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ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ

Αγαπάς την Κύπρο;

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

Γεν. Εισαγγελέας: Καμία δήλωση ενόσω εκκρεμούν οι εφέσεις 

Με  την ανακοίνωση των αποφάσεων του Διοικη-
τικού Δικαστηρίου με τις οποίες κρίθηκαν ως αντι-
συνταγματικές οι διατάξεις που αποτέλεσαν τη δι-

καιοδοτική βάση για τον περιορισμό της μισθοδοσίας και
των συντάξεων των κρατικών υπαλλήλων, οι Εργοδοτικές
Οργανώσεις  σε πλήρη συντονισμό με το Υπουργείο Οικο-
νομικών, απροκάλυπτα και προκλητικά με κάθε ευκαιρία
στέλλουν προς κάθε κατεύθυνση το μήνυμα ότι δεν θα επι-
τρέψουν την εφαρμογή των αποφάσεων.  Μεταξύ άλλων έγι-
ναν οι ακόλουθες δηλώσεις:
Δηλώσεις Υπουργού Οικονομικών

• Θα στηθούν μπλόκα για εξουδετέρωση της απόφασης.
• Θα τροποποιηθεί το περιβόητο Άρθρο 23 του Συντάγ-

ματος.  
• Οι δικαστικές αποφάσεις αποτελούν το μεγαλύτερο δη-

μοσιονομικό κίνδυνο που μπορεί να κλονίσει τη δημοσιονο-
μική σταθερότητα.

• Το κόστος για τα κρατικά ταμεία μπορεί να ανέλθει στα
€3 δις.
Δηλώσεις ΟΕΒ

• Η απόφαση του δικαστηρίου δημιούργησε εφιαλτικά δε-
δομένα. 

• Αν επιβεβαιωθεί η απόφαση του Διοικητικού Δικαστη-
ρίου  θα οργώσουμε τον τόπο για να τροποποιηθεί το Σύν-
ταγμα.

Οι πιο πάνω δηλώσεις πέραν του ότι συγκρούονται με το
Άρθρο 30 (2) του Συντάγματος που διασφαλίζει το δικαίωμα
για δίκαιη δίκη, είναι και παραπλανητικές.  Το Άρθρο 30 (2)
του Συντάγματος που αντιστοιχεί με το Άρθρο 6 (1) της Ευ-

ρωπαϊκής Σύμβασης για την
προάσπιση των Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και Θεμελιω-
δών  Ελευθεριών, συνιστά
θεμελιώδη πτυχή και έκ-
φραση της αρχής του κρά-
τους δικαίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για
την παρεμπόδιση δικαστών
κλπ. και την παρέμβαση σε
δικαστική διαδικασία το
Άρθρο 122 του Ποινικού Κώ-
δικα προνοεί τα ακόλουθα:

«122. Όποιος προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη-
(α) προορισμένη ή η οποία είναι ενδεχόμενο να αποτρέ-

ψει κάποιο πρόσωπο από το να ενεργήσει με οποιαδήποτε
δικαστική ιδιότητα ή με οποιοδήποτε τρόπο ως συνήγο-
ρος, μάρτυρας ή διάδικος σε δικαστική διαδικασία

(β) προορισμένη ή η οποία είναι ενδεχόμενο να παρεμ-
ποδίσει ή με οποιοδήποτε τρόπο να επηρεάσει οποιαδή-
ποτε δικαστική διαδικασία ή οποιαδήποτε αστυνομική
έρευνα που διεξάγεται με σκοπό έναρξης δικαστικής δια-
δικασίας ή έρευνα που διεξάγεται με βάση τις διατάξεις
οποιουδήποτε νόμου,

είναι ένοχος πλημμελήματος και υπόκειται σε φυλάκιση
τριών χρόνων.»

Τονίζεται περαιτέρω ότι το Άρθρο 30 (2) του Συντάγμα-
τος περιλαμβάνεται στο ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΘΕΜΕ-
ΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ και ως εκ
τούτου έχει εφαρμογή  το  Άρθρο 35 του Συντάγματος  που
προνοεί τα ακόλουθα:  «Αι νομοθετικαί, εκτελεστικαί και
δικαστικαί αρχαί της Δημοκρατίας υποχρεούνται να δια-
σφαλίζωσι την αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων
του παρόντος μέρους, εκάστη εντός των ορίων της αρμο-

διότητος  αυτής.» 
Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο Γενικός Εισαγγελέας της

Δημοκρατίας τόνισε τα ακόλουθα:
«Εκκρεμούσης της εκδίκασης των εφέσεων των πρωτόδικων

αποφάσεων αναφορικά με τις αποκοπές των μισθών και συν-
τάξεων στο δημόσιο τομέα, δεν επιτρέπεται να γίνονται δη-
μόσιες δηλώσεις, οι οποίες δυνατόν να θεωρηθούν ότι επηρε-
άζουν την έκβαση των υποθέσεων ή ασκούν πίεση επί του
Δικαστηρίου.»

Η πιο πάνω δήλωση του   Γενικού Εισαγγελέα της Δημο-
κρατίας είναι αυτονόητη και στέλλει τα κατάλληλα μηνύ-
ματα.  Εξάλλου είναι και ο πλέον αρμόδιος να αξιολογήσει τα
όσα λέγονται και γράφονται  για το υπό αναφορά θέμα.  Η
δική μας πλευρά θα σεβαστεί απόλυτα τις υποδείξεις του Γε-
νικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.  Άλλωστε από δικής μας
πλευράς η μόνη δήλωση που έγινε και μάλιστα κατ’ επανά-
ληψη  ήταν ότι θα δεχθούμε με σεβασμό την όποια ετυμη-
γορία της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Άραγε χρειάζεται να υπενθυμίσουμε στον κ. Γεωργιάδη τη
νενομισμένη διαβεβαίωση που έδωσε ενώπιον του Προέδρου
της Δημοκρατίας,  κατά την ανάληψη των καθηκόντων του
ως Υπουργού Οικονομικών, για πίστη και σεβασμό στο Σύν-
ταγμα και τους Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας;  

Τέλος  όπως αναφέρεται ανωτέρω οι δηλώσεις του κ. Γε-
ωργιάδη όσον αφορά το κόστος για τα κρατικά ταμεία είναι
παραπλανητικές.  Εξ όσων γνωρίζουμε με βάση τις εκθέσεις
των λειτουργών του Υπουργείου Οικονομικών και του Γενι-
κού Λογιστηρίου, σε περίπτωση που το σεβαστό Εφετείο επι-
κυρώσει τις πρωτόδικες αποφάσεις το Κράτος θα υποχρεω-
θεί να επιστρέψει μόνο €40 εκατ., από τα €3 δις. που
παράνομα  κατακρατήθηκαν από τους μισθούς και τις συν-
τάξεις των κρατικών υπαλλήλων και συνταξιούχων.  Μάλι-
στα καταρχάς ο ίδιος ο Υπουργός χαρακτήρισε την κατά-
σταση ως απόλυτα διαχειρίσιμη. n

Σημαντικά ευρήματα που εμπλου-
τίζουν τις γνώσεις μας για ιστορι-
κές και προϊστορικές περιόδους της
πατρίδας μας έφεραν στο φως ανα-
σκαφικές αποστολές.  σελ. 12

Σημαντικά ευρήματα σε ανασκαφές

Σε άρθρο του στο Αθηναϊκό ΒΗΜΑ ο Αν-
τώνης Καρακούσης αναφέρεται στις μαθη-
τικές κινητοποιήσεις για το κλίμα και τονί-
ζει ότι αυτές καταδεικνύουν ότι η απειλή
της κλιματικής αλλαγής ευαισθητοποιεί
τους πάντες.   σελ. 3

Η κατάρρευση της Thomas Cook
άφησε 600.000 ταξιδιώτες σε διά-
φορες χώρες σε εκκρεμότητα και
είναι διεθνείς οι αντιδράσεις και κι-
νητοποιήσεις για διαχείριση των
αρνητικών επιπτώσεων. σελ. 11

Αντιδράσεις για την κατάρρευση Thomas Cook

Το Παγκόσμιο Νεανικό Κίνημα FFF 

Του Γλαύκου Χατζηπέτρου,
ΓΓ της ΠΑΣΥΔΥ
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Aπό την Eπίσημη Eφημερίδα

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
Ο Ανδρέας Καμαρλίγγου, Τεχνικός Μηχα-

νικός, 1ης Τάξης, Υπουργείο Άμυνας, προ-
άγεται στη θέση Ανώτερου Τεχνικού Μηχα-
νικού, από την 1η Αυγούστου 2019.

Ο Παύλος Παπαδόπουλος, Ανώτερος Δα-
σικός Λειτουργός, προάγεται στη  θέση
Πρώτου Δασικού Λειτουργού, από την 1η
Αυγούστου 2019.

Οι πιο κάτω Δασικοί Λειτουργού, 1ης
Τάξης, προάγονται στη θέση Ανώτερου Δα-
σικού Λειτουργού, από την 1η Αυγούστου
2019: Γεώργιος Ι. Γεωργίου, Ανδρέας Ι. Κυ-
ριάκου.

Οι πιο κάτω Δασικοί Λειτουργοί, προ-
άγονται στη θέση Δασικού Λειτουργού, 1ης
Τάξης, από την 1η Αυγούστου 2019: Νίκος
Ανδρέου, Κωνσταντίνος Καϊλής, Μάριος Ι.
Κωνσταντίνου, Παύλος Α. Μηλικούρης.

Η Μαρία Κυριάκου, Τυπογράφος, 1ης
Τάξης, προάγεται στη θέση Επιθεωρητή, Τυ-
πογραφείο, από τις 15 Αυγούστου 2019.

Oι πιο κάτω Βοηθοί Λειτουργοί Διεκπε-
ραίωσης, 2ης Τάξης, Τμήμα Υπηρεσιών Πλη-
ροφορικής, προάγονται στη θέση Βοηθού
Λειτουργού Διεκπεραίωσης, 1ης Τάξης, από
την 1η Αυγούστου 2019: Αθηνά Λοϊζίδου,
Ανδρέας Ανδρέου.

Η Ζήνα Σωκράτους, Βοηθός Λειτουργός
Διεκπεραίωσης, 2ης Τάξης, Τμήμα Υπηρε-
σιών Πληροφορικής, προάγεται στη θέση
Βοηθού Λειτουργού Διεκπεραίωσης, 1ης
Τάξης, από την 1η Αυγούστου 2019.

Ο Μάριος Αδαμίδης, Ανώτερος Λειτουρ-
γός Γεωργίας, Τμήμα Γεωργίας, προάγεται
στη θέση Ανώτερου Λειτουργού Γεωργίας,
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος,
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης
και Περιβάλλοντος, από τις 15 Αυγούστου
2019.

Ο Χριστάκης Τοφαρής, Λειτουργός Γεωρ-
γίας, Τμήμα Γεωργίας, προάγεται στη θέση
Λειτουργού Γεωργίας Α', Τμήμα Γεωργίας,
από τις 15 Αυγούστου 2019.

Η Ιφιγένεια Θεοδοσίου, Λειτουργός Πο-
λεοδομίας, 1ης Τάξης, προάγεται στη θέση
Ανώτερου Λειτουργού Πολεοδομίας, από
την 1η Σεπτεμβρίου 2019.

Ο Πέτρος Πέτρου, Τεχνικός Επιθεωρητής,
Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, προάγε-
ται στη θέση Ανώτερου Τεχνικού Επιθεω-
ρητή, από την 1η Σεπτεμβρίου 2019.

Η Μαρία Βιτσαΐδου-Φραγκούδη, Τεχνικός
Μηχανικός, 1ης Τάξης, Τμήμα Πολεοδομίας
και Οικήσεως, προάγεται στη θέση Ανώτε-
ρου Τεχνικού Μηχανικού, από την 1η Σε-
πτεμβρίου 2019.

Η Ελένη Μιχαήλ, Τεχνικός Μηχανικός,
1ης Τάξης, Τμήμα Πολεοδομίας και Οική-
σεως, προάγεται στη θέση Ανώτερου Τεχνι-
κού Μηχανικού, από την 1η Σεπτεμβρίου
2019.

Ο Παναγιώτης Θεοφάνους, Ανώτερος Τε-
χνικός, Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως,
προάγεται στη θέση Τεχνικού Επιθεωρητή,
από την 1η Σεπτεμβρίου 2019.

Οι πιο κάτω Τεχνικοί Μηχανικοί, Τμήμα
Πολεοδομίας και Οικήσεως, προάγονται στη
θέση Τεχνικού Μηχανικού, 1ης Τάξης, από
την 1η Σεπτεμβρίου 2019: Θεοδώρα Παπα-
βαρνάβα, Αργυρούλα Φλουρή.

Οι πιο κάτω Γραμματειακοί Λειτουργοί, Γε-
νικό Γραμματειακό Προσωπικό, προάγονται
στη θέση Ανώτερου Γραμματειακού Λει-
τουργού, από την 1η Σεπτεμβρίου 2019: Πα-

ρασκευούλλα Πίπη, Ναθαλία-Κωνσταντία
Κύρου, Ελπίδα Ν. Γερολακκίτου, Γεώργιος Ν.
Δημητρίου, Έλλη Φραγκούδη, Χρυστάλλα
Προκοπίου, Αφροδίτη Παπανικολάου,
Φρόσω Χάματσου, Χλόη Παπαδοπούλου,
Παντελίτσα Σοφοκλέους, Αλεξάνδρα Κυ-
ριάκου, Μαρία Λαμπίτση, Ελένη Μιλτιάδου-
Αναστασίου, Ανδρομάχη Χρ. Πατίνιου, Ελ-
πινίκη Κωνσταντίνου, Αιμιλία Μάτσα, Κυ-
ριάκος Χρ. Μαυρομμάτης, Μαρία Γ. Λοϊζιά.

Οι πιο κάτω Βοηθοί Γραμματειακοί Λει-
τουργοί, προάγονται στη θέση Γραμματει-
ακού Λειτουργού, από την 1η Σεπτεμβρίου
2019: Γεωργία Κολοκάση-Καφρούνη, Σταυ-
ρούλα Γρουτίδου-Σολωμού, Παρασκευή Νε-
οφύτου-Κασκίρη, Ηρώ Α. Νίττη, Αυγούλα Κ.
Αγγελίδου, Μαρία Αντωνίου, Μαριάννα Θ.
Γιάλλουρα, Λουκία Α. Κουπέπα, Μαρία 
Παπαχριστοφόρου-Λαμπριανού, Μαρία
Μάκκα-Σάββα, Γεωργία Χριστοδούλου-
Αδάμου, Μαρίνα Χριστοφή-Αναστασίου,
Ελένη Ππασιά, Ελένη Χαραλάμπους, Μαρία
Θ. Καζαμία.

Η Χρυστάλλα Νησιώτου, Λειτουργός Πε-
ριβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος, προ-
άγεται στη θέση Λειτουργού Περιβάλλοντος
Α΄, από την 1η Σεπτεμβρίου 2019.

Οι πιο κάτω Τεχνικοί Μηχανικοί, Υπουρ-
γείο Εσωτερικών, προάγονται στη θέση Τε-
χνικού Μηχανικού, 1ης Τάξης, από την 1η
Αυγούστου 2019: Μαρία Π. Χρίστου, Χαρά-
λαμπος Πιτσιλλίδης, Μαρία Δ. Παύλου,
Ελένη Γιάλλουρου.
ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ

O Μιχάλης Σάββα, Ιδρυματικός Λειτουρ-
γός, Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, αφυ-
πηρέτησε από τις 20 Ιουλίου 2019.

Η Ολυμπία Στυλιανού, Γενικός Διευθυν-
τής, Υπουργικό Συμβούλιο, αφυπηρέτησε
από την 1η Αυγούστου 2019.

Η Γεωργία Παπαέτη, Ανώτερος Βοηθός
Τουριστικός Λειτουργός Α', αφυπηρέτησε
από την 1η Αυγούστου 2019.

Η Νίκη Αλητοπούλου, Βοηθός Τουριστι-
κός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από την 1η
Αυγούστου 2019.

Η Ειρήνη Κεντώνη, Βοηθός Τουριστικός
Λειτουργός, αφυπηρέτησε από την 1η Αυ-
γούστου 2019.

Ο Ιωάννης Σολομωνίδης, Ανώτερος Λει-
τουργός Επιθεώρησης, Υφυπουργείο Τουρι-
σμού, αφυπηρέτησε από την 1η Αυγούστου
2019.

Ο Φοίβος Αυστραλός, Λειτουργός Επιθε-
ώρησης Α', Υφυπουργείο Τουρισμού, αφυπη-
ρέτησε από την 1η Αυγούστου 2019.

Η Καίτη Οικονομίδου, Διοικητικός Λει-
τουργός, Υφυπουργείο Τουρισμού, αφυπη-
ρέτησε από την 1η Αυγούστου 2019

Η Χριστίνα Χρυσοστόμου, Βοηθός Γραμ-
ματειακός Λειτουργός, Υφυπουργείο Τουρι-
σμού, αφυπηρέτησε από την 1η Αυγούστου
2019.

Ο Μιχάλης Δαμιανού, Βοηθός Γραφείου,
Υφυπουργείο Τουρισμού, αφυπηρέτησε από
την 1η Αυγούστου 2019.

Η Ελισσάβετ Σαμπάνη-Χριστοδουλίδου,
Κτηματολογικός Λειτουργός, 2ης Τάξης
αφυπηρέτησε από την 1η Αυγούστου 2019.

Ο Ιωάννης Ιακώβου, Πληρεξούσιος
Υπουργός, Εξωτερικές Υπηρεσίες, αφυπηρέ-
τησε από την 1η Αυγούστου 2019.

Η Ιωάννα Μαλλιώτη, Πληρεξούσιος
Υπουργός, Εξωτερικές Υπηρεσίες, αφυπηρέ-
τησε από την 1η Αυγούστου 2019.

Η Μαρία Χρίστου-Ξενοφώντος, Πρώτος
Γραμματειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε
από την 1η Αυγούστου 2019.

Η Ελένη Λουκά, Τεχνικός, Τμήμα Αρχαι-
οτήτων, αφυπηρέτησε από την 1η Αυγού-
στου 2019.

Ο Σωτήριος Χατζηκώστας, Ανώτερος Τα-
χυδρομικός Επιθεωρητής, αφυπηρέτησε από
την 1η Αυγούστου 2019.

Ο Ανδρέας Χριστοδούλου, Ταχυδρομικός
Επιθεωρητής, αφυπηρέτησε από την 1η Αυ-
γούστου 2019.

Ο Φίλιππος Ι. Χριστοδούλου,  Πρώτος Τε-
χνικός Μηχανικός, Τμήμα Ηλεκτρομηχανο-
λογικών Υπηρεσιών, αφυπηρέτησε από την
1η Αυγούστου 2019.

Η Μαρία Χατζησωτηρίου, Προϊστάμενη
Λειτουργός Επισκεπτριών Υγείας, Κλάδος
Επισκεπτριών Υγείας, αφυπηρέτησε από την
1η Αυγούστου 2019.

Ο Γιώργος Κ. Παπαπολυδώρου, Νοσηλευ-
τικός Λειτουργός, Κλάδος Ψυχικής Υγείας,
αφυπηρέτησε από την 1η Αυγούστου 2019.

