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ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ

Αγαπάς την Κύπρο;

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

Εν αναμονή της ετυμηγορίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου
Ανταποκρινόμενοι στο αίτημα πολλών Κλάδων μας

που ζητούν να ενημερωθούν για την πορεία των προ-
σφυγών που έχουν καταχωρηθεί σε σχέση με το δι-

καίωμα των δημοσίων υπαλλήλων για δωρεάν ιατροφαρμα-
κευτική περίθαλψη αναφέρουμε τα ακόλουθα:

α. Με οδηγίες της Οργάνωσης έχουν καταχωριστεί τρεις
προσφυγές: η πρώτη με αρ. 1264/2014 καταχωρίστηκε από
χαμηλόμισθο συνάδελφο, η δεύτερη με αρ 402/2015 κατα-
χωρίστηκε από μέλη της Κεντρικής Γραμματείας και  η τρίτη
με αρ. 403/2015 καταχωρίστηκε από το Κλαδικό Συμβούλιο
της Αστυνομικής Δύναμης Κύπρου.

β. Εισαγωγικά, στις πιο πάνω προσφυγές, αναφέρθηκαν
τα ακόλουθα γεγονότα:

«(i). Σύμφωνα με το άρθρο 58 των περί Δημόσιας Υπηρε-
σίας Νόμων του 1990 έως 2014 (ΜΕΡΟΣ V - ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ) κάθε δημόσιος υπάλληλος δικαιούται ια-
τρική περίθαλψη, όπως ήθελε καθοριστεί. Επισημαίνεται ότι
στο ίδιο ΜΕΡΟΣ γίνεται αναφορά στις απολαβές του υπαλ-
λήλου, στα ωφελήματα αφυπηρέτησης και στις άδειες. Αναν-
τίλεκτα το δικαίωμα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης απο-
τελεί ένα ουσιαστικό ωφέλημα που συνοδεύει τη θέση.

(ii). Σύμφωνα με τους Κανονισμούς 6,10 και 12 των περί
Δημόσιας Υπηρεσίας (Ιατρικές Εξετάσεις και Ιατρική Περί-
θαλψη) Κανονισμών του 1989 (ΚΔΠ 133) οι δημόσιοι υπάλ-
ληλοι, οι συνταξιούχοι δημόσιοι υπάλληλοι, οι σύζυγοι και

τα παιδιά τους δικαιούνται δωρεάν ιατροφαρμακευτική πε-
ρίθαλψη σε Κυβερνητικά Ιατρικά Ιδρύματα, η οποία περι-
λαμβάνει εγχειρήσεις και ειδικές εξετάσεις και παροχή φαρ-
μάκων, σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες περί
Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυμάτων Κανονισμούς.

(iii). Σύμφωνα με τους Κανονισμούς 6,10 και 12 των περί
Δημόσιας Υπηρεσίας (Ιατρικές Εξετάσεις και Ιατρική Περί-
θαλψη) Κανονισμών του 1989 (ΚΔΠ 133) οι δημόσιοι υπάλ-
ληλοι, οι συνταξιούχοι δημόσιοι υπάλληλοι, οι σύζυγοι και
τα παιδιά τους δικαιούνται δωρεάν ιατροφαρμακευτική πε-
ρίθαλψη σε Κυβερνητικά Ιατρικά Ιδρύματα, η οποία περι-
λαμβάνει εγχειρήσεις και ειδικές εξετάσεις και παροχή φαρ-
μάκων, σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες περί
Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυμάτων Κανονισμούς.

(iv).Σε αντίθεση με τους πιο πάνω Κανονισμούς το Υπουρ-
γικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το
άρθρο 3 των περί Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυμάτων και
Υπηρεσιών (Ρύθμισις και Τέλη) Νόμων του 1978 και 2000,
εξέδωσε τους περί  Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυμάτων και
Υπηρεσιών Γενικούς Κανονισμούς του 2000 έως 2007, με
τους οποίους τροποποιήθηκαν οι βασικοί κανονισμοί με την
προσθήκη, αμέσως μετά το Κανονισμό 3 αυτών, νέου Κανο-
νισμού 3Α, με τον οποίο καθορίζεται ότι οι εν ενεργεία και
αφυπηρετήσαντες δημόσιοι υπάλληλοι «καταβάλλουν υπο-
χρεωτική συνεισφορά ύψους 1,5% επί των ακαθαρίστων
απολαβών, οι οποίες συνίστανται από το βασικό μισθό, τις
γενικές αυξήσεις και το τιμαριθμικό επίδομα, ή επί της επαγ-
γελματικής σύνταξης στην περίπτωση των συνταξιούχων
προσώπων».

(v).Είναι η θέση των Αιτητών ότι η κατάργηση του εν λόγω
δικαιώματος που αποτελούσε συγχρόνως και μέρος της νο-
μικής βεβαιότητας (legal certainty), μέρος της ιδιοκτησίας
τους, της συμβατικής σχέσης εργασίας με το κράτος και του
κεκτημένου δικαιώματος τους είναι παράνομη και επεμβαί-
νει στα ανθρώπινα δικαιώματα τους βάσει των άρθρων 15, 23
και 26 του Συντάγματος και των Γενικών Αρχών περί κεκτη-
μένων δικαιωμάτων και νομικής βεβαιότητας (legal cer-
tainty)».

γ. Οι ευπαίδευτοι συνήγοροι των υπό αναφορά αιτητών
εισηγήθηκαν ότι οι επίδικες αποφάσεις είναι άκυρες και
στερούνται οποιουδήποτε νομικού αποτελέσματος για
τους ακόλουθους λόγους:

(i) Οι Κανονισμοί με βάση τους οποίους λήφθηκε η επί-
δικη απόφαση παραβιάζουν το ατομικό δικαίωμα των Αιτη-
τών, που προστατεύεται από το άρθρο 23 του Συντάγματος,
σε σχέση με το μηνιαίο μισθό τον οποίο δικαιούνται να λαμ-
βάνουν ως απολαβές για την εργοδότηση του στη δημόσια
υπηρεσία, με βάση την καθορισμένη για τη θέση τους μι-
σθολογική κλίμακα, γενική αύξηση μισθού, τιμαριθμικό επί-
δομα και άλλα ωφελήματα.

(ii) Οι Κανονισμοί με βάση τους οποίους λήφθηκε η επί-
δικη απόφαση προσκρούουν στο Άρθρο 26 του Συντάγματος

και το Άρθρο 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δι-
καιωμάτων, ενόψει του γεγονότος ότι παραβιάζουν την αρχή
της μη διάκρισης των πολιτών με βάση την κοινωνική τους
τάξη και προσβάλλουν την ελευθερία του συμβάλλεσθαι,
γιατί καταφανώς παρεμβαίνουν μονομερώς στο καθορισμό
του ύψους των απολαβών διαφοροποιώντας τις χωρίς τη συ-
ναίνεση των επηρεαζομένων υπαλλήλων. 

Όσον δε αφορά το Άρθρο 26 του Συντάγματος επισημάν-
θηκε ότι τούτο έχει ερμηνευθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο
μεταξύ άλλων στην Αναφορά 2/96 μεταξύ του Προέδρου της
Δημοκρατίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων (1997) 2
ΑΑΔ 36 όπου, μεταξύ άλλων, είχαν λεχθεί τα ακόλουθα:

«Στην Κύπρο, η νομολογία αναγνωρίζει ότι τα θεμελιώδη
δικαιώματα και ελευθερίες του ατόμου επενεργούν και προ-
στατεύονται έναντι πάντων - (βλ., μεταξύ άλλων Police v.
Georghiades (1983) 2 C.L.R. 33 και Αστυνομία ν. Γιάλλου-
ρου (1992)  2 Α.Α.Δ.

Η ελευθερία του «συμβάλλεσθαι» είναι ένα από τα θεμε-
λιώδη δικαιώματα του ανθρώπου, το οποίο, όπως και κάθε
άλλο θεμελιώδες δικαίωμα, προστατεύεται έναντι πάντων.
΄Οπου το Σύνταγμα κατοχυρώνει παράλληλα δικαιώματα,
αυτά ερμηνεύονται και εφαρμόζονται με τρόπο ο οποίος να
εναρμονίζει τους συνάλληλους σκοπούς τους - (βλ. In re
Efthymiou (1987) 1 C.L.R. 329. Δημοκρατία ν. Ford και
άλλων - (Νομικά Ερωτήματα 305 και 306 - 11/7/1995)[...]».

δ.  Τα δικόγραφα έχουν συμπληρωθεί και το σεβαστό Δι-
καστήριο έχει επιφυλάξει την απόφαση του προ καιρού.

Πληροφοριακά αναφέρεται περαιτέρω ότι την περασμένη
εβδομάδα οι ηγεσίες των συνδικαλιστικών οργανώσεων του
δημόσιου τομέα (ΠΑΣΥΔΥ, ΟΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ, ΟΛΤΕΚ,
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ) συναντήθηκαν στα Γραφεία της
ΠΑΣΥΔΥ και ενημερώθηκαν τόσο για την πορεία των υπό
αναφορά προσφυγών, όσο και για τις ενέργειες που έγιναν
από πλευράς ΠΑΣΥΔΥ σε σχέση με τη συνολική συνεισφορά
των εργαζομένων και συνταξιούχων του δημόσιου τομέα στο
ΓεΣΥ.  Από δικής μας πλευράς αναφέρθηκε ότι σύμφωνα με
τις δεσμεύσεις τόσο του Υπουργού Οικονομικών όσο και του
Υπουργού Υγείας  από 1ης Μαρτίου με τροποποίηση των σχε-
τικών Κανονισμών αντί εισφοράς 1.50% θα καταβάλλεται
εισφορά 0.10%. Αναφέρθηκε περαιτέρω ότι κατόπιν συνεν-
νόησης με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας και το Τμήμα
Φορολογίας η εισφορά στο ΓεΣΥ επί των εφάπαξ/φιλοδω-
ρημάτων που καταβάλλονται σε υπαλλήλους του δημοσίου
και του ιδιωτικού τομέα, και επί των ωφελημάτων που κατα-
βάλλονται από Ταμεία Προνοίας, τα οποία εμπίπτουν στο
άρθρο 5 του Φόρου Εισοδήματος (δηλαδή όλο το εφάπαξ
ποσό πλην ποσού που είχε καταβάλει στο Ταμείο Προνοίας
ο υπάλληλος κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του) υπολογί-
ζεται επί του ποσού που κερδήθηκε για υπηρεσία μετά την 1η

Μαρτίου 2019.  Ακολούθησε συζήτηση και ανταλλαγή από-
ψεων επί διαφόρων πτυχών του Γενικού Σχεδίου Υγείας και
συμφωνήθηκε η παρακολούθηση των θεμάτων αυτών. n

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε
απόφαση της να στηρίξει το έργο
«Μακροπρόθεσμη Οικονομική
Στρατηγική για την Κύπρο» που κα-
τατέθηκε από το Συμβούλιο Οικο-

νομίας και Ανταγωνιστικότητας ως προαπαιτούμενο για μα-
κροπρόθεσμη στρατηγική.  σελ. 12

Η ΕΕ στηρίζει τη μακροπρόθεσμη στρατηγικής 

Άρθρο του καθηγητή Π.Κ. Ιωακειμίδη ότι τα
ρήγματα μεταξύ των μελών της ιδρυτικής
ομάδας των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και των πολιτικών κομμάτων της ΕΕ επιση-
μαίνουν την κρισιμότητα των επικείμενων
Ευρωεκλογών για το μέλλον της   σελ. 3

Το γεγονός ότι η οικονομική μεγέ-
θυνση στην ΕΕ θα ανέλθει φέτος
μόλις άνω του 1% με τη Γερμανική
οικονομία να παρουσιάζει επίσης
προβλήματα, οδηγεί το πρακτορείο

Bloomberg στην εκτίμηση ότι η Ευρώπη συνιστά τη σοβα-
ρότερη απειλή για την παγκόσμια οικονομία.   σελ. 11

Η Ευρώπη η σοβαρότερη απειλή

Πηγαίνει η Ευρώπη 500 χρόνια πίσω; 
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ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη

θέση Γραμματέα Κοινοβουλευτικών Επιτρο-
πών, Βουλή των Αντιπροσώπων, από την 1η
Μαρτίου 2019: Ακυλίνα Δημητριάδη, Σοφο-
κλής Καρασαμάνης, Ελβίρα Παλλήκαρου,
Κυριακή Σοφοκλέους, Ανδριανή Φωτιάδου.
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

Η Μαρία Αντωνίου, Βοηθός Ασφαλιστι-
κός Λειτουργός (με δοκιμασία), παραιτή-
θηκε από τις 28 Δεκεμβρίου 2018.
ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ

Ο Νίκος Γαβριήλ, Ανώτερος Τεχνικός Μη-
χανικός, Υπουργείο Άμυνας, αφυπηρέτησε

από την 1η Μαρτίου 2019.
Ο Μάριος Ιωαννίδης, Πρώτος Δασικός

Λειτουργός, αφυπηρέτησε από την 1η Μαρ-
τίου 2019.

Ο Μάρκος Κ. Μαρκαντώνης, Ανώτερος
Δασικός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από την
1η Μάρτιου 2019.

H Παναγιώτα Παπαγεωργίου (Πήλασα),
Λειτουργός Διαχείρισης Α΄, Υπουργείο Εσω-
τερικών, αφυπηρέτησε από την 1η Μαρτίου
2019.

Η Φροσούλα Χριστοφίδου, Ανώτερος Λει-
τουργός Αναδασμού, Υπηρεσία Αναδασμού,
αφυπηρέτησε από την 1η Μαρτίου 2019.

Ο Δημήτριος Χατζηκωστής, Διευθυντής
Τελωνείων, αφυπηρέτησε από την 1η Μαρ-
τίου 2019.

Ο Γεώργιος Χατζησέργης, Τελωνειακός
Λειτουργός Α', αφυπηρέτησε από την 1η
Μαρτίου 2019.

Ο Χαράλαμπος Γαβριηλίδης, Ανώτερος
Λειτουργός Εσωτερικών Προσόδων, Τμήμα
Φορολογίας, αφυπηρέτησε από την 1η Μαρ-
τίου 2019.

Η Μυριάνθη Χατζηπαύλου, Πρώτος Γραμ-
ματειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από
την 1η Μαρτίου 2019.

Η Ανδρούλλα Φιλιππίδου, μόνιμος Γραμ-

ματειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από
την 1η Μαρτίου 2019.

Ο Ανδρέας Τελεβάντος, Ανώτερος Επιθε-
ωρητής Λογαριασμών, Γενικό Λογιστήριο,
αφυπηρέτησε από την 1η Μαρτίου 2019.

O Χριστόδουλος Καϊσής, Πρώτος Ιατρικός
Λειτουργός, αφυπηρέτησε από την 1η Μαρ-
τίου 2019.

Η Γεωργούλλα Ν. Κανταρή, Νοσοκόμος,
Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, αφυπηρέ-
τησε από τις 25 Φεβρουαρίου 2019.

Η Αγάθη Χ. Καψάλη, Ανώτερος Βοηθός
Οδοντιατρείου, αφυπηρέτησε από την 1η
Μαρτίου 2019. n

Στην προηγούμενη μας έκδοση αναφέ-
ραμε ότι ανακοινώθηκαν τα αποτελέ-
σματα της  Γραπτής Εξέτασης που είχε

διεξαχθεί την 1.12.2018, σύμφωνα με τους
περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό
στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμους
του 1998 έως 2018 για θέσεις
εισδοχής στη Δημόσια Υπηρεσία
των οποίων η αρχική κλίμακα
δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α8
του κυβερνητικού μισθολογίου
και για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προ-
σόν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προ-
σόν.

Η  Ειδική Επιτροπή, η οποία είναι υπεύ-
θυνη για τη διεξαγωγή των Γραπτών Εξετά-
σεων στη Δημόσια Υπηρεσία, σύμφωνα με
τις διατάξεις των περί Αξιολόγησης Υποψη-
φίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία
Νόμων του 1998 έως 2018, γνωστοποίησε
τον κατάλογο των επιτυχόντων κατά σειρά
επιτυχίας στη Γραπτή Εξέταση που είχε διε-
ξαχθεί την 1.12.2018 αναφορικά με θέσεις
εισδοχής στη Δημόσια Υπηρεσία των οποίων
η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλί-
μακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου και
για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν
πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν.
Ο κατάλογος επιτυχόντων δημοσιεύεται
μόνο με τον αριθμό υποψηφίου και τον
βαθμό επιτυχίας.

Επιτυχών στη Γραπτή Εξέταση είναι
όποιος έχει συγκεντρώσει βαθμολογία 50%

τουλάχιστον στην εξέταση.
Όλοι όσοι παρακάθησαν στη γραπτή εξέ-

ταση και πέτυχαν, θα εφοδιαστούν με σχε-
τικό πιστοποιητικό επιτυχίας στο οποίο ανα-
γράφεται η βαθμολογία, ο αριθμός ταυτότη-

τας και άλλα στοιχεία του υποψηφίου. Οι
αποτυχόντες επίσης θα εφοδιαστούν με σχε-
τική βεβαίωση. Τα εν λόγω πιστοποιητικά
δεν θα αποσταλούν ταχυδρομικώς, αλλά θα
βρίσκονται καταχωρημένα στον ιστότοπο
«Εξετάσεις για Πρόσληψη στο Δημόσιο» από
την Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019 και ώρα 12 το
μεσημέρι. Οι υποψήφιοι που παρακάθησαν
στη γραπτή εξέταση  θα μπορούν να τα εν-
τοπίζουν μέσω της προσωπικής τους μερίδας
με τους κωδικούς που τους είχαν δοθεί κατά
την  υποβολή της αίτησής τους για συμμε-
τοχή στην πιο πάνω εξέταση. Για πρόσθετες
πληροφορίες για τα πιστοποιητικά οι υπο-
ψήφιοι μπορούν να αποτείνονται στα τηλέ-
φωνα 22582933 ή 22582934.

Επιτυχία στη Γραπτή Εξέταση παρέχει δι-
καίωμα υποβολής αίτησης διορισμού για αρ-
κετές κατηγορίες θέσεων που ενδεχομένως
να προκηρυχθούν κατά το 2019, οι οποίες
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ιβ του
σχετικού Καταλόγου Θέσεων, που εγκρίθηκε

από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και δημο-
σιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δη-
μοκρατίας με αρ. 4115 και ημερομηνία
6.7.2018.

Η  πλήρωση των θέσεων γίνεται από την
Επιτροπή Δημόσιας
Υπηρεσίας με βάση τις
διατάξεις των αναφερό-
μενων στην επικεφαλίδα
Νόμων.  Για την πλή-
ρωση των θέσεων που

θα προκηρυχθούν οι επιτυχόντες στη γρα-
πτή εξέταση θα υποβληθούν σε προφορική

εξέταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του οι-
κείου Νόμου.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο
υποβολής των αιτήσεων θα περιλαμβάνον-
ται στην προκήρυξη της κάθε θέσης. Για πρό-
σθετες πληροφορίες που αφορούν στο 
νομοθετικό πλαίσιο των προσλήψεων στη
Δημόσια Υπηρεσία, τις θέσεις για τις οποίες
διεξάγεται η γραπτή εξέταση, τα προσόντα
που απαιτούνται κτλ., οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να αποτείνονται στα τηλέφωνα
22602555, 22602567, 22602568, 22602569. n

Κατάλογος επιτυχόντων γραπτής εξέτασης για θέσεις εισδοχής 
στη Δημόσια Υπηρεσία των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Α8

ΗΕιδική Επιτροπή, η οποία είναι υπεύ-
θυνη για τη διεξαγωγή των Γραπτών
Εξετάσεων στη Δημόσια Υπηρεσία,

σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Αξιολό-
γησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημό-
σια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2018,
γνωστοποιεί τον κατάλογο των επιτυχόντων
κατά σειρά επιτυχίας στη Γραπτή Εξέταση
που είχε διεξαχθεί στις 15.12.2018 αναφο-
ρικά με θέσεις εισδοχής στη δημόσια υπηρε-
σία των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερ-
βαίνει την Κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μι-
σθολογίου και για τις οποίες απαιτείται ως
βασικό προσόν απολυτήριο σχολής μέσης
παιδείας ή δίπλωμα τριετούς μεταλυκειακού
κύκλου σπουδών. 

Ο κατάλογος επιτυχόντων δημοσιεύτηκε
μόνο με τον αριθμό υποψηφίου και το βαθμό

επιτυχίας, στην Επίσημη Εφημερδία της 8ης
Μαρτίου.

Επιτυχών στη Γραπτή Εξέταση είναι
όποιος έχει συγκεντρώσει βαθμολογία 50%
τουλάχιστον στην εξέταση. Στις εξετάσεις
της 15ης Δεκεμβρίου πέτυχαν 1933 υποψή-
φιοι.

Όλοι όσοι παρακάθησαν στη γραπτή εξέ-
ταση και πέτυχαν θα εφοδιαστούν με σχε-
τικό πιστοποιητικό επιτυχίας στο οποίο ανα-
γράφεται η βαθμολογία, ο αριθμός ταυτότη-
τας και άλλα στοιχεία του υποψηφίου. Οι
αποτυχόντες επίσης θα εφοδιαστούν με σχε-
τική βεβαίωση. Τα εν λόγω πιστοποιητικά
δεν θα σταλούν ταχυδρομικώς αλλά θα βρί-
σκονται καταχωρημένα στον ιστότοπο «Εξε-
τάσεις για Πρόσληψη στο Δημόσιο»
(http://epd.moec.gov.cy) από την Πέμπτη

14 Μαρτίου 2019 και ώρα 12 το μεσημέρι.
Οι υποψήφιοι που παρακάθησαν στη γρα-

πτή εξέταση θα μπορούν να τα εντοπίζουν
μέσω της προσωπικής τους μερίδας με τους
κωδικούς που τους είχαν δοθεί κατά την
υποβολή της αίτησής τους για συμμετοχή
στην πιο πάνω εξέταση. Για πρόσθετες πλη-
ροφορίες για τα πιστοποιητικά οι υποψήφιοι
μπορούν να αποτείνονται στα τηλέφωνα
22582933, 22582934.

Επιτυχία στη Γραπτή Εξέταση παρέχει δι-
καίωμα υποβολής αίτησης διορισμού για αρ-
κετές κατηγορίες θέσεων που ενδεχομένως
να προκηρυχθούν κατά το 2019 οι οποίες πε-
ριλαμβάνονται στο Παράρτημα Ια του σχε-
τικού Καταλόγου Θέσεων που εγκρίθηκε
από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και δημο-

σιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δη-
μοκρατίας με αρ. 4115 και ημερομηνία
6.7.2018.

Η πλήρωση των θέσεων γίνεται από την
Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας με βάση τις
διατάξεις των αναφερόμενων στην επικεφα-
λίδα Νόμων. Περισσότερες λεπτομέρειες για
τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων θα περι-
λαμβάνονται στην προκήρυξη της κάθε
θέσης. Για πρόσθετες πληροφορίες που αφο-
ρούν το νομοθετικό πλαίσιο των προσλή-
ψεων στη δημόσια υπηρεσία, τις θέσεις για
τις οποίες διεξάγεται η γραπτή εξέταση, τα
προσόντα που απαιτούνται κτλ., οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα τηλέ-
φωνα 22602555, 22602567, 22602568,
22602569. n

Αποτελέσματα Εξέτασης για θέσεις μέχρι Κλίμακα Α7

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) 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης από επιτυχόντες
για κατηγορίες θέσεων που θα προκηρυχθούν το 2019
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Aπόψεις και σχόλια
Πηγαίνει η Ευρώπη 500 χρόνια πίσω;

Επιστρέφει η Ευρώπη στην περίοδο των
μεγάλων γεωγραφικών, πολιτικών, πολιτι-

στικών διαιρέσεων,
ρηγμάτων και συγ-
κρούσεων που επι-
κράτησαν μετά τη
Μεταρρύθμιση (Re-
formation), πριν από
πεντακόσια χρόνια
περίπου; Επιστρέφει,
υποστηρίζει ο γνω-

στός καθηγητής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο
του Κέιμπριτζ Br. Simms σε ένα πρόσφατο
αμφιλεγόμενο δοκίμιό του (βλέπε Br.
Simms, «Europe’s New Reformation», New
Statesman, 6 Φεβρουαρίου 2019).

