μιση και τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης, πρέπει να καταβληθεί μεγαλύτερη προσπά-
θεια για την επίτευξη της ισότητας στην εκπαίδευση.

Ο κ. Tibor Navracsics, επίτροπος της ΕΕ αρμόδιος για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τη
νεολαία και τον αθλητισμό, δήλωσε τα εξής: «Η ανισότητα εξακολουθεί να στερεί από πάρα
πολλούς Ευρωπαίους την ευκαιρία να έχουν μια όσο το δυνατόν καλύτερη ζωή. Αποτελεί επί-
σης απειλή για την κοινωνική συνοχή, τη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη και την ευη-
μερία. Πάρα πολύ συχνά τα εκπαιδευτικά μας συστήματα διαιωνίζουν την ανισότητα — όταν
δεν μεριμνούν για όσους προέρχονται από τα φτωχότερα στρώματα· όταν η κοινωνική θέση των
γονέων καθορίζει τις εκπαιδευτικές επιδόσεις και μεταφέρει τη φτώχεια και τις μειωμένες ευ-
καιρίες στην αγορά εργασίας από τη μια γενιά στην επόμενη.»

Το μορφωτικό επίπεδο είναι σημαντικό για τον καθορισμό των κοινωνικών αποτελεσμά-
των. Τα άτομα που λαμβάνουν μόνο βασική εκπαίδευση έχουν σχεδόν τρεις φορές περισσό-
τερες πιθανότητες να ζήσουν σε συνθήκες φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού από τα άτομα
με τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Ένας από τους στόχους της ΕΕ για το 2020 είναι να μειωθεί το ποσοστό των μαθητών ηλι-
κίας 15 ετών που έχουν χαμηλές επιδόσεις όσον αφορά τις βασικές δεξιότητες στην ανά-
γνωση, τα μαθηματικά και τις θετικές επιστήμες σε 15 %. 

O επίτροπος Navracsics θα διοργανώσει την πρώτη σύνοδο κορυφής της ΕΕ για την εκ-
παίδευση στις 25 Ιανουαρίου 2018 στη διάρκεια της οποίας υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι από
όλα τα κράτη μέλη θα κληθούν να συζητήσουν τους τρόπους με τους οποίους μπορούν τα
εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα να γίνουν αποτελεσματικότερα και με λιγότερους απο-
κλεισμούς. n

Ηλεκτρονικές αγορές: ενίσχυση 
της προστασίας των καταναλωτών

Το ΕΚ υπερψήφισε το νέο κανονισμό για την ενίσχυση της προ-
στασίας των καταναλωτών από τις απάτες και την ταχύτερη ανί-
χνευση των εμπόρων που εφαρμόζουν αθέμιτες πρακτικές.

Οι εθνικές αρχές θα έχουν διευρυμένες αρμοδιότητες για να μπο-
ρούν να ανιχνεύουν τυχόν παραβιάσεις του νόμου προστασίας των
καταναλωτών στις ηλεκτρονικές/διαδικτυακές αγορές και να συν-

τονίζουν καλύτερα τις δράσεις τους σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, στο πλαίσιο του αναθεωρη-
μένου κανονισμού για τη συνεργασία στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών.

Ο νέος κανονισμός αποσκοπεί στο να κλείσει τα νομικά κενά που υπάρχουν λόγω των με-
γάλων διαφορών μεταξύ των εθνικών νομοθεσιών. Οι διευρυμένες αρμοδιότητες των εθνι-
κών αρχών θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

- τη δυνατότητα να ζητούν πληροφορίες από τα «τομεακά αρχεία και μητρώα»  για τον εν-
τοπισμό εμπόρων που χρησιμοποιούν αθέμιτες πρακτικές

- τη δυνατότητα να πραγματοποιούν δοκιμαστικές αγορές και να αγοράζουν αγαθά ή υπη-
ρεσίες με καλυμμένη ταυτότητα

- τη δυνατότητα να επιβάλουν την ανάρτηση μιας προειδοποίησης, καθώς και τη δυνα-
τότητα να ζητούν την αφαίρεση ή απενεργοποίηση του ψηφιακού περιεχομένου από μία
ιστοσελίδα ή εφαρμογή, εάν δεν υπάρχουν άλλα αποτελεσματικά μέσα για την παύση μιας
παράνομης πρακτικής

- την επιβολή κυρώσεων, όπως πρόστιμα
- την παροχή ενημέρωσης στους καταναλωτές σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους

μπορούν να ζητούν αποζημίωση 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συντονίζει τις ενέργειες σε περιπτώσεις όπου μια παράβαση

έχει βλάψει, βλάπτει ή ενδέχεται να βλάψει τα συλλογικά συμφέροντα των καταναλωτών
σε τουλάχιστον τα δύο τρίτα των κρατών μελών της ΕΕ τον οποίων ο πληθυσμός αντιστοι-
χεί τουλάχιστον στα δύο τρίτα του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ.

Ένα από τα βασικά αιτήματα του ΕΚ κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με το Συμ-
βούλιο ήταν η ενίσχυση της συμμετοχής των οργανώσεων και ενώσεων των καταναλωτών.
Έτσι, θα διαδραματίζουν ενεργό ρόλο έχοντας την εξουσία να εκδίδουν προειδοποίηση στις
αρμόδιες αρχές των σχετικών κρατών μελών και στην Επιτροπή για τις εικαζόμενες παρα-
βάσεις που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

Το νομοθετικό κείμενο του κανονισμού εγκρίθηκε από το ΕΚ με 591 ψήφους υπέρ, 80 κατά
και 15 αποχές και μένει τώρα να εγκριθεί και επισήμως από το Συμβούλιο. Η εφαρμογή του
θα ξεκινήσει 24 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του. n

Κανονισμός Δουβλίνου: 
έτοιμο το ΕΚ για διαπραγματεύσεις 

Το ΕΚ είναι πλέον έτοιμο να ξεκινήσει τις συνομιλίες για
την αναμόρφωση του συστήματος του Δουβλίνου ώστε να
εξασφαλιστεί η δίκαιη κατανομή των αιτούντων άσυλο με-
ταξύ των χωρών της ΕΕ.

Η ευρεία πλειοψηφία των ευρωβουλευτών ενέκρινε την
Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου, την απόφαση της επιτροπής Πολιτι-

κών Ελευθεριών, για έναρξη των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο (390 ψήφους υπέρ,
175 κατά και 44 αποχές). Το Κοινοβούλιο μπορεί τώρα να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις με
το Συμβούλιο, μόλις τα κράτη μέλη συμφωνήσουν επί της δικής τους διαπραγματευτικής εν-
τολής.

Οι προτεινόμενες αλλαγές στον κανονισμό του Δουβλίνου αποσκοπούν στην αντιμετώ-
πιση των αδυναμιών του σημερινού συστήματος ασύλου και στο να εξασφαλιστεί η δίκαιη
κατανομή των ευθυνών μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

Βάσει της προτεινόμενης μεταρρύθμισης οι χώρες πρώτης γραμμής (χώρες άφιξης) δεν
θα είναι πλέον αυτόματα υπεύθυνες για τους αιτούντες άσυλο. Αντίθετα, οι αιτούντες άσυλο
θα μοιράζονται σε όλες τις χώρες της ΕΕ και για το σκοπό αυτό θα μπορούν να μεταφέρον-
ται αυτόματα σε κάποια άλλη χώρα της ΕΕ.

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

Η εισηγήτρια του ΕΚ για την αναθεώρηση του κανονισμού του Δουβλίνου,Cecilia Wik-
strom (Φιλελεύθεροι Σουηδία) δήλωσε τα εξής: «Με το Κοινοβούλιο έτοιμο να ξεκινήσει
τις διαπραγματεύσεις, καλώ το Συμβούλιο των υπουργών να υιοθετήσει μια κοινή θέση το
συντομότερο δυνατόν, ώστε να ξεκινήσουν οι τριμερείς διαπραγματεύσεις και να τεθεί άμεσα
σε εφαρμογή ένα λειτουργικό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου».

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.

Η απόφαση της επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών να ξεκινήσει συνομιλίες με το Συμβού-
λιο ανακοινώθηκε κατά την έναρξη της συνόδου ολομέλειας του Στρασβούργου.  Το κεί-
μενο της διαπραγματευτικής εντολής έπρεπε να προστεθεί στην ημερήσια διάταξη της 
ολομέλειας για ψηφοφορία, καθότι περισσότεροι από 76 ευρωβουλευτές εξέφρασαν αντιρ-
ρήσεις. n
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Κλάους Ρέγκλινγκ: Είμαστε έτοιμοι 
να γίνουμε το ΔΝΤ της Ευρώπης

Στο ενδεχόμενο ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός
Σταθερότητας (ESM) να διευρύνει τις ικανότη-
τές του την επόμενη χρονιά ώστε να μπορεί να
ελέγχει τις οικονομίες των χωρών μελών της
ευρωζώνης, αναφέρθηκε σε συνέντευξή του ο
επικεφαλής του Κλάους Ρέγκλινγκ.

Οι νέες αυτές εξουσίες, οι οποίες απαιτούν
τροποποιήσεις στη συμφωνία για τον ESM που
έχουν υπογράψει οι κυβερνήσεις της ευρωζώ-
νης, θα επιτρέψουν στο ταμείο να είναι έτοιμο

να παράσχει αμέσως ένα πρόγραμμα διάσωσης συνοδευόμενο από όρους σε όποια χώρα το
χρειαστεί, εξήγησε ο Ρέγκλινγκ.

