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ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ

Αγαπάς την Κύπρο;

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

Δεν αποκαλύφθηκαν όλοι οι φορολογικοί παράδεισοι 
από τους Ευρωπαίους Υπουργούς Οικονομικών
Το Ευρωπαϊκό Συνδικαλιστικό Κίνημα χαρακτηρίζει

ατελή και εικονική την ανακοίνωση της Ecofin που πε-
ριορίζει τους φορολογικούς παραδείσους μόνο σε 17

χώρες και καλεί οργανώσεις και ακτιβιστές που αγωνίζονται
κατά της φοροαποφυγής να συνεχίσουν και να εντείνουν τον
αγώνα μέχρι να επιβληθούν πραγματικά μέτρα κατά της αν-
τικοινωνικής τακτικής των επιχειρήσεων που με τη στήριξη
της ΕΕ και εθνικών κυβερνήσεων στερεί από τους πολίτες
τα μέσα για πραγματική ανάπτυξη και ευημερία ενώ επιτρέ-
πει στους φοροφυγάδες να επαυξάνουν τα κέρδη και τις πε-
ριουσίες τους. Τονίστηκε επίσης ότι ο κατάλογος που ανα-
κοινώθηκε πείθει τους πολίτες και την κοινωνία γενικότερα
ότι η ΕΕ δεν προάγει δίκαιη φορολογία. 

Ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Δημοσιοϋ-
παλληλικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων EPSU που εκ-
δόθηκε μετά τη συνεδρία των Ευρωπαίων Υπουργών Οικο-
νομικών επισημαίνει ότι μετά από πολύμηνη σάρωση 90
περίπου φορολογικών υπηρεσιών και χωρών σε ολόκληρο
τον κόσμο στην απουσία κριτηρίων της ΕΕ και της απαραί-
τητης διαφάνειας στον κατάλογο φορολογικών παραδείσων
που ανακοίνωσε η Ecofin δεν περιλήφθηκαν φορολογικές
αρχές που επιβάλλουν μηδενικό ή σχεδόν μηδενικό εταιρικό
φόρο. 

Επισημαίνει το Συνδικαλιστικό Κίνημα ότι από τον κατά-
λογο που ανακοινώθηκε από τους Ευρωπαίους Υπουργούς
δεν περιλαμβάνονται οι πιο επιζήμιες για την Ευρωπαϊκή και
διεθνή φορολογία  φορολογικές αρχές χωρών όπως της
Μπενελούξ (Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο), της Ιρλαν-
δίας, της Μάλτας, της Ελβετίας, των Τσάνελ Άϊλαντς, η Ντε-
λαγουέαρ των ΗΠΑ, η Σιγκαπούρη και το Χογκ Κόγκ, όπως
και η Βερμούδα η οποία φιλοξενεί την Appleby, τον παρά-
δεισο των φορολογικών εκπτώσεων Πάρανταϊς για τις υπε-
ράκτιες εταιρείες. 

Ο ΓΓ της EPSU Jan Willem Goudriaan, χαρακτήρισε τον

κατάλογο των Ευρωπαίων Υπουργών εικονικό και πρόσθεσε
ότι οι Ευρωπαίοι Υπουργοί απέτυχαν να καταλήξουν σε ένα
ολοκληρωμένο και διαφανή κατάλογο όπως και σε κυρώσεις
που θα έχουν αποτελεσματική εφαρμογή στις εμπλεκόμενες
υπηρεσίες. Πρόσθεσε ότι με τις μειώσεις που εφαρμόζονται
στον εταιρικό φόρο σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ η απόφαση
των Υπουργών επιτρέπει συνέχιση του φορολογικού συνα-
γωνισμού μέσα και έξω από την Ευρώπη σε βάρος των δα-
πανών για τους μισθούς των εργαζομένων και της παροχής
δημόσιων υπηρεσιών ποιότητας. 

Σημαίνει επίσης ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, 
οι ΜΚΟ, η διερευνητική δημοσιογραφία και οι πληροφοριο-
δότες περιπτώσεων φοροαποφυγής οφείλουν να συνεχίσουν
το έργο της διαφάνειας το οποίο δεν είναι πρόθυμες να 
αναλάβουν οι διάφορες κυβερνήσεις, πρόσθεσε ο ΓΓ της
EPSU. 

Ο Nick Crook επικεφαλής διεθνών θεμάτων της UNISON,
της μεγαλύτερης δημοσιοϋπαλληλικής συνδικαλιστικής ορ-
γάνωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο εξέφρασε την απογοήτευση
της Συντεχνίας για το γεγονός ότι ο κατάλογος που ανα-
κοινώθηκε από τους Ευρωπαίους Υπουργούς Οικονομικών
δεν αναφέρει τους μεγαλύτερους ενόχους των κορυφαίων
φορολογικών παραδείσων στον κόσμο. Είναι ανάγκη, πρό-
σθεσε, η διεθνής κοινότητα να κάμει περισσότερα για να πε-
τύχει την πάταξη της φοροαποφυγής, και την αδρανοποίηση
των μεγαλύτερων φορολογικών κέντρων της υδρογείου για
την εφαρμογή της τακτικής αυτής από τις υπεράκτιες εται-
ρείες. Τόνισε επίσης ο συνδικαλιστής ηγέτης ότι τα ευπορό-
τερα άτομα στην κοινωνία πρέπει να αναλαμβάνουν και τη
μεγαλύτερη συνεισφορά για τις δημόσιες υπηρεσίες και όχι
να αποκρύβουν κέρδη σε ξένες χώρες και να αποφεύγουν τις
υποχρεώσεις τους. n

Απάντηση στην απόφαση
του Αμερικανού Προέδρου
για αποχώρηση από τη
συμφωνία για το κλίμα
δίδει η Παγκόσμια Τράπεζα

με στήριξη πρωτοβουλιών.   σελ. 12

Η Παγκόσμια Τράπεζα για το κλίμα

Άρθρο του Προέδρου της Κομισιόν
με τις εκτιμήσεις του για τις προ-
οπτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
ένα καλύτερο μέλλον της Ευρώπης
κρίνοντας ως ιδανικές τις χρονικές
συγκυρίες.  σελ. 3

Ο Βρετανός Υπουργός Οικονομικών
δήλωσε πως στόχος του Ηνωμένου
Βασιλείου είναι η εμπορική συμφω-
νία με την Ευρωπαϊκή Ένωση στα
πρότυπα της συμφωνίας με τον Κα-
ναδά.   σελ. 11

Οι θέσεις των μερών για το Brexit

Να αξιοποιηθεί το μομέντουμ

Η ΠΑΣΥΔΥ εύχεται στα μέλη της 
και σε όλους τους εργαζόμενους 

Χαρούμενα Χριστούγεννα  και 
Ευτυχισμένο το Νέο Χρόνο. 

Λόγω των αργιών των εορτών ο Δημόσιος Υπάλληλος
δεν θα εκδοθεί  στις 27 Δεκεμβρίου και στις 3 Ιανουα-
ρίου.  Η επόμενη  μας έκδοση θα κυκλοφορήσει στις 10
Ιανουαρίου.
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Aπό την Eπίσημη Eφημερίδα

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη

θέση Δεσμοφύλακα, Φυλακές, από τις 15
Νοεμβρίου 2017: Ιωάννα Ανδρέου, Φρίξος
Ανδρέου, Ελένη Αντζουλή, Νικόλας Άσπρου,
Μιχαήλ Γενεθλίου, Παναγιώτης Γεωργιάδης,
Ανδρέας Γεωργίου, Κωνσταντίνα Χαραλάμ-
πους-Γιωργαλλή, Μαρία Δημητρίου, Ελευ-
θέριος Ελευθερίου, Ιωάννης Ευαγγέλου, Ευ-
δοκία Ηλιάδου, Χαράλαμπος Ιωάννου, Γε-
ωργία Κατσέξου, Έλλη Κτωρή, Έλενα
Κυριάκου, Δήμος Κωνσταντίνου, Κυριάκος
Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνος Κωνσταντί-
νου, Νίκος Κωνσταντίνου, Μαριλένα Κω-
σταρή, Γεώργιος Μεσαρίτης, Κυριακή Ξυ-
ναρή, Αντρούλα Παναγή, Μαρία Παπαδο-
πούλου, Μαίρη Σάββα-Παύλου, Μαρίνα
(Χαραλάμπους) Παφίτη, Ελισάβετ Σάββα,
Μιχαέλα Παρασκευά-Σιαματά, Κυριάκος
Σταυρινού, Μαριάννα Κουμίδου-Χριστοφή,
Ευστάθιος Ψυλλούρα.

Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη
θέση Δεσμοφύλακα, Φυλακές, από την 1η
Δεκεμβρίου 2017: Ελεονώρα Χριστοφή, Ευ-
δοκία Σοφοκλέους.
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

Ο Κυπριανός Κυπριανού, Διευθυντής
Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσω-
πικού, προάγεται στη θέση Γενικού Διευ-
θυντή, Υπουργικό Συμβούλιο, από την 1η
Δεκεμβρίου 2017.

Οι πιο κάτω Δικαστικοί Επιδότες, προ-

άγονται στη θέση Ανώτερου Δικαστικού
Επιδότη, Δικαστική Υπηρεσία, από την 1η
Νοεμβρίου 2017: Κυριάκος Α. Θωμά, Χρι-
στάκης Νικηφόρου.

Οι πιο κάτω Δικαστικοί Επιδότες, προ-
άγονται στη θέση Ανώτερου Δικαστικού
Επιδότη, Δικαστική Υπηρεσία, από την 1η
Νοεμβρίου 2017: Κωνσταντίνος Καλλή, Κώ-
στας Τσιαπίνης, Χριστάκης Αγαπίου, Σάββας
Μ. Αντωνίου.

Η Ειρήνη Σάββα, Δημόσιος Κατήγορος,
προάγεται στη θέση Δημόσιου Κατήγορου
Α΄, Νομική Υπηρεσία, από τις 15 Νοεμβρίου
2017.

Ο Παναγιώτης Λαμπρίδης, Λειτουργός
Τεχνικού Ελέγχου Α΄, Ελεγκτική Υπηρεσία,
προάγεται στη θέση Ανώτερου Λειτουργού
Τεχνικού Ελέγχου, από τις 15 Νοεμβρίου
2017.

Οι πιο κάτω Λειτουργοί Ελέγχου Α΄,
Ελεγκτική Υπηρεσία, προάγονται στη θέση
Ανώτερου Λειτουργού Ελέγχου, Ελεγκτική
Υπηρεσία, από τις 15 Νοεμβρίου 2017:
Μαρία Χατζηκωστή, Λουκία Αυξεντίου-Λοϊ-
ζιά.

Οι πιο κάτω Λειτουργοί Ελέγχου, Ελεγ-
κτική Υπηρεσία, προάγονται στη  θέση Λει-
τουργού Ελέγχου Α΄, από τις 15 Νοεμβρίου
2017: Βασίλης Αγγελίδης, Θεοδόσιος Χα-
τζήμιχαήλ.

Ο Ζώης Χατζηνικολάου, Λειτουργός
Ελέγχου, Διεύθυνση Ελέγχου, Υπουργείο

Μεταφορών, Επικοινωνιών και ́ Εργων, προ-
άγεται στη θέση Ανώτερου Λειτουργού
Ελέγχου, από την 1η Δεκεμβρίου 2017.

Οι πιο κάτω Επιθεωρητές Αερολιμένα Α΄,
Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, προάγονται
στη θέση Ανώτερου Επιθεωρητή Αερολι-
μένα, από τις 15 Νοεμβρίου 2017: Χριστάκης
Χατζηζωρζής, Αντώνης Χαραλάμπους.

Ο Ιωάννης Χρυσάνθου, Επιθεωρητής Αε-
ρολιμένα, Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας,
προάγεται στη θέση Επιθεωρητή Αερολι-
μένα Α΄, από τις 15 Νοεμβρίου 2017.

Οι πιο κάτω Επιθεωρητές Αερολιμένα,
Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, προάγονται
στη θέση Επιθεωρητή Αερολιμένα Α΄, από
τις 15 Νοεμβρίου 2017: Εύα Μακρίδου-Νι-
κολάου, Παναγιώτης Γ. Παναγιώτου, Μά-
ριος Παπαδόπουλος.
ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ

Η Μελίνα Δημητρίου, Λειτουργός Τύπου
και Πληροφοριών (Αγγλικής Γλώσσας), Γρα-
φείο Τύπου και Πληροφοριών, αφυπηρέτησε
από τις 11 Ιουλίου 2017.

Ο Ιωάννης Κ. Μιχαηλίδης, Βοηθός Διευ-
θυντής Κλινικής/Τμήματος (Παθολογοανα-
τομίας), αφυπηρέτησε από την 1η Δεκεμ-
βρίου 2017.

Ο Μιχαήλ Χατζηγαβριήλ, Βοηθός Διευ-
θυντής Κλινικής/Τμήματος (Νεφρολογίας),
αφυπηρέτησε από την 1η Δεκεμβρίου 2017.

Ο Αντώνης Γεωργιάδης, Ιατρικός Λει-
τουργός, 1ης Τάξης (Δερματολογίας), αφυ-

πηρέτησε από την 1η Δεκεμβρίου 2017.

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την κενή
θέση Διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών και
Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας. (Η θέση είναι
Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής). Ο μι-
σθός της θέσης είναι πάγιος και ανέρχεται
στο ποσό των €65.315.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την κενή
θέση Διευθυντή Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας.
(Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προ-
αγωγής). Ο μισθός της θέσης είναι πάγιος
και ανέρχεται στο ποσό των €65.315.

Η δημοσίευση των θέσεων γίνεται ύστερα
από τη συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογι-
σμού, για εξαίρεσή της από τις πρόνοιες των
περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών
Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δη-
μόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του
2013 έως 2017.

Πληροφορίες για τα καθήκοντα και ευθύ-
νες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα
για τις δύο θέσεις στην Επίσημη Εφημερίδα
της 15ης Δεκεμβρίου 2017.

Αιτήσεις στην ΕΔΥ μέχρι τις 8 Ιανουαρίου
2018. n

Με Διάταγμα του Υπουργού Εσωτε-
ρικών που δημοσιεύθηκε στην Επί-
σημη Εφημερίδα την περασμένη

Παρασκευή καθορίστηκε η 29η Δεκεμβρίου
2017 ως ημέρα για την υποβολή υποψηφιο-
τήτων για την εκλογή Προέδρου της Δημο-
κρατίας.

Σε περίπτωση που υποβληθούν περισσό-
τερες της μιας υποψηφιότητες η ψηφοφορία
για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας
θα διενεργηθεί την Κυριακή 28 Ιανουαρίου
2018 και η τυχόν επαναληπτική εκλογή την
αμέσως επόμενη Κυριακή 4 Φεβρουαρίου
2018.
Και Έφοροι εκλογών

Με άλλο διάταγμα του Υπουργού Εσωτε-
ρικών στην Επίσημη Εφημερίδα διορίστηκαν
για σκοπούς των Προεδρικών εκλογών, τα
πιο κάτω πρόσωπα:

• Κυπριανός Κυπριανού- Γενικός Έφορος
Προεδρικής Εκλογής

• Δημήτρης Δημητρίου - Βοηθός Γενικός
Έφορος Προεδρικής Εκλογής 

• Μάριος Παναγίδης - Έφορος Εκλογής
Εκλογικής Περιφέρειας Λευκωσίας

• Μάριος Αλεξάνδρου - Έφορος Εκλογής
Εκλογικής Περιφέρειας Λεμεσού

• Γεώργιος Χρυσαφίνης - Έφορος Εκλογής
Εκλογικής Περιφέρειας Αμμοχώστου 

• Οδυσσέας Χατζηστεφάνου - Έφορος
Εκλογής Εκλογικής Περιφέρειας Λάρνακας

• Μαίρη Λάμπρου - Έφορος Εκλογής
Εκλογικής Περιφέρειας Πάφου

• Ανδρέας Λουκά - Έφορος Εκλογής
Εκλογικής Περιφέρειας Κερύνειας

• Κυριάκος Κούρος Έφορος Εκλογής Εξω-
τερικού. n

Καθοριστικές ημερομηνίες
για τις Προεδρικές Εκλογές

Επίσημη ανακοίνωση χαρακτηρίζει
απόλυτα λανθασμένο το επιχείρημα,
ότι η ανεργία μειώθηκε λόγω μετανά-

στευσης Κυπρίων τα επίσημα στοιχεία της
Στατιστικής Υπηρεσίας αποδεικνύουν το αν-
τίθετο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά η μετανά-
στευση Κυπρίων προς άλλες χώρες το 2015
ήταν 1025 και το 2016 ήταν 2.117, ενώ η με-
ταναστευτική κίνηση Κυπρίων προς την
Κύπρο το 2015 ήταν 2.132 και το 2016 1.440.

Από μια απλή σύγκριση των πιο πάνω επί-
σημων στοιχείων, προκύπτει ότι οι Κύπριοι

που ήταν ξενιτεμένοι και επιστρέφουν για
μόνιμη εγκατάσταση είναι περισσότεροι από
όσους μεταναστεύουν εκτός Κύπρου.

Βάσει των ανωτέρω στοιχείων ότι η ση-
μαντική μείωση που παρατηρείται στους εγ-
γεγραμμένους άνεργους, από 52.772 τον Ια-
νουάριο 2014 σε 27.951 τον Σεπτέμβριο
2017, είναι το αποτέλεσμα της ανάπτυξης
της οικονομίας, των ενεργητικών πολιτικών
απασχόλησης και γενικότερα των ευνοϊκών
συνθηκών που δημιουργήθηκαν και που επι-
τρέπουν την επιστροφή των Κυπρίων στον
τόπο τους. n

Περισσότεροι Κύπριοι επιστρέφουν
από εκείνους που μεταναστεύουν

Την περίοδο Σεπτεμβρίου- Δεκεμ-
βρίου 2017 διοργανώθηκαν από το
ΚΕΠΑ συνολικά 50 προγράμματα κα-

τάρτισης για την απόκτηση βασικών γνώ-
σεων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Ερ-
γαστήρια Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Στα προγράμματα, συμμετείχαν 700 άτομα,
στα οποία δόθηκε πιστοποιητικό συμμετο-
χής. 

Τα Εργαστηρία Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-
νησης έχουν διάρκεια τεσσάρων ωρών και
κατά τη διάρκειά τους δίνεται έμφαση στη
Διαδικτυακή Πύλη Αριάδνη, το TaxisNet και
το Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφο-
ρών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων. Στα Προγράμματα Κατάρτισης για την
εκμάθηση Ψηφιακών Δεξιοτήτων, διάρκειας

24 ωρών, δίνεται, μεταξύ άλλων, έμφαση στη
χρήση του διαδικτύου και των βασικών
εφαρμογών του. 

Τα εργαστήρια και προγράμματα κατάρτι-
σης προσφέρονται δωρεάν σε όλες τις πόλεις
από το ΚΕΠΑ, σε συνεργασία με το Τμήμα
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Θα συνεχι-
στούν τα ίδια προγράμματα και καθ’ όλη τη
διάρκεια του 2018. Την περίοδο Ιανουαρίου-
Μαρτίου 2018 προγραμματίζονται προγράμ-
ματα κατάρτισης σε στελέχη επιχειρήσεων
και σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Αιτήσεις για συμμετοχή στα γραφεία του
ΚΕΠΑ, σε Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα,
στα τηλέφωνα 22806122, 25873588 και
24812430 αντίστοιχα, ή μέσω της ιστοσελί-
δας http://www.kepa.gov.cy/Mathisi/eskills.n

Προγράμματα ΚΕΠΑ 
για Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

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) 
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Aπόψεις και σχόλια
Να αξιοποιηθεί το μομέντουμ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση γιόρτασε τον Μάρ-
τιο στη Ρώμη την 60ή επέτειό της. Ήταν μια
ευκαιρία για εμάς να συγκεντρωθούμε και να

ανατρέξουμε σε όλα όσα
επιτύχαμε χάρη στην
Ένωση. Ήταν, όμως, και
μια στιγμή για να εξετά-
σουμε πώς η Ευρώπη
μπορεί στο μέλλον να
συνεχίσει να υλοποιεί

την υπόσχεσή της για πολλές ακόμα γενιές.
Αυτό ήταν το σκεπτικό της Λευκής Βίβλου
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μέλλον
της Ευρώπης, καθώς και της δημόσιας συζή-
τησης που αυτή πυροδότησε.

Σημαντικό κομμάτι της συζήτησης αυτής
είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε συλ-
λογικά να αντλήσουμε διδάγματα από την
τελευταία δεκαετία. Η παγκόσμια χρηματο-
πιστωτική κρίση που ξέσπασε πριν από δέκα
χρόνια, παρότι δεν ξεκίνησε στην Ευρώπη,
αποκάλυψε ουσιαστικές αδυναμίες –τόσο
στον τρόπο λειτουργίας του χρηματοπιστω-
τικού μας συστήματος όσο και στη θεσμική
διάρθρωση της ζώνης του ευρώ. Και είχε ως
αποτέλεσμα τη βαθύτερη και μεγαλύτερη σε
διάρκεια ύφεση στην πρόσφατη ιστορία.
Καθώς στρέφουμε το βλέμμα προς το μέλ-
λον μας, δεν μπορούμε να παραμένουμε
εκτεθειμένοι με τον ίδιο τρόπο. Μαζί πρέπει
να χτίσουμε καλύτερες οικονομικές και κοι-
νωνικές δομές που παρέχουν μεγαλύτερη
σταθερότητα και ασφάλεια για τους πολίτες
της Ευρώπης.

Οι χρονικές συγκυρίες είναι ιδανικές γι’
αυτό ακριβώς το βήμα. Χάρη σε αποφασι-
στικές προσπάθειες, η οικονομία της ΕΕ βρί-
σκεται σε τροχιά ανάπτυξης εδώ και αρκετά
χρόνια. Η ανεργία, αν και εξακολουθεί να
είναι ανεπίτρεπτα υψηλή σε ορισμένες
χώρες, βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδά
της από το 2008. Τα δημόσια οικονομικά τα-
κτοποιούνται εκ νέου και οι επενδύσεις αυ-
ξάνονται. Οι τράπεζες της ΕΕ έχουν σχεδόν
διπλασιάσει τους δείκτες κεφαλαίων τους,
ενώ τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια παρου-
σιάζουν σταθερή μείωση. Θέσαμε σε ισχύ
νέους κανόνες ώστε να διασφαλίσουμε ότι
οι φορολογούμενοι δεν θα κληθούν να πλη-
ρώσουν για τις τράπεζες που αντιμετωπίζουν
δυσχέρειες. Η εμπιστοσύνη στο ευρώ βρί-
σκεται στο υψηλότερο σημείο που έχει υπάρ-
ξει ποτέ.