Η περίοδος των διαιρέσεων, ρηγμάτων και
συγκρούσεων που ξεκίνησε στις αρχές του
δέκατου έκτου αιώνα για θρησκευτικούς,
δογματικούς λόγους αρχικά διήρκεσε περί-
που διακόσια χρόνια. Ήταν συγκρίσεις και
ρήγματα ανάμεσα στις τότε πολιτικές οντό-
τητες, αλλά και οξύτατες πολιτικο-ιδεολογι-
κές αντιπαραθέσεις στο εσωτερικό των ον-
τοτήτων αυτών. Ο Simms εκτιμά ότι κάτι
ανάλογο συμβαίνει σήμερα στην Ευρώπη,
που θα διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διά-
στημα. Ανοίγει μια νέα ιστορική περίοδος
κατακερματισμού που είναι άγνωστο πώς
και πότε θα κλείσει, αν και αυτή τη φορά δεν
είναι η θρησκεία και η Εκκλησία στο επίκεν-
τρό της. Στο επίκεντρο είναι το ερώτημα εάν
θα υπάρχει μια υπερεθνική τάξη πραγμά-
των/σύστημα ως υπέρτατη εξουσία που θα
διασφαλίζει τη σταθερότητα και την ειρήνη
στην Ευρώπη (Ευρωπαϊκή Ένωση) ή εναλ-
λακτικά οι επιμέρους πολιτικές οντότητες
(εθνικό κράτος) θα ασκούν την απόλυτη
εξουσία. Στον δέκατο έκτο αιώνα η υπέρτατη
εξουσία που αμφισβητήθηκε ποικιλοτρόπως
ήταν βεβαίως η παπική Εκκλησία και οι 
δογματικές της θέσεις για τη θρησκεία.
Αλλά βέβαια τότε τα πραγματικά προβλή-
ματα για διαχείριση – πέραν αυτών της κα-
τανομής της εξουσίας – ήταν σε σημαντικό
βαθμό εντοπισμένα στο πλαίσιο των επιμέ-
ρους πολιτικών μονάδων. Δεν υπήρχε ούτε
παγκοσμιοποίηση, ούτε τεχνητή νοημοσύνη,
οικονομική αλληλεξάρτηση ή κλιματική αλ-
λαγή.

Στη σημερινή Ευρώπη πρώτα απ’ όλα τα
διακρατικά ρήγματα φαίνεται να πολλαπλα-
σιάζονται παρά την ύπαρξη και λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και παρά τα
πάνω από εξήντα χρόνια ευρωπαϊκής ολο-
κλήρωσης. Το τελευταίο ανάμεσα σε Γαλλία
και Ιταλία.

Για πρώτη φορά στη μεταπολεμική Ευ-
ρώπη η Γαλλία έφθασε στο σημείο να ανα-
καλέσει τον πρεσβευτή της από τη Ρώμη ως
ένδειξη της οργής για τη συνάντηση του αν-
τιπροέδρου της ιταλικής κυβέρνησης και επι-
κεφαλής του Κινήματος 5 Αστέρων Λουίτζι
Ντι Μάιο με εκπροσώπους των «κίτρινων γι-
λέκων», και μάλιστα σε γαλλικό έδαφος, και
με την ομάδα που επιδιώκει ευθέως την ανα-
τροπή του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν. Η
προηγούμενη ανάκληση γάλλου πρεσβευτή
από τη Ρώμη είχε γίνει το 1940, όταν ο Μπε-
νίτο Μουσολίνι κήρυξε τον πόλεμο ενάντια

στη Γαλλία. Ετσι ένα νέο ρήγμα, αυτή τη
φορά στην καρδιά της Ευρώπης, είναι τώρα
πλέον γεγονός. Είναι η πρώτη φορά στην
ιστορία της ευρωπαϊκής ενοποίησης που οι
σχέσεις ανάμεσα σε δύο από τις έξι ιδρυτικές
χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας/Ενωσης
(Γαλλία – Ιταλία) φθάνουν σ’ αυτό το θλι-
βερό επίπεδο. Μέχρι σήμερα οι διάφορες
συγκρούσεις, διαιρέσεις, ρήγματα, κατακερ-
ματισμοί δεν είχαν αγγίξει, με ορατό τουλά-
χιστον τρόπο, την ιδρυτική ομάδα χωρών
(Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, χώρες Μπενελούξ
– Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο).

Η Ιταλία των εθνολαϊκιστών Σαλβίνι – Ντι
Μάιο έχει αναδείξει τον πρόεδρο Μακρόν ως
κύριο αντίπαλό στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, ως
τον φιλελεύθερο εκφραστή του υπερεθνικού
ευρωπαϊκού οράματος που (τολμά να) μιλά
ανοιχτά για «ευρωπαϊκή κυριαρχία». Του κή-
ρυξε επομένως τον πόλεμο εν όψει και των
ευρωεκλογών του Μαΐου, κατηγορώντας
τον για «τα πάντα» – την πολιτική της Γαλ-
λίας στην Αφρική και το αποικιοκρατικό της
παρελθόν, την απροθυμία της να αποδεχθεί
μεγαλύτερο αριθμό μεταναστών, την οικο-
νομική και δημοσιονομική της πολιτική, τη
στρατηγική για τη διαμόρφωση ενός φιλε-
λεύθερου φιλοευρωπαϊκού άξονα δυνάμεων
στην Ευρώπη. Ο Μακρόν προσωποποιήθηκε
ως ο «κακός δαίμονας στην Ευρώπη» για τον
εθνολαϊκισμό (και όχι αδικαιολόγητα ίσως).
Αυτό όμως που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν η
συνάντηση με τα «κίτρινα γιλέκα» και με τον
εξόχως άγαρμπο και ελάχιστα διπλωματικό
τρόπο με τον οποίο έγινε.

Το ρήγμα όμως στην ιδρυτική ομάδα των
κρατών-μελών επικάθεται σε σειρά άλλων
σχισμάτων, όπως αυτό ανάμεσα στον Βορρά
και στον Νότο που τείνει να θεσμοποιηθεί
ανάμεσα στην ομάδα των μεσογειακών κρα-
τών (MED-7) και τη Χανσεατική Ένωση των
οκτώ βόρειων χωρών (Hanseatic Union), τη
σχισματική πορεία των χωρών της Ανατολι-
κής Ευρώπης (κυρίως των τεσσάρων χωρών
Βίσεγκραντ – Πολωνία, Ουγγαρία, Τσεχία,
Σλοβακία) και βεβαίως την εντελώς αυτό-
νομη πορεία του Ην. Βασιλείου που φθάνει
μέχρι του σημείου της πλήρους αποχώρησης
από την Ενωση (Brexit). Ενώ στο εσωτερικό
των κρατών έχουμε την αποσάθρωση/κατα-
κερματισμό των παραδοσιακών κομματικών
συστημάτων.

Όλα αυτά αναδεικνύουν την κρισιμότητα
των επερχόμενων ευρωεκλογών και τα απο-
τελέσματα που ενδεχομένως θα δώσουν για
το μέλλον προοπτικές και συνοχή της ΕΕ.
Σημαίνουν επίσης – και αυτό είναι σημαν-
τικό – ότι μετά το ρήγμα Γαλλίας – Ιταλίας
και για όσο διαρκεί δεν υπάρχει η «ενοποι-
ητική ομάδα χωρών» που να οδηγεί το
όχημα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Πα-
ραδοσιακά οι «6» λειτουργούσαν με τον
τρόπο αυτόν, με τη σύμπραξη κάποιων
άλλων νεότερων χωρών-μελών, όπως της
Ισπανίας, της Ιρλανδίας και σε ορισμένες πε-
ριπτώσεις της Ελλάδας.

Αλλά μπορεί να σημαίνει και κάτι πολύ
βαθύτερο, αυτό που ακριβώς γράφει ο καθη-
γητής Simms, όσο κι αν οι συνθήκες είναι
τόσο διαφορετικές: την επιστροφή της Ευ-
ρώπης 500 χρόνια πίσω, σε μια νέα εποχή

βαθιών ευρωπαϊκών διαιρέσεων, «με τους ευ-
ρωπαίους ηγέτες στον δρόμο της αυτοκατα-
στροφής». Θυμίζουν, έγραψε πρόσφατα ο
Τζορτζ Σόρος, το Πολίτμπιρο στην περίοδο
της κατάρρευσης της Σοβιετικής Ένωσης:
συνεχίζουν να εκδίδουν αποφάσεις που δεν
ενδιαφέρουν κανέναν. Ζοφερό σενάριο ομο-
λογουμένως, αν και σαφώς υπερβολικό. Και
που ελπίζεται να ακυρωθεί με τις ευρωεκλο-
γές…

Π. Κ. Ιωακειμίδης,
Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών.

l Αναμφίβολα οι επερχόμενες ευρωεκλο-
γές είναι από τις κρισιμότερες εκλογές
στην ιστορία της ΕΕ..
 

?

Μεταξύ Μακρόν και Ορμπάν
Aν εξαιρέσει κανείς τη θλιβερή Τερέζα

Μέι, δύο είναι τα πρόσωπα που κυριαρχούν
στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή την εξαιρε-

τικά κρίσιμη, για τo
μέλλον της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, αυτή την
περίοδο. Το ένα κατά
τρόπο απόλυτα θετικό
και το άλλο εντελώς
αρνητικά. Πρόκειται
για τον Εμανουέλ Μα-
κρόν και τον Βίκτορ

Ορμπαν. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, παρά την
τεράστια εσωτερική κρίση που αντιμετώπισε
με τα «κίτρινα γιλέκα», μετά την ιστορική
ομιλία του στη Σορβόννη τον Σεπτέμβριο
του 2017, επανήλθε τώρα με μια νέα σειρά
τολμηρών προτάσεων για την «Αναγέν-
νηση», όπως είπε, της Ευρώπης, «μακριά από
τον πειρασμό της αναδίπλωσης και του δι-
χασμού». Εμφανιζόμενoς έτσι ως ο κατ' εξο-
χήν φιλοευρωπαίος ηγέτης απέναντι στον
προκλητικό πρωθυπουργό της Ουγγαρίας,
την αποπομπή του οποίου από το Ευρω-
παϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ), για παραβίαση
των θεμελιωδών αξιών της ΕΕ, έχουν ζητήσει
12 κόμματα-μέλη (ανάμεσά τους και η ΝΔ)
από εννέα ευρωπαϊκά κράτη. 

Σχεδόν δυόμισι μήνες πριν από τις ευρω-

παϊκές εκλογές - και ενώ όλες οι δημοσκο-
πήσεις διαπιστώνουν την άνοδο της Ακρο-
δεξιάς - ο κ. Μακρόν επισημαίνει ότι «ποτέ
η Ευρώπη δεν βρέθηκε μπροστά σε έναν
τόσο μεγάλο κίνδυνο». Και γι' αυτό πρό-
τεινε, μεταξύ πολλών άλλων, τη δημιουργία
ενός Ευρωπαϊκού Οργανισμού Προστασίας
των Δημοκρατιών και ενός Συμβουλίου
Εσωτερικής Ασφάλειας με αυστηρότερο
έλεγχο των εξωτερικών συνόρων και τη θε-
σμοθέτηση μιας ενιαίας πολιτικής ασύλου.
Παράλληλα με μια νέα Συνθήκη Άμυνας, για
την αντιμετώπιση των πάσης φύσεως εξωτε-
ρικών απειλών. Ενώ θεωρεί απολύτως ανα-
γκαίο «οι λαοί να ξαναπάρουν πραγματικά
τον έλεγχο του πεπρωμένου τους». Για τον
σκοπό αυτόν πρότεινε μια Συνδιάσκεψη για
το μέλλον της Ευρώπης έως το τέλος του
έτους, όπου θα εξεταστεί ακόμα και η ανα-
θεώρηση των Συνθηκών. Το θετικό είναι ότι
οι προτάσεις αυτές έγιναν αποδεκτές και από
τη Γερμανία και από τις Βρυξέλλες.

Αν λοιπόν οι εξαγγελίες αυτές δεν μείνουν
στα λόγια, όπως δυστυχώς συχνά έχει συμβεί
στο παρελθόν (πράγμα που θα εξαρτηθεί όχι
μόνο από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών,
αλλά και από το περιώνυμο Brexit), τότε
υπάρχει ενδεχομένως η ελπίδα να ξεκινήσει
επιτέλους μια νέα πορεία νια την Ευρώπη.
Καθώς μάλιστα στις 20 Μαρτίου στη συνέ-
λευση του ΕΛΚ θα κριθεί η τύχη του εθνικο-
λαϊκιστή Ορμπαν. Δεν αποκλείεται μάλιστα,
ώσπου να συνέλθει η Συνδιάσκεψη για την
Ευρώπη, να έχει κριθεί παράλληλα και η
τύχη του προέδρου Τραμπ, καθώς θα γνωρί-
ζουμε το περιεχόμενο της έκθεσης Μιούλερ
και τα αποτελέσματα από τις εργασίες των
επιτροπών του Κογκρέσου που ερευνούν το
παρελθόν του, με απώτερο στόχο το ενδεχό-
μενο της παραπομπής του σε δίκη. Αν συμβεί
αυτό, θα ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στις κλο-
νισμένες σήμερα σχέσεις Ηνωμένων Πολι-
τειών και Ευρώπης.

Γιάννης Καρτάλης,
«ΤΟ ΒΗΜΑ», 10.03.2019

l Πίστη στο μέλλον της Ευρώπης αλλά και
αναγκαίες αλλαγές θα σώσουν την ΕΕ.

Ευρωεκλογές 2019
Εκλογικά κέντρα εξωτερικού

ΗΚεντρική Υπηρεσία Εκλογών υπεν-
θυμίζει ότι στις Ευρωεκλογές της
26ης Μαΐου 2019, θα λειτουργήσουν

εκλογικά κέντρα στο εξωτερικό, για τους
εκλογείς που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στον
εκλογικό κατάλογο ή θα εγγραφούν μέχρι
τις 2 Απριλίου 2019, μόνο στην Ελλάδα, το
Ηνωμένο Βασίλειο και το Βέλγιο.

Για να καταστεί δυνατή η λειτουργία εκλο-
γικών κέντρων στο εξωτερικό καταρτίζεται
ειδικός εκλογικός κατάλογος, στον οποίο
μεταφέρονται τα στοιχεία των εγγεγραμμέ-
νων εκλογέων από τον μόνιμο εκλογικό κα-
τάλογο της Κύπρου, κατόπιν σχετικής δή-
λωσης που υποβάλλεται από τους ενδιαφε-
ρόμενους.

Η Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών ετοίμασε
για τον σκοπό αυτό ειδικά έντυπα δηλώ-

σεων, τα οποία καλούνται οι εκλογείς που
επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δι-
καίωμα στο εξωτερικό να τα συμπληρώσουν
κατάλληλα και να τα υποβάλουν έγκαιρα, το
αργότερο μέχρι τις 2 Απριλίου 2019.

Έντυπα δηλώσεων μπορούν να εξασφαλι-
στούν και να υποβληθούν από τις Πρε-
σβείες/Προξενεία της Δημοκρατίας στις πιο
πάνω αναφερόμενες χώρες, τα κατά τόπους
Γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων και
των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη,
από την Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών και
την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Υποβολή δήλωσης για τα εκλογικά κέντρα
του εξωτερικού μπορεί να γίνει και μέσω
Διαδικτύου, από την ιστοσελίδα 
aps.elections.moi.gov.cy. n
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Για να έχουμε μια καλή ζωή υπάρχουν
κάποια βήματα που πρέπει να ακολου-
θούμε. Τα βασικά βήματα για καλή ζωή

είναι:
Καλή διατροφή, καθημερινή άσκηση,

σωστό βάρος, καλός ύπνος, θωράκιση του
οργανισμού μας με διάφορα θρεπτικά συ-
στατικά, ενυδάτωση, διακοπή καπνίσματος
και μικρή έκθεση στον ήλιο

Ασφαλώς η διατροφή απασχολεί όλους
μας αλλά θα μπορούσε κάποιος να πει ότι η
διατροφή είναι ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΥΠΟ-
ΘΕΣΗ γιατί η ορθή διατροφή αποτελεί μεν
για όλους μια βασική προϋπόθεση για δια-
τήρηση της υγείας και πρόληψη των ασθε-
νειών αλλά είναι ιδιαίτερα μέλημα για κάθε
γυναίκα που νοιάζεται και στηρίζει την οι-
κογένεια της. Για κάθε γυναίκα που ενδια-
φέρεται για την υγεία την εμφάνιση την οι-
κογένεια και το νοικοκυριό της. Γιατί η γυ-
ναίκα έχει την ευθύνη της οικογένειας, του
φαγητού που μαγειρεύει και ψωνίζει και ετοι-
μάζει για το σπίτι .

Σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει για
την Παχυσαρκία, το πρόβλημα αυτό έχει
προσλάβει επιδημικές πλέον διαστάσεις,
ώστε να αποτελεί έναν από τους βασικούς
παράγοντες κινδύνου για χρόνιες και μετα-
βολικές παθήσεις. Το πρόβλημα απασχολεί
σοβαρά και την Κύπρο, όπου σύμφωνα με
τους τελευταίους υπολογισμούς, τα ποσο-
στά παχυσαρκίας είναι στους Ενήλικες 38%
ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην Αμερική
είναι 55% στην Ευρώπη40% και στην Ασία
2.5%. Για τα παιδιά στην Κύπρο το ποσοστό
παχυσαρκίας στα Αγόρια 31% και στα Κορί-
τσια 45%.

Οι παράγοντες που είναι άμεσα συνδεδε-
μένοι με την αύξηση της παχυσαρκίας είναι: 

H αυξημένη πρόσληψη θερμίδων, η μει-
ωμένη άσκηση, η αύξηση της καθιστικής
ζωής, οι περισσότερες ώρες εργασίας, η έλ-
λειψη χρόνου και το άγχος, η απομάκρυνση
από την παράδοση και τα Φαστφουτάδικα.

Πως μπορούμε όμως να αντιμετωπίσουμε
την νόσο της παχυσαρκίας; 

Φυσικά με ορθή διατροφή που είναι η
Κλασσική μέθοδος σύμφωνα με την οποία η
συντεινόμενη απώλεια είναι 0.5-1 κιλό την
εβδομάδα και με μείωση θερμίδων κατά 500
θερμίδες ημερησίως, με Εξατομικευμένες δί-
αιτες και Εκπαίδευση διαιτώμενου.

Οι γενικές οδηγίες διατροφής είναι η κα-
τανάλωση ποικιλίας τροφών, η ισορροπία
γευμάτων με άσκηση, η διατροφή πλούσια
σε δημητριακά, λαχανικά, φρούτα, όσπρια, η
διατροφή μειωμένη σε λίπος, η μέτρια χρήση
ζάχαρης, η μέτρια χρήση αλατιού και η μέ-
τρια χρήση αλκοόλ.

Πρακτικές Συμβουλές:
Πίνετε 6-8 ποτήρια νερό την ημέρα. Απο-

φύγετε το “τσίμπημα”. Τρώτε περισσότερα
φρούτα και λαχανικά. Μη ψωνίζετε όταν
είστε πεινασμένοι. Χρησιμοποιείτε λίστα για

ψώνια. Επιλέγετε τρόφιμα χαμηλά σε λι-
παρά. Αποφεύγετε υπερβολική ποσότητα
λαδιού. Αποφεύγετε το τηγάνισμα. Τρώτε τα
γεύματα σας στο τραπέζι. Τρώτε αργά.

Αναλυτικότερα στη διατροφή:
Δώστε έμφαση στη Βιταμίνη Γ για παρα-

γωγή κολλαγόνου πχ πορτοκάλια, ακτινίδιο,
φράουλες στα Ω3 λιπαρά οξέα για δέσμευση
ελεύθερων ριζών πχ ψάρι, λιπαρά ψάρια
στην ενυδάτωση με νερό και τσάγια βουνού
και στη Βιταμίνη Α και Ε πχ καρότα, ελαι-
όλαδο, καρύδια 

Σημαντικό σημείο και πρέπει να σημει-
ωθεί ότι η διατροφή και ο καρκίνος έιαι
άμεσα συνδεδεμένοι. Τα νέα για τη πρό-
ληψη του καρκίνου είναι καλύτερα σήμερα
και θα είναι ακόμη καλύτερα. Έρευνες δεί-
χνουν ότι το 80% των καρκίνων οφείλονται
σε περιβαλλοντικούς λόγους όπως το κά-
πνισμα, το φαγητό μας, το περιβάλλον και
μόνο 20% οφείλονται σε παράγοντες που
δεν μπορούμε να ελέγξουμε 

5 Χρήσιμες οδηγίες διατροφής για πρό-
ληψη του καρκίνου που μπορέιτε να ακο-
λουθάτε είναι:

• Ελαττώστε τη κατανάλωση κόκκινου
κρέατος κα ιδιαίτερα το ζωικό κορεσμένο
λίπος

• Αυξήστε τη κατανάλωση λαχανικών,
φρούτων και ολοσίταρων προϊόντων στη κα-
θημερινή μας διατροφή 

• Μειώστε τη κατανάλωση αλλαντικών,
καπνιστών και φαγητών με συντηρητικά στο
καθημερινό σας διαιτολόγιο 

• Αν πίνετε αλκοόλ κάντε το με μέτρο
• Ελαττώστε το βάρος σας αν χρειάζεται

και προσπαθήστε να διατηρήστε το ιδανικό
σας βάρος για ύψος κα την ηλικία σας 

Φαγητά που συνδέονται με αυξημένο κίν-
δυνο καρκίνου είναι τα Λίπη (Ζωικό λίπος)
το Κρέας (κορεσμένο λίπος) το Αλκοόλ τα
Νιτρώδη συντηρητικά οι Χρωστικές ουσίες

(αθροιστικές ιδιότητες) τα Πρόσθετα τροφί-
μων και η υπερκατανάλωση θερμίδων.

Τροφές ενάντια στη καρκινογένεση με τις
οποίες πρέπει να εμπλουτίσουν το διαιτολό-
γιο μας είναι οι Φυτικές ίνες (χόρτα, λαχα-
νικά, φρούτα και ολοσίταρα προϊόντα) τα
Πράσινα λαχανικά (Λάχανο, μπρόκολο, λα-
χανάκια Βρυξελλών) η Βιταμίνη Α (καρότα,
χρυσόμηλα) η Βιταμίνη Γ (εσπεριδοειδή,
φράουλες, ακτινίδιο) και τα φαγητά χωρίς
λίπος.

Ειδικότερα προσέξτε για: 
• Τον Οισοφάγο να αποφεύγετε το οινό-

πνευμα τα Νιτρώδη και εμπλουτίστε τη δια-
τροφή σας με βιταμίνη Α πράσινα και κίτρινα
λαχανικά 

• Το Στομάχι να αποφύγετε τα καπνιστά,
αλμυρά, και ενισχύστε με βιταμίνη Α και Γ
πράσινα και κίτρινα λαχανικά

• Το Μαστό και το Έντερο να απόφυγετε
το λίπος, κρέας και βγάλτε φυτικές ίνες, πρά-
σινα λαχανικά, βιταμίνη Α

• Το Συκώτι να αποφεύγετε το αλκοόλ 
• Τη Μήτρα μειώστε τη παχυσαρκία 
Θεραπεία και παρενέργειες 
Κατά την διάρκεια της θεραπείας για καρ-

κίνο η ορθή διατροφή είναι απαραίτητη γιατί
βοηθά να διατηρούνται οι δυνάμεις του
ασθενή και να αναπληρώνονται οι ιστοί που
καταστρέφονται. Επίσης βοηθά στο να απο-
φεύγονται οι μολύνσεις και να υπάρχει τα-
χύτερη ανάρρωση.

Θα αποτελούσε σοβαρή παράλειψη να μην
τονίσουμε μερικά ΜΙΚΡΑ ΤΙΡ για άτομα που
ακολουθούν θεραπεία για τον καρκινο.

Όταν νοιώθετε καλά εκμεταλλευτείτε το
και φάτε σωστά. Δοκιμάστε διάφορα φα-
γητά. Τρώτε μικρές ποσότητες και συχνά.
Παγωτά με σόδα και milkshakes. Μικρά
σνακ πριν κοιμηθείτε. Βάλτε φρούτα μαγει-
ρεμένα, σε φρουτοσαλάτες.

Τα προβλήματα που μπορεί να προκλη-

θούν κατά τη διάρκεια της θεραπείας είναι η
αλλαγή γεύσης (αν το κρέας έχει διαφορε-
τική γεύση, φάτε κοτόπουλο ή αυγά ή γαλα-
κτοκομικά να πάρετε πρωτεΐνη, βάλτε καρυ-
κεύματα φυσικά, χυμό πορτοκαλιού, πιέτε
διάφορα ροφήματα όπως τσάι ή χυμό για να
βοηθήσετε τη γεύση, λεμόνι, η ναυτία (μι-
κρές ποσότητες, αποφύγετε τα γλυκά, φάτε
αλμυρά, πιέτε πολύ λίγα υγρά) και ο κορε-
σμός (λίγα υγρά. Συμπυκνωμένα φαγητά.
Πολλά και μικρά γεύματα).

