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ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ

Αγαπάς την Κύπρο;

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

Η πραγματικότητα για την εισφορά 
των κρατικών υπαλλήλων στο ΓεΣΥ
Αφορμή για αυτή την παρέμβαση μου είναι το άρθρο

του κ. Πανίκου Χαραλάμπους (www.philenews.com,
23.1.2019) με τον τίτλο “Το κακομαθημένο παιδί του

κράτους’’, χαρακτηρισμό που αποδίδει στην ΠΑΣΥΔΥ, ως τη
συνδικαλιστική οργάνωση των δημοσίων υπαλλήλων. Ο κ.
Χαραλάμπους από όσα άκουσε,  κατάλαβε ότι η Κυβέρνηση
“…αποφάσισε να εξαιρέσει του υπαλλήλους του δημόσιου
τομέα από την υποχρέωση καταβολής της εισφοράς…’’ των
1,7% στο ΓεΣΥ. Προφανώς, η κεκτημένη ταχύτητα της προ-
κατάληψης εναντίον των κρατικών υπαλλήλων, τον ώθησε
σε λανθασμένη ερμηνεία των πληροφοριών στις οποίες ανα-
φέρεται, για να καταλήξει ότι δήθεν οι δημόσιοι και άλλοι
κρατικοί υπάλληλοι θα πληρώνουν στο ΓεΣΥ 0,01%, αντί
1,7%. 
Ποια είναι η κατάσταση σε ότι αφορά την ιατροφαρμα-

κευτική περίθαλψη των κρατικών υπαλλήλων. Oι περί Κυ-
βερνητικών Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών Γενικοί Κα-
νονισμοί προβλέπουν για παροχή δωρεάν υπηρεσιών υγείας,
από τα Κυβερνητικά Ιατρικά Ιδρύματα, 
(α) στους εν ενεργεία και αφυπηρετήσαντες κρατικούς

υπαλλήλους και αξιωματούχους, και
(β) σε πολίτες της Δημοκρατίας ή
κρατών μελών της ΕΕ, οι οποίοι κα-
τοικούν στην Κύπρο και πληρούν τα
ακόλουθα εισοδηματικά κριτήρια:
(i) ετήσιο εισόδημα μέχρι €15.400
προκειμένου  για  άτομο  χωρίς  σύ-
ζυγο και εξαρτώμενα παιδιά∙
(ii) ετήσιο εισόδημα €30.750, αυ-
ξανόμενο  κατά  €1.700  για  κάθε
εξαρτώμενο, προκειμένου για οικο-
γένεια˙
(iii)  πάθηση  από  καθορισμένη
χρόνια σοβαρή ασθένεια∙
(γ ) στους πολύτεκνους.
Από την 1η Αυγούστου 2013, με τροποποίηση των εν λόγω
Κανονισμών  επιβλήθηκε  εισφορά  ύψους  1,5%  πάνω  στις
ακαθάριστες απολαβές και στις επαγγελματικές συντάξεις
των κρατικών υπαλλήλων και συνταξιούχων, καταργώντας
έτσι το μέχρι τότε ισχύον, χωρίς εισφορά, δικαίωμα τους για
δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. (Το δικαίωμα αυτό
έχει προ πολλού καταστεί θεωρητικό με την κατάσταση που
επικρατεί στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας). Η υποχρέωση γι’
αυτή την εισφορά νομοθετήθηκε χωρίς αναφορά στο ύψος
των απολαβών και συντάξεων ή των άλλων κριτηρίων που
εφαρμόζονται για τις άλλες κατηγορίες πληθυσμού. Σημει-
ώνεται ότι οι υπηρεσίες υγείας και τα τέλη που πληρώνονται
στα νοσοκομεία, είναι τα ίδια για όλους τους δικαιούχους,
είτε πληρώνουν εισφορά είτε όχι.
Ένας μεγάλος αριθμός κρατικών υπαλλήλων και συνταξι-
ούχων  (χαμηλόμισθοι,  χαμηλοσυνταξιούχοι,  πολύτεκνοι,
χρόνια  πάσχοντες),  ως  πολίτες  της  Δημοκρατίας  θα  δι-
καιούνταν δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, έστω και
αν  οι  όροι  υπηρεσίας  τους  δεν  περιλάμβαναν  τέτοιο  δι-
καίωμα, εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά ή άλλα κριτήρια
που ισχύουν για το γενικό πληθυσμό. Η εισφορά των 1,5%,
γι’ αυτήν τουλάχιστον την κατηγορία, αποτελεί έκδηλη διά-

κριση και είναι άξιον απορίας πώς πέρασε απαρατήρητη από
τους τεχνοκράτες των αρμόδιων Υπουργείων, και ιδιαίτερα
τη Νομική Υπηρεσία και τη Βουλή. Μάλιστα, παρά τη ρητή
πρόνοια των Κανονισμών ότι η εισφορά υγείας καταβάλλε-
ται από τους εν ενεργεία και αφυπηρετήσαντες δημοσίους
και άλλους κρατικούς υπαλλήλους, αποκόπτεται αυθαίρετα
εισφορά και από τις συντάξεις χηρών, που ούτε εν ενεργεία
ούτε αφυπηρετήσασες υπάλληλοι είναι.
Η ΠΑΣΥΔΥ, με τις συνθήκες που επικρατούσαν το 2013
και τις διακηρύξεις ότι σύντομα θα εισαγόταν το ΓεΣΥ, στο
οποίο όλοι θα πλήρωναν εισφορά, υπεύθυνα συμπεριφερό-
μενη, δεν αντέδρασε συνδικαλιστικά και περιορίστηκε να
προσβάλει την επιβολή της εισφοράς στο Δικαστήριο. 
Από την 1η προσεχούς Ιουνίου, τίθεται σε εφαρμογή το
μέρος  του  ΓεΣΥ  που  αφορά  την  εξωνοσοκομειακή  περί-
θαλψη, για την οποία θα πληρώνεται εισφορά 1,7% από την
1η Μαρτίου από όλους ανεξαίρετα τους εργαζόμενους και
συνταξιούχους. Από τους κρατικούς υπαλλήλους και συν-
ταξιούχους απαιτείται να εξακολουθήσουν να πληρώνουν
την εισφορά των 1,5% στο κράτος, επιπρόσθετα από την ει-
σφορά των 1,7% που θα πληρώνουν στο ΓεΣΥ δηλ. 3,2%. Το
παράλογο και παράδοξο της απαίτησης αυτής είναι ότι η ει-
σφορά αυτή θα είναι κατά 0,55% υψηλότερη από την τελική
εισφορά των 2,65% που θα καταβάλλεται από όλους από την
1ηΜαρτίου 2020, όταν το ΓεΣΥ θα είναι σε πλήρη εφαρμογή.
Αν διατηρηθεί η εισφορά των 1,5% οι κρατικοί υπάλληλοι
και συνταξιούχοι θα πληρώνουν 4,15% ( αντί 2,65%), που θα
είναι κατά 58% υψηλότερη της εισφοράς(2,65%) των άλλων
πολιτών.
Ο κ. Π. Χαραλάμπους αποδεικνύεται πολύ κακός γνώστης
των γεγονότων και καλά θα έκανε, προτού καταλήξει σε
συμπεράσματα και αφορισμούς, να είχε τη σωστή πληροφό-
ρηση. Η έκφραση έγκυρης γνώμης και κρίσης για οποιοδή-
ποτε θέμα προϋποθέτει γνώση των σχετικών γεγονότων και
δεν μπορεί να έχει ως βάση το τι αιωρείται στην  περιρρέ-
ουσα ατμόσφαιρα. n

Την περασμένη Παρασκευή πα-
ραδόθηκαν στον Αρχιεπίσκοπο
Χρυσόστομο Β’, οι τέσσερις τοι-
χογραφίες,  που  ανακτήθηκαν
πρόσφατα στη Χάγη, οι οποίες
είχαν κλαπεί και εξαχθεί, κατά
τη διάρκεια  της Τουρκικής  ει-

σβολής του 1974.   σελ. 12

Επιστράφηκαν τοιχογραφίες που ανακτήθηκαν

Σε άρθρο του στο Αθηναϊκό ΒΗΜΑ ο Αν-
τώνης Καρακούσης σχολιάζει τις εξελίξεις
και  τις  προοπτικές  μετά  την  έγκριση  της
Συμφωνία των Πρεσπών και επισημαίνει ότι
οι επόμενοι μήνες θα είναι ιδιαίτερου ενδια-
φέροντος ιδιαίτερα στα θέματα της οικονο-

μίας που είναι η Αχίλλειος πτέρνα της Κυβέρνησης.   σελ. 3

Έκθεση των Ευρωπαίων Πρασίνων
προβάλλει  τις  μεγάλες  αδυναμίες
της  φορολογικής  πολιτικής  στην
Ε.Ε. που επιτρέπει στα κράτη μέλη
να εφαρμόζουν συστήματα που δι-

ευκολύνουν τις πολυεθνικές εταιρείες να καταβάλλουν ελά-
χιστο φόρο και ζητά περισσότερη διαφάνεια.    σελ. 11

Τα φορολογικά των πολυεθνικών στην Ε.Ε.

Μουσική πανδαισία στο Αμ-
φιθέατρο ΠΑΣΥΔΥ για τρα-
γούδια Λευτέρη Παπαδόπου-
λου  από  τη  Χορωδία  μας
σελ. 8

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
τέλεσε τα εγκαίνια του νέου
Νηπιαγωγείου μας στην Αθα-
λάσσα    σελ. 9

Η πρόκληση, το ρίσκο και το ρήγμα

Του Παναγιώτη Δ. Γιάλλου-
ρου
Συνταξιούχου Δημοσίου 
Υπαλλήλου
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ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
Ο Χρίστος Γεωργίου διορίζεται με δοκιμα-

σία στη θέση Λειτουργού Αεροπλοϊμότητας,
Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, από τις 3 Ια-
νουαρίου 2019.
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

Ο Αλέξανδρος Κωνσταντινίδης, Ανώτερος
Εκπαιδευτής, Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστι-
τούτο, προάγεται στη θέση Προϊστάμενου
Εκπαιδευτών, Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστι-
τούτο, από την 1η Ιανουαρίου 2019.

Ο Δημήτριος Ταμάμης, Καθηγητής Γενι-
κών Σπουδών, Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ιν-
στιτούτο, προάγεται στη θέση Προϊστάμε-

νου Κλάδου Γενικών Σπουδών, Ανώτερο Ξε-
νοδοχειακό Ινστιτούτο, από την 1η Ιανουα-
ρίου 2019.

Οι Ανώτεροι Τελωνειακοί Λειτουργοί,
προάγονται στη θέση Πρώτου Τελωνεια-
κού Λειτουργού, από την 1η Ιανουαρίου
2019: Μαρία Χριστοδούλου-Γεωργίου, 
Κυριακή Μυριανθοπούλου και Μάριος Κ.
Σάββα.

Οι πιο κάτω Ταχυδρομικοί Λειτουργοί,
προάγονται στη θέση Ανώτερου Ταχυδρομι-
κού Λειτουργού, από την 1η Ιανουαρίου
2019: Μύρια Μιχαήλ, Γιάννης Παπαϊωάννου,
Έλενα Αναγιωτού, Ελένη Ανδρέου, Κούλα

Πολυδώρου, Σταυρούλλα Αντρέου, Άννα
Αντωνίου, Παναγιώτα Αριστείδου, Χρίστος
Βασιλείου, Ιωάννης Α. Γεωργίου, Μαρία Για-
κουμή, Ζωή Ερωτοκρίτου, Χρυστάλλα Ιωάν-
νου, Θεοδώρα Γ. Κονναρή, Γιωργούλα Θ.
Κούρτελλου, Αντρούλα Κυριάκου, Αντρούλα
Κωνσταντινίδου, Κατερίνα Δ. Μάμα, Ελένη
Α. Νέραπα, Δημήτρης Νίκας, Δέσποινα Πα-
λιοσοφίτη, Στέλλα Κλ. Παπασάββα, Μάριος
Προδρόμου, Κατερίνα Κ. Ττοφή, Παναγιώτα
Χριστοδούλου, Σοφούλα Κ. Χρυσάνθου, Αν-
θούλλα Ιωάννου, Μιχάλης Χέις.

Οι πιο κάτω Λειτουργοί Υπηρεσιών Υγείας,
Υπουργείο Υγείας, προάγονται στη θέση Λει-

τουργού Υπηρεσιών Υγείας Α΄, από την 1η
Ιανουαρίου 2019: Σωτήρης Στρατής, Ειρήνη
Γεωργίου, Χρίστος Ζαμπάς, Δέσπω Χρυσο-
στόμου.

Ο Λάκης Παλάζης, Βοηθός Διευθυντής
Κλινικής/Τμήματος (Παθολογίας με εξειδί-
κευση στην Εντατική Θεραπεία), προάγεται
στη θέση Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος, Ια-
τρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας
Υγείας, στην ειδικότητα της Παθολογίας, με
εξειδίκευση στην Εντατική Θεραπεία, από
την 1η Ιανουαρίου 2019. n

OΠρόεδρος της Δημοκρατίας κ.
Νίκος Αναστασιάδης παρέλαβε την
περασμένη Πέμπτη, στο Προεδρικό

Μέγαρο, την Ετήσια Έκθεση του Γενικού
Ελεγκτή για το 2017.

Παραλαμβάνοντας την Έκθεση, ο Πρό-
εδρος Αναστασιάδης είπε ότι «οι παρατηρή-
σεις που καταγράφονται λαμβάνονται υπ’
όψιν εξ ου και τα βελτιωτικά μέτρα που παίρ-
νονται, χωρίς να σημαίνει ότι έχουμε φθάσει
στο σημείο που να αποτρέπουμε την όποια

παρατήρηση».
Όπως είπε ο Πρόεδρος, το θέμα είναι να

μην υπάρχει διά δόλου διασπάθιση δημόσιου
χρήματος και πρόσθεσε ότι «μέχρι σήμερα
δεν υπήρξε κάτι ανάλογο τουλάχιστον κατά
την περίοδο που βρίσκομαι στην Προεδρία
της Δημοκρατίας. Και θέλω να πιστεύω ότι
δεν θα παρατηρηθεί ποτέ κάτι ανάλογο».

Ο Πρόεδρος πρόσθεσε ότι «ο σεβασμός
προς τους θεσμούς θα πρέπει να θεωρείται
από όλους μας ένας κανόνας που συνάδει με

τη χρηστή διοίκηση ή και με τον αλληλοσε-
βασμό που πρέπει να επιδεικνύεται και να
αποφεύγονται φαινόμενα που θέτουν εν αμ-
φιβόλω τον ρόλο που πρέπει να διαδραματί-
ζει ο κάθε θεσμός».

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους
μετά από την επίδοση της Έκθεσης, ο Γενι-
κός Ελεγκτής κ. Οδυσσέας Μιχαηλίδης είπε
ότι «υπάρχουν παρατηρήσεις όσον αφορά
στον κανονιστικό έλεγχο των πληρωμών
που έγιναν κατά το 2017, όπως για παρά-

δειγμα θέματα των πληρωμών για τα λεω-
φορεία, όπως κάποια θέματα που αφορούν
διαφορές για τις πληρωμένες για τη σύμ-
βαση των αεροδρομίων κ.λπ.».

Πρόσθεσε ότι «τα κυριότερα θέματα που
αναδεικνύουν πιο βαθιά προβλήματα είναι
αυτά που περιλαμβάνονται στις ειδικές εκ-
θέσεις που εκδίδονται πλέον κατά τη διάρ-
κεια του έτους και δεν παραμένουν στο συρ-
τάρι ώστε να περιληφθούν στην ογκώδη,
όπως ήταν παλαιότερα οι ετήσιες εκθέσεις.»n

Επιδόθηκε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
η Ετήσια Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή 

ΗΚυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Δι-
οίκησης, εκτιμώντας πως η γνώση
ευρωπαϊκών γλωσσών αποτελεί ανα-

γκαίο εφόδιο για την αποτελεσματική εκ-
προσώπηση της Κυπριακής Δημοκρατίας
στο ευρύτερο Ευρωπαϊκό περιβάλλον, σας
πληροφορεί ότι, στα πλαίσια συνεργασίας με
το Ινστιτούτο Θερβάντες Λευκωσίας προ-
σφέρονται προς Δημόσιους Υπαλλήλους
προγράμματα μαθημάτων εκμάθησης της
Ισπανικής γλώσσας.

Τα μαθήματα αυτά θα προσφέρονται από
το Ινστιτούτο Θερβάντες Λευκωσίας προς
όλους τους ενδιαφερόμενους Δημόσιους
Υπαλλήλους σε ειδικά μειωμένες τιμές.

Τα μαθήματα παραδίδονται από επαγγελ-
ματίες καθηγητές Ισπανικών και διεξάγονται
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Όσοι ενδιαφέ-
ρονται να τα παρακολουθήσουν καλούνται
να προχωρήσουν απευθείας για εγγραφή στο
Ινστιτούτο Θερβάντες Λευκωσίας. Πληρο-
φορίες στο τηλ. 22895136, ή στο ηλεκτρο-
νικό ταχυδρομείο adx1nic@cervantes.es, ή
μέσω φαξ στο 22895014.

Περισσότερες πληροφορίες για το Ινστι-
τούτο Θερβάντες Λευκωσίας, τα προγράμ-
ματα, το τεστ επιπέδου, τις εξετάσεις DELE
(Δίπλωμα Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας) και
τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, την ιστοσελίδα,
http://nicosia.cervantes.es/. n

Προγράμματα εκμάθησης 
της Ισπανικής γλώσσας

Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Ερ-
γασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων αναφέρει ότι οι παροχές

σε χαμηλοσυνταξιούχους ενισχύθηκαν ση-
μαντικά τα τελευταία χρόνια, με αντίστοιχες
Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, ως
ακολούθως:

- Παραχωρήθηκε κατά το 2016 αύξηση
στο επίδομα χαμηλοσυνταξιούχων, από 9,5%
μέχρι 13,3% με μεγαλύτερη αύξηση στα πιο
χαμηλά εισοδήματα (αύξηση μηνιαίου επι-
δόματος από €150 σε €170).

- Εντάχθηκαν όλοι οι χαμηλοσυνταξιούχοι
από το 2017 στο Σχέδιο Χριστουγεννιάτικου
Δώρου λαμβάνοντας διπλό επίδομα για τα
Χριστούγεννα, με ελάχιστο ποσό Χριστου-
γεννιάτικου Δώρου τα €100.

- Διατηρήθηκε το εισοδηματικό όριο για
το επίδομα χαμηλοσυνταξιούχων σημαντικά
πάνω από το όριο της φτώχειας: Το στατι-

στικό όριο της φτώχειας είναι σήμερα στα
€8.698 για ένα πρόσωπο, ενώ το όριο για
στήριξη μέσω επιδόματος καθορίστηκε κατά
περίπου 20% ψηλότερα, στα €10.324 για ένα
πρόσωπο, ούτως ώστε να λαμβάνει στήριξη
σημαντικά μεγαλύτερος αριθμός συνταξιού-
χων με εισοδήματα που υπερβαίνουν το στα-
τιστικό όριο της φτώχειας. Το όριο της φτώ-
χειας για νοικοκυριό δύο προσώπων είναι
σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία στα
€13.047 ενώ με βάση τις αποφάσεις του
Υπουργικού Συμβουλίου, το όριο για παροχή
Επιδόματος Χαμηλοσυνταξιούχων σε νοι-
κοκυριό 2 προσώπων καθορίστηκε στα
€15.486.

- Δόθηκε στους χαμηλοσυνταξιούχους
πρόσβαση στο ΕΕΕ και περίπου 6600 έχουν
καταστεί δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου
Εισοδήματος.

- Οι χαμηλοσυνταξιούχοι απέκτησαν πρό-

σβαση σε επιδότηση υπηρεσιών κοινωνικής
φροντίδας τις οποίες χρειάζονται.

- Παραχωρήθηκε δωρεάν διακίνηση με δη-
μόσιες συγκοινωνίες για όλους τους χαμη-
λοσυνταξιούχους.

- Όλοι οι χαμηλοσυνταξιούχοι έχουν δω-
ρεάν πρόσβαση στις Υπηρεσίες Πρώτων
Βοηθειών (πλήρης απαλλαγή από το τέλος
των €10).

- Λειτουργεί για 2η χρονιά το Σχέδιο Επι-
χορηγημένων Διακοπών για Χαμηλοσυντα-
ξιούχους σε ορεινά θέρετρα και θέρετρα του
Πύργου Τυλληρίας, βάσει του οποίου επιχο-
ρηγείται το 100% του κόστους για 4ήμερες
διακοπές για κάθε χαμηλοσυνταξιούχο.

- Τερματίστηκε με σχετική Απόφαση του
Υπουργικού Συμβουλίου, η πρακτική των
προηγούμενων χρόνων που ήθελε να λαμ-
βάνεται υπόψη ως εισόδημα το Πασχαλινό
Επίδομα, με αποτέλεσμα συνταξιούχοι που

δικαιούνταν τη μία χρονιά το επίδομα, να
μην το δικαιούνται την επόμενη.

- Το 2018 αυξήθηκαν τα εισοδηματικά
όρια για παροχή Πασχαλινού Επιδόματος,
από €9750 για νοικοκυριό δύο ατόμων, σε
€11.000, με αποτέλεσμα να αυξηθεί σημαν-
τικά ο αριθμός των δικαιούχων του Πασχα-
λινού Επιδόματος. Για παράδειγμα, ζεύγος
χαμηλοσυνταξιούχων με βασικές συντάξεις
€420 ο καθένας, πριν την αλλαγή δεν ήταν
δικαιούχοι ενώ με την αύξηση του εισοδημα-
τικού ορίου είναι δικαιούχοι.

- Συστάθηκε ο Φορέας Τρίτης Ηλικίας ο
οποίος θα αναπτύξει στρατηγική για την
τρίτη ηλικία, ενώ μελετά θέματα ευρύτερης
πολιτικής που αφορούν τους ηλικιωμένους
και υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις προς την
Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνι-
κών Ασφαλίσεων για τη βελτίωση της ποι-
ότητας ζωής των ηλικιωμένων. n

Οι παροχές σε χαμηλοσυνταξιούχους

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
Η πρόκληση, το ρίσκο και το ρήγμα

Δεν χωρεί αμφιβολία ότι η κυβέρνηση δο-
κιμάστηκε από τις Πρέσπες. Ηλθε ευθέως σε

σύγκρουση με μεγάλα
τμήματα του πληθυ-
σμού, προκάλεσε,
κατά τρόπο ευθύ, τα
αισθήματα των πολι-
τών, ιδιαιτέρως εκεί-
νων της Μακεδονίας,
και μαζί έφθασε να αμ-
φισβητήσει παγιωμέ-

νες αντιλήψεις, ακόμη και ταυτοτικές.
Κοινώς σόκαρε με τη στάση και την επι-

μονή της τους Ελληνες, αφήνοντας πίσω της
βαθύ ρήγμα, ή καλύτερα δημιουργώντας
κενό επαφής με την πλειοψηφία της κοινής
γνώμης.

Επίσης, η κοινοβουλευτική της πλειοψη-
φία κλονίστηκε και χρειάστηκε να χρησιμο-
ποιηθούν όλα τα μέσα, θεμιτά και αθέμιτα,
προκειμένου να ανακτηθεί, έστω ευκαιριακά.

Γνωρίζουν όμως ότι μέχρι την τελευταία
στιγμή ήταν επισφαλής και παραμένει ευά-
λωτη. Δεν είναι τυχαίο ότι ανώτερα κυβερ-
νητικά στελέχη δήλωναν ανακουφισμένα
μετά το πέρας της ψηφοφορίας το απόγευμα
της Παρασκευής. Ωστόσο είναι αλήθεια ότι
η υπερψήφιση της συμφωνίας των Πρεσπών
και η αναγνώριση της γειτονικής χώρας με
το όνομα «Βόρεια Μακεδονία» αποτελεί
τομή στις ελληνικές πολιτικές εξελίξεις,
όπως και να το δει κανείς.