«Αν ο ESM λάβει νέες εξουσίες να είναι έτοιμος ανά πάσα στιγμή σε πολύ μικρό χρονικό
διάστημα να καταρτίζει, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ένα πρόγραμμα με
όρους, αυτό δεν θα μπορούμε να το κάνουμε αν δεν ελέγχουμε συνεχώς τις οικονομίες των
χωρών της ευρωζώνης», επεσήμανε ο επικεφαλής του ESM κατά τη διάρκεια συνέντευξης
που παραχώρησε στο περιθώριο των φθινοπωρινών συναντήσεων του Διεθνούς Νομισμα-
τικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Ο Ρέγκλινγκ πρόσθεσε εξάλλου ότι η ιδέα αυτή «δεν είναι και τόσο επαναστατική», καθώς
ο ESM ήδη ελέγχει τις οικονομίες των μισών χωρών της ευρωζώνης.

Το ζήτημα είναι ευαίσθητο διότι βάσει των συνθηκών της ΕΕ, η δουλειά του ελέγχου και
της εποπτείας έχει ανατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωστόσο κάποιες χώρες, όπως για πα-
ράδειγμα η Γερμανία, θα ήθελαν να δουν να μοιράζεται αυτή την ευθύνη ένας διακυβερνη-
τικός οργανισμός, όπως ο ESM, διότι πιστεύει πως η Κομισιόν είναι πολύ πολιτικοποιημένη.

«Δεν σκοπεύω να αρπάξω αρμοδιότητες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν είναι δυνατό,
διότι περιλαμβάνονται στις συνθήκες της ΕΕ», τόνισε από τη μεριά του ο Ρέγκλινγκ.

Όταν ρωτήθηκε πότε πιστεύει ότι θα μπορούσαν να γίνουν αυτές οι αλλαγές στον ESM,
ο επικεφαλής του απάντησε ότι «το 2018 θα ήταν μια καλή χρονιά».
«Έχουμε ένα παράθυρο τους επόμενους 12 μήνες διότι δεν είναι προγραμματισμένα άλλα

μεγάλα γεγονότα, όπως το 2019 που είναι οι εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η
επιλογή της νέας Επιτροπής», εξήγησε. n

Δεσμεύσεις ζητά η ΕΕ από τη Μέι 
για να προχωρήσει το διαζύγιο

Η Βρετανίδα πρωθυπουργός ανυπομονεί να «κλεί-
σει» τη συμφωνία με την ΕΕ για τη μεταβατική κατά-
σταση, μετά το Brexit, στη Σύνοδο του Δεκεμβρίου.
Θέλουν και άλλες εγγυήσεις όμως οι Ευρωπαίοι ηγέ-
τες.

Οι 27 ηγέτες χωρών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης προειδοποίησαν την πρωθυπουργό του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου Τερέζα Μέι ότι ο χρόνος μετρά αντί-

στροφα για να υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για το Brexit και ότι είναι εξαιρε-
τικά πιθανό αυτές να μην περάσουν στη δεύτερη φάση τους τον Δεκέμβριο, όπως
προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα.

Οι συζητήσεις έγιναν στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας, κατά τη σύνοδο κορυφής η οποία
ήταν αφιερωμένη στη βελτίωση του κοινωνικού πλαισίου της Ευρώπης υπό το φως της ανό-
δου του λαϊκισμού σε ολόκληρη την ήπειρο.

Η κ. Μέι εξέφρασε την ελπίδα οι εταίροι της Μεγάλης Βρετανίας να αντιμετωπίσουν θε-
τικά το ζήτημα της προόδου των συνομιλιών, ωστόσο όλοι οι ηγέτες με τους οποίους συ-
ναντήθηκε της τόνισαν ότι ο χρόνος τελειώνει σε ότι αφορά τη ρύθμιση κομβικών λεπτο-
μερειών για το διαζύγιο Βρυξελλών - Λονδίνου.

«Το ρολόι μετρά αντίστροφα. Ελπίζω να μπορέσουμε να φθάσουμε σε μία συμφωνία για
το «διαζύγιο» έως τη Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρίου, ωστόσο χρειάζεται δουλειά»,  δή-
λωσε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ.

Ο αρχιδιαπραγματευτής της Ε.Ε. για το Brexit Μισέλ Μπαρνιέ είχε σημειώσει την περα-
σμένη εβδομάδα ότι η Μ. Βρετανία είχε μόλις δύο εβδομάδες μπροστά της για να ικανοποι-
ήσει τα αιτήματα των Βρυξελλών για τους πολίτες των 27 χωρών που ζουν στο Ηνωμένο
Βασίλειο, για το ζήτημα των συνόρων Βόρειας Ιρλανδίας - Δημοκρατίας της Ιρλανδίας και
για τον «λογαριασμό» που θα πληρώσει το Λονδίνο στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό για
την έξοδό του.

Ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας Λίο Βαράντκαρ κράτησε σκληρή γραμμή έναντι της κ.
Μέι, αναφέροντας ότι δεν πρέπει να υπάρξουν «σκληρά» σύνορα μεταξύ της χώρας του και
της βρετανοκρατούμενης Βόρειας Ιρλανδίας, κάτι που, κατά τον Ιρλανδό πολιτικό, πρέπει να
αναφέρεται ρητά στα γραπτά αποτελέσματα της πρώτης φάσης των διαπραγματεύσεων. n

Θέμα αποχώρησης από το ΝΑΤΟ 
ετοιμάζεται να θέσει η Τουρκία

Ο κύριος σύμβουλος του Τούρκου πρωθυπουργού
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Τοπτσού Γιαλτσίν πιστεύει ότι
η Τουρκία πρέπει να επανεξετάσει την παραμονή της
στο ΝΑΤΟ, επειδή η πολιτική της Συμμαχίας είναι εχ-
θρική προς την Άγκυρα.

Συγκεκριμένα ο Τοπτσού Γιαλτσίν δήλωσε ότι από
την πλευρά του οργανισμού «ακούγεται ένα προδο-
τικά εχθρικό ύφος» επισημαίνοντας ότι πρόκειται «για

ατιμία, παλιανθρωπιά και ντροπή, που φάνηκε κατά την διάρκεια των γυμνασίων του
ΝΑΤΟ».

Στα γυμνάσια της Συμμαχίας με την επωνυμία Trident Javelin που πραγματοποιήθηκαν
στο διάστημα 8-17 Νοεμβρίου στην Νορβηγία, υπήρχε ένα σταντ με τα πορτρέτα των «εχ-
θρών». Ένα από αυτά τα πορτρέτα, ήταν του ιδρυτή της Τουρκικής Δημοκρατίας Μουσταφά
Κεμάλ Ατατούρκ. Στους «εχθρούς» συμπεριέλαβαν επίσης τον σημερινό πρόεδρο Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν. Ως απάντηση η Άγκυρα αποφάσισε να ανακαλέσει 40 τούρκους στρατιω-
τικούς που συμμετείχαν στα γυμνάσια.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γιένς Στολτεμπεργκ ζήτησε δύο φορές συγνώμη για τις
προσκληθείσες προσβολές και ο υπουργός Άμυνας της Νορβηγίας Φρανκ Μπάκκε Γιένσεν,
εξέφρασε την λύπη του για το συμβάν.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις Γιαλτσίν, τις οποίες επικαλείται το τηλεοπτικό δίκτυο Haberturk
«οι φωτογραφίες του Ατατούρκ και του Ερντογάν» χρησιμοποιήθηκαν «με εχθρικές διαθέ-
σεις». Ο κύριος σύμβουλός μάλιστα του Τούρκου προέδρου πρότεινε ότι το ζήτημα παρα-
μονής της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ πρέπει να συζητηθεί εκτάκτως στην βουλή.

Ο  Τοπτσού Γιαλτσίν προσέθεσε ότι η Τουρκία εξαιτίας της γεωπολιτικής της θέσης, υφί-
σταται πιέσεις και επιθέσεις από εκείνη την πλευρά «απ’ όπου ήταν αδύνατον να το αναμέ-
νουμε».

«Μια τέτοια μικροπρεπής και ανέντιμη συμπεριφορά επιβεβαιώνει την πρόθεση του ΝΑΤΟ
να σκληρύνει ακόμη περισσότερο την στάση της έναντι της χώρας μας.  Πίσω από όλα τα
πραξικοπήματα και την εξάρτηση στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας βρίσκεται το
ΝΑΤΟ, δήλωσε ο σύμβουλος του Ερντογάν.

Ο Γιαλτσίν υπογράμμισε ότι η Συμμαχία δεν συνιστά στρατιωτικό συνασπισμό αλλά  «νέα
μορφή αποικιοκρατίας , πολιτικής και οικονομικής εξάρτησης». Εξέφρασε επίσης την ελπίδα
ότι το τουρκικό έθνος θα μπορέσει να αποτινάξει «τον αποικιοκρατικό μανδύα, τον οποίο
προσπαθεί να της φορέσει το ΝΑΤΟ». n

Σταϊνμάιερ: Σχηματίστε κυβέρνηση -
Πολιτική κρίση στη Γερμανία

Σε κρίσιμο σταυροδρόμι βρίσκεται το CDU της Άνγ-
κελα Μέρκελ, με την απουσία συγκλίσεων ανάμεσα στους
πολιτικούς αρχηγούς να ανεβάζει επικίνδυνα το θερμόμε-
τρο και την αστάθεια στην πολιτική σκηνή της Γερμανίας.
Mετά την συνάντηση που είχαν η Μέρκελ και ο πρόεδρος
της Γερμανίας Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, o τελευταίος
απηύθυνε έκκληση για σχηματισμό κυβέρνησης, λέγον-
τας ότι δεν γίνεται να πάρουν πίσω την ψήφο του λαού. 