Η Παντελίτσα Αλεξάνδρου, Διευθυντής
Κλινικής/Τμήματος (Αναισθησιολογίας),
αφυπηρέτησε από την 1η Αυγούστου 2019.

Ο Δημήτριος Δημητρίου, Διευθυντής Κλι-
νικής/Τμήματος (Καρδιολογίας), αφυπηρέ-
τησε από την 1η Αυγούστου 2019.

Ο Προκόπης Ματσάγγος, Ιατρικός Λει-
τουργός, 1ης Τάξης (Μαιευτικής-Γυναικολο-
γίας), αφυπηρέτησε από την 1η Αυγούστου
2019.

Η Ολυμπία Δημητρίου-Πέτρου, Λειτουρ-
γός Νοσοκομειακού Εργαστηρίου, αφυπη-
ρέτησε από την 1η Αυγούστου 2019.

Η Μαρίνα Γεωργιάδου, Εργοθεραπεύτρια,
Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, αφυπηρέτησε
από την 1η Αυγούστου 2019.

Η Αθηνούλλα Ούλουπη, Πρώτος Γραμμα-
τειακός Λειτουργός, Υφυπουργείο Τουρι-
σμού, αφυπηρέτησε από τις 7 Αυγούστου
2019.

Ο Ηλίας Κανονιστής, Ανώτερος Τεχνικός
Επιθεωρητής, Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων,
αφυπηρέτησε από την 1η Αυγούστου 2019.

Ο Γιώργος Οικονόμου, Ανώτερος Τεχνι-
κός, Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων, αφυπηρέ-
τησε από την 1η Αυγούστου 2019.

Ο Ερωτόκριτος Αναστασιάδης, Προϊστά-
μενος Υπηρεσίας Μεταλλείων, αφυπηρέτησε
από την 1η Αυγούστου 2019.

H Γεωργία Μιχαήλ, Δεσμοφύλακας, Φυ-
λακές, αφυπηρέτησε από τις 30 Νοεμβρίου
2018.

Η Ειρήνη Ζαχαριάδου, Βοηθός Ασφαλι-
στικός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από την 1η
Αυγούστου 2019.

Ο Μιχαήλ Πελεκάνος, Τεχνικός Επιθεω-
ρητής, Τμήμα Πολεοδομίας και Οίκησης,
αφυπηρέτησε από την 1η Αυγούστου 2019.

Η Έλλη Κανάρη-Μορφάκη, Ανώτερος Δι-
οικητικός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από την
1η Αυγούστου 2019.

Η Παντελίτσα Μουζούρη, Πρώτος Γραμ-
ματειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από
την 1η Αυγούστου 2019.

Η Γεωργία Θεοδούλου, Ανώτερος Γραμμα-
τειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από την
1η Αυγούστου 2019.

Η Χρύσω Δημοσθένους, Γραμματειακός
Λειτουργός, αφυπηρέτησε από την 1η Αυ-
γούστου 2019.

Ο Νίκος Χρίστου, Επιθεωρητής, Τυπογρα-
φείο, αφυπηρέτησε από την 1η Αυγούστου
2019.

Η Λέλλα Χατζηνέστορα, Πρώτος Λει-
τουργός Φορολογίας, Τμήμα Φορολογίας,
αφυπηρέτησε από την 1η Αυγούστου 2019.

Ο Ανδρέας Χρ. Χαραλάμπους, Οικονομι-
κός Διευθυντής, αφυπηρέτησε από την 1η
Αυγούστου 2019.

Η Γιωργούλλα Νεάρχου, Νοσηλευτικός
Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος,
αφυπηρέτησε από την 1η Αυγούστου 2019.

Ο Χριστάκης Σάββα, Νοσηλευτικός Λει-
τουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος,
αφυπηρέτησε από την 1η Αυγούστου 2019.

Η Ελευθερία Ιωάννου-Παπαγεωργίου,
Νοσηλευτικός Λειτουργός, Γενικός Νοση-
λευτικός Κλάδος, αφυπηρέτησε από την 1η
Αυγούστου 2019.

Η Στέλλα Γιαννάκη, Νοσηλευτικός Λει-
τουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος,
αφυπηρέτησε από τις 15 Ιουλίου 2019.

Η Μυροφόρα Στασούλλη, Ανώτερος Βοη-
θός Τουριστικός Λειτουργός, Υφυπουργείο
Τουρισμού, αφυπηρέτησε από τις 9 Αυγού-
στου 2019.

Η Ιωάννα-Ιφιγένεια Ριζοπούλου, Ιατρικός
Λειτουργός, 1ης Τάξης, (Ακτινολογίας),
αφυπηρέτησε από τις 9 Αυγούστου 2019.

Ο Χαρίλαος Χριστοδούλου, Λειτουργός
Επιθεώρησης Α΄, Υφυπουργείο Τουρισμού,
αφυπηρέτησε από τις 28 Αυγούστου 2019.

Η Μαρία Κολιού-Μαζέρη, Βοηθός Διευ-
θυντής Κλινικής/Τμήματος (Παιδιατρικής),
αφυπηρέτησε από τις 28 Αυγούστου 2019. n

Κατά νόμο υπεύθυνος,
Γλαύκος Χατζηπέτρου, Γ.Γ. ΠΑΣΥΔΥ,
Τηλ. 22844445
e-mail glaos@pasydy.org
Υπεύθυνος Σύνταξης,
Πρίαμος Λοϊζίδης, Τηλ. 22844470
e-mail: ploizides@pasydy.org

Άρθρα Συνεργατών δεν εκφράζουν
κατ΄ ανάγκη τις θέσεις της Οργάνωσης.
Οι απόψεις που εκφράζονται από συνερ-
γάτες δεν δεσμεύουν κατ’ ανάγκην την
ΠΑΣΥΔΥ. Οι συνεργασίες να περιορίζον-

ται κατά το δυνατό στις 400 λέξεις και να
αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρο-
μείο (email) μέχρι το μεσημέρι της Δευ-
τέρας.
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση ύλης της
εφημερίδας με την προϋπόθεση ότι 
αναφέρεται η πηγή και ο συγγραφέας. 
Διεύθυνση: Δημοσθένη Σεβέρη 3,
Λευκωσία 1066, 
Τηλ. 22844444, 22844470 
Φαξ 22668639
pasydy@pasydy.org 

ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΠΑΣΥΔΥ) 
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Aπόψεις και σχόλια
Ώρα για διεκδίκηση εγγυήσεων ασφά-
λειας

Τα διπλωματικά κλισέ δεν απηχούν συνή-
θως την πραγματικότητα. Στην περίπτωση

των ελληνοαμερι-
κανικών σχέσεων
όμως ισχύει η δια-
πίστωση πως δια-
νύουν την καλύ-
τερη περίοδό τους
εδώ και δεκαετίες.

Τον δρόμο άνοιξε η προηγούμενη κυβέρ-
νηση. Οι κυβερνώντες κατάλαβαν όμως γρή-
γορα ότι η Ουάσιγκτον δεν «έγινε ΣΥΡΙΖΑ»
αλλά απλώς έκανε τη δουλειά της. Και οι
Αμερικανοί αντιλαμβάνονται πως η σημε-
ρινή κυβέρνηση συνεχίζει την ίδια εξωτερική
πολιτική, αλλά επιδιώκει κάποια απτά αν-
ταλλάγματα, όπως θα έπρεπε να συμβαίνει
σε κάθε διαπραγμάτευση.

Τις επόμενες εβδομάδες επίκεινται σημαν-
τικά γεγονότα. Ο πρωθυπουργός θα συναν-
τηθεί με τον πρόεδρο Τραμπ στη Νέα Υόρκη.
Θεωρείται βέβαιο ότι το βασικό όφελος θα
είναι μια δήλωσή του τού τύπου «η Ελλάδα
είναι μια καταπληκτική χώρα για επενδύσεις,
επενδύστε σε αυτήν».

Οι όροι της νέας αμυντικής σχέσης μεταξύ
Ελλάδας και ΗΠΑ θα ξεκαθαρίσουν. Και επί-
σης ο ισχυρός άνδρας της αμερικανικής εξω-
τερικής πολιτικής, ο κ. Πομπέο, θα επισκε-
φθεί την Αθήνα. Η επίσκεψη Πομπέο είναι
κρίσιμη γιατί, μετά την απομάκρυνση του κ.
Μπόλτον, δεν υπάρχει παρά ένα κέντρο
εξουσίας που επηρεάζει τον πρόεδρο Τραμπ.

Επειδή οι καλοί λογαριασμοί κάνουν πάν-
τοτε τους καλούς φίλους, θα ήταν χρήσιμο
να μην ξεφύγουν οι προσδοκίες για το πώς
θα εξελιχθούν οι ελληνοαμερικανικές σχέ-
σεις. Οσοι πιστεύουν ότι οι ΗΠΑ θα «άδει-
αζαν» σε μία μέρα την Τουρκία και θα έβλε-
παν την Ελλάδα ως μοναδικό υποκατάστατο
κάνουν λάθος. Αυτές οι τεκτονικές κινήσεις

γίνονται αργά και διστακτικά. Οσοι πάλι από
την άλλη πλευρά του Ατλαντικού ήθελαν
μια εξαετή αμυντική συμφωνία βιάζονται.

Η Ελλάδα οφείλει να διεκδικήσει εγγυή-
σεις ασφαλείας, με κάποια μορφή. Οπως επί-
σης και πολεμικό υλικό από το πλεόνασμα
του αμερικανικού Πενταγώνου. Η παρουσία
των Αμερικανών σε ορισμένα ευαίσθητα γε-
ωπολιτικά σημεία έχει αποτρεπτικό χαρα-
κτήρα, αλλά δεν αρκεί. 

Ενα αγκάθι μπορεί να ανακύψει όταν οι
Αμερικανοί θα θέσουν ζήτημα για την πα-
ρουσία της Κίνας στην Ελλάδα. Εκεί η απάν-
τηση είναι ξεκάθαρη. Η χώρα μας ακολουθεί
μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και
θέλει διακαώς μεγάλες επενδύσεις. Η Κίνα
επένδυσε την εποχή που το είχαμε ανάγκη
και δεν έχει ποτέ θέσει πρόσθετες απαιτήσεις
που να αμφισβητούν τις πάγιες στρατηγικές
υποχρεώσεις της Αθήνας.

Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις έχουν
φτάσει σε ένα σημείο ωρίμανσης. Το μέλλον
θα είναι ευοίωνο και θετικό, εάν οι δύο πλευ-
ρές συνεχίσουν να μιλάνε με ανοιχτά χαρτιά,
και εφόσον γίνει πλήρως αντιληπτό από την
αμερικανική πλευρά ότι η Ελλάδα έχει προ-
σφέρει πολλά (πάνω και κάτω από τα ραν-
τάρ), τώρα ήλθε η ώρα να εξασφαλίσει η
χώρα κάποια στρατηγικά ανταλλάγματα.

Αλέξης Παπαχελάς,
«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», 22.09.2019

l Ουδέν σχόλιον.
 

?

Το Παγκόσμιο Νεανικό Κίνημα FFF
Tην περασμένη Παρασκευή, γενικευμένες

ήταν οι μαθητικές κινητοποιήσεις σε όλον
τον κόσμο για το κλίμα, για την αποτροπή
της επερχόμενης κλιματικής αλλαγής. Ξεκί-
νησαν από νωρίς στην Αυστραλία και επρό-
κειτο να ξεδιπλωθούν σε 5.000 σημεία σε
ολόκληρο τον πλανήτη. Οργανώθηκαν στη

βάση του κινήματος
«Fridays For Future»
(«Παρασκευές για το
Μέλλον») που εμ-
πνεύστηκε η 16χρονη
Σουηδέζα Γκρέτα
Τούνμπεργκ, η οποία
επρόκειτο να παρευ-
ρεθεί στη διαδήλωση

της Νέας Υόρκης, πιθανώς στην πολυπληθέ-
στερη όλων, καθώς αναμενόταν να συμμε-
τάσχουν μαθητές από 1.800 σχολεία. Και
αυτό με την ευκαιρία σχετικής συνόδου του
ΟΗΕ στην οποία θα συμμετάσχουν ηγέτες
και προσωπικότητες από τουλάχιστον 100
χώρες.

Η υπόθεση της κλιματικής αλλαγής εξε-
λίσσεται στην πιο μοντέρνα νεανική αγωνία
και φαίνεται να ευαισθητοποιεί τους πάντες,
ενοποιώντας τη νεανική αντίδραση και αμ-
φισβήτηση και στα δύο ημισφαίρια, σε Ανα-
τολή και Δύση, χωρίς εξαιρέσεις, ακόμη και
σε χώρες όπου επικρατούν απαγορεύσεις και
χρειάζονται ειδικές άδειες για συγκεντρώ-
σεις και διαμαρτυρίες.

Η αφύπνιση των νέων για το κλίμα περι-
γράφεται ως μοναδική, είναι μαζική και θυ-
μίζει κινητοποιήσεις στις απαρχές μεγάλων
κινημάτων κοινωνικής και νεανικής απελευ-
θέρωσης. Τα συνθήματα, δε, είναι ενδεικτικά
και δηλωτικά της αμφισβήτησης των νεότε-
ρων γενεών απέναντι στις παλαιότερες.

«Προσπαθούμε να σβήσουμε τη φωτιά
που ανάψατε» φώναζαν την Παρασκευή μα-
θητές και φοιτητές στο Σίδνεϊ, δείχνοντας
προφανώς τους μεγαλύτερους.

Και δικαίως, αφού τα σημάδια μιας επερ-
χόμενης καταστροφής είναι πολλά και επα-
ναλαμβανόμενα σε όλα τα μήκη και πλάτη
του πλανήτη. Και, βεβαίως, πολιτικές ηγε-
σίες ανεγκέφαλες και… βραχυπροθεσμοπα-
θείς, οι οποίες προκαλούν με τα έργα και τις
ημέρες τους.

Από τις ρωσικές στέπες, τη Σιβηρία, την
Αλάσκα, τη Γροιλανδία και τον Αρκτικό
Κύκλο μέχρι τον Αμαζόνιο, τα Κανάρια
Νησιά, τα ασιατικά παράλια του Ειρηνικού,
την Αφρική και την αττική γη, αναπτύσσον-
ται σε όλες τις εποχές του χρόνου κατα-
στροφικά φυσικά φαινόμενα, ικανά να ανα-
τρέψουν σε λίγες δεκαετίες ισορροπίες αι-
ώνων, για να μην πούμε χιλιετιών.

Η απειλή, χωρίς αμφιβολία, είναι μοναδική
και οι νέοι που πιθανώς θα ζήσουν τις συνέ-
πειές της ευλόγως αντιδρούν και εξεγείρον-
ται.

Γιατί απλούστατα, αν ανέλθει η θερμοκρα-
σία της Γης και επιταχυνθεί το λιώσιμο των
πάγων, θα ανέβει η στάθμη της θάλασσας,
θα αφανιστούν περιοχές ολόκληρες, θα αμ-
φισβητηθεί η ίδια η ζωή στις παράκτιες ζώνες
και οι μετακινήσεις πληθυσμών θα λάβουν
επικές διαστάσεις.

Βάσει των παραπάνω, η παγκόσμια κινη-
τοποίηση των νέων αποκτά ξεχωριστά χα-
ρακτηριστικά και κατά τα φαινόμενα θα επι-
δράσει πολλαπλώς. Και στην πολιτική βε-
βαίως. Ηδη κόμματα και δυνάμεις παντού
στον κόσμο προσαρμόζονται αναλόγως.
Ακόμη και οι τραπεζίτες σπεύδουν να δώ-
σουν υποσχέσεις και να υπογράψουν πρω-
τόκολλα υπέρ της βιώσιμης ανάπτυξης, δε-
σμευόμενοι απέναντι στους αποταμιευτές
και καταθέτες τους ότι δεν θα χρηματοδο-
τούν δραστηριότητες που πληγώνουν το πε-
ριβάλλον και επιταχύνουν την κλιματική αλ-
λαγή.

Υπό αυτήν την έννοια το παγκόσμιο νεα-
νικό κίνημα FFF φαντάζει ελπιδοφόρο και
δείχνει ικανό να γκρεμίζει σύνορα και ιδεο-
ληψίες.

Αντώνης Καρακούσης,
«ΤΟ ΒΗΜΑ», 22.09.2019

l Μακάρι.

Με την ευκαιρία της Ειδικής Συνό-
δου Κορυφής για το Κλίμα, η οποία
συγκλήθηκε προχθές Δευτέρα από

το  Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών,
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Ανα-
στασιάδης υπέβαλε με επιστολή του προς το
Γ.Γ. κ. Αντόνιο Γκουτέρες, την πρόταση της
Κυπριακής Δημοκρατίας για πρωτοβουλία
συνεργασίας και συντονισμού των χωρών
της περιοχής μας για αντιμετώπιση των συ-
νεπειών της κλιματικής αλλαγής. Η πρόταση
έχει ήδη απευθυνθεί στους ηγέτες 13 κρατών
της περιοχής.

Η πρόταση περιλαμβάνει τρεις φάσεις:
Α. Επιστημονική διερεύνηση του πεδίου

εφαρμογής ενός περιφερειακού Σχεδίου
Δράσης, μέσω θεματικών Ομάδων Εργασίας.

Διοργάνωση της Δεύτερης Διεθνούς Διά-
σκεψης για την Κλιματική Αλλαγή, από το
Ινστιτούτο Κύπρου, τον Οκτώβριο 2019.

Συγκρότηση θεματικών ομάδων δράσης.
Επικεφαλής: Καθηγητής Κώστας Ν. Πα-

πανικόλας, Ειδικός Σύμβουλος του Προ-
έδρου της Δημοκρατίας για την Κλιματική
Αλλαγή και Πρόεδρος του Ινστιτούτου Κύ-

πρου.
Β. Διακυβερνητική διάσταση για την ανά-

πτυξη ενός περιφερειακού Σχεδίου Δράσης
για το Κλίμα.

Υλοποίηση συνάντησης σε επίπεδο
υπουργών, τον Φεβρουάριο 2020, με διορ-
γανωτή την Κυπριακή Δημοκρατία, με στόχο
την προώθηση της ατζέντας πολιτικής.

Σύνοδος Κορυφής των αρχηγών των συμ-
μετεχόντων κρατών για συντονισμό ενώπιον
της Κλιματικής Αλλαγής - διοργανώνεται
από την κυβέρνηση, το Καλοκαίρι 2021.

Επικεφαλής, Δρ. Κώστας Καδής, Υπουρ-
γός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Πε-
ριβάλλοντος.