Σπάνια ένας Πρωθυπουργός, μια κυβέρ-
νηση, ένα σχήμα πολιτικό διακινδυνεύουν σε
τέτοιον βαθμό για ένα και μόνο θέμα, ακόμη
κι αν πιστεύουν βαθιά ότι έχουν δίκιο. Ηταν
σαν να επιδίωκαν μια νίκη θεμελιακή, σχε-
δόν υπαρξιακή, που να επιβεβαιώνει την ορ-
θότητα του πυρήνα των αντιλήψεων της
συγκεκριμένης Αριστεράς των δρόμων. Θα
φανεί στη συνέχεια αν άξιζε τόσο ρίσκο και
τόση πρόκληση.

Οπως και να έχει, μετά το σοκ των Πρε-
σπών η κυβέρνηση θα επανέλθει στον κύκλο
της οικονομίας και θα επιχειρήσει να φέρει

κάποια θετικά αποτελέσματα ώστε να διευ-
κολύνει την κάθοδό της στις επερχόμενες
εκλογές.

Γνωρίζει ο κ. Τσίπρας ότι η οικονομία εγ-
κυμονεί κινδύνους και απειλές ικανές να
ανατρέψουν τα πάντα στην πορεία προς τις
κάλπες. Υπολογίζει στα χειροκροτήματα της
διεθνούς κοινότητας για τις Πρέσπες και ελ-
πίζει να διευκολυνθούν οι κ.κ. Τσακαλώτος
και Χουλιαράκης στις προσπάθειές τους για
έξοδο στις αγορές. Στη βάση αυτών των
προσδοκιών και με την ελπίδα ότι θα αλλά-
ξει το κλίμα για την Ελλάδα, προσβλέπει πιο
ισχυρά πλέον στην προοπτική των εκλογών
του Οκτωβρίου.

Στο μεσοδιάστημα, και στον βαθμό που η
οικονομία δεν βγάλει «δράκους», θα επιμεί-
νει στην προσπάθεια διεύρυνσης προς τα
κόμματα του Κέντρου όσο οι ηγεσίες τους
παραμένουν «ζαλισμένες» από το σοκ των
Πρεσπών.

Ο ανασχηματισμός προσφέρει κάποιες δυ-
νατότητες και έχει ενδιαφέρον ότι το Μέ-
γαρο Μαξίμου εκθειάζει την επίδοση τόσο
της Μυρσίνης Ζορμπά όσο και της Μαριλί-
ζας Ξενογιαννακοπούλου. Με αυτές τις επι-
σημάνσεις δείχνουν ότι υπολογίζουν στις
διεργασίες που εξελίσσονται στον ενδιάμεσο
χώρο, ιδιαίτερα στον κύκλο των διανοουμέ-
νων του εκσυγχρονισμού, και πιστεύουν
ακράδαντα ότι η «έξοδος» Καμμένου από
την κυβέρνηση διευκολύνει αφάνταστα τέ-
τοιες προσεγγίσεις.

Οπως λένε χαρακτηριστικά στελέχη του
κυβερνώντος κόμματος, «ζούμε καλύτερα
πια χωρίς τον Καμμένο» και σπεύδουν να δι-
ευκρινίσουν ότι «πλέον μπορούμε να απαλ-
λαγούμε και από πρακτικές που συνόδευαν
τη σχέση μαζί του».

Χωρίς αμφιβολία οι επόμενοι μήνες θα
είναι, αν μη τι άλλο, ενδιαφέροντες. Ωστόσο,
«αχίλλειος πτέρνα» του κ. Τσίπρα παραμένει
η οικονομία. Οσο δεν αποκτά την ευελιξία
να ξεπεράσει αγκυλώσεις και στερεότυπα
για τη λειτουργία των αγορών και τη διευ-
κόλυνση των επενδύσεων, δεν θα δει άσπρη

μέρα.
Οι επιδόσεις θα παραμένουν αναιμικές και

η εμπιστοσύνη περιορισμένη, διευρύνοντας
το ρήγμα των Πρεσπών και την απόσταση
από την κοινωνία.

Αντώνης Καρακούσης,
«ΤΟ ΒΗΜΑ», 27.01.2019

l Ουδέν σχόλιον.
 

?

Στη σκιά του Καρλομάγνου 
Στην πόλη που συμβολίζει ίσως κατά τον

πιο χαρακτηριστικό τρόπο την ιδέα της Ενω-
μένης Ευρώπης υπέγραψαν την περασμένη

εβδομάδα τη νέα συμ-
φωνία γαλλογερμανι-
κής συνεργασίας ο
Εμανουέλ Μακρόν και
η Ανγκελα Μέρκελ. Με
την ελπίδα ότι η
πρωτοβουλία αυτή θα
δώσει το μήνυμα για
μια νέα προσπάθεια

ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ιδέας, τη στιγμή
που η Ευρωπαϊκή Ενωση κλονίζεται από το
επικείμενο Brexit και την άνοδο του
εθνικολαϊκισμού. Διότι το Ααχεν με τη διπλή
ονομασία (οι Γάλλοι το αποκαλούν Εξ-λα-
Σαπέλ) υπήρξε η έδρα του αυτοκράτορα
Καρλομάγνου, ο οποίος την περίοδο του
Μεσαίωνα ένωσε το μεγαλύτερο μέρος της
Δυτικής Ευρώπης, για πρώτη φορά μετά τη
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, με αποτέλεσμα
τόσο οι γαλλικές όσο και οι γερμανικές
μοναρχίες να θεωρούν τα βασίλειά τους
απογόνους του βασιλείου των Φράγκων.

Ο πρώτος «Πατέρας της Ευρώπης», όπως
έχει αποκληθεί, είναι θαμμένος εκεί και κάθε
χρόνο απονέμεται σε αυτή την πόλη ένα 
διεθνές βραβείο που φέρει το όνομά του σε
προσωπικότητες που διακρίθηκαν για την
προσφορά τους στην ευρωπαϊκή ιδέα. 
Το 1978 είχε τιμηθεί ο Κωνσταντίνος
Καραμανλής. Αυτά ως προς την ιστορία και
τη σημασία των συμβολισμών της. Διότι,
κατά τα άλλα, το περιεχόμενο της νέας

γαλλογερμανικής συνεργασίας είναι μάλλον
πενιχρό και δεν μπορεί να συγκριθεί με την
πρώτη συμφωνία που είχαν υπογράψει 56
χρόνια πριν στο Μέγαρο των Ηλυσίων 
ο Σαρλ Ντε Γκωλ με τον Κόνραντ
Αντενάουερ, σηματοδοτώντας την οριστική
συμφιλίωση των δύο χωρών τους μετά τον
Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και ενισχύοντας, 
στα πρώτα του βήματα, το ευρωπαϊκό
ενοποιητικό εγχείρημα. Η νέα συμφωνία
προβλέπει, μεταξύ άλλων, την περαιτέρω
σύγκλιση στα πεδία της εξωτερικής και
αμυντικής πολιτικής, τη σύσταση κοινής
κοινοβουλευτικής συνέλευσης γάλλων και
γερμανών βουλευτών και την ενισχυμένη
συνεργασία στις συνοριακές περιοχές.

Αν και οι διατάξεις αυτές βρίσκονται πολύ
μακριά από τα φιλόδοξα φιλοευρωπαϊκά
σχέδια που είχε εξαγγείλει ο Εμανουέλ 
Μακρόν στις ομιλίες του στην Πνύκα και
στη Σορβόννη, εν τούτοις στους χαλεπούς
τούτους καιρούς – και εν όψει μάλιστα του
Βrexit – στέλνουν ένα μήνυμα ότι ο γαλλο-
γερμανικός άξονας, που αποτελεί την ατμο-
μηχανή της ευρωπαϊκής ενοποίησης, δεν έχει
μείνει από καύσιμα. Ενα μήνυμα πoυ
απευθύνεται όχι μόνον προς τους διάφορους
Ορμπαν, Καντίνσκι, Σαλβίνι, Λεπέν κ.ά.,
αλλά και προς τον πρόεδρο Τραμπ,
γνωστούς για τον αντιευρωπαϊσμό τους 
και τις εθνικιστικές τους αντιλήψεις. Καθώς
μάλιστα την περίοδο αυτή ο θρασύς ιταλός
υπουργός Εξωτερικών έχει κηρύξει ανοιχτό
πόλεμο κατά του Εμανουέλ Μακρόν
προσωπικά, με ιδιαίτερα αήθη τρόπο,
καλώντας τους γάλλους ψηφοφόρους να
τον καταψηφίσουν στις επόμενες εκλογές.
Και το ερώτημα είναι τώρα ποια επίδραση θα
έχει το φιλοευρωπαϊκό μήνυμα του Ααχεν
στις επερχόμενες ευρωπαϊκές εκλογές.

Γιάννης Καρτάλης,
«ΤΟ ΒΗΜΑ», 27.01.2019

l Ενθαρρυντικά για την Ευρώπη τα μηνύ-
ματα που έστειλαν από το Άαχεν Μακρόν
και Μέρκελ. 

Στο θέμα της παρακολούθησης στοι-
χείων για την άδεια ασθενείας αναφέ-
ρεται εγκύκλιος της Αναπληρώτριας

Διευθύντριας του Τμήματος Δημόσιας Διοί-
κησης και Προσωπικού και, σε συνέχεια της
Εγκυκλίου του Τμήματός της με αρ. 1507 και
ημερ. 25.09.2014, με την οποία γνωστοποι-
ήθηκε η Απόφαση του Υπουργικού Συμβου-
λίου με Αρ. 77.426 και ημερ. 27.08.2014 ανα-
φορικά με τη συγκέντρωση και παρακολού-
θηση των στοιχείων για την άδεια ασθένειας
των μόνιμων και έκτακτων δημοσίων υπαλ-
λήλων και του ωρομίσθιου κυβερνητικού
προσωπικού, επισημαίνει τα ακόλουθα.

Ενόψει της Απόφασης του Υπουργικού
Συμβουλίου με Αρ. 84.363 και ημερ.
20.02.2018, με την οποία εγκρίθηκε η εξο-
μοίωση των αδειών ανάπαυσης και αδειών
ασθενείας των Εργοδοτουμένων Αορίστου
Χρόνου με αυτές που ισχύουν για τους μό-
νιμους δημοσίους υπαλλήλους (σχετική είναι

η Εγκύκλιος του ΤΔΔΠ με αρ. 1572 και ημερ.
11.04.2018), προέκυψε η ανάγκη τήρησης
των στοιχείων αδειών ασθενείας και για
αυτή την κατηγορία των υπαλλήλων. Ως εκ
τούτου, για την ομοιόμορφη συλλογή και
επεξεργασία των εν λόγω στοιχείων, ετοιμά-
στηκε νέος Πίνακας στον οποίο, κάτω από
τη στήλη «Έκτακτοι Υπάλληλοι» θα πρέπει
να συμπληρώνονται ξεχωριστά τα στοιχεία
που αφορούν τους Εργοδοτούμενους Αορί-
στου Χρόνου και τους Εργοδοτούμενους
Ορισμένου Χρόνου.

Δεδομένου ότι κατά την υποβολή των
συγκεντρωτικών στοιχείων προηγούμενων
χρόνων έχει παρατηρηθεί ανομοιομορφία ως
προς την τήρησή τους, διευκρινιστικά παρα-
τίθενται τα πιο κάτω:

(α) Στο Μέρος Α του Πίνακα θα καταγρά-
φεται, ανά κατηγορία ημερών, ο συνολικός
αριθμός των υπαλλήλων ανά στήλη, οι
οποίοι έλαβαν άδεια ασθενείας, τόσο με ια-

τρικό πιστοποιητικό όσο και χωρίς ιατρικό
πιστοποιητικό.

(β) Στην κατηγορία «0 ημέρες» του Μέ-
ρους Β που αφορά την άδεια ασθενείας
χωρίς ιατρικό πιστοποιητικό, θα πρέπει να
συμπεριλαμβάνονται:

• Υπάλληλοι που δεν απουσίασαν καθόλου
με άδεια ασθενείας κατά τη διάρκεια του
έτους και

• Υπάλληλοι που απουσίασαν με άδεια
ασθενείας αλλά προσκόμισαν ιατρικό πιστο-
ποιητικό.

Για διευκόλυνση και για την ομοιόμορφη
συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων της
άδειας ασθένειας του προσωπικού διαβιβά-
ζεται με την εγκύκλιο νέος επισυνημμένος
Πίνακας, για συμπλήρωση από τα Τμήματα,
υπό μορφή MS Excel, αφού επικοινωνήσετε
με την Λειτουργό του Τμήματος Δημόσιας
Διοίκησης και Προσωπικού, κα Σταυρούλα
Καπόλου, στο τηλέφωνο ή στην ηλεκτρο-

νική διεύθυνση που αναγράφονται στην
πρώτη σελίδα της Εγκυκλίου Επιστολής
αυτής.

Επισημαίνεται ότι τα εν λόγω συγκεντρω-
τικά στοιχεία θα πρέπει να αποστέλλονται
σε ετήσια βάση στο Τμήμα Δημόσιας Διοί-
κησης και Προσωπικού με τη συμπλήρωση
του επισυναπτόμενου στην Εγκύκλιο, Πί-
νακα. Ο εν λόγω Πίνακας θα πρέπει να απο-
στέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση
skapolou@papd.mof.gov.cy, όχι αργότερα
από το τέλος του μηνός Φεβρουαρίου.

Στον πίνακα καθορίζεται η διάρκεια της
χορηγούμενης άδειας ασθενείας από 0 ημέ-
ρες σε ολίγων ή και περισσότερων ημερών
μέχρι 43 ημέρες, 2 μήνες ή ακόμη και πέραν
των 2 μηνών έως 6 μήνες.

Χωριστά αναφέρονται και οι περίοδοι χο-
ρήγησης άδειας ασθενείας χωρίς ιατρικό πι-
στοποιητικό από 0 ημέρες και σταδιακά από
1 μέχρι 8 ημέρες. n

Εγκύκλιος για την άδεια ασθενείας μονίμων, εκτάκτων και ωρομισθίων
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Σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε την πε-
ρασμένη εβδομάδα παρουσιάστηκε το νομοσχεδίου
για ποινικοποίηση της Βίας κατά των Γυναικών.

Στο χαιρετισμό της η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων, και
ως Πρόεδρος του Συμβουλίου του ΕΜΔΓ κ. Ιωσηφίνα Αν-
τωνίου χαιρέτισε την ετοιμασία του νομοσχεδίου για ποινι-
κοποίηση όλων των μορφών Βίας κατά των Γυναικών, το
οποίο αναθεωρεί το Νομικό Πλαίσιο που διέπει την πρόληψη
και καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και όχι μόνο.

Πρόκειται τόνισε για ένα καινοτόμο νομοσχέδιο το οποίο
καθορίζει για πρώτη φορά τη βία ως έμφυλο φαινόμενο. Και
συνέχισε λέγοντας:

«Η αύξηση των ποινών, αναμφίβολα ενισχύει επίσης το νο-
μοθετικό πλαίσιο. Ευχόμαστε όμως να μην ξαναγίνουμε θε-
ατές σε καταδίκες με ποινές-χάδι για τους θύτες και η επί-
κληση των διαφόρων παραμέτρων να μην αλλοιώνουν στην
ουσία τις ποινές που από τον Νόμο προβλέπονται. Γι’ αυτό
ιδιαίτερα τον λόγο, ελπίζουμε τα Πρωτόκολλα χειρισμού της
έμφυλης βίας να λειτουργήσουν άψογα, ώστε η κατάρτιση
και επιμόρφωση όλων όσοι εμπλέκονται σ’ αυτή τη διαδικα-
σία, να εφαρμοστούν, όπως άλλωστε επισημαίνουν και οι
σχετικοί Διεθνείς Οργανισμοί.

Είναι σημαντικό συνέχισε η Επίτροπος οι Νόμοι να ακο-
λουθούν τους μετασχηματισμούς της κοινωνίας. Το πνεύμα
που διέπει τις Νομοθεσίες δεν μπορεί και δεν πρέπει να υπο-
λείπεται της καθημερινής πραγματικότητας που βιώνουν οι
άνθρωποι. Το ζητούμενο σε κάθε Νόμο ή σε κάθε τροποποί-
ηση ή αναθεώρησή του, είναι η διαμορφωτική δύναμη του
Νομοθέτη να φέρνει κοντά Νομοθεσία και πραγματικότητα
και να δημιουργεί μία σχέση συνεξάρτησης.

Η Βία κατά των Γυναικών, κι’ ιδιαίτερα η ενδοοικογενει-
ακή βία, είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο με δυστυχώς αυξη-
τική τάση, που δεν γνωρίζει πολιτιστικούς, οικονομικούς ή
γεωγραφικούς προσδιορισμούς. Τα προληπτικά προγράμ-
ματα του Υπουργείου Παιδείας, του ΕΜΔΓ σε συνεργασία με
Γυναικείες, Συνδικαλιστικές και Μη Κυβερνητικές Οργανώ-

σεις έχουν ως στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και
ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε
ένα φαινόμενο που έχει τις ρίζες του στα στερεότυπα και τις
κοινωνικές προκαταλήψεις που εδράζονται στον εξουσια-
στικό ρόλο του άντρα πάνω στη γυναίκα. Στο κάδρο όμως
αυτού του ντροπιαστικού φαινομένου είναι τα θύματα βίας.
Γυναίκες που καθημερινά βιώνουν τον πόνο, τον εξευτελι-
σμό, την καταρράκωση της ανθρώπινης αξιοπρέπειάς τους.
Αυτές οι γυναίκες, για να ξεφύγουν, για να βρουν τη δύναμη
ν’ αποδράσουν από αυτή τη νοσηρή κατάσταση, πρέπει να
γνωρίζουν ότι όταν αποφασίσουν να πάρουν τη ζωή τους
στα χέρια τους θα βρουν σωστή αντιμετώπιση, στήριξη και
συμπαράσταση. Καθήκον όλων μας είναι να δημιουργή-
σουμε τις προϋποθέσεις ώστε να μπορούν να σταθούν ξανά
στα πόδια τους και να συνεχίσουν τη ζωή τους.»

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνά Νι-
κολάου  στο δικό του χαιρετισμό ανάφερε ότι  το νομοσχέ-
διο που έχει ετοιμασθεί, επιφέρει σημαντικές τομές, οι οποίες
εναρμονίζουν πλήρως την έννομή μας τάξη με το εκτενές κα-
τευθυντήριο πλαίσιο που εγκαθιδρύει η Σύμβαση του Συμ-
βουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση
της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής
Βίας, γνωστή και ως Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης.

Δήλωσε επίσης ότι πρόκειται για ένα καινοτόμο νομο-
σχέδιο, το οποίο μεταξύ άλλων:

• Αναμορφώνει, εκσυγχρονίζει και διευρύνει το υφιστά-
μενο νομοθετικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της βίας
κατά των γυναικών,

• ενδυναμώνει τις προστατευτικές ρυθμίσεις για τις γυ-
ναίκες και τα κορίτσια θύματα βίας που τολμούν και επιχει-
ρούν να δραπετεύσουν από το φαύλο κύκλο της βίας,

• καθορίζει αναλογικές, αποτρεπτικές και αποτελεσματι-
κές κυρώσεις για τους δράστες έμφυλης βίας,

• θέτει τις βάσεις για παροχή εξειδικευμένης προστασίας
στα θύματα βίας,

• καθορίζει ένα εμπεριστατωμένο, σύγχρονο πλέγμα προ-
ληπτικών δράσεων και κατασταλτικών μέτρων,

• αντιμετωπίζει συνεκτικά όλες τις μορφές βίας κατά των
γυναικών που περιλαμβάνονται στη Σύμβαση της Κων-
σταντινούπολης,

• εγκαθιδρύει και ενδυναμώνει υφιστάμενους μηχανισμούς
με συντονιστικές αρμοδιότητες ως προς την παρακολούθηση
εφαρμογής της Σύμβασης. Ο νεοπαγής Φορέας θα αναλά-
βει μεταξύ άλλων τη δημιουργία ενιαίου αρχείου για τη συλ-
λογή αξιόπιστων και συγκρίσιμων στατιστικών στοιχείων, τα
οποία είναι καθοριστικά για την υιοθέτηση και εφαρμογή
στοχευμένων πολιτικών και μέτρων για αντιμετώπιση της
έμφυλης βίας. 

Κλείνοντας τόνισε ότι αποτελεί προτεραιότητα όχι η απλή,
τυπική υιοθέτηση των προνοιών της Σύμβασης, αλλά η πλή-
ρης και αποτελεσματική εφαρμογή της. Με τον τρόπο αυτό,
το πλαίσιο προστασίας των γυναικών που αποτελούν θύ-
ματα έμφυλης βίας θα αποκτήσει σάρκα και οστά, προστα-
τεύοντας τις γυναίκες από τον εφιάλτη της έμφυλης βίας, η
οποία θίγει χωρίς αμφιβολία τον πολιτισμό μας. Κυρίως όμως
προσβάλλει την προσωπικότητα και την αξιοπρέπειά των
γυναικών και επιφέρει σοβαρές βλάβες τόσο στις ίδιες, όσο
και στις οικογένειες και στα παιδιά τους. n 

Τη βία ως έμφυλο φαινόμενο καθορίζει 
το Νομοσχέδιο ποινικοποίησης της Βίας κατά των Γυναικών

Με την απόφαση του Υπουργικού
Συμβουλίου έχει εγκριθεί η πρό-
ταση της Υπουργού Εργασίας,

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για
να δημιουργηθεί το «Σπίτι της Γυναίκας» και
να προωθηθούν οι αναγκαίες ενέργειες για
τη λειτουργία του.

Το «Σπίτι της Γυναίκας» θα λειτουργεί ως
ένα διεπιστημονικό κέντρο, φιλικό προς τα
θύματα βίας, όπου επαγγελματίες από διά-
φορες ειδικότητες και κρατικοί λειτουργοί,
όπως κλινικοί ψυχολόγοι, κοινωνικοί λει-
τουργοί, ειδικά εκπαιδευμένα μέλη της
Αστυνομίας κ.λπ., θα εργάζονται κάτω από
την ίδια στέγη για σκοπούς παροχής της κα-
τάλληλης στήριξης στα θύματα και τις οικο-
γένειές τους, με τρόπο που να προάγει τα δι-

καιώματα και το συμφέρον των θυμάτων και
μελών των οικογενειών τους.

Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται στο
«Σπίτι της Γυναίκας» περιλαμβάνουν:

- Συμβουλευτική υποστήριξη των θυμά-
των με στόχο την ενημέρωση και ενδυνά-
μωση.

- Ενθάρρυνση και υποστήριξη ώστε να

αναλάβουν την ευθύνη της επαγγελματικής,
προσωπικής και οικογενειακής τους ζωής και
να πάρουν οι ίδιες τις καλύτερες αποφάσεις
για το μέλλον τους.

- Ενθάρρυνση ώστε να βγουν από την
απομόνωση και να κατανοήσουν ότι δεν
είναι μόνες και δεν ευθύνονται για τη βία
που υφίστανται.

- Ατομική ψυχοκοινωνική συμβουλευτική
στήριξη.

- Νομική συμβουλευτική και πληροφό-
ρηση και καθοδήγηση για τα δικαιώματά
τους.

- Υπηρεσίες παραπομπής ή συνοδείας –
όποτε αυτό απαιτείται – των θυμάτων σε κα-
ταφύγια, στην αστυνομία, στο δικαστήριο
και όπου αλλού χρειάζεται.

Επιπλέον, το Υπουργικό Συμβούλιο απο-
φάσισε όπως εγκρίνει:

- τη σύσταση Ad-Hoc επιτροπής αποτε-
λούμενης από τους Υπουργούς Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Δι-
καιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, και Υγείας
με αποστολή την εποπτεία των ενεργειών
που απαιτούνται για τη λειτουργία του «Σπι-
τιού της Γυναίκας»,

- τον διορισμό της κας Σουζάνας Παύλου,
Πρόεδρου της Συμβουλευτικής Επιτροπής
για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της
Βίας στην Οικογένεια και των μελών της
Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Πρό-
ληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οι-
κογένεια, ως Συντονιστών για τη λειτουργία
του «Σπιτιού της Γυναίκας». n 

Δημιουργία του «Σπιτιού της Γυναίκας»

Ηεπικεφαλής της κυπριακής αντι-
προσωπείας στη Κοινοβουλευτική
Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευ-

ρώπης (ΚΣΣΕ), βουλεύτρια κα Στέλλα 
Κυριακίδου, εκλέγηκε σήμερα στο Στρα-
σβούργο ομόφωνα Πρόεδρος της Υπεπιτρο-
πής της ΚΣΣΕ για τα Παιδιά. Η Υπεπιτροπή
ασχολείται με την προστασία και την ευημε-

ρία των παιδιών στις χώρες μέλη του Συμ-
βουλίου της Ευρώπης και, μεταξύ  άλλων,
προβαίνει σε σχετικές συστάσεις και εισηγή-
σεις και διοργανώνει διαφωτιστικά σεμινά-
ρια και εκστρατείες σε χώρες μέλη του Ορ-
γανισμού. 