Αναφερόμενος στην ΕΕ, διεμήνυσε ότι η λύση στο αδιέξοδο είναι απαραίτητη μιας που τα
κράτη μέλη της Ένωσης ανησυχούν για την εξελίξεις στην μεγαλύτερη οικονομία της Ευ-
ρωζώνης. 

«Περιμένω από όλα τα εκλεγμένα κόμματα να συμμετάσχουν σε συνομιλίες ώστε να σχη-
ματισθεί κυβέρνηση», δήλωσε ενώπιον δημοσιογράφων ο γερμανός πρόεδρος.

Μετά το αδιέξοδο στις συνομιλίες ανάμεσα σε CDU (Χριστιανοδημοκράτες), Φιλελεύθε-
ρους (FDP) και Πράσινους (Die Gruenen), με τον λευκό καπνό να μην βγαίνει εξαιτίας προ-
σφυγικού και κλιματικής αλλαγής, όχι μόνο η Γερμανία αλλά και η Ευρώπη αγωνιά για τις
εξελίξεις.

Το SPD του Μάρτιν Σουλτς απέκλεισε εκ νέου το ενδεχόμενο συμμετοχής σε κυβέρνηση
υπό την ηγεσία των Χριστιανοδημοκρατών, χωρίς να αντιτίθεται παράλληλα στο σενάριο
νέων εκλογών.

Τα σενάρια για την επομένη μετά το αδιέξοδο στις συνομιλίες καθιστούσαν πιθανό το
CDU με το βαυαρικό αδελφό κόμμα CSU να σχηματίσουν κυβέρνηση συνεργασίας είτε με
τους Πράσινους είτε με τους Φιλελεύθερους. 

Ωστόσο, η εκδοχή αυτή δεν μοιάζει πιθανή αφού ποτέ στο παρελθόν δεν πέτυχε κυβέρ-
νηση μειοψηφίας στη Γερμανία. 

Σε περίπτωση, πάντως, που προκηρυχθούν νέες εκλογές εκφράζεται σοβαρή ανησυχία για
αύξηση των ποσοστών του ακροδεξιού AfD, το οποίο κέρδισε 94 θέσεις στην Μπούντε-
σταγκ, «κλέβοντας» τις ψήφους των δυσαρεστημένων από την πολιτική της Μέρκελ για το
προσφυγικό ζήτημα.

Μια ενδεχόμενη νέα εκλογική αναμέτρηση στη Γερμανία, αποτελεί απευκταίο σενάριο για
την ΕΕ η οποία δοκιμάζεται από την κρίση χρέους και τις αυξημένες προσφυγικές ροές. 

Ο φόβος διεξαγωγής νέων εκλογών παραμένει επίκαιρος, μιας που οι Φιλεύθεροι του FDP
προβάλλουν σοβαρές διαφωνίες με το CDU, και ο Μάρτιν Σουλτς επιμένει στην άρνηση για
συνεργασία σε μια κυβέρνηση υπό την ηγεσία της Μέρκελ. n
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ KAI EΠIΣTHMH

Ο Δήμος Λεμεσού σε συνεργασία με το Συντονιστικό
Συμβούλιο Πολιτιστικών Φορέων Λεμεσού διοργάνω-
σαν την περασμένη Τετάρτη στην αίθουσα της ΕΘΑΛ
παράσταση με τίτλο «Ο Κυπριώτης ποιητής Βασίλειος
Μιχαηλίδης» με την ευκαιρία της 100άχρονων από το
θάνατο του εθνικού ποιητή της Κύπρου. Στον τίτλο της
εκδήλωσης χρησιμοποιήθηκε  το όνομα και ο χαρα-
κτηρισμός καταγωγής που είχε δοθεί  στο Βασίλη Μι-

χαηλίδης τα πρώτα χρόνια της ποιητικής τους παραγωγής όταν ήταν  ίσως και ο μοναδικός
εξέχων ποιητής του τόπου μας που έγραφε ποίηση στην κοινή Ελληνική.  

Η εκδήλωση βασίστηκε σε έργο του συνθέτη και ερμηνευτή Λάρκου Λάρκου που επίσης
συμμετείχε ενεργά στην εκδήλωση, στην οποία επίσης συμμετείχε ο παραδοσιακός τραγου-
διστής Κυριάκος Μαππούρας, το κουαρτέτο εγχόρδων από μέλη  της ορχήστρας Comman-
daria, μουσικοί με κανονάκι, κιθάρα, λαούτο, κοντραμπάσο και κρουστά. Συμμετείχαν επί-
σης  και μέλη της βυζαντινής χορωδίας Άγιος Ιλαρίων. 

Παρουσιάστηκαν μελοποιημένα ποιήματα του Βασίλη Μιχαηλίδη στην πανελλήνια
γλώσσα (καθαρεύουσα και δημοτική) όπως και μουσικά δρώμενα με τα ποιήματα του που
τον καταξίωσαν σε εθνικό μας βάρδο με τα αριστουργήματα του στο  κυπριακό ιδίωμα «Η
Ανεράδα» «Η Χιώτισσα» και  «Η 9η Ιουλίου» 1821». 

Μέσα από την εκδήλωση αναδείχθηκε το δραματικό στοιχείο των  μελοποιημένων ποι-
ημάτων του Βασίλη Μιχαηλίδη και μέσα από το λόγο η ενάργεια και η ζωή του μοναδικού
ίσως «κυπριώτη ποιητή» της εποχής  του. 

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της παράστασης ήταν και  η συμμετοχή των θεατών – ακροα-
τών μεταξύ των οποίων είχαν πάρει θέσεις χορωδοί που συμμετείχαν στα δρώμενα. n

Ο Κυπριώτης Ποιητής 
Βασίλειος  Μιχαηλίδης 

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
η ιδιαίτερα τιμητική βράβευση που έλαβε η ταινία «Rose-
marie», του σκηνοθέτη Άδωνι Φλωρίδη, στο φετινό 58 Διε-
θνές Φεστιβάλ Kινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Συγκεκρι-
μένα, η ταινία απέσπασε το βραβείο καλύτερης ταινίας του
ελληνικού προγράμματος που απονέμει η Πανελλήνια
Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου (ΠΕΚΚ).  Η ταινία απέ-
σπασε επίσης εξαιρετικές κριτικές.

Το σκεπτικό βράβευσης, όπως το ανέλυσε ο κ. Δημοσθέ-
νης Ξιφιλίνος εκ μέρους της ΠΕΚΚ, έχει ως εξής: «Ανάμεσα
σε τόσους τίτλους αλλά και τόσες τάσεις του σύγχρονου σι-
νεμά, η επιλογή μας δεν ήταν εύκολη. Ξεχωρίσαμε μια ταινία
στην οποία συνυπάρχουν η κοινωνική οξυδέρκεια, η εκφρα-
στική οικονομία, δίπλα στο παιγνίδι με τα κινηματογραφικά
είδη και τις εναλλαγές του ύφους. Η αναμέτρηση της πραγ-
ματικότητας με την αναπαράστασή της, ενισχύει τα παρα-
πάνω. Κυρίως όμως, ο ίδιος ο τίτλος, μας θυμίζει και υπαι-
νίσσεται ότι το δαιμόνιο μπορεί να μην περιορίζεται απο-

κλειστικά στην υπερατλαντική δυτική μυθολογία, αλλά να
φτάνει στη Μεσόγειο, στη γειτονιά μας, στο διπλανό διαμέ-
ρισμα, να συγκατοικεί μαζί μας, να εδρεύει μέσα μας». 

Η ταινία «Rosemarie» προβλήθηκε για πρώτη φορά στο
15ο φεστιβάλ Cyprus Film Days, όπου και απέσπασε το Βρα-
βείο Καλύτερης Ταινίας. 

Στο συγκεκριμένο διαγωνιστικό τμήμα υπήρχαν πέραν
των 50 ταινιών και είναι η πρώτη φορά που η ΠΕΚΚ βρα-
βεύει μια αμιγώς κυπριακή παραγωγή με τη συγκεκριμένη

διάκριση. 
Περίληψη: To κυπριακό θρίλερ «Rosemarie» αφορά την

ιστορία ενός επιτυχημένου σεναριογράφου ιστοριών σα-
πουνόπερας, ο οποίος εισβάλλει στη ζωή μιας οικογένειας
προκειμένου να αντλήσει υλικό για την καθημερινή σειρά
που γράφει και προβάλλεται σε υψηλή τηλεθέαση, ανα-
λύοντας στην ουσία τη δυσλειτουργική σχέση πραγματικής
ζωής και τέχνης, δίνοντας στον σκηνοθέτη την ευκαιρία να
διακωμωδήσει τον κόσμο της σαπουνόπερας. 

Συντελεστές:  Σενάριο/Σκηνοθεσία: Άδωνις Φλωρίδης.
Παραγωγός: Μάριος Πιπερίδης. Διευθυντής Φωτογραφίας:
Γιώργος Ραχματούλιν. Μοντάζ: Στυλιανός Κωνσταντίνου.
Μουσική: Κώστας Κακογιάννης. Σόλο Σοπράνο: Μαρία Πα-
παϊωάννου. Σχεδιασμός Ήχου: Χρήστος Κυριακούλλης. Κο-
στούμια: Μιράντα Θεοδωρίδου. Καλλιτεχνική Διεύθυνση:
Ανδρέας Αντωνίου. Παραγωγή: AMP Filmworks

Η ταινία έτυχε χρηματοδότησης από τις Πολιτιστικές Υπη-
ρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. n

Βράβευση της ταινίας «Rosemarie», του Άδωνι Φλωρίδη

Πρωτόκολλο συνεργασίας υπέγραψαν την
Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017 το Γραφείο Τύπου
και Πληροφοριών (ΓΤΠ) και το Ινστιτούτο
Ερευνών Προμηθέας (ΙΝΕΠ) με στόχο τη
θεσμοθέτηση της συνεργασίας μεταξύ τους
για τη διοργάνωση του Nicosia Book Fest
(Φεστιβάλ Βιβλίου Λευκωσίας) καθώς και
την επέκταση της συνεργασίας αυτής και σε
άλλους τομείς.