Γ. Εφαρμογή του Περιφερειακού Σχεδίου
Δράσης

Αναμένεται ότι το Περιφερειακό Σχέδιο
Δράσης που θα υιοθετηθεί θα χρειάζεται συ-
νεχή αναθεώρηση και προσαρμογή αναλό-
γως των αποτελεσμάτων και θα επανεστιά-
ζεται η εφαρμογή του. Οι κυβερνήσεις  κρα-
τών που θα συμμετάσχουν θα βρίσκονται σε
συνεχή συνεννόηση και συντονισμό για το
σκοπό αυτό, από τη δευτερη φάση. n

Πρόγραμμα συνεργασίας για το κλίμα

Το American College προσφέρει για τα
μέλη και τις οικογένειες μελών της
ΠΑΣΥΔΥ υποτροφίες στα παρακάτω

αξιολογημένα-πιστοποιημένα προγράμματα
σπουδών των οποίων ο τίτλος αναγνωρίζε-
ται από το ΚΥΣΑΤΣ :

• Διοίκηση Επιχειρήσεων (Δίπλωμα, Πτυ-
χίο, Μεταπτυχιακό) 

• Μηχανογραφημένη Λογιστική (Δί-
πλωμα)  

Με την προσφορά του το American Col-
lege δίνει το κίνητρο στα μέλη της ΠΑΣΥΔΥ
και τις οικογένειές τους να σπουδάσουν οι-
κονομικά, προσφέροντας τους προσιτά δί-
δακτρα και υποτροφίες ύψους 25% για όλα
τα έτη σπουδών ενός προγράμματος σε
όσους εγγραφούν μέχρι τις 30/9/2019 για
έναρξη σπουδών τον Οκτώβριο του 2019.
Αυτό σημαίνει πως σε συνδυασμό με την
κρατική φοιτητική χορηγία, η οποία μπορεί
να φτάσει τα 3.420 ευρώ ανά έτος, τα δίδα-
κτρα δεν θα επιβαρύνουν αισθητά την οικο-

γένεια και ο φοιτητής θα έχει την ευκαιρία
να αποκτήσει ένα αναγνωρισμένο δίπλωμα
ή πτυχίο που θα μπορεί να του εξασφαλίσει
εργασία.

Εκτός από τα ακαδημαϊκά προγράμματα
σπουδών επιπέδου πτυχίου, το American
College προσφέρει και επαγγελματικά προ-
γράμματα σπουδών τα οποία σε σύντομο
χρονικό διάστημα καταρτίζουν με πολύ πρα-
κτικό τρόπο τους φοιτητές, έτσι ώστε απο-
φοιτώντας να είναι πανέτοιμοι για να αρχί-
σουν εργασία.
Για περισσότερες πληροφορίες: 
American College 
2 & 3 Λεωφόρος Ομήρου 
Τ.Κ. 22425 
1521 Λευκωσία 
Κύπρος 
Τηλέφωνο: +357 22661122 
ΦΑΞ:   +357 22665458 
E-mail: college@ac.ac.cy 
Website: www.ac.ac.cy 

Προσφορά Υποτροφιών 
από το American College
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Με το σύνθημα «Όσο περισσότεροι
τόσο πιο δυνατοί» πραγματοποιεί-
ται και φέτος η καθιερωμένη πο-

ρεία με τις Ροζ Φιγούρες.
Τη 15η πορεία με τις Ροζ Φιγούρες διορ-

γανώνει και φέτος η Europa Donna Κύπρου,
με την ευκαιρία του παγκόσμιου μήνα ευαι-
σθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού.

Η πορεία είναι υπό την αιγίδα της πρώτης
κυρίας, Άντρης Αναστασιάδη.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάβ-
βατο, 5 Οκτωβρίου στις 5:00 μ.μ, με σημείο
εκκίνησης, το χώρο στάθμευσης απέναντι
από την ΠΑ.ΣΥ.ΔΥ.

Οι συμμετέχοντες στην Πορεία, θα κατευ-
θυνθούν προς τα κεντρικά γραφεία της
Astro Bank, στη συμβολή των οδών Γρίβα
Διγενή και Θεμιστοκλή Δέρβη, όπου θα το-
ποθετηθούν οι «φιγούρες» και στη συνέχεια
θα γίνει επιστροφή στο χώρο εκκίνησης.
Εκεί, θα σχηματιστεί και φέτος για 2η φορά,
η πιο μεγάλη ανθρώπινη ροζ κορδέλα, το χα-
ρακτηριστικό σύμβολο ευαισθητοποίησης
κατά του καρκίνου του μαστού.

Στη φετινή πορεία, η Europa Donna Κύ-
πρου περιλαμβάνει για πρώτη φορά και τις
ασθενείς με καρκίνο των ωοθηκών, ο οποίος

κατέγραψε 59 νέα περιστατικά κατά το πε-
ρασμένο έτος στη χώρα μας. Φέτος εντάχ-
θηκαν για τον σκοπό αυτό φιγούρες σε γα-
λαζοπράσινο χρώμα.

Σε χαιρετισμό της Προέδρου της Europa
Donna Κύπρου Στέλλας Κυριακίδου, στη δη-
μοσιογραφική διάσκεψη που έγινε για το
σκοπό αυτό, τον οποίο ανέγνωσε η Αντι-
πρόεδρος, Στέλλα Μάστορα, ανέφερε ότι «η
Οργάνωση έχει ανοίξει την αγκαλιά της σε
όλες τις γυναίκες με καρκίνο των ωοθηκών,
όπως έχει κάνει και η Ευρωπαϊκή Οργάνωση,
στην οποία ο Σύνδεσμος είναι μέλος. Φέτος,
σημείωσε, η πορεία μας δεν θα είναι μονάχα
πορεία ευαισθητοποίησης αλλά επίσης, είναι
και πορεία διεκδίκησης. Διεκδικούμε την
εξειδίκευση για όλες τις γυναίκες, με ιδιαί-
τερη αναφορά στην χειρουργική του καρκί-

νου των ωοθηκών»
Η Europa Donna Κύπρου, καλεί όλους

τους πολίτες να συμμετάσχουν και φέτος μα-
ζικά στη μεγάλη της Πορεία, να περπατή-
σουν μαζί της, και να στείλουν ένα ισχυρό
μήνυμα ελπίδας και αποφασιστικότητας,
προς κάθε γυναίκα και άνδρα που βιώνει
καρκίνο του μαστού.

Τα νέα περιστατικά που διαγνώστηκαν
με καρκίνο του μαστού κατά το 2018:

Διαγνώστηκαν 575 νέα περιστατικά σε
γυναίκες

6 περιστατικά σε άνδρες
135 ασθενείς, έχασαν τη μάχη με την

ασθένεια
Στο δικό της χαιρετισμό, η πρώτη Κυρία

Άντρη Αναστασιάδη, εξέφρασε τη μεγάλη
της εκτίμηση προς την πολύχρονη και πο-

λυεπίπεδη δράση της Europa Donna η οποία
αποτελεί πολύτιμο στήριγμα για όλους τους
ασθενείς που έρχονται αντιμέτωποι με αυτή
την ασθένεια. Η κυρία Αναστασιάδη είπε ότι
«θέλω να αναφερθώ στις γυναίκες εκείνες
που εμπνέουν και γίνονται παράδειγμα αδιά-
λειπτης προσφοράς. Γυναίκες, όπως η αεί-
μνηστη Εύη Παπαδοπούλου η οποία φεύ-
γοντας άφησε πίσω της μεγάλο έργο»

Μιλώντας εκ μέρους της AstroBank, ο
Εκτελεστικός Σύμβουλος και Αναπληρωτής
Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας, κ.
Γιώργος Άππιος, σημείωσε ότι η AstroBank
συνεχίζει να στηρίζει με την ίδια αγάπη και
αφοσίωση την Europa Donna Κύπρου για
10η συνεχή χρονιά. Η Πορεία με τις Ροζ Φι-
γούρες, ανέφερε, έχει πλέον καθιερωθεί ως
μια σημαντική ετήσια κοινωνική εκδήλωση
που συμβάλλει ουσιαστικά στην ενημέρωση
και ευαισθητοποίηση του κοινού, με τις συμ-
μετοχές να φτάνουν τα τελευταία χρόνια τις
10.000 άτομα.

Κατά τη δημοσιογραφική διάσκεψη τηρή-
θηκε μονόλεπτη σιγή, εις μνήμη της Εύης
Παπαδοπούλου, που έχασε την μάχη με τον
καρκίνο τον περασμένο Μάρτιο. n 

Πορεία με τις Ροζ Φιγούρες και φέτος στη Λευκωσία
«Όσο περισσότεροι τόσο πιο δυνατοί!»

Η Δασκάλα που ζήτησε από τους μαθητές της 
να αφήσουν τα σκουπίδια έξω από την τάξη τους

Μια δασκάλα κρέμασε έξω από την
τάξη μια σακούλα σκουπιδιών.
Προσέξτε τι είχε βάλει μέσα!

Όταν η δασκάλα Κρίστεν Μακούλοχ
μπήκε στην τάξη εκείνη τη μέρα, έκανε κάτι
που ξάφνιασε τους μαθητές της.

Ζήτησε από τα παιδιά να κόψουν όλοι από
ένα φύλλο χαρτί και να γράψουν σε αυτό τα
προβλήματα τους. Πάντα ανώνυμα.

Και όταν το έκανε, δεν είχε ιδέα την επί-
δραση που θα είχε το μικρό της πείραμα, όχι
μόνο στους μαθητές της αλλά και σε ανθρώ-
πους από όλο τον κόσμο.

Όταν δημοσίευσε αργότερα το μικρό της
πείραμα στο Facebook, το έκανε με σκοπό να
ενημερώσει τους στενούς της φίλους. Ποτέ
δεν περίμενε ότι την ανάρτηση της θα την
κοινοποιήσουν πάνω από εκατό χιλιάδες άν-
θρωποι!

Διαβάστε τι έγραψε η δασκάλα:
«Αν μπείτε στην τάξη μας σήμερα, θα δείτε

μια σακούλα σκουπιδιών να κρέμεται από
την πόρτα μας. Αυτή η σακούλα περιέχει όλα
τα προβλήματα που τα παιδιά κουβαλούν
μαζί τους κάθε μέρα στο σχολείο. Πράγματα
που τους αποσπούν την προσοχή, τα στενα-
χωρούν ή τα θυμώνουν.

Αυτό που έχω βρει κοινό στις συζητήσεις

μου με τα παιδιά είναι ότι όλα πιστεύουν ότι
τα δικά τους προβλήματα, είναι τα πιο ση-
μαντικά. Ο κάθε μαθητής πιστεύει ότι μόνο
αυτός αντιμετωπίζει κάτι πολύ σοβαρό.

Έτσι σήμερα, όλοι ανώνυμα, έγραψαν σε
ένα φύλλο χαρτί το μεγαλύτερο τους πρό-
βλημα. Αυτό που πληγώνει τις καρδιές τους.

Έπειτα τους ζήτησα να τσαλακώσουν το
φύλλο και να το πετάξουν μακριά.

Μαζέψαμε στη συνέχεια όλα τα τσαλακω-
μένα φύλλα, τα ανακατέψαμε και κάθε μα-
θητής πήρε ένα στην τύχη και το διάβασε δυ-
νατά. Δεν μπορούσα να πιστέψω κάποια από
τα πράγματα που αυτά τα παιδιά αντιμετω-
πίζουν στο σπίτι τους. Ούτε και οι συμμαθη-
τές τους.

Όλη αυτή η διαδικασία είχε ως αποτέλε-
σμα πολλά δάκρυα, πολλές αγκαλιές και
πολλά «Δεν είχα ιδέα ότι τόσοι συμμαθητές

μου έχουν τόσα προβλήματα».
Το μήνυμα που θέλησα με αυτό το τρόπο

να μεταφέρω στα παιδιά, είναι ότι ποτέ δεν
ξέρεις τι βάρος κουβαλάει ο καθένας μας.
Είναι πολύ σημαντικό να το θυμόμαστε όταν
αλληλεπιδρούμε με τους άλλους.

Ήθελα επίσης να τους δείξω ότι δεν είναι
μόνοι και ότι έχουν μια ολόκληρη τάξη να
τους στηρίζει και να τους συμπαραστέκεται.

«Οι «Ιστορίες» μας πλέον κρέμονται στην
πόρτα για να μας θυμίζουν ότι ο καθένας μας
κουβαλάει το δικό του φορτίο».

Από εκείνη τη μέρα, κάθε πρωί τα παιδιά
φτάνοντας σχολείο, αφήνουν το πρόβλημα
τους στη σακούλα που κρέμεται από την
πόρτα και με καθαρό μυαλό μπαίνουν στη
τάξη για να παρακολουθήσουν το μάθημα. n

Aναδημοσίευση: zaxarini.gr

Ηεπιτυχία σε κάθε διαπραγμάτευση
που έχετε να αντιμετωπίσετε είναι
στο χέρι σας ή μάλλον στις λέξεις

που θα χρησιμοποιήσετε. 
Οι συγκρούσεις και οι διαπραγματεύ-

σεις είναι μέσα στο πρόγραμμα της ζωής και
πολλές φορές πρέπει να τις φέρομε εις πέρας
με ανθρώπους από το γραφείο, το φιλικό μας
περιβάλλον και την οικογένειά μας. 

Όταν ξεκινάς μία διαπραγμάτευση, θα
πρέπει κυρίως να αποφασίσεις εάν θα είσαι
συνεργάσιμος ή ανταγωνιστικός με το άτομο
στην άλλη πλευρά του τραπεζιού.

Επίσης θα πρέπει να σου είναι ξεκάθαρο τι
είναι αυτό που θέλεις να κερδίσεις από τη

συγκεκριμένη διαπραγμάτευση.
Αυτό που πρέπει να θυμάσαι είναι ότι ο

σκοπός της διαπραγμάτευσης είναι να βγουν
και οι δύο πλευρές όσο το δυνατόν πιο ωφε-
λημένες από τη διαδικασία.

Ο Chris Voss υπήρξε επικεφαλής στο διε-
θνές τμήμα διαπραγματευτών σε απαγωγές
του αμερικανικού FBI και μέλος της αντι-
τρομοκρατικής ομάδας της Νέας Υόρκης για
14 χρόνια.

Σύμφωνα με τον Chris Voss η φράση με
την οποία μπορούμε να «κερδίσουμε» τον
συνομιλητή μας και να βγούμε νικητές σε
κάθε διαπραγμάτευση είναι αυτό «είναι
σωστό». 

Eνα από τα πιο σημαντικά πράγματα που
μπορεί να κάνει κανείς για να αλλάξει τη
γνώμη κάποιου είναι  να χαμηλώσει την
άμυνα και να του πει «είναι σωστό» αυτό που
λες. 

Αν αρχίσεις να λες σε κάποιον όλους τους
λόγους για τους οποίους κάνει λάθος, δεν
υπάρχει καμία περίπτωση ούτε να σε κατα-
λάβει, αλλά ούτε και να συνεργαστεί μαζί
σου.  

Ωστόσο, αν αρχίσεις να του λες ότι έχει με-
ρικές σωστές απόψεις, τον βάζεις σε μια δια-
δικασία να συνεργαστεί μαζί σου, στο πλαί-
σιο ενός διαλόγου, μία ανταλλαγής από-
ψεων. 

Αυτό που θέλει κάποιος  να ακούσει
είναι αυτό «είναι σωστό», γιατί σε κανέναν
δεν αρέσει να κάνει λάθος. 

Ο πρώην ειδικός διαπραγματευτής του
FBI τονίζει ότι δεν πρέπει να του πεις «έχεις
δίκιο», αλλά αυτό «είναι σωστό». 

Ο Voss προτείνει ότι πριν μπούμε στη δια-
δικασία να διαφωνήσουμε με κάποιον, ας δο-
κιμάσουμε να του υπογραμμίσουμε όλα τα
σωστά σημεία που τυχόν αναφέρει. 

Μόνο έτσι θα του δείξουμε ότι τον ακού-
σαμε και καταλάβαμε την οπτική του και θα
έχουμε μεγαλύτερες πιθανότητες να κατα-
φέρουμε αυτό που θέλουμε. n 

Οι δύο λέξεις που κερδίζουν κάθε διαπραγμάτευση
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Eτοιμάζει Γλαύκος Xατζηπέτρου

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

Η απόφαση (Κ. Παμπαλής, Π. Παναγή,
Δ. Μιχαηλίδου, Γ. Ν. Γιασεμής,  τ. Ψαρά -
Μιλτιάδου, ΔΑΔ)

Η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, (η
Ε.Δ.Υ.), στις 25.11.2008, διόρισε αναδρομικά
την εφεσείουσα, xxx Κουπεπίδου, στη μό-
νιμη θέση Διευθυντή Φαρμακευτικών Υπη-
ρεσιών.  Οι συνυποψήφιοί της xxx Παναγή
και xxx Κόκκινου άσκησαν προσφυγές εναν-
τίον της πιο πάνω απόφασης και ο διορισμός
της ακυρώθηκε.  Κατά την επανεξέταση που
ακολούθησε στις 8.2.2012, η Ε.Δ.Υ. επέλεξε,
αντί αυτής, άλλον υποψήφιο.

Η εφεσείουσα, η οποία, ως εκ της ακυρω-
τικής απόφασης, επανήλθε, στο μεταξύ, στην
προτέρα της θέση, αυτήν του Ανώτερου
Φαρμακοποιού, μόλις έλαβε γνώση του απο-
τελέσματος της επανεξέτασης, με σχετική
επιστολή της προς την Ε.Δ.Υ., ζήτησε την
αποκατάστασή της, δυνάμει του άρθρου 45
του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου του
1990, (Ν. 1/1990), (όπως αυτός έχει τροπο-
ποιηθεί), (ο «Νόμος»), δηλαδή, την αναδρο-
μική προαγωγή της στη θέση Πρώτου Φαρ-
μακοποιού, που είναι η αμέσως κατώτερη της
θέσης του Διευθυντή. Η
Ε.Δ.Υ., με απόφασή της, απέρ-
ριψε το αίτημά της, υπογραμ-
μίζοντας ότι το άρθρο 45
εφαρμόζεται μόνο σε περί-
πτωση ακύρωσης προαγωγής
υπαλλήλου. Η ακυρωτική
απόφαση του Δικαστηρίου,
στην περίπτωσή της, αφο-
ρούσε διορισμό και όχι προ-
αγωγή της.  Η πιο πάνω από-
φαση της Ε.Δ.Υ. δεν βρήκε
σύμφωνη την εφεσείουσα, η
οποία, προς το σκοπό ακύρω-
σής της, καταχώρισε, ανεπιτυ-
χώς, την προσφυγή αρ. 945/2012. Εναντίον
της απορριπτικής απόφασης καταχωρίστηκε,
στη συνέχεια, η παρούσα έφεση.