Συγχαίροντας την κα Κυριακίδου για την
εκλογή της, παρότι η ίδια δεν ήταν παρούσα

στη διαδικασία για ιατρικούς λόγους, η
απερχόμενη Βρετανή Πρόεδρος της Υπεπι-
τροπής, Βαρόνη Massey, εξέφρασε τη βεβαι-
ότητα πως η Κύπρια βουλευτής, με την εμ-
πειρία και τις γνώσεις της, καθώς και με την
ευαισθησία που την διακρίνει σε θέματα που
αφορούν τα παιδιά, αλλά και ως τέως Γενική
Εισηγήτρια του Συμβουλίου της Ευρώπης

για τα Δικαιώματα του Παιδιού, θα συμβά-
λει τα μέγιστα στην υλοποίηση και την πε-
ραιτέρω διεύρυνση των στόχων της Υπεπι-
τροπής για το καλώς νοούμενο συμφέρον
τόσο των παιδιών της Ευρώπης, όσο και
όλων των παιδιών ανά τον κόσμο. n

Πρόεδρος της Υπεπιτροπής της ΚΣΣΕ για τα Παιδιά 
εξελέγη η βουλεύτρια Στέλλα Κυριακίδου
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Eτοιμάζει Γλαύκος Xατζηπέτρου

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

Η απόφαση [ΠΑΜΠΑΛΛΗΣ, ΧΡΙΣΤΟ-
ΔΟΥΛΟΥ, ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, ΓΙΑΣΕΜΗΣ,
ΠΟΥΓΙΟΥΡΟΥ, Δ/στές]

Οι εφεσείοντες διορίστηκαν ως θηροφύ-
λακες, δυνάμει του περί Προστασίας και
Αναπτύξεως Θηραμάτων και Αγρίων Πτη-
νών Νόμου του 1974, (Ν. 39/1974).  Σύμ-
φωνα με το άρθρο 24(2)[1] του εν λόγω
Νόμου, κατέστησαν μέλη της Δημόσιας Υπη-
ρεσίας.  Υπηρετούσαν δε στην Υπηρεσία
Θήρας και Πανίδας του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών, (η Υπηρεσία Θήρας). 

Αργότερα, με τον περί Ταμείου Θήρας
Νόμο του 1990, (Ν. 158/1990), καθιδρύθη-
καν το Ταμείο Θήρας και η Επιτροπή Διαχεί-
ρισής του, η οποία είχε, μεταξύ άλλων, εξου-
σία να προβαίνει στο διορισμό θηροφυλά-
κων και άλλου προσωπικού.  Στη συνέχεια,
με τον Τροποποιητικό Νόμο 32(Ι)/1995,
προστέθηκε το άρθρο 5Α, το εδάφιο (1) του
οποίου προέβλεπε για τη μεταφορά των
υπαλλήλων ή εργατών της Υπηρεσίας Θήρας
σε ανάλογες θέσεις του Ταμείου Θήρας, αν-
τίστοιχες προς τις θέσεις που αυτοί κατείχαν. 

Εναντίον της εφαρμογής του πιο πάνω άρ-
θρου, καταχωρίστηκε η προσφυγή αρ.
737/1995, η οποία στέφθηκε με επιτυχία.  Ως
αποτέλεσμα, ο Τροποποιητικός Νόμος
32(Ι)/1995 κρίθηκε αντισυνταγματικός. Η
απόφαση δε αυτή επικυρώθηκε, κατ’ έφεση,
από το Ανώτατο Δικαστήριο, στην υπόθεση
Δημοκρατία ν. Αγαθαγγέλου κ.ά. (1997) 3
Α.Α.Δ. 198. Συνακόλουθα, οι εφεσείοντες
επανήλθαν στη Δημόσια Υπηρεσία, όπου συ-
νέχισαν να υπηρετούν είτε στο Υπουργείο
Εσωτερικών, σε διάφορα τμήματα ή υπηρε-
σίες του, είτε σε άλλες κυβερνητικές υπηρε-
σίες,  στις οποίες είχαν αποσπαστεί, χωρίς,
σύμφωνα με τον ισχυρισμό τους,  να υπάρχει
περιθώριο ανέλιξής τους, παρά τα πολλά
χρόνια υπηρεσίας τους.

Το 2002, συστάθηκε στο Υπουργείο Εσω-
τερικών ο Τομέας Διαχείρισης Στερεών Απο-
βλήτων, με στόχο την εφαρμογή του περί
Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων
Νόμου του 2002, (Ν. 215(Ι)/2002), (ο
«Νόμος»).  Οι εφεσείοντες μεταφέρθηκαν
από τα διάφορα τμήματα στα οποία υπηρε-
τούσαν μέχρι τότε στη Διοίκηση του Υπουρ-
γείου αυτού, στο οποίο ανήκαν οργανικά,
προκειμένου να στελεχώσουν τον εν λόγω
Τομέα. ΄Εκτοτε, με δεδομένο ότι η Υπηρεσία

Θήρας, στην οποία αυτοί ανήκαν, καταργή-
θηκε, τους ανατέθηκαν,  δυνάμει του άρθρου
35 του Νόμου, καθήκοντα, ως Επιθεωρητές,
τα οποία, ομολογουμένως, ήταν άσχετα με
τα καθήκοντα που, αρχικά, όταν πρωτοδιο-
ρίστηκαν, τους είχαν ανατεθεί.  

Στη συνέχεια, κατόπιν σχετικής μελέτης
των Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Εσωτερικών, η οποία εγκρίθηκε από το
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού
του Υπουργείου Οικονομικών, ο Τομέας Δια-
χείρισης Στερεών Αποβλήτων εντάχθηκε
στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου
Εσωτερικών.  Κατά την κρίση του Προϊστα-
μένου των Τεχνικών Υπηρεσιών, ορισμένες
από τις αρμοδιότητες, οι οποίες διεκπεραι-
ώνονταν από τη Διοίκηση του εν λόγω
Υπουργείου και, ειδικότερα, από τον υπό
αναφορά Τομέα ή/και από τα Επαρχιακά
Γραφεία του, αποκεντρώθηκαν ή/και συγχω-
νεύθηκαν με τις Επαρχιακές Διοικήσεις
(Κλάδους Τεχνικών Υπηρεσιών), για σκο-
πούς καθαρά υπηρεσιακούς και οικονομίας
πόρων.  Ως εκ τούτου, κρίθηκε αναγκαία η
μετακίνηση προς τις Επαρχιακές Διοικήσεις
τόσο των εφεσειόντων όσο και του Τεχνικού
και του Γραμματειακού Προσωπικού που
απασχολείτο με τη διεκπεραίωση αυτών των
αρμοδιοτήτων.  

Οι εφεσείοντες ενημερώθηκαν για την υπό
αναφορά μετακίνησή τους τον Οκτώβριο
του 2010, με σχετικές επιστολές του Γενικού
Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, στις
οποίες καταγραφόταν ρητά ότι αυτή θα γι-
νόταν το Νοέμβριο του 2010.  Οι ίδιοι θα
εξακολουθούσαν να ασκούν τα καθήκοντα
που ασκούσαν και προηγουμένως.  Θα με-
τακινούνταν μόνο γεωγραφικά, εντός της
ίδιας επαρχίας, και πάλι στις Τεχνικές Υπη-
ρεσίες.

Η πιο πάνω απόφαση δε βρήκε σύμφω-
νους τους εφεσείοντες, οι οποίοι, με επι-
στολή του δικηγόρου τους, ημερομηνίας
9.12.2010, διαμαρτυρήθηκαν έντονα για την
εν λόγω, κατ’ ισχυρισμό, άδικη μεταχείρισή
τους και ζήτησαν την άρση της, επιφυλάσ-
σοντας τα δικαιώματά τους.  Ακολούθως,
στις 3.1.2011, καταχώρισαν την προσφυγή
αρ. 5/2011, προσβάλλοντας όχι μόνο την με-
τακίνησή τους στις Τεχνικές Υπηρεσίες των
Επαρχιακών Διοικήσεων αλλά και την πα-
ράλειψη των εφεσιβλήτων να απαντήσουν
και/ή να ενεργήσουν σύμφωνα με την επι-
στολή του δικηγόρου τους ημερομηνίας
9.12.2010. Ούτε, όμως, η προσπάθειά τους
αυτή είχε θετικό αποτέλεσμα: η προσφυγή
τους απορρίφθηκε, οπότε καταχώρισαν την
παρούσα έφεση.

Συγκεκριμένα, προβλήθηκε, πρωτόδικα,
υπό μορφή προδικαστικής ένστασης, η
οποία έγινε δεκτή, ότι η προσβληθείσα από-
φαση συνιστούσε εσωτερικό μέτρο της διοί-
κησης και όχι εκτελεστή διοικητική πράξη.
Η πιο πάνω ένσταση είχε  έρεισμα σχετική
νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου, σύμ-

φωνα με την οποία οι μετακινήσεις υπαλλή-
λων στο δημόσιο τομέα θεωρούνται εσωτε-
ρικό διοικητικό μέτρο και δεν προσδίδουν
εκτελεστό χαρακτήρα στην πράξη, (βλ. Χα-
τζηβασιλείου ν. Αρχής Λιμένων Κύπρου
(2008) 3 Α.Α.Δ. 219).  Κρίθηκε δε, συναφώς,
ότι η απόφαση για τη μετακίνηση των εφε-
σειόντων στις Τεχνικές Υπηρεσίες των Επαρ-
χιακών Διοικήσεων δεν παρήγαγε οποιαδή-
ποτε έννομα αποτελέσματα για τους ιδίους∙
δεν τους δημιούργησε οποιεσδήποτε νέες
υποχρεώσεις, ούτε κατάργησε δικαιώματά
τους.  Σύμφωνα με τον ευπαίδευτο Δικαστή
του Δικαστηρίου τούτου, ο οποίος εξεδίκασε
την υπόθεση, η συγκεκριμένη απόφαση απο-
τελούσε «ένα εσωτερικό μέτρο, το οποίο λή-
φθηκε από τη διοίκηση στο πλαίσιο αποφά-
σεων για εξοικονόμηση πόρων και για καλύ-
τερη λειτουργία των υπηρεσιών της, με την
αξιοποίηση του υπάρχοντος προσωπικού.».

Οι εφεσείοντες, με τους λόγους έφεσης 1
και 3, ουσιαστικά, στρέφονται κατά του πιο
πάνω συμπεράσματος της πρωτόδικης από-
φασης, υποβάλλοντας ότι το εκδικάσαν Δι-
καστήριο έσφαλε στην κρίση του ότι η προ-
σβληθείσα διοικητική πράξη στερείτο εκτε-
λεστού χαρακτήρα.  Είναι, ειδικότερα, η
θέση τους ότι αυτή επέφερε συνέπειες και
μεταβολή στην υπηρεσιακή τους υπόσταση,
αφού είχε ως αποτέλεσμα οι ίδιοι να ασκούν
καθήκοντα άλλα από αυτά που προβλέπον-
ταν στο σχέδιο υπηρεσίας, με βάση το οποίο
είχε γίνει ο διορισμός τους.  ́ Αμεση συνέπεια
ήταν η παραβίαση του άρθρου 60 του περί
Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου του 1990, (Ν.
1/1990), (όπως αυτός έχει τροποποιηθεί),
αλλά και του δεδικασμένου που απορρέει
από την απόφαση της Ολομέλειας στην υπό-
θεση Δημοκρατία ν. Αγαθαγγέλου κ.ά., πιο
πάνω. ΄Οπως επισημαίνουν, στην παρούσα
περίπτωση, η ομαλή σταδιοδρομία τους ανε-
τράπη χωρίς δική τους ευθύνη, αφού, από
θηροφύλακες, μετατράπηκαν, αναρμόδια και
παράνομα, σε υπαλλήλους της Επαρχιακής
Διοίκησης.

Το ιστορικό της παρούσας υπόθεσης έχει,
ήδη, παρατεθεί.  Από αυτό, προκύπτει, με σα-
φήνεια, πως η κατάληξη του πρωτόδικου Δι-
καστηρίου, σε ό,τι αφορά την εγερθείσα
προδικαστική ένσταση περί έλλειψης εκτε-
λεστότητας της προσβληθείσας απόφασης,
είναι απόλυτα ορθή. Αντί δε οποιουδήποτε
άλλου σχολιασμού, παρατίθενται τα όσα,
σχετικά, αναφέρονται στην πρωτόδικη από-
φαση, τα οποία υιοθετούνται πλήρως, για
σκοπούς της παρούσας έφεσης:-

«Στην προκειμένη περίπτωση οι Αιτητές
ως Θηροφύλακες στο παρελθόν εντάχθηκαν
με Νόμο, ο οποίος κρίθηκε από το Ανώτατο
Δικαστήριο αντισυνταγματικός, στην υπη-
ρεσία του ‘Ταμείου Θήρας’ η οποία αργότερα
καταργήθηκε.  ΄Ετσι ως δημόσιοι υπάλληλοι,
στο πλαίσιο εσωτερικών μετακινήσεων,
αδιαμαρτύρητα και για πολλά χρόνια είχαν
ενταχθεί και υπηρετούσαν ως προσωπικό

στον Τομέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλή-
των.  Με την προσβαλλόμενη απόφαση
πλέον, ο Τομέας τους εντάχθηκε στις Τεχνι-
κές Υπηρεσίες των Επαρχιακών Διοικήσεων.
Κατά την άποψή μου, η απόφαση αυτή δεν
συνιστά εκτελεστή διοικητική πράξη, αφού
δεν παράγει οποιαδήποτε έννομα αποτελέ-
σματα για τους Αιτητές.  Με αυτή δεν δημι-
ουργούνται ούτε νέες υποχρεώσεις, ούτε και
καταργούνται δικαιώματά τους (βλ. Πορί-
σματα Νομολογίας του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας 1929-1959, σελ. 238 και 340).  Η
προσβαλλόμενη απόφαση, κατά την άποψή
μου, είναι ένα εσωτερικό μέτρο, το οποίο λή-
φθηκε από τη διοίκηση στο πλαίσιο αποφά-
σεων για εξοικονόμηση πόρων και για καλύ-
τερη λειτουργία των υπηρεσιών της, με την
αξιοποίηση του υπάρχοντος προσωπικού.
Το ζήτημα της μετακίνησης των Αιτητών σε
άλλη υπηρεσία του ίδιου Υπουργείου, καθώς
και η αναδιάρθρωση και η δομή των κλιμά-
κων και των θέσεών τους, είναι θέμα που
αφορά αποκλειστικά τη διοίκηση και όχι το
Δικαστήριο το οποίο σε τέτοιες περιπτώσεις
δεν μπορεί να επέμβει, εκτός αν διαπιστωθεί
παρανομία ή υπέρβαση των ακραίων ορίων
της διακριτικής ευχέρειας ...  Η ανάγκη για
δημιουργία προοπτικών ανέλιξης όπως ισχυ-
ρίζονται οι Αιτητές, είναι και πάλι θέμα που
δεν μπορεί να ελεγχθεί από το Δικαστήριο,
αφού αφορά τις σχέσεις μεταξύ των υπαλ-
λήλων και των αρμόδιων διοικητικών υπη-
ρεσιών.»

Στο σημείο αυτό, επισημαίνεται ότι τα
ενώπιον του Δικαστηρίου στοιχεία καταδει-
κνύουν πως οι εφεσείοντες αποδέχονταν τα
διάφορα καθήκοντα, που κατά καιρούς τους
ανατίθεντο, υπό διαμαρτυρία, ουδέποτε,
όμως, πρόσβαλαν με προσφυγή τις σχετικές
αποφάσεις.  ΄Επραξαν τούτο μετά από υπη-
ρεσία οκτώ, σχεδόν, ετών στον Τομέα Δια-
χείρισης Στερεών Αποβλήτων. Από τη
στιγμή, όμως, που ο συγκεκριμένος Τομέας,
στον οποίο υπηρετούσαν από το 2002, εν-
τάχθηκε στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, στις Επαρχιακές Διοική-
σεις, η μετακίνησή τους σε αυτές ήταν από-
λυτα δικαιολογημένη.  Οι ρυθμίσεις δε που
έγιναν, σχετικά, αφορούσαν αποκλειστικά
θέματα της Διοίκησης και δεν επηρέαζαν
οποιαδήποτε δικαιώματα των εφεσειόντων.
΄Αλλωστε, όπως έχει ήδη αναφερθεί, σύμ-
φωνα με τα γεγονότα της εξεταζόμενης 
υπόθεσης, στις εν λόγω Υπηρεσίες μετακι-
νήθηκαν όχι μόνο οι εφεσείοντες αλλά και
το Τεχνικό και Γραμματειακό Προσωπικό
που απασχολείτο με τη διεκπεραίωση των
αρμοδιοτήτων που αποκεντρώθηκαν και/ή
συγχωνεύτηκαν με τις Επαρχιακές Διοική-
σεις. 

Συνοψίζοντας, μέσα από τα πραγματικά
περιστατικά της εξεταζόμενης υπόθεσης,
εξειδικεύονται, με σαφήνεια, οι λόγοι οι
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Αποφάσεις Ανωτάτου Δικαστηρίου

Ηφροντίδα του Κράτους για τους
ηλικιωμένους και τα άτομα με ειδικές
ανάγκες ήταν απαραίτητη, γιατί η ει-

σβολή ανέτρεψε τα ισοζύγια στη λειτουργία
των οικογενειακών και κοινοτικών-κοινωνι-
κών θεσμών. Η εξέλιξη αυτή, που δεν ήταν
αποτέλεσμα μιας προϊούσας ομαλής μετά-
βασης από μια κατάσταση σε άλλη, οδήγησε
στην αναγκαιότητα νέου σχεδιασμού της
παρέμβασης του Κράτους κι άλλων φορέων

Η ανάπτυξη κατά κανόναν απαιτεί σπά-
σιμο της παράδοσης και διάνοιξη νέων δρό-
μων. Ένα τέτοιο άλμα έγινε με τα Προγράμ-
ματα Κοινοτικής Ανάπτυξης. Από τα τέλη
της δεκαετίας του 1960 συμφωνήσαμε με το
Τμήμα Ευημερίας τη συμπερίληψη στον
Προϋπολογισμό Ανάπτυξης ενός μικρού
ποσού (ΛΚ3.000) για ενίσχυση εθελοντικών
οργανισμών για προώθηση διαφόρων προ-
γραμμάτων στις κοινότητές τους. Το σχέδιο
αυτό μεγάλωσε και καθιερώθηκε, αφού έγι-
ναν οι απαραίτητες διοικητικές διευθετήσεις.
Ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός εθελοντών
και κοινοτήτων παρουσιάζονταν, που οργα-
νώθηκαν κάτω από μια πυραμίδα, τα Συμ-
βούλια Κοινοτικής Ευημερίας (ΣΚΕ), που
λειτούργησαν παγκύπρια. Ο θεσμός επεκτά-
θηκε και κάλυψε μεγάλο αριθμό προβλημά-
των των κοινοτήτων: ημερήσια φροντίδα
παιδιών και ηλικιωμένων, φροντίδα και πε-
ρίθαλψη ατόμων με ειδικές ανάγκες, παροχή
βοήθειας σε ηλικιωμένους και εργαζόμενες
μητέρες στο σπίτι κ.ά.

Όταν το 1990 κλήθηκα να υπηρετήσω ως
Υπουργός Εργασίας, το κονδύλι αυτό ήταν
στις ΛΚ60.000. Στις επισκέψεις σε διάφορες

κοινότητες διαπίστωσα την απήχηση που
είχε το πρόγραμμα στο να κινητοποιήσει τον
κόσμο για να προσφέρει στους συνανθρώ-
πους του και τις δυνατότητές του να καλύψει
πρόσθετες ανάγκες. Μέχρι να λήξει η θητεία
μου κατάφερα να ανεβάσω το ποσό του
Προϋπολογισμού στις ΛΚ800.000. Ο Υπουρ-
γός Οικονομικών, ο συμπαθέστατος Γιώργος
Συρίμης, δεν μπορούσε να αντισταθεί στο
επιχείρημά μου ότι η επένδυση αυτή ήταν η
πιο αποδοτική: Για κάθε μια λίρα της Κυβέρ-
νησης, η ιδιωτική πρωτοβουλία μάζευε πέντε
σε εθελοντικές συνεισφορές. Πρέπει να ση-
μειώσω ότι το πρόγραμμα αυτό όχι μόνο δεν
περιστάληκε από τις μετέπειτα Κυβερνήσεις,
αλλά απεναντίας ενισχύθηκε ακόμη περισ-
σότερο.

Άλλα κοινωνικά προγράμματα που προ-
ωθήσαμε ήταν η αύξηση της περιόδου άδειας
μητρότητας και του επιδόματος τέκνου, η
επέκταση του θεσμού ημερήσιας φροντίδας
μικρών παιδιών, η ημερήσια φροντίδα των
γερόντων, η εφαρμογή του Νόμου για Ίση
Αμοιβή μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για Ερ-
γασία Ίσης Αξίας, η άνετη εξασφάλιση των
συντάξεων των αποδήμων συμπατριωτών
μας από το εξωτερικό κ.ά. Ιδιαίτερη προσοχή
δόθηκε στη βελτίωση του περιβάλλοντος
για την άνετη διακίνηση αναπήρων και η
προώθηση της απασχόλησής τους με τη δη-
μιουργία ειδικής Υπηρεσίας Μέριμνας Ανα-
πήρων στο Τμήμα Εργασίας.

Πέραν της εισαγωγής του θεσμού επιδό-
ματος βαριάς αναπηρίας και της βελτίωσης
του σχεδίου παροχής οικονομικής βοήθειας
για την προμήθεια τεχνικών βοηθημάτων/
οργάνων, εισήχθησαν σχέδια για επαγγελ-
ματική αποκατάσταση εκτός του Κέντρου
Αποκατάστασης Αναπήρων, αυτοεργοδό-
τησή τους, καθώς και διευκόλυνση εργοδο-
τών για εργονομικές διευθετήσεις στον χώρο

απασχόλησής τους. Για την άνετη κι ασφαλή
διακίνηση αναπήρων περιλήφθηκαν ειδικές
πρόνοιες στον Περί Ρύθμισης Οδών και Οι-
κοδομών Νόμο, που δυστυχώς δεν έτυχαν
γενικής εφαρμογής μέχρι σήμερα.

Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στα άτομα της
τρίτης ηλικίας με άξονα την αποφυγή ιδρυ-
ματοποίησής τους, την παροχή διευκολύν-
σεων για βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής
τους στο δικό τους περιβάλλον. Η Υπηρεσία
κατ’ Οίκον Φροντίδας του Τμήματος Κοι-
νωνικής Ευημερίας επεκτάθηκε κι ενισχύ-
θηκε σημαντικά με πολύ ικανοποιητικά απο-
τελέσματα. Ταυτόχρονα αναθεωρήθηκαν και
εκσυγχρονίστηκαν ο Περί Στεγών για Ηλι-
κιωμένους και Αναπήρους Νόμος και οι Κα-
νονισμοί, με αποτέλεσμα να βελτιωθούν οι
προσφερόμενες υπηρεσίες προς τους ηλι-
κιωμένους και αναπήρους από τις Κοινοτι-
κές και Ιδιωτικές Στέγες.

Άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες περιε-
λάμβαναν τις υπηρεσίες διημερεύουσας
φροντίδας με τη λειτουργία Κέντρων Ανοι-
κτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) και
άμεσης επιτόπου πρακτικής εξυπηρέτησης
ηλικιωμένων και αναπήρων, καθώς και άλλα
προγράμματα αξιοποίησης και απασχόλησης
ηλικιωμένων.
Το κοινωνικό οικοδόμημα

Τα πιο πάνω προγράμματα στόχευαν στην
προώθηση γενικότερων επιδιώξεων. Η
φροντίδα του Κράτους για τους ηλικιωμέ-
νους και τα άτομα με ειδικές ανάγκες ήταν
απαραίτητη, γιατί η εισβολή ανέτρεψε τα
ισοζύγια στη λειτουργία των οικογενειακών
και κοινοτικών-κοινωνικών θεσμών. Η εξέ-
λιξη αυτή, που δεν ήταν αποτέλεσμα μιας
προϊούσας ομαλής μετάβασης από μια κατά-
σταση σε άλλη, οδήγησε στην αναγκαιότητα
νέου σχεδιασμού της παρέμβασης του Κρά-
τους κι άλλων φορέων.