Υπάρχει ένα ρητό που λέει ότι η σωστή
στιγμή για να επισκευάσεις τη σκεπή είναι
όταν ο καιρός είναι ακόμη ηλιόλουστος. Τη
δεδομένη στιγμή έχουμε μια ευκαιρία –και
μια υποχρέωση– να καταστήσουμε την οι-
κονομία και την κοινωνία μας περισσότερο
ανθεκτικές και ισχυρές.

Στο πνεύμα αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
παρουσίασε έναν χάρτη πορείας με σκοπό να
σχεδιάσει τη διαδρομή προς μεγαλύτερη συ-
νοχή, αποδοτικότητα και δημοκρατική λο-
γοδοσία στην οικονομική διακυβέρνηση της
ΕΕ. Βασίζεται σε χρόνια εργασίας και έχει ως
στόχο να ενισχύσει την ανάπτυξη, να υπο-
στηρίξει τη σύγκλιση και να βελτιώσει τη
μακροοικονομική σταθερότητα προς όφελος
όλων των πολιτών.

Το ευρώ ήταν ανέκαθεν ένα ενοποιητικό
έργο. Είναι το ενιαίο νόμισμα της ΕΕ και
αποτελεί πλέον το δεύτερο πλέον χρησιμο-
ποιούμενο νόμισμα στον κόσμο. Μια ισχυρή

ζώνη του ευρώ ευνοεί την ενιαία αγορά και
την ΕΕ στο σύνολό της. Αυτό ισχύει ιδίως αν
ληφθεί υπόψη ότι όλα τα κράτη μέλη μας,
πλην δύο, υποχρεούνται εκ του νόμου να
υιοθετήσουν το ευρώ μόλις εκπληρώσουν τις
προϋποθέσεις. Μετά την αποχώρηση του
Ηνωμένου Βασιλείου, οι οικονομίες της
ζώνης του ευρώ θα αντιπροσωπεύουν το
85% της συνολικής οικονομίας της ΕΕ. Κατά
τη χαρτογράφηση της μελλοντικής μας πο-
ρείας, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας
όλους.

Στο πλαίσιο του χάρτη πορείας, έχουμε
ήδη υποβάλει προτάσεις με στόχο την ολο-
κλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης και της
Ένωσης Κεφαλαιαγορών, τη μείωση των
εναπομενόντων κινδύνων στον τραπεζικό
τομέα, τη διαφοροποίηση των πηγών χρη-
ματοδότησης για την πραγματική οικονομία
και τη διασφάλιση ότι οι ιδιωτικοί κίνδυνοι
κατανέμονται καλύτερα. Την περασμένη
εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε
περαιτέρω πρωτοβουλίες, υλοποιώντας τις
δεσμεύσεις που διατύπωσα στην ομιλία μου
για την κατάσταση της Ένωσης τον Σεπτέμ-
βριο. Σ’ αυτές περιλαμβάνεται η δημιουργία
ενός Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου με
στόχο να παρέχει στήριξη χρηματοπιστωτι-
κής σταθερότητας σε χώρες που βρίσκονται
σε επείγουσα ανάγκη και να προστατεύει
τους φορολογούμενους από το κόστος των
υπό πτώχευση τραπεζών.

Επιπλέον, προτείναμε να ενσωματώσουμε
τη Συνθήκη για τη σταθερότητα, τον συντο-
νισμό και τη διακυβέρνηση στο δίκαιο της
ΕΕ. Με τον τρόπο αυτό θα διευκολυνθεί η
απλούστευση του νομοθετικού πλαισίου,
καθώς και η παγίωση των υφιστάμενων κα-
νόνων για υγιή δημόσια οικονομικά, συμπε-
ριλαμβανομένης της ευελιξίας που προβλέ-
πουν.

Προτείναμε νέα δημοσιονομικά μέσα για
την υποστήριξη των εθνικών μεταρρυθμί-
σεων, έναν μηχανισμό σύγκλισης για τα
κράτη μέλη που οδεύουν προς ένταξη στο
ευρώ και μια λειτουργία σταθεροποίησης για
τη διατήρηση του επιπέδου των επενδύσεων
σε περίπτωση μεγάλων οικονομικών κλυδω-
νισμών.

Για να συνδέσουμε όλα τα παραπάνω ση-
μεία, προτείναμε ένας Ευρωπαίος υπουργός
Οικονομίας και Οικονομικών να συντονίζει
αυτές τις διάφορες εργασίες και να εξασφα-
λίζει ότι η οικονομική διακυβέρνηση της ΕΕ
είναι απλούστερη, συνεκτικότερη και αποτε-
λεσματικότερη.

Οι 27 ηγέτες της ΕΕ θα πραγματοποι-
ήσουν μια αρχική συζήτηση σχετικά με τις
ιδέες μας στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής
αυτής της εβδομάδας. Πρόκειται για την
πρώτη συζήτηση σχετικά με το θέμα αυτό
που θα πραγματοποιηθεί σε ένα τόσο ευ-
νοϊκό περιβάλλον και θα συγκεντρώσει τους
ηγέτες της ΕΕ τόσο από τη ζώνη του ευρώ
όσο και εκτός αυτής. Θα προλειάνει το έδα-
φος ώστε το 2018 να ληφθούν συγκεκριμέ-
νες αποφάσεις. Είμαι βέβαιος ότι θα αναλά-
βουμε τη συλλογική μας ευθύνη να γυρί-
σουμε τη σελίδα της κρίσης και δεν θα
περιμένουμε μέχρι να μας πλήξει μια νέα κα-
ταιγίδα.

Ζαν Κλοντ Γιούνκερ,
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

l Αλίμονο αν προκύψει μια νέα καταιγίδα.

Περιπλοκότητα και λαϊκισμός
Μέσα στο 2017 ο κόσμος έγινε πιο περί-

πλοκος, έγραφε πρόσφατα η «Guardian».
Και όμως στην αρχή του περίφημου «Ερωτι-
κού λόγου» ο Γ. Σεφέρης έγραφε - τη δεκαε-
τία του 1930 - ότι «ο κόσμος είναι εύκολος,

ένας απλός παλμός»
και τελείωνε με το «ο
κόσμος είναι απλός».
Δεν ξέρω αν τότε ήταν
όντως τόσο «εύκο-
λος» και τόσο
«απλός» ο κόσμος.
Μάλλον δεν ήταν. Σή-

μερα, πάντως, είναι βέβαιο ότι δεν είναι. Αν
κάτι χαρακτηρίζει σήμερα τον κόσμο, είναι
ακριβώς το αντίθετο: η εντεινόμενη περι-
πλοκότητα (complexity), η δυσκολία στην
κατανόηση και διαχείριση της πραγματικό-
τητας, η βαθύτερη αλληλεξάρτηση, όχι «ένας
απλός παλμός», αλλά μύριοι τόσοι παλμοί
που εκπέμπονται και διαχέονται με συχνό-
τητα και πυκνότητα ασύλληπτες για τον αν-
θρώπινο εγκέφαλο. Ενας κόσμος της δια-
συνδετικότητας (connectivity), των δισεκα-
τομμυρίων μηνυμάτων που εκπέμπονται με
αστραπιαία ταχύτητα και σε άμεσο χρόνο
και που δεν μπορούν να συλληφθούν, πολύ
περισσότερο να κατανοηθούν. Ενας κόσμος
των megadata. Αντίθετα με την ποιητική
πρόσληψη της δεκαετίας του ‘30, σήμερα ο
κόσμος είναι περίπλοκος, σύνθετος, δύσκο-
λος και εν πολλοίς ακατανόητος. Και γίνεται
ολοένα και περισσότερο τέτοιος.

Η τεχνολογία (κυρίως οι τεχνολογίες της
επικοινωνίας, το Διαδίκτυο, η τεχνητή νοη-
μοσύνη κ.λπ.), η οικονομική και επιχειρημα-
τική οργάνωση, η κοινωνική διαστρωμά-
τωση, οι δημογραφικές προσμίξεις καθι-
στούν τον κόσμο ολοένα και πιο περίπλοκο
και πιο ακατανόητο, κυρίως για τον μέσο 
πολίτη. Μπορεί και πόσο π.χ. ένας μέσος πο-
λίτης στοιχειωδώς να κατανοήσει το πώς
λειτουργούν σήμερα οι χρηματοπιστωτικές
αγορές; Αδύνατον. Μόνο οι εσωτερικά μυη-
μένοι μπορούν. «Σοφοί δε προσιόντων». 
Το ίδιο συμβαίνει και με την Ευρωπαϊκή
Ενωση (ΕΕ), το θεσμικό σύστημα της οποίας
είναι τόσο διαδικαστικά περίπλοκο, που
ακόμα και για τους ειδικούς δεν είναι πλή-
ρως κατανοητό, πόσω μάλλον για τον μέσο
πολίτη. Πόσο μπορεί, π.χ., ένας απλός πολί-
της να καταλάβει τη λεγόμενη «συνήθη νο-
μοθετική διαδικασία» (ordinary legislative
procedure); Αδύνατον. Και όμως είναι η 
βασική διαδικασία με την οποία υποτίθεται
ότι δημοκρατικά λαμβάνει αποφάσεις και
νομοθετεί η ΕΕ. Αλλά εάν η κύρια νομοθε-
τική διαδικασία είναι ακατανόητη, αυτό ση-
μαίνει ότι το σύστημα πάσχει από πλευράς
δημοκρατικότητας. Και ο μέσος πολίτης αν-
τιδρά μπροστά στην ακατανόητη περιπλο-
κότητα που τον περισφίγγει. Αντιδρά ανορ-
θολογικά βεβαίως, αλλά πάντως αντιδρά.
Και απορρίπτει τόσο την ΕΕ όσο και τις χρη-
ματαγορές (μεταξύ άλλων), όπως απορρίπτει
οτιδήποτε δεν κατανοεί, καθώς, μεταξύ
άλλων, τείνει να χάσει οποιαδήποτε εμπι-
στοσύνη σε θεσμούς και διαδικασίες που δεν
καταλαβαίνει. Η άνοδος του λαϊκισμού δε-
ξιάς ή αριστερής απόχρωσης και του ευρω-
σκεπτικισμού συνιστούν, μεταξύ άλλων, αν-
τίδραση στην ακατανόητη περιπλοκότητα.

Οι λαïκιστές κάθε απόχρωσης αυτό που 
κάνουν είναι να προσφέρουν τις πλέον
απλοïκές, εύπεπτες και κατανοητές
(ψευτο)λύσεις σε περίπλοκα προβλήματα.
Και για αυτό βρίσκουν ευήκοον ους, ισχυρό
ακροατήριο. Και κερδίζουν.

Αυτό π.χ. έκαναν επίμονα και συστημα-
τικά ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλ. Τσίπρας για να ανέ-
βουν στην εξουσία. Προσέφεραν την πλέον
απλή και κατανοητή λύση στο ακροατήριό
τους: το σχίσιμο των Μνημονίων με έναν
νόμο και ένα άρθρο! Και για τον ΕΝΦΙΑ:
«Δεν αλλάζει, δεν τροποποιείται, καταργεί-
ται». Απλά και κατανοητά πράγματα. Αλλά
βεβαίως πέρα για πέρα ψευδή. Το ίδιο κά-
νουν οι λαϊκιστές σε όλον τον κόσμο. Στις
ΗΠΑ του Ντ. Τραμπ «κλείνουμε τα σύνορα»
και κατασκευάζουμε ένα τείχος με το Μεξικό
και έτσι λύνουμε το οικονομικό και μετανα-
στευτικό πρόβλημα της χώρας. Στη Βρετα-
νία οι ακραίοι λαϊκιστές της εξόδου της
χώρας από την Ευρωπαϊκή Ενωση - Brexit
κέρδισαν το εγχείρημα, το δημοψήφισμα, 
με δύο-τρία απλοϊκά συνθήματα, όπως
«παίρνουμε πίσω τον έλεγχο της χώρας»
(take back control) και «δίνουμε 350 εκατ.
στερλίνες την εβδομάδα στο Εθνικό Σύ-
στημα Υγείας (ΝΗS)» κ.λπ. Οι υποστηρικτές
της παραμονής (Bremain) προσπάθησαν,
αντίθετα, με ιδιαίτερα sophisticated αναλύ-
σεις και σχεδιαγράμματα να παρουσιάσουν
τις ολέθριες πολιτικές και οικονομικές συνέ-
πειες της εξόδου. Οι πρώτοι κέρδισαν, οι δεύ-
τεροι δικαιώνονται, αλλά το κακό έχει γίνει.
Στην Ελλάδα, την ώρα που ο Ευ. Βενιζέλος
προσπαθούσε να εξηγήσει τις ευεργετικές
συνέπειες του εξόχως περίπλοκου PSI (Pri-
vate Sector Involvement - ελάφρυνση χρέους
κατά 106 δισ. ευρώ, μοναδική στην παγκό-
σμια ιστορία), ο Αλ. Τσίπρας υποσχόταν ότι
«οι διεθνείς αγορές θα χόρευαν στα ελλη-
νικά νταούλια». Ο πρώτος βέβαια δικαιώ-
θηκε, ο Τσίπρας κέρδισε (τις εκλογές) και 
η χώρα υπέστη άμεση ζημιά 86 δισ. ευρώ 
περίπου. Η απέχθεια προς τη βαθύτερη πε-
ριπλοκότητα εκδηλώνεται και με τη διογ-
κούμενη καταδίκη των τεχνοκρατών και 
εμπειρογνωμόνων, καθώς προσλαμβάνονται
ως κατάλληλοι να προσφέρουν περίπλοκες
μεν, αλλά ακατανόητες λύσεις, έστω και αν
είναι οι αναπόφευκτα αναγκαίες λύσεις.
Αλλά και η διευρυνόμενη χρήση των δημο-
ψηφισμάτων σε παγκόσμια κλίμακα έχει 
παρεμφερή διάσταση. Προσφέρουν την
απλή απάντηση του «ναι» ή «όχι» σε συνή-
θως δύσκολα και περίπλοκα προβλήματα.
Και ταυτόχρονα καταστρέφουν την αντι-
προσωπευτική δημοκρατία. Δεν είναι τυχαίο
ότι όλοι οι λαϊκιστές είναι θερμοί θιασώτες
των δημοψηφισμάτων για «να μιλήσει ο
λαός». Δήθεν.

Το ζήτημα της εντεινόμενης περιπλοκότη-
τας είναι καίριο για τη σύγχρονη δημοκρα-
τία. Ο πολίτης πρέπει να κατανοεί την πραγ-
ματικότητα, τις επιλογές, τις πολιτικές για να
μπορεί να αποφασίζει υπεύθυνα και ορθο-
λογικά, για να μην καταφεύγει στην απλοϊ-
κότητα του ψεύδους των λαϊκιστών. Το πώς
επιτυγχάνεται αυτό, είναι μια τεράστια πρό-
κληση σήμερα...

Π. Κ. Ιωακειμίδης,
Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

l Ουδέν σχόλιον. 
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Από: OliveMagazine

Είτε μπούμε στην κουζίνα για να φουρνίσουμε με
άπλετο μεράκι είτε
απλά τα αγορά-

σουμε, γλυκά όπως μελο-
μακάρονα, κουραμπιέδες,
δίπλες και βασιλόπιτα δε
λείπουν από κανένα σπίτι
τις γιορτινές μέρες των
Χριστουγέννων. Μαθαί-
νουμε, λοιπόν, κάποια πράγματα για την ιστορία και τους
θρύλους που τα συνοδεύουν.
Δίπλες: Από τα πιο παραδοσιακά ελληνικά γλυκά των Χρι-

στουγέννων, αλλά επίσης και ένα από τα γλυκά που προ-
σφέρονται στους γάμους. Η λεπτή ζύμη τους τυπικά έχει
σχήμα ρολού το οποίο τηγανίζεται σε καυτό λάδι και στο
τέλος βυθίζεται σε σιρόπι με μέλι. Ενίοτε πασπαλίζονται με
κανέλα για να αποκτήσουν αρωματικό χαρακτήρα. Οι δίπλες
συμβολίζουν τα σπάργανα του Χριστού και όπως στα μελο-
μακάρονα το μέλι συμβολίζει την ευζωία και τη δημιουργία
που θέλουμε να μας φέρει το νέο έτος.
Μελομακάρονα: Οι μελωμένες τραγανές μπουκιές που

πασπαλίζονται με άφθονο καρύδι και μοσχοβολούν μπαχα-
ρικά είναι χωρίς αμφιβολία από τις αγαπημένες γλυκές γιορ-
τινές συνήθειες. Ετυμολογικά (μέλι + μακαρόνι) η λέξη είναι

ελληνική, με το μακαρόνι να κα-
τάγεται από τη λέξη «μακαρωνία»
που ήταν νεκρώσιμο δείπνο κατά
τη διάρκεια του οποίου πρόσφε-
ραν τη «μακαρία», δηλαδή μια
πίτα στην οποία με την πάροδο
των χρόνων προστέθηκε μέλι και
γι’ αυτό ονομάστηκε μελομακά-
ρονο. Όσο για το γιατί καθιερώ-
θηκε ως χριστουγεννιάτικο
γλυκό, η απάντηση βρίσκεται στο
μέλι, που θεωρείται ήδη από την αρχαιότητα σύμβολο ευ-
ζωίας και δημιουργίας, ό,τι δηλαδή επιθυμούμε να μας φέρει
και κάθε νέο έτος.
Κουραμπιέδες: Η λέξη κουραμπιές προέρχεται από την

τούρκικη λέξη kurabiye, δη-
λαδή ξηρό μπισκότο, ωστόσο
οι ρίζες του γλυκού μοσχοβο-
λιστού πασπαλισμένου με
άχνη μπισκότου είναι αραβι-
κές. Στο μπισκότο προστέθη-
καν αργότερα τα αμύγδαλα
και η άχνη και κάπως έτσι
φτάσαμε στον γνωστό και
αγαπημένο μας κουραμπιέ. 

Βασιλόπιτα: Σε κέικ ή τσουρέκι, η γλύκα της συνοδεύει
τις ευχές του νέου έτους και πα-
ραδοσιακά την κόβει ο νοικοκύ-
ρης του σπιτιού, αφού τη σταυ-
ρώσει με το μαχαίρι. Τα πρώτα
κομμάτια κόβονται συνήθως για
τον Χριστό, την Παναγία, το
σπίτι, τον φτωχό και μετά ακο-
λουθούν τα μέλη της οικογένειας.
Αυτό που περιμένουν όλοι βέβαια
είναι σε ποιον θα πέσει το φλουρί
που κρύβει μέσα της η βασιλόπιτα
και το οποίο υπόσχεται τύχη όλο
το χρόνο για τον τυχερό που θα
το βρει. Η θρησκευτική παράδοση συνδέει τη βασιλόπιτα με
τον Μέγα Βασίλειο, επίσκοπο στην Καισαρεία της Καππα-
δοκίας. Όταν ο έπαρχος της Καππαδοκίας επιχείρησε να κα-
ταλάβει και να λεηλατήσει την Καισαρεία, ο Μέγας Βασί-
λειος ζήτησε από τους πλούσιους της πόλης να μαζέψουν
ό,τι χρυσαφικά μπορούσαν για να τα παραδώσει ως «λύτρα».
Ωστόσο, ο έπαρχος υποχώρησε και προκειμένου ο Μέγας
Βασίλειος να επιστρέψει τα τιμαλφή στους δικαιούχους,
αγνοώντας σε ποιον ανήκει τι, έδωσε εντολή να παρα-
σκευαστούν μικροί άρτοι εντός των οποίων τοποθέτησε από
ένα νόμισμα και τα διένειμε στους κατοίκους. n 

Παραδοσιακά γλυκά των Χριστουγέννων και οι θρύλοι τους

Της Αλεξάνδρας Καππάτου, ψυχολόγου - παιδοψυχολό-
γου, συγγραφέας

Κάθε χρόνο τα Χριστούγεννα είναι η
μεγαλύτερη γιορτή των παιδιών με
κεντρικό πρόσωπο τον Αη Βασίλη και

επίκεντρο του ενδιαφέροντός τους τα δώρα
που θα τους φέρει. Ο Αη Βασίλης φέρνει
στην επιφάνεια την ανάγκη για συμβολι-
σμούς αξιών, φαντασία και όνειρο, έννοιες
που τόσο συγκινούν την ανθρώπινη ψυχή,
είτε είναι ενήλικη είτε παιδική.

Πέρα όμως από το μύθο υπάρχει γιατί
εμείς θέλουμε να υπάρχει στη ζωή των παι-
διών μας. Και όπως μας επιβεβαιώνουν οι
ψυχολόγοι είναι πραγματικά καλό να υπάρ-
χει για τα παιδιά.

Κι αυτό επειδή: Είναι ο
μεγάλος σύμμαχος των
παιδιών: «Δεν μου το αγό-
ρασε ο μπαμπάς και η
μαμά; Θα γράψω στον
Άγιο Βασίλη, κι αυτός δεν
υπάρχει περίπτωση να μη
μου το φέρει». Είναι ένα
πρόσωπο που τα αγαπάει, τα προστατεύει
και τα στηρίζει.

Έχει μυστήριο: Και τα παιδιά λατρεύουν τα
μυστήρια «Πού μένει;», «πώς χωράει από το
τζάκι αφού είναι τόσο χοντρός;», «εμείς που
δεν έχουμε τζάκι, πώς θα μπει στο σπίτι;».
Αυτά και άλλα συναρπαστικά ερωτήματα
που θα «απαντηθούν» τη βραδιά της Παρα-

μονής κρατάνε το παιδί
σε μια ευχάριστη και δια-
σκεδαστική εγρήγορση.

Τα μαθαίνει την έννοια
της επιβράβευσης: Η
γνωστή φράση «αν είσαι
καλό παιδί, ο Άγιος Βα-
σίλης θα σου φέρει αυτό

που ζήτησες» μπορεί να μας φαίνεται συνη-
θισμένη, αλλά για εκείνο είναι το κίνητρο για
μια συνεχή προσπάθεια βελτίωσης, που έχει
ως στόχο να καταφέρει τελικά να έχει την
επιβράβευση.

Βάζει το παιδί στο πνεύμα των Χριστου-
γέννων: Και η αναμονή του ερχομού του το
βοηθά να ζήσει όλη τη μαγεία των γιορτών.

Είναι ένα ευχάριστο διάλειμμα από την κα-
θημερινότητα και μια ευκαιρία για τα παιδιά
να ονειρευτούν.

Δίνει θετικά μηνύματα: Λειτουργεί σαν μια
καλή αρχή στο να μάθουν τα παιδιά να σκέ-
φτονται θετικά, να ονειρεύονται, να προσ-
δοκούν πράγματα, να προσπαθούν γι’ αυτά.