Πρωτόδικα, εξετάστηκε, αρχικώς, και
έγινε δεκτή, η προδικαστική ένσταση που
ήγειρε η Δημοκρατία, (εφεσίβλητη), ότι η
εφεσείουσα στερείτο του απαραίτητου εννό-
μου συμφέροντος να προσβάλει την άρνηση
της Ε.Δ.Υ. να εφαρμόσει, στην περίπτωσή
της, το άρθρο 45 του Νόμου. Η εισήγηση
ήταν ότι το υπό αναφορά άρθρο καλύπτει

μόνο περιπτώσεις ακύρωσης προαγωγής και
όχι περιπτώσεις διορισμού, όπως ήταν η πε-
ρίπτωση της εφεσείουσας.  Η πιο πάνω έν-
σταση είχε έρεισμα σχετική νομολογία του
Ανωτάτου Δικαστηρίου, σύμφωνα με την
οποία το άρθρο 45 δεν τυγχάνει εφαρμογής
σε περιπτώσεις ακύρωσης διορισμού, (βλ.
Δημοκρατία ν. Ιωσηφίδη (2006) 3 Α.Α.Δ.
702).   Αποφασίστηκε, ειδικά, πως καθορι-
στικό κριτήριο για εφαρμογή του άρθρου 45
ήταν το κατά πόσο η εφεσείουσα, όντως, είχε
προαχθεί στη θέση που αφορούσε η ακυρω-
τική απόφαση, έστω και αν αυτή ήταν ανώ-
τερη της αμέσως ανώτερης εκείνης την
οποία κατείχε, ή στην οποία είχε διορι-
στεί.  Αποφασίστηκε, επίσης, ότι:  «Το κριτή-
ριο του άρθρου 45, όπως βεβαιώθηκε από την
Ιωσηφίδης, είναι αν ‘η προαγωγή’ ακυρώνε-
ται και δεν αποφασίζεται η εκ νέου ‘προ-
αγωγή’ του στην εν λόγω θέση.»

Σύμφωνα με τον ευπαίδευτο Δικαστή του
Δικαστηρίου τούτου ο οποίος εκδίκασε την
υπόθεση, στην προκειμένη περίπτωση, η
εφεσείουσα δεν είχε προαχθεί, αλλά είχε διο-
ριστεί στη θέση του Διευθυντή.  ΄Οπως επε-
σήμανε:-

«Αυτό είναι σαφώς, αλλά και δικαστικώς
βεβαιωμένο, τόσο από την αναφορά στη
σχετική απόφαση της ΕΔΥ της 25.11.2008
και την επιστολή της ΕΔΥ ημερομηνίας
19.12.2008, όσο και από την ίδια την ακυρω-
τική απόφαση που αναφέρεται πάντοτε σε
διορισμό και όχι προαγωγή της Αιτήτριας
ώστε και να δεσμεύει ως προς τούτο.  Αυτό
είναι που έχει σημασία για σκοπούς του άρ-
θρου 45, το οποίο αφορά μόνο περιπτώσεις
προαγωγής και όχι διορισμού, ασχέτως αν ο

διορισμός της Αιτήτριας στη
θέση του Διευθυντή συνεπά-
γετο ένταξη της σε ανώτερο
βαθμό, αφού η ένταξη εκείνη
δεν ήταν αποτέλεσμα ‘προ-
αγωγής’ της αλλά ‘διορισμού’
της στη θέση εκείνη.   Αν ο
διορισμός της Αιτήτριας στη
θέση του Διευθυντή ερμη-
νεύετο ως προαγωγή, τούτο
θα αντιστρατεύετο και τη
ρητή και δεδομένη βάση του
διορισμού της, την οποία και
τότε απεδέχθη, και τη δικα-
στική διαπίστωση στην ακυ-

ρωτική απόφαση ότι υπό κρίση ήταν ο διο-
ρισμός της, αλλά και το θεμελιακό προορι-
σμό του άρθρου 45 ‘Σε περίπτωση κατά την
οποία η προαγωγή ενός υπαλλήλου σε μία
θέση ακυρώνεται’.»

Η εφεσείουσα, με δύο λόγους έφεσης, ου-
σιαστικά, στρέφεται κατά του πιο πάνω συμ-
περάσματος της πρωτόδικης απόφασης,
υποβάλλοντας ότι το εκδικάσαν Δικαστήριο
έσφαλε στην κρίση του ότι το άρθρο 45 του
Νόμου δεν τύγχανε εφαρμογής στην περί-

πτωσή της και ότι η ίδια δεν είχε προαχθεί
αλλά είχε διοριστεί στη θέση Διευθυντή
Φαρμακευτικών Υπηρεσιών.  Παρά το ότι, εν
πρώτοις, συμφώνησε με τη θέση της εφεσί-
βλητης ότι το άρθρο 45 καλύπτει μόνο περι-
πτώσεις προαγωγής, υπέδειξε ότι η απάν-
τηση στο υπό εξέταση ερώτημα, κατά πόσο
η ίδια είχε προαχθεί ή είχε διο-
ριστεί στην εν λόγω θέση,
αποτελεί, αποκλειστικά, θέμα
ερμηνείας της ισχύουσας νο-
μοθεσίας και του σχετικού
σχεδίου υπηρεσίας.   Ως εκ
τούτου, παρέπεμψε, συναφώς,
στον ορισμό των όρων «διορι-
σμός» και «προαγωγή», όπως
αυτός καταγράφεται στο
άρθρο 26 του Νόμου, επιση-
μαίνοντας ότι ο όρος «προ-
αγωγή» είναι ευρύς και δεν
περιορίζεται στην έννοια που
του απέδωσε η Δημοκρατία,
δηλαδή προαγωγή από την
αμέσως κατώτερη στην αμέσως ανώτερη
θέση.

Επιπρόσθετα, η εφεσείουσα παρέπεμψε
στις πρόνοιες του άρθρου 28 του Νόμου, το
οποίο ρυθμίζει τα των κατηγοριών θέσεων -
Πρώτου Διορισμού, Πρώτου Διορισμού και
Προαγωγής, Προαγωγής - όπως αυτές ορί-
ζονται στο σχετικό σχέδιο υπηρεσίας, τονί-
ζοντας ότι η θέση του Διευθυντή Φαρμα-
κευτικών Υπηρεσιών ήταν, στην παρούσα
περίπτωση, θέση πρώτου διορισμού και προ-
αγωγής.  Εφόσον, λοιπόν, συνέχισε η εισή-
γηση, δεν επρόκειτο για πρώτο διορισμό της
ιδίας, έπρεπε να θεωρηθεί ότι αυτή είχε προ-
αχθεί στην εν λόγω θέση, έστω και αν δεν
κατείχε την αμέσως κατώτερη θέση. Τέλος,
παρέπεμψε στην υπόθεση Λοΐζος Παναγή ν.
Κυπριακής Δημοκρατίας, Υπόθεση Αρ.
1583/2006, 17.9.2007, και εισηγήθηκε πως,
παρά το ότι τα γεγονότα της ήταν πανομοι-
ότυπα με τα γεγονότα της δικής της περί-
πτωσης, η Ε.Δ.Υ., εκεί, δεν αμφισβήτησε την
εφαρμογή των προνοιών του άρθρου 45 του
Νόμου.

Οι πρόνοιες του άρθρου 45(1) είναι σαφείς
και έχουν ως εξής:-

«45. - (1)  Σε περίπτωση κατά την οποία η
προαγωγή ενός υπαλλήλου σε μία θέση ακυ-
ρώνεται ύστερα από απόφαση του Ανώτα-
του Δικαστηρίου, η Επιτροπή μπορεί, αν
κατά την επανεξέταση δεν αποφασίσει την
εκ νέου προαγωγή του στη θέση αυτή και
εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις οι
οποίες ορίζονται στο εδάφιο (2), να αποφα-
σίσει την προαγωγή ή την υπεράριθμη προ-
αγωγή του, ανάλογα με το αν υπάρχει ή όχι
κενή θέση, σε θέση στην οποία κατά πάσα
λογική πιθανότητα θα προαγόταν, αν δεν γι-
νόταν η προαγωγή του που ακυρώθηκε.»

Ξεκάθαρος είναι και λόγος της απόφασης

στην υπόθεση Δημοκρατία ν. Ιωσηφίδη,
ανωτέρω, ότι το άρθρο 45 δεν εφαρμόζεται
σε περιπτώσεις διορισμού, αφού αυτό θα
ισοδυναμούσε με παρέμβαση του Δικαστη-
ρίου στο σαφές κείμενο της νομοθεσίας.  Το
απόσπασμα που ακολουθεί, από τη σελίδα
708, είναι άμεσα σχετικό:-

«Έχουμε κληθεί από τον
εφεσίβλητο να προβούμε σε
διεύρυνση της εμβέλειας των
προνοιών του άρθρου 45
ούτως ώστε να περιλαμβάνει
και πρώτο διορισμό με βάση
τη νομολογία που επικαλείται
και το πρωτόδικο δικαστήριο,
ήτοι την Καραγιώργη (πιο
πάνω).

΄Εχουμε μελετήσει με την
απαραίτητη προσοχή τις ει-
σηγήσεις του εφεσίβλητου.
΄Εχουμε καταλήξει ότι, με
καμιά από τις γνωστές μεθό-
δους ερμηνείας νομοθετικών

διατάξεων δεν είναι δυνατή η διεύρυνση των
προνοιών του άρθρου 45.  Διότι μια τέτοια
διεύρυνση θα είχε ως αποτέλεσμα την πρό-
σθεση λέξεων στο κείμενο της νομοθετικής
διάταξης, πράγμα που απαγορεύεται από τη
νομολογία.  Για να καταλήξουμε δηλαδή ότι
η εισήγηση του εφεσίβλητου είναι ορθή θα
πρέπει απαραίτητα να επέμβουμε στο κεί-
μενο, που δεν είναι έργο του ερμηνευτή του
δικαίου (Βλέπε:   Κυπριανού κ.ά. ν. Δημο-
κρατίας (2003) 3 Α.Α.Δ. 8).  Εξάλλου τυχόν
εφαρμογή της εισήγησης του εφεσίβλητου
θα σήμαινε είτε κατάργηση του εδαφίου ή
δραστική τροποποίηση του που σαφώς εκ-
φεύγει κάθε ερμηνευτικού κανόνα.»

Τέλος, σημειώνεται ότι ενώπιον του Δικα-
στηρίου έχουν κατατεθεί αντίγραφα του κυ-
ρίου μέρους της επίσημης εφημερίδας της
Δημοκρατίας, με ημερομηνίες 1.6.2007 και
16.1.2009, τα οποία αναφέρονται, αντί-
στοιχα, σε διορισμό και αναδρομικό διορι-
σμό της εφεσείουσας στη θέση Διευθυντή
Φαρμακευτικών Υπηρεσιών από 15.5.2007,
καθώς και σε τερματισμό του διορισμού της
ως Αναπληρωτή Διευθυντή Φαρμακευτικών
Υπηρεσιών.  Δεν αφήνεται, λοιπόν, οποιαδή-
ποτε αμφιβολία περί της πρόθεσης της
Ε.Δ.Υ. στη συγκεκριμένη περίπτωση.  Κατά
συνέπεια, με βάση και το ιστορικό της πα-
ρούσας υπόθεσης, το οποίο έχει παρατεθεί
πιο πάνω, προκύπτει, με σαφήνεια, πως η κα-
τάληξη του πρωτόδικου Δικαστηρίου, σε ό,τι
αφορά την εγερθείσα προδικαστική έν-
σταση, είναι απόλυτα ορθή.  Ως εκ τούτου, η
έφεση δεν μπορεί να επιτύχει.

Η έφεση απορρίπτεται, με έξοδα υπέρ της
εφεσίβλητης και εναντίον της εφεσείουσας,
τα οποία καθορίζονται στο ποσό των
€3.000,00. n

Αναθεωρητική Έφεση Αρ. 62/2013.

ΚΟΥΠΕΠΙΔΟΥ
v.

Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω 
Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας

12 Σεπτεμβρίου, 2019

Το άρθρο 45 δεν
εφαρμόζεται σε
περιπτώσεις διορι-
σμού, αφού αυτό
θα ισοδυναμούσε
με παρέμβαση του
Δικαστηρίου στο
σαφές κείμενο της
νομοθεσίας.

΄Εχουμε καταλήξει
ότι, με καμιά από
τις γνωστές μεθό-
δους ερμηνείας νο-
μοθετικών διατά-
ξεων, δεν είναι δυ-
νατή η διεύρυνση
των προνοιών του
άρθρου 45.
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Επικρίνεται έκθεση της DG ECFIN της Κομισιόν 
για τα  περιουσιακά στοιχεία των κρατών μελών

Τη μη συμμόρφωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
με την Ευρωπαϊκή Συνθήκη επισημαίνει η καθη-
γήτρια του Πανεπιστημίου της Κανταβρίας Edith

Clifton σε μελέτη της για την έκθεση της Διεύθυνσης
Οικονομικών της Κομισιόν  (DG ECFIN) για τη δια-
χείριση των δημόσιων περιουσιακών στοιχείων Public
Assets:What’s at Stake? An analysis of Public Assets and
Their Management in the European Union. Η καθηγή-
τρια τονίζει ότι η έκθεση της Διεύθυνσης Οικονομικών
παραβιάζει τη Συνθήκη η οποία προνοεί ουδέτερη συμ-
περιφορά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπής σε  θέματα
διαχείρισης των δημόσιων περιουσιακών στοιχείων των
κρατών  μελών ενώ η έκθεση προχωρεί σε συγκεκριμέ-
νες εισηγήσεις και κυρίως σε πρόταση για ιδιωτικοποι-
ήσεις. 

Η της DG ECFIN προκρίνει ως βέλτιστη διαχείριση
των δημόσιων περιουσιακών στοιχείων την εφαρμογή μεθό-
δων αναδόμησης περιλαμβανομένων και ιδιωτικοποιήσεων
οι οποίες θα  φέρουν όχι μόνο βελτιωμένη χρήση των στοι-
χείων αυτών αλλά και βελτιωμένη λειτουργία της αγοράς. 

Η Καθηγήτρια Edith Clifton τονίζει ότι οι προτάσεις στην
Έκθεση της Διεύθυνσης Οικονομικών προάγουν πολιτική
που τη χαρακτηρίζει οικονομικό ρίσκο ενώ δεν προωθούνται
άλλες βασικές αξίες στις οποίες να διατίθενται τα δημόσια
περιουσιακά στοιχεία. Ειδική έμφαση δίδει  η καθηγήτρια
στην αξιοποίηση των  δημόσιων περιουσιακών στοιχείων  για
μείωση του δημόσιου χρέους και αναφέρει  χαρακτηριστικά
ότι ενώ με τις προτεινόμενες ιδιωτικοποιήσεις των περιου-

σιακών στοιχείων  είναι δυνατό  να  γίνει μείωση του δημό-
σιου  χρέους  και του «δημοσιονομικού φόρτου» θα επέλθει
ταυτόχρονα συρρίκνωση των δυνατοτήτων  της κοινωνίας
όπως και της ίδιας της οικονομίας και  η έκθεση της Διεύ-
θυνσης Οικονομικών (DG ECFIN) της Κομισιόν δεν ασχο-
λείται με  οποιαδήποτε από αυτές τις προοπτικές. 

Η Edith Clifton αμφισβητεί επίσης και την απόφαση της
DG ECFIN να ασχοληθεί με τέτοια  μελέτη αντίθετα με τη
δέσμευση της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τη Ευρωπαϊκή
Σύμβαση  να ακολουθεί ουδέτερη στάση σε θέματα  ιδιο-
κτησίας και να μην αναφέρεται  σε εκποιήσεις και ιδιωτικο-
ποιήσεις περιουσιακών στοιχείων. Ενώ γίνεται επιπλέον και
ιδιαίτερη αναφορά στην ΄Εκθεση σε λεγόμενες βέλτιστες

πρακτικές που ακολουθήθηκαν σε κράτη μέλη  και συγ-
κεκριμένα στο Ταμείο Ανάπτυξης της Ελλάδας  στο
οποίο επιβλήθηκαν  αμφισβητούμενα μέτρα από την
Τρόϊκα στα πλαίσια της αντιμετώπισης της κρίσης του
δημόσιου χρέους της χώρας και της συναφούς οικονο-
μικής κρίσης μεταξύ των οποίων και κάθετης  εφαρμο-
γής ιδιωτικοποιήσεις  οι οποίες επιβλήθηκαν  κατά τα-
πεινωτικό τρόπο.   

Στη συνέχεια των επικρίσεων της η Edith Clifton επι-
σημαίνει  βασικά  λάθη στη μεθοδολογία της ́ Εκθεσης
της Κομισιόν που περιλαμβάνουν υπερεκτίμηση των
δημόσιων περιουσιακών σε σύγκριση με τα ιδιωτικά ει-
δικά στα κράτη μέλη της Ανατολικής Ευρώπης. Προει-
δοποιεί μάλιστα ότι η αναφορά της Έκθεσης σε μερι-
κές χώρες στις  οποίες εξακολουθούν να διατηρούνται
πολύ υψηλά δημόσια περιουσιακά στοιχεία αυτά μπο-

ρούν να  αξιοποιηθούν για περαιτέρω ανάπτυξη των ιδιωτι-
κοποιήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως και για ανάπτυξη
συστημάτων  κοινής  διακυβέρνησης δημόσιου και  ιδιωτικού
τομέα.  

Η Έκθεση της DG ECFIN εν κατακλείδι  ζητά  περισσό-
τερη διαφάνεια για τα περιουσιακά στοιχεία  και τη διοίκηση
των εταιρειών κρατικής ιδιοκτησίας. Η καθηγήτρια Edith
Clifton επίσης ζητά  αυξημένη διαφάνεια για τις εταιρείες
ιδιωτικής ιδιοκτησίας όπως και καλύτερη και φιλικότερη
πρόσβαση σε δεδομένα όλων των ιδιωτικών και κρατικών
εταιρειών ώστε οι Ευρωπαίοι πολίτες να γνωρίζουν «ποιος
είναι ο ιδιοκτήτης  της Ευρώπης». n

ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΟΡΟΥ 2019-2020 

Το Δ.Σ του Επαρχιακού Τμήματος ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. Λεμεσού προσκαλεί τα μέλη του για
συμμετοχή στον «Χορευτικό Όμιλο» του Επαρχιακού Τμήματος Λεμεσού ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Θα παραδίδονται  ΔΩΡΕΑΝ μαθήματα Ρεμπέτικων, Κυπριακών και Ελληνικών χορών
για ενήλικες και δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ., καθώς επίσης και
οι σύζυγοι και τα παιδιά τους.

Στο Χορευτικό Τμήμα  ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. μπορούν να συμμετάσχουν άτομα που έχουν ασχο-
ληθεί ξανά με το χορό και παράλληλα, θα δημιουργηθεί ομάδα χορού ενηλίκων για αρ-
χάριους.

Για την καλύτερη οργάνωση παρακαλούνται, όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν, να
αποταθούν εγκαίρως στο τηλέφωνο επικοινωνίας 25802771 ή 99469943 κ. Κούλλη 
Βασιλείου (Υπεύθυνος διδασκαλίας Χορευτικού Ομίλου).

Η μέρα και η ώρα διδασκαλίας θα σας κοινοποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο όταν θα
συμπληρωθούν οι συμμετοχές των ενδιαφερομένων.

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. ΛΕΜΕΣΟΥ

(Σημ.: Η πρόσκληση απευθύνεται σε όλα τα μέλη της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ., Δημόσιους Υπαλλήλους
και μέλη της Αστυνομικής Δύναμης και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.)

Μέχρι 27 Σεπτεμβρίου αιτήσεις
για δωρεάν μαθήματα χορού

Συνεχίζεται για 3η χρονιά η προσφορά της Οργάνωσης μας για δωρεάν μαθήματα
χορού στα μέλη της από το χοροδιδάσκαλο του Χορευτικού Συγκροτήματος ΠΑΣΥΔΥ,
Αντρέα Κιτρομηλίδη.