Η αύξηση του χρόνου άδειας μητρότητας
από 12 σε 16 εβδομάδες δεν απέβλεπε μόνο
στην εξυπηρέτηση της νέας μητέρας, αλλά
και στην αντιμετώπιση του μεγάλου προ-
βλήματος της υπογεννητικότητας. Το ίδιο
και στην περίπτωση του επιδόματος τέκνου
πολυμελών οικογενειών (αύξηση από ΛΚ7
σε ΛΚ20 το μήνα).

Τότε επεκτάθηκε κι ο θεσμός των κέντρων
ημερήσιας φροντίδας παιδιών προσχολικής
ηλικίας (Τμήμα Ευημερίας), ενώ καταβλήθη-
καν προσπάθειες ώστε τα κέντρα να φρον-
τίζουν και μικρά παιδιά σχολικής ηλικίας
μετά τη λήξη του κανονικού σχολικού προ-
γράμματος. Η ενθάρρυνση αυξημένων γεν-
νήσεων ήταν κι εδώ ο σκοπός μας.

Το Υπουργείο Εργασίας είναι το κατ’ εξο-
χήν κοινωνικο-οικονομικό Υπουργείο. Εν-
διαφέρεται κι εργάζεται, όχι μόνο για την αύ-
ξηση του εθνικού εισοδήματος, αλλά και τη
δικαιότερη κατανομή του, είτε μέσω των
συλλογικών συμβάσεων, είτε με την παροχή
κοινωνικών ωφελημάτων/υπηρεσιών προς
τις ασθενέστερες εισοδηματικές τάξεις. Επι-
πρόσθετα ενδιαφέρεται κι εργάζεται για την
κοινωνική ανάπτυξη. Η κορυφαία πράξη του
Υπουργείου, η ενσυνείδητη προώθηση από
μέρους του πνεύματος συναίνεσης και η λει-
τουργία θεσμών ελεύθερων διαπραγματεύ-
σεων στην αγορά εργασίας, αποτελεί η ίδια
συστατικό στοιχείο κοινωνικής προόδου.

Η επέκταση των θεσμών και των διαδικα-
σιών αυτών και σε άλλους τομείς της κοινω-
νίας και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας θα 
μπορούσε να οδηγήσει ώστε ο διάλογος, η
συναίνεση κι η αλληλοκατανόηση να αποτε-
λέσουν τις θεμελιακές βάσεις του κοινωνι-
κού μας οικοδομήματος. Πόσο καλύτερα 
θα ήταν τα πράγματα σ’ αυτόν τον Τόπο αν
το πνεύμα αυτό διέπνεε και την κομματική
ζωή. n

Κοινωνική Πολιτική: Κοινοτική ανάπτυξη - άλλα προγράμματα
Tου δρ Ιάκωβου Αριστείδου
Πρώην Υπουργού και
Πρώην Γενικού Διευθυντή 
Γραφείου Προγραμματισμού

οποίοι υπαγόρευσαν όχι μόνο τη συγκεκριμένη μετακίνηση
των εφεσειόντων αλλά και τις προγενέστερες μετακινήσεις
τους.  Αυτοί ήταν η εύρυθμη λειτουργία των διαφόρων τμη-
μάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, στο οποίο οργανικά
ανήκαν οι εφεσείοντες, και η ορθή αξιοποίησή τους, ως
υπαλλήλων αυτού.  Σαφέστατα, οι εν λόγω ρυθμίσεις δεν
αποτελούσαν εκτελεστή διοικητική πράξη, επιφέρουσα έν-
νομα αποτελέσματα, ώστε αυτή να μπορούσε να αποτελέσει
αντικείμενο προσφυγής δυνάμει του ΄Αρθρου 146.1 του Συν-
τάγματος.

΄Οσον αφορά την ανάγκη για δημιουργία προοπτικών
ανέλιξης, όπως ισχυρίζονται οι εφεσείοντες, αυτό είναι και
πάλι θέμα που δεν υπόκειται στον αναθεωρητικό έλεγχο του
Δικαστηρίου, αφού τούτο αφορά τις σχέσεις μεταξύ των
υπαλλήλων και του αρμοδίου Τμήματος της Δημόσιας Υπη-
ρεσίας στο οποίο αυτοί υπηρετούν, στη βάση τυχόν ρυθμί-
σεων που υπάρχουν σε σχετικό νόμο ή κανονισμό.  Ουδέν,
όμως, έχει αναφερθεί εκ μέρους των εφεσειόντων, ως προς τη
συγκεκριμένη αυτή πτυχή. 

Με το δεύτερο λόγο έφεσης, οι εφεσείοντες παραπονούν-
ται ότι διέλαθε της προσοχής του πρωτόδικου Δικαστηρίου
πως, στο αιτητικό τους, είχαν και δεύτερο αίτημα θεραπείας,
το οποίο αφορούσε την παράλειψη των εφεσιβλήτων να
απαντήσουν και/ή να ενεργήσουν σύμφωνα με την επιστολή
του δικηγόρου τους ημερομηνίας 9.12.2010.  Το πιο πάνω αί-
τημα εδράζεται στο ΄Αρθρο 29 του Συντάγματος. Το συγκε-

κριμένο άρθρο, όπως έχει, κατ’ επανάληψη, τονιστεί από τη
νομολογία, κατοχυρώνει το δικαίωμα προσώπου να απευ-
θύνεται στις αρχές και να απαιτεί από αυτές την εξέταση του
θέματος και τη λήψη δεόντως αιτιολογημένης απόφασης
εντός προθεσμίας μη υπερβαίνουσας τις τριάντα ημέρες.
Αποσκοπεί στη διασφάλιση της χρηστής διοίκησης, υπο-
χρεώνοντας τις δημόσιες αρχές να επιλαμβάνονται γραπτών
αιτήσεων των πολιτών, οι οποίοι έχουν δικαίωμα να αναμέ-
νουν απάντηση σε αυτές.

Στην προκειμένη περίπτωση, οι εφεσείοντες, παρά το ότι
δεν έλαβαν απάντηση στην προαναφερόμενη επιστολή τους,
από τη στιγμή που πρόσβαλαν με προσφυγή την τελική από-
φαση των εφεσιβλήτων, τη σχετική με το θέμα για το οποίο
είχε ζητηθεί απάντηση, (τη μετακίνησή τους, δηλαδή, στις
Τεχνικές Υπηρεσίες των Επαρχιακών Διοικήσεων), δε νομι-
μοποιούνται να αξιώνουν, ταυτόχρονα, απόφαση για παρά-
λειψη απάντησης.  ΄Εχει νομολογιακά κριθεί πως αιτητής,
όταν ασκήσει προσφυγή δυνάμει του ΄Αρθρου 146.1 του
Συντάγματος σε σχέση με την ουσία του αιτήματός του, δεν
μπορεί να αξιώνει συγχρόνως θεραπεία δυνάμει του ΄Αρθρου
29 σε σχέση με την παράλειψη της διοίκησης να του απαν-
τήσει. Eπομένως, προώθηση λόγου ακύρωσης και στη βάση
αυτή, ευλόγως, μπορεί να χαρακτηρισθεί ως καταχρηστική.

Επιπρόσθετα, για να είναι επιτρεπτή η ανάληψη δικαιοδο-
σίας δυνάμει του ΄Αρθρου 146.1 του Συντάγματος κατ’ επί-
κληση του ΄Αρθρου 29 του Συντάγματος, πρέπει το ζήτημα
που εγείρεται από τον αιτητή να αφορά σε εκτελεστή διοι-
κητική πράξη. Εν προκειμένω, δεδομένου ότι, όπως ήδη έχει

λεχθεί, η μετακίνηση των εφεσειόντων στις Τεχνικές Υπηρε-
σίες των Επαρχιακών Διοικήσεων αποτελούσε εσωτερικό
μέτρο και δε συνιστούσε απόφαση τέτοιας φύσεως, η μη
απάντηση στη σχετική επιστολή εκ μέρους των εφεσειόντων
δεν μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο προσφυγής δυνά-
μει του ́ Αρθρου 146.1 του Συντάγματος σε συνδυασμό προς
το ΄Αρθρο 29 του Συντάγματος, το οποίο δεν επεκτείνει τη
δικαιοδοσία που αναλαμβάνεται δυνάμει του ́ Αρθρου 146.1,
(βλ. Charilaos Xenophontos and The Republic (Minister of
Interior), ανωτέρω).  Συνεπώς, ορθά το Δικαστήριο δεν εξέ-
τασε το συγκεκριμένο αίτημά τους.

Ενόψει όλων των ανωτέρω, η έφεση απορρίπτεται, με
έξοδα υπέρ των εφεσιβλήτων και εναντίον των εφεσειόντων,
τα οποία καθορίζονται στο ποσό των €3.000,00. n

Συνέχεια από σελ. 5
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Καρκινογόνες χημικές ουσίες εντοπίσθηκαν σε πλαστικά δάπεδα 

Στο πλαίσιο εκστρατείας για έλεγχο
της συμμόρφωσης των πλαστικών δα-
πέδων ασφαλείας που διατίθενται

στην Κυπριακή αγορά με τη νομοθεσία για
επικίνδυνες χημικές ουσίες εντοπίστηκαν
προϊόντα με περιεχόμενο που ξεπερνά το νο-
μοθετικά επιτρεπόμενο όριο.  Τα δείγματα
συλλέχθηκαν από το Τμήμα Επιθεώρησης
Εργασίας τον Νοέμβριο του 2018 και ανα-
λύθηκαν για το περιεχόμενο τους σε οκτώ
Πολυκυκλικούς Αρωματικούς Υδρογονάν-
θρακες (ΠΑΥ).

Από τα αποτελέσματα της εκστρατείας
διαφάνηκε ότι τα πέντε από τα επτά συνο-
λικά δείγματα που λήφθηκαν από έξι διαφο-
ρετικές εταιρείες, δεν ήταν σύμφωνα με τις

πρόνοιες περιορισμού που περιλαμβάνεται
στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό REACH.  Οι
εταιρείες ειδοποιήθηκαν γραπτώς για να
σταματήσει άμεσα η διάθεση των συγκεκρι-
μένων δαπέδων στην Κυπριακή αγορά.

Ειδικότερα και σύμφωνα με το σημείο
50(5) του Παραρτήματος XVII του Ευρω-
παϊκού Κανονισμού REACH, τα δάπεδα
ασφαλείας που χρησιμοποιούνται σε παιδό-
τοπους, παιδικές χαρές, σχολεία και άλλους
χώρους στους οποίους υπάρχει άμεση και
παρατεταμένη επαφή με το δέρμα δεν πρέ-
πει να περιέχουν οκτώ συγκεκριμένους ΠΑΥ
σε ποσοστό πέραν του 0,0001% κατά βάρος
(1 mg/Kg).

Οι οκτώ ΠΑΥ ταξινομούνται ως ουσίες
καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες και τοξι-
κές για την αναπαραγωγή και υπάρχουν
κίνδυνοι για το κοινό από την έκθεση σε
πλαστικό προϊόν που τους περιέχει και το
οποίο προέρχεται κυρίως από ανακύκλωση

πεπαλαιωμένων ελαστικών. Σημειώνεται
επίσης ότι σε Ευρωπαϊκό επίπεδο συζητούν-
ται τώρα οι κίνδυνοι από την παρουσία ΠΑΥ
στα κονιορτοποιημένα ανακυκλωμένα ελα-
στικά που χρησιμοποιούνται σε ποδοσφαι-
ρικά γήπεδα και σε γήπεδα αθλοπαιδιών.  

Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα
καθώς και ενημερωτικό υλικό που αφορά 
τη χημική ασφάλεια των πλαστικών δαπέ-
δων είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του
Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All
/A8BE8E679199C738C2258247003F7A4F

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να επι-
κοινωνούν με τους αρμόδιους Λειτουργούς
στα τηλέφωνα 22405609 και 22405608. n

Το σημαντικό ρόλο των Τελωνείων επισημαίνει η Παγκόσμια Ημέρα Τελωνείων

ΗΠαγκόσμια Ημέρα των Τελωνείων
εορτάζεται κάθε χρόνο στις 26 Ια-
νουαρίου με πρωτοβουλία του Παγ-

κόσμιου Οργανισμού Τελωνείου (ΠΟΤ) με
σκοπό να προβάλει το έργο των τελωνει-
ακών διοικήσεων σε διεθνές επίπεδο. H φε-
τινή Παγκόσμια Ημέρα Τελωνείων αφιερώ-
νεται στην ταχεία και ομαλή διασυνοριακή
κυκλοφορία αγαθών, προσώπων και μέσων
μεταφοράς με το σύνθημα «Έξυπνα σύνορα
για απρόσκοπτη Ροή Εμπορίου, Προσώπων
και Μεταφορών».

Τα Τελωνεία, σε συνεργασία με άλλες Υπη-
ρεσίες διαχείρισης συνόρων, διαδραματίζουν
κεντρικό ρόλο στη διευκόλυνση του εμπο-
ρίου και της διακίνησης, στην απλούστευση,
την τυποποίηση και την εναρμόνιση των συ-
νοριακών διαδικασιών καθώς και στην
ασφάλεια των συνόρων. Συνεπώς ο ρόλος
των Τελωνειακών Υπηρεσιών είναι σημαντι-

κός ως προς την εδραίωση και την περαι-
τέρω ενίσχυση των συνεχιζόμενων προσπα-
θειών για διευκόλυνση της διασυνοριακής
ροής αγαθών και προσώπων, μετατρέποντας
έτσι την παγκοσμιοποίηση σε θετική δύναμη.
Για το σκοπό αυτό ο ΠΟΤ δεσμεύεται να
προωθήσει την μετατροπή των συνόρων σε
«ΕΞΥΠΝΑ σύνορα» έτσι ώστε τα Τελωνεία
να λειτουργούν ως κεντρικός κόμβος σύνδε-
σης και συντονισμού.

Ο όρος  «ΕΞΥΠΝΑ» σύνορα υπογραμμίζει
τον ρόλο των Τελωνείων για την υποστήριξη
της Ατζέντας των Ηνωμένων Εθνών για βιώ-
σιμη ανάπτυξη και αναφέρεται στην εξα-
σφάλιση της έγκαιρης παράδοσης πρώτων
υλών στη βιομηχανία, στη μείωση του αθέ-
μιτου ανταγωνισμού στις τοπικές κοινότη-
τες, στο άνοιγμα νέων ευκαιριών για πρό-
σβαση των περιθωριοποιημένων περιοχών
σε νέες αγορές, στη δημιουργία  διαφανών

και προβλέψιμων συνθηκών εμπορίου
καθώς και στη διευκόλυνση των νόμιμων
επιχειρήσεων που με τη σειρά τους θα συμ-
βάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη και στις
ευκαιρίες απασχόλησης.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ορισμός των «έξυ-
πνων» συνόρων αποσκοπεί στην ενίσχυση
της προσπάθειας που καταβάλλεται για τη
διευκόλυνση του εμπορίου και των διακινή-
σεων καθώς και τον περιορισμό των απειλών
που παρατηρούνται στις διασυνοριακές ροές
αγαθών, προσώπων και μέσων μεταφοράς.
Με τον όρο  «ΕΞΥΠΝΑ» εννοούμε ότι τα

Τελωνεία θα πρέπει να καθοδηγούνται από
τις κατευθυντήριες αρχές που είναι η Ασφά-
λεια, η Αυτοματοποίηση, η Μέτρηση της
Απόδοσης και η Ανάλυση Κινδύνου οι
οποίες έχουν ως επίκεντρο τη συμμόρφωση,
την επιβολή του νόμου και τη διευκόλυνση.

Ως εκ τούτου, τα Τελωνεία με τα δυναμικά
τους εργαλεία συμβάλλουν ενεργά στην
ασφάλεια του επιχειρηματικού περιβάλλον-
τος, τόσο προς όφελος του διεθνούς εμπο-
ρίου, όσο και προς όφελος της κοινωνίας γε-
νικότερα. n

Δράση για την Ευπάθεια στην Τρίτη Ηλικία
με το πρόγραμμα  “ADVANTAGE” Joint Action

Στο πλαίσιο των Κοινών Δράσεων του
3ου Προγράμματος Δράσης της ΕΕ
στον τομέα της Υγείας 2014-2020, η

ΕΕ και 22 κράτη μέλη συγχρηματοδοτούν το
πρόγραμμα “ADVANTAGE” Joint Action με
σκοπό τη διαμόρφωση κοινών δράσεων για
την πρόληψη της Ευπάθειας στην Τρίτη Ηλι-
κία. Η διάρκεια του έργου είναι τριετής
(2017-2020), κατά την οποία τα εμπλεκό-
μενα μέρη θα συνδιαμορφώσουν μια κοινή
ευρωπαϊκή προσέγγιση για την πρόληψη και
τη διαχείριση της Ευπάθειας, που αποτελεί,
εάν δεν προληφθεί έγκαιρα, τον μεγαλύτερο
κίνδυνο ανάπτυξης της αναπηρίας. Την πρω-
τοβουλία συντονίζουν οι αρμόδιες Αρχές και
Υπουργεία της Ισπανίας.

Σε συνάντηση-φόρουμ της κοινοπραξίας
που πραγματοποιήθηκε στην Ισπανία τον
Δεκέμβριο 2018, παρουσιάστηκαν μέθοδοι
προσέγγισης για την πρόληψη της Ευπά-
θειας (Frailty Prevention Approach), καθώς
και ένα κοινό ευρωπαϊκό μοντέλο των εκ-
προσώπων του τομέα της Υγείας των κρατών
μελών και άλλων εταίρων, για την αντιμε-
τώπιση της ευπάθειας. Μέσα από τη συγκε-
κριμένη συνάντηση, όλοι οι εμπλεκόμενοι
φορείς έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν

απόψεις ως προς το πώς θα μπορούσαν οι
συστάσεις του έργου να αξιοποιηθούν από
οργανισμούς, διαμορφωτές πολιτικής, κτλ,
ώστε να τύχει ορθολογιστικής αντιμετώπι-
σης η Ευπάθεια στην Τρίτη Ηλικία στην ΕΕ.

Το Υπουργείο Υγείας συμμετέχει στο πρό-
γραμμα, συμβάλλοντας στην καθιέρωση
εντός της ΕΕ μιας κοινής αντίληψης σχετικά
με τη γηριατρική ευπάθεια, με τελικό στόχο
την από κοινού υιοθέτησή της από όλα τα
κράτη μέλη, για την προστασία από τον κοι-
νωνικό αποκλεισμό και την ενεργό συμμε-
τοχή των ατόμων της Τρίτης Ηλικίας. 

Η κοινή δράση σχετίζεται άμεσα με τη βα-
σική προτεραιότητα της ΕΕ για τα θέματα
της Τρίτης Ηλικίας και ειδικότερα με την
ανάγκη αντιμετώπισης της επιβάρυνσης των
εθνικών συστημάτων υγείας από τις χρόνιες
ασθένειες.

Μέσα από τη συμμετοχή της στο πρό-
γραμμα, η Κύπρος εστιάζει στη βελτίωση
των προγραμμάτων που ήδη εφαρμόζονται,
αλλά και στον σχεδιασμό και την υλοποίηση
νέων προγραμμάτων ή υπηρεσιών.

Περισσότερα στοιχεία σχετικά με το φό-
ρουμ, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα
www.advantageja.eu. n

ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΤΡΟΟΔΟΣ ΠΑΣΥΔΥ ΠΑΦΟΥ
Το Επαρχιακό Συμβούλιο ΠΑΣΥΔΥ Πάφου διοργανώνει διήμερη εκδρομή στο ΤΡΟΟ-

ΔΟΣ το Σάββατο 02/03/2019 και Κυριακή 03/03/2019.
Η τιμή έχει καθοριστεί στα 50 ευρώ το άτομο και περιλαμβάνει, διαμονή με πρόγευμα

και δύο γεύματα με απεριόριστο ποτό δωρεάν, και με ζωντανή μουσική το βράδυ του Σαβ-
βάτου, και το πρώτο ποτό στο γεύμα της Κυριακής. Παιδιά κάτω των 12 ετών 50% έκ-
πτωση, και 12 ετών και άνω 20% έκπτωση. Το μονόκλινο είναι 70 ευρώ.

Η μεταφορά με τα λεωφορεία είναι επιχορηγημένη από το Επαρχιακό Συμβούλιο της
Συντεχνίας  μας.

Πρόγραμμα Εκδρομής:
Σάββατο 02/03/2019
08.30 π.μ. Αναχώρηση από τη CYTA.
Πρώτος σταθμός για προσκύνημα στο μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού στην κοινότητα

Ομόδους, με ενάμιση (1,5) ώρα διάλειμμα για καφέ στα παραδοσιακά καφενεία του χω-
ριού.

11.00 π.μ. Αναχώρηση για την πλατεία Τροόδους όπου θα παραμείνουμε μέχρι τις
13.00μ.μ. Στις 13.30 μ.μ. θα προσφερθεί μεσημεριανό μπουφέ με κόστος €10,00 (δέκα
ευρώ) το άτομο μαζί με το πρώτο (1ο) ποτό, στο εστιατόριο Βυζάντιο Προδρόμου. Τα
€10,00 (δέκα ευρώ) θα εισπραχθούν στο λεωφορείο από τον υπεύθυνο συνοδό της
ΠΑ.ΣΥ.ΔΥ.

15.30 μ.μ. Άφιξη στο ξενοδοχείο RHODON HOTEL στον Αγρό και τακτοποίηση στα
δωμάτια.

7.00 μ.μ Θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη τόμπολα στο χώρο του εστιατορίου του
ξενοδοχείου. 

8.00 μ.μ. Ακολουθεί γεύμα με μουσική. Τα ποτά που συμπεριλαμβάνει το πακέτο είναι
μπύρες, αναψυκτικά, εμφιαλωμένο νερό, χωριάτικο κρασί χύμα και ζιβανία.

Κυριακή 03/03/2019
10.00 π.μ. Μετά το πρόγευμα θα πραγματοποιηθεί προσκύνημα στη Παναγία του

Άρακα και στο φράγμα Ξυλιάτου. 
13.00 μ.μ. Γεύμα στο ξενοδοχείο.
15.00 μ.μ. Αναχώρηση για Πάφο.
Προκρατήσεις:
1. Νεόφυτος Νεοφύτου 99632505 2. Σκεύη Κουππάρη 99131837
3. Γιαννάκης Ιωάννου 99647286 4. Νίκος Στυλιανού 99416276
5. Γεώργιος Σάββα 99675647 6. Ευριπίδης Καλός 99423283
7. Αντώνης Ευριπίδου 99655235
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Ακόμη ένα εκλεκτό δείγμα της προ-
σφοράς της έδωσε το βράδυ της πε-
ρασμένης Δευτέρας η Χορωδία μας

με τη μουσική εκδήλωση «Τι γλυκό να σ’
αγαπούν» με τραγούδια σε στίχους του κα-
ταξιωμένου πολυτάλαντου ΄Ελληνα στι-
χουργού, δημοσιογράφου και μελετητή της
Ελληνικής ζωής Λευτέρη Παπαδόπουλου. 

Η εκδήλωση, η οποία τελούσε υπό την αι-
γίδα της Υπουργού Πρόνοιας, Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ζέτας Αιμιλια-
νίδου, διοργανώθηκε από την Επιτροπή Πο-
λιτιστικών Δραστηριοτήτων ΠΑΣΥΔΥ και
τη Μεικτή Τετράφωνη Χορωδία της Οργά-
νωσης μας που διηύθυνε η Μαέστρος Μάρω
Μήτσα. Συνόδευαν τη χορωδία πιάνο, μπου-
ζούκι, κιθάρα και βιολοντσέλο και το όλο
πρόγραμμα εμπλουτίστηκε με σόλο τραγού-
δια από το δημοφιλή τραγουδιστή Γιώργο
Σταματάρη. 