Ο Άγιος Βασίλης είναι ένα μύθος: Και τα
παιδιά έχουν την ανάγκη έως κάποια συγκε-
κριμένη αναπτυξιακή φάση και ηλικία να πι-
στεύουν σε σύμβολα, μύθους ή τελετουργίες

Αντιπροσωπεύει την ελπίδα: Και ακόμη
την προσμονή, τη γενναιοδωρία, την ειρήνη,
την αγάπη και τη ζεστασιά, και τη ισότητα
απέναντι στο δικαίωμα να είμαστε ευτυχι-
σμένοι.n 

Ο Άη Βασίλης είναι ένας μύθος που αντιπροσωπεύει
την ελπίδα ειδικά στα μικρά παιδιά

Το διήμερο 15-16 Νοεμβρίου 2017
πραγματοποιήθηκε στην Ταορμίνα της
Σικελίας η τελευταία από τις συνολικά

δεκατρείς Υπουργικές Συναντήσεις στο
πλαίσιο της Ιταλικής Προεδρίας της Ομάδας
των επτά πιο ισχυρών οικονομικά κρατών
του πλανήτη. Η συγκεκριμένη συνάντηση
ονομάστηκε «Διάσκεψη για την Ισότητα των
Φύλων» και οι εκπρόσωποι της πολιτικής
ηγεσίας Ιταλίας, Μεγάλης Βρετανίας, Γερμα-
νίας, Γαλλίας, Καναδά, Η.Π.Α., Ιαπωνίας,
καθώς και της ΕΕ επαναβεβαίωσαν τους βα-
σικούς άξονες πολιτικής για την αναβάθμιση
της θέσης του γυναικείου πληθυσμού και
την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας των
φύλων στον πλανήτη.

Η σχετική τετρασέλιδη Διακήρυξη της Συ-
νάντησης εστιάζει στα ακόλουθα θέματα:

• επανασχεδιασμός της αγοράς εργασίας
και του συστήματος πρόνοιας με σκοπό την
πλήρη αξιοποίηση των γυναικών στο χώρο

της οικονομίας, με έμφαση
• στη μείωση του έμφυλου χάσματος στην

αγορά εργασίας
• στη συμφιλίωση προσωπικής, οικογενει-

ακής και επαγγελματικής ζωής
• στην αντιμετώπιση του μισθολογικού

χάσματος μεταξύ γυναικών και ανδρών για
εργασία ίσης αξίας

• στη δημιουργία ποιοτικών δομών φύλα-
ξης και φροντίδας για παιδιά και ανήμπορα
άτομα

• στην προώθηση των γυναικών στους το-
μείς των θετικών και τεχνολογικών επιστη-
μών (γνωστοί ως STEM)

• υιοθέτηση των πλέον πρόσφορων νομο-
θετικών μέτρων για την αύξηση της συμμε-
τοχής των γυναικών σε θέσεις ευθύνης και
σε όλα τα κέντρα λήψης αποφάσεων στην
κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή

• στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικό-
τητας και αναγνώριση της συνεισφορά των

γυναικών επιχειρηματιών στην καινοτομία,
στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην
οικονομική ανάπτυξη

• πρόληψη και καταπολέμηση όλων των
μορφών του ειδεχθούς φαινομένου της βίας
κατά των γυναικών, όπως:

• οι πρόωροι και οι εξαναγκαστικοί γάμοι
• η παρενόχληση στο δημόσιο και τον

ιδιωτικό βίο
• ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεν-

νητικών οργάνων
• η παράνομη διακίνηση και εμπορία αν-

θρώπων με σκοπό τη σεξουαλική ή την ερ-
γασιακή εκμετάλλευση

• η ενδοοικογενειακή βία και η βία μεταξύ
συντρόφων.

Η διάρθρωση του ΕΣΔΙΦ 2016-2020 στα
ακόλουθα έξι πεδία πολιτικής, συνάδει πλή-
ρως και με τις κατευθύνσεις των G7:

• κοινωνική ένταξη και ισότιμη μεταχεί-
ριση γυναικών που υφίστανται πολλαπλές

διακρίσεις
• έμφυλη βία
• αγορά εργασίας, εναρμόνιση οικογενει-

ακής και επαγγελματικής ζωής
• εκπαίδευση, κατάρτιση, πολιτισμός,

αθλητισμός και Μ.Μ.Ε.
• υγεία
• ισόρροπη συμμετοχή γυναικών σε δομές

εξουσίας, διαδικασίες και κέντρα λήψης απο-
φάσεων.

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρω-
σης και ευαισθητοποίησης της Γενικής Γραμ-
ματείας Ισότητας των Φύλων, εντάσσεται
στο θεματικό πεδίο «Θεσμικοί Μηχανισμοί
για την Ισότητα των Φύλων» και υλοποιεί-
ται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των ερ-
γαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της
ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και
ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες
γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης
(Ατζέντα 2030). n 

Οι βασικοί άξονες πολιτικής στον τομέα της ενδυνάμωσης των γυναικών
και της Ισότητας των Φύλων στο πλαίσιο της Ομάδας των G7 (Νοέμβριος 2017)
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AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

Τα γεγονότα
Η αιτήτρια με την προσφυγή της προσέ-

βαλε τη νομιμότητα της  απόφασης της ΕΔΥ,
η οποία δημοσιεύτηκε στις 23.11.2012 στην
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και με
την οποία προήγαγε τα ενδιαφερόμενα μέρη
1.  Αρτεμισία Ν. Καπελλίδου,  2.  Ανδρούλα
Λαζάρου,  3.  Ανδρούλα Διονυσίου,  4.  Ελπι-
νίκη Χριστοδούλου και 5. Ελένη Βασιλει-
άδου ,στη μόνιμη θέση Γραμματειακού Λει-
τουργού, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπι-
κού, από τις 25 Οκτωβρίου 2012.

Οι λόγοι της προσφυγής
1. Η επίδικη απόφαση θα πρέπει να ακυ-

ρωθεί, επειδή η σύσταση του Διευθυντή
ήταν αναιτιολόγητη, χωρίς σύγκριση, αντί-
θετη στην πρόβλεψη απαιτουμένων προ-
σόντων από το Σχέδιο Υπηρεσίας και στα
στοιχεία των διοικητικών φακέλων.

2. Η τελική απόφαση της ΕΔΥ είναι αντί-
θετη με τα στοιχεία των φακέλων.

3. Η ΕΔΥ απέτυχε να επιλέ-
ξει τους πραγματικά καταλλη-
λότερους υποψήφιους.  

Ειδικότερα σε σχέση με τον
πρώτο λόγο ακυρώσεως, περί
πάσχουσας σύστασης του Δι-
ευθυντή υπέρ των ενδιαφερο-
μένων μερών, ο ευπαίδευτος
συνήγορος της αιτήτριας υπο-
στήριξε ότι η αιτήτρια και τα
πέντε ενδιαφερόμενα μέρη
ήταν ίσοι σε αξία, ως καθόλα
εξαίρετοι και «ίσοι σε αρχαι-
ότητα με κοινή ημερομηνία
διορισμού στη θέση Γραμμα-
τειακού Λειτουργού, την
8.11.1985».

Σύμφωνα με τον δεύτερο και
τρίτο λόγο ακυρώσεως, υποστηρίχθηκε ότι
η απόφαση της ΕΔΥ ότι τα ενδιαφερόμενα
μέρη υπερείχαν σε πρόσθετα πανεπιστη-
μιακά προσόντα μη απαιτούμενα μεν αλλά
σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης, ήταν
αναιτιολόγητη, αφού υπήρξε λεκτική μόνο
αναγνώριση της σχετικότητας των προσόν-
των με τα καθήκοντα της θέσης, χωρίς αι-
τιολογία γιατί να τους δοθεί «τόση σημασία
και βάρος, ώστε με βάση αυτά θεωρήθηκαν
υπέρτεροι της αιτήτριας».  Η θεώρηση αυτή,
συνέχισε ο συνήγορος, βρίσκεται έξω από το
σχέδιο υπηρεσίας, το οποίο εμμέσως τροπο-
ποιείται, αφού κατά τον τρόπο αυτό τα μη
απαιτούμενα προσόντα αποκλείουν την επι-
λογή προσοντούχου υποψηφίου που δεν κα-
τέχει πανεπιστημιακό προσόν.

Περαιτέρω, κατά την σχετική εισήγηση:  
(i)  Eλλείπει από το πρακτικό της απόφα-

σης,  η δέουσα έρευνα και αιτιολογία. Ο συ-
νήγορος αναφέρθηκε ειδικότερα στην υπε-
ροχή της αιτήτριας στο κριτήριο αρχαιότη-
τας, λόγω ηλικίας, αφού αυτή γεννήθηκε την
12.3.1954, ενώ τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα 1
έως 5 γεννήθηκαν αντιστοίχως την
12.10.1959, 27.1.1963, 29.4.1960, 17.11.1956
και 20.3.1966. 

(ii) Η απόφαση της ΕΔΥ ήταν απόφαση
πάσχουσα, ως δέσμια της σύστασης του Δι-
ευθυντή που έπασχε πολλαπλώς, χωρίς αυτή
να παραγνωριστεί από την ΕΔΥ, ως όφειλε
να πράξει, αφού η σύσταση συγκρουόταν  με
τα στοιχεία των φακέλων.

(iii) H ΕΔΥ δεν προέβη στη δέουσα
έρευνα και δεν αιτιολόγησε την απόφασή
της, αφού δεν εξειδίκευσε τους λόγους για
τους οποίους τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα
υπερείχαν της αιτήτριας.

Οι καθ’ ων η αίτηση αφού παρέθεσαν απο-
σπάσματα από το Πρακτικό της ΕΔΥ και της
σύστασης του Διευθυντή υπέρ των ενδιαφε-
ρομένων μερών, υπεραμύνθηκαν της νομι-
μότητας τόσο της σύστασης του Διευθυντή,
όσο και της τελικής απόφασης της ΕΔΥ. 

Η απόφαση του δικαστηρίου
Το δικαστήριο απορρίπτοντας την προ-

σφυγή, μεταξύ άλλων, τόνισε τα ακόλουθα:
α). Αφού έχω διεξέλθει στους διοικητικούς

φακέλους, ειδικότερα τους προσωπικούς
των ενδιαφερομένων μερών
και της αιτήτριας αλλά και τα
παραρτήματα στην Ένσταση,
μέρος του Διοικητικού φακέ-
λου πλήρωσης της θέσης
ενώπιον της ΕΔΥ, καθώς και
τους λόγους ακυρώσεως που
αναπτύχθηκαν εκ μέρους της
αιτήτριας στις γραπτές της
αγορεύσεις αλλά και τον αν-
τίλογο των καθ’ ων η αίτηση,
καταλήγω ότι οι λόγοι ακυ-
ρώσεως που αφορούν τόσο
την παράνομη σύσταση του
Διευθυντή υπέρ των ενδιαφε-
ρομένων μερών, όσο και οι
λόγοι ακυρώσεως περί παρά-
νομης απόφασης της ΕΔΥ, θα

πρέπει να απορριφθούν.
β). Δεν βρίσκω πλημμέλεια στην άσκηση

της αρμοδιότητας του Διευθυντή με δεδο-
μένη την ισότητα των υποψηφίων σε αξία,
την υπεροχή της αιτήτριας σε αρχαιότητα,
λόγω όμως ηλικίας, αφού όλοι οι υποψήφιοι
διορίστηκαν στην προηγούμενη της επίδικης
θέσης την ίδια μέρα και την κατοχή των πρό-
σθετων πανεπιστημιακών προσόντων από
τα ενδιαφερόμενα μέρη.   Αυτή ασκήθηκε
εντός των πλαισίων της διακριτικής ευχέ-
ρειας και η αιτήτρια απέτυχε να ανατρέψει
το τεκμήριο νομιμότητας. Οι ισχυρισμοί της,
περί πάσχουσας σύστασης λόγω έλλειψης
αιτιολογίας και ως το αποτέλεσμα έλλειψης
της δέουσας έρευνας, απορρίπτονται, έχον-
τας υπόψη ότι ο Διευθυντής είχε ενώπιο του
όλους τους προσωπικούς και υπηρεσιακούς
φακέλους των υποψηφίων, τους οποίους, ως

αναφέρεται στο Πρακτικό, είχε επαρκή
χρόνο να μελετήσει. 

(γ) Πέραν του γενικού ισχυρισμού, ότι δεν
ερεύνησε ο Διευθυντής την σχετικότητα των
προσόντων με τα καθήκοντα της θέσης,
αλλά αρκέστηκε στην κατοχή
των προσόντων αυτών, χωρίς
αναφορά εκ μέρους του σε τέ-
τοια σχετικότητα, η αιτήτρια
δεν επιχειρηματολόγησε πιο
συγκεκριμένα και ούτε ισχυρί-
στηκε ότι είτε ένα είτε περισ-
σότερα από τα ανωτέρω ανα-
φερόμενα πανεπιστημιακά
προσόντα, δεν ήταν σχετικά με
τα καθήκοντα της θέσης, ώστε
το Δικαστήριο να ελέγξει έναν
τέτοιο νομικό ισχυρισμό, περί
πεπλανημένης δηλαδή κρίσης
του Διευθυντή, στο σχετικό
απόσπασμα της σύστασής του,
ότι τα πανεπιστημιακά αυτά
προσόντα «προσθέτουν στην
αξία λόγω της ευρύτητας των
γνώσεων αλλά και της επιστη-
μονικής κατάρτισης που προσδίδουν στους
κατόχους τους, ώστε αυτοί να ανταποκρι-
θούν  επαρκέστερα στα καθήκοντα της ανώ-
τερης θέσης και τις αυξημένες ευθύνες που
αναλαμβάνουν». Εννοείται ότι και τα προ-
σόντα του ήταν γνωστά, αφού ήταν ενώπιο
του, καθώς και ποιοι ήταν οι κάτοχοι των
προσόντων αυτών, αλλά και βεβαίως τα κα-
θήκοντα της ανώτερης θέσης όπως προβλέ-
πονται στο σχέδιο υπηρεσίας. Η αναφορά
του ανωτέρω δεν ήταν γενική, αλλά συγκε-
κριμένη, αφορούσε την απόφασή του να συ-
στήσει τους κατόχους των εν λόγω πανεπι-
στημιακών προσόντων. Το τεκμήριο νομιμό-
τητας δεν ανατράπηκε.   Το Δικαστήριο κατά
την άσκηση της αναθεωρητικής του δικαιο-
δοσίας δεν προβαίνει σε ουσιαστική κρίση
και ούτε υποκαθιστά την δική του κρίση, αν
υπάρχει, στην κρίση του αρμοδίου διοικητι-
κού οργάνου. Ασκεί μόνο έλεγχο νομιμότη-
τας. Η σύσταση του Διευθυντή υπέρ των εν-
διαφερομένων μερών κρίνω πως ήταν επαρ-
κώς αιτιολογημένη, με δεδομένο ότι
σύμφωνα με την πάγια νομολογία, η αιτιο-

λογία συμπληρώνεται πάντοτε και από τους
διοικητικούς φακέλους, εδώ τους προσωπι-
κούς και υπηρεσιακούς φακέλους των υπο-
ψηφίων. 

(δ) Με δεδομένη την κρίση μου περί της
νομιμότητας της σύστασης
του Διευθυντή, την ενδιά-
μεση απόφαση της όλης δια-
δικασίας, αναπόφευκτα και
το μέρος της τελικής απόφα-
σης της ΕΔΥ που την έλαβε
υπόψη ως προς τούτο, κρίνω
πως είναι επίσης νόμιμη.

Ως προς τους υπόλοιπους
λόγους ακυρώσεως κατά της
νομιμότητας της τελικής
απόφασης της ΕΔΥ, θεωρώ
ότι η ΕΔΥ δεν πλανήθηκε σε
κανένα από τα δεδομένα των
υποψηφίων ως προς τα νομο-
θετημένα από τον περί Δημο-
σίας Υπηρεσίας Νόμο
(Ν.1/90), άρθρο 35, κριτήρια
προαγωγής, αξία, προσόντα,
αρχαιότητα. Έκρινε, όπως

ήταν επιτρεπτό να κρίνει, πως τα πρόσθετα
ακαδημαϊκά προσόντα των ενδιαφερομένων
μερών ήταν σχετικά με τα καθήκοντα της
θέσης Γραμματειακού Λειτουργού (οι πρό-
νοιες του σχεδίου υπηρεσίας για τα καθή-
κοντα της θέσης καταγράφηκαν ανωτέρω)
και η απόφασή της να αποδώσει σε αυτά την
βαρύτητα που απέδωσε, τόση δηλαδή όσο
να αναγνωρίσει υπεροχή στα ενδιαφερόμενα
μέρη που ήταν ίσες σε βαθμολογημένη αξία,
υστερούσαν στο κριτήριο της αρχαιότητας,
που αναγόταν όμως στην ημερομηνία γέν-
νησης, θεωρώ πως βρίσκεται εντός των επι-
τρεπτών ορίων της διακριτικής της ευχέρειας
και το Δικαστήριο δεν μπορεί να την ανα-
τρέψει ως απόφαση που είναι επιτρεπτή και
νόμιμη και δεν παραβιάζει κατά οποιοδή-
ποτε τρόπο το άρθρο 35 του περί Δημοσίας
Υπηρεσίας Νόμου (Ν.1/90), που προσδίδει
στην ΕΔΥ διακριτική ευχέρεια να συγκρίνει
και να επιλέξει τους καταλληλότερους υπο-
ψηφίους. Ειδικότερα που και η νόμιμη σύ-
σταση του Διευθυντή εν προκειμένω, ήταν
υπέρ των ενδιαφερομένων μερών. n

Υπόθεση  Αρ. 2024/2012

Π. Μ.  v.  Κυπριακής Δημοκρατίας

11 Δεκεμβρίου, 2017

Η σύσταση του Δι-
ευθυντή ήταν
επαρκώς αιτιολο-
γημένη, με δεδο-
μένο ότι σύμφωνα
με την πάγια νο-
μολογία, η αιτιο-
λογία συμπληρώ-
νεται πάντοτε και
από τους διοικητι-
κούς φακέλους.

Το Δικαστήριο
κατά την άσκηση
της αναθεωρητι-
κής του δικαιοδο-
σίας δεν προβαίνει
σε ουσιαστική
κρίση και ούτε
υποκαθιστά την
δική του κρίση, αν
υπάρχει, στην
κρίση του αρμο-
δίου διοικητικού
οργάνου.

13ος μισθός σε ιδιωτικό τομέα

Το Υπουργείο Εργασίας, πραγματο-
ποιεί από τις 13 Δεκεμβρίου ενημερω-
τική εκστρατεία διαφώτισης για την

παραχώρηση 13ου μισθού εκεί όπου κατα-
βάλλεται. 

Η εκστρατεία αυτή πραγματοποιείται σε
συνεργασία με τις εργοδοτικές οργανώσεις
και τις συντεχνίες του ιδιωτικού τομέα. Στο
πλαίσιο της εκστρατείας μεταδίδονται δια-
φημιστικά μηνύματα μέσω ραδιοφωνικών
σταθμών και γίνονται καταχωρήσεις σε ιστο-
σελίδες. Η εκστρατεία έχει στόχο να πληρο-
φορηθούν εργοδότες και εργαζόμενοι κατά
πόσο είναι νόμιμη ή όχι η μη καταβολή 13ου
μισθού. 

Σημειώνεται ότι ο 13ος μισθός, όπου
αυτός καταβάλλεται, στο πλαίσιο συλλογι-
κής σύμβασης ή προσωπικού συμβολαίου ή
ως πρακτική της επιχείρησης, συνιστά μέρος
του μισθού του εργαζόμενου και συνεπώς η
μη καταβολή του ισοδυναμεί με παράβαση
των διατάξεων περί Προστασίας των Μι-
σθών Νομοθεσίας. Αυτό, πέραν των δικαιω-
μάτων που ο Νόμος παρέχει στον εργαζό-
μενο για διεκδίκηση αστικώς την καταβολή
του, συνιστά και ποινικό αδίκημα με συνέ-
πεια ποινική δίωξη εργοδότη και σε περί-
πτωση καταδίκης, επιβάλλεται ποινή φυλά-
κισης μέχρι 6 μήνες ή πρόστιμο μέχρι
€15.000 ή και οι δυο ποινές μαζί. n



ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20176

H χαμηλή επίπτωση κάποιων ιάσιμων
νόσων συμβάλλει στην καλή επίδοση
του δείκτη αποτρεπτής θνησιμότητας

Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας
του συστήματος υγείας στην Κύπρο είναι δυ-
σχερής λόγω της περιορισμένης διαθεσιμό-
τητας δεδομένων. Υπάρχει γενικότερη έλ-
λειψη δεδομένων για την ποιότητα και παν-
τελής ουσιαστικά έλλειψη δεδομένων από
τον ιδιωτικό τομέα. Ο δείκτης αποτρεπτής
θνησιμότητας της Κύπρου είναι σταθερά με-
ταξύ των χαμηλότερων στην ΕΕ τόσο στους
άνδρες όσο και στις γυναίκες (σχήμα 9). Κα-
ταλυτικό ρόλο στα χαμηλά επίπεδα του δεί-
κτη παίζουν τα χαμηλά ποσοστά θνησιμότη-
τας λόγω καρδιαγγειακών νοσημάτων, τα
οποία, παρά το γεγονός ότι αποτελούν την
πρώτη αιτία θανάτου στην Κύπρο, είναι από
τα χαμηλότερα στην ΕΕ. Το γεγονός ότι ο
δείκτης αποτρεπτής θνησιμότητας είναι στα-
θερά χαμηλός οφείλεται εν μέρει στις ευνοϊ-
κές συνθήκες σε επίπεδο περιβάλλοντος και
διαβίωσης, στην παραδοσιακά υγιεινή δια-
τροφή και στη χαμηλή κατανάλωση αλκοόλ,
αν και το υψηλό ποσοστό καπνίσματος και
τα αυξανόμενα ποσοστά υπερβολικού βά-
ρους και παχυσαρκίας στους εφήβους (βλ.
ενότητα 3) ενδέχεται να αποτελούν προάγ-
γελο μελλοντικών αλλαγών.
Το χρηματοδοτούμενο από δημόσιους
πόρους σύστημα υγείας δεν παρέχει κά-
λυψη σε όλους τους Κύπριους

Σε αντίθεση με την πλειονότητα των υπό-
λοιπων χωρών της ΕΕ, δεν καλύπτεται το
σύνολο του πληθυσμού από το χρηματοδο-
τούμενο από δημόσιους πόρους σύστημα
υγείας. Το δικαίωμα σε δωρεάν υπηρεσίες
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το ύψος των
ετήσιων εισοδημάτων, ενώ το όριο επιλεξι-
μότητας διαφοροποιείται ανάλογα με τον
αριθμό των εξαρτώμενων μελών. Προβλέ-

πονται επίσης διαφοροποιούμενα κριτήρια
επιλεξιμότητας για χρόνιες παθήσεις.