Θα διδάσκονται ελληνικοί, λαϊκοί και κυπριακοί χοροί.
Τα μαθήματα αρχίζουν την  Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου, στις 3:30μ.μ. στο οίκημα της 

Οργάνωσης μας στη Λευκωσία (2ος όροφος).
Οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν είτε με τη συ-

νάδελφο Νάσω Κασουλίδου στο τηλέφωνο 22844457 ή στο email:  akasoulidou@
pasydy.org, είτε με τη συνάδελφο Στάλω Μιχαήλ στο τηλέφωνο 22844449 ή στο email: 
chmichael@pasydy.org

Δηλώσεις συμμετοχής να γίνουν μέχρι την Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2019.

Αιμοδοσία Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας
Το προσωπικό του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας ανακοινώνει τη διεξαγωγή αιμο-

δοσίας την Τρίτη 15  Οκτωβρίου 2019 από τις 10.00 π.μ. μέχρι τις 1.00 μ.μ. 
Η αιμοδοσία θα γίνει στο Σταθμό Αιμοδοσίας στο κέντρο Αίματος στην Έγκωμη, στη

λεωφόρο Νίκου Κρανιδιώτη και Μακεδονίας Γωνία (πλησίον υπεραγοράς Άλφα – Μέγα).
Για περισσότερες πληροφορίες και για συμμετοχή στην αιμοδοσία, οι Συνάδελφοι μπο-

ρούν να επικοινωνούν με τον κ. Μιχάλη Ορφανίδη, υπεύθυνο για την αιμοδοσία, στο τηλ.
22405660, ή μέσω email: morphanides@dli.mlsi.gov.cy.

Εκδρομή από ΠΑΣΥΔΥ Λευκωσίας
στο Όμοδος στις 19 Οκτωβρίου

Το Επαρχιακό Τμήμα ΠΑΣΥΔΥ Λευκωσίας διοργανώνει εκδρομή για τα μέλη το Σάβ-
βατο 19 Οκτωβρίου, 2019, με προορισμό το Όμοδος.

Ώρα αναχώρησης: 8.30π.μ. από το χώρο της ΠΑΣΥΔΥ
Πρόγραμμα:
1. Καφές στη Γαλάτα   
2. Επίσκεψη στην εκκλησία Αγ. Γεωργίου, στην πλατεία του χωριού   
3. Επίσκεψη στην εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στο Όμοδος   
4. Ξενάγηση στο Οινοποιείο Λινός   
5. Παρακολούθηση παρασκευής σιουσιούκου και παλουζέ   
6. Γεύμα  
Τιμή κατ’ άτομο €20 (λεωφορείο και γεύμα).
Ξεναγός: Καίτη Οικονομίδου
Δηλώσεις συμμετοχής:
Τάκης Χαμπουρίδης -  Τηλ. 99414162
Κώστας Κωνσταντίνου                 -  Τηλ. 99533420 
Δέσπω Λεχνού                             -  Τηλ. 99521178  
Πηνελόπη Πέτσα                          -  Τηλ. 99459353  
Κατερίνα Χριστοφή                       -  Τηλ. 99400919  
Τασούλα Χατζηπροδρόμου          -  Τηλ. 99541212  
Μάρω Κουνιαΐδου (Συντονίστρια) -  Τηλ. 99423663  
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για 50 άτομα. Τελευταία ημερομηνία δήλωσης εν-

διαφέροντος 10/10/2019 (Θα πρέπει να πληρωθεί το ποσό των €5 στη συν. Μάρω Κου-
νιαϊδου, που θα βρίσκεται στις 11/10/2019, στο χώρο της καφετέριας Grey Terrace, μεταξύ
των ωρών 10π.μ. – 12μ.).  
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ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Α. (i) ΣΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟ, ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (ΕΝΤΥΠΟ Α΄) – και
(ii) ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

(Μόνο για Διοικητικούς Λειτουργούς και Λειτουργούς Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού) (ΕΝΤΥΠΟ Β΄)
Β. ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΜΟΥΣ

ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ (ΕΝΤΥΠΟ Γ΄)
Δυνάμει των Κανονισμών 18 και 19 των

περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικών) Κανονι-
σμών του 1991 έως 2017

Tο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και
Προσωπικού, του Υπουργείου Οικονο-
μικών, ανακοινώνει ότι οι επόμενες

εξετάσεις στα πιο κάτω θέματα θα γίνουν
την Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2019 και την Τε-
τάρτη, 13 Νοεμβρίου 2019, αντίστοιχα, ως
ακολούθως:

ΕΞΕΤΑΣΗ Α
Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019
2.30 μ. μ. – 4.00 μ. μ.
Εξέταση στον περί Δημόσιας Υπηρεσίας

Νόμο, στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας
Κανονισμούς και στις Γενικές Διατάξεις,
ή
Εξέταση στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας

Κανονισμούς και στις Γενικές Διατάξεις.
ΕΞΕΤΑΣΗ Β
Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2019
9.00 π.μ. – 10.15 π. μ.
Εξέταση στους περί Προσφορών του Δη-

μοσίου Νόμους και Γενικούς Κανονισμούς
και Κανονισμούς Αποθηκών.

10.15 π.μ. – 10.30 π. μ. Διάλειμμα.
10.30 π.μ. – 12.00 μ. Εξέταση στις Δημο-

σιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες.
Δικαίωμα συμμετοχής στις πιο πάνω Εξε-

τάσεις έχουν οι δημόσιοι υπάλληλοι και
υπάλληλοι οργανισμών δημοσίου δικαίου,
κάτοχοι μόνιμης ή προσωρινής θέσης, καθώς
και εργοδοτούμενοι αορίστου ή ορισμένου

χρόνου που υπηρετούν στη δημόσια υπηρε-
σία ή σε οργανισμούς δημοσίου δικαίου, το
Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης στην οποία υπη-
ρετούν απαιτεί επιτυχία στην εξέταση αυτή.

Ο τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων θα
είναι στη Λευκωσία για τους υποψηφίους
των Επαρχιών Λευκωσίας, Λάρνακας και
Αμμοχώστου, και στη Λεμεσό για τους υπο-
ψηφίους των Επαρχιών Λεμεσού και Πάφου.
Τα εξεταστικά κέντρα θα ανακοινωθούν αρ-
γότερα, με προσωπική επιστολή προς τους
αιτητές.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πιο
πάνω εξετάσεις πρέπει να υποβάλουν σχε-
τική αίτηση προς το Διευθυντή του Τμήμα-
τος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, με
αντίγραφο στο Υπουργείο, Τμήμα ή Ανεξάρ-
τητο Γραφείο στο οποίο υπηρετούν, μέχρι και
τη Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2019. Επιση-
μαίνεται ότι η αίτηση πρέπει να υποβληθεί
πάνω στο νέο Ειδικό Έντυπο το οποίο δια-
νεμήθηκε σ’ όλες τις Υπηρεσίες με την Εγκύ-
κλιο του Τμήματός μας με αρ. 1587 και ημερ.
20.2.2019 και είναι αναρτημένο στην ιστο-
σελίδα του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης
και Προσωπικού στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση http://www.mof.gov.cy/papd, κάτω
από την επιλογή «Εξετάσεις» και στη συνέ-
χεια «Εξετάσεις για Δημοσίους Υπαλλή-
λους». Οι αιτήσεις είτε παραδίδονται στο
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπι-
κού, είτε αποστέλλονται μέσω Ταχυδρομείου
ή τηλεομοιοτυπικής υπηρεσίας στους αριθ-

μούς 22602761 και 22602763.
Η εξεταστέα ύλη της Εξέτασης Α είναι δια-

θέσιμη στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δη-
μόσιας Διοίκησης και Προσωπικού στην
ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.mof.gov.
cy/papd κάτω από την επιλογή «Νομοθεσία»
και, στη συνέχεια «Νόμοι» / «Κανονισμοί».

Η εξεταστέα ύλη της Εξέτασης Β, είναι
αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Γενικού
Λογιστηρίου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.treasury.gov.cy.

(α) Κατά την Εξέταση Α επιτρέπεται όπως
οι εξεταζόμενοι συμβουλεύονται τους περί
Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμους, τους περί Δη-
μόσιας Υπηρεσίας Κανονισμούς και τις Γενι-
κές Διατάξεις και τις εκάστοτε ισχύουσες

τροποποιήσεις τούτων.
(β) Κατά την Εξέταση Β επιτρέπεται όπως

οι εξεταζόμενοι συμβουλεύονται το Νόμο
που προβλέπει περί της Λογιστικής και Δη-
μοσιονομικής Διαχείρισης και περί του Χρη-
ματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας,
τις Δημοσιονομικές Διατάξεις του Συντάγ-
ματος (ΜΕΡΟΣ ΧΙ), τις Δημοσιονομικές και
Λογιστικές Οδηγίες, το βιβλίο των Κανονι-
σμών Αποθηκών, τους Νόμους και Κανονι-
σμούς περί της Σύναψης Δημοσίων Συμβά-
σεων και τις εκάστοτε ισχύουσες τροποποι-
ήσεις τούτων μόνο.

Επισημαίνεται, ότι καμιά εκπρόθεσμη αί-
τηση δεν θα γίνεται δεκτή μετά τη λήξη της
ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων. n

Καλός φίλος της Κύπρου
νέος Διευθυντής Ευρώπης του ΠΟΥ

Θερμά συγχαρητήρια εξέφρασε ο
Υπουργός Υγείας κ. Κωνσταντίνος
Ιωάννου στον νεοεκλεγέντα Διευ-

θυντή Περιφέρειας Ευρώπης του Παγκό-
σμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) δρα Hans
Kluge από το Βέλγιο, χαρακτηρίζοντας τον
πολύ καλό φίλο της Κύπρου και καλό γνώ-
στη των προωθούμενων μεταρρυθμίσεων
στον τομέα της Υγείας.

Ο Υπουργός ευχήθηκε κάθε επιτυχία στον
δρα Kluge για την 5ετή θητεία του και εξέ-
φρασε τη βεβαιότητα πως οι στόχοι που
θέτει για τη θητεία του θα ολοκληρωθούν με
επιτυχία.

Παράλληλα, ο κ. Ιωάννου να ευχαρίστησε

ιδιαίτερα την απερχόμενη Διευθύντρια Πε-
ριφέρειας Ευρώπης κα Zsuzsanna Jakab για
την πολύτιμη και ουσιαστική στήριξη και την
καθοδήγησή της κατά τη διάρκεια των σχε-
διασμών του Γενικού Σχεδίου Υγείας. Δεν
έχω καμία αμφιβολία, είπε, ότι, ως Αναπλη-
ρώτρια Γενική Διευθύντρια του ΠΟΥ, θα έχει
μια εξίσου επιτυχή θητεία.

Η ψηφοφορία για την ανάδειξη του νέου
Διευθυντή πραγματοποιήθηκε στις 17 Σε-
πτεμβρίου στην Κοπεγχάγη, κατά τη διάρ-
κεια της 69ης Περιφερειακής Συνόδου του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ευ-
ρώπη με τη συμμετοχή αντιπροσωπειών από
53 κράτη μέλη. n

Συνεργασία με Eurocontrol στην αεροναυτιλία

ΗΥπουργός Μεταφορών, Επικοινω-
νιών και Έργων κα Βασιλική Ανα-
στασιάδου συναντήθηκε στις 16 Σε-

πτεμβρίου με τον επικεφαλής του δικτύου
Γενικής Διεύθυνσης του Eurocontrol κ. Ia-
copo Prissinotti, με κύριο αντικείμενο συζή-
τησης το θέμα της μεταφοράς της αρμοδιό-
τητας διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας
και της παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας

από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας σε
κρατική εταιρεία ιδιωτικού δικαίου.

Το Υπουργείο Μεταφορών, σε συνεργασία
με το Eurocontrol,  καθόρισαν τις δράσεις
και το χρονοδιάγραμμα, με στόχο την έγ-
καιρη ίδρυση της εταιρείας σύμφωνα με τις
πρόνοιες της Νομοθεσίας που ψηφίστηκε
από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, στις 12
Ιουλίου 2019. n

Διήμερη εκδρομή στην Αγία Νάπα 
από το Επαρχιακό Συμβούλιο Πάφου

Το Επαρχιακό Συμβούλιο Πάφου διοργανώνει διήμερη εκδρομή στην Αγία Νάπα το
Σαββατοκύριακο 09-10/11/2019 με διαμονή στο ξενοδοχείο ATLANTICA AENEAS
HOTEL.

Δηλώσεις συμμετοχής στα μέλη του Επαρχιακού Συμβουλίου:
1.  Νεόφυτος Νεοφύτου 99632505 
2   Σκεύη Κουππάρη 99131837
3.  Γιαννάκης Ιωάννου 99647286
4.  Νίκος Στυλιανού 99416276
5.  Γεώργιος Σάββα 99675647                               
6.  Ευριπίδης Καλός 99423283
Ειδικές Τιμές:  
- Δίκλινο δωμάτιο: Ευρώ 80.00  το άτομο. All Inclusive  
- Μονόκλινο δωμάτιο: Ευρώ  125,00 το δωμάτιο, την ημέρα με πλήρη διατροφή All

Inclusive  
Το πακέτο με all inclusive συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα: 
Δείπνο τη μέρα άφιξης, πρωινό και μεσημεριανό τη μέρα της αναχώρησης και όλα τα

κυπριακά ποτά μέχρι τις τρεiς η ώρα την μέρα της αναχώρησης,  συμπεριλαμβανομένων
κρύων σνακ την μέρα της άφιξης στο μπαρ του ξενοδοχείου μεταξύ 15.00 – 16.00 

Εκπτώσεις
- Παιδιά 0-2 χρονών: Δωρεάν.
- Το πρώτο παιδί  2-12 χρονών στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς:  Δωρεάν.
- Το δεύτερο παιδί 2-12 χρονών στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς: 50% έκπτωση 
- Δύο παιδιά σε δικό τους δωμάτιο: Δεν υπάρχει έκπτωση.
- Τρίτος ενήλικας από 12 χρονών και άνω, στο ίδιο δωμάτιο με δύο ενήλικες: 25% έκ-

πτωση στις πιο πάνω τιμές.
Πρόγραμμα εκδρομής:
Σάββατο 09/11/2019
• 8:30   Αναχώρηση από τον χώρο στάθμευσης των κυβερνητικών γραφείων απέναντι

από την τράπεζα Πειραιώς στις 08.30. με ενδιάμεσο σταθμό στη ν Ιερά Μονή Παναγίας
Σφαλαγγιώτισσας στη περιοχή Αγίου Αθανασίου στη Λεμεσό.. Ώρα παραμονής 1 ώρα.
Αναχώρηση για Λάρνακα όπου θα παραμείνουμε  μέχρι τις 14.00. Ελεύθερο δίωρο για πε-
ριήγηση και φαγητό στην πόλη της Λάρνακας.

• 15:30  Άφιξη στο ξενοδοχείο  στην Αγία Νάπα και τακτοποίηση στα δωμάτια, ξεκού-
ραση και ελεύθερος χρόνος. 

• 19:00   Τόμπολα στο ξενοδοχείο
• 20:00   Δείπνο στο ξενοδοχείο με ζωντανή μουσική και πλούσιο μπουφέ.
Κυριακή 10/11/2019
• 07.30   Πρόγευμα.
• 10.00   Προαιρετική εκδρομή στo Φρέναρος (χωριό τoυ ήρωα Φώτη Πίττα) και προ-

σκύνημα στην εκκλησία Αρχαγγέλου Μιχαήλ με την τεράστια εικόνα της Παναγίας Σαι-
τανάγια μοναδική στο είδος της παγκοσμίως. Δίπλα από την εκκλησία βρίσκεται η παλαιά
εκκλησία Αρχ. Μιχαήλ την οποία θα επισκεφθούμε επίσης.

• Γεύμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την Πάφο. 
Τελευταία ημέρα δήλωσης συμμετοχής 30/10/2019
Νεόφυτος Νεοφύτου, Γιαννάκης Ιωάννου
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Συνολικά 51.486 οι απασχολούμενοι από την Κυβέρνηση τον Αύγουστο

Ηαπασχόληση στην Κυβέρνηση τον
Αύγουστο του 2019 παρέμεινε στα-
θερή σε σχέση με τον αντίστοιχο

μήνα του 2018 στα 51.486 άτομα. Στο μόνιμο
προσωπικό παρατηρείται μείωση κατά 444
άτομα (-1,5%), από 28.682 σε 28.238 άτομα.
Στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύ-

ξηση (5,0%) φθάνοντας τις 14.800 σε σχέση
με 14.091 άτομα τον Αύγουστο του 2018. 

Σε σχέση με τον Αύγουστο του 2018 τόσο
στη Δημόσια όσο και στην Εκπαιδευτική
Υπηρεσία υπάρχει αύξηση με τη μεγαλύτερη
ποσοστιαία αύξηση να παρατηρείται στο
προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας

(1,2%) και πιο συγκεκριμένα στο έκτακτο
προσωπικό με ποσοστό 11,7% (324 άτομα).

Σε σχέση με τον Ιούλιο του 2019 παρατη-
ρείται μείωση προσωπικού σε όλες τις κατη-
γορίες εκτός στο προσωπικό των Δυνάμεων

Ασφαλείας που παρέμεινε σταθερό. Η μεγα-
λύτερη μείωση παρατηρείται στο προσωπικό
της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (-3,8%) που
κυρίως οφείλεται στο έκτακτο προσωπικό 
(-14,3%). n

Μείωση εγγεγραμμένων ανέργων 
τον Αύγουστο

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται
στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας,
ο αριθμός των εγγεγραμμένων

ανέργων στο τέλος Αυγούστου 2019, έφτασε
τα 19.883 πρόσωπα και με βάση τα στοιχεία
διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα
οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο
αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον
Αύγουστο 2019 μειώθηκε στα 21.945 πρό-
σωπα σε σύγκριση με 22.236 τον προηγού-
μενο μήνα.

Σε σύγκριση με το Αύγουστο του 2018 ση-

μειώθηκε μείωση 3.983 προσώπων ή 16,7%
που αποδίδεται κυρίως στους τομείς του εμ-
πορίου (μείωση 684 ανέργων), των κατα-
σκευών (μείωση 571), της δημόσιας διοίκη-
σης (μείωση 391), των δραστηριοτήτων υπη-
ρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών
εστίασης (μείωση 311), της μεταποίησης
(μείωση 260), των επαγγελματικών, επιστη-
μονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων (μεί-
ωση 122) και στους νεοεισερχόμενους στην
αγορά εργασίας (μείωση 1.308). n

0,6% άνοδος στον εναρμονισμένο δείκτη

ΟΕναρμονισμένος Δείκτης Τιμών
Καταναλωτή τον Αύγουστο 2019
αυξήθηκε κατά 0,6% σε σχέση με τον

Αύγουστο του 2018 ενώ σε σχέση με τον
προηγούμενο μήνα αυξήθηκε κατά 1,7%. Για

την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2019,
σημειώθηκε αύξηση 0,8% σε σχέση με την
αντίστοιχη περσινή περίοδο. 