Συντελεστές:
Διδασκαλία και Διεύθυνση Χορωδίας 

ΠΑΣΥΔΥ–Μάρω Μήτσα. Διδασκαλία -
Πιάνο Χορωδίας ΠΑΣΥΔΥ–Μάριος Ιωάν-
νου. Ενορχήστρωση και διασκευή τραγου-
διών–Ευαγόρας Καραγιώργης. Έρευνα/Πα-
ρουσίαση–Μαρία Λουκά. Μπουζούκι–Μά-
ριος Χαραλαμπίδης. Κιθάρα–Χριστίνα
Παλληκαροπούλου. Βιολοντσέλο–Μιράντα
Παπαηρακλέους

Σε σύντομο χαιρετισμό του που σηματο-

δότησε την έναρξη της εκδήλωσης, ο Γενι-
κός Γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ σ. Γλαύκος
Χατζηπέτρου ευχαρίστησε την Υπουργό
Πρόνοιας που την έθεσε υπό την αιγίδα της,
καλωσόρισε τους προσελθόντες και τους
κάλεσε να απολαύσουν όλοι την μουσική
πανδαισία του προγράμματος.  

Εκτελέστηκαν τραγούδια του Λευτέρη

Παπαδόπουλου που μελοποίησαν μεγάλοι
συνθέτες όπως ο Μίκης Θεοδωράκης, ο
Σταύρος Ξαρχάκος ο Μάνος Λοΐζος, ο Γιώρ-
γος Ζαμπέτας, ο Γιώργος Χατζηνάσιος, ο
Σταύρος Κουγιουμτζής, ο Γιάννης Σπανός, ο
Μίμης Πλέσσας. Τραγούδια που ενθουσία-
σαν τους μουσικόφιλους που γέμισαν το Αμ-
φιθέατρο ΠΑΣΥΔΥ και καταχειροκρότησαν
τους εκτελεστές και τους διοργανωτές. 
Το μήνυμα του Λευτέρη Παπαδόπουλου 

Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος απαντώντας
σε τηλεφωνικό μήνυμα της Μαέστρου

Μάρως Μήτσα που τον ενημέρωσε για την
αφιέρωση της συναυλίας στα τραγούδια του
και για την αγάπη γι’ αυτά από τον  κόσμο
της Κύπρου και τους εκτελεστές του αφιε-
ρώματος, έστειλε τηλεφωνικά το δικό του
μήνυμα, το οποίο μεταδόθηκε ζωντανά στην
έναρξη της συναυλίας. 

Είπε χαρακτηριστικά ο μεγάλος στιχουρ-
γός: 

«Είμαι ευτυχής που μου δίνεται για μια
ακόμη φορά η ευκαιρία να επικοινωνήσω με

το λαό της Κύπρου. Και το λέω αυτό γιατί
είμαι ευτυχής, διότι μέσα απ’ το λαό της Κύ-
πρου και μέσα απ’ το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα
της Κύπρου μίλησα για πρώτη φορά επί δι-
κτατορίας και κατάφερα να στείλω ένα μή-
νυμα σε μια εποχή που ήτανε μαύρη η Ελ-
λάδα και δεν μπορούσε κανένας να μιλήσει.
Η δε Κύπρος είχε εκτός των άλλων πετύχει
και μία συμφωνία με τη γερμανική ραδιοφω-
νία και μετέδιδε τραγούδια ελληνικά και εκεί
πρωτάκουσα ελληνικά, δικά μου τραγούδια
και ήτανε μια στιγμή τεράστιας ευφορίας.

Για μένα είναι πολύ μεγάλη χαρά και με-
γάλη ευτυχία που επανασυνδέομαι σήμερα

με το λαό της Κύπρου, με τον οποίο έχω
αδιάλειπτους δεσμούς εδώ και πολλά χρό-
νια. Σημειώστε ότι τελευταία έχουνε γίνει
πολλές εκδηλώσεις για μένα εκεί στην
Κύπρο. Έχω δε και πολλούς φίλους μεταξύ
των οποίων και βουλευτές και κυρίως έχω
δεσμούς με τον κυπριακό λαό, ο οποίος είναι
αδελφός λαός, ο ίδιος λαός με μας και έχει
μια ψυχή γιγάντια.

Λοιπόν, θέλω να τους πείτε ότι τους
αγαπώ πολύ και ότι είμαι ευτυχής που μου
δίνεται η ευκαιρία να ξαναμιλήσω με το λαό
της Κύπρου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.» n

Ενθουσιασμός και παρατεταμένο χειροκρότημα στη συναυλία 
της Χορωδίας ΠΑΣΥΔΥ για το Λευτέρη Παπαδόπουλο
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OΠρόεδρος της Δημοκρατίας κ.
Νίκος Αναστασιάδης εγκαινίασε την
περασμένη Τετάρτη το Βρεφονηπιο-

κομικό Σταθμό της ΠΑΣΥΔΥ στην Αθα-
λάσσα, έναντι του Τμήματος Πρώτων Βοη-
θειών του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. 

Στο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος Αναστα-
σιάδης  επισήμανε πως η ΠΑΣΥΔΥ, παράλ-
ληλα με την συνδικαλιστική της δράση, ιε-
ραρχεί ψηλά στις προτεραιότητες της προ-
γράμματα και δραστηριότητες για την
ευημερία των μελών της. Προγράμματα που
αντανακλούν θετικά και στην κοινωνία γε-
νικότερα.

Η λειτουργία ενός νηπιαγωγείου, δεν συ-
νιστά προσφορά μόνο στις οικογένειες και
στα παιδιά, αλλά  αποτελεί ένα έργο, το
οποίο συμβάλλει καθοριστικά στην εναρμό-
νιση της επαγγελματικής με την οικογενει-
ακή ζωή των εργαζομένων και, ιδιαίτερα, των
εργαζομένων μητέρων, γεγονός που αποτε-
λεί μέρος της ευρύτερης πολιτικής προσπά-
θειας για παροχή κάθε διευκόλυνσης στις
γυναίκες για συμμετοχή στην παραγωγική
διαδικασία, τόνισε με έμφαση ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης. 

Είμαι εδώ για να επαινέσω αυτό που έχετε
επιτελέσει.  Σας συγχαίρω για το έργο που
επιτελείτε, γιατί διαπιστώνω πως η συντε-
χνία σας καταφέρνει να δημιουργεί, είτε με

δικούς της πόρους είτε με τη στήριξη του
κράτους, ένα δίκτυο υπηρεσιών πρόνοιας
και ευημερίας που εξυπηρετούν τα μέλη της
και συμβάλλουν στη βελτίωση του βιοτικού
τους επιπέδου, τόνισε καταληκτικά ο Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας.

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ευχαρί-
στησε  για την αποδοχή της πρόσκλησης να
τελέσει τα εγκαίνια  ο Γενικός Γραμματέας
Γλαύκος Χατζηπέτρου, ο οποίος  υπογράμ-
μισε  ιδιαίτερα την προσωπική  συμβολή του
ιδίου του  Προέδρου  της Δημοκρατίας για
την απόφαση της κυβέρνησης να παραχω-
ρήσει με μακρόχρονη μίσθωση το ακίνητο

επί του οποίου αναγέρθηκε ο Βρεφονηπιο-
κομικός Σταθμός.

Ο Γλαύκος Χατζηπέτρου ανέφερε ότι το
νέο νηπιαγωγείο της ΠΑΣΥΔΥ, που είναι
ένα πραγματικό στολίδι, έχει ανεγερθεί σε
ένα χώρο υψηλής συγκέντρωσης εργαζομέ-
νων και  έχει τη δυνατότητα να φιλοξενεί 
συνολικά 220 παιδιά.  Πρόκειται, είπε, για
ένα έργο που κατά κυριολεξία δημιουργή-
θηκε και λειτουργεί στον χώρο εργασίας.
Αναντίλεκτα με το έργο αυτό, τόνισε ο ΓΓ,
μετουσιώσαμε στην πράξη τη συμφιλίωση/
εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγγελ-
ματικής ζωής, που όπως είναι γνωστό πρό-
κειται για μια νέα πολιτική που έρχεται να
απαντήσει σε συγκεκριμένη κοινωνική

ανάγκη, η οποία έχει προκύψει εδώ και αρ-
κετά χρόνια.

Ο Γλαύκος Χατζηπέτρου ανέφερε στη συ-
νέχεια ότι η ΠΑΣΥΔΥ, όντως ιεραρχεί ψηλά

στις προτεραιότητες της προγράμματα και
δραστηριότητες για την ευημερία των μελών
της.  Ως αποτέλεσμα αυτής της δράσης, είπε,
η Οργάνωση διαθέτει σήμερα συγκρότημα
οργανωμένων διαμερισμάτων στη Χλώρακα
και στις Πλάτρες, Παιδική Εξοχή στη πε-
ριοχή Τροόδους και Στέγη Συνταξιούχων,
στο Πλατύ Αγλαντζιάς, η οποία καλύπτει

ένα  ευρύ φάσμα υπηρεσιών με ολική νοση-
λευτική φροντίδα και ιατρική κάλυψη κα-
θόλη τη διάρκεια του 24ωρου και οκτώ Νη-
πιαγωγεία, εκ των οποίων τα τέσσερα είναι

ιδιόκτητα. 
Μετά τον αγιασμό, το χαιρετισμό του

Προέδρου της Δημοκρατίας, την αντιφώ-
νηση του Γενικού Γραμματέα και  σύντομο
πρόγραμμα με τραγουδάκια από  τα παιδιά,
ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αποκάλυψε την
αναμνηστική πλάκα στην είσοδο του Νηπια-
γωγείου. n

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τέλεσε τα εγκαίνια του νέου
Νηπιαγωγείου της Οργάνωσης στην Αθαλάσσα
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ΝEΑ ΑπO τηΝ ΕυρωπΑϊΚH EΝωση
Έρευνα / Επιμέλεια:
Κυριάκος  Ανδρέου

Απώλειες πόρων για τα μέλη 
που δεν σέβονται το κράτος δικαίου

Η ΕΕ αυξάνει την ανθρωπιστική 
της βοήθεια

Καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι βρίσκονται αντιμέτωποι
με ανθρωπιστικές κρίσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, η ΕΕ εγκρίνει το
μεγαλύτερο μέχρι στιγμής ποσό αρχικού ετήσιου προϋπολογισμού
ανθρωπιστικής βοήθειας ύψους 1, 6 δισεκ. ευρώ για το 2019.

Από τις μακροχρόνιες συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και την
Αφρική στον αυξανόμενο αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής παγ-

κοσμίως, οι ανθρωπιστικές κρίσεις επιδεινώνονται και οι συγκρούσεις απειλούν την παροχή
βοήθειας σε όσους την χρειάζονται περισσότερο.

«Με τον νέο αυτό προϋπολογισμό, η ΕΕ παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους χορηγούς
ανθρωπιστικής βοήθειας για την αντιμετώπιση κρίσεων όπως στη Συρία και την Υεμένη. Οφεί-
λουμε να εκπληρώσουμε το ανθρωπιστικό μας καθήκον. Πρέπει επίσης να αναλογιστούμε τον
αντίκτυπο αυτών των πολλών κρίσεων στα παιδιά, την επόμενη γενιά. Αυτός είναι ο λόγος
για τον οποίο ένα ποσοστό ρεκόρ της τάξης του 10 % του νέου προϋπολογισμού, δηλ. 10 φορές
περισσότερο από ό, τι το 2015, είναι αφιερωμένο στην εκπαίδευση σε καταστάσεις έκτακτης
ανάγκης, προκειμένου να μπορούμε να δώσουμε στα παιδιά τα μέσα για να χτίσουν ένα κα-
λύτερο μέλλον», δήλωσε ο Επίτροπος αρμόδιος για την ανθρωπιστική βοήθεια και τη δια-
χείριση κρίσεων κ. Χρήστος Στυλιανίδης.

Το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού θα διατεθεί στην αντιμετώπιση της κρίσης στη
Συρία, στην κάλυψη των αναγκών των προσφύγων στις γειτονικές χώρες και στην εξαιρε-
τικά κρίσιμη κατάσταση στην Υεμένη. Στην Αφρική, η βοήθεια της ΕΕ θα στηρίξει άτομα σε
περιοχές που πλήττονται από κρίσεις στο Νότιο Σουδάν, την Κεντροαφρικανική Δημοκρα-
τία, τη λεκάνη της λίμνης Τσαντ, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό που πλήττεται από επι-
δημία του Έμπολα και σε περιοχές που πλήττονται από επισιτιστικές και διατροφικές κρίσεις.

Στη Λατινική Αμερική, η χρηματοδότηση της ΕΕ θα βοηθήσει τους πλέον ευάλωτους πλη-
θυσμούς που πλήττονται από την κρίση στη Βενεζουέλα και από τις παρατεταμένες συγ-
κρούσεις στην Κολομβία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει επίσης να συνδράμει στο Αφ-
γανιστάν και θα παρέχει βοήθεια στους πληθυσμούς Rohingya τόσο στη Μιανμάρ όσο και
στο Μπαγκλαντές. Στην Ευρώπη, οι ανθρωπιστικές προσπάθειες της ΕΕ θα επικεντρωθούν
στα άτομα που πλήττονται από τη σύγκρουση στην Ουκρανία.

Λόγω των αυξανόμενων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, η χρηματοδότηση θα βοη-
θήσει τις ευάλωτες κοινότητες στις χώρες που είναι επιρρεπείς σε καταστροφές να προετοι-
μαστούν καλύτερα στην αντιμετώπιση διαφόρων κλιματικών κρίσεων, όπως είναι οι ξηρα-
σίες, οι πλημμύρες και οι κυκλώνες. n

Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο
Στρασβούργο υιοθέτησε πρόταση της Επιτροπής για τη
δημιουργία ενός μηχανισμού βάσει του οποίου θα
“κλειδώνουν” και θα “ξεκλειδώνουν” ευρωπαϊκοί πόροι
προς τα κράτη-μέλη, ανάλογα με τον σεβασμό του κρά-
τους δικαίου.

Η πρόταση της Επιτροπής αφορά «την προστασία
του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων του κράτους δι-
καίου στα κράτη-μέλη» και το ΕΚ είναι πλέον έτοιμο να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για την
τελική μορφή του κανονισμού με τους υπουργούς της ΕΕ. Η εν λόγω πρόταση αποτελεί
«κομβικό μέρος του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2021-2027», τονίζει με ανακοί-
νωσή του το ΕΚ.

Με τη βοήθεια επιτροπής ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέ-
πει κατά περίπτωση να εξακριβώνει αν υπάρχουν «γενικευμένες ελλείψεις όσον αφορά το
κράτος δικαίου» και στη συνέχεια να αποφασίσει για τη λήψη ή όχι μέτρων, που θα μπορούν
να περιλαμβάνουν την αναστολή πληρωμών από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό ή τη μεί-
ωση της προχρηματοδότησης. 

Η Επιτροπή θα ελέγχει αν συντρέχουν «λόγοι ανησυχίας» στην ομαλή λειτουργία των
αρχών του κράτους-μέλους που είναι επιφορτισμένες με την εφαρμογή του προϋπολογισμού
της ΕΕ, στην αποτελεσματική απονομή δικαιοσύνης από ανεξάρτητες δικαστικές αρχές, στην
πρόληψη και τιμωρία της φοροαποφυγής και του φορολογικού ανταγωνισμού ή στη συ-
νεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης και, όπου αυτό είναι απα-
ραίτητο, με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Ανάλογα με το μέγεθος των παρεκκλίσεων, η Επιτροπή μπορεί να λάβει ένα ή περισσότερα
μέτρα μεταξύ των οποίων: η αναστολή ανειλημμένων δαπανών, η διακοπή χρονοδιαγραμ-
μάτων πληρωμών, η μείωση της προχρηματοδότησης, η αναστολή πληρωμών.

Όταν το κράτος μέλος αντιμετωπίσει τις ελλείψεις που εντόπισε η Επιτροπή, το ΕΚ και το
Συμβούλιο θα μπορούν να «ξεκλειδώσουν» τους σχετικούς πόρους.

Παράλληλα, με μη νομοθετικό ψήφισμά της, η ολομέλεια του ΕΚ καταγγέλλει κάθε μορφή
βίας εναντίον των γυναικών, τις παραβιάσεις της διάκρισης των εξουσιών και τη ρητορική
του μίσους.

Τέλος, η ολομέλεια παροτρύνει το Συμβούλιο να άρει το αδιέξοδο για τη μεταρρύθμιση του
Κανονισμού του Δουβλίνου και ενθαρρύνει τις εθνικές αρχές να διευκολύνουν τη χορήγηση
ανθρωπιστικής βίζας σε όσους αποζητούν διεθνή προστασία. n

Η Ευρώπη στην παλάμη του χεριού σας:
εφαρμογή Citizens

Μια νέα εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, σχεδιασμένη από το
ΕΚ για να βοηθήσει τους πολίτες να ανακαλύψουν τι έχει επιτύ-
χει και τι σκοπεύει να επιτύχει η ΕΕ, είναι τώρα διαθέσιμη. 

Ενόψει των επερχόμενων ευρωπαϊκών εκλογών, η εφαρμογή
Citizens δίνει τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε, οπουδήποτε και
αν βρίσκεται, να ενημερωθεί για τα επιτεύγματα της ΕΕ, τις δρά-
σεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και τους μελλοντικούς της στό-

χους, ενώ εξηγεί τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι χρήστες μπορούν να
αναζητήσουν πρωτοβουλίες που έχει λάβει το ΕΚ ανά θέμα και τοποθεσία και να λαμβά-
νουν σχετικές ενημερώσεις. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη σε είκοσι τέσσερις γλώσσες.

Η εφαρμογή Citizens σας βοηθάει να:
- δείτε τι έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι κάνει αυτή τη στιγμή και τι σκοπεύει να κάνει

για τους πολίτες της
- ενημερωθείτε σχετικά με εκδηλώσεις
- ανακαλύψετε πρωτοβουλίες σε τοπικό και εθνικό επίπεδο σε 20 διαφορετικές θεματικές

ενότητες
- έχετε πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο όπως βίντεο, «podcasts» και «slideshows»
- τρέξετε αναζητήσεις με δικά σας κριτήρια και να δείτε τα αποτελέσματα να προβάλον-

ται σε χάρτη
Προσαρμόζοντας την εφαρμογή στα δικά σας προσωπικά ενδιαφέροντα, σας δίνει τη δυ-

νατότητα να:
- προσθέτετε εκδηλώσεις που σας ενδιαφέρουν στο προσωπικό σας ημερολόγιο
- σημειώνετε πρωτοβουλίες που είναι σημαντικές για εσάς
- αξιολογείτε τις πρωτοβουλίες χρησιμοποιώντας την επιλογή αλληλεπίδρασης
- λαμβάνετε ειδοποιήσεις σχετικά με ζητήματα που είναι σημαντικά για εσάς
- μοιράζεστε τις πρωτοβουλίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσω ηλεκτρονικού τα-

χυδρομείου ή γραπτού μηνύματος
- βλέπετε τα αποτελέσματα στη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εσείς επιλέγετε
- έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και να επιλέγετε τι θα κάνετε με τον λο-

γαριασμό σας
- διατηρείτε τις ίδιες ρυθμίσεις λογαριασμού σε όλες τις συσκευές σας.
Σας επιτρέπει επίσης να έχετε εύκολη πρόσβαση σε δεδομένα στην ιστοσελίδα Τι Κάνει η

Ευρώπη για Μένα, (https://what-europe-does-for-me.eu/el/portal ) η οποία αναδεικνύει τη
συνεισφορά της ΕΕ στη ζωή των πολιτών.  n

Φυτοφάρμακα: τι κάνει το ΕΚ 
για να προστατεύσει την τροφή μας;

Σχεδόν το 50% των τροφίμων που εξετάστηκαν από την Ευρωπαϊκή
Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) το 2016, περιείχαν υπο-
λείμματα φυτοφαρμάκων, ενώ το 3,8% από αυτά να ξεπερνούν τα νό-
μιμα όρια. Τα φυτοφάρμακα και οι δραστικές τους ουσίες παρακολου-
θούνται πολύ στενά στην ΕΕ, ωστόσο τα τελευταία χρόνια και ειδικά

μετά τη διαμάχη για την ανανέωση της έγκρισης της γλυφοσάτης το 2017, υπάρχουν ανη-
συχίες για τη διαδικασία έγκρισής τους.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει στόχο την προστασία της υγείας των πολιτών του και για
αυτό ζητά δράσεις για τη βελτίωση της διαχείρισης της χρήσης φυτοφαρμάκων στην ΕΕ.

Το Φεβρουάριο του 2018, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέσπισε ειδική επιτροπή για τον
έλεγχο της διαδικασίας έγκρισης των φυτοφαρμάκων. Στις 16 Ιανουαρίου, οι ευρωβουλευ-
τές υποστήριξαν την έκθεση της επιτροπής η οποία ζητά μεγαλύτερη διαφάνεια στις διαδι-
κασίες

Ειδικά, η έκθεση προτείνει:
- Πρόσβαση για τους πολίτες στις μελέτες που χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία έγ-

κρισης
- Προς ένα ενωσιακό ρυθμιστικό πλαίσιο που ευνοεί την καινοτομία και προωθεί τα φυ-

τοφάρμακα χαμηλής επικινδυνότητας
- Ανασκόπηση των μελετών για τους κινδύνους καρκινογένεσης από γλυφοσάτη
Πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη τοξικότητα μεταξύ των προαπαιτούμενων για τα φυ-

τοϋγειονομικά προϊόντα
Το Δεκέμβριο του 2018, το ΕΚ ενέκρινε την ανανέωση του γενικού κανονισμού για τα

τρόφιμα, που καλύπτει και την ασφάλεια των τροφίμων στην ΕΕ σε όλα τα στάδια της τρο-
φικής αλυσίδας.

Οι προτεινόμενοι νέοι κανόνες στοχεύουν στη βελτίωση της δημόσιας πρόσβασης σε με-
λέτες που χρησιμοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων
(EFSA), για την αξιολόγηση των κινδύνων των τροφίμων αλλά και στο να διασφαλίσουν
ότι οι μελέτες είναι έγκυρες, αντικειμενικές και ανεξάρτητες.

Θα δημιουργηθεί ένα κοινό ευρωπαϊκό μητρώο για ανατεθείσες μελέτες, προκειμένου να
μπορεί η EFSA να ελέγχει αν οι εταιρείες αποκρύπτουν δυσμενείς μελέτες. Εάν υπάρχει λόγος
αμφιβολίας για τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκόμισαν οι αιτούντες, τότε η ευρωπαϊκή
αρχή θα μπορεί να ζητήσει επιπλέον μελέτες. Το 2018, οι ευρωβουλευτές ανανέωσαν του
υπάρχοντες κανόνες για την παραγωγή και τη σήμανση των βιολογικών προϊόντων. n
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AπΟ την EλλΑδΑ κΑι τΟν υπΟλΟιπΟ KΟσμΟ

Νέα γαλλογερμανική συνθήκη για τη
56η επέτειο της Συνθήκης των Ηλυσίων

Ως επιβεβαίωση και ενίσχυση της φιλίας Γαλλίας-
Γερμανίας και κυρίως ως συγκεκριμένη συνεισφορά
στις προσπάθειες συνεργασίας των δύο χωρών για
τη συλλογική επίλυση των μεγάλων διεθνών προ-
κλήσεων και ως πλαίσιο ενίσχυσης της υποδειγματι-
κής αξίας της γαλλογερμανικής συμφιλίωσης ως ευ-
ρωπαϊκής, φιλειρηνικής και αδελφικής απάντησης
στις σύγχρονες εντάσεις και ανησυχίες, αποτιμούν

την Συνθήκη του Άαχεν, οι πρεσβευτές της Γαλλίας και της Γερμανίας στην Αθήνα, Κριστόφ
Σαντεπί και Γενς Πλέτνερ, αντιστοίχως, σε κοινό τους άρθρο στην εφημερίδα «Καθημερινή».

Όπως σημειώνουν, η Συνθήκη του Άαχεν, που υπέγραψαν η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγ-
κελα Μέρκελ και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, στις 22 Ιανουαρίου 2019, «δεν υπο-
καθιστά τη Συνθήκη των Ηλυσίων» την οποία υπέγραψαν πριν 56 χρόνια η Γερμανία του
καγκελαρίου Κόνραντ Αντενάουερ και η Γαλλία του στρατηγού Ντε Γκώλ, αλλά «τη συμ-
πληρώνει, προσαρμόζοντάς την και αναπτύσσοντάς την με τρόπο ακόμα περισσότερο συγ-
κεκριμένο, στοχεύοντας στην προώθηση της σύγκλισης μεταξύ των δύο χωρών και στην
προσέγγιση ανάμεσα στις δύο κοινωνίες».