Τα φρούα και τα λαχανικά είναι βασικά
τρόφιμα για την προληψη του καρκίνου
καθως και άλλων ασθενειών αλλά και για
την διασφάλιση της υγείας.

Λόγοι για να τρώμε φρούτα και λαχανικά
την ημέρα

Μας δίνουν βιταμίνες, μέταλλα, ιχνοστοι-
χεία, αντιοξειδωτικές ουσίες και φυτικές ίνες.
Βοηθούν στην καλή λειτουργία του εντέρου.
Βελτιώνουν την υγεία και βοηθούν στην
πρόληψη ορισμένων παθήσεων. Είναι χα-
μηλά σε ενέργεια και φτωχά ή χωρίς λίπος.
Είναι κατάλληλα για τη διατήρηση μιας
ισορροπημένης και υγιεινής διατροφής

Οι Τρόποι επεξεργασίας τροφίμων για την
διατήρηση θρεπτικών συστατικών συνοψι-
ζονται σε 3 βασικά σημεία 

Λιγότερο νερό / λιγότερος χρόνος μαγει-
ρέματος / Λιγότερη εκτεθειμένη επιφάνεια
φαγητού (μεγαλύτερα κομμάτια).

Τα θρεπτικά συστατικά επηρεάζονται και
καταστρέφονται από τον αέρα το φως, το
οξυγόνο το νερό και το χρόνο ψησίματος.

Πιο ευάλωτα θρεπτικά συστατικά Βιτα-
μίνη Γ, βιταμίνη Β (Θειαμίνη) διαλυτές πρω-
τεΐνες και ζάχαρα.

Καλύτεροι τρόποι μαγειρέματος είναι ο
Ατμός η Χύτρα ατμού το Stir frying το ψή-
σιμο στο φούρνο και ο φούρνος μικροκυμά-
των.

Χρήσιμες Συμβουλές
• Αν θα βράσετε κάτι, βράστε πρώτα καλά

το νερό και μετά να ρίξετε το τρόφιμο (λιγό-
τερο χρόνο)

• Αν θα τηγανίσετε ζεστάνετε καλά πριν
ρίξετε το φαγητό

• Μαγειρική σόδα καταστρέφει τη βιτα-
μίνη Γ ( όσπρια) 

• Πατάτες ψήστε με τη φλούδα για να μην
χάσουν τη βιταμίνη Γ 

• Σιδερένια δοχεία προσθέτουν σίδηρο στο
φαγητό 

• Χάλκινα δοχεία καταστρέφουν βιταμίνη
Γ, Ε 

• Μεγαλύτερος χρόνος ψησίματος στο
φούρνο περισσότερη βιταμίνη Β (Θειαμίνη)
χάνεται  

Φρούτα και Λαχανικά την ημέρα....τον
γιατρό τον κάνουν πέρα!

Οι διατροφολόγοι συμβουλεύουν για 2-4
μερίδες φρούτων ανά ημέρα (1 μερίδα φρού-
του = 1 μέτριο μήλο ή μπανάνα ή πορτοκάλι
ή αχλάδι ή ½ φλυτζάνι χυμό ή ½ φλυτζάνι
παστά φρούτα).

Επίσης 2-5 μερίδες λαχανικών ανά
ημέρα(1 μερίδα λαχανικού = 1 φλυτζάνι φρέ-
σκα λαχανικά ή ½ φλυτζάνι μαγειρεμένα, ½
φλυτζάνι χυμό λαχανικών).

Υγιεινή Διατροφή  ΈΝΑ ΔΥΝΑΤΟ  Όπλο Ενάντια στις Ασθένειες 
Διατροφή και Καρκίνος

Της Ελίζας Μαρκίδου BSc MSc Rdel
ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ 
Συντονίστρια Διατροφής 
Υ. Υ. Εκπρόσωπος HLG EU WHO
Μέλος Συμβουλίου Εγγραφής 
Διαιτολόγων Πρόεδρος ΜΚΟ

Συνεχίζεται
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Eτοιμάζει Γλαύκος Xατζηπέτρου

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

Η απόφαση [Κ. ΠΑΜΠΑΛΛΗΣ,  Π. 
ΠΑΝΑΓΗ,  Μ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ,  Γ. Ν.
ΓΙΑΣΕΜΗΣ,  Τ. ΨΑΡΑ-ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ,
Δ/στές]

Κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, ο
εφεσείων, ο οποίος κατά τον ουσιώδη χρόνο
υπηρετούσε τη στρατιωτική του θητεία,
έγινε δεκτός από το Πανεπιστήμιο Κύπρου
(«το Πανεπιστήμιο») για εγγραφή στο
πρώτο έτος της Νομικής για το ακαδημαϊκό
έτος 2010/2011, υπό την προϋπόθεση προ-
σκόμισης γραπτής βεβαίωσης της Εθνικής
Φρουράς «με την οποία να βεβαιούται ότι θα
μπορεί να παρακολουθήσει τα μαθήματα τα
οποία είναι υποχρεωτικά». Απόφαση η οποία
κοινοποιήθηκε στον εφεσείοντα με επιστολή
του Πανεπιστημίου ημερομηνίας 11.10.2010.
Αμφισβητώντας τη νομιμότητα της εν λόγω
απόφασης, ο εφεσείων προσέφυγε στο Ανώ-
τατο Δικαστήριο διεκδικώντας την ακύρωσή
της.  Βασικό παράπονο του ήταν ότι «η ρη-
θείσα προϋπόθεση περί συγκατάθεσης της
Εθνικής Φρουράς δεν προνοείται από κα-
νένα Νόμο ή Κανονισμό».

Σύμφωνα με το ιστορικό, ο εφεσείων είχε
υποβάλει αίτηση για εισαγωγή στο Τμήμα
Νομικής του Πανεπιστημίου
στην κατηγορία Κυπρίων με
διπλή υπηκοότητα.  Σε συνε-
δρίαση της στις 30.8.2010, η
Επιτροπή Σπουδών του Τμή-
ματος Νομικής έκρινε ότι «η
εισαγωγή του Στρατιώτη
πλέον χχχχ Αγγελίδη δεν
είναι δυνατή για το ακαδη-
μαϊκό έτος 2010/2011 λόγω
των στρατολογικών του υπο-
χρεώσεων», θέση την οποία
κοινοποίησε στην Επιτροπή
Προπτυχιακών Σπουδών με
εσωτερικό σημείωμα.  Ο πατέ-
ρας και κηδεμόνας του εφεσείοντα, κατά τον
ουσιώδη χρόνο, με επιστολές του προς το
Πανεπιστήμιο, επέμενε στο δικαίωμα εγγρα-
φής και φοίτησης του γιού του παράλληλα
με τη στρατιωτική του θητεία, επισημαίνον-
τας ότι δεν προέκυπτε από κανένα κανονι-
σμό ότι η εγγραφή αρρένων φοιτητών δεν
επιτρέπεται κατά τη διάρκεια της στρατιωτι-
κής τους θητείας. Τόνισε δε με επιστολή του
ημερομηνίας 4.9.2010 ότι σε περίπτωση που
δεν λάμβανε σαφή απάντηση «εντός της
έκτης Σεπτεμβρίου 2010» ο εφεσείων θα

προσέφευγε στο Δικαστήριο ώστε να μην
απωλέσει την εκπαιδευτική περίοδο 2010-
2011. Με εσωτερικό σημείωμα ημερομηνίας
6.9.2010, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας
Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, ενημέ-
ρωσε τα συναρμόδια όργανα  του Πανεπι-
στημίου σε σχέση με την αίτηση εισαγωγής
του εφεσείοντα. Ο δε πατέρας του εφεσεί-
οντα, με επιστολή ημερομηνίας  7 Σεπτεμ-
βρίου 2010, στην οποία επανέλαβε τους νο-
μικούς ισχυρισμούς του, κάλεσε το Πανεπι-
στήμιο να ζητήσει γνωμάτευση για το θέμα
από τους νομικούς του συμβούλους, όπως
και έγινε. Η γνωμάτευση των νομικών συμ-
βούλων του Πανεπιστημίου, κοινοποιήθηκε
στον εφεσείοντα με την επιστολή του Πανε-
πιστημίου ημερομηνίας 11.10.2010, την προ-
αναφερθείσα προσβαλλόμενη πράξη. Ο εφε-
σείων υπέβαλε, ακολούθως, νέα αίτηση για
το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, η οποία
έγινε δεκτή.   

Το πρωτόδικο Δικαστήριο, αποδεχόμενο
προδικαστική ένσταση που πρόβαλε το Πα-
νεπιστήμιο, ότι η προσφυγή είχε καταστεί
άνευ αντικειμένου, για το λόγο ότι η εγ-
γραφή του εφεσείοντα αφορούσε εγγραφή
για φοίτηση στο ακαδημαϊκό έτος 2010-2011
που είχε παρέλθει, απέρριψε την προσφυγή.
Βασιζόμενο σε νομολογία, θεώρησε ότι ο
εφεσείων «δεν τοποθετήθηκε ξεκάθαρα επί
του θέματος ούτε απέδειξε οποιοδήποτε 
ζημιογόνο κατάλοιπο από την επίδικη από-
φαση». Τα όσα αναφέρθηκαν στο στάδιο των
διευκρινίσεων σχετικά με τη φοίτηση του
εφεσείοντα σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο
έπρεπε, κατά το Δικαστήριο, να είχαν δικο-
γραφηθεί και εν πάση περιπτώσει δεν στοι-
χειοθετούσαν, έστω εκ πρώτης όψεως, κατά-

λοιπο ζημιάς έχουσας άμεση
συνάφεια με την προσβαλλό-
μενη απόφαση. Να σημειωθεί
εδώ παρενθετικά, ότι άλλη
προδικαστική ένσταση του
Πανεπιστημίου, ότι η προ-
σβαλλόμενη πράξη δεν ήταν
εκτελεστή αλλά πληροφο-
ριακού χαρακτήρα, απορρί-
φθηκε από το Δικαστήριο,
κρίση η οποία δεν προσβάλ-
λεται από το Πανεπιστήμιο. 

Η απορριπτική της προ-
σφυγής απόφαση του πρωτό-
δικου Δικαστηρίου αποτελεί

το αντικείμενο της  παρούσας έφεσης. Δύο
είναι οι λόγοι έφεσης, αφού ο πρώτος λόγος
αποσύρθηκε  κατά την επ’ ακροατηρίω δια-
δικασία της έφεσης. Βασικό παράπονο του
εφεσείοντα αποτελεί το εύρημα του Δικα-
στηρίου ότι η προσφυγή έχασε το αντικεί-
μενο της, το οποίο ο εφεσείων θεωρεί εντε-
λώς ανυπόστατο, στη βάση ότι  «είναι ολο-
φάνερο» πως, λόγω της υπό κρίση
απόφασης, έχασε την ευκαιρία να φοιτήσει
δωρεάν στο 1ον έτος του Πανεπιστημίου
κατά το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011.  Με

τον άλλο λόγο έφεσης, θεωρεί ότι το Δικα-
στήριο έσφαλε και δεν απέδωσε δικαιοσύνη
γιατί μετά την εκφώνηση της εκκαλούμενης
απόφασης, το Δικαστήριο ανέφερε στην πα-
ρουσία του εφεσείοντα και του δικηγόρου
του, ότι ο εφεσείων είχε ουσιαστικά σαφώς
δίκαιο.

Οι θέσεις αυτές προωθούν-
ται και αναπτύσσονται στο
περίγραμμα αγόρευσης του
συνηγόρου του εφεσείοντα, ο
οποίος εισηγείται ότι ο εφε-
σείων δεν απώλεσε το έννομο
συμφέρον του, αφού η «αδι-
κία»  δεν είναι ακαδημαϊκής
σημασίας, δεδομένου ότι ο
εφεσείων έχασε ένα ακαδημαϊκό έτος.  Ούτε
είναι αναγκαίο να αναφέρεται, υποστηρίζει,
το ζημιογόνο κατάλοιπο στην προσφυγή.

Από την άλλη πλευρά, το Πανεπιστήμιο
υποστηρίζει την ορθότητα της πρωτόδικης
απόφασης, επισημαίνοντας ότι η προσφυγή
επιβιώνει μόνο σε περιπτώσεις όπου ο αιτη-
τής αποδείξει ότι υπάρχουν για αυτόν ζημιο-
γόνες συνέπειες οι οποίες προκύπτουν ευ-
θέως και αποκλειστικά από την προσβαλλό-
μενη πράξη, κάτι που ο εφεσείων, ο οποίος
είχε και το σχετικό βάρος, απέτυχε να απο-
δείξει. 

Όπως είναι πολύ καλά γνωστό, η κατοχή
εννόμου συμφέροντος από τον  προσφεύ-
γοντα δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγ-
ματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποτε-
λεί προϋπόθεση που τίθεται από το Άρθρο
146.2, προκειμένου να νομιμοποιείται στην
άσκηση του δικαιώματος της προσφυγής.
Σύμφωνα δε με την πάγια νομολογία του
Ανωτάτου Δικαστηρίου, η ύπαρξη του απα-
ραίτητου έννομου συμφέροντος συναρτάται
με τη ζωτικότητα του συμφέροντος του προ-
σφεύγοντος κατά το στάδιο της λήψης της
προσβαλλόμενης απόφασης και σε όλα τα
στάδια εκδίκασης της προσφυγής περιλαμ-
βανομένης και της έφεσης (Παρτζίλη ν Θεα-
τρικού Οργανισμού Κύπρου (2007) 3 ΑΑΔ
465 και Mercavia Ltd v Δημοκρατίας, Α.Ε.
105/2012, ημερ. 12 Ιουλίου 2018).   

Η περιορισμένη χρονική διάρκεια μιας δι-
οικητικής πράξης, αντικείμενο της προσφυ-
γής, δεν συνεπάγεται οπωσδήποτε τον τερ-
ματισμό της δίκης, (βλ. Philips College Ltd v
Κυπριακής Δημοκρατίας, AE 153/2012, ημερ.
20.3.2018). Όπου, προσβαλλόμενη απόφαση
η ισχύς της οποίας λήγει πριν από την εκδί-
καση της προσφυγής, αφήνει ζημιογόνο κα-
τάλοιπο, διατηρείται το έννομο συμφέρον
προς συνέχιση της εκδίκασης της προσφυ-
γής και το Δικαστήριο έχει καθήκον να
ασκήσει τη δικαιοδοσία του και να καταλή-
ξει σε απόφαση, όπως προβλέπεται στην πα-
ράγραφο 4 του Άρθρου 146 του Συντάγμα-
τος (Δημοκρατία ν Ματθαίου (1990) 3 ΑΑΔ
2452).  Επί του προκειμένου, χρήσιμη ανα-
φορά μπορεί να γίνει στο ακόλουθο από-
σπασμα από το σύγγραμμα της Ευγενίας Β.

Πρεβεδούρου, Η Κατάργηση της διοικητικής
δίκης, 2012, σελ. 261:

«.η δίκη με αντικείμενο πράξη της οποίας
η ισχύς έχει παύσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο
δύναται να συνεχισθεί, εάν ο αιτών επικαλε-
σθεί ιδιαίτερο προς τούτο έννομο συμφέρον

που δικαιολογεί τη συνέχισή
της.  Το ιδιαίτερο έννομο
συμφέρον συνίσταται στην
άρση των δυσμενών, διοικητι-
κής φύσης, συνεπειών τις
οποίες προκάλεσε η προ-
σβληθείσα πράξη ή παρά-
λειψη κατά τη διάρκεια της
ισχύος της και οι οποίες δια-
τηρούνται και μετά την ισχύ

της, δεν μπορούν δε να ανατραπούν παρά
μόνο με την έκδοση ακυρωτικής απόφασης
και όχι με την άσκηση άλλων προβλεπόμε-
νων ένδικων βοηθημάτων.»

Το ιδιαίτερο έννομο συμφέρον πρέπει να
είναι άμεσο, προσωπικό και ενεστώς (βλ.
Ράντος, ΕΔΔΔ 1978, σελ. 156).  Η επίκληση
του από τον αιτητή, συναρτάται με την προ-
σβαλλόμενη πράξη και τις δυσμενείς συνέ-
πειες που αυτή καταλείπει και που διατηρή-
θηκαν μετά τη λήξη της ισχύος της, οι οποίες
πρέπει να προκύπτουν ευθέως και αποκλει-
στικά  από την ίδια την προσβληθείσα από-
φαση (βλ. Χρηματιστήριο Αδειών Κύπρου ν.
Σάββα (2006) 3 Α.Α.Δ. 435).  Ο απαιτούμε-
νος βαθμός απόδειξης είναι η εκ πρώτης
όψεως πιθανολόγηση κατάλοιπου ζημιάς.
Είναι δε για το Δικαστήριο να ερευνήσει
κατά πόσο, εκ πρώτης όψεως, παρέμεινε
ζημιά ή βλάβη, (βλ. Πουργουρίδη ν Δημο-
κρατίας  (1989) 3 ΑΑΔ 973).

Στην προκειμένη περίπτωση, φαίνεται ότι
ο εφεσείων, εκ πρώτης όψεως έπαθε ζημιά η
οποία προέκυψε άμεσα και αποκλειστικά
από την προσβαλλόμενη απόφαση, αφού
απώλεσε την εγγραφή του και το κεκτημένο
δικαίωμα του να φοιτήσει δωρεάν στο 
Πανεπιστήμιο κατά το ακαδημαϊκό έτος
2010/2011, λόγω επιβολής όρου προσκόμι-
σης βεβαίωσης συγκατάθεσης της Εθνικής
Φρουράς, τη νομιμότητα του οποίου ο 
εφεσείων αμφισβητούσε με την προσφυγή
του.  Το ζημιογόνο κατάλοιπο ενυπάρχει στο
ίδιο αυτό το γεγονός. Η απώλεια του ενός
έτους φοίτησης ήταν απτό στοιχείο και 
δεδομένο, προέκυπτε per se, χωρίς την
ανάγκη προσκόμισης περαιτέρω μαρτυρίας.
Τα όσα ο εφεσείων πρόβαλε κατά το στάδιο
των διευκρινίσεων περί φοίτησης του σε
άλλο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και
τα οποία το Δικαστήριο θεώρησε ότι έπρεπε
να είχαν δικογραφηθεί, ήταν επακόλουθο
της ζημιάς, δηλαδή της μη φοίτησης του
λόγω μη προσκόμισης βεβαίωσης της Εθνι-
κής Φρουράς.

Η υπόθεση Κοντεμενιώτη ν. Ιδρύματος
Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, Υπόθεση
Αρ. 1505/2008, ημερ. 10.9.2012, απόφαση

Αναθεωρητική Έφεση Αρ. 27/2013

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ,
Εφεσείων-Αιτητής, 

ν.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ,

Εφεσιβλήτου-Καθ’ ου η Αίτηση.

Η περιορισμένη
χρονική διάρκεια
μιας διοικητικής
πράξης, αντικεί-
μενο της προσφυ-
γής, δεν συνεπά-
γεται οπωσδήποτε
τον τερματισμό
της δίκης.

Το ιδιαίτερο έν-
νομο συμφέρον
πρέπει να είναι
άμεσο, προσωπικό
και ενεστώς.

Συνέχεια στη σελ. 7
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ΕΡΕΥΝΑ EPSU-ETUI ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ  
Περιορισμό της απεργίας των δημοσίων υπαλλήλων 
προωθούν κυβερνήσεις και εργοδοτικές οργανώσεις

Το δικαίωμα στην απεργία είναι θεμε-
λιακής σημασίας για το Συνδικαλι-
στικό Κίνημα στην προσπάθεια για

την οργανωτική ανάπτυξη των εργαζομένων,
την αποτελεσματική διαπραγμάτευση των
δικαιωμάτων τους και την ουσιαστική εκ-
προσώπηση τους. Μελέτες που διενεργήθη-
καν κατέδειξαν οι παρά τις συναφείς διακη-
ρύξεις κι τις διεθνείς δεσμεύσεις κρατών το
δικαίωμα σε απεργία πολύ συχνά δεν ανα-
γνωρίζεται η περιορίζεται σημαντικά για δη-
μοσίους υπαλλήλους σε συγκεκριμένες τά-
ξεις δημοσίων υπαλλήλων και η τακτική
αυτή τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μετά την
χρηματοπιστωτική κρίση έχει ενταθεί με την
επέκταση των επιθέσεων κατά του δικαιώ-
ματος σε απεργία για τους  εργαζομένους
στο δημόσιο. 

Το θέμα της κατοχύρωσης του δικαιώμα-
τος σε απεργία για τους δημοσίους υπαλλή-
λους μελετήθηκε επισταμένα από το Ευρω-
παϊκό Δημοσιοϋπαλληλικό Συνδικαλιστικό
Κίνημα και στα πλαίσια αυτά σε συνεργασία
της Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Δημοσιοϋ-
παλληλικών Οργανώσεων ΕΡSU με το Ευ-
ρωπαϊκό Συνδικαλιστικό Ινστιτούτο ΕΤUI
ετοιμάστηκαν λεπτομερείς καταστάσεις (fac-
tsheets) για 35 χώρες. Η συγκεκριμένη ερ-
γασία επισημαίνει τις νομικές πρόνοιες για
το δικαίωμα σε απεργία και εντοπίζει εξειδι-
κευμένους κανόνες που παραβιάζουν το δι-
καίωμα αυτό σε δημόσιες υπηρεσίες

Τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί κα-
ταδεικνύουν ότι εξακολουθούν να είναι σε
ισχύ σημαντικοί περιορισμοί στην άσκηση
του δικαιώματος σε απεργία σε μεγάλο
αριθμό δημόσιων υπηρεσιών. Πιο συγκεκρι-
μένα για πολλές κατηγορίες  δημοσίων
υπαλλήλων ισχύει πλήρης απαγόρευση της
απεργίας ενώ για άλλες υφίστανται τέτοιοι
διαδικαστικοί κανονισμοί και προαπαιτού-
μενα ώστε το δικαίωμα για απεργία να μει-
ώνεται στο ελάχιστο. 

Τα τελευταία 20 χρόνια σημειώθηκαν πολύ
ανησυχητικές εξελίξεις σε διάφορες χώρες
στις οποίες οι κυβερνήσεις αλλά και διεθνείς
οργανισμοί έχουν εντείνει τις προσπάθειες
για παραπέρα αποδυνάμωση του δικαιώμα-
τος των δημοσίων υπαλλήλων σε απεργία. 
Πιο συγκεκριμένα:

Τον Ιούλιο του 2018 τα μέλη της δημοσι-
οϋπαλληλικής συνδικαλιστικής οργάνωσης
PCS union στο Ηνωμένο Βασίλειο με κατα-
πληκτική πλειοψηφία. Iστορική στην ιστο-
ρία της Οργάνωσης τους αποφάσισαν απερ-
γία αλλά η απόφαση τους ακυρώθηκε από
τους περιοριστικούς όρους για την άσκηση
του δικαιώματος της απεργίας, οι οποίοι
είχαν εισαχθεί από την ακροδεξιά συντηρη-
τική κυβέρνηση της χώρας το 2016. Σε πο-
σοστό 86% 60,000 μέλη της Συντεχνίας ψή-
φισαν για απεργία σε μια κίνηση στήριξης
του αιτήματος τους για αύξηση μισθών, όμως
ο αριθμός αυτός κρίθηκε ότι δεν ικανοποι-
ούσε την πρόνοια για 50% στήριξη της από-
φασης γιατί οι 60,000 εργαζόμενοι εκπρο-
σωπούσαν μόνο το 42% του συνόλου των
εργαζομένων. 

Τον Ιούνιο του 2018 οι συνδικαλιστικές

οργανώσεις του προσωπικού φυλακών
CSC/ACV  και CGSP στο Βέλγιο κατήλθαν
σε απεργία διαμαρτυρόμενοι για τις κυβερ-
νητικές νομοθετικές προτάσεις για περιορι-
σμό του δικαιώματος σε απεργία . Οι συνδι-
καλιστικές οργανώσεις πρόβαλαν τη συνεχή
χειροτέρευση της κατάστασης στα υπερ-
πλήρη σωφρονιστικά ιδρύματα και διακήρυ-
ξαν τη σημασία του δικαιώματος τους σε
απεργία για στήριξη των δικαιωμάτων για
προσφυγή σε άμεση δράση για λύση των
προβλημάτων. 