Συγκριτικά με τον Αύγουστο του 2018, η
κατηγορία Αναψυχή και Πολιτισμός παρου-

σίασε τη μεγαλύτερη μεταβολή με ποσοστό
3%. 

Σε σχέση με τον Ιούλιο 2019, η μεγαλύ-
τερη μεταβολή σημειώθηκε στην κατηγορία
Μεταφορές (7,1%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου
2019 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή
περίοδο, η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρή-
θηκε στην κατηγορία Στέγαση, Ύδρευση,

Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (6,3%). 
Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές

κατηγορίες συγκριτικά με τον Αύγουστο του
2018 παρατηρήθηκε στην κατηγορία Ενέρ-
γεια (-4,8%), ενώ σε σχέση με τον προηγού-
μενο μήνα η κατηγορία Υπηρεσίες κατέ-
γραψε τη μεγαλύτερη μεταβολή με ποσοστό
3,4%. n
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Άριστες  εντυπώσεις από συμμετοχές της Χορωδίας μας 

Οι εξαιρετικές εντυπώσεις από την
εκτέλεση του επίλεκτου προγράμμα-
τος της Χορωδίας μας στις πολλές

διοργανώσεις, στις  οποίες συμμετέχει ι μετά
από σχετική πρόσκληση,    επαναβεβαιώθη-
καν και πάλι στις  φετινές  καλοκαιρινές συμ-

μετοχές του συγκροτήματος ΠΑΣΥΔΥ  σε
χορωδιακές εκδηλώσεις. Η Χορωδία μας με
τις εκτελέσεις της πρόσφερε πλήρη  καλλι-
τεχνική ικανοποίηση και    ενθουσιασμό στο

ακροατήριο με αντίστοιχη   πλήρη ικανοποί-
ηση στους χορωδούς  που με τη θετική αυτή
ανταπόκριση του κοινού ενθαρρύνονται  για
συνεχή καλλιτεχνική αναβάθμιση  και παρα-
πέρα εμπλουτισμό  των προγραμμάτων
τους. 

Η Χορωδία  ΠΑΣΥΔΥ με επικεφαλής τον
Πρόεδρο της Επιτροπής  Πολιτιστικών Δρα-
στηριοτήτων σ. Στράτη Ματθαίου συμμε-
τείχε τον περασμένο Ιούνιο στο 9ο Διεθνές

Χορωδιακό Φεστιβάλ Λουτρακίου στο οποίο
συμμετείχαν Ελλαδικά και ξένα συγκροτή-

ματα. Το κοινό  που παρακολούθησε την  εκ-
δήλωση ανταπόδωσε  με το  θερμό του  εν-

Είναι χαρακτηριστικά τα φωτογραφικά στιγμιότυπα που δημοσιεύουμε από τη συμμετοχή
της Χορωδίας  υπό  τη διεύθυνση της Μαέστρου Μάρως  Μήτσα και στο πιάνο το Μάριο
Ιωάννου,   με το  κοινό να εκφράζει με ανάταση των χεριών τον ενθουσιασμό και τη συμμε-
τοχή  του και η μαέστρος  και οι  χορωδοί να  απαντούν με τη δική τους ενθουσιώδη από-
λυτη ικανοποίηση. Για τη συμμετοχή της Χορωδίας μας στο Φεστιβάλ επιδόθηκε στον Πρό-
εδρο της Επιτροπής Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων αναμνηστική πλακέτα (φωτογραφία) 

Η Χορωδία  ΠΑΣΥΔΥ συμμετείχε   τον περασμένο Ιούνιο και σε εκδήλωση που διοργα-
νώθηκε για πρώτη φορά  από το  Μέλαθρον Οικουμενικού Ελληνισμού στο Πολιτιστικό
΄Ιδρυμα της Ιεράς Μονής Κύκκου  στον Αρχάγγελο με θέμα «Κύπρος …η Μαρτυρική Με-
γαλόνησος».

Με την ευκαιρία της συμμετοχής του στο Φεστιβάλ Λουτρακίου η Χορωδία μας επισκέ-
φθηκε και το Μνημείο με τον Ανδριάντα του Παλαιών Πατρών Γερμανού στην Αγία Λαύρα,
τις αρχαιότητες με τα Κυκλώπεια Τείχη στις Μυκήνες και το Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου παγ-
κοσμίως διάσημο για την ακουστική του.
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ΝEΑ ΑπO τηΝ ΕυρωπΑϊΚH EΝωση
Έρευνα / Επιμέλεια:
Κυριάκος  Ανδρέου

Η ΕΕ ενέκρινε το πρόγραμμα δράσης 
για την τ/κ κοινότητα

Τα αμφιλεγόμενα πρόσωπα 
της νέας Κομισιόν

Η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν μίλησε. Και μοίρασε χαρτοφυλά-
κια. Η Γερμανίδα εκλεγμένη πρόεδρος της Κομισιόν απένειμε τις αρ-
μοδιότητες με βάση τους υποψηφίους των κρατών-μελών. Κάποιοι
από αυτούς ωστόσο δεν θα περάσουν εύκολα από την κρίση των ευ-

ρωβουλευτών που θα κληθούν να ψηφίσουν αν τελικά θα αναλάβουν τα καθήκοντά τους. 
Ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης Ουγγαρίας, Λάζντο Τροτσάνι είναι γνωστός ως θερμός

υπερασπιστής του καθεστώτος Βίκτορ Ορμπάν. Υπερασπίστηκε σκληρούς νόμους κατά της
μετανάστευσης και κατά των ΜΚΟ, όπως αυτή του Τζορτζ Σόρος (νόμος Stop Soros).

«Δεν θέλουμε να εμποδίσουμε το μηχανισμό του κράτους Δικαίου της ΕΕ. Το μόνο που κά-
νουμε είναι να αποφύγουμε να αποφασίζουν οι πολιτικοί για το κράτος Δικαίου. Όταν υπάρ-
χει πολιτική συζήτηση, υπάρχουν πάντα πολιτικές πλευρές από πίσω. Όπως είπα, είμαι δι-
κηγόρος και προτίθεμαι να είμαι δικηγόρος. Ως εκ τούτου, νομίζω ότι, αν υπάρχουν ερωτή-
ματα σχετικά με το κράτος Δικαίου, πρέπει να έχουν νομικό χαρακτήρα», είχε δηλώσει ως
Υπουργός Δικαιοσύνης το 2014.

Η Γαλλίδα υποψήφια Σιλβί Γκουλάρ επέστρεψε πρόσφατα 45.000 ευρώ στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο ύστερα από μια έρευνα σε βάρος της σχετικά με το εάν χρησιμοποίησε τους
βοηθούς της όπως προβλέπεται από τον κανονισμό κατά τη διάρκεια της θητείας της ως ευ-
ρωβουλευτής. Λόγω αυτής της υπόθεσης σε βάρος της παραιτήθηκε από τη θέση της υπουρ-
γού Άμυνας το 2017 στη Γαλλία.

Ο Ζοζέπ Μπορέλ από την Ισπανία, αναγκάστηκε να παραιτηθεί από την προεδρία του
Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου λόγω ισχυρισμών περί σύγκρουσης συμφερόν-
των. Είναι γνωστός για την μη διπλωματική γλώσσα του. 

Για την προτεινόμενη Επίτροπο της Ρουμανίας, Ροβάνα Πλαμπ, υπάρχει... οσμή σκανδά-
λου. Στις 22 Σεπτεμβρίου 2017, η Εθνική Διεύθυνση Καταπολέμησης της Διαφθοράς έστειλε
αίτημα στον Γενικό Εισαγγελέα του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου για ποινική δίωξη
σε βάρος της. Κρίθηκε ύποπτη για την προώθηση συμφέροντα ιδιωτικής εταιρίας.

Ο Πολωνός υποψήφιος για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γιανους Βόιτεχόφκι, μέλος του Ευ-
ρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, βρίσκεται -σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες-
υπό έρευνα από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης, το γνωστό μας
OLAF. Η έρευνα σχετικά με τις «υποτιθέμενες παρατυπίες σχετικά με την επιστροφή των
εξόδων από ταξίδια» του πρώην ευρωβουλευτή «συνεχίζεται», δήλωσε η OLAF.

Οι ακροάσεις στο Ευρωκοινοβούλιο έχουν προγραμματιστεί για το διάστημα από τις 30
Σεπτεμβρίου έως τις 8 Οκτωβρίου. n

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα ετήσιο πρόγραμμα
δράσης για το συνολικό ποσό των 35,4 εκατ. ευρώ που
προσδιορίζει νέα έργα προς διευκόλυνση της επανένωσης
της Κύπρου. Στόχος του προγράμματος είναι η ενθάρ-
ρυνση της οικονομικής ανάπτυξης της τουρκοκυπριακής
κοινότητας με ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομική ολοκλή-
ρωση της νήσου, τη βελτίωση των επαφών μεταξύ των δύο

κοινοτήτων και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την προετοιμασία για το κοινοτικό κεκτημένο.
Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής και αρμόδιος για το Ευρώ και τον Κοινωνικό Διάλογο,

καθώς και για τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, τις Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες και
την Ένωση Κεφαλαιαγορών κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις δήλωσε: «Το πρόγραμμα βοήθειας μας
παραμένει εξίσου σημαντικό. Αυτή η νέα δέσμη έργων αποσκοπεί στη βελτίωση των υποδομών,
στην υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης, στην προώθηση της συμφιλίωσης και στην προ-
σέγγιση της τουρκοκυπριακής κοινότητας στην ΕΕ. Είμαι πεπεισμένος ότι θα συμβάλει στην
προσπάθεια διευθέτησης που αποτελεί τον απώτερο στόχο της βοήθειάς μας.»

Οι προτεραιότητες του προγράμματος περιλαμβάνουν συνεχή στήριξη για την προετοι-
μασία και χρηματοδότηση βασικών έργων υποδομής και για την προστασία του περιβάλ-
λοντος. Προβλέπονται επίσης περαιτέρω μέτρα για τη βελτίωση των προτύπων υγείας και
ασφάλειας των τροφίμων. Επιπρόσθετα, θα παρασχεθεί στήριξη στην εκπαίδευση που απο-
σκοπεί στη βελτίωση των προτύπων διδασκαλίας και μάθησης και στην ενίσχυση ενός προ-
γράμματος μεγάλης κλίμακας για επιστημονικά εργαστήρια στα σχολεία.

Προκειμένου να οικοδομηθεί εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο κοινοτήτων, το πρόγραμμα θα
συνεχίσει να προσφέρει σημαντική χρηματοδότηση του έργου της Επιτροπής Αγνοουμένων
και της Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά. Επιπλέον, η συνεχής στήριξη
της κοινωνίας των πολιτών θα συμβάλει στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ΜΚΟ
σε όλο το νησί και στην τόνωση των δικοινοτικών δραστηριοτήτων, συμβάλλοντας με τον
τρόπο αυτό στη διαδικασία επανένωσης.

Τέλος, το πρόγραμμα υποτροφιών θα επιτρέψει σε νεαρούς Τουρκοκύπριους να αποκτή-
σουν ακαδημαϊκή εμπειρία στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Η βοήθεια προς την τουρκοκυπριακή κοινότητα παρέχεται μέσω του προγράμματος βοή-
θειας της ΕΕ. Από το 2006 έως το 2019, διατέθηκαν 555 εκατ. ευρώ για έργα στο πλαίσιο του
προγράμματος βοήθειας. Το πρόγραμμα σκοπό έχει να διευκολύνει την επανένωση της Κύ-
πρου προάγοντας την οικονομική ανάπτυξη της τουρκοκυπριακής κοινότητας. n

Γιούνκερ: Επιφυλάξεις 
για τον “Ευρωπαϊκό Τρόπο Ζωής”

Την αντίθεσή του με την ονομασία του χαρτοφυλακίου για
την “Προστασία του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής”, που η νέα
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ
Λάιεν ανέθεσε στον Μαργαρίτη Σχοινά, εξέφρασε ο Ζαν
Κλωντ Γιούνκερ, μιλώντας αποκλειστικά στο euronews .

Ο Πρόεδρος της Κομισιόν, στη συνέντευξή του, ανέφερε
πως το χαρτοφυλάκιο θα πρέπει να αλλάξει όνομα. «Δεν μου

αρέσει η ιδέα ότι ο Ευρωπαϊκός Τρόπος Ζωής αντιτίθεται στην μετανάστευση. Το να απο-
δέχεσαι όσους έρχονται από αλλού, είναι μέρος του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής”, σημείωσε
προσθέτοντας πως ο τίτλος του χαρτοφυλακίου θα πρέπει να γίνει πιο συγκεκριμένος.

Σύμφωνα με τον κ. Γιούνκερ, ο “Ευρωπαϊκός Τρόπος Ζωής” είναι ο συνδυασμός των τα-
λέντων, των δράσεων και του σεβασμού για τους άλλους, άσχετα από το χρώμα τους και ανε-
ξάρτητα από τον τόπο καταγωγής τους. Γνωρίζοντας καλά τον Μαργαρίτη Σχοινά, επειδή
ήμουν σε καθημερινή επαφή μαζί του, ξέρω πως ο τίτλος δεν ανταποκρίνεται στις αξίες του.
Και νομίζω πως αυτό θα πρέπει να αλλάξει».

«Η Ελλάδα σώθηκε χάρη στις προσπάθειες του ελληνικού λαού και ιδιαίτερα του φτωχό-
τερου μέρους του», δήλωσε ο απερχόμενος πρόεδρος της Επιτροπής ερωτηθείς εάν ήταν ο
αυτός που «κράτησε» την Ελλάδα στην Ευρωζώνη.

“Εάν η Κομισιόν έλεγε, «φύγετε αν θέλετε», θα είχαμε αποτύχει στην αποστολή μας, η
οποία είναι να κρατήσουμε ενωμένες τις χώρες», ανέφερε ο κ. Γιούνκερ, προσθέτοντας: «Το
να αποδεχτούμε ότι η Ελλάδα θα εγκατέλειπε το Ευρώ, θα αποτελούσε την αρχή του τέ-
λους για το κοινό νόμισμα».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το κόστος της διάσωσης της Ελλάδας είπε:
«Προσφέραμε εγγυήσεις, όμως, μέχρι τώρα, οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι δεν έχουν πλη-

ρώσει ούτε ένα σεντ για την διάσωση της Ελλάδας».
Ερωτηθείς για το αν θεωρεί το Brexit την μεγαλύτερη αποτυχία της θητείας του, ο Ζαν

Κλωντ Γιούνκερ, χαρακτήρισε την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου για αποχώρηση, “τρα-
γωδία” και “αποτυχία”, λέγοντας όμως πως δεν είναι δική του.

«Δεν παρενέβην στο δημοψήφισμα γιατί ο πρωθυπουργός, Ντέιβιντ Κάμερον, μου ζήτησε
να μην το κάνω, καθώς θεωρείτο εσωτερικό πρόβλημα της Βρετανίας. Με τον Κάμερον εί-
χαμε διαπραγματευθεί μία συμφωνία με διαφορετικά σημεία. Αυτή η συμφωνία με τον Κά-
μερον δεν διαδραμάτισε κανένα ρόλο κατά την εκστρατεία για το δημοψήφισμα. Οι Βρετα-
νοί από την αρχή ήταν part-time Ευρωπαίοι, αυτό που χρειαζόμαστε είναι full-time Ευρω-
παίοι», ανέφερε μεταξύ άλλων ο απερχόμενος Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. n

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης: 
τρία χρόνια μετά

Την περασμένη εβδομάδα ήταν  η τρίτη επέτειος της ομιλίας
του προέδρου Γιούνκερ για την κατάσταση της Ένωσης, στην
οποία ανήγγειλε τη σύσταση Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγ-
γύης, το οποίο θα προσφέρει στους νέους τη δυνατότητα να

συμμετέχουν σε ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων αλληλεγγύης σε ολόκληρη την ΕΕ.
Έκτοτε, περισσότεροι από 161.000 νέοι ηλικίας από 18 έως 30 ετών έχουν δηλώσει συμ-

μετοχή στο Σώμα και η πρωτοβουλία έχει συμβάλει στη βελτίωση της ζωής πολλών ανθρώ-
πων. Οι περισσότερες από τις χρηματοδοτούμενες δραστηριότητες προσφέρουν ευκαιρίες
εθελοντισμού — μεμονωμένα ή σε ομάδες. Ωστόσο, οι νέοι μπορούν επίσης να επωφεληθούν
από πρακτική άσκηση και θέσεις εργασίας. 

Ο επίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού, κ. Tίμπορ Νάβρατσιτς,
δήλωσε: «Έχουμε επιτύχει πολλά τα τελευταία τρία χρόνια. Σε χρόνο ρεκόρ δημιουργήσαμε ένα
νέο πρόγραμμα που παρέχει στους νέους και στις οργανώσεις ευκαιρίες να στηρίξουν συναν-
θρώπους μας, συμβάλλοντας στην οικοδόμηση μιας πιο συνεκτικής και αλληλέγγυας κοινω-
νίας. Είμαι περήφανος για το γεγονός ότι τόσο πολλοί νέοι είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν
και να δραστηριοποιηθούν επιτόπου. Ο ενθουσιασμός τους είναι πραγματική πηγή έμπνευσης.
Για τον λόγο αυτόν έχω προτείνει την επέκταση και ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλ-
ληλεγγύης μετά το 2020.»

Η ένταξη είναι ένα από τα πιο κοινά θέματα στα οποία επικεντρώνονται τα έργα του Ευ-
ρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, αλλά δεν είναι το μόνο. Άλλα θέματα είναι η εργασία
στον τομέα της νεολαίας, η κλιματική αλλαγή, η ανάπτυξη κοινοτήτων, η ενεργός συμμετοχή
του πολίτη, η εκπαίδευση και ο πολιτισμός. 

Δεκάδες χιλιάδες επιπλέον ευκαιρίες αναμένεται να δημιουργηθούν στους τομείς αυτούς
κατά τους προσεχείς μήνες και χρόνια. Επιπλέον, μία στις τρεις από τις δραστηριότητες που
χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης προορίζεται για συμμετέχοντες
με λιγότερες ευκαιρίες, που αντιμετωπίζουν φραγμούς όπως αναπηρία, εκπαιδευτικές δυ-
σκολίες ή οικονομικά, κοινωνικά ή γεωγραφικά εμπόδια.

Για παράδειγμα, στη Λετονία, ένα έργο με τίτλο «Μια ειδική θέση για ειδικά άτομα» προ-
ωθεί την ένταξη των νέων με αναπηρία στην αγορά εργασίας. Στην Ελλάδα, εθελοντές βοη-
θούν στην προστασία του δάσους του Ξυλοκάστρου και του Δερβενίου, μεριμνώντας για το
πότισμα και τη φύτευση δένδρων. Στη Σουηδία, μέσω του έργου «Ευαισθητοποίηση για το
κλίμα», οι εθελοντές μαθαίνουν για την κλιματική αλλαγή και τη βιοποικιλότητα βοηθών-
τας στον βιολογικό κήπο και το οικολογικό χωριό και συμμετέχοντας σε δραστηριότητες
προβολής. n
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AπΟ την EλλΑδΑ κΑι τΟν υπΟλΟιπΟ KΟσμΟ

Διεθνείς αντιδράσεις μετά 
την κατάρρευση της Thomas Cook

Ο βρετανικός ταξιδιωτικός όμιλος Thomas Cook, που
διαχειρίζεται ξενοδοχεία, θέρετρα και αεροπορικές εται-
ρίες, μεταφέροντας 19 εκατ. ανθρώπους τον χρόνο σε 16
διαφορετικές χώρες, κατέρρευσε.