Οι δύο πρέσβεις εξιστορούν τα όσα μεσολάβησαν από την υπογραφή της Συνθήκης των
Ηλυσίων, όταν με την υπογραφή της οι Αντενάουερ και Ντε Γκώλ «δήλωσαν τη βούλησή
τους να γυρίσουν μια από τις μελανότερες σελίδες της ιστορίας των δύο χωρών και του συ-
νόλου της ευρωπαϊκής ηπείρου» και δημιούργησαν μέσω της επισφράγισης τής γαλλογερ-
μανικής συμφιλίωσης «τις βάσεις μιας προσέγγισης που συνέβαλε στην οικοδόμηση της Ευ-
ρώπης».

Οι κ.κ. Σαντεπί και Πλέτνερ, υπογραμμίζουν, κυρίως, ότι η Συνθήκη του Άαχεν «επιβε-
βαιώνει άλλη μια φορά άλλωστε τη βαθιά επίσημη και αποφασιστική προσχώρηση της Γερ-
μανίας και της Γαλλίας σε αξίες που σήμερα συχνά τίθενται υπό αμφισβήτηση και υπό αυτή
την έννοια η εμβέλεια της Συνθήκης υπερβαίνει το αυστηρό διμερές πλαίσιο και εντάσσε-
ται σε ένα αποφασιστικό ευρωπαϊκό διάβημα που τείνει να ενισχύσει τις αξίες, οι οποίες συγ-
κροτούν αυτή καθεαυτή τη βάση του ευρωπαϊκού οικοδομήματος».

«Πρόκειται για αξίες που πρέπει από κοινού να ενισχύουμε καθημερινά, η Γαλλία, η Γερ-
μανία και τα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων κυρίως η χώρα
που είδε τη γέννηση της δημοκρατίας και στη οποία οφείλουμε τόσα πολλά, η Ελλάδα» το-
νίζουν στο κοινό τους άρθρο οι πρέσβεις της Γερμανίας και της Γαλλίας. n

Αγεφύρωτες παραμένουν ακόμα 
οι διαφορές μεταξύ ΗΠΑ - Κίνας

«Πολλά πολλά χιλιόμετρα» φαίνεται πως χωρίζουν
ακόμη τις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου από την
επίτευξη μιας συμφωνίας που θα αποτρέψει την κλιμάκωση
του εμπορικού πολέμου και τις συνέπειές του στην παγ-
κόσμια οικονομία.

Αυτό τουλάχιστον εκτιμά ο υπουργός Εμπορίου των
ΗΠΑ Γουίλμπουρ Ρος, που σε συνέντευξή του στο αμερι-
κανικό δίκτυο CNBC υπογράμμισε πως η Ουάσιγκτον «θα

ήθελε μια εμπορική συμφωνία με την Κίνα, αλλά πρέπει να είναι μια συμφωνία που θα εξυ-
πηρετεί και τις δύο πλευρές».

Παραθέτοντας τα πλέον ακανθώδη θέματα ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και στο Πεκίνο, ο
κ. Ρος υπενθύμισε το «ανυπόφορα μεγάλο εμπορικό έλλειμμα» των ΗΠΑ από τις διμερείς
συναλλαγές με την Κίνα. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Κίνας, έφτασε στο δυσθεώρητο
ύψος των 323,3 δισ. δολαρίων το 2018 καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο από το 2006.

Όπως, πάντως, τόνισε ο κ. Ρος, το θέμα που απασχολεί πολύ περισσότερο την Ουάσιγκτον
αφορά το μέλλον και δεν είναι άλλο από το σχέδιο της Κίνας «Made in China 2025»: το
πρόγραμμα που έχει σαφώς στόχο την ανάδειξη της Κίνας σε τεχνολογική υπερδύναμη. Το
επίμαχο πρόγραμμα αποτελεί αναμφίβολα το σημαντικότερο σημείο τριβής ανάμεσα στις
δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, που ανταγωνίζονται για την παγκόσμια κυριαρχία
στην τεχνολογία και στην οικονομία. Η Ουάσιγκτον έχει ζητήσει από το Πεκίνο να «παγώ-
σει» ορισμένα από τα σχέδια του επίμαχου προγράμματος. Η Κίνα φαίνεται όμως ανένδοτη
σε ό,τι αφορά τις φιλοδοξίες της στον τομέα της τεχνολογίας. Προς το παρόν προσφέρεται
μόνον να αγοράζει περισσότερα αμερικανικά προϊόντα για να μειώσει το εμπορικό έλλειμμα
της Ουάσιγκτον.

Εξίσου μεγάλες και δυσεπίλυτες παραμένουν, άλλωστε, οι διαφορές ανάμεσα στις δύο με-
γαλύτερες οικονομίες του κόσμου σε ότι αφορά την πρόσβαση των ξένων επιχειρήσεων στην
κινεζική αγορά. Όπως τόνισε ο Γουίλμπουρ Ρος, «όσες αμερικανικές επιχειρήσεις δραστη-
ριοποιούνται στην Κίνα πρέπει να έχουν πρόσβαση στην αγορά της, να κινούνται σε ένα
πεδίο επί ίσοις όροις και να γίνονται σεβαστά τα πνευματικά τους δικαιώματα». 

Σε ότι αφορά ειδικότερα την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων, βρίσκεται σαφώς
στο επίκεντρο του ανταγωνισμού των δύο χωρών. Αιτία, η πάγια πολιτική της Κίνας να υπο-
κλέπτει τεχνογνωσία από αμερικανικές και ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούν-
ται στην αγορά της καθώς τις υποχρεώνει να σχηματίζουν κοινοπραξίες με εγχώριες. n

Έκκληση να επιλυθεί η κρίση του Brexit
απευθύνει η βασίλισσα Ελισάβετ

Η βασίλισσα Ελισάβετ κάλεσε τη Βρετανία να αναζητήσει
ένα κοινό έδαφος και να αντιληφθεί την ευρύτερη εικόνα, μια
έμμεση έκκληση προς τον πολιτικό κόσμο να επιλύσει την
κρίση με το Brexit, η οποία έχει προκαλέσει το ίδιο σοκ σε
επενδυτές και σε συμμαχικές χώρες.

Με τον χρόνο να μετράει αντίστροφα μέχρι τις 29 Μαρ-
τίου που είναι η προγραμματισμένη ημέρα εξόδου της χώρας από την ΕΕ, το Ηνωμένο Βα-
σίλειο βρίσκεται στην βαθύτερη πολιτική κρίση των τελευταίων 50 ετών καθώς παλεύει με
το πώς ή ακόμη και αν θα αποχωρήσει από το μπλοκ, στο οποίο εντάχθηκε το 1973.

Ενώ η 92χρονη Ελισάβετ δεν αναφέρθηκε ανοιχτά στο Brexit σε ομιλία της στο τοπικό
Ινστιτούτο Γυναικών στο Νόρφολκ, η μονάρχης είπε ότι κάθε γενιά αντιμετωπίζει «νέες προ-
κλήσεις και ευκαιρίες».

«Καθώς αναζητούμε νέες απαντήσεις στη σύγχρονη εποχή, εγώ τουλάχιστον προτιμώ τις
δοκιμασμένες συνταγές, όπως το να μιλάμε όμορφα ο ένας για τον άλλον και να σεβόμαστε
τις διαφορετικές απόψεις. Να συνεργαζόμαστε για να βρίσκουμε ένα κοινό έδαφος και να
μην χάνουμε ποτέ την ευρύτερη εικόνα», είπε η βασίλισσα. Τα σχόλιά της ερμηνεύτηκαν ως
ένα κωδικοποιημένο μήνυμα προς τους πολιτικούς της χώρας. Ενδεικτικός είναι ο τίτλος
της εφημερίδας «Times»: «Σταματήστε την διαμάχη για το Brexit, λέει η βασίλισσα στους αν-
τιμαχόμενους πολιτικούς», ενώ το BBC ανέφερε ότι αναμφίβολα η βασίλισσα στέλνει ένα μή-
νυμα.

Ως επικεφαλής του κράτους η βασίλισσα παραμένει δημοσίως ουδέτερη στην πολιτική και
δεν ψηφίζει παρότι, ενόψει του δημοψηφίσματος του 2014 για την ανεξαρτησία της Σκω-
τίας, είχε κάνει μια έμμεση έκκληση προς τους Σκωτσέζους να αναλογιστούν σοβαρά το μέλ-
λον τους.

Ο υπουργός Οικονομικών Φίλιπ Χάμοντ χαιρέτισε τα σχόλια της βασίλισσας σχολιάζον-
τας ότι υπάρχει «τεράστια σοφία» σε αυτά.

«Υπάρχει τεράστια σοφία σε αυτά τα λόγια και δεν θεωρώ ότι κάποιος θα εκπλαγεί ακού-
γοντας τη βασίλισσα να υποστηρίζει την άποψη ότι σε όλα τα πράγματα που είναι αμφιλε-
γόμενα θα πρέπει να αναζητούμε έναν συμβιβασμό, ένα κοινό έδαφος, μια προοπτική», δή-
λωσε ο Χάμοντ στο ραδιόφωνο του BBC.

«Είναι ουσιαστικά αυτό που κάνουμε στη χώρα μας. Αυτός είναι ο τρόπος που επιλύουμε
προβλήματα σε αυτή τη χώρα...Υπήρξε η τεράστια δύναμή μας εδώ και αιώνες το ότι μπο-
ρούσαμε να καταλήξουμε σε συμβιβασμούς που ενώνουν το έθνος». n

Ελάχιστους φόρους πληρώνουν 
οι πολυεθνικές εταιρείες στην Ε.Ε.

Οι φορολογικοί συντελεστές κάθε χώρας είναι λίγο πολύ
γνωστοί. Σε πολλές χώρες- μέλη της ΕΕ ωστόσο οι πολυεθνικές
καταβάλλουν πολύ χαμηλότερους φόρους από τους προβλε-
πόμενους, διαπιστώνει έκθεση των Ευρωπαίων Πρασίνων. Η
έκθεση καταπέλτης για την φορολογική πολιτική στην ΕΕ δια-
πιστώνει σημαντικές διαφορές μεταξύ καταβαλλόμενου και

προβλεπόμενου φόρου, γράφει η γερμανική εφημερίδα «Süddeutsche Zeitung» σε άρθρο με
τίτλο «Το μεγάλο χάσμα».

Η μεγαλύτερη διαφορά ονομαστικού και πραγματικού φόρου καταγράφεται, σύμφωνα με
την έκθεση των Ευρωπαίων Πρασίνων, στο Λουξεμβούργο. Επισήμως ο φορολογικός συν-
τελεστής βρίσκονταν την περίοδο 2011-2015 στο 29%. Κατά μέσο όρο όμως οι εταιρίες πλή-
ρωναν φόρους μόνο 2%. Στη Γερμανία ο προβλεπόμενος φορολογικός συντελεστής βρί-
σκεται στο 30%. Οι πολυεθνικές ωστόσο πληρώνουν όμως 20%. Ωστόσο και σε χώρες όπως
η Ουγγαρία, η Ολλανδία και η Αυστρία το χάσμα μεταξύ απαιτούμενου και καταβαλλόμε-
νου φόρου υπερβαίνει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η μόνη χώρα στην οποία η έκθεση δεν δια-
πιστώνει απόκλιση είναι η Βουλγαρία, όπου συμπίπτουν προβλεπόμενος και πραγματικός
φόρος.

Ο ευρωβουλευτής Σβεν Γκίγκολντ, εκπρόσωπος της Κ.Ο. των Ευρωπαίων Πρασίνων για
οικονομικά ζητήματα ζητά για το λόγο αυτό «περισσότερη διαφάνεια στις φορολογικές πρα-
κτικές των πολυεθνικών». Ο γερμανός πολιτικός υπογραμμίζει ότι «η ΕΕ θα πρέπει, πριν τις
ευρωεκλογές του Μαΐου να αποδείξει στους ευρωπαίους πολίτες ότι έχει να αντιτάξει κάτι
στην απογοητευτική αυτή κατάσταση».

Ήδη εδώ και καιρό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταθέσει προτάσεις για περισσότερη δια-
φάνεια, οι οποίες όμως έχουν «κολλήσει» στο ευρωπαϊκό συμβούλιο των υπουργών Οικο-
νομικών. Μια από αυτές προβλέπει το λεγόμενο Country by Country Reporting, με το οποίο
οι πολυεθνικές υποχρεώνονται να δηλώνουν στις φορολογικές αρχές τζίρο, κέρδη και φό-
ρους που καταβάλλουν ανά χώρα. Στόχος της πρότασης είναι οι εταιρίες να φορολογούν-
ται στις χώρες όπου διασφαλίζουν τα υψηλότερα κέρδη. Παράλληλα τα στοιχεία αυτά απο-
καλύπτουν και τον πραγματικό φορολογικό συντελεστή που καταβάλλεται.

Τόσο ο γερμανός υπ. Οικονομικών Όλαφ Σολτς όσο και ο προκάτοχός του Βόλφγκανγκ
Σόιμπλε τάσσονται κατά της δημοσίευσης λεπτομερών στοιχείων ανά χώρα επικαλούμενοι
«ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα». Το ίδιο ακριβώς επιχείρημα προβάλλουν πολλές επιχειρή-
σεις που πέρασαν το κατώφλι του γερμανικού υπουργείου Οικονομικών. n
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ KAI EΠIΣTHMH

Επιφανειακή επισκόπηση για ανεύρεση νεολιθικών θέσεων 
στην Κοιλάδα του Ποταμού Τρέμιθου

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων, ανακοί-
νωσε ότι ολοκληρώθηκε το Μάιο
του 2018 η επιφανειακή επισκό-
πηση για εντοπισμό νεολιθικών
θέσεων στην κοιλάδα του ποτα-
μού Τρέμιθου (Tremithos Ne-
olithic Survey), την οποία διεξή-
γαγε ομάδα αρχαιολόγων με επι-
κεφαλής την δρα Sarah Stewart

(Trent University Archaeological Research Centre). Η έρευνα
το 2018 επικεντρώθηκε στην περιοχή των εκβολών του πο-
ταμού Τρέμιθου, στην ανατολική και δυτική όχθη και βόρεια
του φράγματος του Κιτίου, μέχρι τον αυτοκινητόδρομο Λάρ-
νακας-Λεμεσού. Καταλογογραφήθηκαν και φωτογραφήθη-
καν όλα τα διαγνωστικά αντικείμενα και παραδόθηκαν στο
Αρχαιολογικό Μουσείο επαρχίας Λάρνακας.

Διενεργήθηκε έρευνα επιφανείας στην παράκτια περιοχή
που ξεκινά αμέσως στα ανατολικά του ποταμού Πούζη και
εκτείνεται δυτικά, μέσα από το δέλτα του ποταμού Τρέμιθου
και ανατολικά του δέλτα προς τα Περβόλια, μέχρι αμέσως
δυτικά του ακρωτηρίου Κιτίου. Εξετάστηκε η παράλια πε-
ριοχή και τα πλατώματα πάνω από την παραλία. Εντοπίστη-
καν πολλά κομμάτια κερατόλιθου, πυρήνες και φολίδες,
συχνά πολύ διαβρωμένα, κατασκευασμένα από μια μεγάλη
ποικιλία από πρώτη ύλη κερατόλιθου. Στα πλατώματα πάνω
από την παραλία βρίσκονται κυρίως χωράφια με σιτηρά, τα
οποία καλλιεργούνται χωρίς όργωμα και άρα σπάνια πρώιμο
υλικό μετακινείται προς την επιφάνεια. Ως εκ τούτου, είναι
πολύ δύσκολο να εντοπιστούν πρώιμες προϊστορικές θέσεις
μέσω επιφανειακής επισκόπησης σε μη οργωμένα χωράφια.

Ωστόσο, το γεγονός ότι εντοπίστηκαν λίθινα αντικείμενα
σχετικά πρόσφατα, στην περιοχή όπου το πλάτωμα συναντά
την παραλία, υποδεικνύει ότι ανθρωπογενές υλικό βρίσκεται
κατά χώραν κάτω από την επιφάνεια. Για να εντοπιστούν
αυτές οι θέσεις, χρειάζεται να διανοιχτούν ανασκαφικά δο-
κιμαστικές τομές.

Η περιοχή της επισκόπησης με τις μεγαλύτερες πιθανότη-
τες να περιέχει κατά χώραν πρώιμο αρχαιολογικό υλικό βρί-
σκεται αμέσως ανατολικά του ακρωτηρίου Λίμνες. Εκεί είναι
πολύ πιθανόν να υπάρχει υλικό τόσο της Ρωμαϊκής όσο και
της Επιπαλαιολιθικής περιόδου. Στην Επιπαλαιολιθική πε-
ρίοδο χρονολογούνται δύο μικρολιθικοί πυρήνες πολλα-
πλών κατευθύνσεων και πολλές ξαναδουλεμένες φολίδες
από μια ποικιλία κερατόλιθων. Αυτή είναι η πλέον υποσχό-
μενη θέση, κατά μήκος αυτής της παράκτιας περιοχής, για
ενδεχόμενο εντοπισμό θέσης της Επιπαλαιολιθικής περιό-
δου, με βάση τα λίθινα ευρήματα και με δεδομένο ότι υπάρ-
χουν ενδείξεις για ύπαρξη ενός μικρού ρέματος το οποίο θα
έρεε προς τη θάλασσα. Το ρέμα είναι τώρα θαμμένο κάτω
από περίπου ένα μέτρο χώματος στο ύψος της εκροής του, η
οποία σηματοδοτείται από διαβρωμένες κροκάλες.

Άλλες περιοχές κατά μήκος της ακτής με ενδεχόμενες
προϊστορικές θέσεις συμπεριλαμβάνουν την παραλία Careta,
η οποία βρίσκεται περίπου στα μισά μεταξύ του ακρωτηρίου
Λίμνες και των εκβολών του ποταμού Τρέμιθου. Στις τομές
προς την παραλία εντοπίστηκε καθαρή στρωματογραφία, η
οποία περιελάμβανε μια σειρά από παλαιοεδάφη, με το ανώ-
τερο στρώμα που φέρει αντικείμενα να περιέχει ποσότητα
κεραμεικής (ρωμαϊκής) και λίθινα αντικείμενα. Εντοπίστη-
καν επίσης οι εκβολές ενός ρέματος, το οποίο είτε είναι σύγ-

χρονο με το στρώμα με τα αντικείμενα, είτε το διατρέχει.
Αυτές οι τομές σχετίζονται με πλατώματα σε χωράφια στα
οποία καλλιεργούνται σιτηρά και επομένως υπάρχουν με-
γάλες πιθανότητες να σώζεται κατά χώραν αρχαιολογικό
υλικό.

Στην ανατολική όχθη των εκβολών του ποταμού Τρέμιθου,
επίσης εντοπίστηκε πρώιμο διαγνωστικό υλικό κατά την επι-
φανειακή επισκόπηση του 2015. Δυστυχώς, αυτή η περιοχή
διαταράχθηκε σοβαρά από πρόσφατες εργασίες για κατα-
σκευή δρόμων και από άλλες χωματουργικές εργασίες και
πλέον αντιπροσωπεύει μικρό κατάλοιπο της αρχικής ανατο-
λικής όχθης του μαιάνδρου του Τρέμιθου. Δεν εντοπίστηκε
άλλο πιθανό πρώιμο υλικό.

Στα ανατολικά πλατώματα πάνω από τις όχθες του ποτα-
μού Πούζη, μεταξύ της θάλασσας και του αυτοκινητόδρο-
μου, υπάρχουν χωράφια που καλλιεργούνται χωρίς όργωμα,
ενώ δίπλα τους υπάρχουν άλλα χωράφια, στα οποία γίνεται
βαθιά άροση. Σε αυτά εντοπίστηκαν πολλοί πυρήνες κερα-
τόλιθου και πολλές ξαναδουλεμένες φολίδες,  τα οποία ανή-
κουν ξεκάθαρα σε τύπους της Επιπαλαιολιθικής εποχής.

Πολύ λίγο υλικό εντοπίστηκε στην περιοχή μεταξύ του
φράγματος του Κιτίου και του αυτοκινητόδρομου. Πρόκειται
κυρίως για μερικά μη διαγνωστικά όστρακα κεραμεικής (κυ-
ρίως σύγχρονα) και μερικά λίθινα αντικείμενα, επίσης κυ-
ρίως μη διαγνωστικά, τα οποία πιθανώς να προέρχονται από
δουκάνια. Αυτή η περιοχή του Τρέμιθου, βόρεια του φράγ-
ματος, φαίνεται ότι θα πλημμύριζε συχνά και σε συνδυασμό
με την απόθεση ιζημάτων και την διάβρωση, ενδεχόμενο
πρώιμο υλικό πιθανόν να θάφτηκε βαθιά ή να παρασύρθηκε
από την πορεία του ποταμού. n

Επιστράφηκαν στην εκκλησία μας τέσσερις τοιχογραφίες που ανακτήθηκαν
Την περασμένη Παρασκευή παραδόθηκαν

στον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο Β’, οι τέσ-
σερις τοιχογραφίες, που ανακτήθηκαν πρό-
σφατα στη Χάγη, οι οποίες είχαν κλαπεί και
εξαχθεί, κατά τη διάρκεια της Τουρκικής ει-
σβολής του 1974.

Οι δύο τοιχογραφίες είχαν κλαπεί από τη
Μονή της Παναγίας Αψινθιώτισσας στο
Συγχαρί, η μία από την Εκκλησία της Πανα-
γίας στην Άσσια, ενώ η τέταρτη δεν έχει
ακόμη ταυτιστεί.

Σε δηλώσεις του, ο Μακαριώτατος  ευχα-
ρίστησε θερμά όλους όσοι εργάστηκαν με
ζήλο και αφοσίωση για την επιστροφή των
τοιχογραφιών στη χώρα μας. Τόνισε ότι έφε-
ραν εις πέρας με απόλυτη επιτυχία, ένα πολύ
δύσκολο εγχείρημα.

Ευχήθηκε δε όπως έρθει σύντομα η μέρα
της απελευθέρωσης των κατεχομένων εδα-
φών μας και της επιστροφής των τοιχογρα-
φιών στον φυσικό τους χώρο.

Η Εκκλησία της Κύπρου, επεσήμανε ο

Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κύπρου,
είναι αποφασισμένη να συνεργαστεί με την
Κυβέρνηση, το Υπουργείο Μεταφορών
αλλά και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς,
προκειμένου να πετύχουν από κοινού τον
επαναπατρισμό της κλεμμένης πολιτιστικής
μας κληρονομιάς. Δεν θα φεισθούμε ούτε
κόπων ούτε χρημάτων στην προσπάθεια μας
για επιστροφή των τοιχογραφιών, αγαθών
και άλλων αντικειμένων που αποσπάστηκαν

βίαια από τον φυσικό τους χώρο, κατέληξε.
Από της πλευράς της η Υπουργός Μετα-

φορών κα. Βασιλική Αναστασιάδου εξέ-
φρασε τη χαρά και τη συγκίνηση της για την
επιστροφή των τοιχογραφιών στη χώρα μας.
Η κα. υπουργός, εξήρε τον επαγγελματισμό
και την αφοσίωση όσων συνέβαλαν για να
έχουμε αίσιο τέλος σε αυτή την προσπάθεια.

Η εκτεταμένη σύληση της πολιτιστικής
μας κληρονομιάς, σημείωσε, έπληξε τα αν-
θρώπινα μας δικαιώματα και είναι χρέος μας
να συνεχίσουμε και να εντατικοποιήσουμε
τις προσπάθειες για τον επαναπατρισμό της.

«Με την επιστροφή των τεσσάρων τοιχο-
γραφιών κλείνουμε ακόμα μια πληγή, η
οποία ωστόσο θα επουλωθεί μόνο όταν επι-
στρέψουν στις κατεχόμενες μας εκκλησίες»,
πρόσθεσε.