Το πρωτόκολλο υπέγραψαν, εκ μέρους του
ΓΤΠ, η Διευθύντρια κα Σόφη Μιχαηλίδου
και εκ μέρους του ΙΝΕΠ ο Επιστημονικός Δι-
ευθυντής κ. Γιάννος Κατσουρίδης.

Η διευθύντρια ΓΤΠ τόνισε πως με την
υπογραφή του πρωτοκόλλου συνεργασίας,
ουσιαστικά θεσμοθετείται η μέχρι σήμερα
εξαιρετική συνεργασία μεταξύ των δύο φο-
ρέων για τη διοργάνωση του Nicosia Book
Fest. Το ΙΝΕΠ, είπε, ως βασικός διοργανω-
τής του Φεστιβάλ Βιβλίου Λευκωσίας για
δύο συνεχόμενες χρονιές και αναγνωρίζον-
τας την έλλειψη κουλτούρας αλλά και εν-
διαφέροντος για το βιβλίο, ανέλαβε την
πρωτοβουλία και, μέσα από την οργανωτική
επιτροπή του Φεστιβάλ, κατάφερε να το κα-
θιερώσει ως θεσμό που προωθεί το βιβλίο
στο κυπριακό κοινό κάθε ηλικίας.

Το ΓΤΠ και τις δύο χρονιές ήταν συνδιορ-
γανωτής στο Φεστιβάλ υπό την ιδιότητά του
ως εκδοτικός φορέας του κράτους και η δι-

ευθύντρια του ΓΤΠ διαβεβαίωσε για τη συ-
νεχή συμμετοχή του σε ενέργειες και εκδη-
λώσεις που προωθούν τον πολιτισμό, τη φι-
λαναγνωσία, την πνευματική καλλιέργεια.

Από πλευράς του ο κ. Κατσουρίδης ανέ-
φερε ότι σε συνέχεια της πολύ πετυχημένης
συνεργασίας τους στα δύο Φεστιβάλ Βιβλίου
Λευκωσίας, το ΙΝΕΠ και το ΓΤΠ αποφάσι-
σαν να θεσμοθετήσουν σε πιο σταθερή βάση
τη σχέση συνεργασίας που αναπτύσσουν
τόσο στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Βιβλίου όσο
και σε άλλους τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

Θεωρούμε, είπε, το ΓΤΠ πολύτιμο συνερ-
γάτη, και έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι
μπορεί να βοηθήσει τα μέγιστα στη διοργά-
νωση του Φεστιβάλ, και γι’ αυτό προχωρή-
σαμε στη θεσμοθέτηση της μεταξύ μας συ-
νεργασίας που ελπίζουμε ότι, θα επεκταθεί
και σε άλλους τομείς πέραν του Φεστιβάλ
Βιβλίου.

Επισημάνθηκε, επίσης, ότι η επιτυχία των

δύο πρώτων φεστιβάλ, με τη συμμετοχή χι-
λιάδων επισκεπτών από όλη την Κύπρο,
στέλνει ένα πολύ ελπιδοφόρο μήνυμα για το
μέλλον του βιβλίου. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά
τις μικρές ηλικίες, η μαζική και ενθουσιώδης
συμμετοχή των παιδιών στις βιβλιοπαρου-
σιάσεις, ενθαρρύνει το Nicosia Book Fest να
συνεχίσει πιο δυναμικά για την επίτευξη του
στόχου για καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας
στη συνείδηση μικρών και μεγάλων. 

Το πρωτόκολλο συνεργασίας προνοεί τη
συνεργασία των δύο φορέων για την ετήσια
διοργάνωση του Φεστιβάλ Βιβλίου Λευκω-
σίας, καθώς και επέκτασή της, πέρα από το
εν λόγω θεσμοθετημένο πλαίσιο, σε από κοι-
νού δράσεις κατά τη διάρκεια του έτους
τόσο σε ό,τι αφορά το Φεστιβάλ όσο και σε
άλλους τομείς όπως είναι η διοργάνωση ημε-
ρίδων και συνεδρίων, η συμμετοχή σε ευρω-
παϊκά προγράμματα, η διεξαγωγή ερευνών
και μελετών κ.ά. n

Συνεργασία ΓΤΠ και ΙΝΕΠ για διοργάνωση φετσιβάλ Βιβλίου και άλλων εκδηλώσεων

Την περασμένη Παρασκευή το Τμήμα Αρ-
χαιοτήτων, συμμετείχε στη δράση της μωβ
φωταγώγησης που προωθείται από το Σύν-
δεσμο «Μωρά Θαύματα», για την ευαισθητο-
ποίηση του κοινού στο πλαίσιο της Παγκό-
σμιας Ημέρας Προωρότητας. Στόχος, μέσα
από το φωτισμό σε χρώμα μωβ των Μεσαι-
ωνικών Κάστρων της Πάφου, της Λεμεσού,
της Λάρνακας και του Κυπριακού Μουσείου
στη Λευκωσία, είναι η ενημέρωση για τα προ-
βλήματα που συνεπάγεται η Προωρότητα και
η ανάγκη δημιουργίας Νέας Μονάδας Εντα-
τικής Νεογνών και Προώρων. 

Η συμμετοχή σε αυτή την προσπάθεια ενη-
μέρωσης για τις επιπλοκές από πρόωρο το-
κετό, οι οποίες αποτελούν σοβαρό παγκόσμιο πρόβλημα, συνδέεται άμεσα με το όραμα και
την αποστολή του Τμήματος Αρχαιοτήτων για κοινωνική συνοχή, θεμελιωμένη στις αρχές
και τις αξίες του πολιτισμού που να επιτρέπει την αντιμετώπιση προβλημάτων με στόχο την
ευημερία του σύγχρονου πολιτισμού. 

Μέσα από τον μωβ φωτισμό για την Προωρότητα τονίζεται πρωτίστως ότι η αρχαιολογική
μας κληρονομιά ενσωματώνει τις αξίες που απαρτίζουν τον Άνθρωπο, από τη στιγμή της
γέννησής του.  Για τον λόγο αυτό, οφείλουμε να προστατεύσουμε και να αγκαλιάσουμε τον
Πολιτισμό μας ως ζωντανό πυρήνα της σημερινής κοινωνίας. n

Φωταγώγηση Μουσείου - Κάστρων 
για Παγκόσμια Ημέρα Προωρότητας



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. Σύμφωνα με μία παράδοση γεννήθηκαν από
τα δάκρυα του Δία.
2. Θρεπτική ουσία – Γνωρίζω, ξέρω (αρχαι-
οπρ.).
3. Τίτλος ταινίας του Φελίνι – Το καλλιτεχνικό
ψευδώνυμο του Κλέωνα Τριαντάφυλλου.
4. Κατάλληλος για καλλιέργεια.
5. Μονάδα μέτρησης της ηλεκτρικής ισχύος –
Επιφώνημα – Αντίθετο του «άουτ».
6. Συνεχόμενα στο αλφάβητο – Θεότητα της
μαγείας.
7. Μογγόλος κατακτητής.
8. Σήμερα ονομάζεται ΛΔ του Κονγκό – Πόλη της Βόρειας Ιταλίας.
9. Ελληνίδα πολιτικός – Δίφθογγος.
10. Το αφτί (αρχ.) – Πιερλουίτζι …: διάσημος διαιτητής.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Ιταλός ζωγράφος.
2. Τέτοια κράτη είναι το Ιράκ και η Συρία – Δηλώνουν πρώτη ποιότητα.
3. Έργο ειδικών αρχιτεκτόνων (γεν.).
4. Τον άρπαξαν οι Νύμφες μαγεμένες από την ομορφιά του - … Χάρμπορ: διαδραμάτισε ση-
μαντικό ρόλο στην είσοδο της Αμερικής στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
5. Βρίσκονται στο … Bόλο – Ο αριθμός 15 με γράμματα – Πρόθεση.
6. Στους Ελληνιστικούς χρόνους το χωριό αυτό ονομαζόταν «Βάκχειων».
7. Συχνά αναφερόμενο «σημείο» (αιτ.) – Αλμπού …..: Συριακή πόλη.
8. Ένας από τους μεγαλύτερους ζωγράφους της ιταλικής Αναγέννησης.
9. Παραπέμπει στη βιβλιογραφία (αντίστρ.) – Ξαβιέ …: Γαλλοκαναδός σκηνοθέτης.
10. Το εθνικό ποτό των Ιαπώνων – Χορευταράς … προφήτης (αιτ.).

Oι λύσεις στη σελίδα 14
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Τουρνουά Ποδοσφαίρου Σάλας (Futsal) 5X5 
Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2017, ώρα 9.00π.μ. 

Γήπεδα Campeone (Λευκωσία)
Η ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. προσκαλεί

τα Μέλη της στο Τουρ-
νουά Ποδοσφαίρου Σάλας
(Futsal) 5X5, που διοργα-
νώνει η Επιτροπή Αθλητι-
σμού του Γενικού της Συμ-
βουλίου, και το οποίο θα
διεξαχθεί την Κυριακή 26
Νοεμβρίου 2017 και ώρα
9.00 π.μ. στα γήπεδα
Campeone στην Ανθού-
πολη – Λευκωσία. 