Και πάλι τον Ιούνιο του 2018 το Συνταγ-
ματικό Δικαστήριο στη Γερμανία επαναβε-
βαίωσε ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν έχουν
κατοχυρωμένο δικαίωμα σε απεργία. Η από-
φαση στηρίχθηκε στο επιχείρημα ότι οι δη-
μόσιοι υπάλληλοι έχουν μια ειδική σχέση εμ-
πιστοσύνης με το κράτος που τους αποστε-
ρεί από το δικαίωμα της απεργίας.
Προστίθεται στην απόφαση του Δικαστη-
ρίου ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις με
την απεργιακή τους δράση υπονόμευσαν
αυτή τη σχέση. Σε απάντηση οι συνδικαλι-
στικές οργανώσεις αντέκρουσαν την από-
φαση και απαίτησαν ισχυρότερη εκπροσώ-
πηση τους στις διαπραγματεύσεις των δι-
καιωμάτων των δημοσίων υπαλλήλων. 

Περιορισμούς στο δικαίωμα της απεργίας
των δημοσίων υπαλλήλων επέβαλε και η Ελ-
ληνική Βουλή με την ψήφιση νομοθεσίας τον
Ιανουάριο του 2018 στα πλαίσια της συμφω-
νίας με τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς για νέα
μέτρα λιτότητας, κατάργηση θέσεων εργα-
σίας στο δημόσιο και περιορισμό του δι-
καιώματος των δημοσίων υπαλλήλων σε
απεργία. 

Στην Ισπανία εκατοντάδες δημοσίων  αν-
τιμετώπισαν απειλή λήψης νομικών μέτρων
εναντίον τους, περιλαμβανομένων ακόμη
και φυλακίσεων λόγω της συμμετοχής τους
σε απεργιακές κινητοποιήσεις. Οι Ισπανικές
αρχές ανέσυραν νομοθετήματα της περιόδου
της δικτατορίας Φράνκο για να επιτεθούν
κατά του δικαιώματος των δημοσίων υπαλ-
λήλων σε απεργία. Για παράδειγμα το 2017
συνδικαλιστές ηγέτες αντιμετώπισαν απειλή
επταετούς φυλάκισης λόγω συμμετοχής τους
σε γενική απεργία το 2012. 

Στην Ιταλία τον Ιανουάριο του 2017 δασι-
κοί υπάλληλοι κατήλθαν σε διαδηλώσεις με
αίτημα να καθυστερήσει η αναγκαστική με-
τάθεση τους στην αστυνομική δύναμη, με-
τάθεση που θα τους επίβαλλε απαγόρευση
στο δικαίωμα σε απεργία. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις το Συνδικαλι-
στικό Κίνημα αποτάθηκε σε διεθνείς οργα-

νισμούς όπως τον Οργανισμό Ηνωμένων
Εθνών, τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας και
το Συμβούλιο της Ευρώπης για να εξασφα-
λίσει τη στήριξη τους στην προσπάθεια για ι
ακύρωση των περιορισμών αυτών στο δι-
καίωμα της απεργίας των δημοσίων υπαλ-
λήλων. 

Το δικαίωμα σε απεργία αποτελεί συστα-
τικό μέρος του θεμελιώδους δικαιώματος ης
ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και ανα-
γνωρίζεται από πολλά διεθνή και Ευρω-
παϊκά όργανα κοινωνικών δικαιωμάτων. 

Ειδικότερα στο διεθνές επίπεδο παράλ-
ληλα με τη Διεθνή Σύμβαση των Ηνωμένων
Εθνών για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και
Πολιτιστικά Δικαιώματα  (ΙCESCR) συμπα-
ρίσταται και η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας
η οποία καλεί τα μέλη της να αναγνωρίσουν
και να κατοχυρώσουν το δικαίωμα των ερ-
γαζομένων στην απεργία. Τα δύο σώματα
που έχουν συσταθεί για να επιτηρούν την
εφαρμογή των επιπέδων της ΔΟΕ, συγκε-
κριμένα η Επιτροπή για την Ελευθερία του
Συνεταιρίζεσθαι (Committee on Freedom of
Association CFA) και η Επιτροπή Εμπειρο-
γνωμόνων για την Εφαρμογή των Συμβά-
σεων και Συστάσεων (Committee of Experts
on the Application of Conventions and Re-
commendations CEACR) με επανειλημμένες
δηλώσεις τους έχουν επαναβεβαιώσει το δι-
καίωμα σε απεργία ως θεμελιώδες δικαίωμα
των εργαζομένων και των οργανώσεων τους. 

Στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δι-
καίωμα των εργαζομένων σε απεργία επίσης
αναγνωρίζεται από το Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
προστατεύεται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου
της Ευρώπης (ECHR, Article 11). Υπάρχει
επίσης σημαντική νομολογία η οποία έχει
αναπτυχθεί από τα αντίστοιχα δικαστικά
σώματα όπως το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων ( European Court of
Human Rights ECHR) και η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων (European
Committee of Social Rights ECSR). Πέραν
τούτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση το δικαίωμα
σε απεργία αναγνωρίζεται από το Χάρτη Θε-
μελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής
(Charter of Fundamental Rights of the Euro-
pean Union CFREU) και τον πρόσφατα δια-
κηρυχθέντα Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνι-
κών Δικαιωμάτων.(European Pillar of Social
Rights EPSR ). 

Η θέση των Ηνωμένων Εθνών 
Είναι εν προκειμένω ιδιαίτερα συναφής η

δήλωση του κ. Μaina Kiai Ειδικού Εισηγητή
των Ηνωμένων Εθνών για την ελευθερία του
συγκεντρώνεσθαι και συνεταιρίζεσθαι, ο
οποίος επισήμανε τη σημασία του δικαιώμα-
τος σε απεργία σε ομιλία του στην 329η Σύ-
νοδο του Διοικούντος Συμβουλίου της Διε-
θνούς Οργάνωσης Εργασίας το 2017. Δια-
κήρυξε χαρακτηριστικά: 

“To δικαίωμα σε απεργία είναι επίσης ου-
σιαστικό επακόλουθο του θεμελιώδους δι-
καιώματος της ελευθερίας του συνεταιρίζε-
σθαι. Είναι αποφασιστικής σημασίας για
εκατομμύρια γυναίκες και άνδρες σε ολό-
κληρο τον κόσμο για να μπορούν να διακη-
ρύξουν συλλογικά τα δικαιώματα τους στο
χώρο εργασίας τους, περιλαμβανομένου του
δικαιώματος για δίκαιες και ευμενείς συνθή-
κες εργασίας, για αξιοπρεπή απασχόληση
χωρίς τον κίνδυνο του εκφοβισμού και της
δίωξης. 

Πέραν τούτου, οι δράσεις διαμαρτυρίας σε
σχέση με την κυβερνητική κοινωνική και οι-
κονομική πολιτική, και κατά των αρνητικών
εταιρικών πρακτικών, αποτελούν  βασική
πολιτική ελευθερία ο σεβασμός της οποίας
είναι ουσιαστικής σημασίας για την αποτε-
λεσματική άσκηση συνδικαλιστικών δικαιω-
μάτων. Το δικαίωμα αυτό επιτρέπει στους ερ-
γαζόμενους την αποτελεσματική διαπραγ-
μάτευση με επιχειρήσεις και κυβερνήσεις για
να εξασφαλίζουν ισότιμη μεταχείριση και τα
Κράτη Μέλη έχουν τη θετική υποχρέωση να
προστατεύουν αυτό το δικαίωμα όπως και
την αρνητική υποχρέωση να μην αναμι-
γνύονται στη άσκηση του. 

Επιπλέον, η προστασία του δικαιώματος
σε απεργία δεν είναι απλώς υποχρέωση των
Κρατών να εκπληρώνουν τις νομικές τους
υποχρεώσεις. Είναι επίσης γι’ αυτά υποχρέ-
ωση για τη δημιουργία δημοκρατικών και
ισότιμων κοινωνιών συντηρήσιμων στο
χρόνο. Η συγκέντρωση της ισχύος σε ένα
τομέα - είτε των κυβερνήσεων είτε των επι-
χειρήσεων - αναπόφευκτα οδηγεί στη διά-
βρωση της δημοκρατίας, στην αύξηση των
ανισοτήτων και της περιθωριοποίησης του
πληθυσμού με όλα τα αρνητικά συνακό-
λουθα. Το δικαίωμα σε απεργία είναι παρά-
γοντας ελέγχου σ’ αυτή τη η συγκέντρωση
εξουσίας». 
Στο επόμενο: Οι 35 περιπτωσιακές υποθέ-
σεις

Νέα Έκδοση: Στατιστική Επετηρίδα 2017

ΗΣτατιστική Υπηρεσία ανακοίνωσε
τη δημοσίευση της Στατιστικής Επε-
τηρίδας 2017, η οποία παρέχει συγ-

κριτικά διαχρονικά στατιστικά στοιχεία (σε
πολλές περιπτώσεις από το 1960) για διά-
φορα κοινωνικοοικονομικά θέματα όπως
την Οικονομία, Πληθωρισμό, Πληθυσμό,
Κοινωνικές Συνθήκες, Εργασία, Εξωτερικό
Εμπόριο, Γεωργία, Βιομηχανία, Κατασκευές,
Ενέργεια, Περιβάλλον, Μεταφορές, Τουρι-
σμό, Εμπόριο, Επιστήμη και Τεχνολογία,

Κοινωνία της Πληροφορίας.
Η Επετηρίδα διατίθεται σε ηλεκτρονική

μορφή δωρεάν στον ιστότοπο της Στατιστι-
κής Υπηρεσίας. Επιπλέον, οι πίνακες που πε-
ριλαμβάνονται στην Επετηρίδα είναι διαθέ-
σιμοι στον ιστότοπο της Στατιστικής Υπηρε-
σίας  με συμπληρωμένες τις χρονοσειρές. Tα
αρχεία που περιλαμβάνουν τους πίνακες
είναι διαθέσιμα σε μορφή που να επιτρέπει
την εύκολη επεξεργασία των στοιχείων. n
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Προσπάθειες για αναβάθμιση των Υπηρεσιών Υγείας

Γυρίζοντας στην Κύπρο το 1967, οι όχι
ιδιαίτερα καλές εμπειρίες από το βρε-
τανικό σύστημα υγείας με οδήγησαν να

ζητήσω από τους αρμοδίους Λειτουργούς
Προγραμματισμού να ψάξουν να βρουν το
καλύτερο σύστημα στην Ευρώπη, για να αν-
τικαταστήσουμε το ίδιο που είχαμε στην
Κύπρο. Σύντομα είχα την έκθεσή τους: το
καλύτερο σύστημα ήταν το ασφαλιστικό κι
εφαρμόζετο στη Γερμανία. Αφού ετοιμάσαμε
ολοκληρωμένη μελέτη, την έστειλα στον
τότε Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου
Υγείας, με την εισήγηση να την προωθήσουν,
αν συμφωνούν. Εμείς, θα ’μαστε μαζί σας! Το
Υπουργείο συμφώνησε.

Αναμέναμε ότι με ένα τέτοιο σχέδιο πολύ
περισσότεροι παίκτες και πολύ περισσότεροι
πόροι θα προσελκύονταν στον τομέα της
υγείας, αφού θα έσπαζε το "μονοπώλιο" των
Δημόσιων Υπηρεσιών Υγείας, από τις οποίες
80% του πληθυσμού ανέμεναν δικαιωματικά
δωρεάν ή με χαμηλό κόστος ιατροφαρμα-
κευτική περίθαλψη. Ο Προϋπολογισμός
ήταν αδύνατο να ανταποκριθεί στην εξα-
σφάλιση αναβαθμισμένων υπηρεσιών σε
όλον αυτόν τον κόσμο. Είναι προς τιμήν τους
που οι κυριότεροι κοινωνικοί εταίροι αποδέ-
χτηκαν από την αρχή το ΓεΣΥ.

Παρά την εισβολή, οι σχετικές ενέργειες
είχαν στόχο τη δημιουργία των προϋποθέ-
σεων για ομαλή εφαρμογή του. Ο τομέας της
Υγείας αποδείχθηκε ένας από τους πιο δύ-

σκολους για αλλαγές. Το σχετικά υψηλό επί-
πεδο υγείας του λαού, η πολύ καλή κατάρ-
τιση του προσωπικού, η επιτυχής αντιμετώ-
πιση ασθενειών και το αίσθημα ασφάλειας
που δημιουργεί η λειτουργία του δυαδικού
συστήματος δημόσιων και ιδιωτικών υπηρε-
σιών υγείας στη συνέχεια απέτρεψαν την εμ-
φάνιση κρίσεων στον τομέα. Είναι, όμως,
ταυτόχρονα διάχυτη η απογοήτευσή μας γι'
αυτά που δεν έγιναν: Να μετατραπεί η Κύ-
προς σε ένα σύγχρονο περιφερειακό κέντρο
υγείας, που να εξυπηρετεί όλους τους Κυ-
πρίους, ανεξάρτητα από την οικονομική τους
κατάσταση.

Έπρεπε πρώτα να δημιουργήσουμε την
αναγκαία υποδομή και να επενδύσουμε στον
ανθρώπινο παράγοντα. Τότε οι Δημόσιες
Υπηρεσίες Υγείας λειτουργούσαν μέσα σε
παλιά κτήρια, ενώ οι λίγες ιδιωτικές κλινικές
ήταν μικρές και στηρίζονταν σε ένα άτομο,
τον ιδιοκτήτη-γιατρό. Μαζί με την αναβάθ-
μιση των νοσοκομείων εξαγγέλθηκε η πρό-
θεση για ενθάρρυνση και υποβοήθηση δημι-
ουργίας ιδιωτικών πολυκλινικών από το Σχέ-
διο Ανάπτυξης, 1967-1971. Όλα ήταν έτοιμα
για να αρχίσει η ανέγερση νέου Γενικού Νο-
σοκομείου στη Λευκωσία, στην περιοχή
ΒΜΗ, όταν έγινε η εισβολή. Ο χώρος δεν
προσφερόταν πια. Μια πρώτη ουσιαστική
λύση έδωσε η ανέγερση του Μακάρειου Νο-
σοκομείου, με απόφαση του Μακαρίου και
το πρόγραμμα ανακαίνισης του Γενικού Νο-
σοκομείου Λευκωσίας. Τέλος, ιδρύθηκαν
εξωτερικά ιατρεία σε προάστια της πρω-
τεύουσας και ιατρικά κέντρα στην ύπαιθρο,
σε όλες τις επαρχίες.

Στο μεταξύ, δόθηκε περισσότερη έμφαση
στην ανέγερση σύγχρονων επαρχιακών νο-

σοκομείων στις αντίστοιχες πόλεις. Το σχέ-
διο ήταν να δημιουργήσουμε μια πυραμίδα
παροχής ιατρικών υπηρεσιών που να ξεκινά
από επεμβάσεις σε μικρά περιστατικά στα ια-
τρικά κέντρα της υπαίθρου, τα πιο σοβαρά
να παραπέμπονται στα επαρχιακά νοσοκο-
μεία και τα πολύ σοβαρά στο Γενικό Νοσο-
κομείο Λευκωσίας. Παρά τις ελλείψεις του,
το σύστημα λειτουργεί με βάση την πυρα-
μίδα αυτή μέχρι σήμερα. Στο μεταξύ, η δημι-
ουργία μεγάλου αριθμού ιδιωτικών νοσοκο-
μείων/πολυκλινικών βοήθησε στην αποσυμ-
φόρηση των Κρατικών Νοσοκομείων. Κι ενώ
τώρα είμαστε σε καλύτερη θέση να επιχειρή-
σουμε την εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου
Υγείας, δυστυχώς, προβάλλονται προσκόμ-
ματα.

Για την αναβάθμιση των επιπέδων υγείας
έγιναν πολλές άλλες ενέργειες. Ιδιαίτερα εν-
θαρρυντικά ήταν τα αποτελέσματα στην κα-
ταπολέμηση των ζωονόσων (εχινόκοκκος,
βρουκέλλα) και ορισμένων γενετικών ασθε-
νειών (μεσογειακή αναιμία). Το ίδιο έγινε και
με τον έλεγχο υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων
στα προσφερόμενα γεωργικά προϊόντα.
Τέλος, πολλές ήταν οι ενέργειές μας για επί-
λυση του προβλήματος συγκομιδής/εναπό-
θεσης σκυβάλων, του βιολογικού καθαρι-
σμού λυμάτων, των αποχετευτικών συστη-
μάτων. Πολλές φορές ειδικοί από την Κύπρο
κλήθηκαν να μεταφέρουν τις εμπειρίες τους
ακόμη και σε ανεπτυγμένες χώρες.
Εξειδίκευση και ειδικότητες

Στην προσπάθεια αναβάθμισης των Κυ-
βερνητικών Ιατρικών Υπηρεσιών προβήκαμε
σε πολλές άλλες ενέργειες, όχι πάντοτε με
επιτυχία. Όταν διαπιστώσαμε ότι υπήρχε σο-
βαρό πρόβλημα διοίκησης των νοσοκομείων,

εστάλησαν διοικητικοί λειτουργοί στη Μ.
Βρετανία για εξειδίκευση στα θέματα αυτά,
όμως κανένας δεν χρησιμοποιήθηκε. Επιχει-
ρήσαμε σε διάφορες περιπτώσεις να εμ-
πλουτίσουμε τις Κυβερνητικές Υπηρεσίες με
νέες ειδικότητες όταν οι ιδιωτικές κλινικές
ήταν ακόμη ανέτοιμες. Ανταποκριθήκαμε θε-
τικά στην επιθυμία του γιατρού Γιώργου Κυ-
ριακίδη να έρθει ως απλός χειρουργός, με
μόνο αίτημα να μπορεί να διενεργεί κάποιες
μεταμοσχεύσεις νεφρών, κάτι που αποτύ-
χαμε, λόγω συνδικαλιστικών περιπλοκών.
Ευτυχώς που βρέθηκε το Ίδρυμα Παρα-
σκευαΐδη και την αξιοποίησε. Ανάλογες ευ-
καιρίες χάθηκαν στην οφθαλμολογία, την
καρδιολογική χειρουργική κ.ά. Ευτυχώς, σε
αρκετές από αυτές, το κενό ήλθε να καλύψει
η ραγδαία ανάπτυξη της ιδιωτικής πρωτο-
βουλίας αργότερα και η συντελεσθείσα ανα-
βάθμιση στα κρατικά νοσοκομεία.

Παρά τις πιο πάνω προσπάθειες, το πρό-
γραμμα δεν ολοκληρώθηκε. Η δημόσια ια-
τρική φροντίδα δεν εξυπηρετεί επαρκώς τον
τεράστιο αριθμό πληθυσμού, που δικαιούται
τέτοιας φροντίδας. Δεν προχώρησε η εισα-
γωγή ενός Γενικού Σχεδίου Υγείας, που θα
έθετε όλες τις ιατρικές δυνάμεις της Κύπρου
στην υπηρεσία της υγείας του κόσμου της
και θα την καθιστούσε ένα διεθνές ιατρικό
κέντρο.

Από τις ανακοινώσεις των εμπλεκομένων
στις διαπραγματεύσεις για το ΓεΣΥ, νομίζω
ότι το πρόβλημα έγκειται στην ανάγκη πε-
ραιτέρω μελέτης του θέματος κάλυψης των
εξόδων ανέγερσης/εξοπλισμού/συντήρησης
των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων κι όχι μόνο
στις αμοιβές των γιατρών. Ανάλογο πρό-
βλημα θα έχει κι ο ΟΚΥπΥ στο μέλλον. n

Tου δρ Ιάκωβου Αριστείδου
Πρώην Υπουργού και
Πρώην Γενικού Διευθυντή 
Γραφείου Προγραμματισμού

Αποφάσεις Ανωτάτου Δικαστηρίου

του Ανωτάτου Δικαστηρίου σε μονομελή
σύνθεση, την οποία οι ευπαίδευτοι συνήγο-
ροι του Πανεπιστημίου θεωρούν απόλυτα 
σχετική με το ζήτημα που εδώ απασχολεί,
δεν είναι δεσμευτική και εν πάση περιπτώσει
διακρίνεται από την παρούσα.  Στην υπό-
θεση εκείνη, σε αντίθεση με την παρούσα,
τυχόν επιτυχία του εκεί αιτητή, ο οποίος
αξίωνε την ακύρωση της απόφασης των
καθ΄ ων η αίτηση, με την οποία απορρίφθηκε
η ένσταση του κατά της απόφασης τους για
παραχώρηση υποτροφίας για μεταπτυχιακές
σπουδές, θα έφερνε στην επιφάνεια θέμα
επανεξέτασης χωρίς οποιαδήποτε προοπτική
και όχι αυτόνομο δικαίωμα αποζημίωσης,
αφού η υποτροφία είχε παραχωρηθεί σε ένα
από τους άλλους δύο υποψηφίους και ο χρό-
νος σπουδών είχε παρέλθει. Ούτε η υπόθεση
Σάββα (ανωτέρω), την οποία οι ευπαίδευτοι
συνήγοροι επίσης επικαλούνται, βοηθά την
υπόθεση τους.  Η κατάδειξη από τον εφεσί-
βλητο στην υπόθεση εκείνη ότι δεν μπο-
ρούσε να προβεί σε χρηματιστηριακές πρά-
ξεις για συγκεκριμένη χρονική περίοδο,
λόγω της προσβαλλόμενης απόφασης, θεω-
ρήθηκε από την Ολομέλεια του Ανωτάτου
Δικαστηρίου ότι δεν συνιστούσε απόσειση
του βάρους που είχε να δείξει ότι παρέμεινε
σε αυτόν ζημιογόνο κατάλοιπο. Σε αντίθεση

με την παρούσα, οι ζημιογόνες συνέπειες για
τον εφεσίβλητο ένεκα της ανακληθείσας
απόφασης των εφεσειόντων δεν ήταν υπαρ-
κτές και δεδομένες. Η κατάδειξη απλά αδυ-
ναμίας να προβεί σε χρηματιστηριακές πρά-
ξεις, από μόνη της δεν ενείχε ζημιογόνο κα-
τάλοιπο, αφού μόνο δυνητικά θα μπορούσε
ο εφεσίβλητος να υποστεί ζημιά από την
προσβαλλόμενη απόφαση.

Θεωρούμε λοιπόν ότι παρόλο ότι έχει πα-
ρέλθει το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 στο
οποίο αφορούσε η προσβαλλόμενη διοικη-
τική πράξη, ο εφεσείων διατηρεί, για τους
λόγους που έχουν εξηγηθεί, το απαιτούμενο
έννομο συμφέρον για προώθηση της αίτη-
σης ακύρωσης (προσφυγή) του.

Με γνώμονα τα πιο πάνω, η έφεση πρέπει
να επιτύχει, χωρίς να παρίσταται ανάγκη εξέ-
τασης του άλλου ζητήματος που προώθησε
ο εφεσείων.

Η έφεση επιτυγχάνει και η πρωτόδικη
απόφαση παραμερίζεται. Η προσφυγή πα-
ραπέμπεται στο Διοικητικό Δικαστήριο για
να εξετάσει τους λόγους ακύρωσης.  Τα
έξοδα της έφεσης, τα οποία καθορίζονται σε
€2.500 πλέον ΦΠΑ, αν υπάρχει, επιδικάζον-
ται υπέρ του εφεσείοντα και εναντίον του
εφεσίβλητου Πανεπιστημίου.  Τα έξοδα της
προηγηθείσας πρωτόδικης διαδικασίας να
ακολουθήσουν το αποτέλεσμα της προσφυ-
γής. n

Συνέχεια από σελ. 5

Σε σχέση με τις πρόσφατες εξελίξεις
στο θέμα της Έκθεσης της Ερευνητι-
κής Επιτροπής για την κατάρρευση

του Συνεργατικού Πιστωτικού Τομέα, η Νο-
μική Υπηρεσία με ανακοίνωση της διευκρι-
νίζει τα ακόλουθα:

H Ερευνητική Επιτροπή διορίστηκε από
τον Γενικό Εισαγγελέα κι όχι από το Υπουρ-
γικό Συμβούλιο, λόγω της εμπλοκής του
Υπουργικού Συμβουλίου και/ή μελών του
στα υπό εξέταση θέματα.

Οι Όροι Εντολής της Επιτροπής ήσαν
σαφώς καθορισμένοι και εκινούντο γύρω
από ένα κεντρικό άξονα: τη διακρίβωση των
αιτίων που οδήγησαν στην κατάρρευση και
την ανάδειξη τυχόν ευθυνών και υπαιτίων γι’
αυτήν.