Ευχαρίστησε τέλος το Τμήμα Αρχαιοτή-
των για το έργο που επιτελεί, όπως και τον
ιδιωτικού Μη Κυβερνητικό Οργανισμό
«Walk of Truth», ο οποίος παρέδωσε τις τοι-

χογραφίες στο Υπουργείο Μεταφορών.
Η Διευθύντρια του Τμήματος Αρχαιοτή-

των Μαρίνα Σολομίδου-Ιερωνυμίδου, εξέ-
φρασε την πεποίθηση ότι μέσω της σκληρής
και ομαδικής δουλειάς θα καταστεί δυνατή
η επιστροφή και άλλων κλεμμένων εκκλη-
σιαστικών και αρχαίων θησαυρών. Αναφερό-
μενη στις τέσσερις τοιχογραφίες, ανέφερε
πως πέρασαν μια οδύσσεια στα 45 χρόνια
που μεσολάβησαν από την Τουρκική εισβολή
μέχρι σήμερα. «Θα τα συντηρήσουμε και θα
τα προσέχουμε σαν κόρη οφθαλμού καθώς
πρόκειται για κομμάτια της ψυχής μας», κα-
τέληξε.

Ο πρέσβης της Κύπρου στη Χάγη Ελπιδο-
φόρος Οικονόμου, σημείωσε τέλος ότι η επι-
τυχής κατάληξη αυτής της προσπάθειας
οφείλεται στον επαγγελματισμό αλλά και
τον πατριωτισμό των ανθρώπων που εργά-
στηκαν για την επιστροφή των τοιχογρα-
φιών. n

Επιλογές από το πρόγραμμα του Ριάλτο το Φεβρουάριο
Σάββατο 2 Φεβρουαρίου, Κάρμεν του George Bizet

Ταυτόχρονοη προβολή από την Μητροπολιτική Όπερα
της Νέας Υόρκης της παράστασης Carmen σε σκηνοθεσία
του Richard Eyre, με πρωταγωνίστρια την Clémentine Mar-
gaine στον ρόλο της σαγηνευτικής τσιγγάνας και τον
Roberto Alagna στον ρόλο του Δον Χοσέ.
Κυριακή 3 Φεβρουαρίου, Του Έρωτα Παιδεμοί, Παντε-
λής Θαλασσινός

Μια ανθολογία ερωτικών τραγουδιών που σεργιανίζει στη
παράδοση της Κύπρου και της Ελλάδας, το ρεμπέτικο, το
Νέο Κύμα και την Παληά Αθήνα και φτάνει μέχρι το λαϊκό

τραγούδι και τους συνθέτες του τέλους του 20ού αιώνα, μαζί
με αγαπημένα τραγούδια και προσωπικές επιτυχίες του τρα-
γουδοποιού. Μαζί του η γνωστή Κύπρια τραγουδίστρια Χρι-
στιάνα Παύλου. 
Τρίτη 12 Φεβρουαρίου, Αφιέρωμα στον Μότσαρτ

Οι τρεις Κύπριοι πιανίστες Νικόλας Μελής, Μανώλης Νε-
οφύτου και Έλενα Μουζάλα ερμηνεύουν τα τέσσερα κον-
τσέρτα για πιάνο με αριθμούς 11, 12, 13 και 14, που ο Μό-
τσαρτ έγραψε “για εκτέλεση με ορχήστρα ή για εκτέλεση a
quattro (με κουαρτέτο). Συνοδεύει το Κουαρτέτο Εγχόρδων
“Προμηθέας”.

Παρασκευή 15 Φεβουαρίου, Bandiera Rossa - Ψηλά
μέσα στη Βροχή, Διονύσης Τσακνής

Ο Διονύσης Τσακνής επιστρέφει με μια συναυλία αναφορά
στο παρόν και το μέλλον της ελληνικής ροκ μουσικής, τις
μεγαλύτερες και διαχρονικές πλέον επιτυχίες του, καθώς και
τα τραγούδια της νέας του δισκογραφικής δουλειάς. Μαζί
με τέσσερις εξαίρετους μουσικούς και τη Δήμητρα Κελεκίδη,
ο Διονύσης Τσακνής θα μας θυμίσει την Ελλάδα που αγα-
πάμε…. την μουσική Ελλάδα της νιότης μας, μέσα από όλες
τις μεγάλες του επιτυχίες. n



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

Αναφορικά με την πρόσφατη καταγ-
γελία κυνηγού, που έγινε στην επαρ-
χία Πάφου, βάσει της οποίας το εν

λόγω πρόσωπο κυνηγούσε τσίχλες με τη συ-
νοδεία σκύλων χωρίς να έχει εκδώσει την
απαιτούμενη άδεια (για τη συγκεκριμένη πα-
ράβαση επιβλήθηκε εξώδικο πρόστιμο
€2.000), η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας
υπενθυμίζει τη διαδικασία που πρέπει να
ακολουθείται για έκδοση των αδειών κυνη-
γίου μπεκάτσας και τσίχλας με τη συνοδεία
σκύλου. 

• Όλοι οι σκύλοι που θα χρησιμοποιηθούν
για το κυνήγι τσίλχας ή κυνήγι μπεκάτσας με
τη συνοδεία σκύλου, θα πρέπει να φέρουν
microchip και βάσει αυτού θα εκδίδεται η
άδεια χρήσης τους για τα πιο πάνω είδη κυ-
νηγίου. 

• Για το κυνήγι της μπεκάτσας με τη συνο-
δεία σκύλου έχουν παραχωρηθεί ως επιπρό-
σθετες εξορμήσεις τα Σάββατα από 5/1/2019
μέχρι και 16/2/2019 (επτά εξορμήσεις), με-
ταξύ των ωρών 08:00 – 14:00. Κατά τις πιο
πάνω εξορμήσεις το κυνήγι μπεκάτσας επι-
τρέπεται σε συγκεκριμένες, δασώδεις ορει-
νές περιοχές των επαρχιών Λευκωσίας και
Λεμεσού. 

• Για τα εν λόγω είδη κυνηγίου επιτρέπεται
η χρήση μόνο ενός σκύλου ανά κυνηγό υπό
την προϋπόθεση ότι, για τον συγκεκριμένο
σκύλο έχει εκδοθεί η σχετική άδεια. 

• Για να είναι δυνατόν να εκδοθούν οι
άδειες χρήσης σκύλου στο κυνήγι της μπε-
κάτσας και της τσίχλας, θα πρέπει από προ-
ηγουμένως να έχει εκδοθεί η άδεια χρήσης
σκύλου στο κυνήγι (€10). 

• Οι εν λόγω άδειες εκδίδονται από την
αρχή της τρέχουσας κυνηγετικής περιόδου
και συνεχίζουν να εκδίδονται. Το κόστος της
άδειας κυνηγίου μπεκάτσας, χωρίς τη συνο-
δεία σκύλου κατά τις επιπρόσθετες εξορμή-
σεις, έχει καθορισθεί στα €50, ενώ τα τέλη
άδειας χρήσης σκύλου στο κυνήγι μπεκά-
τσας και τσίχλας έχουν καθορισθεί στα €30
ανά σκύλο, ανά είδος κυνηγίου.

• Κατά τις βασικές εξορμήσεις (δηλ. κατά
τις ημέρες που επιτρέπεται το κυνήγι της τσί-
χλας), το κυνήγι της μπεκάτσας επιτρέπεται
κανονικά χωρίς τη συνοδεία σκύλου και υπό
τους όρους που ισχύουν. 

• Κανένα είδος σκύλου δεν είναι δυνατόν
να αδειοδοτηθεί για να συμμετέχει και στα
δύο είδη κυνηγίου, δηλαδή κατά τις επιπρό-
σθετες εξορμήσεις της μπεκάτσας δεν είναι
δυνατόν να αδειοδοτηθεί σκύλος φυλής επα-
ναφοράς ή και το αντίστροφο. 

• Οι φυλές των σκυλιών, που χρησιμοποι-
ούνται στο κυνήγι της τσίχλας, χρησιμοποι-
ούνται μόνο για σκοπούς επαναφοράς, δη-
λαδή για στατικό κυνήγι. 

Η πιστοποίηση ικανοτήτων των σκύλων,
για κυνήγι μπεκάτσας και τσίχλας, γίνεται
από τον Κυνολογικό Όμιλο Κύπρου, σε
τακτά χρονικά διαστήματα, και ο ΚΟΚ στη
συνέχεια ενημερώνει την Υπηρεσία Θήρας
και Πανίδας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει
να επικοινωνήσουν με τον Κυνολογικό
Όμιλο Κύπρου στο τηλέφωνο 22677488, για
να ενημερωθούν για τις ημέρες, τους χώρους
και τις ώρες που θα διεξαχθούν οι πιο πάνω
εξετάσεις. n

Η Υπηρεσία Θήρας για κυνήγι 
μπεκάτσας και τσίχλας

Σταυρόλεξο
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Δεν πλησιάζεται εύκολα.
2. Κατασκεύασε το Δούρειο Ίππο (μυθ.) – Χερσό-
νησος Β/Δ του ευρωπαϊκού τμήματος Ρωσίας.
3. Κρίστοφερ …: Γερμανός σκηνοθέτης – Θεσμικό
όργανο διαβούλευσης – Επιτείνει την εναντίωση.
4. Οι έξι πρώτες μέρες του Αυγούστου – Είναι κα-
ταχωρημένα στο Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
5. Ο αριθμός 108 με γράμματα – Εμψυχωτής, εμ-
ψυχώτρια.
6. Φόρεϊν …: ΥΠΕΞ της Βρετανίας – Αναρίθμητα.
7. Κλειστή κοινωνική τάξη – Πυροβόλο μικρού
διαμετρήματος. 
8. Αυτοκράτορας του Δ. Ρωμαϊκού κράτους – Αναφορική αντωνυμία (αρχ.).
9. Χωριό της Πάφου – Προτρέπει.
10. Όμοια φωνήεντα – Σχόλιο που λέγεται για να σκανδαλίσει – Πρόθεση.
11. Διαρρέει τη Βέρνη – Πρώην Πρόεδρος της Δ.Ο.Ε.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Κλάδος της βοτανικής που ασχολείται με την καλλιέργεια των δέντρων.
2. Η υψηλοφροσύνη, η αξιοπρέπεια.
3. Χιονοδρομικό κέντρο της Ελλάδας – Μπορεί, πιθανόν.
4. Γράμμα του αλφαβήτου – Αμερικανός συγγραφέας και παραγωγός.
5. … Αμπράμοβιτς: ιδιοκτήτης της Τσέλση – Λόγος που αποδίδει τιμή.
6. Αυτόνομη δημοκρατία της Ν/Δ Ρωσίας – Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών.
7. Γιορτάζει στις 10 Φεβρουαρίου – Μέρος της … Ίμβρου.
8. Ασφαλιστικό Ταμείο της Ελλάδας – Ποδοσφαιρική ομάδα της Λεμεσού – Δηλώνει επιμε-
ρισμό.
9. Άρθρο – Ανυπόληπτος.
10. Ολόκληρος – Ο αριθμός 41 με γράμματα.
11. Έλληνας πολιτικός – Συνδικαλιστική Οργάνωση.

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

Κάποια στιγμή συνειδητοποιείς πως
το φαγητό δεν είναι μόνο απόλαυση
ή ανάγκη ώστε να παραμείνεις όρθια,

αλλά καθοριστικός παράγοντας υγείας κι
ευεξίας. Το «είμαστε ό,τι τρώμε» είναι μία
από τις πιο εύστοχες διαπιστώσεις και καλό
θα ήταν να υπάρχει πάντα κατά νου. Πέρα
όμως από το ατομικό συμφέρον, οι σωστές
διατροφικές συνήθειες έχουν θετικό αντί-
κτυπο και στη ζωή του πλανήτη. Η επίδραση
είναι τεράστια. Μελέτες που έρχονται στο
φως της δημοσιότητας είδικά το τελευταίο
διάστημα, επισημαίνουν με κάθε τρόπο πως
η σωστή διατροφή δεν είναι μόνο απαραί-
τητη ώστε να ζήσουμε εμείς καλά, αλλά κι ο
πλανήτης καλύτερα.

Μετά από έρευνα του πανεπιστημίου του

Harvard που διήρκησε 3 ολόκληρα χρόνια
και δημοσιεύτηκε στο ιατρικό περιοδικό
"e Lancet", ειδικοί επιστήμονες παρουσία-
σαν τους βασικές άξονες της «ιδανικής δια-
τροφής», όσωςν δηλαδή πρέπει να μάθουμε
να τρώμε και κυρίως τις ποσότητές τους,
προκειμένου να αυξηθεί το προσδόκιμο
ζωής, να περιοριστούν οι χρόνιες παθήσεις
και να μειωθεί η επιβάρυνση του πλανήτη, ο
οποίος «λυγίζει» υπό το βάρος της ανεξέ-
λεγκτης κατανάλωσης τροφών, όπως είναι
το κόκκινο κρέας. Η μαζική κρεατοφαγία,
όπως συντηρείται σε πολλές χώρες, βλάπτει
τη γη, τόσο σε επίπεδο ρύπανσης, όσο και
πόρων. Λαοί όπως οι Αμερικανοί, κατανα-
λώνουν 6πλάσια ποσότητα κόκκινου κρέα-
τος, όσο χώρες της Ανατολικής Ασίας δεν

τηρούν το μέτρο στην κατανάλωση ψαριού.
Η έκκληση για δραστική αλλαγή της δια-

τροφικής ρουτίνας του μέσου ανθρώπου
είναι ολοένα και πιο επιτακτική. Το επιχεί-
ρημα, ένα: η ανθυγιεινή διατροφή σκοτώνει
περισσότερο απ' ό,τι το αλκοόλ, το κάπνι-
σμα, τα ναρκωτικά και το σεξ χωρίς προφύ-
λαξη. Τι περιλαμβάνει λοιπόν η πρότυπη δια-
τροφή;

Όπως αναφέρουν οι καθηγητές του Har-
vard, το 35% των θερμίδων που λαμβάνουμε
καθημερινά πρέπει να προέρχεται από δημη-
τριακά ολικής αλέσεως και πρωτεΐνες φυτι-
κής αντί για ζωικής προέλευσης, ενώ η ιδα-
νική ποσότητα φρούτων και λαχανικών υπο-
λογίζεται στο μισό κιλό. Πιο αναλυτικά, οι
2.300- 2.500 θερμίδες που λαμβάνει ο μέσος

άνθρωπος, «σπάνε» ιδανικά ως εξής:
250 γραμ. γαλακτοκομικά
300 γραμ. λαχανικά
200 γραμ. φρούτα
232 γραμ. προϊόντα ολικής άλεσης (ψωμί,

φρυγανιές, ρύζι, ζυμαρικά)
75 γραμ. όσπρια
50 γραμ. πατάτα
50 γραμ. ξηροί καρποί
28 γραμ. ψάρι
13 γραμ. αυγά
29 γραμ. κοτόπουλο
7 γραμ. χοιρινό ή μοσχάρι ή αρνί
31 γραμ. ζάχαρη
50 γραμ. ελαιόλαδο

Επιστήμονες παρουσίασαν την ιδανική διατροφή για ζωή μέχρι τα βαθιά γεράματα

Η τακτική άσκηση καθυστερεί τη φθορά του σώματος

Οι ερευνητές μελέτησαν 28 ανθρώ-
πους άνω των 70 ετών, οι οποίοι
ασκούνταν χωρίς διακοπή από τη δε-

καετία του ’70. Όσοι  γυμνάζονταν τακτικά
είχαν τη βιολογική ηλικία των ανθρώπων
που είναι 30 χρόνια μικρότεροί τους.

Το ενδιαφέρον στοιχείο της έρευνας είναι
ότι οι συμμετέχοντες δεν ήταν αθλητές, αλλά
απλοί άνθρωποι που είχαν εντάξει τη γυ-
μναστική στη ζωή τους.

«Ενδιαφερόμαστε πολύ για τους ανθρώ-
πους που ξεκίνησαν να γυμνάζονται τη δε-
καετία του '70 και το έκαναν καθαρά ως

χόμπι», είπε ο καθηγητής φυσιολογίας και
επικεφαλής της μελέτης Σκοτ Τρέιπ.

Με τη βοήθεια των social media, οι ερευ-

νητές ανακάλυψαν 28 ανθρώπους που δια-
τηρούσαν αυτό το επίπεδο δραστηριότητας
τις τελευταίες πέντε δεκαετίες. Ερεύνησαν
επίσης άλλα δύο γκρουπ: μη δραστήριους
70χρονους και γυμνασμένους 20χρονους.

Εξέτασαν τις αερόβιες δεξιότητές τους και
μέτρησαν τον αριθμό των τριχοειδών αγ-
γείων και των ενζύμων στους μυς, τα υψηλά
επίπεδα των οποίων δείχνουν καλή μυϊκή
υγεία.

Όσοι ασκούνταν, είχαν περισσότερα έν-
ζυμα και τριχοειδή αγγεία από τους ανενερ-
γούς ηλικιωμένους και είχαν την ίδια μυϊκή

υγεία με τους 20χρονους. Η μόνη διαφορά
των ηλικιωμένων αθλητών με τους νέους
είναι ότι οι μεγάλοι είχαν ελαφρώς μειωμένη
δυνατότητα αερόβιας άσκησης. Παρόλα
αυτά, η συγκεκριμένη δυνατότητα παραμέ-
νει 40% υψηλότερη, συγκριτικά με τους συ-
νομήλικους που ακολουθούν καθιστική ζωή.

Το συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι όσοι
παραμένουν δραστήριοι, μπορούν να καθυ-
στερήσουν τη σωματική φθορά που έρχεται
με την ηλικία και να χτίσουν ένα γερό μυϊκό
σύστημα καθώς μεγαλώνουν. n

Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβού-
λιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), δέχεται 
δηλώσεις συμμετοχής για την 8η 

ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ, την οποία θα διοργανώσει στη
Βουλή των Αντιπροσώπων στις 6 Μαρτίου
2019.

Το θέμα το οποίο θα απασχολήσει τις ερ-
γασίες της φετινής Συνόδου είναι «Ο εθε-
λοντισμός σήμερα: ρόλοι, ευθύνες, προοπτι-
κές».

Η Σύνοδος, αποτελεί μία πρωτοποριακή
πρωτοβουλία του ΠΣΣΕ που δίνει «φωνή»
στις εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ μέσα

από το βήμα της Βουλής των Αντιπροσώπων.
Η Σύνοδος δίνει την ευκαιρία σε 56 εκπρό-
σωπους εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ
που θα επιλεγούν να συμμετάσχουν, να
έχουν την ιδιότητα του ‘βουλευτή’ και να κά-
νουν παρεμβάσεις και τοποθετήσεις στην
παρουσία αρμόδιων αξιωματούχων του κρά-

τους.
Εντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμε-

τοχής στην ιστοσελίδα του ΠΣΣΕ  www.
volunteerism-cc.org.cy.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δη-
λώσεων συμμετοχής: 31/1/2019. n

Δηλώσεις συμμετοχής από εθελοντικές /ΜΚΟ
στην 8η ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Με ανακοίνωση της την περασμένη
Πέμπτη η Προεδρία της Δημοκρα-
τίας χαιρέτισε τη δήλωση που έγινε

από την Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασι-
λείου σχετικά με τη μεταχείριση της οποίας
έτυχαν αγωνιστές στη διάρκεια του αγώνα

της ΕΟΚΑ (1955-59) και τη θλίψη που εκ-
φράζεται για το γεγονός ότι της Ανεξαρτη-
σίας της Κύπρου προηγήθηκαν πέντε χρόνια
βίας και η απώλεια ανθρώπινων ζωών.

Προστίθεται ότι η ανακοίνωση του Λονδί-
νου αποτελεί μια θαρραλέα πράξη, στο πλαί-

σιο της αμοιβαίας ειλικρίνειας και της αλλη-
λοκατανόησης με την οποία πρέπει να αντι-
μετωπίζονται ιστορικά γεγονότα.

Σήμερα με πλήρη σεβασμό στην ιστορία,
αλλά ξεπερνώντας τα πάθη του παρελθόν-
τος, πρέπει να διδαχτούμε από την ιστορία

και να κοιτάξουμε μπροστά. Αυτό που βλέ-
πουμε στο παρόν και στο μέλλον είναι οι άρι-
στες σχέσεις ανάμεσα στους λαούς και τις
δύο χώρες μας και εκείνο στο οποίο προ-
σβλέπουμε είναι ότι υπάρχει πάντα περιθώ-
ριο για εμβάθυνση και ενίσχυσή τους. n

Χαιρετίζεται η δήλωση του Λονδίνου για τη μεταχείριση αγωνιστών
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Η‘Αθάνατη’ μέσα στο ΓΣΠ, υποχρέωσε τον πρωτα-
θλητή ΑΠΟΕΛ σε λευκή ισοπαλία 0-0. Ένα αποτέ-
λεσμα που έδωσε νέο μεγάλο ενδιαφέρον για τη συ-

νέχεια του πρωταθλήματος, αφού τις απώλειες του ΑΠΟΕΛ
τις εκμεταλλεύτηκαν με τον καλύτερο τρόπο ο Απόλλωνας
και η ΑΕΛ που κέρδισαν τους αντιπάλους τους, Δόξα (2-0)
και Ένωση (2-1) αντίστοιχα. Οι γαλαζοκίτρινοι είναι πάντα
μόνοι στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με 42 βαθμούς
και ακολουθούν με 40 βαθμούς οι δύο Λεμεσιανές ομάδες.

Είχε Πάρντο, είχε τα… πάντα! Ισόπαλο και χωρίς γκολ
ολοκληρώθηκε το τελευταίο παιχνίδι της 18ης αγωνιστικής
μεταξύ του ΑΠΟΕΛ και της Αλκής (0-0) στο ΓΣΠ. Ο Κίπερ
της ‘Αθάνατης’ ήταν σε πολύ καλή βραδιά, απέκρουσε πέ-
ναλτι στο 8΄ (Μοραΐς) και εξουδετέρωσε όλους τους κινδύ-
νους που δημιούργησαν οι γηπεδούχου. Δεν ήταν μόνο αυτό
αλλά οι γαλαζοκίτρινοι έμειναν από το 72΄ με δέκα ποδο-
σφαιριστές, λόγω δεύτερη κίτρινης κάρτας που αντίκρισε ο
Σόουζα. Η Αλκή παρέμεινε στην 12η θέση με 16 βαθμούς. 

Η συνέχεια για τους  γαλαζοκίτρινους, θα έχουν και πάλι
το ξεκάθαρο ρόλο του φαβορί απέναντι σε Πάφο (ΓΣΠ) και
Ένωση Παραλιμνίου (Τάσος Μάρκου). Ο ΑΠΟΕΛ θα κλείσει
την α΄ φάση με δύο ντέρμπι. Πρώτα στη Λευκωσία με την
ΑΕΚ και έπειτα με τον Απόλλωνα στη Λεμεσό.

Ο Απόλλωνας έκανε το καθήκον του, κερδίζοντας τη
Δόξα Κατωκοπιάς με 2-0 και συνεχίζει να κυνηγάει τον πρω-
τοπόρο ΑΠΟΕΛ, αφού μείωσε και τη μεταξύ τους διαφορά.
Στη Λεμεσό έχουν ήδη ξεχάσει τη νίκη επί της Δόξας και
έχουν επικεντρωθεί στο ντέρμπι που ακολουθεί με την Ανόρ-
θωση το βράδυ του Σαββάτου. Παιγνίδι το οποίο σαφώς και
θέλουν άπαντες στον Απόλλωνα να κερδίσουν για να συνε-
χιστεί η νικηφόρα πορεία.