Στο Τουρνουά θα λάβουν
μέρος ανδρικές ομάδες των πιο κάτω Επαγγελματικών Κλάδων:

1. Κλάδος Υπαλλήλων Τελωνείων
2. Κλάδος Υπαλλήλων Ελεγκτικής Υπηρεσίας
3. Κλάδος Υπαλλήλων Υγειονομικών Υπηρεσιών
4. Κλάδος Γενικού Νοσηλευτικού Προσωπικού
5. Κλάδος Νοσηλευτικού Προσωπικού Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας
6. Κλάδος Υπαλλήλων Υπουργείου Εξωτερικών
7. Κλάδος Υπαλλήλων Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών & Ομάδα Υπαλλήλων ΤΕΠΑΚ
8. Κλάδος Υπαλλήλων Γ.Δ. Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού & Ανάπτυξης
9. Κλάδος Υπαλλήλων Τμήματος Περιβάλλοντος
10. Κλάδος Υπαλλήλων Τμήματος Γεωργίας
11. Κλάδος Υπαλλήλων Τεχν. Υπηρ. Υπ. Εσωτερικών – Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού 
12. Υπαλληλικό Προσωπικό της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.
Το έπαθλο για την πρωταθλήτρια ομάδα θα είναι δωρεάν διήμερη διαμονή στα διαμε-

ρίσματα της Οργάνωσης μας στις Πλάτρες ή στη Χλώρακα ενώ για τη δευτεραθλήτρια
ομάδα δωρεάν μονοήμερη διαμονή. Το Τουρνουά θα αθλοθετηθεί επίσης με κύπελλα για
την πρωταθλήτρια, δευτεραθλήτρια και τριταθλήτρια ομάδα.

Το Τουρνουά θα είναι εις μνήμην του συναδέλφου Ανδρέα Κτωρίδη, μέλους της Εκτε-
λεστικής Επιτροπής της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ., Προέδρου του Κλάδου Υπαλλήλων Γενικού Χημείου
και Προέδρου της Επιτροπής Εκτάκτων Δημοσίων Υπαλλήλων, ο οποίος απεβίωσε πρό-
σφατα.

Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες αποταθείτε στο τηλ 22844451 κ. Αβραάμ
Στεφανή – Μόνιμο Γραμματέα της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Χριστουγεννιάτικη συνεστίαση στις  30 Δεκεμβρίου 
των συνταξιούχων συναδέλφων ΠΑΣΥΔΥ Λεμεσού

Η Επιτροπή Εκδηλώσεων Ευημερίας Συνταξιούχων Δημοσίων Υπαλλήλων του Τμημα-
τικού Συμβουλίου της  ΠΑΣΥΔΥ Λεμεσού διοργανώνει Χριστουγεννιάτικη Συνεστίαση
στο ξενοδοχείο ΔΙΟΝΥΣΟΣ, πρώην ΚΑΝΙΚΑ ΠΑΝΘΕΟΝ, το Σάββατο 30 Δεκεμβρίου
στις 8.00 μ.μ. 

Καλούνται οι συνταξιούχοι δημόσιοι υπάλληλοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν να
δηλώσουν συμμετοχή στο Γιώργο Σοφοκλέους στο τηλέφωνο 99434677 από την ερχό-
μενη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου μέχρι  την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου. 

Τίμημα συμμετοχής κατά άτομο  10 ευρώ για τα μέλη και τις/τους συζύγους τους και
25 ευρώ για τους φίλους των μελών.  Το πλούσιο μπουφέ και η ελεύθερη κατανάλωση
κυπριακών ποτών υπόσχονται ευχάριστη και αξέχαστη γιορταστική βραδιά. 

Οι διοργανωτές εύχονται στους συναδέλφους  και φίλους Καλά Χριστούγεννα και Ευ-
τυχισμένο τον Καινούριο Χρόνο. 

Χριστουγεννιάτικη παιδική γιορτή 
Επαρχιακού Λευκωσίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επαρχιακού Τμήματος ΠΑΣΥΔΥ Λευκωσίας, όπως κάθε
χρόνο έτσι και φέτος διοργανώνει Χριστουγεννιάτικη παιδική γιορτή για τα παιδιά των
μελών την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου, 2017.

Λόγω των περιορισμών από τη χωρητικότητα του θεάτρου θα γίνουν δύο παραστάσεις.
Η πρώτη θα αρχίσει η ώρα 3:30 μμ. και η δεύτερη η ώρα 6:00 μμ. στο Δημοτικό Θέατρο

Λατσιών, θα παρουσιασθεί το παιδικό έργο «Καλές Γιορτές με τον Νικολάκη στο Sur-
vivor» από την Παιδική Σκηνή Δώρου Κυριακίδη.

Πριν από την παρουσίαση του έργου ο Κωμικόταχυδακτυλουργός Steve Magic θα δια-
σκεδάσει τα παιδιά. 

Την ίδια μέρα ο Άγιος Βασίλης θα μοιράσει πλούσια δώρα στα παιδιά που θα παρευρε-
θούν. 

Με το εισιτήριο εισόδου θα κληρωθούν πλούσια δώρα.
Εισιτήρια εισόδου προς €3.00 μπορούν τα μέλη να προμηθευτούν από τα μέλη του Δι-

οικητικού Συμβουλίου και από τον συν. Μιχάλη Γλυκερίου στο οίκημα της Οργάνωσης
μας, στον 3ον όροφο (Αρχείο) τηλέφωνο 22844300.

Τάκης Χαμπουρίδης 99414162
Δέσπω Λεχνού 99521178
Πηνελόπη Πέτσα 99459353
Χριστοφή Κατερίνα 99400919 (Κτηματολόγιο)
Νέστωρας Φυλακτού 99532332 (Γενικό Νοσοκομείου Λσίας)
Δώρα Παπαζησίμου 99353905 (Μακάρειο Νοσοκομείο)

Σημείωση: Δεν θα γίνονται κρατήσεις θέσεων.
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Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ. 13

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

σε εβδομαδιαία βάση ανακοίνωση ως προς
την ημερομηνία εξέτασης των αιτήσεων που
παραλήφθηκαν και αφορούν σε συντάξεις,
επιδόματα και βοηθήματα για την περίοδο
17-24/11/2017.

1. ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ:
• Εξετάζονται οι αιτήσεις όσων μισθωτών

τερματίστηκε η απασχόληση τους και η πε-
ρίοδος ανεργίας τους άρχισε στις 28/9/2017.

• Εξετάζονται οι περιπτώσεις όσων ήδη
λαμβάνουν επίδομα ανεργίας, το οποίο
αφορά στην περίοδο ανεργίας Οκτωβρίου –
Νοεμβρίου 2017. 

2. ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΩ ΠΛΕΟΝΑΣΜΟΥ:
Εξετάζονται οι αιτήσεις που είχαν υποβληθεί
Δεκέμβριο 2016 – Ιανουάριο 2017. Σημει-
ώνεται ότι υπάρχει αριθμός αιτήσεων που
έχουν υποβληθεί πριν από την πιο πάνω ημε-
ρομηνία για τις οποίες όμως δεν μπορεί να
ολοκληρωθεί η εξέταση, διότι οι εργοδότες
δεν έχουν αποστείλει ακόμη τα στοιχεία που
τους έχουν ζητηθεί.

3. ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ: Εξετάζονται
οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 17/8/2017.

4. ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: Εξετάζονται
οι παραληφθείσες αιτήσεις Απριλίου –
Μαΐου 2017, νοουμένου ότι έχουν σταλεί σε
Ιατρικό Συμβούλιο.

5. ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ: Εξετά-

ζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Μαρτίου
- Απριλίου 2017, νοουμένου ότι έχουν στα-
λεί σε Ιατρικό Συμβούλιο.

6. ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ:
Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Ιου-
νίου 2017.

7. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΜ-
ΒΟΥΛΙΟ: Εξετάζονται οι ιεραρχικές προ-
σφυγές Ιουλίου - Αυγούστου 2017.

8. ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ:
Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις των
οποίων οι αιτητές αποκτούν δικαίωμα τον
Ιούλιο 2017.

9. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ: Εξετάζονται
οι παραληφθείσες αιτήσεις των οποίων οι αι-
τητές αποκτούν δικαίωμα τον Σεπτέμβριο
2017.

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

σας/σα σύζυγος δεν λάμβανε σύνταξη γήρα-
τος, εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις
Αυγούστου - Σεπτεμβρίου 2017. 

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

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

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

• Για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώ-

σας/σα λάμβανε σύνταξη γήρατος, δεν είχε
σύζυγο και το αίτημα για βοήθημα κηδείας
προέρχεται από άλλο πρόσωπο που ανέλαβε
τα έξοδα της κηδείας, εξετάζονται οι παρα-
ληφθείσες αιτήσεις Αυγούστου 2017. 

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

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

12. ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΡΦΑΝΙΑΣ: Εξετάζονται
οι παραληφθείσες αιτήσεις Αυγούστου – Σε-
πτεμβρίου 2017.

13. ΒΟΗΘΗΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ: Εξετάζονται
οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 1/11/2017.

14. ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ:
• Για πρώτη πληρωμή εξετάζονται οι πα-

ραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 24/8/2017
• Για συνεχόμενες πληρωμές εξετάζονται

αιτήσεις για τις οποίες έχουν προσκομιστεί
τα αναγκαία στοιχεία (π.χ. δήλωση τοκετού)
που παραλήφθηκαν μέχρι τις 5/9/2017.

15. ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ: Εξετά-

ζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Αυγού-
στου – Σεπτεμβρίου 2017.

16. Αιτήσεις θεσμοθετημένης σύνταξης,
χηρείας και ανικανότητας οι οποίες πληρώ-
νονται με βάση τις διμερείς συμβάσεις και
τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης
883/04:

• Θεσμοθετημένη σύνταξη: Εξετάζονται οι
αιτήσεις για τις οποίες έχουν παραληφθεί
απαντήσεις αναφορικά με στοιχεία, πιστο-
ποιητικά και ασφαλιστικούς λογαριασμούς
από άλλους φορείς, για αιτητές με ημερομη-
νία γεννήσεως το 1953.