Με την ογκώδη και ιδιαίτερα εμπεριστα-
τωμένη Έκθεσή της, η Ερευνητική Επιτροπή
κατέληξε σε ξεκάθαρα ευρήματα, τόσο για
τους λόγους κατάρρευσης όσο και σε ποιους
καταλογίζει ευθύνες.

Το θέμα της αποδοχής και της ανάληψης
ή μη αυτών των ευθυνών από τα πρόσωπα
στα οποία αυτές καταλογίζονται, δεν είναι
θέμα που αφορά στον Γενικό Εισαγγελέα και
τη Νομική Υπηρεσία. Ο ρόλος του Γενικού
Εισαγγελέα περιορίζεται στην εξέταση του
συλλεγέντος υλικού, έτσι ώστε να διακριβω-

θεί κατά πόσο με βάση κάποια από τα ευρή-
ματα της Επιτροπής, δικαιολογείται η έναρξη
ανακρίσεων, ως προς το ενδεχόμενο διάπρα-
ξης οποιωνδήποτε ποινικών αδικημάτων
ανεξάρτητα από το εάν αυτά συνέβαλαν ή
όχι στην κατάρρευση του Συνεργατικού Πι-
στωτικού Τομέα. Θα εξεταστεί ,επίσης, το
ενδεχόμενο διάπραξης οποιωνδήποτε αστι-
κών αδικημάτων τα οποία έχουν προκαλέσει
οικονομική βλάβη στη Δημοκρατία, και
πάλιν ανεξάρτητα από το αν αυτά συνέβα-
λαν με τον ένα ή άλλο τρόπο στην κατάρ-
ρευση του Συνεργατικού Πιστωτικού Τομέα.

Αυτός είναι ο πολύ περιορισμένος ρόλος
της Νομικής Υπηρεσίας, τον οποίο έχει ανα-
λάβει με κάθε υπευθυνότητα και σε καμιά
περίπτωση δεν μετατοπίζεται στην Υπηρεσία
το γενικότερο βάρος υπόδειξης ή τιμωρίας
ενόχων για οποιεσδήποτε άλλες ευθύνες που
έχουν καταδειχθεί για την κατάρρευση του
Συνεργατικού Πιστωτικού Τομέα μέσω της
Έκθεσης. n

Ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας 
για το Συνεργατισμό



Σε μετάφραση στα Ελληνικά από το
Γιάννη Παπαδημητρίου και Επιστημο-
νική Επιμέλεια και Εισαγωγή του Αν-

τώνη Λιάκου εκδόθηκε με τίτλο «Η συγκρό-
τηση της αγγλικής εργατικής τάξης» το μνη-
μειώδες έργο του Edward Palmer Thompson
(1924-1993) «The making of the English
Working class» που εκδόθηκε για πρώτη
φορά το 1963 από τον τότε άγνωστο βρε-
τανό ιστορικό ο οποίος με το έργο του έχει
ενταχθεί στους εξέχοντες κοινωνικούς ιστο-
ρικούς και πολιτικούς ακτιβιστές. Γεννήθηκε
σε οικογένεια μεθοδιστών ιεραποστόλων και
στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο υπηρέτησε στην
Αφρική και την Ιταλία. 

Ο Edward Palmer Thompson μαρξιστής
διανοούμενος και μέλος του Αγγλικού Κομ-
μουνιστικού Κόμματος μέχρι το 1956 ήταν ο
ιδρυτής της Ομάδας Κομμουνιστών Βρεττα-
νών Ιστορικών και συμμετείχε ενεργά σε εκ-
δηλώσεις του κινήματος υπέρ του πυρηνικού
αφοπλισμού . Εργάστηκε ως καθηγητής στα
Πανεπιστήμια του Λιντς και του Γουόρικ και
εξελίχθηκε σε διαπρεπή ιστορικό και υπέρ-
μαχο της τότε «Νέας Αριστεράς» . Σημαν-
τική εξέλιξη στη ζωή του ήταν και η διαφω-
νία του το 1973-74 με τον φιλόσοφο Λέσεκ
Κολακόφκσι ο οποίος μετά την εξορία του
από την Πολωνία το 1968 εκδηλώθηκε υπέρ
ενός διαφορετικού σοσιαλισμού και επέκρινε
έντονα καταστάσεις ανελευθερίας που όπως
ισχυριζόταν ο ίδιος είχε βιώσει. 

Το βιβλίο του Palmer Thompson εκδόθηκε
το 1963 και χαρακτηρίστηκε ως ένα από τα
κορυφαία έργα της ιστοριογραφίας του 20ού
αιώνα συγκρίσιμο με το έργο του Brunel και
τη Metahistory του Hayden White. 

Για τον Thompson συστατικά στοιχεία των
απαρχών της αγγλικής εργατικής τάξης βρί-
σκονται σε πλήθος κοινωνικές πτυχές και
πρακτικές. Αναφέρει συγκεκριμένα παρά-
γοντες κοινωνικούς, οικονομικούς, διανοη-
τικούς, ιδεολογικούς που συνέβαλαν στη
συγκρότηση της αγγλικής εργατικής τάξης
σε διάστημα μισού αιώνα από το 1780 μέχρι
το 1830, στους οποίους συγκαταλέγει το
χριστιανισμό και ειδικότερα το κίνημα του
μεθοδισμού  με χαρακτηρισμούς όπως «υπο-
πολιτικές παραδόσεις» των ανοργάνωτων
κατηγοριών όπως ο «όχλος» των ανέργων, ή
το διαμαρτυρόμενο πλήθος, οι κινήσεις των
συντεχνιακά οργανωμένων ή των μειονοτή-
των σε πρώϊμο συνδικαλιστικό στάδιο όπως
τεχνίτες ή μικρέμποροι, η «ηθική οικονομία»
που προσδιόριζε τη λειτουργία των τιμών με
όρους ηθικής όχι κατά τις συνθήκες της οι-
κονομίας της αγοράς, οι διάχυτες ιδεολογι-
κές αντιλήψεις περί εγγενούς «ελευθερίας»
των Άγγλων η σχετική επέκταση της αγραμ-
ματοσύνης, η διάδοση του ριζοσπαστικού
τύπου με άλλα λόγια παράγοντες κοινωνι-
κοί, οικονομικοί διανοητικοί, ιδεολογικοί συ-
νέβαλαν στη συγκρότηση της Αγγλικής ερ-
γατικής τάξης στο διάστημα του μισού
αιώνα.

Ειδική σημασία ο Τhompson αποδίδει
στον αγγλικό ιακωβισμό που ήταν έμπνευση
από τη Γαλλική Επανάσταση και ο οποίος
στην επαναστατική πενταετία του 1792-
1796 ήταν υπολογίσιμο ρεύμα για τη δημι-
ουργία αγγλικής δημοκρατίας. Αναφέρεται

ως χαρακτηριστικό του κλίματος η διάδοση
των «Δικαιωμάτων του Ανθρώπου» του ρι-
ζοσπάστη Τόμας Πέϊν τα οποία πούλησαν σε
ένα χρόνο 200.000 αντίτυπα σε ένα πληθυ-
σμό μόλις 10 εκατομμυρίων της τότε Αγγλίας
ενώ οι Αντεπαναστατικοί Στοχασμοί του
συντηρητικού στοχαστή Έντμουντ Μπέρκ
πούλησαν μόλις 30 000. 

Στο έργο του ο Thompson ασχολείται λε-
πτομερώς με τις «λαϊκές εταιρείες» της δε-
καετίας του 1790 ως τις εταιρείες της αλλη-
λοβοήθειας και τον ριζοσπαστισμό των επό-
μενων δεκαετιών και χαρτογραφεί την
ανάπτυξη μιας σειράς κινημάτων με πλήθος
στόχων που κυμαίνονται από τα μισθολο-
γικά αιτήματα και την προώθηση εξειδικευ-
μένων εργατών μέχρι τη συλλογική απαί-
τηση για μεταρρύθμιση της κοινοβουλευτι-
κής εκπροσώπησης η οποία οδήγησε στη
λεγόμενη «Σφαγή του Πίτερλου» στο Μάν-
τσεστερ και τη διάλυση συγκέντρωσης
60.000 – 80.000 ατόμων από το 15ο Σύν-
ταγμα Ουσάρων με 15 νεκρούς και εκατον-
τάδες τραυματίες. 

Ο συγγραφέας καταλήγει ότι στο τέλος
της διαδρομής αυτής οι εργάτες σχημάτισαν
μια ορισμένη εικόνα για την οργάνωση της
κοινωνίας, έχοντας ως βάσεις, αφενός την
προσωπική τους εμπειρία και αφετέρου τη
δυσαπόκτητη και ακανόνιστη μόρφωση, μια
εικόνα προ πάντων πολιτική και έτσι από το
1830 και μετά ωρίμασε μια σαφέστερη ταξική
συνείδηση υπό την παραδοσιακή μαρξιστική
έννοια. 

Όμως, παρά τη μαρξιστική του στράτευση
που ήταν σαφώς διατυπωμένη στην έντονη
κριτική του κατά των απαρχών του βιομηχα-
νικού καπιταλισμού, ο Edward Palmer
Thompson απέφυγε να εγκλωβιστεί σε ένα
κανονιστικό αφήγημα. Σε αντίθεση με τους
κοινωνικούς ιστορικούς της εποχής του που
επέμεναν απλώς σε μετρήσεις και στατιστι-
κές μισθών, απεργιών, βιοτικού επιπέδου, ο
ίδιος έδωσε ιδιαίτερο βάρος στο ανθρώπινο
στοιχείο, αυτό που ο ίδιος αποκαλούσε «βιω-
μένη εμπειρία» και που περιλάμβανε έθιμα
και τελετουργικά, προκηρύξεις και καταστα-
τικά, μαρτυρίες και περιγραφές και αναδει-
κνύει έτσι ένα πλούτο γνώσεων για τη λαϊκή
κουλτούρα της περιόδου. 

Από το λόγο του Thompson μαθαίνουμε
ότι στις αρχές του 19ου αιώνα αν μια σύζυ-

γος ομολογούσε ότι
είχε διαπράξει απι-
στία μπορούσε να
πωληθεί από το σύ-
ζυγο της στην υπαί-
θρια αγορά, ένα δη-
μοφιλές είδος δια-
ζυγίου στο πλαίσιο
της λαϊκής παράδο-
σης κατά το οποίο η
γυναίκα εξαγορά-
ζονταν από τον
εραστή της έναντι
συμβολικού ποσού. 

Άλλες αρχές που
αναγράφονται είναι
οι δεσμεύσεις που
επέβαλλαν εταιρείες
α λ ληλοβ οήθειας

στα μέλη τους. Για παράδειγμα η «Ομόθυμη
Εταιρεία» αρνούνταν να χορηγήσει επίδομα
ασθενείας σε όποιον εντοπιζόταν να παίζει
τυχερά παιγνίδια ή να μεθοκοπάει. Οι βαρ-
κάρηδες απέκλειαν από οικονομικό χορή-
γημα όποιον είχε κολλήσει αρρώστια από
«βρώμικη γυναίκα» όπως βλεννόρροια και
σύφιλη. 

Τα πρώιμα εργατικά συνδικάτα είχαν υιο-
θετήσει τελετουργικά από την ελευθεροτε-
κτονική παράδοση σύμφωνα με τα οποία ο
υποψήφιος προσέρχονταν για τη μύηση με
δεμένα μάτια, υφίστατο συμβολικές δοκιμα-
σίες και απειλές θανάτου προτού ορκιστεί
διευκρινίζοντας ότι σε περίπτωση που παρέ-
βαινε τον όρκο του η ψυχή του να καεί παν-
τοτινά στα έγκατα της κόλασης. 

΄Ολες αυτές οι λεπτομέρειες ιστορικών γε-
γονότων μετατρέπουν το έργο του Thomp-
son για τη συγκρότηση της αγγλικής εργα-
τικής τάξης σε σύγγραμμα ουμανιστικό και
πολιτισμικό και σε προσέγγιση που εκφεύγει
από την αρχική κατεύθυνση της μαρξιστικής
ανάλυσης γι’ αυτό και παραμένει σημαντικό
μέχρι σήμερα. 

Οι αιφνίδιες ανατροπές στα των εργασια-
κών σχέσεων που βίωσαν οι υφαντές, οι καλ-
τσοπλέκτες, οι μικροτεχνίτες, του 19ου αιώνα
για παράδειγμα θυμίζουν σ’ ένα βαθμό τις
αναταράξεις που επιφέρουν η διάδοση των
νέων τεχνολογιών και η έλευση της εργα-
σιακής επισφάλειας και ο έργο του Thomp-
son υποδεικνύει στέρεες κατευθύνσεις και
τρόπους κατανόησης της εμπειρίας των πολ-
λών απόκληρων του πρώϊμου 21ου αιώνα. n
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Η συγκρότηση της αγγλικής εργατικής τάξης
Πορεία μέσα από πολιτικοκοινωνικές εξελίξεις

Cartoon του 1819 του George Cruikshank για «τη σφαγή του 
Πίτερλου» 



ΟΔείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ)
το  Φεβρουάριο 2019 αυξήθηκε κατά
0,03 μονάδες και έφτασε στις 99,79

μονάδες σε σύγκριση με 99,76 μονάδες τον
Ιανουάριο 2019. Σε σχέση με το Φεβρουάριο
του 2018 ο ΔΤΚ αυξήθηκε κατά 1,2%. 

Ο μέσος Δείκτης του δωδεκαμήνου Μαρ-
τίου 2018 - Φεβρουαρίου 2019 σε σύγκριση
προς τον ίδιο Δείκτη του δωδεκαμήνου
Μαρτίου 2017 - Φεβρουαρίου 2018 παρου-
σίασε αύξηση 1,8% έναντι αύξησης 0,3% που
σημειώθηκε κατά το αντίστοιχο προηγού-
μενο δωδεκάμηνο.

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές
κατηγορίες συγκριτικά τόσο με τον Φε-

βρουάριο του 2018 όσο και με τον προηγού-
μενο μήνα, καταγράφηκε στον Ηλεκτρισμό
με ποσοστά 20,4% και -8,5% αντίστοιχα. 
Ανάλυση μεταβολών

Συγκριτικά με τον Φεβρουάριο του 2018,
η κατηγορία Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρι-
σμός και Υγραέριο παρουσίασε τη μεγαλύ-
τερη θετική μεταβολή με ποσοστό 6,9% ενώ
τη μεγαλύτερη αρνητική μεταβολή παρου-
σίασε η κατηγορία Επικοινωνίες με ποσοστό
-6%. Σε σχέση με τον Ιανουάριο 2019, η με-
γαλύτερη μεταβολή παρατηρήθηκε στην κα-
τηγορία Ένδυση και Υπόδηση (5,9%). 

Για την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουα-
ρίου 2019 σε σύγκριση με την αντίστοιχη

περσινή περίοδο,  η μεγαλύτερη μεταβολή
παρατηρήθηκε στην κατηγορία Στέγαση,
Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (8,4%). 
Ανάλυση επιπτώσεων

Τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μετα-
βολή του ΔΤΚ του Φεβρουαρίου 2019 σε
σχέση με το Φεβρουάριο του 2018 είχαν οι
κατηγορίες Τρόφιμα και μη αλκοολούχα
ποτά (0,98) και Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρι-
σμός και Υγραέριο (0,77), ενώ τη μεγαλύτερη
αρνητική επίδραση είχε η κατηγορία Μετα-
φορές  (-0,73). 

Η κατηγορία με τη μεγαλύτερη θετική επί-
πτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με
τον προηγούμενο μήνα ήταν η Ένδυση και

Υπόδηση (0,38), ενώ τη μεγαλύτερη αρνη-
τική επίπτωση είχε η κατηγορία Στέγαση,
Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (-0,30). 

Τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση στη με-
ταβολή του ΔΤΚ του Φεβρουαρίου 2019 σε
σύγκριση με το δείκτη του Φεβρουαρίου
2018 είχαν τα εξής προϊόντα/υπηρεσίες: φρέ-
σκα λαχανικά (0,69) και ηλεκτρισμός (0,61),
ενώ αρνητική επίπτωση είχαν τα πετρελαι-
οειδή (-0,68). Τέλος, τα είδη ένδυσης (0,37)
είχαν τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη
μεταβολή του ΔΤΚ του Φεβρουαρίου 2019
σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του προ-
ηγούμενου μήνα, ενώ αρνητική επίδραση
είχε ο ηλεκτρισμός (-0,34). n
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Μικρή άνοδος Δείκτη Τιμών  το Φεβρουάριο - Πληθωρισμός 1,2%
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ΝEΑ ΑπO τηΝ ΕυρωπΑϊΚH EΝωση
Έρευνα / Επιμέλεια:
Κυριάκος  Ανδρέου

Η ασθενής ανάπτυξη στην Ευρωζώνη 
θα διαρκέσει περισσότερο

Γράμμα του Εμανουέλ Μακρόν 
προς τους Ευρωπαίους πολίτες

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας υπερασπίζεται με πάθος την ιστο-
ρία της Ευρώπης και προτείνει σειρά σημαντικών μεταρρυθμί-
σεων εν όψει των ευρωεκλογών του Μαίου.

Σε επιστολή του που δημοσιεύεται σε εφημερίδες των κρα-
τών μελών της ΕΕ και έχει μεταφραστεί σε 28 γλώσσες, κάνει
λόγο για εκλογές αποφασιστικής σημασίας, ενώ σημειώνει ότι

η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει σοβαρούς κινδύνους. 
Ο Μακρόν υποστηρίζει πως «η αναγέννηση της Ευρώπης» είναι απαραίτητη και εφικτή,

ενώ χαρακτηρίζει το Brexit σύμβολο της κρίσης που βιώνει η Ευρώπη.
«Η δύναμη του λαού της Ευρώπης είναι ότι αποτελείται από πολλούς λαούς. Όταν επι-

στρέφει ο φόβος, όταν υπάρχει ανησυχία για τον κόσμο που ζούμε, όταν αμφισβητείται η δη-
μοκρατία μας, τότε ξαναγεννιέται το μίσος. Ο ρατσισμός και ο αντισημιτισμός είναι και πάλι
εδώ. Παρακολουθώ ομιλίες που καλλιεργούν και ενθαρρύνουν όσα πιστεύαμε πως είχαμε αφή-
σει στο παρελθόν. Αυτά είναι συμπτώματα ενός πολιτισμού που βρίσκεται σε υπαρξιακή κρίση,
όπως θα έλεγε και ο Φρόιντ» δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας. 

Η επιστολή του Εμανουέλ Μακρόν έρχεται καθώς οι Βρυξέλλες καλούνται να λύσουν τον
γόρδιο δεσμό του Brexit Την ίδια ώρα, πολλοί εκτιμούν πως από τις κάλπες του Μάιου θα
βγουν ενισχυμένες οι αντιευρωπαϊκές φωνές. 

Ο Γάλλος πρόεδρος παρουσιάζει στο άρθρο του σειρά προτάσεων που στόχο έχουν την
προστασία και την υπεράσπιση των Ευρωπαίων πολιτών, δίνοντας παράλληλα στο μπλοκ μια
νέα ώθηση ενώπιον του παγκόσμιου ανταγωνισμού και προτείνει τη δημιουργία αρκετών
νέων υπηρεσιών που θα επιβλέπουν τις αλλαγές στην ΕΕ:

- Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Προστασία των Δημοκρατιών, που θα λαμβάνει μέτρα κατά
των κυβερνοεπιθέσεων, τη διάδοση ψευδών ειδήσεων και την απαγόρευση σε ξένες δυνάμεις
να χρηματοδοτούν ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα

- Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την Εσωτερική Ασφάλεια, που θα περιλαμβάνει τη δημιουρ-
γία μιας κοινής συνοριοφυλακής και μιας ευρωπαϊκής υπηρεσίας ασύλου καθώς και την επα-
νεξέταση της Ζωνης Σένγκεν

- Κατώτατο μισθό στην ΕΕ, που θα είναι «κατάλληλος για κάθε χώρα» και θα τελεί υπό δια-
πραγμάτευση σε ετήσια βάση, καθώς και μια εγγύηση ότι οι πολίτες της ΕΕ θα λαμβάνουν
«τον ίδιο μισθό για την ίδια εργασία»

- Ευρωπαϊκή Τράπεζα Κλίματος, που θα χρηματοδοτεί τη μετάβαση της ΕΕ στους προ-
τεινόμενους περιβαλλοντικούς στόχους, και μηδενικές εκπομπές άνθρακα μέχρι το 2050. n

H παγκόσμια οικονομία συνεχίζει να χάνει δυναμική και ο
ρυθμός ανάπτυξής της προβλέπεται να υποχωρήσει περαι-
τέρω στο 3,3% το 2019 και στο 3,4% το 2020 από 3,6% το
2018, με τους πτωτικούς κινδύνους να συνεχίζουν να σω-
ρεύονται, αναφέρει ο ΟΟΣΑ στην ενδιάμεση έκθεσή του για
τις οικονομικές προοπτικές (Interim Economic Outlook).

Οι προβλέψεις για την ανάπτυξη έχουν αναθεωρηθεί προς τα κάτω σχεδόν σε όλες τις οι-
κονομίες της G 20, ενώ ιδιαίτερα μεγάλη είναι η αναθεώρηση για την Ευρωζώνη τόσο για
το 2019 όσο και για το 2020.

Ο ΟΟΣΑ προβλέπει τώρα ρυθμούς ανάπτυξης μόλις 1% και 1,2% για την Ευρωζώνη το
2019 και το 2020, ενώ τον Νοέμβριο προέβλεπε 1,8% και 1,6%, αντίστοιχα.

Σημειώνει ότι η ασθενής ανάπτυξη προβλέπεται τώρα ότι θα διαρκέσει για μεγαλύτερη
περίοδο από όσο θεωρείτο αρχικά και τονίζει ότι για τον λόγο αυτό χρειάζονται νέα μέτρα
πολιτικής «για να ενισχυθεί η βραχυπρόθεσμη ζήτηση στην Ευρωζώνη» και να τονωθούν οι
προοπτικές ανάπτυξης της μεσοπρόθεσμα.

«Η περιορισμένη έκταση για σημαντική στήριξη από τη νομισματική πολιτική (στην Ευ-
ρωζώνη) αναδεικνύει τον σημαντικό ρόλο που θα μπορούσαν να παίξουν συντονισμένες
δημοσιονομικές και διαρθρωτικές πολιτικές για την τόνωση της ανάπτυξης», σύμφωνα με
τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ο οποίος σημειώνει ότι, παρά το
γεγονός πως τα επίπεδα του δημόσιου χρέους παραμένουν υψηλά, τα χαμηλά μακροπρόθε-
σμα επιτόκια δίνουν περιθώριο για καλά σχεδιασμένα μέτρα στήριξης, χωρίς να πληγεί η
δυναμική του χρέους.

Ειδικότερα, ο ΟΟΣΑ προτείνει τα εξής:
- Πρώτον, στις χώρες που έχουν δημοσιονομικό περιθώριο, μία προσωρινή πρόσθεση δη-

μοσιονομική στήριξη θα προσφέρει ένα ξεκάθαρο μέσο για την αντιστάθμιση της τρέχουσας
μείωσης της ζήτησης.

- Δεύτερον, πρόσθετες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις χρειάζονται σε όλες τις χώρες – μέλη
για τη βελτίωση της μεσοπρόθεσμης παραγωγικότητας και του βιοτικού επιπέδου. 

- Τρίτον, περιορισμένα πρόσθετα νομισματικά μέτρα από την ΕΚΤ θα μπορούσαν, επίσης,
να προσφέρουν στήριξη στη ζήτηση βραχυπρόθεσμα, αλλά δεν μπορούν να αντισταθμίσουν
σημαντικά τις αδύναμες μεσοπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης.  

Ο ΟΟΣΑ αναφέρει ότι σημαντική αβεβαιότητα για τις πολιτικές παραμένει στην Ευρώπη,
περιλαμβανομένου του Brexit και ότι ένα άτακτο Brexit θα αύξανε ουσιαστικά το κόστος
για τις ευρωπαϊκές οικονομίες. n

Σύσταση ευρωπαϊκής Συνοροφυλακής
και Ακτοφυλακής

Τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Συνοροφυλακής και Ακτοφυλακής,
η οποία με περίπου 10.000 συνοροφύλακες θα στηρίζει τα κράτη-
μέλη στη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε., αλλά και την
προώθηση των παράνομων μεταναστών στις χώρες τους, προβλέ-
πει η κοινή θέση που επιτεύχθηκε σε επίπεδο κρατών-μελών.