Αυτή τη στιγμή έχει 600.000 ταξιδιώτες σε διάφορες
χώρες του κόσμου, με αποτέλεσμα κυβερνήσεις και ασφα-
λιστικές εταιρίες να συντονίζουν μια τεράστια επιχείρηση
για να επιστρέψουν οι άνθρωποι αυτοί στις πατρίδες τους.

Η κατάρρευση της Thomas Cook αφήνει εκτεθειμένες οικονομικά και πολλές τουριστικές
επιχειρήσεις της Κύπρου, ενώ το μεγάλο ερωτηματικό αφορά το μέγεθος της «τρύπας» που
ανοίγει στη βρετανική αγορά.

Οι πρώτες αντιδράσεις της Ευρώπης
Ηνωμένο Βασίλειο: Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Βρετανίας (CAA) και η κυ-

βέρνηση έχουν έναν στόλο αεροσκαφών έτοιμο να ξεκινήσει να μεταφέρει πίσω πάνω από
150.000 Βρετανούς ταξιδιώτες που βρίσκονται στο εξωτερικό μέσα στις επόμενες δύο εβδο-
μάδες.

Γαλλία: Ο γαλλικός οργανισμός Entreprises de Voyage ανακοίνωσε ότι η χρεοκοπία της
Thomas Cook μπορεί να επηρεάσει περίπου 10.000 Γάλλους τουρίστες.

Νορβηγία: Η νορβηγική θυγατρική Ving ανέφερε σε ανακοίνωση ότι αυτή στιγμή υπάρ-
χουν 8.685 Νορβηγοί στα πακέτα της. Το Νορβηγικό Ταμείο Εγγύησης Ταξιδιών, που δια-
χειρίζεται ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα το οποίο είναι υποχρεωτικό για τα ταξιδιωτικά γρα-
φεία, εξέδωσε ανακοίνωση λέγοντας ότι θα διασφαλίσει τον επαναπατρισμό όσων επιβα-
τών ταξιδεύουν με τη νορβηγική μονάδα της Thomas Cook.

Δανία: Η δανέζικη θυγατρική Spies ανέφερε σε σημερινή ανακοίνωση Τύπου ότι κανένα
από τα αεροσκάφη της δεν θα απογειωθεί και ότι περίπου 1.400 ταξιδιώτες επηρεάζονται.

Φιλανδία: Η μονάδα της Thomas Cook, η Oy Tjäreborg, ανακοίνωσε ότι έχει συνολικά
2.884 επιβάτες που ταξιδεύουν αυτή τη στιγμή. «Αυτή τη στιγμή κάνουμε ό,τι μπορούμε για
να κανονίσουμε πτήσεις επιστροφής για τους επιβάτες και θα δώσουμε περισσότερες πλη-
ροφορίες κατά τη διάρκεια της ημέρας», ανέφερε η εταιρία στην ιστοσελίδα της.

Σουηδία: Η σουηδική μονάδα Ving ανέφερε ότι ο αριθμός των Σουηδών επιβατών που
βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό ανέρχεται σε 16.956. «Εργαζόμαστε εντατικά για
να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι ταξιδιώτες που επηρεάζονται θα πετάξουν πίσω στην πατρίδα
με όσο το δυνατόν μικρότερη αναταραχή», ανέφερε η εταιρία στην ιστοσελίδα της.

Γερμανία: Η αεροπορική εταιρία της Thomas Cook, η Condor, ανακοίνωσε ότι θα συνε-
χίσει τις πτητικές της δραστηριότητες παρά την πτώχευση της μητρικής της. «Η Condor ...
συνεχίζει τις δραστηριότητες», ανέφερε σε ανακοίνωση η γερμανική αεροπορική εταιρία.

Η Ρώμη ψάχνει 23 δισ. ευρώ 
για να μην αυξήσει τον ΦΠΑ το 2020

Η νέα ιταλική κυβέρνηση αναμένεται να ανα-
θεωρήσει σημαντικά προς το χειρότερο την πρό-
βλεψη για την ανάπτυξη της ιταλικής οικονο-
μίας φέτος και του χρόνου, σύμφωνα με απο-
κλειστικές πληροφορίες του Reuters. Η
επιβράδυνση της ανάπτυξης στο 0,1% φέτος και
στο 0,4% του χρόνου καθιστά πιο επιτακτική την
υιοθέτηση επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτι-
κής το 2020, τονίζει η Ρώμη.

Τον Απρίλιο, η προηγούμενη κυβέρνηση συνεργασίας του Κινήματος 5 Αστέρων και της
Λέγκας είχε προβλέψει ρυθμό ανάπτυξης 0,2% το 2019 και 0,8% το 2020. Οι νέες προβλέ-
ψεις, οι οποίες βασίζονται στην υπόθεση ότι δεν θα εφαρμοστεί διαφορετική πολιτική, θα
αποτελέσουν το πλαίσιο εντός του οποίου θα διαμορφώσει η νέα κυβέρνηση των 5 Αστέρων,
του Δημοκρατικού Κόμματος και του νέου κόμματος Italia Viva του πρώην πρωθυπουργού
Ματέο Ρέντσι, τον προϋπολογισμό για το 2020. Η Ρώμη θα πρέπει να στείλει τον προϋπο-
λογισμό στις Βρυξέλλες εντός του Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τις πηγές που επικαλείται το Reuters, ο νέος προϋπολογισμός αναμένεται να
περιλαμβάνει μείωση φόρων και άλλα μέτρα που θα ενισχύσουν την ανάπτυξη, στοιχεία που
θα οδηγήσουν σε αλλαγή της πρόβλεψης για τον ρυθμό ανάπτυξης του 2020. Το δημοσιο-
νομικό έλλειμμα της Ιταλίας προβλέπεται να διαμορφωθεί το 2020 στο 2,3% του ΑΕΠ από
στόχο για έλλειμμα 2,04% το τρέχον έτος, σύμφωνα με πηγές από την ιταλική κυβέρνηση.

Παράλληλα υπάρχει το ενδεχόμενο για μικρή αλλαγή της πρόβλεψης για την ανάπτυξη το
2020, και το πιθανότερο είναι η νέα αναθεώρηση να «βλέπει» ανάπτυξη μόλις 0,3%, πρό-
βλεψη που περιλαμβάνει την αρνητική επίπτωση που θα έχει στην ιταλική οικονομία η αύ-
ξηση του ΦΠΑ από το 22% στο 25,2%.

Ωστόσο, και η νέα κυβέρνηση θέλει να αποφύγει την αύξηση του ΦΠΑ λέγοντας ότι θα
έπληττε την ήδη αδύναμη καταναλωτική δαπάνη και την εσωτερική ζήτηση. Βέβαια, προ-
κειμένου να μην υπάρξει νέα μετωπική σύγκρουση με τις Βρυξέλλες, η Ρώμη θα πρέπει να
μειώσει δαπάνες ή να αυξήσει τα έσοδα της κατά 23 δισ. ευρώ το 2020, ώστε να ακυρώσει
την αύξηση του ΦΠΑ χωρίς να υπάρχει αρνητική επίπτωση στο δημοσιονομικό έλλειμμα.

Την Τρίτη, ο υφυπουργός Οικονομίας Αντόνιο Μιζιάνι είχε δηλώσει πως, αν δεν υπάρξει
το 2020 αύξηση του ΦΠΑ, τότε η ανάπτυξη θα ενισχυθεί κατά 0,3% με 0,4%.

Τον Ιούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προβλέψει ότι η ιταλική οικονομία θα αναπτυχθεί
με ρυθμό 0,1% το 2019 και με ρυθμό 0,7% το 2020, το οποίο, αν επιβεβαιωθεί, θα σημαίνει
ότι η Ιταλία θα αναπτυχθεί με πιο αργό ρυθμό από κάθε άλλη οικονομία της Ε.Ε. και τα δύο
χρόνια. n

Bloomberg:  Άτοκα δάνεια ύψους 
3,4 δισ. ευρώ πήραν 28 τράπεζες 
από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) χορήγησε τριετή
άτοκα δάνεια, ύψους 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ, σε τράπεζες
της Ευρωζώνης, καθώς λαμβάνει μέτρα για να ενισχύσει την
ανάπτυξη και τον πληθωρισμό, αναφέρει δημοσίευμα του
Bloomberg.

Τα τριετή δάνεια – με επιτόκιο που ξεκινά από το μηδέν και
φθάνει έως το ύψος του επιτοκίου καταθέσεων, σήμερα -0,5%

– αποτελούν μέρος του πακέτου στήριξης, το οποίο περιλαμβάνει την επανέναρξη των αγο-
ρών ομολόγων και την περαιτέρω μείωση των επιτοκίων σε αρνητικό έδαφος.

Τα ποσά που πήραν οι 28 τράπεζες, οι οποίες συμμετείχαν στη σχετική διαδικασία, ήταν
πολύ χαμηλότερα από το αναμενόμενο, καθώς οι προβλέψεις κυμαίνονταν από 20-100 δισ.
ευρώ, σημειώνει το Bloomberg. Πρόκειται για τον τρίτο γύρο των ονομαζόμενων στοχευ-
μένων μακροπρόθεσμων πράξεων αναχρηματοδότησης, που προβλέπουν χαμηλότερο κό-
στος, αν οι τράπεζες χορηγούν περισσότερα δάνεια στις εταιρείες και τα νοικοκυριά.

Ο στόχος είναι η τόνωση των επενδύσεων και των δαπανών για την αντιμετώπιση της
επιβράδυνσης που έχει προκληθεί κυρίως από τον εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ – Κίνας και τον
κίνδυνο ενός Brexit χωρίς συμφωνία. Το μέτρο αυτό έρχεται εν μέσω ενός κύματος περαιτέρω
νομισματικής στήριξης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) μείωσε χθες το βασικό επιτόκιο της, για δεύ-
τερη φορά φέτος, με τον πρόεδρό της Τζερόμ Πάουελ να δηλώνει ότι η εξασθένιση της παγ-
κόσμιας ανάπτυξης και η εμπορική πολιτική έχουν επιβαρύνει την αμερικανική οικονομία.

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας άφησε αμετάβλητη την πολιτική της σήμερα, σημειώνοντας ότι
θα την επανεξετάσει ενδελεχώς τον επόμενο μήνα.

Η ελβετική κεντρική τράπεζα (SNB) διατήρησε αμετάβλητο το αρνητικό επιτόκιο της, ενώ
προσφέρει στις τράπεζες περισσότερες εξαιρέσεις από την πολιτική αυτή, η οποία τείνει να
συνθλίψει την κερδοφορία τους. Εξαίρεση αποτέλεσε η Νορβηγία, η οποία αύξησε τα επι-
τόκια για τέταρτη φορά φέτος. n

Λαγκάρντ: Η παγκόσμια ανάπτυξη 
είναι «εύθραυστη» και «απειλείται»
λόγω των εμπορικών εντάσεων

Η παγκόσμια ανάπτυξη είναι «εύθραυστη» και «απειλεί-
ται», κυρίως λόγω των εμπορικών εντάσεων, δήλωσε χθες η
απερχόμενη Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού
Ταμείου (ΔΝΤ) και μέλλουσα πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεν-
τρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Κριστίν Λαγκάρντ, σε αποκλειστική
συνέντευξη που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Χαρακτηρίζοντας την ανάπτυξη «μάλλον μέτρια», παρό-
τρυνε τους ηγέτες να προβούν σε διάλογο για να προσπαθήσουν να «αντιμετωπίσουν αβε-
βαιότητες σε όλον τον κόσμο», αναφορικά με τον σινο-αμερικανικό εμπορικό πόλεμο που
επιβαρύνει το εμπόριο, ή το Brexit, που επισκιάζει το μέλλον στην Ευρώπη.

«Είτε πρόκειται για εμπορικές σχέσεις, το Brexit, τις τεχνολογικές απειλές, αυτά είναι προ-
βλήματα που προκάλεσαν άνθρωποι και μπορούν να αντιμετωπιστούν από ανθρώπους»,
σημείωσε, προσθέτοντας ότι «λίγη θηλυκότητα δεν θα έβλαπτε».

Το ΔΝΤ μείωσε τις προβλέψεις του για την παγκόσμια ανάπτυξη σε 3,2% στα τέλη Ιουλίου.
Από τότε, προειδοποίησε ότι οι εμπορικές εντάσεις μπορεί να επιβραδύνουν περαιτέρω την
οικονομική δραστηριότητα.

Από την πλευρά του, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)
εκτιμά ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας θα περιορισθεί από το 3,6% το
2018 στο 2,9% φέτος και το 3% το 2020, που είναι τα χαμηλότερα ποσοστά από την παγκό-
σμια χρηματοπιστωτική κρίση, «με τους καθοδικούς κινδύνους να συνεχίζουν να αυξάνον-
ται».

Σε ερώτηση αν μπορεί να κάνει περισσότερα για να πείσει τους ηγέτες όταν θα αναλάβει
την προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τον Νοέμβριο, η Κριστίν Λαγκάρντ απάν-
τησε: «Θα συνεχίσω σίγουρα να είμαι αποφασισμένη, να διασφαλίζω ότι εστιάζουμε στη δη-
μιουργία θέσεων εργασίας, στην παραγωγικότητα, στη σταθερότητα».

Ωστόσο, επέμεινε ότι τα νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πρέπει να «προβλέ-
πουν» και «να παραμένουν πιστά στα γεγονότα και τα οικονομικά δεδομένα». n
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Αποκαλύφθηκε νέα σημαντική περιοχή 
στις Ανασκαφές στη θέση Ερήμη-Λαόνιν

Έληξε η φετινή ανασκαφική περίοδος (29/7 - 29/8) στη
θέση Ερήμη-Λαόνιν του Πόρακου, η οποία διεξήχθη από την
ιταλική Αρχαιολογική Αποστολή του Πανεπιστήμιου του Το-
ρίνο υπό τη διεύθυνση του Δρος Luca Bombardieri. Οι φε-
τινές ανασκαφικές έρευνες αποκάλυψαν μεγάλο μέρος του
οικισμού της Μέσης Εποχής του Χαλκού που υπάρχει στη
θέση αυτή.

Η αρχαιολογική θέση Ερήμη-Λαόνιν του Πόρακου βρί-
σκεται σε ένα μικρό οροπέδιο στην ανατολική όχθη του πο-
ταμού Κούρη και καλύπτει έκταση δύο εκταρίων περίπου.
Κατά τη φετινή ανασκαφική περίοδο αποκαλύφθηκαν επτά
σύγχρονοι χρονολογικά χώροι τόσο στο εργαστηριακό σύμ-
πλεγμα όσο και στην οικιστική περιοχή, οι οποίοι είχαν δια-
φορετικές χρήσεις.

Η διερεύνηση του εργαστηριακού συγκροτήματος που
βρίσκεται στην κορυφή του λόφου, κατέδειξε ότι οι εγκατα-
στάσεις στον χώρο αυτό χρησίμευαν κυρίως για τη βαφή
υφασμάτων και αυτή η παραγωγική δραστηριότητα φαίνε-
ται ότι είχε παίξει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του

ιδιαίτερου κοινωνικού και ιδεολογικού χαρακτήρα της προ-
ϊστορικής αυτής κοινότητας της Ερήμης. Κατά τη φετινή
ανασκαφική περίοδο, η διερεύνηση προχώρησε προς τη βό-
ρεια, δυτική και νότια πτέρυγα του εργαστηριακού συγκρο-
τήματος, αποκαλύπτοντας πλήρως τρεις ορθογώνιους στε-
γασμένους χώρους (SA IX, SA XI, SA XII).

Η ανασκαφική έρευνα στην οικιστική περιοχή, η οποία
βρίσκεται σε χαμηλότερο πλάτωμα, αποκάλυψε διάφορες
αρχιτεκτονικές φάσεις. Στον Τομέα Α2 εντοπίστηκε οικι-
στική μονάδα, δίπλα σε πέρασμα με νοτιοδυτική-βορειοα-
νατολική κατεύθυνση, το οποίο οδηγούσε στο εργαστηριακό
συγκρότημα στην κορυφή του οροπεδίου. Η ίδια έντονη οι-
κοδομική δραστηριότητα παρατηρήθηκε και στο νοτιοδυ-
τικό τμήμα της οικιστικής περιοχής (Τομείς Τ3 και Β2) κατά
την υστερότερη φάση του οικισμού (Φάση Α), οπότε ανε-
γείρονται κτίσματα με ογκώδεις τοίχους πάνω από προγε-
νέστερες οικιστικές μονάδες, που ανήκουν στην πρωϊμότερη
φάση του οικισμού (Φάση Β). Πιθανότατα αυτή η νεότερη
οικοδομική δραστηριότητα να σχετίζεται με έναν ενιαίο οι-
κιστικό σχεδιασμό που παρατηρείται γενικά κατά την προ-
χωρημένη Μέση Εποχή του Χαλκού, ο οποίος περιελάμβανε
εσωτερικές διόδους επικοινωνίας. Στον σχεδιασμό αυτό εν-
τάσσεται και η ανέγερση του μεγάλου περιμετρικού του οι-
κισμού τοίχου (τείχους;) που είχε εντοπιστεί σε προηγούμε-
νες ανασκαφικές περιόδους στον Τομέα Τ1 και χωροταξικά,
τουλάχιστον, διαχώριζε τον οικισμό από τις συστάδες των
τάφων που υπάρχουν εκτός οικισμού (Τομέας Ε, νότια νε-
κρόπολη).

Μια διαφορετική από τις συνήθεις ταφικές πρακτικές της
Μέσης Εποχής του Χαλκού που παρατηρούνται στην Ερήμη,
εντοπίστηκε κατά την ανασκαφή της οικιστικής μονάδας 1
(διαστάσεις 4,40x3,90μ.) στον Τομέα Τ3 της οικιστικής πε-

ριοχής. Ανάμεσα σε χαλάσματα που σχετίζονται με την εγ-
κατάλειψη της μονάδας αυτής, ανασκάφηκε η ταφή μια νε-
αρής γυναίκας. Το σώμα είχε αποτεθεί με το πρόσωπο προς
τα κάτω, δίπλα σε μια προϋπάρχουσα λίθινη λεκάνη εγκατε-
στημένη στο πάτωμα, όπου είχαν τοποθετηθεί δύο ερυθρο-
στιλβωτά ημισφαιρικά κύπελλα, πιθανότατα ως προσφορές
στη νεκρή. Η προκαταρκτική ανθρωπολογική ανάλυση του
σκελετού υποδεικνύει ότι η ηλικία της κατά το χρόνο θανά-
του ήταν μεταξύ 15 και 20 χρονών. Είναι πολύ ενδιαφέρον
το γεγονός ότι υπάρχουν μερικές αντίστοιχες περιπτώσεις
γυναικείων ταφών της Πρώιμης-Μέσης Εποχής του Χαλκού
στην Κύπρο, οι οποίες αποτελούν «ανωμαλίες» στο σύστημα,
μια και εντοπίζονται εντός οικισμού και όχι έξω από αυτών.
Το γεγονός αυτό από μόνο του υποδεικνύει ενδεχομένως μια
διαφοροποίηση στον τρόπο ταφής σε κάποιες συγκεκριμέ-
νες περιπτώσεις.