Από το 2013, στο πλαίσιο του προγράμ-
ματος οικονομικής προσαρμογής της Κύ-
πρου, το δικαίωμα σε δημόσιες υπηρεσίες πε-
ριορίζεται στα άτομα με ιθαγένεια της Κύ-
πρου ή της Ένωσης που διαμένουν μόνιμα
στην Κύπρο τα οποία έχουν καταβάλει ει-
σφορές στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης
για τουλάχιστον 3
έτη και έχουν υπο-
βάλει φορολογική
δήλωση ως φυσικά
πρόσωπα. Επίσης,
οι δημόσιοι υπάλ-
ληλοι καταβάλλουν
υποχρεωτική συνεισφορά ύψους 1,5 % επί
των ακαθάριστων απολαβών τους προκειμέ-
νου να έχουν δικαίωμα σε δωρεάν υπηρεσίες,
ενώ οι οικογένειες με τρία ή περισσότερα
τέκνα (που έως πρότινος είχαν δικαίωμα σε
δωρεάν πρόσβαση) οφείλουν να καταβάλ-
λουν συνεισφορά για να διατηρήσουν την
κάλυψη. Κάποια άτομα σχετικά χαμηλού ει-
σοδήματος που ήταν έως πρότινος δικαιού-
χοι για περίθαλψη σε μειωμένες τιμές (γνω-
στοί ως «δικαιούχοι Β’») δεν καλύπτονται
πλέον από το δημόσιο σύστημα.

Αν και δεν υπάρχουν ακριβείς αριθμοί, πε-
ρίπου το 25 % του πληθυσμού δεν καλύπτε-
ται από το δημόσιο σύστημα —το υψηλό-
τερο ποσοστό στην ΕΕ. Οι εν λόγω μη δι-
καιούχοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στις
δημόσιες υπηρεσίες καταβάλλοντας τα τέλη
που καθορίζει το Υπουργείο Υγείας, κάτι που
ωστόσο δεν είναι σύνηθες αφού οι περισσό-
τεροι από αυτούς επισκέπτονται τον ιδιω-
τικό τομέα. Το Υπουργείο Υγείας, για να εξα-
σφαλίσει την προστασία της πρόσβασης
στην περίθαλψη για ευάλωτες ομάδες, όπως
οι παράτυποι μετανάστες και οι αιτούντες
άσυλο, εξέδωσε επίσημη οδηγία το 2011 που
κατοχυρώνει την πρόσβαση σε δωρεάν πε-

ρίθαλψη. Οι περισσότεροι μετανάστες που
ζουν και εργάζονται νόμιμα στην Κύπρο
είναι υποχρεωμένοι από το νόμο να έχουν
ιδιωτική ασφάλιση υγείας.

Λαμβανομένου υπόψη του επιπέδου πλη-
θυσμιακής κάλυψης, η αυτοαναφερόμενη
ανικανοποίητη ανάγκη φροντίδας υγείας
είναι σχετικά χαμηλή. Ωστόσο υπάρχουν ση-
μαντικές ανισότητες με βάση το εισόδημα:

το 7,7 % των νοικο-
κυριών στο πεμπτη-
μόριο με το χαμη-
λότερο εισόδημα
ανέφερε ανικανο-
ποίητη ανάγκη ια-
τρικής εξέτασης το

2014 —ένα αξιοσημείωτο στοιχείο δεδομέ-
νου ότι το πεμπτημόριο αυτό καλύπτεται
αναμφίβολα από το δημόσιο σύστημα.
Η δέσμη των δημόσιων παροχών είναι
πλήρης 

Ο καθορισμός της δέσμης των δημόσιων
παροχών είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου
Υγείας. Η δέσμη των δημόσιων παροχών
είναι πλήρης. Οι μόνες υπηρεσίες που εξαι-
ρούνται ρητά είναι κάποιες οδοντιατρικές
υπηρεσίες, όπως οι ορθοδοντικές εργασίες
για άτομα άνω των 18 ετών και οι ακίνητες
προσθετικές εργασίες. Όταν μια υπηρεσία
είτε δεν παρέχεται από τον δημόσιο τομέα
είτε υπάρχει μεγάλη λίστα αναμονής, το
Υπουργείο Υγείας συνήθως επιδοτεί την πε-
ρίθαλψη σε δικαιούχους είτε από τον ιδιω-
τικό τομέα είτε στο εξωτερικό σε σπάνιες πε-
ριπτώσεις. Το δικαίωμα για τις επιδοτήσεις
αυτές βασίζεται στις οικονομικές και ιατρι-
κές ανάγκες κάθε ατόμου. Οι εισηγήσεις για
συμπερίληψη μιας υπηρεσίας στη δέσμη πα-
ροχών υποβάλλονται από το αρμόδιο τμήμα
στο Υπουργείο Υγείας και η τελική απόφαση
λαμβάνεται από τον Υπουργό Υγείας. Σε ορι-
σμένες περιπτώσεις απαιτείται η έγκριση και
του Υπουργού Οικονομικών ή ακόμη και του
Υπουργικού Συμβουλίου.
Η συμμετοχή των ασθενών για τη χρήση
υπηρεσιών του δημόσιου τομέα είναι
σχετικά χαμηλή αλλά το ήμισυ των δα-
πανών υγείας είναι ιδιωτικές πληρωμές

Πριν από το 2013 η συμμετοχή στο κόστος
για τους δικαιούχους του δημόσιου τομέα

ήταν ελάχιστη και προβλεπόταν μια σειρά
από εξαιρέσεις. Έκτοτε, ωστόσο, το ύψος της
συμμετοχής των ασθενών αυξήθηκε και επι-
βλήθηκαν νέα τέλη. Η παροχή των δημόσιων
υπηρεσιών πλέον προϋποθέτει κατά κανόνα
κάποιο είδος άμεσης πληρωμής για τον δι-
καιούχο- ασθενή, ενώ οι μη δικαιούχοι κα-
ταβάλλουν ολόκληρο το τίμημα των παρε-
χόμενων υπηρεσιών, με την εξαίρεση των
επισκέψεων σε τμήματα επειγόντων περι-
στατικών, όπου τόσο οι δικαιούχοι όσο και
οι μη δικαιούχοι πληρώνουν 10 EUR ανά
επίσκεψη.

Οι δικαιούχοι πληρώνουν 3 EUR για επί-
σκεψη σε γενικό ιατρό και 6 EUR για επί-
σκεψη σε ειδικό ιατρό. Οι δικαιούχοι δημό-
σιας βοήθειας εξαιρούνται από τη συμμετοχή
για την παροχή οδοντιατρικής περίθαλψης
και την επίσκεψη σε τμήματα επειγόντων πε-
ριστατικών, ενώ οι στρατιώτες που υπηρε-
τούν τη θητεία τους και κάποια άτομα με
αναπηρίες επίσης δεν πληρώνουν τη συμμε-
τοχή για την επίσκεψη σε τμήματα επειγόν-
των περιστατικών (eodorou, 2014). Οι μη
δικαιούχοι δεν επιβαρύνονται με υπερβολικά
τέλη εάν επιλέξουν να προσφύγουν στον δη-
μόσιο τομέα. Για παράδειγμα, για την πα-
ροχή υπηρεσιών ενδονοσοκομειακής περί-
θαλψης, προβλέπεται για τους μη δικαιού-
χους ετήσιο όριο, το ύψος του οποίου
εξαρτάται από το ετήσιο οικογενειακό εισό-
δημα.

Παρά τη χαμηλή συμμετοχή, οι περιορι-
σμένες δυνατότητές του δημόσιου τομέα
έχουν ως αποτέλεσμα μακρές λίστες αναμο-
νής, που συμβάλλουν στα υψηλά επίπεδα
άμεσων ιδιωτικών δαπανών, καθώς οι ασθε-
νείς στρέφονται για περίθαλψη στον ιδιω-
τικό τομέα. Το 2015, 44 % των συνολικών
δαπανών υγείας ήταν άμεσες ιδιωτικές δα-
πάνες, το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό
στην ΕΕ. Παρόλο που στην πλειονότητα των
υπόλοιπων κρατών μελών της ΕΕ, οι περισ-
σότερες άμεσες ιδιωτικές δαπάνες αφορούν
φαρμακευτική περίθαλψη, στην Κύπρο οι
περισσότερες από τις δαπάνες αυτές αφο-
ρούν ιατρική περίθαλψη και αποκατάσταση
(60 % το 2015). Τα φαρμακευτικά προϊόντα
αντιπροσώπευαν μόλις το ένα τέταρτο των
ιδιωτικών δαπανών. n

Από τη μελέτη ΟΟΣΑ και ΕΕ για το σύστημα υγείας της Κύπρου 
Β. Η αποτελεσματικότητα και η προσβασιμότητα του συστήματος
Συνέχεια από προηγούμενο

Παιδική Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση
ΠΑΣΥΔΥ Τμήμα Πάφου

Η Επαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΥΔΥ τμήμα Πάφου όπως
κάθε χρόνο έτσι και φέτος, διοργανώνει παιδική Χριστου-
γεννιάτικη εκδήλωση  την  Παρασκευή 29/12/2017 η ώρα
4.00 μ.μ. στο αμφιθέατρο του οικήματος της Συντεχνίας μας.

Θα παρουσιαστεί η παράσταση «Καλές Γιορτές με τον
Νικολάκη στο Survivor», από την παιδική σκηνή Δώρου
Κυριακίδη.

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

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

Με την ευκαιρία των εορτών το Επαρχιακό Συμβούλιο σας εύχεται καλά Χριστούγεννα
και ο νέος Χρόνος 2018 να φέρει ειρήνη και ευτυχία σε όλο τον κόσμο.

Μέχρι 17 Ιανουαρίου οι αιτήσεις
για το Πρόγραμμα Μάστερ του ΜΙΔ

Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυν-
σης (ΜΙΔ) υπενθυμίζει τους ενδιαφε-
ρόμενους ότι η καταληκτική ημερομη-

νία για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτη-
σης για το Πρόγραμμα Μάστερ στη
Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Δημόσια Διοίκηση
2018-2019 (βραδινής φοίτησης) είναι η Τε-
τάρτη, 17 Ιανουαρίου 2018.

Στόχος του Προγράμματος Μάστερ είναι
να προσφέρει στους εργαζόμενους στον
ιδιωτικό, τον δημόσιο και τον ευρύτερο δη-
μόσιο τομέα την ευκαιρία να προετοιμα-
στούν για μια διευθυντική σταδιοδρομία,
μέσα από την παροχή γνώσεων και δεξιοτή-
των που θα τους βοηθήσουν να εκτελούν
αποτελεσματικά τα διευθυντικά τους καθή-
κοντα. 

Το Πρόγραμμα αποτελείται από πέντε
ενότητες και αρχίζει τον Φεβρουάριο του
2018 και ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο του

2019. Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται
στα κτήρια του Κέντρου Παραγωγικότητας
(ΚΕΠΑ) στη Λευκωσία, κάθε Τρίτη, Τετάρτη
και Πέμπτη από τις 5:00μ.μ. μέχρι τις 9:00μ.μ. 

Τα δίδακτρα είναι €3.426 και καταβάλλον-
ται σε δόσεις ανά ενότητα. Επισημαίνεται ότι
υπάρχει δυνατότητα για φοιτητική χορηγία
με μέγιστο ποσό €2.565. 

Για την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής
και περισσότερες πληροφορίες για το Πρό-
γραμμα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επι-
σκεφτούν την ιστοσελίδα του ΜΙΔ:
www.mim.ac.cy ενώ για οποιαδήποτε διευ-
κρίνιση μπορούν να απευθύνονται ως ακο-
λούθως:

Στον Προϊστάμενο του ΜΙΔ κ. Άκη Νικο-
λαΐδη (22806117, knicolaides@kepa.mlsi.
gov.cy) ή στη Λειτουργό του ΜΙΔ κ. Έλενα
Χριστοδουλίδου (22806106, echristodouli-
dou@kepa.mlsi.gov.cy). n

Επισημαίνονται οι αδυναμίες
και οι ελλείψεις του συστήματος
αλλά και τα πλεονεκτήματα.
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Αναδρομή σε προηγούμενες περιόδους αγώνων
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Σταθερή ανοδική τάση στις ανάγκες
απασχόλησης στην Κυπριακή Οικονο-
μία προβλέπει μελέτη της Αρχής Ανά-

πτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού για τη δε-
καετία 2017 – 2027. Συγκεκριμένα προβλέ-
πει ότι η συνολική απασχόληση θα εμφανίσει
ανοδική τάση ανακάμπτοντας από τις επι-
πτώσεις της πρόσφατης οικονομικής κρίσης
με τις νέες ανάγκες για  απασχόληση να ση-
μειώνουν αριθμητική αύξηση 77.952 ατόμων
και ποσοστιαία αύξηση 21.10%. 

Σημειώνεται ότι  η συνολική απασχόληση
από το 2011 (398.214 άτομα) μέχρι το 2015
(358.202) άτομα είχε σημαντική πτώση εξαι-
τίας της οικονομικής κρίσης (συνολική μεί-
ωση 40.012 άτομα ή 10.0%). Το 2016 για
πρώτη φορά μετά την οικονομική κρίση πα-
ρουσιάστηκε ανάκαμψη με το συνολικό
αριθμό των απασχολουμένων να ανέρχεται
στις 363.060 άτομα ( αύξηση 4.858 άτομα ή
1,4% σε σχέση με το 2015). 

Προβλέπεται ότι την  περίοδο 2017-2027 η
ετήσια συνολική αύξηση των αναγκών θα
ανέλθει στα 15.804 άτομα με ετήσιο ρυθμό
αύξησης 3,9% που σημαίνει νέες θέσεις ερ-
γασίας 7.797 άτομα ή 1.9.% το χρόνο, αριθ-
μοί που θα είναι ελαφρώς χαμηλότεροι  από
τις ανάγκες απασχόλησης λόγω αποχωρή-
σεων που θα ανέρχονται  στις 8.007 άτομα ή
2,0% το χρόνο 

Η συντριπτική πλειοψηφία των απασχο-
λουμένων κατά την περίοδο 2017-2027
(συγκεκριμένα 8 στους 10 απασχολούμε-
νους) θα εξακολουθήσει να συγκεντρώνεται
στον τριτογενή τομέα  αυξάνοντας την εξάρ-
τηση της κυπριακής οικονομίας από τις Υπη-
ρεσίες. Είναι χαρακτηριστικός ο πιο κάτω
πίνακας.

Από τους τομείς  οικονομικής δραστηριό-
τητας που θα έχουν τις μεγαλύτερες ανάγ-
κες απασχόλησης 10 ανήκουν στον τριτο-
γενή τομέα, 2 στον δευτερογενή και 1 στον
πρωτογενή. Πιο συγκεκριμένα οι μεγαλύτε-

ρες  ανάγκες θα βρίσκονται στο λιανικό εμ-
πόριο με 1.797 άτομα ή 4,1% το χρόνο,  στα
εστιατόρια με 1.588 άτομα ή 6,5% το χρόνο,
1.224 άτομα ή 3,9% το χρόνο στην εκπαί-
δευση, 1.131 άτομα ή 4.9% το χρόνο στην
υγεία και κοινωνική μέριμνα  και 934 άτομα
ή 5,2% το χρόνο στις νομικές και λογιστικές
δραστηριότητες. Οι ανάγκες στη δημόσια
διοίκηση και την άμυνα θα ανέρχονται σε
820 άτομα ή 2,7% το χρόνο.   

Οι προβλέψεις στη μελέτη αφορούν μόνο
τη συνολική ζήτηση που θα υπάρξει σε το-
μείς οικονομικής δραστηριότητας και σε
επαγγέλματα και δεν καλύπτουν με οποι-
οδήποτε τρόπο την αντίστοιχη προσφορά, η
οποία διαμορφώνεται με βάση τα στοιχεία
της ανεργίας, τους νεοεισερχόμενους στην
αγορά εργασίας,  από τις εκροές της εκπαί-
δευσης καθώς και την καθαρή μετανά-
στευση. 

Σε ότι αφορά τα  επαγγέλματα η μελέτη

της ΑνΑΔ επισημαίνει ότι και στις τρεις ευ-
ρείες επαγγελματικές κατηγορίες προβλέπε-
ται ότι θα παρατηρηθεί αύξηση του αριθμού
των απασχολουμένων. Οι μισοί περίπου
απασχολούμενοι θα συνεχίσουν να εργάζον-
ται στα επαγγέλματα μέσου επιπέδου που
χρειάζονται  απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης ενώ 1 στους 3 απασχολούμενους
θα εργάζεται  σε επαγγέλματα  ανώτερου
επιπέδου που απαιτούν πτυχίο  τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης. 

Για την ετοιμασία των προβλέψεων για τις
ανάγκες απασχόλησης λήφθηκαν υπόψη οι
στρατηγικές επιδιώξεις της Κύπρου και υιο-
θετήθηκαν   συγκεκριμένα σενάρια εργα-
σίας.  Συγκεκριμένα υπολογίσθηκαν  ανάγ-
κες που προκύπτουν από το στόχο για πα-
ραπέρα αναβάθμιση και προώθηση του
τουριστικού προϊόντος με τον εμπλουτισμό
του με εναλλακτικές  μορφές τουρισμού και
με απάμβλυνση του προβλήματος της εποχι-
κότητας, η λειτουργία καζίνου θερέτρου, η

προβλεπόμενη ανάπτυξη  στον ενεργειακό
τομέα, η παραπέρα ανάπτυξη και ο εκσυγ-
χρονισμός του τομέα των επαγγελματικών
υπηρεσιών (νομικών, χρηματοοικονομικών
και λογιστικών), οι επενδύσεις και ο εκσυγ-
χρονισμός στον τομέα της εκπαίδευσης ιδι-
αίτερα της τριτοβάθμιας, η προώθηση της
εμπορικής ναυτιλίας, η προώθηση της έρευ-
νας και τεχνολογίας και η ανάπτυξη καινο-
τόμων δραστηριοτήτων, η στήριξη του τομέα
κατασκευών, η παραπέρα  προώθηση και

αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορίας
και επικοινωνίας σε όλους τους τομείς οικο-
νομικής δραστηριότητας. 

Παρά τον εμφανή υποβιβασμό  του πρω-
τογενούς τομέα λήφθηκαν υπόψη και οι
ανάγκες που προκύπτουν ως αποτέλεσμα
της ανάπτυξης της αγροτικής οικονομίας και
των προϊόντων γεωργικής προέλευσης;,
όπως και η στήριξη της αλιείας και της υδα-
τοκαλλιέργειας. n

Άνοδο αναγκών απασχόλησης στην οικονομία
προβλέπει μελέτη της ΑνΑΔ για το 2017-2027 

Το Grey Terrace τις γιορτές  
Το καφεστιατόριο της Ορ-
γάνωσης μας Grey Terrace
λόγω των αργιών των εορ-
τών των Χριστουγέννων και
της Πρωτοχρονιάς θα είναι
κλειστό τη μέρα των Χρι-
στουγέννων  και την επο-
μένη, Δευτέρα και Τρίτη 25
και 26  Δεκεμβρίου και την
παραμονή και τη μέρα της
Πρωτοχρονιάς, Κυριακή 31 Δεκεμβρίου και  Δευτέρα  1η Ιανουαρίου. 



Το σύνολο των εργαζομένων που απα-
σχολούνταν στον Ευρύ Δημόσιο
Τομέα το τρίτο τρίμηνο 2017 ήταν

65.809. Στη Γενική Κυβέρνηση απασχολούν-
ταν 59.780 άτομα και Εταιρείες και Επιχειρή-
σεις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση 6.029.

Στη Γενική Κυβέρνηση απασχολούνταν,
50.547 στην Κυβέρνηση, 4.971 στους Μη
Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς και 4.262 σε

Τοπικές Αρχές (3.142 Δημαρχεία και 1.120
άλλες τοπικές αρχές).

Συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του
2016, η απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο
Τομέα αυξήθηκε κατά 2.462 άτομα (3,89%),
στην Κεντρική Κυβέρνηση κατά 2.433 άτομα
(4,58%) και Εταιρείες και Επιχειρήσεις Ελεγ-
χόμενες από την Κυβέρνηση 50 άτομα
(0,84%). 

Συγκριτικά με το 2ο τρίμηνο του 2017, η
απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα μει-
ώθηκε κατά 1.189 άτομα (-1,77%). Η Κεν-
τρική Κυβέρνηση παρουσίασε μείωση κατά

1.325 άτομα (-2,33%) και οι ΜΚΟ 718 άτομα
(-12,62%) ενώ οι Τοπικές Αρχές αύξηση κατά
16 άτομα (0,38%). n
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Δυναμικά αντέδρασαν οι εργαζόμενοι
στην Ελλάδα με πανεργατικές πο-
ρείες και απεργία διαμαρτυρίας την

περασμένη Πέμπτη κατά των νέων φορολο-
γικών μέτρων της Κυβέρνησης. Η 24ωρη γε-
νική απεργία προκηρύχθηκε από τη ΓΣΕΕ
και την ΑΔΕΔΥ και σ’ αυτή συμμετείχαν και
τα μέλη άλλων Συνδικαλιστικών Οργανώ-
σεων. 

Στις πορείες που οργανώθηκαν σε μεγάλα
αστικά κέντρα της χώρας, όπως και σε μαζι-
κές συγκεντρώσεις σε κεντρικές πλατείες -
στην Αθήνα η συγκέντρωση έγινε στην Πλα-
τεία Κλαυθμώνος - το πανεργατικό κίνημα
επανέλαβε την αντίθεση κατά των κυβερνη-
τικών φορολογικών και άλλων αποφάσεων
και απαίτησε ανάκληση των νόμων για μει-

ώσεις μισθών και συντάξεων και μέτρα για
καταβολή αξιοπρεπούς μισθού στους εργα-
ζομένους και επαναφορά αποκοπών σε επι-
δόματα. 

Έντονα απέρριψαν οι εργαζόμενοι στο δη-
μόσιο τις προωθούμενες νέες μειώσεις συν-
τάξεων και απολαβών και απαίτησαν δημι-
ουργία νέων θέσεων μόνιμης απασχόλησης
στη δημόσια υπηρεσία για επίλυση του σο-
βαρού προβλήματος της υποστελέχωσης
των υπηρεσιών. 

ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ, όπως και οι άλλες συν-
δικαλιστικές οργανώσεις που συμμετείχαν
στην πανσυνδικαλιστική κινητοποίηση έν-
τονα απαίτησαν επίσης την κατοχύρωση του
δικαιώματος των εργαζομένων για απεργία
και εγκατάλειψη σχεδίων για εφαρμογή πε-

ριορισμών στο βασικό αυτό εργασιακό δι-
καίωμα. 

Η Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Δημοσιοϋ-
παλληλικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων
EPSU σε μήνυμα αλληλεγγύης προς τα μέλη

της ΑΔΕΔΥ αλλά και όλους τους εργαζόμε-
νους στην Ελλάδα επανατόνισε την αντί-
θεση της στην πολιτική λιτότητας που συνε-
χίζει να εφαρμόζει η Ελληνική Κυβέρνηση σε
συντονισμό με τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς

στα πλαίσια της μνημονιακής πολιτικής. Το-
νίζεται από την Ευρωπαϊκή δημοσιοϋπαλλη-
λική ομοσπονδία ότι οι μεταρρυθμίσεις που
προωθούνται από την Ελληνική κυβέρνηση
δεν θα είναι προς όφελος των εργαζομένων

και των χαμηλών εισοδημάτων στην Ελλάδα
και επιπλέον δεν πρόκειται να οδηγήσουν τη
χώρα έξω από την πορεία που της επέβαλε η
τρόϊκα πριν 8 χρόνια. n

Πανεργατική κινητοποίηση στην Ελλάδα 
κατά των αντεργατικών μέτρων της κυβέρνησης 
Η EPSU στο πλευρό των Ελλήνων εργαζομένων 

Η Απασχόληση στον ευρύ Δημόσιο Τομέα το 3ο Τρίμηνο 2017
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ΝEΑ ΑπO τηΝ ΕυρωπΑϊΚH EΝωση
Έρευνα / Επιμέλεια:
Κυριάκος  Ανδρέου

278 δις οι επενδύσεις 
από τα ευρωπαϊκά ταμεία στην ΕΕ

Μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής 
Κοινής Γεωργικής Πολιτικής

Το ΕΚ υπερψήφισε τις μεταρρυθμίσεις για την απλούστευση της
γεωργικής πολιτικής της ΕΕ και την ενίσχυση της διαπραγματευτι-
κής δύναμης των γεωργών έναντι των σουπερμάρκετ. Η μεταρ-
ρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ), η οποία θα τεθεί

σε ισχύ το 2018, εγκρίθηκε με 503 ψήφους υπέρ,  87 κατά και 13 αποχές.
Ο νέος κανονισμός θα επιτρέψει σε όλες τις οργανώσεις αγροτών να προγραμματίζουν

την παραγωγή και να διαπραγματεύονται συμβάσεις προμήθειας για λογαριασμό των μελών
τους χωρίς να παραβιάζουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τους κανόνες ανταγωνισμού. Οι
συλλογικές διαπραγματεύσεις επιτρέπονται σήμερα μόνο σε λίγους τομείς όπως το γάλα,
το ελαιόλαδο, το βόειο κρέας και τα σιτηρά.

Οι γεωργοί θα μπορούν να προστατευθούν καλύτερα έναντι των ασταθειών της αγοράς
και των φυσικών κινδύνων, όπως οι κακές καιρικές συνθήκες, τα παράσιτα των φυτών και οι
ασθένειες των ζώων. Θα υπάρξει βελτίωση των μέτρων για τη σταθεροποίηση του εισοδή-
ματος των γεωργών, καθότι θα είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους με την αύξηση της
αποζημίωσης που προέρχεται από την ασφάλιση των καλλιεργειών, των ζώων και των φυτών
και από τα αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν οι αγρότες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορεί
να ανταποκρίνεται ταχύτερα σε περιπτώσεις κρίσεων, χρησιμοποιώντας έκτακτα μέτρα στή-
ριξης των αγροτών.

Τα κράτη μέλη θα έχουν μεγαλύτερη ευελιξία σε ό,τι αφορά τον ορισμό του «ενεργού γε-
ωργού», δηλαδή ενός ατόμου που είναι επιλέξιμο για τη λήψη ευρωπαϊκών γεωργικών επι-
δοτήσεων. Θα μπορούν επίσης να ενισχύσουν τις προσαυξήσεις για τους νέους αγρότες,  από
25% έως 50% της βασικής τους πληρωμής για τα πρώτα 25-90 εκτάρια, ώστε να καταστεί ελ-
κυστικότερη για τους νέους ανθρώπους η εργασία στον αγροτικό τομέα.

Ο εισηγητής Albert Dess (ΕΛΚ Γερμανία) δήλωσε τα εξής: «Σήμερα ενισχύσαμε σημαντικά
τη θέση των αγροτών στην αλυσίδα εφοδιασμού, τους δώσαμε καλύτερα εργαλεία για να αν-
τιμετωπίζουν τους κινδύνους της αγοράς και της παραγωγής και ενισχύσαμε την στήριξη
των νέων. Αυτό θα καταστήσει τη γεωργική μας πολιτική απλούστερη, πιο δίκαιη και καλύ-
τερα προσαρμοσμένη στις ανάγκες των γεωργών με στόχο της διασφάλιση της επισιτιστι-
κής ασφάλειας των ευρωπαίων πολιτών. Οι νέοι κανόνες θα τεθούν εγκαίρως σε ισχύ ώστε
να επιτρέψουν στους αγρότες μας να επωφεληθούν από αυτές τις θετικές αλλαγές το συν-
τομότερο δυνατό.»

Ο νέος κανονισμός μένει τώρα να εγκριθεί επισήμως και από το Συμβούλιο της ΕΕ προ-
τού τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2018. n

Νέα έκθεση που δημοσιεύεται υπογραμμίζει τους στόχους
που έχουν επιτύχει τα πέντε ταμεία της ΕΕ από την έναρξη
της περιόδου χρηματοδότησης, δεδομένου ότι η υλοποίηση
των προγραμμάτων 2014-2020 έχει πλέον φτάσει σε πλήρη
ανάπτυξη.

Συγκεκριμένα, μέχρι τον περασμένο Οκτώβριο είχε αναλη-
φθεί περίπου το ήμισυ του προϋπολογισμού των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτι-
κών Ταμείων (ΕΔΕΤ) για συγκεκριμένα έργα, ενώ έως το τέλος του 2016 έλαβαν στήριξη
σχεδόν 793.500 επιχειρήσεις και παράλληλα δημιουργήθηκαν περίπου 154.000 νέες θέσεις
εργασίας.

Συνολικά 7,8 εκατ. άτομα έχουν  επωφεληθεί από ενισχύσεις για την αναζήτηση εργασίας
ή την ανάπτυξη δεξιοτήτων, ενώ βελτιώθηκε η βιοποικιλότητα 23,5 εκατ. εκταρίων γεωργι-
κής γης. Ειδικότερα, έως το τέλος του 2016, επελέγησαν 2 εκατ. χρηματοδοτούμενα από
την ΕΕ έργα, δηλαδή 1 εκατ. περισσότερα σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος και αρμόδιος για την απασχόληση, την ανάπτυξη,
τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα, Jyrki Katainen, δήλωσε: «Τα Ευρωπαϊκά Διαρ-
θρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο για την ενίσχυση της
ενιαίας αγοράς μας. Βοηθούν τις οικονομίες μας να αναπτυχθούν και προωθούν τη δημι-
ουργία θέσεων εργασίας και την καινοτομία στην Ευρώπη».

Εκτός από τα χρηματοδοτούμενα ψηφιακά έργα, έργα κοινωνικής ένταξης και περιβαλ-
λοντικά έργα, που εμφανίζονται σήμερα, η έκθεση καταδεικνύει ότι οι καινοτομίες που ει-
σάγονται κατά την προαναφερθείσα περίοδο χρηματοδότησης αποδίδουν.

Για την μετά το 2020 περίοδο χρηματοδότησης προβλέπεται η περαιτέρω ενίσχυση της
σύνδεσης μεταξύ των ταμείων της ΕΕ και της στήριξης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων
στα κράτη μέλη, όπως περιγράφεται στο έγγραφο προβληματισμού της Επιτροπής σχετικά
με το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ και τις προτάσεις της Επιτροπής για την εμβάθυνση
της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης.

Σύμφωνα με το στόχο του επενδυτικού σχεδίου για την κινητοποίηση περισσότερων επεν-
δύσεων, το πλαίσιο 2014-2020 συστάθηκε, για να στηρίξει την ευρύτερη χρήση των χρημα-
τοδοτικών μέσων. 

Τέλος, πάνω από 76 000 επιχειρήσεις υποστηρίζονται από τα ΕΔΕΤ με χρηματοδοτικά
μέσα. Τα έργα στήριξης ΜΜΕ που έχουν επιλεγεί μέχρι σήμερα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊ-
κού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης αντιστοιχούν σε 11,5 δις ευρώ μόχλευσης ιδιωτικών
επενδυτικών κεφαλαίων, με στόχο τα 42 δις ευρώ. n

Κατάλογος μη συνεργάσιμων περιοχών
φορολογικής δικαιοδοσίας 

Ο πρώτος κατάλογος μη συνεργάσιμων περιοχών φορο-
λογικής δικαιοδοσίας που συνέταξε ποτέ η ΕΕ εγκρίθηκε
από τους Υπουργούς Οικονομικών των κρατών μελών της
ΕΕ κατά την τελευταία συνεδρίασή τους στις Βρυξέλλες.

Συνολικά, οι υπουργοί περιέλαβαν στον κατάλογο 17
χώρες που δεν τηρούν τα συμφωνημένα πρότυπα χρηστής

φορολογικής διακυβέρνησης. Επιπλέον, 47 χώρες ανέλαβαν τη δέσμευση να καλύψουν τις
ελλείψεις στα φορολογικά τους συστήματα και να εκπληρώσουν τα απαιτούμενα κριτήρια,
κατόπιν επαφών με την ΕΕ.

Αυτό το άνευ προηγουμένου εγχείρημα αναμένεται να βελτιώσει το επίπεδο της χρηστής
φορολογικής διακυβέρνησης παγκοσμίως και να βοηθήσει στην πρόληψη των μεγάλης κλί-
μακας καταχρηστικών φορολογικών πρακτικών που αποκαλύφθηκαν με τα πρόσφατα σκάν-
δαλα όπως τα «Paradise Papers».

Ο Πιερ Μοσκοβισί, επίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Φορολο-
γίας και Τελωνείων, δήλωσε τα εξής: «Η έγκριση της πρώτης μαύρης λίστας φορολογικών πα-
ραδείσων που κατάρτισε ποτέ η ΕΕ αποτελεί σπουδαία νίκη για τη διαφάνεια και τη δικαιο-
σύνη. Η διαδικασία, ωστόσο, δεν σταματάει εδώ. Πρέπει να εντείνουμε την πίεση στις χώρες
που περιλαμβάνονται στον κατάλογο, ώστε να αλλάξουν τις συνήθειές τους. Οι περιοχές δι-
καιοδοσίας που περιλαμβάνονται στη μαύρη λίστα πρέπει να υφίστανται συνέπειες με τη
μορφή αποτρεπτικών κυρώσεων, ενώ εκείνες που έχουν αναλάβει δεσμεύσεις πρέπει να δώ-
σουν συνέχεια σε αυτές γρήγορα και με αξιόπιστο τρόπο. Δεν υπάρχουν περιθώρια για ευπιστία:
οι υποσχέσεις πρέπει να μετατραπούν σε πράξεις. Δεν πρέπει να υπάρξει εξαίρεση για κανέναν.»

Η ιδέα ενός ενωσιακού καταλόγου ήταν αρχικά της Επιτροπής και στη συνέχεια υιοθετή-
θηκε από τα κράτη μέλη. Η κατάρτιση του καταλόγου ώθησε σε ενεργό συμμετοχή πολλούς
από τους διεθνείς εταίρους της ΕΕ. Ωστόσο, οι εργασίες πρέπει τώρα να συνεχιστούν, καθώς
47 ακόμη χώρες θα πρέπει να εκπληρώσουν τα κριτήρια της ΕΕ μέχρι το τέλος του 2018, ή
του 2019 όσον αφορά τις αναπτυσσόμενες χώρες που δεν διαθέτουν χρηματοοικονομικά
κέντρα, προκειμένου να αποφύγουν την εγγραφή τους στον κατάλογο. Η Επιτροπή αναμέ-
νει επίσης από τα κράτη μέλη να συνεχίσουν στην κατεύθυνση της επιβολής ισχυρών και
αποτρεπτικών αντίμετρων για τις περιοχές δικαιοδοσίας που έχουν περιληφθεί στον κατά-
λογο, τα οποία μπορούν να συμπληρώσουν τα υφιστάμενα αμυντικά μέτρα σε επίπεδο ΕΕ
που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση.

Η διαδικασία κατάρτισης του καταλόγου είναι μια δυναμική διαδικασία, που θα συνεχιστεί
και το 2018. Ο ενωσιακός κατάλογος θα ενημερώνεται τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο. n

PESCO για πιο αποτελεσματική 
Ευρωπαϊκή άμυνα

Η Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία (PESCO), που έχει
στόχο  την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας στην ΕΕ,
είναι ο κεντρικός θεσμός που θα διασφαλίσει ότι η σημε-
ρινή κατάσταση με τις διαφορετικές εθνικές αμυντικές πο-
λιτικές μπορεί να μπει κάτω από μια ομπρέλα.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
πάντοτε στήριζαν τη δημιουργία της PESCO, η οποία θεσπίστηκε με τη Συνθήκη της Λισ-
σαβόνας.

Βασικός στόχος της είναι η ενίσχυση της ικανότητας της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας.
Θα παρέχει στα κράτη μέλη που συμμετέχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν από κοινού
ικανότητες άμυνας, να επενδύσουν σε κοινά σχέδια ή να ενισχύσουν την επιχειρησιακή ετοι-
μότητα και συμβολή των ενόπλων δυνάμεών τους.

Η συμμετοχή στη Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία (PESCO) είναι εθελοντική αλλά αν
ένα κ-μ αποφασίσει να συμμετέχει τότε έχει υποχρεωτικές δεσμεύσεις, που αν δεν τις τηρή-
σει, μπορεί να ανασταλεί η συμμετοχή του από αυτή.

«Πρέπει να εμποδίσουμε τα ευρωπαϊκά προϊόντα αμυντικού εξοπλισμού από το να αντα-
γωνίζονται μεταξύ τους εντός και εκτός ΕΕ», λέει ο κ. Gahler, εισηγητής της ετήσιας έκθε-
σης του Κοινοβουλίου για την Ευρωπαϊκή Άμυνα και Ασφάλεια.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ήδη έχει στηρίξει τις προσπάθειες για καλύτερη συνεργασία
στις στρατιωτικές δαπάνες μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας και της λειτουργίας της
συντονισμένης ετήσιας επανεξέτασης στον τομέα της άμυνας (CARD)..

Όλα τα κράτη μέλη εκτός από τη Δανία, τη Μάλτα και τη Βρετανία συμμετέχουν στη Μό-
νιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία. Το Συμβούλιο αποφασίζει, με ειδική πλειοψηφία των χωρών
που συμμετέχουν στη μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία, την προσχώρηση νέων χωρών ή την
ανάκληση ορισμένων από αυτά. Οι αποφάσεις και οι συστάσεις στο πλαίσιο μίας τέτοιας
συνεργασίας εκδίδονται με ομοφωνία των συμμετεχόντων μελών του Συμβουλίου.

Τα μέλη της Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας θα πρέπει να αναπτύξουν κοινές δυνά-
μεις ταχείας δράσης, να δημιουργήσουν ενιαίους ευρωπαϊκούς κόμβους εφοδιασμού και ια-
τρικής υποστήριξης.

Οι επικριτές της υποστηρίζουν ότι η δομή της Ευρωπαϊκής Άμυνας θα είναι αντιπαραγω-
γική καθώς θα υποβιβάσει το ΝΑΤΟ. Ωστόσο, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ καλωσόρισε
τη δημιουργία της PESCO: «Πιστεύω ότι μπορεί να ενισχύσει την Ευρωπαϊκή Άμυνα και
αυτό είναι θετικό τόσο για την Ευρώπη όσο και για το ΝΑΤΟ», είπε ο κ. Στόλτενμπεργκ. n
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ΗΠΑ: Βουλή και Γερουσία 
συμφώνησαν για μείωση φόρων

Προς υλοποίηση οδεύει η φορολογική
μεταρρύθμιση του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς
η Βουλή των Αντιπροσώπων και η Γερουσία
κατέληξαν σε συμφωνία για τη μείωση των
συντελεστών σε επιχειρήσεις και υψηλά ει-
σοδήματα, αρχής γενομένης από το 2018,
αλλά και την επέκταση υφιστάμενων φο-
ροαπαλλαγών.

Προχωρώντας σε αλλαγές κυριολεκτικά
της τελευταίας στιγμής, σύμφωνα με το ει-

δησεογραφικό πρακτορείο Associated Press, τα δύο σώματα του αμερικανικού Κογκρέσου
συμφώνησαν να διατηρήσουν μια δημοφιλή πρόβλεψη του φορολογικού κώδικα, βάσει της
οποίας εκπίπτουν οι πολιτειακοί και οι δημοτικοί φόροι και εκείνοι της ακίνητης περιουσίας
από το συνολικό φορολογητέο εισόδημα. Πρόκειται για καίρια πρόβλεψη της νομοθεσίας,
όταν αφορά πολιτείες όπως η Νέα Υόρκη, το Νιου Τζέρσεϊ και η Καλιφόρνια που έχουν
υψηλή φορολογία. Συμφώνησαν, άλλωστε, να παρατείνουν μία ακόμη ευνοϊκή πρόβλεψη, ότι
εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα οι τόκοι των στεγαστικών δανείων αλλά για τις
πρώτες 750.000 δολάρια, ενώ έως τώρα ίσχυε για το πρώτο 1 εκατ. δολάρια. Σε ό,τι αφορά
το ακανθώδες θέμα της μείωσης των φόρων για τις επιχειρήσεις, η κοινή πρόταση των δύο
σωμάτων προβλέπει μείωση του συντελεστή για τα κέρδη των επιχειρήσεων στο 21% από το
υφιστάμενο 35%. 

Τα δύο σώματα του Κογκρέσου κατέληξαν, ωστόσο, σε ηπιότερη αλλαγή για να αναπλη-
ρώσουν μερικώς την απώλεια φορολογικών εσόδων από άλλες φοροαπαλλαγές. Όπως έχουν
επισημάνει οικονομικοί αναλυτές, η διαφορά μιας ποσοστιαίας μονάδες στη φορολογία των
επιχειρήσεων μπορεί να φέρει στα ταμεία του αμερικανικού κράτος περίπου 100 δισ. δολά-
ρια σε δέκα χρόνια. Αυτό το ποσόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολλούς τρόπους, όπως για
να καταργηθούν ορισμένοι φόροι κληρονομιάς στη μεγάλη ακίνητη περιουσία ή ακόμη και
για να διατηρηθούν ορισμένες φοροαπαλλαγές προς τους γονείς ανηλίκων, κάτι που έχει
υποστηρίξει μερίδα των Ρεπουμπλικανών. Τα δύο σώματα του αμερικανικού Κογκρέσου συμ-
φώνησαν, όμως, παράλληλα σε μια αλλαγή που θα ενισχύσει την επιχειρηματολογία των
Δημοκρατικών και θα εντείνει τις αντιδράσεις τους, καθώς αφορά τη μείωση του ανώτερου
συντελεστή φόρου εισοδήματος από το 39,6% στο 37% . Πρόκειται για τον συντελεστή που
εφαρμόζεται σε εισοδήματα άνω των 470.000 δολαρίων για παντρεμένα ζευγάρια.. n

Σεντένο: Λύση για χρέος 
μετά την έξοδο από τα μνημόνια

Οι διαφορές ανάμεσα στους Ευρωπαίους
εταίρους και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
όσον αφορά την ελάφρυνση του ελληνικού χρέ-
ους παρουσιάστηκαν άλλη μία φορά μέσα από
δηλώσεις των εκπροσώπων των θεσμών τις
προηγούμενες μέρες, καθιστώντας ξεκάθαρο το
χάσμα που τους χωρίζει. «Η Ελλάδα πρέπει να
ολοκληρώσει το υπάρχον πρόγραμμα προτού
γίνει η παραμικρή ελάφρυνση στο υπέρογκο

χρέος της», δήλωσε από τη μία ο νέος πρόεδρος του Eurogroup, Μάριο Σεντένο, τη στιγμή
που ο εκπρόσωπος Τύπου του ΔΝΤ υποστήριζε ακριβώς το αντίθετο, ότι αν δεν υπάρξει
ελάφρυνση του ελληνικού χρέους το Ταμείο δεν θα ενεργοποιήσει το «επί της αρχής» πρό-
γραμμά του με την Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CNBC ο νέος επικεφαλής του Eu-
rogroup διευκρίνισε πως πριν ξεκινήσει η συζήτηση για την αναδιάρθρωση του ελληνικού
χρέους «υπάρχουν ακόμα κάποια ενδιάμεσα βήματα». Και τα ενδιάμεσα βήματα δεν είναι
άλλα από την ολοκλήρωση όλων των στόχων του προγράμματος. «Έχουμε την καλή θέληση
να το ολοκληρώσουμε μέχρι τον Αύγουστο του 2018. Ελπίζουμε ότι οι ελληνικές αρχές θα
συνεχίσουν την εξαιρετική δουλειά που έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια για να φέρουν σε
πέρας όλα τα μέτρα και όλους τους στόχους του προγράμματος», δήλωσε ο Σεντένο και
προσέθεσε: «Και τότε, μπορούμε να επανέλθουμε στην ιδέα της αναδιάρθρωσης του χρέους
με υπομονή. Αυτό που χρειάζονται οι θεσμοί τώρα είναι να στηρίξουν τις ελληνικές αρχές στη
διαδικασία μετά τις μεταρρυθμίσεις».

Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του ΔΝΤ, Γουίλιαμ Μάρεϊ, στην καθιερωμένη συ-
νέντευξη Τύπου ερωτήθηκε για την παραπάνω δήλωση του νέου επικεφαλής του και είπε πως
δεν υπάρχουν διαφωνίες, αλλά ξεκαθάρισε πως εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία για το χρέος
τα στελέχη του Ταμείου δεν θα μπορέσουν να εισηγηθούν στο Εκτελεστικό Συμβούλιο την
ενεργοποίηση του «επί της αρχής» προγράμματος. «Θέλω να τονίσω πως στο θέμα της ελά-
φρυνσης του χρέους έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο από το 2015. Και σαφώς, ενώ δεν
έχουν γεφυρωθεί όλες οι διαφορές, πιστεύουμε ότι υπάρχει το περιθώριο για κάτι τέτοιο.
Και από τη δική μας πλευρά, είμαστε αποφασισμένοι να συνεργαστούμε με τους εταίρους
μας για να επιτύχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα που θα μειώσει με αξιόπιστο τρόπο το χρέος
της Ελλάδος, ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει». n

Εξαγορές σε λιμάνια και logistics
φέρνει ο Νέος Δρόμος του Μεταξιού

Σε εξαγορές λιμανιών και εταιρειών απο-
θήκευσης και μεταφορών προχωρούν Κι-
νέζοι επιχειρηματίες στις χώρες που συμ-
μετέχουν στην εμπορική και οικονομική
πρωτοβουλία «Μία ζώνη, ένας δρόμος».