• Σύνταξη ανικανότητας: Εξετάζονται οι
παραληφθείσες αιτήσεις Νοεμβρίου 2017.

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

• Επίδομα ορφανίας: Εξετάζονται οι παρα-
ληφθείσες αιτήσεις μέχρι και τον Ιούνιο 2016
για τις οποίες έχουν παραληφθεί απαντήσεις
αναφορικά με στοιχεία, πιστοποιητικά και
ασφαλιστικούς λογαριασμούς από άλλους
φορείς.

17. Ποινικές υποθέσεις: Τον Σεπτέμβριο
2017 (τελευταία στοιχεία) εκκρεμούσαν 4434
ποινικές υποθέσεις, εκ των οποίων οι 2254
αφορούν εργοδότες και οι 2180 αφορούν αυ-
τοτελώς εργαζόμενους. n

Ημερομηνία εξέτασης αιτήσεων για συντάξεις, επιδόματα και βοηθήματα 

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχα-
νολογικών Υπηρεσιών,
πληροφορεί το κατανα-

λωτικό κοινό ότι έχει εντοπίσει
στην αγορά τον πιο κάτω Θερ-
μοπομπό Atlantic ο οποίoς
δεν συμμορφώνεται με τις βα-
σικές απαιτήσεις ασφάλειας
της οδηγίας για τον Ηλεκτρολογικό Εξοπλισμό Χαμηλής
Τάσης (LVD), αφού εμπερικλείει ουσιαστικούς κινδύνους
ηλεκτροπληξίας για τον χρήστη. 

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, επίσης έχει
εντοπίσει στην αγορά τις πιο κάτω συσκευές θέρμανσης

ZEUS, το οποίo δεν συμμορ-
φώνεται με τις βασικές απαι-
τήσεις ασφάλειας της οδη-
γίας για τον Ηλεκτρολογικό
Εξοπλισμό Χαμηλής Τάσης
(LVD), αφού εμπερικλείει

ουσιαστικούς κινδύνους ηλεκτροπληξίας και εγκαυμάτων
για τον χρήστη. Επιπρόσθετα, δε συνοδεύεται από την απαι-
τούμενη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ και τεχνικό φάκελο. 

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, έχει εντο-
πίσει επίσης στην αγορά τα πιο κάτω αερόθερμα DiGi 0.1,
τα οποία δεν συμμορφώνον-
ται με τις βασικές απαιτήσεις
ασφάλειας της οδηγίας για
τον Ηλεκτρολογικό Εξοπλι-
σμό Χαμηλής Τάσης (LVD),
αφού εμπερικλείουν ουσιαστι-
κούς κινδύνους φωτιάς και
ηλεκτροπληξίας για τον χρή-
στη. Επιπρόσθετα, δε συνοδεύεται από την απαιτούμενη δή-
λωση συμμόρφωσης EE, τεχνικό φάκελο και όλες τις απαι-
τούμενες οδηγίες και πληροφορίες ασφάλειας. Ως εκ τού-
του, ο κατασκευαστής έχει προβεί σε οικειοθελή απόσυρσή
του από την αγορά. 

Προτρέπονται οι καταναλωτές που έχουν στην κατοχή

τους τα πιο πάνω προϊόντα να μην το χρησιμοποιούν. Πα-
ρακαλείται επίσης οποιοσδήποτε γνωρίζει σημείο πώλησης
τέτοιου προϊόντος ή χρειάζεται επιπρόσθετες πληροφορίες
ή διευκρινίσεις να επικοινωνεί με το Τμήμα Ηλεκτρομηχα-
νολογικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 22800522 ή στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση: director@ems.mcw.gov.cy ή στο τηλε-
ομοιότυπο 22348202. n

Επικίνδυνα προϊόντα θέρμανσης

Την άλλη Τετάρτη στη Βουλή
η Σύνοδος Βουλής των Γερόντων
Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού και
το Συντονιστικό Σώμα της Βουλής των Γερόντων οργα-
νώνουν στην αίθουσα συνεδριάσεων της Βουλής των Αν-
τιπροσώπων την 19η Σύνοδο της Βουλής των Γερόντων
με θέμα: «Γερνάω Αλλιώς» την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου
2017 από τις 10:00πμ μέχρι τις 13:00.



H AΘΛHTIKH ΣEΛIΔA MAΣ
Γράφει και επιμελείται ο Kυριάκoς Κτωρίδης
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Μία αγωνιστική πριν πέσει η αυλαία του πρώτου
γύρου, οι πρωτοπόροι, με την επανέναρξη του πρω-
ταθλήματος συνέχισαν από κει που τέλειωσε η 11η

αγωνιστική. Δηλαδή με νίκες – επιτυχίες και έδωσαν νέο εν-
διαφέρον στο πρωτάθλημα.

Θα υπήρχε βεβαίως και περισσότερο ενδιαφέρον αν δεν
υπήρχαν και τα λιγότερα παιχνίδια, σε ΑΠΟΕΛ και Απόλ-
λωνα (τρεις λιγότερους) από τους πρωτοπόρους, Ανόρθωση
και ΑΕΚ, που βρίσκονται σφιχταγκαλιασμένοι στην κορυφή
με 26 βαθμούς, έναντι 19 και 17 αντίστοιχα.

Όμως το πρωτάθλημα έχει πολύ δρόμο, αφού τίποτε μέχρι
στιγμής δεν ξεκαθάρισε, ούτε υπάρχει το μεγάλο φαβορί για
τον τίτλο. Ενδεικτικά θα λέγαμε ότι πέντε ομάδες, όπως είναι
σήμερα ο βαθμολογικός πίνακας, διεκδικούν με ίσες πιθα-
νότητες το πρωτάθλημα.

Ας δούμε όμως αναλυτικά τι έγινε στην 12η αγωνιστική,
που οι πρωτοπόροι, Ανόρθωση, ΑΕΚ, Απόλλων και ΑΠΟΕΛ
σαν φιλοξενούμενοι πέρασαν νικηφόρα. Εξαίρεση η ΑΕΛ
που σαν γηπεδούχος πήρε το τρίποντο.

Ο πρωταθλητισμός απαιτεί διάρκεια και χαρακτήρα νι-
κητή, στοιχεία που η Ανόρθωση έβγαλε στο ΓΣΖ κόντρα
στον μαχητικό Ερμή (1-2) και έφυγε με τους τρεις βαθμούς.
Έτσι η ‘Κυρία’ συνέχισε την αήττητη πορεία της, που τη δια-
τήρησε για ακόμη μια αγωνιστική στην κορυφή του βαθμο-
λογικού πίνακα με 26 βαθμούς, όσους έχει και η ΑΕΚ Λάρ-
νακας.

Ήταν άλλο επίπεδο η ΑΕΚ! Πιο ώριμη από ποτέ εμφανί-
ζεται τον τελευταίο καιρό και ‘καθαρίζει’ στο άψε-σβήσε τα
παιχνίδια με τις μικρομεσαίες ομάδες. Παιχνίδια στα οποία
άλλες χρονιές τα έβρισκε μπαστούνια και έχανε πολύτιμους
βαθμούς. Φέτος, όμως φαίνεται πως οι κιτρινοπράσινοι…
έβαλαν μυαλό. Αυτό, τουλάχιστον, δείχνουν με τις μέχρι σή-
μερα εμφανίσεις τους, αν εξαιρέσουμε την αγωνιστική κοιλιά
που είχαν τον περασμένο Σεπτέμβριο. Στον αγώνα  στο Δα-
σάκι, κόντρα στον Εθνικό (0-3), η ΑΕΚ ήταν το αφεντικό σ
‘ όλη τη διάρκεια. Η ομάδα της Λάρνακας παραμένει στην
πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα μαζί με την Ανόρ-
θωση.

Είναι γεγονός. Η ΑΕΛ το έκανε και αυτό. Πέτυχε τέταρτη
συνεχόμενη νίκη στο πρωτάθλημα, αφού στο Τσίρειο επι-
κράτησε της Νέας Σαλαμίνας  με 3-1 και έδωσε συνέχεια
στην ανοδική της πορεία, η οποία την διατήρησε στην 3η

θέση του πίνακα κατάταξης με 22 βαθμούς και μ’ ένα παι-
χνίδι λιγότερο από τους πρωτοπόρους Ανόρθωση και ΑΕΚ.
Έτσι θα πάει με φόρα στο ντέρμπι της επόμενης αγωνιστι-
κής με αντίπαλο την Ανόρθωση στο ‘Αντώνης Παπαδόπου-
λος’.

Ο Απόλλωνας μπορεί να μην έκανε και την καλύτερη του
φετινή εμφάνιση, αλλά πήρε το ζητούμενο που δεν ήταν
άλλο από τη νίκη. Μάλιστα την πρώτη φετινή εκτός έδρας,
αφού ‘δάμασαν’ την Αλκή στο ‘Αμμόχωστος’ με 1-4. Ο
Απόλλωνας έκανε το καθήκον του και πλέον έχει στρέψει
την προσοχή του στο αυριανό Ευρωπαϊκό ραντεβού που έχει
με την Λιόν στη Γαλλία, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής των
ομίλων του Γιουρόπα Λιγκ.

Στο ποδόσφαιρο δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος, αλλά
ίσως αυτός που κάνει γκολ τις ευκαιρίες του. Αυτό έκανε ο
ΑΠΟΕΛ απέναντι στην Ομόνοια (1-3), αφού τις τρεις τελι-
κές προσπάθειες στον στόχο τις έκανε γκολ και έφθασε στο
πολύτιμο τρίποντο, δίνοντας συνέχεια και στο εξαιρετικό
σερί απέναντι στην ‘αιώνια’ αντίπαλο.