Η κοινή θέση των «28» είναι μεν θετική, αλλά δεν πάει τόσο μα-
κριά όσο ζητούσε η Κομισιόν με την πρότασή της, τόσο σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα
όσο και με τις αρμοδιότητες του νέου Οργανισμού.

Σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα η Κομισιόν ζητούσε να τεθεί ο Οργανισμός σε λειτουρ-
γία με τη νέα μορφή από το 2020, ενώ η κοινή θέση προβλέπει τη σταδιακή σύστασή του από
το 2021 μέχρι το 2027. Επιπλέον, τα κράτη-μέλη θα διατηρήσουν την πλήρη αρμοδιότητα της
διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων, ενώ η Κομισιόν εκχωρούσε την αρμοδιότητα αυτή και
στην Ευρωπαϊκή Συνοροφυλακή και Ακτοφυλακή στην περίπτωση που το ενδιαφερόμενο
κράτος-μέλος δεν λαμβάνει μέτρα.

Το ύψος της κοινοτικής χρηματοδότησης για τη λειτουργία του Οργανισμού θα καθορι-
στεί τους επόμενους μήνες, στο πλαίσιο της συμφωνίας για το Πολυετές Δημοσιονομικό
Πλαίσιο της περιόδου 2021-2027. Πάντως, παραμένει στο τραπέζι η πρόταση της Κομισιόν
η οποία προβλέπει τη διάθεση ενός ποσού της τάξης των 11,3 δισ. ευρώ για την παραπάνω
επταετία.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοροφυλακής και Ακτοφυλακής θα διαδεχθεί τη σημερινή
Frontex, θα λαμβάνει διευρυμένη εντολή για να υποστηρίξει τις δραστηριότητες των κρα-
τών-μελών που αφορούν την προστασία των συνόρων, την επιστροφή και τη συνεργασία με
τρίτες χώρες. 

Οι προτεινόμενοι νέοι κανόνες θα ενσωματώσουν το Ευρωπαϊκό Σύστημα Επιτήρησης
των Συνόρων (EUROSUR) στο πλαίσιο της Frontex, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας
της. Για να διασφαλιστεί η συνεκτική διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και να καταστεί
δυνατή η απάντηση σε περιπτώσεις κρίσεων, θα συσταθεί από το 2021 έως το 2027 ένα μό-
νιμο σώμα έως 10.000 μελών επιχειρησιακού προσωπικού. Το σώμα αυτό θα αποτελείται από
προσωπικό προερχόμενο από τη Frontex και από τα κράτη-μέλη υπό καθεστώς μακροχρό-
νιας ή βραχυχρόνιας απόσπασης.

Η ανάπτυξη των μελών του μόνιμου σώματος θα πραγματοποιηθεί από την 1η Ιανουαρίου
2021. Προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα προσαρμογής σε μελλοντικές καταστάσεις και
ικανότητες, ενώ 30 μήνες μετά την ημερομηνία αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διενεργήσει
ενδιάμεση επανεξέταση του συνολικού αριθμού και σύνθεσης του μόνιμου σώματος. n

Προειδοποίηση ερευνητών: 
με φυτοφάρμακα τα χωράφια της ΕΕ

Σε έρευνα του ολλανδικού πανεπιστημίου Wageningen, που
δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο επιστημονικό περιοδικό «Science
of the Total Enviroment», εκφράζεται η θέση ότι στο μεγαλύ-
τερο ποσοστό των καλλιεργούμενων εδαφών σε 11 κράτη-
μέλη της ΕΕ, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, είναι ανιχνεύσιμα
υπολείμματα φυτοφαρμάκων.

Συγκεκριμένα, πάνω από το 80% των εδαφών που μελετή-
θηκαν βρέθηκαν να περιέχουν υπολείμματα τουλάχιστον μίας ουσίας. Αναλυτικότερα, σε
25% των εδαφών βρέθηκε υπόλειμμα μίας ουσίας, ενώ το υπόλοιπο 58% βρέθηκε με μείγμα
δύο ή περισσότερων ουσιών. Συνολικά, αναλύθηκαν 317 δείγματα από έντεκα χώρες και έξι
διαφορετικές κατηγορίες καλλιεργειών (δημητριακά, μόνιμες καλλιέργειες, καλλιέργειες
ριζών, όσπρια, βιομηχανικά φυτά και κηπευτικά).

Μεταξύ των υπολειμμάτων ουσιών που ανιχνεύτηκαν οι πιο συνήθεις ήταν και η γλυφο-
σάτη και το DDT, ουσίες που έχουν συνδεθεί με επιβλαβή αποτελέσματα για την ανθρώπινη
υγεία. 

Η έρευνα καταλήγει ότι η παρουσία μειγμάτων φυτοφαρμάκων στα ευρωπαϊκά αγροτικά
εδάφη είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση, αν και τα επίπεδα τοξικότητας των ουσιών που ανι-
χνεύτηκαν βρίσκονται εντός των θεσπισμένων ορίων επικινδυνότητας για τους έμβιους ορ-
γανισμούς. Σύμφωνα με τους ερευνητές, υπάρχει ανάγκη να γίνουν περισσότερες αναλύσεις
για τους πιθανούς κινδύνους που μπορεί να εγκυμονεί η παρουσία τέτοιων ουσιών.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι χώρες της Νότιας Ευρώπης παρουσίασαν τα περισσότερα
απαλλαγμένα από υπολείμματα φυτοφαρμάκων εδάφη (26%), σε σύγκριση με τις χώρες της
Βόρειας, Δυτικής και Ανατολικής Ευρώπης (κατέχουν την αρνητική πρωτιά). 

Από την άλλη, ένα αρνητικό που επισημαίνουν οι ερευνητές για τα μεσογειακά εδάφη
είναι ότι παρά το γεγονός ότι πολλά εξ αυτών είναι απαλλαγμένα από φυτοφάρμακα, ταυ-
τόχρονα οι ίδιες χώρες, με επικεφαλής την Πορτογαλία, κατέχουν σημαντικό αριθμό αγρο-
τεμαχίων που είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένα από φυτοφάρμακα. 

Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει για την Ελλάδα που μαζί με την Ουγγαρία βρίσκονται στις χα-
μηλότερες θέσεις ως προς την περιεκτικότητα των εδαφών τους σε φυτοφάρμακα (μη υπο-
λείμματα). Η έρευνα καταλήγει ότι στην ΕΕ απουσιάζει το νομικό πλαίσιο που να θέτει όρια
για την παρουσία υπολειμμάτων στα καλλιεργούμενα εδάφη, συνεπώς η «κρυμμένη» αυτή
απειλή θα πρέπει να αντιμετωπιστεί.

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. n
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Κυρ. Μητσοτάκης: Η χώρα χρειάζεται
πολιτική αλλαγή 

Περιγράφοντας την οικονομία ως το διακύβευμα που
θα καθορίσει την έκβαση των επικείμενων εκλογών, ο
πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης, εκτίμησε ότι
το 2019 θα είναι μια καθοριστική χρονιά για την πορεία
της χώρας προς την ανάκαμψη.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Σχολή Διεθνών
Σχέσεων Fletcher του Πανεπιστημίου Tufts, ο αρχηγός
της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποστήριξε πως η χώρα

χρειάζεται «πολιτική αλλαγή» προκειμένου να επιτευχθεί μια ισχυρότερη ανάπτυξη που θα
είναι επαρκής για να βελτιώσει πραγματικά την καθημερινότητα των Ελλήνων πολιτών.

«Ελπίζω ότι το 2019 θα αποτελέσει έτος σημαντικής και ουσιαστικής πολιτικής αλλαγής.
Δεν το λέω αυτό επειδή είναι υποχρέωσή μου να το κάνω ως ηγέτης της αντιπολίτευσης,
αλλά επειδή πιστεύω θεμελιωδώς ότι η πολιτική αλλαγή είναι σήμερα απαραίτητη προϋπό-
θεση προκειμένου η Ελλάδα να αντιμετωπίσει το μέλλον με βιώσιμη αισιοδοξία», ανέφερε
χαρακτηριστικά.

Φέρνοντας ως παράδειγμα το τρέχον κλίμα που επικρατεί στη διεθνή οικονομική σκηνή
για την Ελλάδα, ο κ. Μητσοτάκης εκτίμησε ότι για πρώτη φορά οι αγορές αξιολογούν την
πιθανότητα εκλογών ως μια θετική εξέλιξη που θα συμβάλει στην εδραίωση της σταθερό-
τητας.

«Κάθε φορά που στο παρελθόν υπήρχε συζήτηση για εκλογές, οι αγορές αντιδρούσαν φο-
βικά γιατί πίστευαν ότι οι εκλογές θα είναι συνταγή για πολιτική αστάθεια. Αυτή, όμως, τη
φορά συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Νομίζω ότι οι άνθρωποι πραγματικά προσβλέπουν
στις εκλογές και νομίζω ότι η πιθανή μας νίκη αντανακλάται στον τρόπο με τον οποίο αν-
τιδρούν οι αγορές», σημείωσε.

Ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση για την παροχολογία και το πελατειακό κράτος, ο πρό-
εδρος της ΝΔ ανέλυσε τους βασικούς πυλώνες του οικονομικού του προγράμματος, το
οποίο, όπως είπε, τοποθετεί τις επενδύσεις στο επίκεντρο και στοχεύει σε μια ανάπτυξη με
κοινωνικό πρόσημο.

Αναφορικά με το πώς η Ελλάδα θα καταφέρει να γίνει ένας ελκυστικός επενδυτικός προ-
ορισμός, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι θα κινηθεί «επιθετικά» για τη βελτίωση του επιχει-
ρηματικού περιβάλλοντος μέσω της μεθοδικής υλοποίησης στοχευμένων μεταρρυθμίσεων
που θα χτυπήσουν τα συστημικά αίτια της διαφθοράς και της γραφειοκρατίας.

Όσον αφορά τις γεωπολιτικές εξελίξεις, ο πρόεδρος της ΝΔ εμφανίστηκε θετικός για τη
συγκρότηση ενός Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, το οποίο, όμως, είπε θα είναι εξαιρετικά
χρήσιμο δεδομένων των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η χώρα. n

Απερρίφθη η «μαύρη» λίστα της Ε.Ε. 
για το ξέπλυμα χρήματος

Και τα 28 κράτη-μέλη της Ε.Ε. απέρριψαν την πρό-
ταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προστεθούν
χώρες όπως η Σαουδική Αραβία και το Πουέρτο Ρίκο
στον κατάλογο με τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν
σοβαρές υπόνοιες ότι δεν καταπολεμούν επαρκώς τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και του ξεπλύμα-
τος «μαύρου» χρήματος. Η Κομισιόν κατηγορεί τις
χώρες-μέλη πως υπέκυψαν στις έντονες πιέσεις ορι-
σμένων εκ των κρατών που περιλαμβάνονται στον

κατάλογο.
Τα κράτη-μέλη αναφέρουν σε ανακοίνωση Τύπου πως έλαβαν την ομόφωνη απόφαση

διότι ο κατάλογος που είχε προτείνει προ εβδομάδων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είχε συν-
ταχθεί με διαφανή διαδικασία η οποία θα παρακινούσε τις χώρες που περιλαμβάνονται σε
αυτόν να πάρουν μέτρα ώστε να διορθώσουν τα προβλήματα και, επίσης, πως δεν έγινε σε-
βαστό το δικαίωμά τους να εκθέσουν τις απόψεις τους. Η απόρριψη του Συμβουλίου (δηλαδή
των κρατών-μελών) αναγκάζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προετοιμάσει νέο κατάλογο.
«Είμαι απογοητευμένη, αλλά θεωρώ πως δεν μοιάζω με κάποια που τα παρατάει», δήλωσε
η επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων Βέρα Γιούροβα.

Μεταξύ των 23 χωρών συγκαταλέγονταν τέσσερις αμερικανικές υπερπόντιες κτήσεις,
Αμερικανική Σαμόα, Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι, Πουέρτο Ρίκο και Γκουάμ. Ακόμη, πε-
ριλαμβάνοντας χώρες όπως η Σ. Αραβία, η Νιγηρία, ο Παναμάς, η Λιβύη, οι Μπαχάμες, το
Ιράν, το Πακιστάν και η Β. Κορέα. Μιλώντας την περασμένη εβδομάδα ενώπιον του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου, η Γιούροβα είχε πει ότι είχε δεχθεί ισχυρές πιέσεις (λόμπινγκ) από εκ-
προσώπους κυβερνήσεων ορισμένων εκ των χωρών που περιλαμβάνονταν στον κατάλογο,
όπως η Σ. Αραβία, οι ΗΠΑ και ο Παναμάς. Παράλληλα, η Ευρωπαία επίτροπος είχε αμφι-
σβητήσει τα κίνητρα των κρατών-μελών που οδήγησαν στην απόρριψη του καταλόγου που
είχε προετοιμάσει και είχε πει πως θα κάνει διαβουλεύσεις με τους «28» προτού καταρτίσει
τον νέο κατάλογο. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν πει στο Reuters ότι η Σ. Αραβία, η οποία
αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους αγοραστές όπλων από κράτη-μέλη της Ε.Ε., είχε
απειλήσει με διακοπή διπλωματικών σχέσεων. n

Αντιδράσεις προκαλεί η προσέγγιση 
Ιταλίας – Κίνας

Η Ιταλία προτίθεται να γίνει η πρώτη χώρα-
μέλος του G7 που θα εμπλακεί στο αμφιλεγό-
μενο επενδυτικό σχέδιο της Κίνας, το γνωστό ως
νέος Δρόμος του Μεταξιού. Η είδηση έχει προ-
καλέσει την αντίδραση της Ουάσιγκτον που επι-
κρίνει το επίμαχο σχέδιο και γενικότερα τις προ-
σπάθειες του Πεκίνου να επεκτείνει την οικονο-
μική, διπλωματική, ακόμη και τη στρατιωτική
επιρροή του ανά τον κόσμο.

Η κίνηση της Ρώμης αναμένεται, όμως, παράλληλα να αναζωπυρώσει τη διαμάχη που έχει
ξεσπάσει στους κόλπους της Ε.Ε. γύρω από τις κινεζικές επενδύσεις στην Ευρώπη και τη
στάση που πρέπει να τηρήσει η Ε.Ε. απέναντι στην κινεζική επέλαση. Η Ελλάδα συστρα-
τεύεται με χώρες της Ανατολικής και της Κεντρικής Ευρώπης που υπερασπίζονται το δι-
καίωμά τους να επωφεληθούν από την επενδυτική διάθεση της Κίνας καθώς τα τελευταία
χρόνια η Ελλάδα έχει προσελκύσει κινεζικά κεφάλαια ύψους πολλών δισ. ευρώ. Την ίδια
στιγμή οι ισχυρότερες οικονομίες της Ευρωζώνης, με προεξάρχουσα τη Γερμανία αλλά και
τη Γαλλία, προωθούν ρυθμίσεις με τις οποίες επιχειρούν να επιβάλουν αυστηρά κριτήρια
στις κινεζικές επενδύσεις στη Γηραιά Ήπειρο.

Το επίμαχο σχέδιο της Ρώμης έκανε γνωστό στους «Financial Times» ο Μικέλε Γκεράτσι,
υψηλόβαθμο στέλεχος του ιταλικού υπουργείου Οικονομικής Ανάπτυξης. Σύμφωνα με 
τον Γκεράτσι, οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, αλλά η Ιταλία προτίθε-
ται να υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με τον Κινέζο πρόεδρο στη διάρκεια επίσκεψης
του κ. Σι Τζινπίνγκ στη Ρώμη στα τέλη Μαρτίου. Ο εν λόγω αξιωματούχος τόνισε, επίσης,
πως κίνητρο της Ρώμης είναι να διασφαλίσει μεγαλύτερη επιτυχία στα προϊόντα «Made
in Italy» μέσω των εξαγωγών στην Κίνα, «που είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγορά στον
κόσμο».

Σε ό,τι αφορά την επίσκεψη του κ. Σι στην Ιταλία, έχει προγραμματιστεί για τις 22 Μαρ-
τίου. Στο πλαίσιό της ο Κινέζος πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί με τον Ιταλό ομόλογό
του Σέρτζιο Ματαρέλα και με τον πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζουζέπε Κόντε. Θα έπεται δη-
λαδή κατά μία ημέρα της προγραμματισμένης για τις 21 Μαρτίου συνάντησης των χωρών-
μελών της Ε.Ε. με θέμα τη διαμόρφωση κοινής προσέγγισης στις κινεζικές επενδύσεις εντός
Ευρώπης. Σχολιάζοντας το σχετικό ρεπορτάζ των FT, ο Γκάρετ Μάρκις, σύμβουλος εθνικής
ασφαλείας του Λευκού Οίκου, προέβλεψε πως η Ιταλία δεν πρόκειται να επωφεληθεί οικο-
νομικά με την εμπλοκή της στον νέο Δρόμο του Μεταξιού και το μόνο που θα επιτύχει θα
είναι να πλήξει το διεθνές κύρος της. n

Η Ευρώπη συνιστά τη σοβαρότερη
απειλή για την παγκόσμια οικονομία

«Παρά τις ανησυχίες που προκαλεί ο εμπορικός
πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, φαίνεται να είναι η
Ευρώπη αυτή που συνιστά την σοβαρότερη απειλή
για την παγκόσμια οικονομία», εκτιμά το πρακτο-
ρείο Bloomberg.

Η υποχώρηση της ζήτησης είναι εμφανής στην ευ-
ρωζώνη, που συμπιέζεται ανάμεσα σε διεθνείς και
σε δικές της δυσκολίες και είναι ορατός ο κίνδυνος
η οικονομική μεγέθυνση να ανέλθει μόλις άνω του

1% φέτος, επιβραδύνοντας απότομα σε σχέση με το 2018, ενώ ακόμη και η γερμανική ατμο-
μηχανή αντιμετωπίζει προβλήματα, όπως αναμεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Οι επενδυτές το
έχουν αντιληφθεί. Ο δείκτης euro του Bloomberg κινείται στο χαμηλότερο επίπεδο από τα
μέσα του 2017 και οι ευρωπαϊκές μετοχές είναι φθηνότερες όσο ποτέ σε σχέση με τα ομό-
λογα.

«Αυτό που με ανησυχεί τώρα είναι η Ευρώπη. Είναι σαφές ότι η κινεζική οικονομία επι-
βραδύνεται, όμως έχουν στην διάθεσή τους πολλά περιθώρια κινήτρων. Στην Ευρώπη όμως
η κατάσταση επιδεινώνεται ταχύτατα», δήλωσε ο Σάλμαν Αχμέντ, επικεφαλής στρατηγικής
επενδύσεων στην Lombard Odier. Το μέγεθος και ο αιφνίδιος χαρακτήρας της εξασθένισης
αγγίζει τον πυρήνα της ευρωζώνης. Ενώ κατά το παρελθόν χώρες όπως η Ελλάδα υπήρξαν
η αιτία για την βραδύτητα της οικονομικής ανάπτυξης, αυτή την φορά είναι οι προοπτικές
της Γερμανίας αυτές που συρρικνώνονται μετά από παρατεταμένη υποχώρηση του βιομη-
χανικού τομέα. Οι δαπάνες των νοικοκυριών στην Γαλλία, που κλονίζεται από τις διαδηλώ-
σεις των «Κίτρινων Γιλέκων», έχουν παγώσει. «Αν η Γαλλία πάψει να καταναλώνει και η Γερ-
μανία πάψει να παράγει, τότε θα υπάρξει μείζον πρόβλημα στην ευρωζώνη», δήλωσε ο Λουν-
τοβίκ Σουμπράν, οικονομολόγος της Allianz.

Τα προβλήματα δεν σταματούν εδώ. Οι αποδόσεις των ιταλικών ομολόγων άρχισαν πάλι
να ανεβαίνουν εν μέσω αμφιβολιών για την επάρκεια της δημοσιονομικής πολιτικής, η υγεία
των τραπεζών είναι επισφαλής και το Brexit παραμένει χωρίς διευθέτηση. «Είμαστε αισιό-
δοξοι για τις ΗΠΑ, όμως θεωρούμε ότι έχουν αυξηθεί οι κίνδυνοι για την Ευρώπη», δήλωσε
ο Ντέιβιντ Φίλκερτς Λαντάου, επικεφαλής οικονομολόγος της Deutsche Bank. n
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ KAI EΠIΣTHMH

Πολύγλωσση συλλογή βιβλίων στο Πανεπιστήμιο
Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 5 Μαρτίου,

στο Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστη-
μίου Κύπρου στη Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάν-
νου» η τελετή παράδοσης των εκδόσεων της
Οδύσσειας και Ιλιάδας από την Γενική Διεύ-
θυνση Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η εκδή-
λωση τελούσε υπό την αιγίδα του Προέδρου
της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη.

Κατά τη διάρκεια του τελετουργικού της
εκδήλωσης, Επικεφαλής Διπλωματικών
Αποστολών Κρατών Μελών της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης στην Κύπρο ανέγνωσαν σύν-
τομα αποσπάσματα από την Ιλιάδα και την
Οδύσσεια στις οικίες γλώσσες τους. Χαιρε-

τισμό απηύθυναν ο Πρύτανης του Πανεπι-
στημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσος Χριστο-
φίδης και ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυν-
τής της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Χρίστος Ελ-
ληνίδης. Η εκδήλωση πλαισιώθηκε από την
εικαστική έκθεση του Γραφείου Τύπου και
Πληροφοριών με τίτλο «Ο Όμηρος και η
αυγή της Δυτικής Λογοτεχνίας» καθώς και
με θεματικές κατασκευές από τον Κύπριο ει-
καστικό Γιάννη Λαζάρου.

Η πρωτοβουλία συγκέντρωσης των βι-
βλίων ξεκίνησε το 2014 με την ευκαιρία της
Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της
EΕ, όταν το Γραφείο της Γενικής Διεύθυνσης

Μετάφρασης στο Παρίσι, σε συνεργασία με
τα υπόλοιπα γραφεία στην Ευρώπη δημι-
ούργησε την πρώτη περιοδεύουσα έκθεση
των μεταφράσεων της Οδύσσειας. Έκτοτε, η
έκθεση ταξίδεψε και έκανε σταθμούς σε όλη
την Ευρώπη, αποδεικνύοντας τρανά την
ανεξίτηλη παρουσία και επιρροή του Ομή-
ρου στον ευρωπαϊκό πολιτισμό και τη γλωσ-
σική ποικιλομορφία.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την
ευκαιρία του εορτασμού της Παγκόσμιας
Ημέρας Μητρικής Γλώσσας με τη στήριξη
του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών
(ΓΤΠ) και χορηγό επικοινωνίας το ΡΙΚ. n

Εκπόνηση Μακροπρόθεσμης Οικονομικής Στρατηγικής 
με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ανακοινώθηκε στις 27 Φεβρουαρίου
2019 η επίσημη απόφαση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για στήριξη του έργου «Μα-
κροπρόθεσμη Οικονομική Στρατηγική για
την Κύπρο – στοχεύοντας σε βιώσιμη
ανάπτυξη και διεθνή ανταγωνιστικό-
τητα». Το έργο χρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Προγράμμα-
τος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμί-
σεων και θα υλοποιηθεί από το Συμβούλιο Οικονομίας και
Ανταγωνιστικότητας της Κύπρου σε συνεργασία με την Υπη-
ρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (SRSS).

Το έργο αυτό αφορά πρόταση του Συμβουλίου Οικονομίας
και Ανταγωνιστικότητας, για την εκπόνηση μίας ολοκληρω-
μένης μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την κυπριακή οι-
κονομία. Η εν λόγω πρόταση υιοθετήθηκε από την Κυβέρ-
νηση και συμπεριλήφθηκε στα αιτήματα που υποβλήθηκαν
τον Οκτώβριο του 2018 προς την Υπηρεσία Στήριξης Διαρ-

θρωτικών Μεταρρυθμίσεων (SRSS) της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εξασφά-
λιση χρηματοδότησης  και τεχνικής υπο-
στήριξης εντός του 2019 για την υλοποί-
ηση αναπτυξιακών μεταρρυθμίσεων.