Στη συνέχεια και συγκεκριμένα στην 20η αγωνιστική θα
έχουμε το μεγάλο Λεμεσιανό ντέρμπι μεταξύ του Απόλλωνα
και της ΑΕΛ. Ακολουθεί μετά με την Αλκή εκτός έδρας και
με τον ΑΠΟΕΛ στο Τσίρειο.
Ανατροπή με χαρακτήρα

Η ΑΕΛ μπορεί να μην είναι εκθαμβωτική, αλλά κάθε φορά
που είναι υπό… πίεση βρίσκει τον τρόπο, να αντεπεξέρχε-
ται. Οι γαλαζοκίτρινοι της Λεμεσού έκαναν μία σημαντική

ανατροπή επικρατών-
τας της Ένωσης στο
‘Τάσος Μάρκου’ με 2-1
και απέδειξαν πως
μπορούν να μείνουν σε
επαφή με την κορυφή
και να είναι υπολογί-
σιμη δύναμη. Είναι στο
-2 από τον ΑΠΟΕΛ,
αλλά γενικά όσο περ-
νάνε οι αγωνιστικές
πλησιάζει όλο και πιο
πολύ το Ευρωπαϊκό ει-

σιτήριο. Βρίσκεται στο +9 από την ΑΕΚ και την οποία θα συ-
ναντήσει την ερχόμενη Κυριακή στο Τσίρειο. Η ΑΕΛ έδειξε
χαρακτήρα για ακόμη μια φορά και δεν δείχνει διάθεση να
πετάξει στα σκουπίδια όσα έκτισε ως τώρα. Από την άλλη η
Ένωση, παρέμεινε στην 10η θέση με 13 βαθμούς και σε πολύ
δύσκολη θέση όσον αφορά τον υποβιβασμό.
Η ΑΕΚ βροντοφώναξε ‘παρούσα’

Στη νέα εποχή… Ιντιακέθ, η ΑΕΚ συνεχίζει να ανεβαίνει.
Αξιοποιώντας και την αριθμητική της υπεροχή για 70 λεπτά
απέναντι στην Ανόρθωση, οι ‘πρασινοκίτρινοι’ επικράτησαν
δίκαια με 3-0 και εδραιώνονται στην πρώτη τετράδα της
βαθμολογίας. Δεύτερο σερί τρίποντο μετά από αρκετό καιρό
για τους Λαρνακείς, που βρίσκονται σε ανοδική πορεία, με
τον Ιμανόλ Ιδιάκεθ στον πάγκο.

Η ΑΕΚ είναι στην 4η θέση με 31 βαθμούς και σίγουρα πολύ
μακριά από τους πρωτοπόρους ΑΠΟΕΛ, Απόλλων και ΑΕΛ.
Αντίθετα, το νέο αποτυχημένο αποτέλεσμα φέρνει ανακα-
τατάξεις και πιθανόν εξελίξεις στην Ανόρθωση, στο στρατό-

πεδο της οποίας επι-
κρατεί μεγάλη απο-
γοήτευση.

Η Ανόρθωση με την
ήττα αυτή έχει πέσει
στην 6η θέση του βαθ-
μολογικού πίνακα με
27 βαθμούς και με το
δύσκολο πρόγραμμα
που ακολουθεί κινδυ-
νεύει ακόμη και η πα-
ρουσία της στην
εξάδα.
Βήμα… εξάδας

Ούτε παραγγελία
να έκανε τα αποτελέ-
σματα της 18ης αγωνι-
στικής η Νέα Σαλα-
μίνα! Όχι μόνο επι-
κράτησε 1-0 του
Ερμή, ήρθε μετά και η
ήττα της Ομόνοιας με το ίδιο σκορ από την Πάφο, να ανοί-
ξει στους έξι βαθμούς τη διαφορά. Έτσι ήταν αποφασιστικό
το βήμα με κατεύθυνση το πρώτο γκρουπ της β΄ φάσης του
πρωταθλήματος, αφού έχει ξανά σοβαρό βαθμολογικό πλε-
ονέκτημα σε σχέση με το ‘τριφύλλι’.

Η συνέχεια θα είναι με τη Δόξα την ερχόμενη Κυριακή στο
Μακάρειο, στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής και ακολουθούν
δύο πιο δύσκολα παιχνίδια απέναντι σε Ανόρθωση ‘Αμμό-
χωστο’ και ΑΕΛ στο Τσίρειο.

Τώρα η προσοχή είναι στον επαναληπτικό της φάσης των
‘16’ του Κυπέλλου που θα διεξαχθεί σήμερα Τετάρτη στην
έδρα της ΑΕΚ.

Μετά το 1-2 του πρώτου αγώνα, οι πιθανότητες πρόκρισης
δεν είναι υπέρ των Ερυθρόλευκων, οι οποίοι όμως θα κυνη-
γήσουν με στόχο την πρόκριση στους ‘8’.
Μαράθηκε το… ‘τριφύλλι’

Η ήττα από την Πάφο μείωσε τις ελπίδες της Ομόνοιας
για είσοδο στην πρώτη εξάδα. Οι ‘πράσινοι’ έφυγαν από το
‘Στέλιος Κυριακίδης’ με άδεια χέρια (1-0), παρά την προ-
σπάθεια που έκαναν, κυρίως στο β΄ ημίχρονο.

Η Ομόνοια πλέον έχει μπροστά της τέσσερις τελικούς,
αλλά δεν εξαρτάται σε καμία περίπτωση από την ίδια αν στο
τέλος της ημέρας θα καταφέρει να βρεθεί στην πρώτη εξάδα.
Εκείνο που έχουν να κάνουν οι ‘πράσινοι’ είναι στα τέσσερα
παιχνίδια που έμειναν (Ερμής, Δόξα, Ανόρθωση και ΑΕΛ)
να πάρουν τους βαθμούς (δώδεκα) και ακολούθως να κά-
νουν τον απολογισμό.

Σπουδαία βαθμολογικής και ψυχολογικής σημασίας νίκη
πέτυχε η Πάφος με αντίπαλο την Ομόνοια.  Η αλήθεια είναι
ότι η Παφιακή ομάδα φαίνεται να τη… βρίσκουν με αντί-
παλο τους πράσινους. Η Παφιακή ομάδα κέρδισε την Ομό-
νοια τόσο στον πρώτο γύρο (2-4) όσο και μέσα στην Πάφο
(1-0), ενώ να θυμίσουμε ότι επικράτησε και πέρσι ξανά εντός
έδρας.

Η Παφιακή ομάδα ‘ξεκόλλησε’ από την πάτο της βαθμο-
λογίας και έχοντας 11 βαθμούς πλέον κυνηγά την Αλκή και
την Ένωση. Μέχρι σήμερα της βγαίνει το παιχνίδι όταν αν-
τιμετωπίζει μεγάλους αντιπάλους. (Είναι ενδεικτικό ότι από
όλες τις μεγάλες ομάδες η Πάφος ηττήθηκε στην έδρα της
μόνο από την ΑΕΛ).

Στο προσκήνιο είναι η δύσκολη έξοδος με τον ΑΠΟΕΛ το
ερχόμενο Σάββατο.

Ένα παιχνίδι δύσκολο, αλλά οι κυανόλευκοι θα το παλέ-
ψουν για βαθμολογικό κέρδος.
ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Κοντά στην άνοδο ο Ολυμπιακός

Με πεντάρα προχώρησε την πορεία του για άνοδο στην
Α΄ Κατηγορία ο Ολυμπιακός. Οι ‘μαυροπράσινοι’ κέρδισαν
με σχετική άνεση την προσφυγική ομάδα της Κερύνειας

ΠΑΕΕΚ με 5-0 και διατήρησαν με 39 βαθμούς την απόσταση
ευρισκόμενοι στην κορυφή από τον Εθνικό Άχνας 36 β. και
Οθέλλο 34 βαθμούς.

Ο Εθνικός Άχνας σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό δυσκο-
λεύτηκε πάρα πολύ να ξεπεράσει το εμπόδιο της Ομόνοιας
Αραδίππου, αλλά πήρε τη νίκη με το στενό 1-0.

Ο Οθέλλος Αθηένου κέρδισε τον Ονήσιλλο Σωτήρας με
2-0, ενώ το ΘΟΪ και Διγενής Ορόκλινης έμειναν στο 0-0.

Ο Άρης με ανατροπή κατάφερε να κερδίσει την ΜΕΑΠ Π.
Χωριού με 4-2 και διατηρήθηκε στην 4η θέση με 33 βαθμούς.
Η Λεμεσιανή ομάδα βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0, αλλά
βρήκε τα ψυχικά αποθέματα και έφερε το παιχνίδι τούμπα.

Η Αναγέννηση Δερύνειας μοιάζει ασταμάτητη μετά την
πρόσληψη του Απόστολου Μακρίδη στο πάγκο της. Η
ομάδα της Δερύνειας ξεπέρασε και το εμπόδιο της ΑΕΖ την
οποία κέρδισε με 1-0 και βρίσκεται στην 5η θέση με 27 βαθ-
μούς.

Νίκη πέτυχε και η Καρμιώτισσα επί του Ακρίτα Χλώρακας
με 2-1, ενώ ο ΑΣΙΛ και η Αγία Νάπα έμειναν στο 1-1.
Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Διγενής Μόρφου και Ομόνοια Ψευδά μαζί στην κο-
ρυφή

Ο Διγενή Μόρφου δεν μπόρεσε για τρίτο συνεχόμενο παι-
χνίδι να πάρει τη νίκη, μένοντας στην ισοπαλία 2-2 με την
Ορμήδεια. Πήρε ένα βαθμό και έπιασε την Ομόνοια Ψευδά
στην κορυφή (38 β.), που
ηττήθηκε στο ντέρμπι της
αγωνιστικής από Π.Ο. Ξυ-
λοτύμπου με 1-0 και εξα-
κολουθεί να είναι στην 3η

θέση με 35 βαθμούς.
Στην 4η θέση με 29 β.

είναι η Εν.Α.Δ. που γνώ-
ρισε την ήττα εκτός έδρας
από την ΑΠΕΑ Ακρωτη-
ρίου. Αντίθετα τη ΕΝΥ Δι-
γενής Ύψωνας κέρδισε την
Πέγεια με 4-0 και ανέβηκε
στους 29 βαθμούς.

Σπουδαία βαθμολογική
νίκη πέτυχε εκτός έδρας ο
Κούρρης Ερήμης επί της
Ελπίδας Αστρομερίτη με
2-1 και βελτίωσε σημαν-
τικά τη θέση του με 23
βαθμούς.

Δύο παιχνίδια έληξαν
ισόπαλα 2-2 και είναι τον
Χαλκάνορα Ιδαλίου με την Ολυμπιάδα Λυμπιών και του
Εθνικού Λατσιών με τον Αχυρώνα Λιοπετρίου.

Στον πυθμένα είναι η Πέγεια με 7 β. και πιο πάνω ο Εθνι-
κός Λατσιών με 11 βαθμούς. Στην 14η θέση είναι η Αμα-
θούς με 21 β. που γνώρισε την ήττα από τον Εθνικό Άσσιας
με 1-0.
ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Αύξησε τη διαφορά ο Ηρακλής Γερολάκκου

Η πιο γλυκιά αγωνιστική ήταν η 18η για τον Ηρακλή, αφού
η προσφυγική ομάδα κέρδισε εκτός έδρας τη Δόξα Παλιο-
μετόχου με 4-0, ενώ οι άλλοι μνηστήρες του τίτλου γνώρι-
σαν την ήττα. Συγκεκριμένα, στον βαθμολογικό πίνακα είναι
μόνος στην κορυφή ο Ηρακλής με 40 βαθμούς και ακολου-
θεί με 35 β. η Εληά Λυθροδόντα που έχασε εντός έδρας από
τον Φοίνικα με 1-3. Στην 3η θέση είναι η ΑΠΟΝΑ Αναγιυών
με 34 β., που την κέρδισε ο Κορμακίτης με 1-0, που ανέβηκε
για πρώτη φορά φέτος στην 5η θέση με 30 βαθμούς.

Σπουδαίες βαθμολογικές επιτυχίες στην προσπάθεια τους
να αποφύγουν τον υποβιβασμό πέτυχαν ο ΑΤΛΑΣ Αγλαν-
τζιάς επί της ΑΠΕΠ Πιτσιλιάς, εκτός έδρας με 1-2 και ο Ρο-
τσίδης Μάμμαρι με 4-2 πάνω στην ΑΕΝ Αγ. Γεωργίου. Ο Ορ-
φέας Λευκωσίας και η ΑΕΚ Κοράκου έμειναν στο 0-0. n

Η ψυχωμένη Αλκή ‘φρέναρε’ τον ΑΠΟΕΛ
Απόλλων και ΑΕΛ τον πλησίασαν απειλητικά...
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Tι είπαν... Tι έγραψαν
Στην πολιτική δεν υπάρχουν μόνιμοι φίλοι,

υπάρχουν μόνο συμφέροντα.

Νίκος Χριστοδουλίδης,

Υπουργός Εξωτερικών.

Ο κόσμος βρίσκεται στα πρόθυρα ενός ανη-
συχητικού κατακερματισμού εξαιτίας κυρίως
των τεταμένων σχέσεων ανάμεσα στη
Ρωσία, στις ΗΠΑ και την Κίνα.
Αντόνιο Γκουτιέρες
Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ.

Η πολιτική των ΗΠΑ σε σχέση με τη Βενε-
ζουέλα, όσο και σε σχέση με μια σειρά άλλες
χώρες είναι καταστροφική.
Σεργκέι Λαβρόφ,
ΥΠΕΞ της Ρωσίας.

Η συμφωνία των Πρεσπών προάγει την ει-
ρήνη  και την σταθερότητα στα Βαλκάνια
και αφήνει πίσω την πατριδοκαπηλία και το
μίσος.
Αλέξης Τσίπρας,
Πρωθυπουργός της Ελλάδας.

Έχουμε πλήρη ισχύ να προβάλουμε βέτο
υπερ των συμφερόντων μας.  Θα ασκήσω
βέτο στην ένταξη των Σκοπίων στην ΕΕ.
Κυριάκος Μητσοτάκης,
Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.

Η ψηφοφορία για την πρόταση της κυβέρ-
νησης για το Brexit θα διεξαχθεί στις 13 Φε-
βρουαρίου.
Τερέζα Μέι,
Πρωθυπουργός της Βρετανίας.

Ελπίζω ο γαλλικός λαός να γυρίσει την

πλάτη στον μακρόν.

Ματέο Σαλβίνι,

Υπουργός Εσωτερικών της Ιταλίας.

Δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον οι επικρίσεις

Ντι Μάιο και Σαλβίνι.

Εμανουέλ Μακρόν,

Πρόεδρος της Γαλλίας.

μοιράζει εκατομμύρια
βοηθά τον τόπο μας

Tο Kρατικό Λαχείο

Αποτελέσματα κλήρωσης στη σελ. 13

Από το πληροφοριακό δελτίο της EPSU
Αγώνες και κατακτήσεις εργαζομένων στην Ευρώπη
Ηνωμένο Βασίλειο 

Οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις του Ηνωμένου Βασιλείου
UNISON, GMB και Unite χαιρέτησαν την κατ’ αρχήν συμ-
φωνία για τερματισμό της μακρόχρονης διαφοράς με το Δη-
μοτικό Συμβούλιο στη Γλασκώβη της Σκωτίας με αίτημα την
ίση μισθολογική μεταχείριση. 

Περισσότεροι από 8000 υπάλληλοι του Δημοτικού Συμ-
βουλίου της Γλασκώβης κατήλθαν σε απεργία τον περα-
σμένο Οκτώβρη για άσκηση πίεσης στο Δήμο της πόλης
ώστε να τερματισθούν οι μισθολογικές διακρίσεις κατά της
πλειοψηφίας των γυναικών υπαλλήλων του Δήμου στους
τομείς καθαριότητας, φροντίδας και σίτισης. Η συμφωνία
καθορίζει τις αρχές και τη δομή της μισθοδοσίας χιλιάδων
γυναικών υπαλλήλων και απομένουν να καθορισθούν και
συμφωνηθούν οι ρυθμίσεις για τις διάφορες κατηγορίες του
προσωπικού. 
Κροατία 

Η δημοσιοϋπαλληλική συνδικαλιστική οργάνωση της
Κροατίας SDLSN ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας μες
αρχές για αυξήσεις στα μέλη της με ποσοστό 3% από την 1η
Ιανουαρίου 2019 και πρόσθετη αύξηση 2% από την 1η Νο-
εμβρίου 2019. 

Συμφωνήθηκε επίσης με την κυβέρνηση της χώρας  να γί-
νουν διαπραγματεύσεις τον προσεχή Απρίλιο και Μάϊο για
συγκεκριμένα δικαιώματα των υπαλλήλων και για τις μι-
σθολογικές αυξήσεις του επόμενου χρόνου. 
Αυστρία 

Στην Αυστρία οι συνδικαλιστικές οργανώσεις vida και
GPA-djp διέκοψαν τις διαπραγματεύσεις με τον Ερυθρό
Σταυρό μετά τη διαπίστωση ότι τα αιτήματα τους ηχούν σε
«ώτα μη ακουόντων». Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ζη-
τούν  βελτιώσεις στη συλλογική σύμβαση ώστε να εξισωθεί
με τις αντίστοιχες συμβάσεις των άλλων υπαλλήλων  του
Ερυθρού Σταυρού. 

Τα κυριότερα αιτήματα αφορούν πενθήμερη εβδομάδα ερ-
γασίας, επέκταση της άδειας ανάπαυσης, βελτιώσεις στην
εργασία βάρδιας και αύξηση των επιδομάτων για νυκτερινή
εργασία και εργασία τις Κυριακές. Ζητείται επίσης καθορι-
σμός εθνικής πολιτικής για τα χορηγούμενα διαλείμματα
στην εργασία και τα επιδόματα για χάρη ων παιδιών των
υπαλλήλων για τα οποία εφαρμόζονται διαφορετικές πολι-
τικές στις διάφορες επαρχίες της χώρας.
Γερμανία 

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των υπαλλήλων υπηρε-
σιών και ενέργειας στη Γερμανία ver.di και IGBCE πραγμα-
τοποίησαν προειδοποιητικές στάσεις εργασίας στις 15 και 16
Ιανουαρίου στην ηλεκτροπαραγωγό εταιρεία Uniper για
άσκηση πίεσης στην εργοδοτική πλευρά να προσφέρει κα-
λύτερους όρους απολαβών. 

Η συνδικαλιστική πλευρά ζητά αυξήσεις 6.8% για περίοδο
ενός έτους και αύξηση 160 ευρώ για τους μαθητευόμενους.
Η εταιρεία πρόσφερε μόνο 1.8% αύξηση από το Μάρτιο 2019
και 2.2% το 2020. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις απαντούν
ότι οι αυξήσεις αυτές ουσιαστικά σημαίνουν μείωση των
απολαβών γιατί δεν καλύπτουν ούτε το ποσοστό του πλη-
θωρισμού και εάν η εργοδοτική πλευρά δεν προχωρήσει σε
βελτίωση της προσφοράς της θα ακολουθήσουν γενικές
απεργίες. 
Ιταλία 

Οι Ιταλικές συνδικαλιστικές ομοσπονδίες ιατρών, κτηνιά-
τρων και διευθυντών νοσοκομείων  CGIL, CSIL  και UIL
πραγματοποίησαν εθνική διαδήλωση διαμαρτυρίας στις 17
Ιανουαρίου για να προβάλουν το γεγονός ότι η συλλογική
σύμβαση που αφορά τα μέλη τους είχε συμφωνηθεί πριν 10
χρόνια και από τότε έχει αδρανοποιηθεί. Επισημαίνεται ότι η
σύμβαση αυτή είναι η μοναδική που δεν έχει ανανεωθεί στη
Ιταλία. 

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις διαμαρτύρονται επίσης
και για τον υπέρογκο φόρτο εργασίας των μελών τους και
τη μείωση του προσωπικού όπως και για την πρόσφατη τρο-

ποποίηση του προϋπολογισμού με ην οποία αποκλείεται
επαναδιαπραγμάτευση της συλλογικής σύμβασης. Στα ίδια
πλαίσια οι συνδικαλιστικές οργανώσεις προκήρυξαν και νέα
απεργία στις 25 Ιανουαρίου και νέες κινητοποιήσεις το Φε-
βρουάριο. 
Ολλανδία

Η δημοσιοϋπαλληλική συντεχνία της Ολλανδίας FNV
πραγματοποίησε στις 14 Ιανουαρίου διαδήλωση διαμαρτυ-
ρίας από νέους υπαλλήλους κατά της άρνησης της Κυβέρ-
νησης να επιλύσει τα σοβαρά προβλήματα της υπηρεσίας με
άμεσο επακόλουθο οι νέοι υπάλληλοι να βρίσκονται σε μα-
κροχρόνια αναμονή για εξασφάλιση στήριξης. 

Οι καθυστερήσεις οφείλονται στην υποστελέχωση των
υπηρεσιών ως αποτέλεσμα της αποχώρηση των υπαλλήλων
από τη δημόσια υπηρεσία λόγω ανεπαρκών απολαβών και
δυσμενών όρων απασχόλησης.   

Η συνδικαλιστική πλευρά ζητά πρόσθετες επιδοτήσεις της
υπηρεσίας με συνολικό ποσό 750 εκατομμυρίων ευρώ και
τερματισμό του συστήματος ανταγωνιστικής προσφοροδό-
τησης το οποίο έχει οδηγήσει σε μειώσεις προσωπικού για
να επιτυγχάνεται μείωση των δαπανών. 
Ισπανία

Στην Ισπανία μετά από τη συνεδρία της γενικής ομάδας
διαπραγματεύσεων που καλύπτει τη δημόσια υπηρεσία οι
συνδικαλιστικές οργανώσεις του τομέα FSC-CCOO επέκρι-
ναν την κυβέρνηση για την αποτυχία της να διασφαλίσει την
πραγματοποίηση διαβουλεύσεων με τις συνδικαλιστικές ορ-
γανώσεις για τις συνθήκες εργασίας τριών εκατομμυρίων δη-
μοσίων υπάλληλων προτού δημοσιευθεί ο κρατικός προ-
ϋπολογισμός.

Η συνδικαλιστική πλευρά ζητά επίσης προώθηση 35ώρου
εβδομαδιαίας εργασίας, τερματισμό των επιδομάτων αντι-
κατάστασης στις προσλήψεις, εγγυημένες αυξήσεις μισθών
σε συσχετισμό με την οικονομική ανάπτυξη, επίλυση του
προβλήματος του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δυο
φύλων και επέκταση της άδειας πατρότητας σε ολόκληρη τη
δημόσια υπηρεσία. 
Νορβηγία 

Η δημοσιοϋπαλληλική συνδικαλιστική οργάνωση της
Νορβηγίας Fagforbundet ανακοίνωσε την έναρξη στις 14 Ια-
νουαρίου της νομικής της επέμβασης κατά της πολυεθνικής
εταιρείας κοινωνικής προστασίας Aleris.

H συνδικαλιστική πλευρά προσέφυγε στη δικαιοσύνη εκ
μέρους των μελών της οι οποίοι υποστηρίζουν ότι είναι
υπάλληλοι της εταιρείας και όχι σύμβουλοι της όπως ισχυ-
ρίζεται η ίδια. Με την ιδιότητα του αυτεργοδοτούμενου οι
σύμβουλοι έχουν πολύ λιγότερα δικαιώματα και ως αποτέ-
λεσμα η εταιρεία τους εκμεταλλεύεται για παράδειγμα με
τον εξαναγκασμό τους για αυξημένο ωράριο ι εργασίας. 

Η Fagforbundet εκτιμά την περίπτωση αυτή ως μεγάλης
σημασίας πρόκληση για καταπολέμηση του κοινωνικού
ντάμπιγκ και τονίζει ότι εάν επιτραπεί η συνέχιση τέτοιων
πολιτικών από τις εταιρείες όχι μόνο θα επηρεάζονται δυ-
σμενώς οι εργαζόμενοι αλλά θα υποβιβάζεται και η ποιότητα
της υπηρεσίας σε περιπτώσεις εργασίας ευπαθών ομάδων. 
Ισπανία 

Στις 14 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε πανεθνική διαμαρ-
τυρία των πυροσβεστών της Ισπανίας στα πλαίσια της εκ-
στρατείας τους κατά της μονομερούς δράσης της κυβέρνη-
σης για τροποποίηση των όρων απασχόλησης τους. Η νέα
κινητοποίηση ακολούθησε την απεργία που πραγματοποι-
ήθηκε από τις 19 Δεκεμβρίου μέχρι τις 2 Ιανουαρίου. 

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των Ισπανών πυροσβε-
στών υποστηρίζουν ότι οι προτεινόμενες αλλαγές υπονο-
μεύουν την ανελικτική εξέλιξη στην πυροσβεστική υπηρε-
σία και κατ’ ακολουθίαν και τα δικαιώματα αφυπηρέτησης.
΄Εντονη οργή εκδηλώνεται κατά της κυβέρνησης η οποία
προσπάθησε να εισαγάγει τις αλλαγές χωρίς προηγούμενη
διαβούλευση ή διαπραγμάτευση με τη συνδικαλιστική
πλευρά. n