Οι πράσινοι δεν μπόρεσαν να αξιοποιήσουν την καλύτερη
φετινή παρουσία τους, δικαιούνταν κάτι περισσότερο βάση
της εικόνας του αγώνα, ωστόσο και πάλι δεν απόφυγαν τις
αμυντικές τους αδυναμίες… Για άλλο ένα ντέρμπι με τον ‘αι-
ώνιο’ αντίπαλό έφυγε και σκυμμένο το κεφάλι και το αρνη-
τικό σερί αυξήθηκε.

Πήραν αυτό που ήθελαν Ολυμπιακός και Άρης στο Μα-
κάρειο Στάδιο. Οι δύο ομάδες έμειναν στο στείρο 0-0, με
τους μαυροπράσινους να είναι καλύτεροι, αλλά την ‘Ελαφρά
Ταξιαρχία’ να χάνει τις πιο μεγάλες φάσεις με δοκάρι και το
χαμένο πέναλτι τον Αουρέλιο στην εκπνοή του αγώνα. Μ’
ένα γκολ του Ντεούλ (84΄), ο οποίος πέρασε ως αλλαγή στο
παιχνίδι με τη Δόξα στο 57΄, η Πάφος επικράτησε με 1-0 της

ομάδας της Κατωκοπιάς,
επιστρέφοντας στις νίκες
μετά την ήττα από το
ΑΠΟΕΛ την προηγού-
μενη αγωνιστική. Η
Πάφος πέρασε στην 4η

θέση με 19 βαθμούς.
Η «Κυρία’ δάμασε τον
Ερμή

Η Ανόρθωση έκαμψε
την αντίσταση του Ερμή και δεν άφησε την ΑΕΚ να… κρυώ-
νει στην κορυφή. Η ‘Κυρία’ στοχεύει να εκμεταλλευτεί την
έδρα της και να πετύχει τρεις νίκες στα επόμενα παιχνίδια,
αρχίζοντας από το ντέρμπι του Σαββάτου με αντίπαλο τον
Απόλλωνα. Στη συνέχεια θα έχουμε το Βαρωσιώτικο ματς με
τη Νέα Σαλαμίνα και πάλι εντός έδρας, αυτή τη φορά θα φι-
λοξενήσει την Αλκή Ορόκλινης.
Σημασία έχει η διάρκεια

Οι 26 βαθμοί που μάζεψε η ΑΕΚ στις πρώτες 12 αγωνι-
στικές, κρίνονται ικανοποιητικοί, αν και θα πρέπει να σημει-
ώσουμε ότι περσινή αντίστοιχη περίοδος, είχε πέντε βαθμούς
περισσότερους. Αυτό βέβαια που μετράει, είναι η διάρκεια
και το κατά πόσο η ΑΕΚ θα έχει συνέπεια στα θετικά απο-
τελέσματα για να διεκδικήσει με αξιώσεις τον τίτλο. 

Επόμενος αντίπαλος για την ομάδα της Λάρνακας είναι η
Πάφος στο ‘ΑΕΚ Αρένα’ και στη συνέχεια και πάλι εντός
έδρας θα έχει για αντίπαλό του την Ομόνοια που είναι και η
πρώτη αγωνιστική του β΄ γύρου. Να θυμίσουμε ότι στο
πρώτο ματς έχασε από τους πράσινους με 5-2 στο ΓΣΠ.
Πήρε… φόρα η ΑΕΛ

Τέταρτη νίκη και μάλιστα συνεχόμενη πέτυχε η ΑΕΛ επί
της Νέας Σαλαμίνα. Η νίκη δεν ήταν τόσο εύκολη όσο φαί-
νεται από το τελικό αποτέλεσμα (3-1), καθώς η Νέα Σαλα-
μίνα είχε τα δικά της διαστήματα και ευκαιρίες, όμως στο
τέλος πανηγύρισαν οι γηπεδούχοι. Στη συνέχεια η ομάδα της
Λεμεσού έχει το ντέρμπι εκτός έδρας με την Ανόρθωση, τον
Άρη εντός και πάλι ντέρμπι, αυτή τη φορά θα φιλοξενήσει
τον ΑΠΟΕΛ. Τρία παιχνίδια που το αποτέλεσμα τους θα κρί-
νουν πολλά για την ΑΕΛ, όσο αφορά τη διεκδίκηση του τίτ-
λου!
Τώρα η Λιόν…

Η Αλκή πέρασε. Έστω και δύσκολα ο Απόλλωνας πήρε το
ζητούμενο (1-4) και πλέον η προσοχή στρέφεται στην Ευ-
ρώπη και στο αυριανό παιχνίδι με την Λιόν. Την ερχόμενη
Δευτέρα (27/11) θα φιλοξενήσεις τον Εθνικό Άχνας και το
Σάββατο (2/12) και πάλι στο Τσίρειο, θα έχει για αντίπαλο
την Πάφο. Στη συνέχεια θα έχει το ντέρμπι με την Ομόνοια
(Δευτέρα 11/12) στο ΓΣΠ.
Άρχισε την αντεπίθεση ο ΑΠΟΕΛ

Πήρε το ντέρμπι ο ΑΠΟΕΛ με την Ομόνοια και τώρα άρ-
χισε την ανάβασή του για την… κορυφή! Οι γαλαζοκίτρινοι
το Σάββατο θα έχουν στο ΓΣΠ τον Ολυμπιακό και τον Ερμή
και πάλι εντός έδρας. Το τρίτο παιχνίδι πρωταθλήματος είναι
στη Λεμεσό με αντίπαλο την ΑΕΛ τη Δευτέρα (11/12). Να
θυμίσουμε ότι την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου ο ΑΠΟΕΛ θα
δώσει τον εξ αναβολής αγώνα του με τον Ερμή Αραδίππου
στο ΓΣΖ. Ένα πρόγραμμα φωτιά για τους γαλαζοκίτρινους,
αφού σε λιγότερες από 20 μέρας θα δώσουν, τέσσερα παι-
χνίδια και ακόμα ένα για το Τσιάμπιονς Λιγκ.
Διορθώσεις πριν να είναι αργά…

Η Ομόνοια είναι πασιφανές πως χρειάζεται ενίσχυση σε
όλες τις γραμμές, αφού τίποτα δεν φαίνεται να λειτουργεί
όπως ήταν το αρχικό πλάνο και τα στατιστικά που φανερώ-
νουν μέχρι στιγμής χειρότερη πορεία και από την περσινή
δεν είναι φανταστικά, αλλά φανερώνουν κάποια πράγματα.
Η χρονιά και η πορεία που όλοι ονειρεύονταν είναι φανερό
πως έχει πάει στράφι, υπάρχει όμως χρόνος τουλάχιστον να
σωθεί η χρονιά με έξοδο στην Ευρώπη που θα σώσει, αν μη
τι άλλο, τα... προσχήματα. Έχει να δώσει δύο εκτός έδρας
παιχνίδια στη συνέχεια, με Δόξα και ΑΕΚ και έναν εντός με
τον Απόλλωνα στο ΓΣΠ. Παιχνίδια κλειδιά για την πορεία
της…
Οι ρυθμιστές του τίτλου και του υποβιβασμού

Στη συνέχεια έχουμε τις ομάδες της Πάφου, Δόξας και του

Ερμή Αραδίππου που κατά την άποψή μας θα έχουν ρυθμι-
στικό ρόλο, τόσο για τον τίτλο όσο και τις τρεις θέσεις του
υποβιβασμού. Είναι οι τρεις ομάδες που μέχρι στιγμής πα-
ρουσιάζονται καλύτερες από τον Ολυμπιακό, Αλκή, Νέα Σα-
λαμίνα, Άρη και Εθνικό Άχνας και αυτές οι πέντε θα δώσουν
τη ‘μάχη’ για να αποφύγουν τον υποβιβασμό, ιδιαίτερα τον
απευθείας (δύο ομάδες), με τη λήξη του πρωταθλήματος,
ενώ η άλλη μία θα παίξει στα πλέι-οφ.

Η Πάφος θα έχει αντίπαλο της την ΑΕΚ εκτός έδρας, την
Κυριακή, η Δόξα την Ομόνοια, Ερμής εκτός του Άρη, η Νέα
Σαλαμίνα εντός την Αλκή και ο Απόλλωνας τον Εθνικό στο
Τσίρειο. 

Έτσι βλέπουμε ότι στην 13η αγωνιστική θα έχουμε δύο
ντέρμπι στα κάτω διαζώματα του βαθμολογικού πίνακα, που
ίσως ρίξουν… φως στον πυθμένα.
ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Στραβοπάτησαν για Ομόνοια και Οθέλλο

Η 8η αγωνιστικής την Β΄ Κατηγορία ολοκληρώθηκε και
είναι αλήθεια ότι δημιούργησε νέα και ενδιαφέροντα δεδο-
μένα, αφού η Ομόνοια και ο Οθέλλος έχασαν βαθμούς. Δεν
άλλαξε και πολύ η βαθμολογική θέση των ομάδων, αλλά
υπήρξαν οι χαμένοι και οι κερδισμένοι με αποτέλεσμα οι μνη-
στήρες για τον τίτλο να αυξηθούν.

Μόνη στην κορυφή είναι η Ομόνοια Αραδίππου (19β.) που
έφερε ισοπαλία 1-1 με τον Διγενή Ορόκλινης. Στη 2η θέση
με 16 βαθμούς είναι δύο ομάδες.