Βασική επιδίωξη του έργου είναι η δια-
μόρφωση μιας μακροπρόθεσμης στρα-
τηγικής και ενός νέου μοντέλου οικονο-
μικής ανάπτυξης που θα μπορούν να

οδηγήσουν στην επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης και στην ενί-
σχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οι-
κονομίας. Θα παρέχονται οι απαιτούμενες στρατηγικές κα-
τευθύνσεις αλλά και οι προϋποθέσεις για στοχευμένη και
αποτελεσματική εφαρμογή των μεταρρυθμιστικών και επεν-
δυτικών πολιτικών της χώρας για τα επόμενα 10-15 χρόνια.
Σε αυτό αναμένεται να συμβάλει η ανάλυση της υφιστάμε-
νης κατάστασης, των αδυναμιών αλλά και των προοπτικών
της κυπριακής οικονομίας αλλά και των παγκόσμιων οικο-

νομικών τάσεων, καθώς και η αναγνώριση των κύριων υφι-
στάμενων αλλά και νέων τομέων που μπορούν να αποτελέ-
σουν τους βασικούς μοχλούς για επίτευξη μακροπρόθεσμης
βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, στη βάση των συγκριτι-
κών και ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων τα οποία έχει ή
μπορεί να αναπτύξει η Κύπρος. Η ανάπτυξη της στρατηγικής
θα γίνει σε συνεννόηση και διαβούλευση με τους εμπλεκό-
μενους φορείς.

Το έργο αναμένεται να αρχίσει κατά το 2ο εξάμηνο του
2019 και να ολοκληρωθεί εντός του 1ου εξαμήνου του
2021.Τα πρώτα παραδοτέα, περιλαμβανομένων των στρα-
τηγικών κατευθύνσεων οικονομικής πολιτικής, αναμένεται
να είναι έτοιμα εντός του 1ου εξαμήνου του 2020.Για την πο-
ρεία υλοποίησης της πιο πάνω πρότασης καθώς και για
άλλες συστάσεις και ενέργειες του Συμβουλίου Οικονομίας
και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου, οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να ενημερώνονται από τη νέα ιστοσελίδα του Συμβου-
λίου στο www.ecompet.cy. n

«Μελετήματα γ΄» του Νίκου Παναγιώτου 
Σε μια καλαίσθητη έκδοση κυκλοφόρησε πρόσφατα το βι-

βλίο του Νίκου Παναγιώτου «Μελετήματα γ΄». Το βιβλίο
είναι το τρίτο μιας σειράς Μελετημάτων, από τα οποία το
πρώτο κυκλοφόρησε το 1986 και τιμήθηκε με το Κρατικό
Βραβείο Δοκιμίου/Μελέτης, και το δεύτερο το 1998. Όπως
και στους προηγούμενους τόμους, έτσι και στον παρόντα,
βρίσκονται συγκεντρωμένες μελέτες του συγγραφέα, που
καλύπτουν ευρύ φάσμα θεμάτων, οι πιο πολλές από τις
οποίες είχαν δημοσιευτεί σε διάφορα έντυπα που δεν είναι
πάντα προσιτά σε ενδιαφερομένους, όχι κατ’  ανάγκη ειδι-
κούς. 

Στις 222 σελίδες του βιβλίου συσσωματώνονται 17 μελέ-
τες, από τις οποίες οι μισές περίπου αναφέρονται είτε σε με-
μονωμένα περιοδικά («Πίστις» του 1912/1913, «Δελτίον Σχο-

λικής Υγιεινής και Αντιλήψεως» του 1947/1948, «Πνευματική Κύπρος» του Κύπρου Χρυ-
σάνθη βασικά, «Κριτήριον» του Ανδρέα Χριστοφίδη) είτε σε περιοδικά μιας χρονικής
περιόδου (π.χ. «Τα κυπριακά περιοδικά κατά τη διάρκεια της αγγλοκρατίας» και «Κυπριακά
φιλολογικά/λογοτεχνικά περιοδικά από το 1960 ως σήμερα»). Από τις υπόλοιπες, μια ανα-
φέρεται στη σάτιρα, μια στους Τρεις Ιεράρχες και μια στα 70χρονα του σωματείου «Ελληνι-
κός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου», δυο καλύπτουν σε κάποιο βαθμό το έργο δυο δημιουρ-
γών, όχι τόσο γνωστών, όπως του Ανδρέα Θωμά και του Χρίστου Αρτεμίδη, ενώ οι υπόλοι-
πες  καταπιάνονται με το έργο τριών μορφών της κυπριακής πνευματικής ζωής: των Φρίξου
Πετρίδη, Κώστα Προυσή και Κύπρου Χρυσάνθη. 

Αξίζει να σημειωθεί πως τα πλείστα κείμενα γράφτηκαν με αφορμή ειδική τιμητική εκδή-
λωση ή κάποια επέτειο (75 χρόνια της «Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών», 70 χρόνια του «Ελ-
ληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου», 50 χρόνια της «Πνευματικής Κύπρου» και 100 χρό-
νια από τη γέννηση του Κώστα Προυσή και του Κύπρου Χρυσάνθη.)   

Σίγουρα δεν πρέπει να παραλειφθεί το γεγονός ότι το βιβλίο αυτό είναι το τελευταίο με-
ρικών δεκάδων τόμων, που έχει ως τώρα εκδώσει ο Νίκος Παναγιώτου, και ότι το συμπα-
θητικό εξώφυλλο είναι καρπός συνεργασίας δυο καλλιτεχνών, πατέρα και γιου: των Αντρέα
και Νικόλα Λαδόμματου. n

Γεωγραφία της Κύπρου
Ο Γεωγραφικός Όμιλος Κύπρου

ανακοινώνει ότι η νέα πολυτελής  έκ-
δοσή του  «Γεωγραφία της Κύπρου»
διατίθεται προς πώληση στην ειδική
τιμή των €50.. Πρόκειται για ένα ση-
μαντικό έργο, δεδομένου ότι για
πρώτη φορά καταγράφεται σε έκταση
και σε υψηλό επιστημονικό επίπεδο η
γεωγραφία της Κύπρου. Το βιβλίο
αποτελείται από 672 σελίδες και εμ-

πλουτίζεται με εκατοντάδες χάρτες, διαγράμματα και φωτογραφίες, που συναρτώνται με
τον κυπριακό χώρο και το κυπριακό περιβάλλον. Περιέχει 24 κεφάλαια που συνέγραψαν ει-
δικοί για το κάθε θέμα επιστήμονες και καλύπτουν βασικούς τομείς της φυσικής και αν-
θρώπινης γεωγραφίας της νήσου. Είναι μια πολύ χρήσιμη έκδοση που δεν πρέπει να λείπει
από καμιά βιβλιοθήκη. Αποτελεί βασικό βοήθημα για τους εκπαιδευτικούς, φοιτητές, μελε-
τητές και ερευνητές, και πολύτιμο απόκτημα για όλες τις οικογενειακές βιβλιοθήκες.

Οι θεματικές ενότητες του βιβλίου είναι: Ιστορικές ονομασίες και χαρτογράφηση της Κύ-
πρου, οι γεωγραφικές περιφέρειες, η γεωλογία και γεωμορφολογία, οι ορυκτοί και υδάτινοι
πόροι, οι υδρογονάνθρακες, τα δάση, η χλωρίδα και η πανίδα της Κύπρου, τα προϊστορικά
και ενδημικά θηλαστικά, οι περιοχές του Πενταδακτύλου και του Ακάμα, ο καιρός και το
κλίμα, η επίδραση της κλιματικής αλλαγής, η θαλάσσια ζωή, τα παραδοσιακά γεωργικά προ-
ϊόντα, ο αναδασμός, ο πληθυσμός και οι οικισμοί, η οικονομία, η πολιτισμική γεωγραφία και
η γεωγραφία στη μέση εκπαίδευση.

Μέγεθος Α4, Σελίδες 672,  τετραχρωμία, χαρτί  matt Art 130 γρ., σκληρό κάλυμμα.
Τιμή: € 50.00
Παραγγελίες
Γεωγραφικός Όμιλος Κύπρου
Ταχυδρομική διεύθυνση: Ταχ. Θυρίδα 14239, 2155 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο: + 357 99455142
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: panayiotisarg@primehome.com
Ιστότοπος: www cygeography.com



ΓΙΑ ΤΟν ΕλΕYθΕΡO σΑσ χΡOνΟ

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

Σταυρόλεξο
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Είναι στο στόχαστρο των τελωνειακών.
2. Ακραίοι – Παλιά ομάδα της Λάρνακας.
3. Μέσα στη … φυλή – Νικολάϊ …: Ρώσος γλωσ-
σολόγος – Θεότητα της αιγυπτιακής μυθολογίας.
4. Είναι και ο ρινόκερος.
5. Χρονικός σύνδεσμος – Αυτό ακριβώς (αρχ.).
6. Αδελφός των Υάδων στη μυθολογία – Συντομο-
γραφία του Αστυνομικού Σώματος της Ελλάδας –
Πρόθεση (αρχ.).
7. Δεικτική αντωνυμία (ουδ.) – Απαντά στο …
πόσα.
8. Μουσική νότα – Πυκνό δάσος από θάμνους.
9. Κρατίδιο της Γερμανίας – Θεραπεύσιμα.
10. Αποτελεί τον κορμό της κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα – Τα αρχικά του τουρκικού
κόμματος της Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης – Όρος στο σκάκι.
11. Τέτοιο προϊόν είναι η κουμανδαρία – … Τάρνερ: αξέχαστη αμερικανίδα ηθοποιός.
ΚΑΘΕΤΑ
1. … γεύμα: εξαιρετικά πλούσιο γεύμα.
2. Ελληνίδα τραγουδίστρια – Δερμάτινος σάκος, κατάλληλος για τη φύλαξη υγρών.
3. Συνεχόμενα στο αλφάβητο – Δεν κάνουν τον … παπά – Εκφράζει παρομοίωση.
4. Ινδός νομπελίστας φυσικός – Περιεχόμενο βιβλίου.
5. Ειδική χορηγία που παραχωρείται σε χαμηλοσυνταξιούχους στην Ελλάδα – Διεθνής Κα-
μερουνέζος ποδοσφαιριστή – Αρχικά ελληνικού κώδικα.
6. Σχετικό με τη μορφή και το σχήμα.
7. Ένα χειλικό σύμφωνο – Επιφώνημα χορευτή – Σύνδεσμος που εκφράζει επεξήγηση ή αι-
τιολόγηση.
8. Ευάρεστος.
9. Η υψηλότερη δυνατή επίδοση – Σύμπλεγμα ηφαιστειογενών νησιών στην Ιαπωνία.
10. Μικρό άνοιγμα ή κοίλη εσοχή στερεού σώματος (πληθ.) – Αγγλικό σύμφωνο – Νησί στην
Ιρλανδική θάλασσα.
11. Ρενέ …:  από τους σημαντικότερους Γάλλους ποιητές του 20ού αιώνα – Δεν είναι … πι-
κάντικα.
Oι λύσεις στη σελίδα 14
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ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Για θερινές διακοπές στην Πάφο, Πλάτρες, Αγρός, Πρωταρά, και Λεμεσό

Μέχρι 22 Μαρτίου 2019 οι Αιτήσεις
Όπως και σε προηγούμενα χρόνια, πρόσθετα από τα διαμερίσματα της Οργάνωσής μας

στη Χλώρακα και τις Πλάτρες, έχουν γίνει διευθετήσεις για την παραχώρηση και φέτος
οργανωμένων διαμερισμάτων και δωματίων σε ξενοδοχεία στον Πρωταρά, Λεμεσό, Αγρό
και στην Πάφο.

Για τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο τα διαμερίσματα της Οργάνωσής μας στην Πάφο
και Πλάτρες θα ενοικιάζονται πάνω σε εβδομαδιαία βάση (7 βράδια). Τα δωμάτια σε ξε-
νοδοχεία και  διαμερίσματα που έχουν εξασφαλιστεί με επιχορηγημένο ενοίκιο στον Πρω-
ταρά, Λεμεσό, Αγρό και στην Πάφο θα ενοικιάζονται πάνω σε πενθήμερη βάση (5 βρά-
δια).

Αιτήσεις μπορείτε να προμηθευτείτε είτε από τα Κεντρικά Γραφεία της ΠΑΣΥΔΥ είτε
από την ιστοσελίδα της ΠΑΣΥΔΥ στο www.pasydy.org. 

Αιτήσεις γίνονται δεκτές κατάλληλα συμπληρωμένες μέχρι τις 22 Μαρτίου 2019:
• Είτε δια χειρός στα Κεντρικά Γραφεία της ΠΑΣΥΔΥ, 
• Είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Δημοσθένη Σεβέρη 3, 1066 Λευκωσία, 
• Είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στο pasydy@pasydy.org,
• Είτε ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας μας www.pasydy.org.
• Αιτήσεις που θα σταλούν με τηλεομοιότυπο (fax) δεν θα γίνουν δεκτές.
Εάν υπάρξουν περισσότερες αιτήσεις από τα διαθέσιμα διαμερίσματα, θα διεξαχθεί κλή-

ρωση και ονομαστικός κατάλογος των συναδέλφων που θα κληρωθούν θα αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα μας www.pasydy.org στις 5 Απριλίου, 2019.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ & ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΑΣΥΔΥ

Έχουμε εξασφαλίσει ειδικές τιμές για 2 βράδια διαμονή σε ξενοδοχεία
Σε συνεργασία με την Coop Travel έχουμε οργανώσει εξορμήσεις στο εξωτερικό
Σερβία 5 Μέρες 14/07, 21/07, 28/07, 04/08, 11/08, 18/08, 25/08
Πολωνία 6 Μέρες 14/07, 21/07, 28/07, 04/08, 11/08, 18/08 
Ρουμανία 6 Μέρες 14/07, 21/07, 28/07, 04/08, 11/08, 18/08
Αθήνα – Σκιάθος – Σκόπελος – Αλόννησος – Βόλος – Πήλιο 7 Μέρες 16/07, 22/07,

05/08, 12/08
Μαγεία Μακεδονίας 7 Μέρες 15/07, 22/07, 05/08, 12/08
Προσκυνηματική Εκδρομή 6 Μέρες 15/06
Για πληροφορίες και κρατήσεις: Coop Travel 25855576 / 25875588
ΓΙΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Για πληροφορίες και κρατήσεις: Coop Travel 77771717I
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Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ. 13

Ημερομηνία εξέτασης αιτήσεων για συντάξεις / επιδόματα / βοηθήματα

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

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

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ:
• Εξετάζονται οι αιτήσεις όσων μισθωτών

τερματίστηκε η απασχόληση τους και η πε-
ρίοδος ανεργίας τους άρχισε στις
13/12/2018.

• Εξετάζονται οι περιπτώσεις όσων ήδη
λαμβάνουν επίδομα ανεργίας το οποίο
αφορά στην περίοδο ανεργίας Ιανουαρίου –
Φεβρουαρίου 2019.  

ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΩ ΠΛΕΟΝΑΣΜΟΥ:
Εξετάζονται οι αιτήσεις που είχαν υποβληθεί
Μάρτιο- Απρίλιο-Μάιο του 2018. Σημειώνε-
ται ότι, υπάρχει αριθμός αιτήσεων που έχουν
υποβληθεί πριν την πιο πάνω ημερομηνία για
τις οποίες όμως δεν μπορεί να ολοκληρωθεί
η εξέταση διότι οι εργοδότες δεν έχουν απο-
στείλει ακόμη τα στοιχεία που τους έχουν ζη-
τηθεί.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ: Εξετάζονται οι
παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 03/12/2018.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: Εξετάζονται
οι παραληφθείσες αιτήσεις Ιουλίου - Αυγού-
στου 2018, νοουμένου ότι έχουν σταλεί σε
Ιατρικό Συμβούλιο.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ: Εξετά-

ζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Μαΐου-
Ιουνίου 2018, νοουμένου ότι έχουν σταλεί σε
Ιατρικό Συμβούλιο.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ:
Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Αυ-
γούστου 2018.

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΜ-
ΒΟΥΛΙΟ: Εξετάζονται οι ιεραρχικές προ-
σφυγές Σεπτεμβρίου 2018.

ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ: Εξε-
τάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις των
οποίων οι αιτητές αποκτούν δικαίωμα Σε-
πτέμβριο του 2018.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ: Εξετάζονται
οι παραληφθείσες αιτήσεις των οποίων οι αι-
τητές αποκτούν δικαίωμα Δεκέμβριο του
2018.

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

σας/σα σύζυγος δε λάμβανε θεσμοθετημένη
σύνταξη εξετάζονται οι παραληφθείσες αι-
τήσεις Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2018. 

• Για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώ-
σας/σα σύζυγος λάμβανε θεσμοθετημένη
σύνταξη εξετάζονται οι παραληφθείσες αι-
τήσεις Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2018.

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

σας/σα λάμβανε σύνταξη χηρείας εξετάζον-
ται οι παραληφθείσες αιτήσεις Δεκεμβρίου
2018.

• Για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώ-

σας/σα λάμβανε θεσμοθετημένη σύνταξη,
δεν είχε σύζυγο και το αίτημα για βοήθημα
κηδείας προέρχεται από άλλο πρόσωπο που
ανέλαβε τα έξοδα της κηδείας, εξετάζονται
οι παραληφθείσες αιτήσεις Νοεμβρίου 2018.

• Για τις περιπτώσεις όπου ο αποβιώσας / η
αποβιώσασα λάμβανε κοινωνική σύνταξη
εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Ια-
νουαρίου 2019.

• Για άλλες περιπτώσεις (πχ. ο/η αποβιώ-
σας/σα ήταν/δεν ήταν συνταξιούχος και είχε
σύζυγο, ο/η αποβιώσας/σα δεν ήταν συντα-
ξιούχος και δεν είχε σύζυγο, ο/η αποβιώ-
σας/σα ήταν νεαρό άτομο, άγαμος/η, και η
αίτηση προέρχεται από τον γονέα ή από τα
αδέλφια του/της, ο/η αποβιώσας/σα ήταν
αγνοούμενος/η) εξετάζονται οι παραληφθεί-
σες αιτήσεις Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2018.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΡΦΑΝΙΑΣ: Εξετάζονται οι
παραληφθείσες αιτήσεις Οκτωβρίου - Δε-
κεμβρίου 2018.

ΒΟΗΘΗΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ: Εξετάζονται οι
παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 02/01/2019.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ:
• Για πρώτη πληρωμή εξετάζονται οι πα-

ραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 18/01/2019.
• Για συνεχόμενες πληρωμές εξετάζονται

αιτήσεις για τις οποίες έχουν προσκομιστεί
τα αναγκαία στοιχεία (πχ. δήλωση τοκετού)
που παραλήφθηκαν Ιανουάριο του 2019.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ: Εξετάζονται
οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 28/01/2019.

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

• Θεσμοθετημένη Σύνταξη: Εξετάζονται
οι αιτήσεις για τις οποίες έχουν παραληφθεί
απαντήσεις αναφορικά με στοιχεία, πιστο-
ποιητικά και ασφαλιστικούς λογαριασμούς
από άλλους φορείς, για αιτητές με ημερομη-
νία γεννήσεως το 1953–1955.

• Σύνταξη Ανικανότητας: Εξετάζονται οι
παραληφθείσες αιτήσεις Φεβρουαρίου του
2019.

• Σύνταξη Χηρείας: Εξετάζονται οι παρα-
ληφθείσες αιτήσεις Ιανουαρίου 2017 – Απρι-
λίου του 2017 για τις οποίες έχουν παραλη-
φθεί απαντήσεις αναφορικά με στοιχεία, 
πιστοποιητικά και ασφαλιστικούς λογαρια-
σμούς από άλλους φορείς.

• Επίδομα Ορφάνιας: Εξετάζονται οι πα-
ραληφθείσες αιτήσεις Σεπτεμβρίου του 2016
– Μαρτίου του 2017 για τις οποίες έχουν πα-
ραληφθεί απαντήσεις αναφορικά με στοι-
χεία, πιστοποιητικά και ασφαλιστικούς λο-
γαριασμούς από άλλους φορείς.

Ποινικές Υποθέσεις: Τον Δεκέμβριο του
2018 (τελευταία στοιχεία) εκκρεμούσαν 4159
ποινικές υποθέσεις εκ των οποίων οι 1718
αφορούν εργοδότες και οι 2441 αφορούν αυ-
τοτελώς εργαζόμενους. n

ΗΥπηρεσία Επιθεωρήσεων του
Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο πλαί-

σιο της προσπάθειας καταπολέμησης της
αδήλωτης εργασίας, ενημερώνει ότι κατά
τον μήνα Μάρτιο θα πραγματοποιούνται
στοχευμένες επιθεωρήσεις σε παγκύπρια
βάση σε εταιρείες καθαρισμού.

Σκοπός της εκστρατείας είναι η ευαισθη-
τοποίηση όλων των εμπλεκομένων στην εν
λόγω οικονομική δραστηριότητα σε ό,τι
αφορά τις συνέπειες από την αδήλωτη εργα-
σία και τη μη συμμόρφωση με τις πρόνοιες
της σχετικής Νομοθεσίας. 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες
της σχετικής Νομοθεσίας, σε περίπτωση εν-
τοπισμού αδήλωτου ατόμου στο Ταμείο Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων, εκδίδεται διοικητικό
πρόστιμο ύψους €500 πολλαπλασιαζόμενο

επί έξι μήνες, εκτός αν αποδειχθεί από τη
πλευρά του εργοδότη ότι η περίοδος παρα-
βίασης ήταν μικρότερη. Σε περίπτωση που
αποδειχθεί ότι η περίοδος παραβίασης ήταν
μεγαλύτερη, το πρόστιμο πολλαπλασιάζεται
επί τους πραγματικούς μήνες.

Διευκρινίζεται ότι, κατά τη διάρκεια της
επιθεώρησης πέραν των σημείων στα οποία
εστιάζεται η εκστρατεία θα ελέγχονται και οι
πρόνοιες άλλων Νομοθεσιών για τις οποίες
αρμόδια Αρχή είναι το Υπουργείο Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (κα-
τώτατος μισθός, ώρες εργασίας κλπ).

Υπενθυμίζεται ότι στην παγκύπρια τηλε-
φωνική γραμμή 77778577 γίνονται δεκτές
ανώνυμες/επώνυμες καταγγελίες/πληροφο-
ρίες σε σχέση με αδήλωτη εργασία. Περισ-
σότερες πληροφορίες στο τηλ. 22806200 ή
στην ιστοσελίδα aapostolou@dlr.mlsi.gov.cy.

Επιθεωρήσεις από την Υπηρεσία 
για καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας

Το Υπουργείο Εξωτερικών, στο πλαί-
σιο της πολιτικής για συνεχή διεύ-
ρυνση της αμφίδρομης επικοινωνίας

με τους πολίτες, ανακοινώνει ότι η έκθεση
φωτογραφίας με τίτλο: «Το Υπουργείο Εξω-
τερικών διά μέσου των ετών» θα είναι ανοι-
κτή για το κοινό κάθε Τετάρτη (εκτός δημο-
σίων αργιών), από τις 11 π.μ. μέχρι τις 2 μ.μ.,
για την περίοδο 20 Μαρτίου μέχρι και 19
Ιουνίου 2019.

Ο περιορισμός του ωραρίου είναι ,δυστυ-
χώς, αναγκαίος λόγω του ότι η έκθεση είναι
εγκατεστημένη σε πολυδύναμο χώρο εντός
του Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος χρη-
σιμοποιείται καθημερινά για υπηρεσιακούς
σκοπούς και εκδηλώσεις.

Πέραν των πιο πάνω, ειδικές διευθετήσεις
θα γίνονται για επισκέψεις από οργανωμένα
σύνολα και ομάδες, κατόπιν πρότερης επι-

κοινωνίας με το Τμήμα Επικοινωνίας και Δη-
μόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτε-
ρικών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε
να αποτείνεστε τηλεφωνικώς στον αριθμό
22651299 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου στη διεύθυνση comunit@mfa.gov.cy.

Η έκθεση φωτογραφίας «Το Υπουργείο
Εξωτερικών διά μέσου των ετών» αποτυπώ-
νει με τη βοήθεια 500 και πλέον φωτογρα-
φιών αρχείου τη δράση και το έργο του
Υπουργείου Εξωτερικών από την Ανεξαρτη-
σία μέχρι και το τέλος του 2017, με τη μορφή
ενός χρονολογίου που είναι συνδεδεμένο με
τις κυριότερες στιγμές στην ιστορία της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας. Τα κείμενα της έκθε-
σης, που εγκαινιάστηκε στις 26 Φεβρουα-
ρίου 2019 από τον Πρόεδρο της Δημοκρα-
τίας κ. Νίκο Αναστασιάδη. n

Επίσκεψη στην Έκθεση Φωτογραφίας
Υπουργείου Εξωτερικών
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Συμπληρώθηκε και η 2η αγωνιστική (24η) των πλέι-
οφ και ο  Πρωταθλητής ΑΠΟΕΛ δεν κατάφερε να μπει
με το δεξί! Αυτή τη φορά στραβοπάτησε μέσα στο

ΓΣΠ από την ΑΕΚ (0-0), το εκμεταλλεύτηκε με τον καλύ-
τερο τρόπο ο Απόλλωνας που κέρδισε την συμπολίτισσά του
ΑΕΛ με 3-0 και πήρε την πρώτη θέση στο βαθμολογικό πί-
νακα με 53 βαθμούς, αφήνοντας πίσω του τους γαλαζοκί-
τρινους με 51 βαθμούς. Έτσι το σκηνικό διαμορφώθηκε, μετά
και τη νέα ήττα της ΑΕΛ, κούρσα για δύο άλογα για την κα-
τάκτηση του τίτλου 2018-2019.