Κινεζικές εταιρείες έχουν υπερδιπλασιά-
σει τις εξαγορές στον κλάδο των logistics
– δηλαδή των μεταφορών, αποθήκευσης,
διανομών, εκτελωνισμών και άλλων δρα-
στηριοτήτων στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Από τις αρχές του 2017 έως και τον Νοέμβριο, οι εξαγορές ανήλθαν στα 32,2 δισ. δολάρια
αντί των 12,9 δισ. δολαρίων το 2016.

Η Κίνα αποκτά, πλέον, κυρίαρχο ρόλο στην παγκόσμια αγορά των logistics. Ενισχύει, πα-
ράλληλα, την παρουσία της στα λιμάνια των χωρών της πρωτοβουλίας «Μία ζώνη, ένας
δρόμος». Έχει συνάψει εννέα συμφωνίες, συνολικού ύψους 20,1 δισ. δολαρίων, από τις αρχές
του 2017 έως τον Ιούνιο.

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ ανακοίνωσε το 2013 πρώτη φορά το μεγαλόπνοο σχέ-
διό του για την αναβίωση του ιστορικού Δρόμου του Μεταξιού. Πρόκειται για την εμπορική
επανασύνδεση της Ασίας με την Ευρώπη και την Αφρική.

Από τις 36 συμφωνίες που έχουν ανακοινώσει κινεζικές εταιρείες στον κλάδο των logis-
tics την τελευταία τριετία, οι 24 αφορούν χώρες που περιλαμβάνονται στον Νέο Δρόμο του
Μεταξιού, όπως αποκαλείται διαφορετικά η πρωτοβουλία «Μία ζώνη, ένας δρόμος».

Απώτερος στόχος της παραπάνω πρωτοβουλίας, όπως ανακοίνωσε η πολιτική ηγεσία της
Κίνας πριν από έναν χρόνο, είναι να ενισχυθούν οι εμπορικές σχέσεις των χωρών μέσω έργων
υποδομών αλλά και μέσω της ενοποίησης των επίγειων και θαλάσσιων οδών.

Το Πεκίνο προγραμματίζει να επενδύσει 900 δισ. δολάρια και προτίθεται να δανείσει 8 δισ.
δολάρια σε άλλες χώρες, ώστε να αναβαθμίσουν τις υποδομές τους. Το λιμάνι του Πειραιά,
μια επένδυση της Cosco που χρονολογείται από το 2009, αποκτά κομβικό ρόλο στα σχέδια
της Κίνας για τον Νέο Δρόμο του Μεταξιού

Τον περασμένο Μάϊο, ο Σι Τζινπίνγκ είχε τονίσει την ανάγκη διασύνδεσης των επενδυτι-
κών σχεδίων που έχουν δρομολογηθεί σε διάφορες χώρες. «Σήμερα αναπτύσσεται ένα πο-
λυδιάστατο δίκτυο υποδομών», είχε δηλώσει ο Κινέζος πρόεδρος. n

Το Λονδίνο θέλει ειδική συμφωνία 
για τις εμπορικές σχέσεις με την ΕΕ

Ο βρετανός υπουργός Οικονομικών Φίλιπ Χά-
μοντ δήλωσε σήμερα ότι είναι πιθανόν η χώρα του
να θελήσει να διαπραγματευτεί μια ειδική συμφωνία
για τις μελλοντικές εμπορικές σχέσεις με την Ευρω-
παϊκή Ένωση.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στο Πεκίνο, ο
Χάμοντ τόνισε ότι αναμένει πως το Ηνωμένο Βασί-
λειο θα έχει μια εμπορική συμφωνία που δεν θα είναι
ένα «μοντέλο Καναδά», αναφερόμενος σε μια συμ-

φωνία αντίγραφο αυτής που σύναψε πέρυσι η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον Καναδά.
“Έχουμε ένα επίπεδο εμπορίου και εμπορικής ολοκλήρωσης με την ‘Ένωση των 27 που

είναι διαφορετικό με την κατάσταση οποιουδήποτε εμπορικού εταίρου με τον οποίο η ΕΕ έχει
κάνει εμπορική συμφωνία πρωτύτερα”, δήλωσε ο Χάμοντ στους δημοσιογράφους. «Συνε-
πώς, είναι πιθανόν ότι θα θέλουμε να διαπραγματευτούμε συγκεκριμένες συμφωνίες, ειδικές
συμφωνίες», πρόσθεσε.

«Αναμένω λοιπόν ότι θα αναπτύξουμε κάτι που δεν είναι ούτε το μοντέλο του Καναδά
ούτε το μοντέλο του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), αλλά κάτι που βασίζεται στη
δύναμη της υπάρχουσας σχέσης μας».

Οι διαπραγματεύσεις για το Brexit αποτελούν ένα ανησυχητικό ζήτημα για την παγκό-
σμια οικονομία, καθώς οι αγορές φοβούνται ότι η παρατεταμένη αβεβαιότητα θα πλήξει το
παγκόσμιο εμπόριο και την ανάπτυξη.

Μία μεταβατική περίοδος θεωρείται κρίσιμη για τους επενδυτές και τις επιχειρήσεις που
ανησυχούν ότι συνέπειες του Brexit θα αναστατώσουν τις εμπορικές ροές και θα προκαλέ-
σουν χάος μέσω των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Η επίσκεψη του Χάμοντ στην Κίνα είναι το τελευταίο κεφάλαιο στις μακρόχρονες οικο-
νομικές συνομιλίες μεταξύ των δύο κρατών, οι οποίες τώρα έχουν νέα σημασία για τη Βρε-
τανία που προσπαθεί να επαναπροσδιοριστεί ως μια παγκόσμια εμπορική χώρα μετά την
αποχώρησή της από την ΕΕ το 2019.

Η Κίνα είναι μία από τις χώρες με τις οποίες η Βρετανία ελπίζει να υπογράψει μια συμ-
φωνία ελεύθερου εμπορίου μόλις αποχωρήσει από την ΕΕ. Το Λονδίνο και το Πεκίνο επι-
θυμούν να δείξουν ότι η αποχώρηση της Βρετανίας από την ευρωπαϊκή οικογένεια δεν θα
επηρεάσει τους δεσμούς τους. n
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ KAI EΠIΣTHMH

Στις 7 Δεκεμβρίου 2017,
κατά τη διάρκεια του Ευ-
ρωπαϊκού Φόρουμ Πολιτι-
σμού στο Μιλάνο,  στην
παρουσία και Κύπριου εκ-
προσώπου εγκαινιάστηκε
το Ευρωπαϊκό Έτος Πολι-
τιστικής Κληρονομιάς
2018 (European year of
cultural heritage 2018)
από τον Ευρωπαίο Επί-

τροπο Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού
κ. Tibor Navracsics στην παρουσία του Προέδρου του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Antonio Tajani. Είναι η πρώτη
φορά που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφιερώνει έτος στην πολι-
τιστική κληρονομιά, γεγονός το οποίο υποδηλώνει τη ση-

μασία που αποδίδεται στον πολιτισμό, σε πανευρωπαϊκό επί-
πεδο. Ο Πολιτισμός πλέον θεσμοθετείται και εκλαμβάνεται
ως ξεχωριστός τομέας, με στόχο την κοινωνική συνοχή, την
ισότητα, την αποδοχή των μειονοτήτων και της διαφορετι-
κότητας, για ένα καλύτερο μέλλον, που θα στηρίζεται στο
παρελθόν μας, το οποίο πρωτίστως οφείλουμε να προστα-
τεύσουμε. Ζητούμενο είναι η δημιουργία στρατηγικής από
τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Πολιτισμό,
και η οικονομική ενίσχυση, με απώτερο σκοπό τη διατήρηση
και ανάδειξη της κληρονομιάς του κάθε κράτους μέλους, που
όμως είναι και κοινή μας κληρονομιά και αποτελεί τη βάση
πάνω στην οποία αναπτύχθηκε ο Ευρωπαϊκός πολιτισμός εν
γένει. 

Τον ρόλο των Εθνικών Συντονιστών για την Κύπρο, για
τη διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κλη-
ρονομιάς 2018 και την προώθηση της σχετικής στρατηγικής,

έχουν αναλάβει η Διευθύντρια του Τμήματος Αρχαιοτήτων
και ο Διευθυντής των Πολιτιστικών Υπηρεσιών, με τη συμ-
βολή του Γραφείου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων. 

Ο Πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου σε ομιλία του τόνισε
την τεράστια αξία του Πολιτισμού για την επίλυση των σο-
βαρών κοινωνικών, αλλά και οικονομικών προβλημάτων,
καθώς και την ανάγκη να διατηρήσουμε τόσο την υλική όσο
και την άυλη κληρονομιά μας, αλλά και τις ευρωπαϊκές
γλώσσες, ώστε να διασφαλιστεί το μέλλον της Ευρώπης. Ση-
μειώνεται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία εκπροσωπήθηκε από
τη Διευθύντρια του Τμήματος Αρχαιοτήτων Δρ. Μαρίνα Σο-
λομίδου-Ιερωνυμίδου και την Αρχαιολογική Λειτουργό Δρ.
Ανθή Καλδέλη. Εντός των επόμενων ημερών θα ανακοινω-
θούν συγκεκριμένες εκδηλώσεις και δράσεις που θα προ-
ωθηθούν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής
Κληρονομιάς 2018 στην Κύπρο. n

Έναρξη Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018, Μιλάνο

Ολοκληρώθηκε η ανασκαφική έρευνα του 2017 στην
τοποθεσία Σκαλιά της Κισσόνεργας της Πάφου, στην
οποία ερευνούνται τα κατάλοιπα ενός οικισμού της
εποχής του Χαλκού από αποστολή του Πανεπιστημίου
του Manchester, υπό τη διεύθυνση της δρος Lindy
Crewe, διευθύντριας του Αμερικάνικου Ινστιτούτου
Αρχαιολογικών Ερευνών στη Λευκωσία (CAARI). Ο
χώρος βρισκόταν σε χρήση τόσο κατά την Ύστερη
Χαλκολιθική περίοδο, πριν το 2500 π.Χ., όσο και κατά

ένα μεγάλο μέρος της εποχής του Χαλκού, μέχρι το 1600 π.Χ., οπότε και εγκαταλείφθηκε.
Φέτος συνεχίστηκε η αποκάλυψη των καταλοίπων της τελευταίας φάσης χρήσης του οι-

κισμού και εντοπίστηκαν κατάλοιπα παλαιότερης φάσης, που χρονολογούνται στη Χαλκο-
λιθική περίοδο. Πρόκειται για χώρο νεκροταφείου, όπως μαρτυρούν τέσσερις λακκοειδείς
τάφοι.  Νοτιότερα, αποκαλύφθηκε σύμπλεγμα κτισμάτων που χρονολογούνται στην Με-
σοκυπριακή ΙΙΙ-Υστεροκυπριακή ΙΑ1 περίοδο. Τα κτίσματα της τελευταίας φάσης, εκτεί-
νονται σε περισσότερα από 1,200 τετραγωνικά μέτρα και ήταν αφιερωμένα σε εργαστηρια-
κές χρήσεις όπως κατασκευή μπύρας και παρασκευή μεγάλων ποσοτήτων φαγητού, καθώς
και κλώσιμο νημάτων και άλεσμα δημητριακών. Το σύμπλεγμα είχε κατασκευαστεί πιθανό-
τατα από το σύνολο της κοινότητας, πάνω στα ερείπια κτισμάτων πρωιμότερης φάσης της
εποχής του Χαλκού. Στον ασυνήθιστα μεγάλο αυτό χώρο πιθανόν να γίνονταν συγκεντρώ-
σεις ή κάποια άλλη άγνωστη δραστηριότητα. 

Δύο μακροί παράλληλοι τοίχοι, που φαίνονται στο πάνω και το κάτω μέρος της Εικόνας
1 φαίνεται να ορίζουν έναν χώρο, στο εσωτερικό του οποίου βρέθηκαν κατάλοιπα τοίχων και
οροφής που κατάρρευσαν, οπότε ο χώρος ήταν μάλλον στεγασμένος. 

Κοντά στον τοίχο αποκαλύφθηκε μια αλληλουχία δύο δαπέδων και πάνω από το ανώτερο
δάπεδο βρέθηκε το πάνω μέρος ενός πήλινου ειδωλίου. Πρόκειται για ασυνήθιστου τύπου
ειδώλιο, πιθανότατα της Μέσης Εποχής του Χαλκού. Ο ρυθμός διακόσμησης αυτού του ει-
δωλίου, ιθαγενής στην Κισόνεργα, αποτελείται από εμπίεστους κύκλους με στιγμή στο κέν-
τρο και παράλληλες ευθείες που περιβάλλουν σειρά στιγμών. Η μορφή έχει τρυπημένα αυτιά
και φέρει ένα σύνθετο κάλυμμα στο κεφάλι.

Αναμένεται ότι η μελλοντική ανασκαφική έρευνα θα αποκαλύψει στοιχεία σχετικά με τον
χαρακτήρα των εγκαταστάσεων αυτών και των δραστηριοτήτων που εξυπηρετούσαν και
γιατί υπήρχαν εδώ τόσο πολλές εγκαταστάσεις φωτιάς. n

Σημαντικά τα ευρήματα ανασκαφών
στην τοποθεσία Σκαλιά Κισσόνεργας

Στις 12 Δεκεμβρίου πραγματοποι-
ήθηκε στο Παρίσι η Σύνοδος για το
Κλίμα «One Planet Summit”, μετά από
πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου
Εμμανουέλ Μακρόν,  με συνδιοργανω-
τές τον ΄Ομιλο της Παγκόσμιας Τράπε-
ζας, τον οποίο εκπροσωπούσε ο Πρό-
εδρος του Ομίλου Jim Yong Kim και
τον  OHE με  τη συμμετοχή του Γενικού
Γραμματέα Αντόνιο Γκουτέρες. 

Ο Πρόεδρος Μακρόν ανέλαβε τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία μετά την ανακοίνωση του
Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την απόσυρση των ΗΠΑ από τη  συμφωνία του
Παρισιού του 2015 για την αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη. 

Στη σύνοδο του Παρισιού συμμετείχαν δεκάδες αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων με
στόχο να δώσουν ώθηση στη χρηματοδότηση της εκστρατείας για την αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής μετά την υπογραφή της συμφωνίας του Παρισιού το 2015. Την Κύπρο
εκπροσώπησε εκ μέρους του Προέδρου Αναστασιάδη ο Υπουργός Γεωργίας, Γεωργικής Ανά-
πτυξης και Περιβάλλοντος Νίκος Κουγιάλης. 

Μετά το τέλος των εργασιών της Συνόδου αναγγέλθηκε μια πρώτη πρωτοβουλία από τον
Όμιλο της Παγκόσμιας Τράπεζας στα πλαίσια της οποίας η παγκόσμια διοίκηση των Δη-
μάρχων του Ομίλου αποφάσισε την παροχή τεχνικής και οικονομικής βοήθειας σε 125 πό-
λεις  ανά το παγκόσμιο, οι οποίες ασχολούνται με προγράμματα δράσης για το κλίμα. 
Πρόκειται  για επένδυση 4,5 δις δολαρίων από  την Παγκόσμια Τράπεζα η οποία θα δώσει
στις πόλεις αυτές τη χρηματοδότηση που απαιτείται για την εφαρμογή βιώσιμων πρωτο-
βουλιών. n

Η Παγκόσμια Τράπεζα θα επιχορηγήσει   
πρωτοβουλίες για την κλιματική αλλαγή 

Με την ευκαιρία των επερχόμενων γιορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς,
ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, στην προσπάθεια του να βοηθήσει ώστε το κατανα-
λωτικό κοινό να απολαύσει τις χαρμόσυνες αυτές μέρες χωρίς οποιαδήποτε προβλήματα,
προτρέπει: 

• Τους καταναλωτές, όπως προτού αποφασίσουν για το πού θα επιλέξουν να περάσουν τα
ρεβεγιόν τους, να ενημερώνονται εκ των προτέρων τόσο για την τιμή χρέωσης και τι περι-
λαμβάνεται σε αυτή όσο και το περιεχόμενο του προγράμματος, για αποφυγή εκ των υστέ-
ρων παρεξηγήσεων, παραπόνων και δυσάρεστων συνεπειών. 

• Τους επιχειρηματίες ξενοδοχείων και κέντρων αναψυχής, οι οποίοι προτίθενται να δια-
φοροποιήσουν τις τιμές τους λόγω ειδικών γιορταστικών μενού και προγραμμάτων, όπως
υποβάλουν στον Οργανισμό έγκαιρα για έγκριση τα μενού και προγράμματα τους, με τις
αντίστοιχες τιμές και ακολούθως να τα γνωστοποιήσουν. 

Το Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού είναι στη διά-
θεση του κοινού για οποιαδήποτε διευκρίνιση στο τηλέφωνο 22691100. 

Ο ΚΟΤ εύχεται σε όλους Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο τον καινούργιο χρόνο. n

Προτροπές ΚΟΤ για τη γιορτινή περίοδο

Την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου τελέστηκαν τα εγκαίνια
της Ακαδημίας Σωφρονιστικών Υπαλλήλων, που
στόχο έχει τον εκσυγχρονισμό του σωφρονιστικού
ιδρύματος στον τόπο μας,   ώστε οι Φυλακές να λει-
τουργούν  με βασική αρχή την καλλιέργεια της προ-
σωπικότητας των κρατουμένων  και την προετοιμα-
σία τους για ομαλή ένταξη στην κοινωνία.   

Όπως ανάφερε στα εγκαίνια ο  Υπουργός Δικαιο-
σύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνάς Νικολάου  πρόκειται για καινοτόμο θεσμό για τα κυ-
πριακά δεδομένα, ο οποίος παρέχει πρόσθετη εκπαίδευση στους δεσμοφύλακες και στόχος
του υπουργείου είναι η αλλαγή της κουλτούρας του ιδρύματος και  η αποτελεσματική και ίση
μεταχείριση στην αντιμετώπιση των κρατουμένων που εντάσσονται στην αναμόρφωση και
τον εκσυγχρονισμό του σωφρονιστικού συστήματος της Κύπρου. 

Στα πλαίσια αυτά εντάσσεται ο  εκσυγχρονισμός  του νομοθετι8κού  πλαισίου των Φυ-
λακών και η εφαρμογή νέων προγραμμάτων σωφρονισμού, οι βελτιώσεις των συνθηκών
διαβίωσης των κρατουμένων με προσφορά δημιουργικής παραμονής, ψυχαγωγίας και φρον-
τίδας. Θα συνεχισθούν τα  προγράμματα απεξάρτησης από τα ναρκωτικά. 

Τονίστηκε ότι με τις μεταρρυθμίσεις που διενεργούνται ή προγραμματίζονται οι Φυλακές
αφήνουν πίσω την περίοδο της καταπίεσης και της επιλεκτικής μεταχείρισης των κρατου-
μένων και εισέρχονται σε μια νέα εποχή όπου η ανθρωποκεντρική αντιμετώπιση και οι ευ-
καιρίες επανένταξης αποτελούν τον κύριο άξονα της σωφρονιστικής πολιτικής. n

Στόχος της Ακαδημίας Σωφρονιστικών Υπαλλήλων 
ο εκσυγχρονισμός του σωφρονιστικού ιδρύματος 



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

Για τους βιβλιόφιλους
Διάβασμα για τις γιορτές
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
Μιχαηλ Μπουλγκακοφ
Η Λευκή Φρουρά
Μετάφραση Ελένη Μπακοπούλου. Εκδόσεις
Ερατώ, 2017, σελ. 540, τιμή 20,14 ευρώ

Στο επίκεντρο της επικής αυτής αφήγησης
βρίσκεται η
αξιότιμη οικο-
γένεια Τουρμ-
πίν, η οποία
έχει τις ρίζες
της στα βιβλία
και στον πολι-
τισμό. Μέσα
από την αφή-
γηση της ζωής
των μελών της
συγκροτείται
σιγά σιγά μια
ο λ ο κ λ η ρ ω -
μένη εικόνα

των οικονομικών, πολιτικών, στρατιωτικών
και κοινωνικών, και βασικά εμφύλιων συγ-
κρούσεων που λαμβάνουν χώρα στην Ου-
κρανία του 1918. Πρόκειται για το πρώτο
μυθιστόρημα του Μιχαήλ Μπουλγκάκωφ,
γραμμένο το 1923-1924, και είναι ένα μυθι-
στόρημα κατ’ εξοχήν αυτοβιογραφικό. Σχε-
δόν κάθε χαρακτήρας στη Λευκή Φρουρά
έχει ως πρότυπο ανθρώπους που βρίσκονταν
σε τροχιά γύρω από τη ζωή του συγγραφέα.

ΜΑΡΤΥΡΙΑ
γιαΝΝηΣ Μ. ΒαΡΒιΤΣιΩΤηΣ 
Όπως τα έζησα – Βιβλίο Β΄ (1981-1993)
Εκδόσεις Πατάκη, 2017, σελ. 456, τιμή 18.80
ευρώ

Το δεύτερο μέρος της πολιτικής αυτοβιο-
γραφίας του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, καλύπτει
τα γεγονότα που τοποθετούνται μεταξύ δύο
κομβικών για την Ελλάδα εκλογικών αναμε-
τρήσεων, που αμφότερες οδήγησαν σε ήττα

της Νέας Δη-
μοκρατίας. Η
άνοδος του
ΠΑΣΟΚ στην
εξουσία και η
περίφημη “δε-
καετία του
1980”. Οι πο-
λιτικές κόν-
τρες και τα
μεγάλα σκάν-
δαλα. Η
πτώση του
υπαρκτού σο-

σιαλισμού και οι συγκλονιστικές ανακατα-
τάξεις που επέφερε, ιδιαίτερα στη “γειτονιά”
μας. Η “δεξιά παρένθεση” της κυβέρνησης
Μητσοτάκη και η νέμεση του Σκοπιανού.
Και φυσικά, η επί τριάμισι συναπτά έτη θη-
τεία του συγγραφέα στο Υπουργείο Εθνικής
Άμυνας.

ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΔαφΝη οικοΝοΜου
Στο 81
Μετάφραση Αθηνά Κακούρη. Εκδόσεις Κα-
λειδοσκόπιο, 2017, σλ. 344, τιμή 17,50 ευρώ

Η μαγεία της πρώτης παιδικής ηλικίας,
όπου όλα
είναι δυνατά,
θρυμματίζεται
από τη γυμνή
πραγματικό-
τητα της με-
ταπολεμικής
Αγγλίας και
την πάλη ενός
η μ ι ά γ ρ ι ο υ
παιδιού να
αντέξει τον
εγκλεισμό της
ε σ ωτερ ι κ ή ς

σχολικής ζωής. Η ιστορία έχει φως και σκό-
τος, καθώς και ανθρώπινες σχέσεις γεμάτες
νόημα, όπως η φιλία του νέου κοριτσιού με
τον εβδομηκονταετή σερ Αλεξάντερ Φλέ-
μιγκ. Οικογένειες, άνθρωποι και τόποι πλέ-
κονται σε μιαν αφήγηση που κινείται με
άνεση ανάμεσα στην Αθήνα και στο Λον-
δίνο, με τον αναπόφευκτο καημό του χωρι-
σμού και της απώλειας, και τη διαρκή νο-
σταλγία για έναν χαμένο παράδεισο.

ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ
FRIEDRICH DURRENMATT
Ερεθίσματα
Μετάφραση Βασίλης Πατέρας. Εκδόσεις
Ροές, 2017, σελ. 192, τιμή 10 ευρώ

Ο Φρήντριχ Ντύρρενματτ υπήρξε γνω-
στός για το κριτικό, ανήσυχο και δηκτικό

πνεύμα του.
Η επιλογή
αυτή από
απόψεις, κρί-
σεις, ρήσεις
του ελβετού
σ υγ γρ αφ έ α
έγινε από τον
Daniel Keel, ο
οποίος άντ-
λησε υλικό
από το σύ-
νολο του
έργου του

(από τους 37 τόμους των απάντων του). Ο
ανθολογούμενος Ντίρενματ αποφαίνεται,
απαντά, στοχάζεται σχετικά με μια ποικιλία
θεμάτων: τον Θεό και τον κόσμο, το χρήμα
και το πνεύμα, την πολιτική και τη φιλοσο-
φία, τις διεθνείς σχέσεις, τον Ψυχρό Πόλεμο

και την πυρηνική απειλή, τη συγγραφή ως
επάγγελμα, το θέατρο και την κριτική, την
πίστη και τη γνώση, το χιούμορ και την ανε-
κτικότητα.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
NELE NEUHAUS
Ο κακός Λύκος
Μετάφραση Ιάκωβος Κοπερτί. Εκδόσεις
Κλειδάριθμος, 2017, σελ. 558, τιμή 17,70
ευρώ

Μια καλοκαιριάτικη μέρα ανασύρεται από
τον ποταμό Μάιν το κακοποιημένο πτώμα
μιας 16χρονης. Tο παράξενο είναι ότι δεν
την αναζητά κανείς. Όσο η αστυνομία

ερευνά, μια
νέα υπόθεση
έρχεται να
βαρύνει την
ατμόσφαιρα:
Η πασίγνω-
στη δημοσιο-
γράφος της
τηλεόρασης
Χάνα Χέρ-
τσμαν πέφτει
θύμα βάναυ-
σης επίθεσης.
Η Χάνα σκά-
λιζε μια σκο-

τεινή ιστορία από το παρελθόν.  Έπειτα, μία
ακόμη στυγερή δολοφονία περιπλέκει τα
πράγματα. Άραγε, συνδέονται οι τρεις υπο-
θέσεις; Όταν η αστυνόμος Πία Κίρχοφ επι-
χειρεί να ενώσει τα κομμάτια του παζλ,
σκοντάφτει σ’ ένα προπέτασμα καθωσπρε-
πισμού, κρύβει ένα ειδεχθές έγκλημα. n

Σταυρόλεξο
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Έτσι χαρακτηρίζονταν στην αρχαία Ρώμη
οι πολίτες που δεν ανήκαν σε καμιά ανα-
γνωρισμένη τάξη.
2. Το όπλο του Ηρακλή (μυθ.) – Εφεύρε
τον ανελκυστήρα ασφαλείας.
3. Μανιτάρια – Ποιοτικά … γράμματα.
4. Ο αριθμός 61 με γράμματα – Παρακινεί
– Κιτ …: γνωστή σοκολάτα.
5. Πρωτοπόρος του παγκόσμιου κινηματο-
γράφου – Η χώρα του Αιήτη (μυθ.) – Ανα-
μόρφωσε την Ιαπωνία.
6. Αντικείμενα αξίας που έθαβαν μαζί με το
νεκρό.
7. Λίμνη της Στερεάς Ελλάδας – Πόλη της Γαλλίας.
8. … Μακάρντι: ένας από τα θρυλικά «σκαθάρια» – … Στόουν: ηθοποιός.
9. Από τα επτά … δύο – Τύπος πολεμικού αεροπλάνου.
10. Μαζί – … Ντάνκαν: παλιά Αμερικανίδα χορεύτρια.
11. Ανοργάνωτο. 
ΚΑΘΕΤΑ
1. Σύνηθες φαινόμενο στη Γουϊνέα.
2. Μυθιστόρημα – Πρόθεση.
3. Επιφώνημα κεφιού – Καρλ Βίλχελμ …: Σουηδός χημικός.
4. … Τάρνερ: παλιά ηθοποιός – Όμοια … υγρά – Μπράντ …: γνωστός ηθοποιός.
5. Βιβλικό πρόσωπο – Ζώα … χωριού.
6. Οργάνωση στη ναζιστική Γερμανία – Μία από τις 12 φυλές του Ισραήλ.
7. Κατασταλτική μονάδα της Ελληνικής Αστυνομίας – Νόμισμα της Νότιας Αφρικής.
8. Βραζιλιάνος σκηνοθέτης – Ομοιόχρωμος.
9. Σπασμένη … ιτιά – Γιγάντιος.
10. Κατάληξη θηλυκών ουσιαστικών – Λέξη από σπαρτιατική φράση – Ραδιοτηλεοπτικά αρ-
χικά.
11. Βρίσκεται στην ίδια ευθεία με τη θάλασσα – Ματίλντε …: μυθιστοριογράφος.

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

Δέκα χρόνια μετά το ξέσπασμα της
κρίσης των ενυπόθηκων δανείων sub-
prime στις ΗΠΑ και εννέα χρόνια

από την κατάρρευση της Lehman Βrothers
(15.9.2008) που οδήγησε  στη μεγαλύτερη
παγκόσμια ύφεση μετά το 1929, λίγα πράγ-
ματα δείχνουν να έχουν αλλάξει στον κόσμο
του χρήματος.

Ενώ θα έπρεπε να υπάρχει ένας λογικός
σύνδεσµος ανάμεσα στην πραγματική οικο-
νομία και στις χρηματιστηριακές αξίες, τα
πράγματα μετά τη χρεοκοπία της Lehman
Brothers έδειξαν ότι ο χρηµατοπιστωτικός
κλάδος απέκτησε  σηµαντική και αυξανό-
µενη αυτονοµία.

Με τη δηµιουργία πολυσύνθετων προϊόν-
των µια εικονική πραγµατικότητα αξιών ξε-
περνά σήμερα πάνω από 10 φορές το  παγ-
κόσµιο ΑΕΠ, καθώς περί τα 800 τρισ. δολά-
ρια «παίζονται» στις αγορές παραγώγων,
ενώ µόνο τα 90 τρισ. δολάρια αφορούν συ-
ναλλαγές εντός των οργανωμένων αγορών,
επηρεάζοντας όµως παράλληλα την πορεία
των οικονοµιών, καθώς οι αγορές έχουν
πλέον την ιδιότητα όχι απλώς να αποτιµούν
αλλά και να σχεδιάζουν τις μελλοντικές
αξίες.
Ανισορροπίες

Η κατάρρευση της Lehman και η επακό-
λουθη οικονομική κρίση ήταν το σύμπτωμα
των διογκωμένων χρεών, των παγκόσμιων
ανισορροπιών, της υπερβολικής ισχύος του
χρηματοοικονομικού τομέα και της συρρί-
κνωσης του κοινωνικού κράτους, που στή-
ριξαν ένα οικονομικό μοντέλο κατανάλωσης
που βασίστηκε στον δανεισμό, υποστηρί-
ζουν οι αναλυτές, σημειώνοντας πως δεν
αποτελεί έκπληξη ότι λίγα έχουν αλλάξει
από τότε.

Από το 2007 το σύνολο του χρέους ιδιωτι-

κού και δημόσιου τομέα αυξήθηκε μάλιστα
αντί να μειωθεί, με τον υψηλότερο δημόσιο
δανεισμό να αντισταθμίζει τη μείωση του
χρέους των επιχειρήσεων και των νοικοκυ-
ριών.

Χαρακτηριστικά από την κατάρρευση της
Lehman το παγκόσμιο χρέος έχει αυξηθεί
κατά 75 τρισ. δολάρια (66,3 τρισ. ευρώ),
στην πραγματικότητα η παγκόσμια οικονο-
μία χρησιμοποίησε τη μελλοντική ανάπτυξη
ως ενέχυρο, καθώς ουσιαστικά δανειστή-
καμε από το μέλλον υποστηρίζουν οι αναλυ-
τές, εκτιμώντας πως το χρέος αντικατέστησε
την παραγωγικότητα μαζί με έναν άνευ προ-
ηγουμένου όγκο «δωρεάν χρήματος» από τις
κεντρικές τράπεζες που έφθασε τα 15 τρισ.

δολάρια. Εξάλλου μόνο οι 50 κορυφαίες κεν-
τρικές τράπεζες του κόσμου μείωσαν τα επι-
τόκιά τους μετά την κρίση του 2008 περισ-
σότερες από 700 φορές.
Ανίερη τριάδα

Τραπεζικά ιδρύματα, πολιτικοί και κεντρι-
κές τράπεζες έχουν συστήσει μιαν ανίερη
τριάδα, στο πλαίσιο της οποίας καθένα από
τα μέλη εξαρτάται από τα υπόλοιπα για να
διατηρήσει την εξουσία του.

Οι οριακές μειώσεις στις παγκόσμιες ανι-
σορροπίες στο εμπόριο και στις κεφαλαιακές
ροές είναι το αποτέλεσμα χαμηλότερης ανά-
πτυξης και όχι μεταρρυθμιστικών προσπα-
θειών. Ο χρηματοοικονομικός τομέας έχει
δημιουργηθεί για να στηρίζει την πραγμα-
τική οικονομία. Αλλά με τα χρόνια οι συ-
ναλλαγές των αξιώσεων αυτών έχουν γίνει
οι ίδιες πιο επικερδείς, οδηγώντας σε μια δυ-
σανάλογη αύξηση στα επίπεδα της χρημα-
τοοικονομικής δραστηριότητας έναντι
αυτής των πραγματικών επιχειρήσεων, ανέ-
φεραν ορισμένοι αναλυτές.

Εν τω μεταξύ οι «πολύ μεγάλες για να κα-
ταρρεύσουν τράπεζες» έχουν γίνει ακόμα με-
γαλύτερες. Οι πρωτοβουλίες, όπως οι οίκοι
εκκαθάρισης για τα παράγωγα, έχουν δημι-
ουργήσει πολύπλοκες διασυνδέσεις και νέα
συστημικά ρίσκα.

Αν δεν σταθεροποιούνταν το χρηματοπι-
στωτικό σύστημα, υπήρχε μεγάλη πιθανό-
τητα να πάμε σε ύφεση όπως αυτή της δε-
καετίας του 1930, ανέφερε πάντως σε συ-
νέντευξή του στην «USA Today» με αφορμή
την έκδοση των απομνημονευμάτων του ο
πρώην πρόεδρος της Federal Reserve Μπεν
Μπερνάνκι, σημειώνοντας πως τότε θα
έπρεπε περισσότερα στελέχη να πάνε στη
φυλακή για τις πράξεις τους.

Η «φούσκα» στην αγορά ακινήτων δεν θα

οδηγούσε στην κρίση του 2008 αν δεν
υπήρχε υπερβολική μόχλευση, υποστήριξε
πάντως ο τότε πρόεδρος της Fed  Αλαν
Γκρίνσπαν.  
«Τι πήγε στραβά»

Οι οικονομολόγοι πάντως, εξετάζοντας το
«τι πήγε στραβά» τότε, εντόπισαν ορισμέ-
νους βασικούς παράγοντες για την κρίση
που έφερε η κατάρρευση της Lehman Βroth-
ers. Τη δεκαετία πριν από την κρίση δημι-
ουργήθηκε μια επίπλαστη αίσθηση γρήγο-
ρου πλουτισμού.

Τρεις κινήσεις του επικεφαλής της Fed επί
18 χρόνια Αλαν Γκρίνσπαν έφεραν πιο κοντά
την κρίση: το 1998 έδωσε τη δυνατότητα
στις εμπορικές τράπεζες να δρουν και ως
χρηματιστές, το 2000 είχαμε την απελευθέ-
ρωση των σύνθετων παραγώγων (CDS,
CDΟ, CΜΒS κ.ά.), ενώ μετά τις 11.9.2001 τα
επιτόκια παρέμειναν σε χαμηλά επίπεδα, με
αποτέλεσμα η υπερβάλλουσα ρευστότητα
να ψάχνει να βρει εναλλακτικούς τρόπους
υψηλής απόδοσης.

Η αλλαγή δραστηριοτήτων στις τράπεζες
επέτρεψε τις τιτλοποιήσεις, την ίδια ώρα που
οι οργανισμοί πιστοληπτικής αξιολόγησης
παρείχαν υψηλούς βαθμούς φερεγγυότητας
προσφέροντας τα απαραίτητα πιστοποιητικά
ώστε να μπορούν να πουλήσουν τα τοξικά
ομόλογα. Οι Αρχές άφησαν επίσης να οδη-
γηθεί σε χρεοκοπία η Lehman επιφέροντας
συστημικό κίνδυνο που επιτάχυνε την
ύφεση. Τέλος, η απληστία όλων: των επεν-
δυτών, των τραπεζών και των στελεχών
τους, των hedge funds, των private funds
αλλά και όλων όσοι δανείστηκαν περισσό-
τερα από όσα μπορούσαν να αποπληρώ-
σουν. n

Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ

Πόσο άλλαξε ο κόσμος του χρήματος μετά την κρίση Lehman του 2008
Τραπεζικά ιδρύματα, πολιτικοί και κεντρικές τράπεζες έχουν συστήσει μια ανίερη τριάδα, στο πλαίσιο της οποίας
καθένα από τα μέλη εξαρτάται από τα υπόλοιπα για να διατηρήσει την εξουσία του.

Από την κατάρρευση της Lehman Βrothers το
2008 το παγκόσμιο χρέος έχει αυξηθεί κατά 75
τρισ. δολάρια (66,3 τρισ. ευρώ). στην πραγματι-
κότητα η παγκόσμια οικονομία χρησιμοποίησε
τη μελλοντική ανάπτυξη ως ενέχυρο, καθώς ου-
σιαστικά δανειστήκαμε από το μέλλον.

Το Τμήμα Δασών θα διοργανώσει πρό-
γραμμα εκπαίδευσης ομάδας 15 ατό-
μων με τίτλο «Επαγγελματική κατάρ-

τιση στη δασοπυρόσβεση» στο Δασικό Κο-
λέγιο στον Πρόδρομο ή στις εγκαταστάσεις
του Δασικού Σταθμού Πολεμιδιών στη Λε-
μεσό, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες που
θα επικρατούν. Η εκπαίδευση θα διεξαχθεί
την περίοδο από 12/02/2018 μέχρι
19/02/2018 (το Σαββατοκύριακο δεν συμπε-

ριλαμβάνεται).
Το πρόγραμμα θα είναι διάρκειας έξι (6)

εργάσιμων ημερών με πέντε ημέρες θεωρη-
τική εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση και
μία ημέρα για εξετάσεις (θεωρία και πρα-
κτική). Οι ώρες εκπαίδευσης θα είναι καθη-
μερινά από 8:15 μέχρι 14:45.

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι
επιτυχόντες θα αποκτήσουν Πιστοποιητικό
«Επαγγελματικής Κατάρτισης στη Δασοπυ-

ρόσβεση». Το Πιστοποιητικό αυτό θα είναι
ένα από τα απαραίτητα προσόντα που πρέ-
πει να κατέχει κάποιος για να μπορεί να υπο-
βάλει αίτηση για πρόσληψη στο σώμα δασο-
πυροσβεστών του Τμήματος Δασών. Η διάρ-
κεια ισχύος του Πιστοποιητικού αυτού θα
είναι τρία (3) χρόνια.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώ-
σουν αίτηση συμμετοχής. Έντυπα των αιτή-
σεων μπορούν να εξασφαλισθούν από την

ιστοσελίδα του Τμήματος Δασών
http://www.moa.gov.cy/moa/fd/fd.nsf ή από
τους κατά τόπους Δασικούς Σταθμούς.

Θα υπάρχει δυνατότητα διαμονής στο Δα-
σικό Κολέγιο. Τα τέλη χρέωσης για διαμονή
είναι €18 και δεν συμπεριλαμβάνονται στο
κόστος συμμετοχής.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέ-
φωνα: 22403700, 22403751, 22403708. n

Πρόγραμμα Επαγγελματικής κατάρτισης στη δασοπυρόσβεση από το Τμήμα Δασών
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Γκέλαρε… η ΑΕΚ! Η Ανόρθωση την έπιασε στην κο-
ρυφή και οι μνηστήρες Απόλλων και ΑΠΟΕΛ καρα-
δοκούν.

Η ΑΕΚ Λάρνακας δεν κατάφερε να πετύχει τη νίκη επί
του Ερμή Αραδίππου (1-1) και να συνεχίσει για τέταρτη συ-
νεχόμενη αγωνιστική να είναι μόνη στην κορυφή του βαθ-
μολογικού πίνακα. Η ομάδα του Ιμανόλ Ιντιάκεθ αναδείχ-
θηκε ισόπαλη 1-1 με τον Ερμή Αραδίππου στο ‘ΑΕΚ Αρένα’
στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής.

Η Ανόρθωση κέρδισε εκτός έδρας τον Άρη με 2-0 και
τώρα μοιράζεται την κορυφή με την ΑΕΚ με 36 βαθμούς.

Ο Απόλλωνας, σε ρυθμό προπόνησης συνέτριψε στο Τσί-
ρειο τον Ολυμπιακό με 5-0 και πέρασε στην 3η θέση με 31
βαθμούς και μάλιστα με τρεις αγώνες λιγότερους από τους
πρωτοπόρους ΑΕΚ και Ανόρθωση.

Ίδρωσε, αλλά κέρδισε ο ΑΠΟΕΛ τη Νέα Σαλαμίνα στο
ΓΣΠ με 2-1 και παρέμεινε στην 4η θέση με 30 βαθμούς και με
δύο αγώνες λιγότερους από τους πρωτοπορους.

Στην 5η θέση και μόνη εξακολουθεί να είναι η ΑΕΛ που
έφερε οδυνηρή ισοπαλία (0-0) με τη Δόξα Κατωκοπιάς στο
Μακάρειο Στάδιο. Η ομάδα της Λεμεσού έχει 28 βαθμούς και
με ένα αγώνα λιγότερο από την ΑΕΚ και Ανόρθωση.

Στο Δασάκι ο Εθνικός και η Ομόνοια έμειναν στην ισο-
παλία 2-2, αποτέλεσμα που διαμορφώθηκε από το πρώτο
ημίχρονο. Χρυσάφι ο βαθμός για τον Εθνικό, που είναι μόνος
στον πυθμένα του βαθμολογικού πίνακα με 7 βαθμούς, οδυ-
νηρό το αποτέλεσμα για τους πράσινους που παρέμειναν
στην 8η θέση με 20 βαθμούς.

Η Αλκή Ορόκλινης κέρδισε την Πάφο με 2-1 και βελτίωσε
σημαντικά τη βαθμολογική της θέση. Ήταν η Πάφος που
προηγήθηκε στο σκορ, όμως οι γηπεδούχοι βρήκαν τον
τρόπο και με πρωταγωνιστή τον Φαμπρίτσιο πήρε ένα ση-
μαντικό τρίποντο.

Το πρωτάθλημα συνεχίζεται και σήμερα, Τετάρτη 20 Δε-
κεμβρίου, θα έχουμε το με-
γάλο ντέρμπι μεταξύ της
Ανόρθωσης και του ΑΠΟΕΛ.
Την ίδια μέρα θα διεξαχθούν
άλλοι δύο αγώνες και είναι
αυτός του Ολυμπιακού στο
Μακάρειο Στάδιο με τον
Εθνικό Άχνας και στο Τσί-
ρειο το άλλο μεγάλο ντέρμπι
μεταξύ της ΑΕΛ και της
ΑΕΚ.

Την Πέμπτη, η Νέα Σαλαμίνα θα φιλοξενήσει τη Δόξα στο
‘Αμμόχωστος’, στο Τσίρειο θα έχουμε το Άρης - Αλκή, στο
ΓΣΠ ο Ερμής θα έχει για αντίπαλό του τον Απόλλωνα και
τέλος στο ΓΣΠ η Ομόνοια θα φιλοξενήσει στο ΓΣΠ την
Πάφο.

Πολύ δύσκολη και συναρπαστική αναμένεται η 17η αγω-
νιστική τόσο για τις ομάδες που διεκδικούν τον τίτλο, όσο
και για τις ομάδες που παλεύουν για να αποφύγουν τη δια-
βάθμιση.

Το πρωτάθλημα θα διακοπεί στη συνέχεια λόγω των εορ-
τών των Χριστουγέννων και θα επαναρχίσει (18η αγωνι-
στική) την Τρίτη και Τετάρτη 2 και 3 Ιανουαρίου 2018. Σ’
αυτή την αγωνιστική ξεχωρίζει το Λεμεσιανό ντέρμπι μεταξύ
του Απόλλωνα και της ΑΕΛ.\

Αναλυτικά, την Τρίτη 2 Ιανουαρίου θα διεξαχθούν τα παι-
χνίδια, Δόξα – Ανόρθωση, Εθνικός – Ερμής και Αλκή – Ομό-
νοια. Την Τετάρτη 3 Ιανουαρίου, ΑΠΟΕΛ – Άρης, Απόλλων
– ΑΕΛ, Πάφος – Ολυμπιακός και ΑΕΚ  - Νέα Σαλαμίνα.