Ο Οθέλλος, που γνώρισε την ήττα εκτός έδρας με 1-0 από
την Αγία Νάπα και η μεγάλη κερδισμένη της αγωνιστικής η
Αναγέννηση Δερύνειας, η οποία πήρε μεγάλο διπλό απέ-
ναντι στην ΑΕΖ (0-2) και εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο
τρόπο τις απώλειες των υπολοίπων, Ομόνοιας Αραδίππου,
Οθέλλος, Καρμιώτισσας (1-1) με το ΘΟΪ Λακατάμειας και
Ένωσης Παραλιμνίου (1-1) με την ΠΑΕΕΚ.

Στο κόλπο μπήκε και ο ΑΣΙΛ που κέρδισε εκτός έδρας τον
Εθνικό Άσσιας με 0-3 και ανέβηκε στην 5η θέση με 15 βαθ-
μούς. Τέλος η Ξυλοτύμπου κέρδισε τον Χαλκάνορα με 3-2
και ανάπνευσε… βαθμολογικά.
Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ο Ονήσιλος το… βιολί του

Ο πρωτοπόρος και αήττητος Ονήσιλος Σωτήρας πέτυχε
νέα νίκη στο πρωτάθλημα και ανέβηκε στους 26 βαθμούς.
Νέο θύμα του ο Φοίνικας (0-1).

Νικήτρια στο ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής αναδείχθηκε η
ΜΕΑΠ Π. Χωρίου που κέρδισε με ανατροπή 2-1 την ΑΠΕΑ
Ακρωτηρίου και εξακολουθεί να είναι μόνη στην 2η θέση με
23 βαθμούς, ενώ η ηττημένοι έχουν 17 βαθμούς και απει-
λούνται από Πέγεια και Ε.Ν.Υ. Διγενή (16 βαθμούς) που κέρ-
δισαν την ΕΝΑΔ Πόλης Χρυσοχούς και ΑΠΕΠ Πιτσιλιάς με
3-2 και 2-0 αντίστοιχα.

Πιο κάτω βλέπουμε δύο ομάδες με 15 βαθμούς, τον Ακρίτα
Χλώρακας, την Ελπίδα Αστρομερίτη που έφεραν ισοπαλίες
με Ορμήδεια και Λειβαδιακό/Σαλαμίνα 0-0 και 2-2 αντί-
στοιχα. Στα Λύμπια η τοπική Ολυμπιάδα ‘δάμασε’ τον Δι-
γενή Μόρφου με 3-1 και βελτίωσε τη βαθμολογική της θέση.
Τέλος ο Αχυρώνας Λιοπετρίου κέρδισε τον Εθνικό Λατσιών
με 2-1 και πέρασα στην 8η θέση με 13 βαθμούς, ενώ ο Εθνι-
κός παρέμεινε στους 11 βαθμούς.
ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Πρώτη και αήττητη η Ομόνοια

Η Ομόνοια Ψευδά εξήλθε ισόπαλη 2-2 με τον Ορφέα εκτός
έδρας και δεν εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο τις
ήττες των υπολοίπων πρωτοπόρων. Ωστόσο, ακόμη και έτσι
αύξησε σε δύο βαθμούς τη διαφορά (22 β.) από τον Κούρη
Ερήμη (20 β.) που έχασε εντός έδρας από τον Ηρακλή Γερο-
λάκκου με 2-4. Να θυμίσουμε ότι η Ομόνοια είναι η μονα-
δική αήττητη στο πρωτάθλημα Επίλεκτης Κατηγορίας.

Την ήττα γνώρισε και η 3η στο βαθμολογικό πίνακα, ομάδα
της Δόξας Παλαιομετόχου από την Αμαθούς με 2-0. Την
ήττα δέχθηκε και η Εληά Λυθροδόντα (4η 18 β.) από το Φρέ-
ναρος με 0-1. Ο ΑΤΛΑΣ Αγλαντζιάς επανήλθε στις νίκες
αφού κέρδισε με 3-2 την ΑΕΝ Αγίου Γεωργίου Βρυσούλλων
και βελτίωσε τη βαθμολογική του θέση (7ος 14 β.). Σπουδαία
νίκη έδρας νίκη πέτυχε και ο Κόρνος επί Ροτσίδη Μάμμαρι
με 2-3 και ανάπνευσε βαθμολογικά. n

Συνεχίζουν σφιχταγκαλιασμένες στην κορυφή, Ανόρθωση και ΑΕΚ
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Tι είπαν... Tι έγραψαν
Η παρουσία του Αιγύπτιου Προέδρου στην
Κύπρο αποτελεί ακόμα ένα ορόσημο για την
περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των
λαών μας.
Νίκος Αναστασιάδης,
Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Περιμένω από όλα τα εκλεγμένα κόμματα
να συμμετάσχουν σε συνομιλίες ώστε να
σχηματισθεί κυβέρνηση.
Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ,
Πρόεδρος της Γερμανίας.

Θα προτιμούσα να διεξαχθούν νέες εκλογές
παρά να σχηματιστεί κυβέρνηση μειοψη-
φίας.
Άνγκελα Μέρκελ,
Καγκελάριος της Γερμανίας.

Η πολιτική της πολωνικής κυβέρνησης  θυ-

μίζει σχέδιο του Κρεμλίνου.

Ντόναλντ Τουσκ,

Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Ως πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
(ο Τουσκ) δεν έκανε τίποτα για την Πολω-
νία.
Μπεάτε Σίντλο,
Πρωθυπουργός της Πολωνίας.

Ζητώ συγγνώμη για την προσβολή. Το πε-
ριστατικό ήταν το αποτέλεσμα πράξεων
ενός ατόμου και δεν αντικατοπτρίζει τις
απόψεις του ΝΑΤΟ.
Γενς Στόλτενμπεργκ,
Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ.

Η ασεβής συμπεριφορά του ΝΑΤΟ προς την

Τουρκία δεν μπορεί να συγχωρεθεί.

Ταγίπ  Ερντογάν, 

Πρόεδρος της Τουρκίας.

H Χεζμπολάχ κρατά σε ομηρεία τον Λίβανο,
χρησιμοποιεί τα λιμάνια της χώρας εμπόριο
ναρκωτικών και τις τράπεζες για ξέπλυμα
μαύρου χρήματος.
Άντελ αλ Τζουμπέιρ,
ΥΠΕΞ της Σαουδικής Αραβίας.

μοιράζει εκατομμύρια
βοηθά τον τόπο μας

Tο Kρατικό Λαχείο

Η διάλεξη του Κλάδου Συνταξιούχων 
για το  θέμα της πολυφαρμακίας 

Με ιδιαίτερο ενδια-
φέρον παρακολού-
θησαν  συνάδελφοι

και φίλοι τη διάλεξη για την
πολυφαρμακία που έδωσε
την περασμένη Τετάρτη σε
ιδική αίθουσα της καφετέ-
ριας της ΠΑΣΥΔΥ Grey Ter-
race o Δρ Ευαγόρας Νικο-
λαΐδης Καρδιολόγος Καθη-
γητής της Ιατρικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Λευκω-
σίας. 

Τη διάλεξη διοργάνωσε ο

Κλάδος Συνταξιούχων ΠΑΣΥΔΥ, ο Πρόεδρος του οποίου
Δήμος Βογιατζής παρουσίασε τον εισηγητή στους συναδέλ-
φους. Μετά την παρουσίαση ακολούθησαν διευκρινιστικές
ερωτήσεις  και απαντήσεις και όλοι οι προσελθόντες εξέ-
φρασαν την πλήρη ικανοποίηση τους για την εκδήλωση και
ευχαρίστησαν τους διοργανωτές για την πολύ ενδιαφέρουσα
διοργάνωση. n

61 χρόνια συνδικαλιστικής δράσης 
γιόρτασε η Συντεχνία της ΚΤΑΜΣ

Τις ευχές της ΠΑ-
ΣΥΔΥ για παραπέρα
συνεχή ενίσχυση της

Συντεχνίας των Τουρκοκυ-
πρίων  Δημοσίων Υπαλλή-
λων ΚΤΑΜΣ  όπως και δια-
βεβαιώσεις για συνέχιση
των κοινών αγώνων των
Ελληνοκυπριακών και των
Τουρκοκυπριακών Συνδικα-
λιστικών Οργανώσεων εξέ-
φρασε ο Γενικός Γραμματέας
Γλαύκος  Χατζηπέτρου εκ
μέρους αντιπροσωπείας της
Συντεχνίας που παρέστη
στις 14 Νοεμβρίου σε εκδή-
λωση που διοργανώθηκε
στο οίκημα της ΚΤΑΜΣ για
την 61η επέτειο από  την ίδρυση της. n

Σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση του μισθολογι-
κού χάσματος μεταξύ των φύλων για την περίοδο
2018-2019, παρουσίασε χθες η Κομισιόν και συγκε-

κριμένα η αρμόδια για τη δικαιοσύνη και την ισότητα Επί-
τροπος Βέρα Γιούροβα, στο πλαίσιο ειδικής ημερίδας που
διοργανώνεται στις Βρυξέλλες.

Η εφαρμογή του σχεδίου δράσης σκοπεύει να βελτιώσει
την τήρηση της αρχής περί ισότητας αμοιβής, αξιολογώντας
τη δυνατότητα τροποποίησης της οδηγίας για την ισότητα
των φύλων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένεται να κα-
λέσει τα κράτη μέλη να εγκρίνουν μέχρι τον Απριλίο για εξι-
σορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και να
σπάσει τη λεγόμενη «γυάλινη οροφή», μέσω της χρηματο-
δότησης σχεδίων για τη βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ αν-
δρών-γυναικών σε όλα τα επίπεδα διαχείρισης, ενθαρρύ-
νοντας κυβερνήσεις και κοινωνικούς εταίρους να λάβουν
συγκεκριμένα μέτρα. n

Το χάσμα μισθών των δύο φύλων
αντιμετωπίζει η Κομισιόν