Με τον ένα βαθμό που πήρε η ΑΕΚ, έφτασε τους 43 βαθ-
μούς, δύο πιο πίσω από την ΑΕΛ και διεκδικεί με αξιώσεις
την 3η προνομιούχα θέση που οδηγεί απευθείας στο Γιου-
ρόπα Λιγκ.

Έτσι βλέπουμε δύο ομάδες, Απόλλων και ΑΠΟΕΛ, να
διεκδικούν μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος τον τίτλο και
δύο άλλες ομάδες, ΑΕΛ και ΑΕΚ να διεκδικούν την 3η προ-
νομιούχα θέση για Ευρώπη.

Φυσικά υπό κάποιες προϋποθέσεις και η 4η θέση μπορεί
να οδηγήσει στην Ευρώπη. Αν η Ένωση Παραλιμνίου, που
αυτή τη στιγμή είναι στα ημιτελικά του Κυπέλλου, αποκλει-
στεί, τότε η 4η θέση είναι προνομιούχα. Αν όμως κερδίσει τον
ΑΠΟΕΛ και στη συνέχεια στον τελικό κατακτήσει το Κύ-
πελλο, τότε δεν θα υπάρχει η προνομιούχα 4η θέση και η
ομάδα του Παραλιμνίου θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στο
Γιουρόπα Λιγκ. 

Η ΑΕΛ έχει δύο ευκαιρίες για το Γιουρόπα Λιγκ. Μια μέσω
του πρωταθλήματος και η άλλη μέσω του Κυπέλλου. Στον
ημιτελικό θα αντιμετωπίσει τον Απόλλωνα.

Άλλες δύο ομάδες, η Νέα Σαλαμίνα και η Ομόνοια, που
στο μεταξύ τους παιχνίδι
συμβιβάστηκαν στη λευκή
ισοπαλία (0-0), δεν έχουν
ελπίδες για Ευρώπη και
έμεινε μόνο και μαθηματικά
να χάσουν το …τρένο. Οι
δύο αυτές ομάδες, ουσια-
στικά θα αγωνίζονται για το
γόητρο και θα έχουν το δικό
τους ρυθμιστικό ρόλο στους
αγώνες των πλέι-οφ.

Στον Β΄ όμιλο και μετά
την ήττα του Ερμή από την
Αλκή (2-1), η ομάδα της
Αραδίππου έχει μειώσει στο
ελάχιστο τις ελπίδες της για
παραμονή στην Κατηγορία.
Όλα όμως είναι ανοικτά για
τη δεύτερη ομάδα του θα
ακολουθήσει τον Ερμή στην
Β΄ Κατηγορία.

Η μόνη ομάδα που νοι-
ώθει προς το παρόν σιγουριά είναι η Ανόρθωση με τους 29
βαθμούς στο ενεργητικό της. Από κει και κάτω θα γίνει με-
γάλη μάχη για την παραμονή τους στην Κατηγορία από τέσ-
σερις ομάδες. Συγκεκριμένα, η Δόξα με 21 βαθμούς, έφερε
λευκή ισοπαλία (0-0) με την Πάφο, έπεσε για πρώτη φορά
στην 5η θέση με 21 βαθμούς, όσους έχει και η Ένωση που
εξήλθε ισόπαλη (1-1) με την Ανόρθωση (7η). Ένα σκαλοπάτι
πιο πάνω πέρασε η Πάφος με 22 βαθμούς, ενώ η  ‘Αθάνατη’
με το τρίποντο επί του Ερμή, πέρασε για πρώτη φορά στην
8η θέση με 23 βαθμούς. Στην τελευταία θέση εξακολουθεί να
είναι ο Ερμής με 13 βαθμούς.
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Ενώπιος – Ενωπίων, το μεγάλο ντέρμπι του τίτλου θα διε-
ξαχθεί την Κυριακή στο Τσίρειο, μεταξύ του Απόλλωνα και
του ΑΠΟΕΛ. Μια μάχη που ίσως κρίνει πολλά ή ίσως θα
έχουμε ανακατάταξη και αλλαγή σκυτάλης στην κορυφή.

Αν ο Απόλλωνας κερδίσει θα πάει στο +5, αν χάσει στο 
-1 και με ισοπαλία στο +2 από τον ΑΠΟΕΛ. Οι γαλαζοκί-
τρινοι της Λευκωσίας γνωρίζουν τι θα συμβεί αν χάσουν και
μόνο η νίκη είναι στο μυαλό τους… Φυσικά υπάρχουν πολλά
παιχνίδια ακόμα για τον νικητή του ντέρμπι, μέχρι το τέλος

στο κυνήγι του τίτλου. Εκείνος
όμως που στο συγκεκριμένο παι-
χνίδι ντέρμπι πάρει τον βαθμό ή
τους βαθμούς, θα είναι και ο νέος
πρωταθλητής για το 2018-2019,
πριν φθάσουμε στο μεταξύ τους
παιχνίδι, στο ΓΣΠ αυτή τη φορά.
Όμως μπάλα είναι και δεν υπάρ-
χει τίποτα το δεδομένο και όλα
θα κριθούν στον αγωνιστικό
χώρο. Η Νέα Σαλαμίνα θα φιλο-
ξενήσει την ΑΕΚ στο ‘Αμμόχω-
στος’ και η Ομόνοια την ΑΕΛ στο ΓΣΠ.

Δύο παιχνίδια ανοικτά χωρίς το μεγάλο φαβορί και ανα-
μένεται να παίξουν χωρίς το μεγάλο άγχος…
Β΄ ΟΜΙΛΟΣ

Στον Β΄ Όμιλο ξεχωρίζει το παιχνίδι μεταξύ της Αλκής και
της Δόξας και το αποτέλεσμά του θα έχει πολλούς αποδέ-
κτες είτε θετικά, είτε αρνητικά από τις άλλες ομάδες που κιν-
δυνεύουν με υποβιβασμό.

Με νίκη η ομάδα της Ορόκλινης, όχι μόνο θα αφήσει πίσω
της την προσφυγική ομάδα στο +5, αλλά θα κάνει και το πιο
αποφασιστικό βήμα για παραμονή στην Κατηγορία. Η Δόξα
εκεί που στόχευε για πρώτη εξάδα και μπορούσε, αφού στο
Α΄ γύρο ήταν εκεί ή πολύ κοντά, τώρα παλεύει την παρα-
μονή της…

Ο Ερμής θα φιλοξενήσει την Ένωση Παραλιμνίου και το
φαβορί είναι οι φιλοξενούμενοι. Τέλος η Πάφος θα έχει για
αντίπαλό της την Ανόρθωση και εύκολα ή δύσκολα θα πάρει
το τρίποντο για να ελπίζει στη συνέχεια.
Κόλλησαν στο 0-0

ΑΠΟΕΛ και ΑΕΚ κόλλησαν στο 0-0, στο μεγάλο ντέρμπι
της αγωνιστικής. Το παιχνίδι δεν είχε πάρα πολλές φάσεις,
αλλά οποιαδήποτε από τις δύο ομάδες θα μπορούσε να πε-
τύχει ένα γκολ και να πάρει το τρίποντο. Οι γηπεδούχοι
είχαν σαφώς περισσότερες επικίνδυνες φάσεις αλλά δεν
είχαν την ουσία στην τελική πάσα.
Τριάρα και κορυφή για δώρο

Καλύτερο δώρο δεν θα μπορούσε να δεχθεί ο Σωφρόνης
Αυγουστής. Το Σάββατο γιόρταζε τα γενέθλια του και οι πο-
δοσφαιριστές του Απόλλωνα νίκησαν την ΑΕΛ με 3-0, αφιε-
ρώνοντας τη νίκη στο προπονητή τους, μία εβδομάδα πριν
από το ντέρμπι κορυφής με τον ΑΠΟΕΛ.
Έχασαν κάθε ελπίδα

Στο ‘άγονο’ 0-0 έμειναν Ομόνοια και Νέα Σαλαμίνα στο
ΓΣΠ, αποτέλεσμα φυσικά που περιορίζει πλέον τις πιθανό-
τητες και των δύο ομάδων να προλάβουν την 4η θέση που
ίσως οδηγήσει στην Ευρώπη. Δύο αγώνες στα πλέι-οφ, η Νέα
Σαλαμίνα πήρε βαθμούς, (ΑΠΟΕΛ και Ομόνοια), ενώ οι
πράσινοι μόνο έναν (ήττα από Απόλλωνα και ‘Χ’ με Ν. Σα-
λαμίνα).
ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Κούρσα για δύο Ολυμπιακού και Άχνας

Ο Ολυμπιακός Λευκωσίας και ο Εθνικός Άχνας είναι οι
δύο ομάδες που οδηγούν την κούρσα προς τον τίτλο. Η
ομάδα της Λευκωσίας συνέτριψε την Ομόνοια Αραδίππου
με 4-1 και έπιασε τους 54 βαθμούς και εξακολουθεί μόνη να
είναι στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Ακολουθεί η
ομάδα της Άχνας με 50 βαθμούς, που κέρδισε εκτός έδρας
την Καρμιώτισσα με 2-1.

Χάνουν έδαφος στην προσπάθεια τους για άνοδο στη Α΄
Κατηγορία Οθέλλος και Άρης. Οι δύο ομάδες εξήλθαν ισό-
παλες 2-2 στο ντέρμπι της 23ης αγωνιστικής της Β΄ Κατηγο-
ρίας κι είδαν τη διαφορά τους από τη δεύτερη θέση να αυ-
ξάνεται, αφού ο Εθνικός πήρε το σπουδαίο τρίποντο επί της
Καρμιώτισσας.

Έτσι η ομάδα της Αθηένου, με τον ένα βαθμό που πήρε,
έφτασε τους 44 κι έμεινε στο -6 από το δεύτερο Εθνικό, ενώ
η ‘Ελαφρά Ταξιαρχία’ βρίσκεται στους 47 και στο -3 από τους
Αχνιώτες.

Από κει και πέρα η Αγία Νάπα πήρε σπουδαίας σημασίας
νίκη με 5-1 επί του Διγενή Ορόκλινης κι έφτασε τους 32 βαθ-
μούς κάνοντας αποφασιστικό βήμα για τη σωτηρία, ενώ

σπουδαία νίκη στην προσπάθεια του για παραμονή πήρε και
ο Ακρίτας Χλώρακας ο οποίος επικράτησε με 1-0 της ΜΕΑΠ
Π. Χωριού και βρήκε από τη ζώνη του υποβιβασμού. Αντί-
θετα τα αισθήματα για την ΜΕΑΠ που παρέμεινε καθηλω-
μένη στην 15η θέση με 17 βαθμούς.

Νίκη οξυγόνο για την προσφυγική ομάδα της ΠΑΕΕΚ Κε-
ρύνειας που κέρδισε τον Ονήσιλλο Σωτήρας με 2-1 και
έπιασε τους 21 βαθμούς και την 14η θέση στη βαθμολογία,
παραμένοντας ζωντανή στην προσπάθεια της να αποφύγει
τον υποβιβασμό… Το ΘΟΪ Λακατάμιας και η ΑΕΖ Ζακακίου
εξήλθαν ισόπαλοι 1-1, όπως και ο αγώνας του ΑΣΙΛ Λύσης
και Αναγέννησης Δερύνειας.
Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Η Ξυλοτύμπου πλησίασε στην κορυφή

Η Ξυλοτύμπου νίκησε με 2-1 την Ελπίδα Αστρομερίτη και
πλησίασε στον ένα βαθμό τον Διγενή Μόρφου, ο οποίος
στραβοπάτησε με το 2-2 με την ΕΝΥ Διγενή Ύψωνα. Οι
Μορφίτες εξακολουθούν να είναι στην κορυφή με 48 βαθ-
μούς και ακολουθεί η Ξυλοτύμπου με 47 βαθμούς. Στην 3η

θέση είναι η Ομόνοια Ψευδά.
Προβάδισμα για την εξασφάλιση της 4ης θέσης απέκτησε η

ΕΝΑΔ Π. Χρυσοχούς με τη νίκη της με 2-0 απέναντι στον
Αχυρώνα και έπιασε τους 39 βαθμούς. Σημαντικό διπλό ση-
μείωσε η Ολυμπιάδα Λυμπιών, επί του Π.Ο. Ορμήδειας 1-2
και πήρε βαθμολογική ανάσα από τις θέσεις του υποβιβα-
σμού. Ο Χαλκάνορας κέρδισε τον Εθνικό Λατσιών με 1-0, η
ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου την Πέγεια 4-0 και ο Κούρρης εκτός την
Αμαθούς με 1-3.
ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Παράταση στη στέψη

Η πρωτοπόρος στο βαθμολογικό πίνακα ομάδα του Ηρα-
κλή Γερολάκκου ηττήθηκε από τον ΑΤΛΑ Αγλαντζιάς με 
1-0 και η … πέψη μεταφέρεται για την 25η αγωνιστική. Η
προσφυγική ομάδα έχει 50 βαθμούς. Για τους Αγλαντζιώτες
ήταν η πιο γλυκιά νίκη στο πρωτάθλημα, αφού ήταν τρί-
ποντο παραμονής στην Κατηγορία. Διπλό παραμονής πέ-
τυχε και η Δόξα Παλιομετόχου έναντι του Ροτσίδη Μάμμαρι
και μάλιστα εκτός έδρας με 2-1, ενώ αντίθετα τα αισθήματα
για την ομάδα του Μάμμαρι που η ήττα σχεδόν ήταν υποβι-
βασμός στο Αγροτικό. Απομένουν δύο αγωνιστικές  για να
προλάβει το τρένο και να αυτοκτονήσουν ο ΑΤΛΑΣ και η
Δόξα που τον περνούν 6 και 4 βαθμούς αντίστοιχα.
Κινδυνεύει η 14η θέση της Ελλάδας από την Κροατία

Η Ελλάδα κινδυνεύει να χάσει την 14η θέση στην κατά-
ταξη της ΟΥΕΦΑ από την Κροατία, μετά τη νίκη (1-0) της
Ντιναμό Ζάγκρεμπ επί της Μπενφίκας για το Γιουρόπα Λιγκ.
Αν προκριθεί η ομάδα της Κροατίας, τότε η Ελλάδα θα τερ-
ματίσει στην 15η θέση της ΟΥΕΦΑ για δεύτερη σερί σεζόν.
Να σημειωθεί ότι η 13η και 14η θέση, στο τέλος της περιόδου,
θα παρουσιάσει τον πρωταθλητή στον 3ο προκριματικό γύρο
του Τσιάμπιονς Λιγκ και τη σεζόν 2020 - 21, με τον δευτε-
ραθλητή στο 2ο προκριματικό του Τσάμπιονς Λιγκ, τον Κυ-
πελλούχο στον 3ο προκριματικό του Γιουρόπα Λιγκ και τον
3ο – 4ο της βαθμολογίας στον 2ο προκριματικό του Γιουρόπα
Λιγκ.

Αντίθετα, η 15η θέση φέρνει τον πρωταθλητή έναν γύρο
πίσω στο Τσάμπιονς Λιγκ (χωρίς άλλες αλλαγές), ενώ η 16η

και η 17η στερεί από την Ελλάδα το δεύτερο εισιτήριο για το
Τσάμπιονς Λιγκ. Η 11η και 12η θέση θα έχει τον πρωταθλητή
στο δεύτερο προκριματικό γύρο, τον Κυπελλούχο απευθείας
στους ομίλους του Γιουρόπα Λιγκ, τον τρίτο του πρωταθλή-
ματος στον τρίτο προκριματικό του Γιουρόπα Λιγκ και τον
τέταρτο του πρωταθλήματος στον δεύτερο προκριματικό
γύρο.
ΚΥΠΕΛΛΟ
Απόλλωνας – ΑΕΛ και ΑΠΟΕΛ – ΕΝΩΣΗ τα ζευγάρια

Λεμεσιανό ντέρμπι ανέδειξε η κλήρωση του Κυπέλλου που
πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή στο ΓΣΠ.
Απόλλωνας – ΑΕΛ και το άλλο ζευγάρι είναι ο ΑΠΟΕΛ και
η Ένωση. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις 3 και 17 Απριλίου,
ενώ ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί στις 22 Μαΐου. Η γενική
είσοδος ορίστηκε στα 15 ευρώ, το μαθητικό στα 10 και το
παιδικό στο 1 ευρώ. n

Ενώπιος – Ενωπίων. Απόλλωνας – ΑΠΟΕΛ στο ντέρμπι κορυφής
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Tι είπαν... Tι έγραψαν
Η Βρετανία δεν επιθυμεί να διατηρήσει το

δικαίωμα της εγγυήτριας δύναμης. 

Νίκος Αναστασιάδης,

Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

To Brexit δεν αποτελεί τροχοπέδη για επα-

νέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό.

Νίκος Χριστοδουλίδης,

Υπουργός Εξωτερικών.

Το ισραηλινό ναυτικό θα προστατεύει τον

East Med.

Μπέντζαμιν Νεντανιάχου,

Πρωθυπουργός του Ισραήλ.

Οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία

δεν πρέπει να γίνουν αυτοσκοπός.

Τζουζέπε Κόντε, 

Πρωθυπουργός της Ιταλίας.

Η Τουρκία δεν θα υποχωρήσει ποτέ από την
συμφωνία εξαγοράς των S-400 και αν χρει-
αστεί θα εξετάσει και την αγορά συστημά-
των S-500.
Ταγίπ Ερντογάν,
Πρωθυπουργός της Τουρκίας.

Αν η συμφωνία απορριφθεί, μπορεί να μην

φύγουμε ποτέ από την Ε.Ε. 

Τερέζα Μέι, 

Πρωθυπουργός της Βρετανίας.

Η αποχώρηση της Βρετανίας από την ΕΕ
μπορεί να καθυστερήσει το πολύ για λίγες
εβδομάδες.
Αντόνιο Ταγιάνι,
Πρόεδρος Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Ενόψει των ευρωεκλογών είναι σημαντικό
να παρουσιάζουν τις ιδέες τους οι φιλοευ-
ρωπαϊκές δυνάμεις.
Άνγκελα Μέρκελ, 
Καγκελάριος της Γερμανίας.

μοιράζει εκατομμύρια
βοηθά τον τόπο μας

Tο Kρατικό Λαχείο

Αποτελέσματα κλήρωσης στη σελ. 13

9ος ετήσιος χορός Χορευτικών Ομάδων 
ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. Λεμεσού

Προδιαγεγραμμένη
ήταν η επιτυχία του
9ου ετήσιου χορού

των χορευτικών ομάδων της
ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ στις 16 Φε-
βρουαρίου 2019 στο Ξενο-
δοχείο «ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ».
Καθοριστικό για την τερά-
στια επιτυχία της εκδήλωσης
ήταν το γεγονός ότι τα εισι-
τήρια εξαντλήθηκαν τρεις
μέρες προηγουμένως.

Το Τμήματικό Συμβούλιο
ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ εκπροσωπήθηκε
από τους συναδέλφους Αθη-
νάκη Αντωνίου και Χρήστο
Ιωάννου.

Το αποκορύφωμα της εκ-
δήλωσης ήταν η απονομή
ευχαριστήριας αναμνηστι-
κής πλακέτας στις χορευτι-
κές ομάδες της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ
Λεμεσού, από τον Αντικαρ-
κινικό Σύνδεσμο Κύπρου
την οποία επέδωσε ο κ. Μι-
χάλης Χριστοφίδης πρό-
εδρος του Αντικαρκινικού
στην επαρχία Λεμεσού.

Εκατό μέλη των χορευτι-
κών ομάδων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ Λε-
μεσού παρουσίασαν χορούς
με την καθοδήγηση του χο-
ροδιδασκάλου Κούλλη Βα-
σιλείου. Τους χορευτές συ-
νόδευσε πενταμελής ορχή-
στρα και στο τραγούδι η Αθηνά Τρύφωνος μέλος των
χορευτικών ομάδων.

Στην κατάμεστη αίθουσα του ξενοδοχείου Ποσειδώνια οι

χορευτές μαζί με συγγενείς και φίλους έστησαν ένα ανεπα-
νάληπτο γλέντι απολαμβάνοντας τα υπέροχα εδέσματα του
ξενοδοχείου, με συνοδεία διασκεδαστικής μουσικής και
χορού. n

Η συνεργασία και συστράτευση όλων των φορέων
θα οδηγήσει στην απασχόληση των ανέργων

Σε χαιρετισμό της στην Έκθεση Εργασίας διοργανώ-
θηκε στις 2 Μαρτίου από το Πανεπιστήμιο Λευκω-
σίας, η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών

Ασφαλίσεων κ. Ζέτας Αιμιλιανίδου, εξέφρασε την προσδο-
κία όπως η πρωτοβουλία συμβάλει, ουσιαστικά, στην αντι-
μετώπιση της ανεργίας και θα αποτελέσει το συνδετικό
κρίκο μεταξύ εργοδοτών που επιθυμούν να προσλάβουν
προσωπικό και ατόμων που αναζητούν εργασία διευρύνον-
τας και τις δυνατότητες άμεσης ενημέρωσης και επικοινω-
νίας των ενδιαφερόμενων μερών.

Η Υπουργός ανάφερε ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλή-
ματα της Ευρώπης τα τελευταία χρόνια είναι η επαναφορά
της οικονομικής ανάπτυξης και η μείωση της ανεργίας μέσω
της προώθησης διάφορων μέτρων, όπως είναι η ενίσχυση της
διασύνδεσης των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με την αγορά
εργασίας, η στήριξη της επιχειρηματικότητας, της ερευνητι-
κής καινοτομίας και η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου
νεανικής καινοτομίας /επιχειρηματικότητας.

Πρόσθεσε η κ. Αιμιλιανίδου ότι οι επενδύσεις στην καινο-
τομία, την ευρεσιτεχνία, την έρευνα, τη διαρκή κατάρτιση
και την προώθηση της επιχειρηματικότητας θα συμβάλουν
ουσιαστικά στην αξιοποίηση της δημιουργικότητας και των
σύγχρονων και συσσωρευμένων γνώσεων που κατέχουν οι
νέοι μας και, γενικότερα, ένα μεγάλο μέρος του εργατικού
δυναμικού της χώρας μας. αναφέρθηκε επίσης στις εντατικές

προσπάθειές του για αποτελεσματική αντιμετώπιση του
προβλήματος της ανεργίας τόσο των νέων όσο και άλλων
ευάλωτων ομάδων του εργατικού δυναμικού, μέσω της προ-
ώθησης ενεργητικών μέτρων πολιτικής απασχόλησης και κα-
τάρτισης, παρόλο που το ποσοστό ανεργίας παρουσιάζει συ-
νεχή καθοδική τάση  φθάνοντας στο 8,6% κατά τους εννέα
πρώτους μήνες του 2018.

Ανάφερε ακόμη η Υπουργός ότι με τα ενεργά μέτρα πολι-
τικής απασχόλησης που προσφέρει το Υπουργείο Εργασίας,
καταβάλλεται  προσπάθεια για ενημέρωση των νέων, για 
ευκαιρίες που προσφέρει η Ευρώπη σχετικά με την εκπαί-
δευση και την απασχόλησή τους με στόχο να δοθούν στους
νέους τα απαραίτητα εφόδια και η έμπνευση να διερευνή-
σουν όλες τις πιθανότητες που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση,
στα πλαίσια των δραστηριοτήτων των διαφόρων ευρω-
παϊκών προγραμμάτων και δικτύων, έτσι ώστε να μάθουν πε-
ρισσότερα σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τις ευκαιρίες
της κινητικότητας στην εργασία και την μάθηση εντός 
της ΕΕ.

Οι περισσότερες νέες θέσεις εργασίας που αναμένεται να
δημιουργηθούν μέχρι το 2025 στο σύνολο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης θα αφορούν τον επιχειρηματικό και χρηματοοικο-
νομικό κλάδο, τους τομείς της διανομής και των μεταφορών,
καθώς και στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας και της
κοινωνικής πρόνοιας. n