Να θυμίσουμε ότι η προσοχή των περισσοτέρων ομάδων
έχει στραφεί στην μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου…
Τη ‘δάγκωσε’ ο Ερμής

Γκέλα… εκτός προγράμματος για την ΑΕΚ. Η ομάδα της
Λάρνακας τα βρήκε μπαστούνια απέναντι στο ψυχωμένο και
παθιασμένο Ερμή, παραχωρώντας ισοπαλία 1-1 μέσα στο
‘Αρένα’. Ένα αποτέλεσμα που θεωρείται πισωγύρισμα για την
ΑΕΚ, η οποία πλέον απέκτησε συγκάτοικο στην κορυφή, την
Ανόρθωση, Η ομάδα της Αραδίππου πήρε το θετικό αποτέ-
λεσμα χάρη στην πολύ καλή εμφάνιση που πραγματοποίησε
στο δεύτερο μέρος. Μοιραίος για την ΑΕΚ ο Ιβάν Τρισκόφ-

σκι, ο οποίος αστόχησε από
τα έντεκα βήματα.
Η ‘Κυρία’ πήρε το τρί-
ποντο και.. περιμένει τον
ΑΠΟΕΛ

Τη δέκατη της νίκη στο
φετινό πρωτάθλημα πανη-
γύρισε η Ανόρθωση απέ-
ναντι στον Άρη (2-0). Για
ακόμη μια φορά οι παίκτες
της ‘Κυρίας’ κτύπησαν στο
φινάλε της αναμέτρησης
και κατάφεραν με δύο Βρα-

ζιλιάνικα τέρματα, να πάρουν ένα πολύ σημαντικό τρίποντο
ενόψει και του επερχόμενου ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ.

Το σημερινό παιχνίδι κρίνεται εξαιρετικά σημαντικό για
την ‘Κυρία’ μιας και αν καταφέρει μέσα στην έδρα της και
κερδίσει τον ΑΠΟΕΛ, για δεύτερη φορά φέτος, θα αποκτή-
σει ακόμη μεγαλύτερη δυναμική ενόψει και της συνέχειας.
Ταυτόχρονα δεν αποκλείεται να περάσει και μόνη πρώτη στο
βαθμολογικό πίνακα. Πάνε χρόνια να δώσει η Ανόρθωση
ένα τόσο σημαντικό αγώνα στα μέρα του πρωταθλήματος
και τυχόν επιτυχία θα της δώσει την ευκαιρία να βρει διπλά
και τριπλά κερδισμένη.
Επίδειξη… δύναμης

Αυτό που περιμέναμε και περίμεναν και οι περισσότεροι
να γίνει, έγινε στο Τσίρειο. Ο Απόλλωνας έκανε επίδειξη δύ-
ναμης στον Ολυμπιακό, τον… καθάρισε με 5-0 και έδωσε
συνέχεια στις επιτυχίες. Το αποτέλεσμα αυτό είχε ως συνέ-
πεια ο Απόλλωνας να μειώσει τη διαφορά από την κορυφή
στους πέντε βαθμούς, ενώ στο πρόγραμμά του υπάρχουν και
τρία εξ αναβολής παιχνίδια. Έτσι με τα φρένα σπασμένα το
‘τρένο’ του Απόλλωνα συνεχίζει την εκπληκτική πορεία του
στο φετινό πρωτάθλημα. Επόμενος αντίπαλός του είναι ο
Ερμής Αραδίππου στη Λάρνακα.
Έφθασε η ώρα να δείξει… πυγμή ο ΑΠΟΕΛ

Άμεση στροφή στο πολύ σημαντικό ντέρμπι που ακολου-
θεί με την Ανόρθωση σήμερα Τετάρτη στο ‘Αντώνης Παπα-
δόπουλος’ έκαναν στον ΑΠΟΕΛ μετά την ολοκλήρωση του
νικηφόρου αγώνα με τη Νέα Σαλαμίνα (2-1) στο ΓΣΠ. Πρό-
κειται για ένα κομβικό παιχνίδι, στο οποίο οι γαλαζοκίτρινοι
έχουν την ευκαιρία να ψαλιδίσουν σε τρεις βαθμούς τη δια-
φορά από τον αντίπαλό τους και ταυτόχρονα να δημιουρ-
γήσουν τις προϋποθέσεις για κατάληψη της κορυφής στο
αμέσως επόμενο διάστημα. Οι δυσκολίες της αναμέτρησης
είναι δεδομένες απέναντι στο σκληροτράχηλο και αήττητο
συγκρότημα του Βαρωσιού, το οποίο δείχνει να είναι ιδιαί-
τερα δυνατό στην έδρα του. Φυσικά το αποτέλεσμα του
αγώνα δεν θα… ανακηρύξει πρωταθλητή, αλλά είναι σαφώς
ένα κομβικό παιχνίδι για τον ΑΠΟΕΛ, που θέλει όσο ποτέ να
αδράξει την ευκαιρία και να μειώσει τη διαφορά από την
Ανόρθωση, αλλά και να μην επιτρέψει στη ‘Μεγάλη Κυρία’
να αποκτήσει ακόμη περισσότερη δυναμική σ’ αυτή την κρί-
σιμη καμπή του πρωταθλήματος.
Άργησε να πάρει στροφές και το… πλήρωσε η ΑΕΛ

Είχαν από έναν ημίχρονο, αλλά έμειναν στη λευκή ισοπα-
λία (0-0). Παρόλ’ αυτά η ΑΕΛ είχε τη μεγάλη ευκαιρία (πέ-
ναλτι 78΄ άουτ του Σίλβα) και επομένως, μετά το παιχνίδι
που έγινε στο Μακάρειο Στάδιο, πιο ευχαριστημένη είναι η
Δόξα Κατωκοπιάς. Αν θα λέγαμε ότι πρόκειται για ένα δί-
καιο αποτέλεσμα, μάλλον στην ΑΕΛ δεν θα νοιώθουν ακρι-
βώς έτσι…  Η Δόξα κατάφερε να πάρει ένα ακόμα πολύτιμο
βαθμό με τον οποίο διατηρείται στην 6η θέση και πολύ μα-
κριά από την επικίνδυνη ζώνη και δικαίως είναι ευχαριστη-
μένη με το αποτέλεσμα.
Ο ασθενής δεν θεραπεύεται…

Η Ομόνοια ήταν καλύτερη από τον Εθνικό Άχνας, τελικά
όμως άφησε δύο βαθμούς να πάνε χαμένοι. Έτσι το ντεμ-
πούτο του Ιβάιλο Πέτεφ στον πάγκο των ‘πρασίνων’ δεν συ-
νοδεύτηκε με νίκη, όπως άλλωστε θα ήθελε και ο ίδιος.
Αυτό ήταν το τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι, που η Ομόνοια δεν
καταφέρνει να γευτεί τη χαρά της νίκης. Το 2-2 με τον
Εθνικό στο Δασάκι, όταν μιλάμε για τη φετινή Ομόνοια, δεν
μπορείς να πεις πως δεν το ανέμενε και κανείς. Στην πραγ-

ματικότητα, όμως, είναι άλλη μια αποκαρδιωτική γκέλα για
το ‘τριφύλλι’, σε μια σεζόν επίπονη για την ομάδα, τη διοί-
κηση και τον κόσμο της. 

Φυσικά καιρός για  εφησυχασμό δεν υπάρχει, καθώς ακο-
λουθεί το κρίσιμο παιχνίδι με την Πάφο, αύριο Πέμπτη, όπου
το μοναδικό ζητούμενο για τους πράσινους είναι η επι-
στροφή στα νικηφόρα αποτελέσματα. Πλέον η Ομόνοια βλέ-
πει τις πιθανότητές της για διεκδίκηση της εξόδου στο Γιου-
ρόπα Λιγκ μέσω του πρωταθλήματος να εξανεμίζονται σιγά-
σιγά. Συγκεκριμένα η Ομόνοια μετράει σε 15 αγώνες μόνο
πέντε νίκες. Οι ‘πράσινοι’ θα χρειαστεί να ρίξουν πλέον όλο
το βάρος τους για έξοδο στο Γιουρόπα Λιγκ στο Κύπελλο. 

Η Ομόνοια έχασε πέναλτι που το κτύπησε ο Νταμπισάϊαρ.
Σκληρός για να …πεθάνει

Αποφασισμένος να μείνει ζωντανός μέχρι τη διακοπή για
να ενισχυθεί και να παλέψει την παραμονή του είναι ο Εθνι-
κός.  Η ομάδα της Άχνας, στο παιχνίδι με την Ομόνοια έδειξε
για άλλη μια φορά ότι είναι… εφτάψυχη και ότι κανείς δεν
μπορεί να την ξεγράψει όπως πολλοί βιάστηκαν να κάνουν.
Τώρα μένει άλλο ένα παιχνίδι μέχρι και τη διακοπή για τις
γιορτές και είναι ένα ματς που προσφέρεται για κέρδος,
καθώς ο αντίπαλος είναι ένας από τους βασικούς ανταγωνι-
στές, ο Ολυμπιακός. Αν δε χάσει ούτε και σε αυτό, τότε με
την ενίσχυση θα ελπίζει.
ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Αναγέννηση και Ομόνοια οδηγούν την κούρσα

Η Αναγέννηση Δερύνειας σταμάτησε στα οκτώ σερί νικη-
φόρα αποτελέσματα, αφού ο ΑΣΙΛ Λύσης της έβαλε…
φρένο, με το ισόπαλο 2-2. Η Ομόνοια Αραδίππου δεν το εκ-
μεταλλεύτηκε αφού έφερε ισοπαλία 1-1 με τον Οθέλλο Αθη-
ένου και τώρα μοιράζονται την κορυφή με την Αναγέννηση
με 26 βαθμούς. Η Ένωση Παραλιμνίου δεν άφησε την ευ-
καιρία να πάει χαμένη, κέρδισε δύσκολα εκτός έδρας τον
Εθνικό Άσσιας με 0-1 και πλησίασε στον έναν βαθμό που τη
χωρίζει από τους πρωτοπόρους. Ήττα σοκ για την Καρμιώ-
τισσα που εντός έδρας έχασε με 1-2 από την ΠΑΕΕΚ Κερύ-
νειας και έπεσε στην 5η θέση με 20 βαθμούς, ενώ η προσφυ-
γική ομάδα πέρασε στην 8η θέση με 19 βαθμούς. Επιστροφή
στις νίκες για την ΑΕΖ, κέρδισε 4-2 τον Χαλκάνορα Ιδαλίου
και ανάπνευσε βαθμολογικά, το ίδιο ισχύει και για την Αγία
Νάπα που νίκησε εκτός του Π.Ο. Ξυλοτύμπου με 1-0. Σπου-
δαία βαθμολογική νίκη πέτυχε και ο Διγενής Ορόκλινης που
συνέτριψε το ΘΟΪ Λακατάμιας με 4-0 ανέβηκε στην 10η θέση
με 12 βαθμούς, ενώ το ΘΟΪ έμεινε στην 12η θέση.
Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Νέο τρίποντο για τον Ονήσιλο Σωτήρας

Ο πρωτοπόρος Ονήσιλος Σωτήρας (38 βαθμούς) κέρδισε
με 2-1 την ΑΠΕΠ και εξακολουθεί να βρίσκεται μόνος στην
κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, έξι περισσότερους από
την ΜΕΑΠ Π. Χωρίου, που ακολουθεί και κέρδισε την Πέ-
γεια με 3-0. Στην 3η θέση με 28 βαθμούς είναι ο Διγενής Ύψω-
νας που νίκησε με 5-1 τον Λειβαδιακό/Σαλαμίνα. Ακολουθεί
ο Ακρίτας Χλώρακας (24 βαθμούς) που κέρδισε εκτός έδρας
την Ολυμπιάδα Λυμπιών με 4-1. Ο Εθνικός Λατσιών κέρδισε
τον Διγενή Μόρφου με 0-4, η Ορμήδεια την Ελπίδα Αστρο-
μερίτη 1-2  και ο Φοίνικας την ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου 2-0.
Τέλος ο Αχυρώνας και η ΕΝΑΔ Π. Χρυσοχούς εξήλθαν ισό-
παλοι 1-1.
ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Συγκάτοικοι στην κορυφή Ομόνοια και Κούρρης

Ο Κούρρης επικράτησε 2-0 εκτός έδρας του ΑΤΛΑ Αγλαν-
τζιάς και εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο την ισο-
παλία της Ομόνοιας Ψευδά με τον Κόρνο (0-0). Έτσι οι δύο
ομάδες συγκατοικούν στην κορυφή με 30 βαθμούς. Η Αμα-
θούς ακολουθεί τους πρωτοπόρους με 27 βαθμούς, αφού συ-
νέτριψε εκτός έδρας τον Ποσειδώνα Γιόλου με 6-0. Οδυνηρή
ήττα δέχθηκε η Εληά Λυθροδόντα από την ΑΕΝ Αγ. Γεωρ-
γίου με 2-0 και περιορίστηκε στην 4η θέση με 24 βαθμούς. Ο
Ροτσίδης Μάμμαρι νίκησε εκτός έδρας την Ελπίδα Ξυλοφά-
γου με 2-0 και πέρασε στην 5η θέση με 20 βαθμούς, όσους
έχει και ο ΑΤΛΑΣ. Ο Ορφέας Λευκωσίας δάμασε εκτός
έδρας τον Ηρακλή Γερολάκκου με 4-3 και ανέβηκε βαθμο-
λογικά. n

Γκέλαρε… η ΑΕΚ. Συγκατοικεί με την ‘Κυρία’ στο ρετιρέ τώρα
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Tι είπαν... Tι έγραψαν
Δεν θα δεχθούμε λύση για το Κυπριακό που

θα καταρρεύσει την επομένη.

Νίκος Αναστασιάδης,

Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Βόμβα στα θεμέλια της ΕΕ η πρόταση Τουσκ

για το προσφυγικό.

Αλέξης Τσίπρας,

Πρωθυπουργός της Ελλάδας.

Δεν θα εκτροχιαστούμε από το θεμελιώδες
καθήκον μας να πραγματοποιήσουμε τη δη-
μοκρατική επιθυμία του βρετανικού λαού.
Τερέζα Μέι,
Πρωθυπουργός της Βρετανίας.

Η Ρωσία, σε αντίθεση με την Κίνα, δεν μας

βοηθά με τη Βόρεια Κορέα.  

Ντόναλντ Τραμπ,

Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Η Βόρεια Κορέα θα γίνει η ισχυρότερη πυ-

ρηνική δύναμη του κόσμου.

Κιμ Γιονγκ Ουν,

Ανώτατος ηγέτης της Β. Κορέας.

Οι διηπειρωτικοί βαλλιστικοί πύραυλοι της
Β. Κορέας δεν έχουν την δυνατότητα να
πλήξουν το ηπειρωτικό έδαφος των ΗΠΑ.
Τζέιμς Μάτις,
Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ.

Το Ισραήλ είναι μια κατοχική χώρα, ένα κρά-

τος τρομοκράτης.

Ταγίπ  Ερντογάν, 

Πρωθυπουργός της Τουρκίας.

Δεν μπορώ να δεχθώ μαθήματα ηθικής από
έναν ηγέτη που βομβαρδίζει κουρδικά χωριά
και φυλακίζει δημοσιογράφους.
Μπέντζαμιν Νετανιάχου
Πρωθυπουργός του Ισραήλ.

μοιράζει εκατομμύρια
βοηθά τον τόπο μας

Tο Kρατικό Λαχείο

Χριστούγεννα το περασμένο Σάββατο 
για παιδιά συναδέλφων Λεμεσού

Το Τμηματικό Συμβούλιο ΠΑΣΥΔΥ Λεμεσού διοργά-
νωσε το περασμένο Σάββατο στο οίκημα της Συντε-
χνίας τη Χριστουγεννιάτικη Γιορτή για τους μικρούς

μας φίλους, τα παιδιά των Δημόσιων Υπαλλήλων μελών της
ΠΑΣΥΣΥ.

Τα παιδιά παρακολούθησαν την θεατρική παράσταση
‘ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ’ από δύο καταξιωμένους καλλιτέχνες το
Δημήτρη και τη Στυλιάνα. Το πρόγραμμα περιλάμβανε και
δημιουργία από τα παιδιά Χριστουγεννιάτικων στολιδιών με
την καθοδήγηση της Χριστίνας.

Στα παιδιά και τους γονείς που τα συνόδευαν προσφέρ-
θηκαν καφές και χυμός, αλμυρά και γλυκά.

Στο τέλος ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ που δεν ήρθε από την κα-
μινάδα γιατί δεν διαθέτει το κτήριο έδωσε δώρα στα παιδιά 

Διοργάνωση της γιορτής και δώρα ήταν προσφορά από το
Τμηματικό Συμβούλιο της ΠΑΣΥΔΥ Λεμεσού. n

Αποτελεσματική παρέμβαση του Ευρωκοινοβουλίου
ζητά η EPSU για το θέμα των Paradise Papers στα
πλαίσια της διερεύνησης και καταπολέμησης πρακτι-

κών φοροαποφυγής που στερούν τα κράτη και ιδιαίτερα τις
δημόσιες υπηρεσίες από τεράστια ποσά τα οποία έχουν
ανάγκη για παροχή δημοσίων υπηρεσιών ποιότητας στους
πολίτες. 

Με την αποκάλυψη της περίπτω-
σης των Paradise Papers η EPSU
επισημαίνει ότι αυτά αποκαλύπτουν
σε όλο το τεράστιο της μέγεθος της
συγκέντρωση πλούτου από υπερά-
κτιες εταιρείες, ποσό που εκτιμητές
υπολογίζουν σε 30 δισεκατομμύρια
δολάρια που είναι διπλάσιο από το
ΑΕΠ της ΕΕ. Το ποσό αυτό το οποίο οι εταιρείες καταθέτουν
σε φορολογικούς παραδείσους χωρίς καταβολή φόρου στε-
ρεί τις δημόσιες υπηρεσίες από α απαιτούμενα κονδύλια για
μισθούς και συντάξεις δημοσίων υπαλλήλων και επενδύσεις
για εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου. 

Στην περίπτωση των Paradise Papers έχει αποκαλυφθεί ότι
μέσω του νομικού οίκου Appleby σε συνεργασία με 4 ελεγ-
κτικούς οίκους έχουν αποκαλυφθεί 13.4 εκατομμύρια έγ-
γραφα μεταβίβασης κεφαλαίων και κερδών χωρίς καταβολή
φόρου. 

Πρόκειται για εμφανέστατη περίπτωση μεταφοράς κερ-
δών και εισοδημάτων χωρίς δήλωση στις φορολογικές υπη-
ρεσίες, διαδικασία η οποία είναι παράνομη στις περισσότερες
περιπτώσεις. Από τα έγγραφα που αποκαλύφθηκαν αποκα-
λύπτεται ότι εμπλέκονται στη διαδικασία της φοροαποφυ-
γής μεγάλες εταιρείες όπως η Fiat, η Starbucks, η Amazon, η
Apple, η Mcdonald’s και η Engie. 

H EPSU με την ιδιότητα του εκπροσώπου 8 εκατομμυρίων
δημοσίων υπαλλήλων στην Ευρώπη ζητά από την Ευρω-
βουλή να διερευνήσει σε βάθος τις περιπτώσεις φοροαπο-
φυγής που έχουν αποκαλυφθεί και να καταλήξει σε συγκε-
κριμένα πορίσματα συνδυάζοντας τη νέα αυτή υπόθεση με
την παλαιότερη των εγγράφων Παναμά στην οποία επίσης
εμπλέκονται οι μεγαλο-εταιρείες. Η συνδικαλιστική πλευρά
απαιτεί όσοι εμπλέκονται σε σκάνδαλα φοροδιαφυγής – φο-
ροαποφυγής εταιρείες και ιδιώτες να λογοδοτήσουν και να
αποδώσουν τα οφειλόμενα. 

Ζητείται από τη διερευνητική επιτροπή της Ευρωβουλής

να ασχοληθεί με την πλήρη καταγραφή της πρακτικής της
φοροαποφυγής και να προτείνει λύσεις για τερματισμό της
τόσο επιβλαβούς αυτής της διαδικασίας για τα φορολογικά
έσοδα των κρατών. Με τον τεράστιο όγκο των αποκαλυ-
φθέντων φορολογικών σκανδάλων η κοινοβουλευτική επι-
τροπή θα πρέπει να διερευνήσει επίσης και τους λόγους της

ανεπαρκούς εφαρμογής τόσο των
εθνικών όσο και των κοινοτικών
νόμων κατά της φοροαποφυγής
και της μη καταβολής και της
απάτης. 

Μεταξύ άλλων θα πρέπει να
διερευνηθεί το σύστημα εται-
ρειών γνωστών μόνο από απλή
εγγραφή σε εθνικές υπηρεσίες

αλλά μη εκποίησης των δραστηριοτήτων τους σε κράτη μέλη
με αποτέλεσμα να διευκολύνονται στις διαδικασίες φοροα-
ποφυγής καταβολής φόρων με αρνητικά επίσης αποτελέ-
σματα και για την αγορά εργασίας. Επισημαίνεται ότι η τα-
κτική αυτή εφαρμόζεται πολύ εκτεταμένα στο Λουξεμ-
βούργο και την Ολλανδία κα μέσω αυτής διευκολύνεται η
μεταβίβαση κερδών σε φορολογικούς παραδείσους στους
οποίους δεν ισχύει φορολογία ή αν αυτή ίσχυε είναι σε πολύ
χαμηλά επίπεδα. 

Είναι τώρα ο χρόνος για ολοκληρωμένη μελέτη τόσο από
το Ευρωκοινοβούλιο όσο και από τα εθνικά Κοινοβούλια
των κρατών μελών και για την αποτελεσματικότερη δυνατή
κατάληξη των ερευνών η EPSU ζητά από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών να διαθέ-
σουν τα απαραίτητα κονδύλια. 

Επαναλαμβάνει για πολλοστή φορά η συνδικαλιστική
πλευρά ότι πάγιος στόχος είναι η πάταξη της φοροαποφυ-
γής και η απόδοση δικαιοσύνης στους πολίτες με την εφαρ-
μογή διαφάνειας και πλήρους πληροφόρησης για τα φορο-
λογικά πράγματα. 

Μέχρι τις εκλογές του 2019 το Ευρωκοινοβούλιο θα πρέ-
πει να καταδείξει ότι είναι σε θέση να επιφέρει πραγματική
αλλαγή στη ζωή των εργαζομένων και γενικά όλων των πο-
λιτών. Η πάταξη της φοροαποφυγής από τις εύπορες τάξεις
και τους κατόχους του πλούτου είναι ο μόνος τόπος αντιμε-
τώπισης των ανισοτήτων και ανοικοδόμησης πραγματικής
δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους δη-
μοκρατικούς θεσμούς της ΕΕ. n

Πάταξη φοροαποφυγής απόδοση δικαιοσύνης 