Η ερευνητική ομάδα της ανασκαφικής περιόδου του 2019
αποτελείτο από ομάδα αρχαιολόγων του Πανεπιστημίου του
Τορίνο, υποστηριζόμενη από ανθρωπολόγο του Πανεπιστη-
μίου του Σέφιλντ και από αρχαιοβοτανολόγο του Ινστιτού-
του Κύπρου, καθώς και από ομάδα τριών συντηρητών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Εργαστήριο Συντήρησης
Αρχιτεκτονικών Στοιχείων) και το Getty Conservation Pro-
gram.

Όλες οι εργασίες έγιναν με την άδεια και την επιστημο-
νική συνεργασία του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου, μέσα
στα πλαίσια της μακροχρόνιας και αγαστής συνεργασίας
τόσο με τη Διεύθυνση του Τμήματος όσο και το προσωπικό
του Αρχαιολογικού Μουσείου Επαρχίας Λεμεσού και του Το-
πικού Αρχαιολογικού Μουσείου Κουρίου. n

Ενδιαφέροντα ευρήματα στη Μακούντα – Βούλες 
από τη μεγάλης κλίμακας προϊστορική ανασκαφή

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων, ανακοίνωσε τη λήξη των ανα-
σκαφικών ερευνών του 2019 στη θέση Μακούντα - Βούλες
στην Επαρχία Πάφου, βορειοανατολικά της Πόλης Χρυσο-
χούς. Οι έρευνες πραγματοποιούνται υπό τη διεύθυνση της
Δρος Kathryn Grossman (North Carolina State University)
σε συνεργασία με τους Δρ Tate Paulette (North Carolina
State University), Δρ Lisa Graham (University of Edinburgh)
και Δρ Andrew McCarthy (University of Edinburgh). Στις
έρευνες του 2019 συμμετείχαν και φοιτητές από διάφορες
χώρες. Οι ανασκαφές του προγράμματος ‘Makounta-Voules
Archaeological Project (MVAP)’ πραγματοποιήθηκαν από
την 1η Ιουνίου μέχρι τις 4 Ιουλίου 2019.

Η έρευνα πεδίου που διενεργήθηκε το 2017 και περιλάμ-
βανε συλλογή επιφανειακού υλικού και γεωφυσική έρευνα
υπέδειξε ότι στη θέση αυτή υπάρχει εκτεταμένος οικισμός
που χρονολογείται από την Ύστερη Χαλκολιθική μέχρι τη
Μέση Εποχή του Χαλκού. Το 2018 πραγματοποιήθηκαν δο-
κιμαστικές ανασκαφές για να επαληθευθούν τα αποτελέ-
σματα των επιφανειακών ερευνών και για να εντοπιστούν
για μελλοντική ανασκαφή τα σημεία όπου διατηρούνται τα
περισσότερα κατάλοιπα. Οι ανασκαφές του 2018 είχαν απο-
καλύψει δύο κυκλικές οικίες αλλά και κάποια λίθινα κατά-
λοιπα αινιγματικού χαρακτήρα, όπως και μια μεγάλη εστία.

Το 2019 οι ανασκαφές συνεχίστηκαν σε δύο σημεία: στην
Περιοχή Α, εντός περιβολιού με πυκνοφυτεμένα εσπεριδο-
ειδή και στην Περιοχή C, εντός  χωραφιού ακαλλιέργητου
με αραιά φυτεμένες χαρουπιές. Οι ανασκαφές στην Περιοχή
Α συνέχισαν την αποκάλυψη κυκλικού Χαλκολιθικού κτί-
σματος που διατηρεί άθικτα τα ευρήματα στο δάπεδό του.
Στο εξωτερικό της οικίας, στα ανατολικά, συνεχίστηκε η διε-
ρεύνηση μιας μεγάλης τάφρου οριοθετημένης με όστρακα

κεραμικής, η οποία είχε
ξαναγεμιστεί με πέτρες
και επιχριστεί. Στην Πε-
ριοχή Α συνεχίστηκαν οι
ανασκαφές στην εστία η
οποία είχε αποκαλυφθεί
το 2018. Το στοιχείο αυτό
αποτελείται από καμένα
τμήματα πήλινης κατα-
σκευής, η οποία είχε κα-
ταρρεύσει, ενώ από κάτω
της εντοπίστηκε σημείο
πρόσβασης οριοθετημένο
με πέτρες. Κάτω από αυτό
βρέθηκε βαθύς λάκκος
γεμάτος με στάχτη και στο βάθος του κομμάτια από πλίν-
θους. Η εγκατάσταση αυτή πιθανόν να σχετίζεται με μεταλ-
λουργικές δραστηριότητες, παρόλο που αυτό μόνο με πε-
ραιτέρω έρευνες μπορεί να επιβεβαιωθεί.  

Στην Περιοχή C, συνεχίστηκε η αποκάλυψη Χαλκολιθικού
κυκλικού κτίσματος θεμελιωμένου σε βαθιά λάξευση στο φυ-
σικό βράχο. Οι φετινές έρευνες αποκάλυψαν την είσοδο του
κτηρίου με ίχνη της κόγχης της πόρτας. Στο εσωτερικό του
κτίσματος βρέθηκε σε αποσπασματική κατάσταση μια επι-
χρισμένη πλατφόρμα (πιθανόν εστία), μαζί με θρυμματι-
σμένα αγγεία στο δάπεδο και αριθμό αποθετών (λάκκων)
λαξευμένων στο φυσικό βράχο. Στον εξωτερικό τοίχο του
κτίσματος βρέθηκε τοποθετημένο ένα περίαπτο από σερ-
πεντινίτη. Στα βορειοδυτικά του κτίσματος οι ανασκαφές
αποκάλυψαν αριθμό αποθετών λαξευμένων στο φυσικό
βράχο, ένας εκ των οποίων περιείχε ένα περίαπτο από πι-

κρόλιθο.
Το ‘Makounta-Voules Archaeological Project’ περιλαμβά-

νει μια από τις πρώτες μεγάλης κλίμακας προϊστορικές ανα-
σκαφές στην περιοχή της Πόλης Χρυσοχούς. Οι ανασκαφές
αυτές παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ελάχιστα
γνωστή αυτή περίοδο στην περιοχή αυτή.  Μέσα από τις
ανασκαφές στις θέσεις Μακούντα-Βούλες και Μακούντα-
Μερσινούδια, το ‘Makounta-Voules Archaeological Project’
έχει στόχο να διερευνήσει τις πολιτικές και οικονομικές δια-
στάσεις του φαγητού και των τεχνών/τεχνολογιών κατά τη
Χαλκολιθική περίοδο και κατ’ επέκταση των ευρύτερων γε-
ωπολιτικών  συνθηκών που επικρατούσαν στο νησί κατά την
Προϊστορική περίοδο.  Οι φετινές έρευνες έχουν διευρύνει
τις γνώσεις μας για την ιστορία του οικισμού αυτού και
έχουν θέσει νέα ερωτήματα τα οποία αναμένεται να απαν-
τηθούν με τις μελλοντικές έρευνες. n



ΓΙΑ ΤΟν ΕλΕYθΕΡO ΣΑΣ χΡOνΟ

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

Σταυρόλεξο
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Μία από τις 12 φυλές του Ισραήλ – Όλα όσα
ανήκουν σε κάποια.
2. Ιταλός γλύπτης.
3. Αλβανικό χωριό της Β. Ηπείρου – Τα δύο από τα
… τρία.
4. … Ζολά: Γάλλος συγγραφέας – Ελληνικό τηλε-
οπτικό κανάλι.
5. Πόλη της Γερμανίας – Καθόλου υποτονικά.
6. Συνεχόμενα … πρόγνωσης – Γερμανός καγκε-
λάριος – Σύνδεσμος.
7. Συνδέει μουσικούς όρους – Ιάπωνας σκηνοθέ-
της.
8. Αρχαίος μουσικός και ποιητής από τη Λέσβο – Ειδική αμερικανική υπηρεσία.
9. Η σωματική καταπόνηση – Ο αριθμός 55 με γράμματα.
10. Μετεξελίχτηκε σε Υφυπουργείο – Ο αριθμός 21 με γράμματα – Διεθνής Οργάνωση Ενα-
έριων Μεταφορών.
11. Βρίσκεται στην ίδια ευθεία με την επιφάνεια της θάλασσας – Ράμι …..: Αμερικανός ηθο-
ποιός.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Μηχανορραφία – Σύνδεσμος.
2. Αρχικά Ελληνικού δικαστηρίου – Μέλος ορκωτού δικαστηρίου.
3. Πολωνός συνθέτης – Η νεαρή ηλικία κάθε ανθρώπου.
4. Διακεκριμένη βυζαντινή οικογένεια – Μονάδα μέτρησης της ηλεκτρικής αντίστασης για
συνεχές ρεύμα.
5. … Μπερι: βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός – Ανεξάρτητο πριγκιπάτο.
6. Δεν είναι ολοκληρωμένοι – Άρθρο για πολλά.
7. Η ιστορική πρωτεύουσα της Βρετάνης – … Ντε Λαουρέντις: Ιταλός παραγωγός.
8. Ούγγρος συνθέτης – Η ποδοσφαιρική ακαδημία της Μπαρτσελόνα.
9. Ιρλανδός συγγραφέας – Η Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Αθλητισμού Στίβου – … Πατσίνο:
Αμερικανός ηθοποιός.
10. Η πηγή του Γαλάζιου Νείλου – Επιφώνημα.
11. Δεν έχει σχέση με το σήμερα – Η Οργάνωση των Αθλητικογράφων.

Oι λύσεις στη σελίδα 14
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Ενεργό συμμετοχή έχει
και αυτή τη βδομάδα το
Σωματείο Περικλής Δη-

μητρίου στις δραστηριότητες
τοπικών αρχών και οργανώ-
σεων που εντάσσονται  στην
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητι-
σμού 23 μέχρι  30 Σεπτεμβρίου
οι διοργανώσεις της οποίας
συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα Erasmus.   

Οι συμμετοχές του Σωματείου άρχισαν την
περασμένη Κυριακή στη φιλανθρωπική εκ-
δήλωση στο καταπράσινο δάσος των Πυρ-
γών που περιλάμβανε διαδρομές ενός, πέντε
και δέκα χιλιομέτρων. 

Σήμερα,  Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου το Σω-
ματείο συμμετέχει  στον αγώνα δρόμου 5 χι-
λιομέτρων (για ηλικίες άνω των 12 χρόνων)
και 800 μέτρων για παιδιά στο Γραμμικό
Πάρκο Στροβόλου και στην ποδηλασία δέκα
χιλιομέτρων του  Δήμου  Έγκωμης. 

Αύριο Πέμπτη  το Σωματείο συμμετέχει
στο  νυχτερινό αγώνα δρόμου στην Πλατεία
Δημαρχείου στην Πάφο και το Σάββατο
στην  ετήσια διοργάνωση  του Δήμου Γερίου
Ageri Runners» που πραγματοποιείται φέτος
για δεύτερη χρονιά. 

Την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου Παγκόσμια
Μέρα Καρδιάς το Σωματείο Περικλής Δημη-
τρίου συμμετέχει στην αθλητική εκδήλωση
στο Δημόσιο Κήπο Λευκωσίας (πλησίον της

Βουλής)  και οι συμμετοχές του
συνεχίζονται  και στους επόμε-
νους  με ιδιαίτερα σημαντικές
τη διοργάνωση του Δήμου
Λάρνακας 23ος Γύρος Λάρνα-
κας την Κυριακή 1η Δεκεμ-
βρίου στην παραλία Φοινικού-
δων.   και την Κυριακή 19 Ια-
νουαρίου 2020 τον  23ο Διεθνή

Ημιμαραθώνιο στην μνήμη Άδωνη Θεοχα-
ρίδη και Ιωάννη Φαραζή, αθλητών ΓΣΠ,
Γιώργου Μεσημέρτζη πρωταθλητή Ελλάδας
και του Κύπριου μαραθωνοδρόμου Στέλιου
Κυριακίδη. 

Το Σωματείο Περικλής Δημητρίου  συμ-
πληρώνει φέτος  31 χρόνια ζωής και προ-
σφοράς με τις συνεχώς διευρυνόμενες  συμ-
μετοχές του σε αθλητικές και φιλανθρωπικές
εκδηλώσεις. Συμπληρωματική προς την ικα-
νοποίηση που προσφέρεται στα μέλη του
Σωματείου από τη  συμμετοχή τους στις εκ-
δηλώσεις   είναι και η προσφορά  σ’ αυτά της
ηλεκτρονικής κάρτας  αφοσίωσης Cashback
World της οποίας το Σωματείο Περικλής Δη-
μητρίου είναι μέλος. Η κάρτα  ισχύει σε 50
χώρες σε παγκόσμια κλίμακα  με συμμετοχή
400,000 επιχειρήσεων, οι οποίες επιστρέφουν
μετρητά και πόντους για αγορές που πραγ-
ματοποιούνται  με την Cashbank World. 

Πληροφορίες  για το Σωματείο και την εγ-
γραφή μελών από τον Πρόεδρο του  Σω-
κράτη Σωκράτους  τηλέφωνο  99411411. n

Εβδομάδα γεμάτη δραστηριότητες
του Σωματείου Περικλής Δημητρίου 

Παρόλο που ελάχιστα ξυστά λαχεία
των πιο κάτω παιχνιδιών παραμέ-
νουν ανεξαργύρωτα, καλούνται οι

κάτοχοι τους να τα παρουσιάσουν για εξαρ-
γύρωση το αργότερο μέχρι 13 Δεκεμβρίου,
2019.

«ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΟ» Ξυστό Λαχείο, παι-
χνίδι αρ: 0494. «ΜΙΝΙ» Ξυστό Λαχείο, παι-

χνίδι αρ: 161Α. «ΣΟΥΠΕΡ» Ξυστό Λαχείο,
με παιχνίδι αρ: Α179, «ΜΕΓΑΛΟ» Ξυστό Λα-
χείο με παιχνίδια αρ: Μ059, Μ060 και «ΧΡΙ-
ΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ» Ξυστό Λαχείο με παι-
χνίδι αρ: CH18

Μετά την πιο πάνω ημερομηνία όσα βρα-
βεία παραμείνουν αζήτητα θα μεταφερθούν
στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. n

Μέχρι 13.12.19 εξαργύρωση 5 ξυστών λαχείων
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Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ. 13

Καλύτερος Σχεδιασμός για Ευήμερους Χώρους Εργασίας με Διεθνή Πρότυπα ISO

Ηκατάθλιψη και γενικότερα τα προ-
βλήματα ψυχικής υγείας αυξάνονται
σε παγκόσμιο επίπεδο ολοένα και πε-

ρισσότερο. Όπως αναδεικνύεται μέσα από
διεθνείς στατιστικές, πλήττουν περισσότερα
από 300 εκατομμύρια άτομα όλων των ηλι-
κιών σε όλο τον κόσμο, προκαλώντας τερά-
στια δεινά στους ανθρώπους και τις οικογέ-
νειές τους και κατ’ επέκταση σημαντικό οι-
κονομικό κόστος για την κοινωνία.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Υγείας, τα προβλήματα ψυχικής υγείας και οι
διαταραχές που σχετίζονται με το στρες απο-
τελούν μείζον πρόβλημα για την υγεία και
αντιπροσωπεύουν τη μεγαλύτερη αιτία πρό-
ωρου θανάτου! Λόγω της πολύπλοκης αλ-
ληλεπίδρασης κοινωνικών, ψυχολογικών και
βιολογικών παραγόντων, η κατάθλιψη συχνά
προκαλείται από αντίξοες συνθήκες ζωής ή
δυσμενή περιστατικά όπως η ανεργία, το
πένθος ή το ψυχολογικό τραύμα. Μπορεί να
αποδυναμώσει αρκετά το επηρεαζόμενο
άτομο, με αποτέλεσμα να συμπεριφέρεται
και να λειτουργεί ανεπαρκώς είτε βρίσκεται
στο χώρο εργασίας, είτε στο σχολείο, αλλά
είτε και εντός της ίδιας της οικογένειάς του.

Ορισμένες από τις βασικές αιτίες της κα-
τάθλιψης συνδέονται άμεσα με τις συνθήκες
διαβίωσης και εργασίας. Για παράδειγμα, το
εργασιακό περιβάλλον είναι ένας ισχυρός

καθοριστικός παράγοντας για την υγεία και
έχει σημαντικό αντίκτυπο στη διάθεση του
προσωπικού. Στο σημερινό πλαίσιο της οι-
κονομικής παγκοσμιοποίησης, το εργασιακό
περιβάλλον έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση
της ψυχικής πίεσης, η οποία πολλές φορές
μπορεί να οδηγήσει σε δυσαρέσκεια και απο-
γοήτευση όσον αφορά την εργασία, με συ-
νεπακόλουθη μείωση των επιδόσεων, προ-
βλήματα υγείας και κατάθλιψη.
Πορεία προς ένα ευήμερο χώρο εργα-
σίας

Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης
(ISO), σε μια προσπάθεια να βοηθήσει τις
επιχειρήσεις και τους εμπειρογνώμονες να
σχεδιάζουν τους χώρους εργασίας με τέτοιο
τρόπο ώστε να ενθαρρύνουν την ικανοποί-
ηση των εργαζομένων και να διασφαλίζουν
γενικότερα την ευημερία τους, έχει αναπτύ-
ξει διάφορα διεθνή πρότυπα για την αντιμε-
τώπιση των ζητημάτων της εργονομίας κατά
το σχεδιασμό των συστημάτων εργασίας.

Για παράδειγμα, το πρότυπο ISO 6385 “Er-
gonomic Principles in the Design of Work Sy-
stems” (Εργονομικές Αρχές κατά το Σχεδια-
σμό των Συστημάτων Εργασίας), παρέχει τις
βασικές εργονομικές αρχές για τη βελτίωση,
το σχεδιασμό/επανασχεδιασμό και την τρο-
ποποίηση των συνθηκών εργασίας ώστε να
καταστεί ο χώρος εργασίας ασφαλέστερος,
πιο άνετος και παραγωγικότερος. Το πρό-
τυπο αυτό καλύπτει ένα ευρύ φάσμα επαγ-
γελμάτων, όπως οι χειριστές μηχανών, οι ερ-
γάτες συναρμολόγησης σε μια γραμμή πα-
ραγωγής, οι οδηγοί οχημάτων/φορτηγών, το
προσωπικό των αερολιμένων, οι επαγγελμα-

τίες του τομέα της υγείας, το διδακτικό προ-
σωπικό καθώς και οι υπάλληλοι γραφείου.

Ένα ακόμα παράδειγμα αποτελεί η σειρά
των προτύπων ISO 10075 “Ergonomic Prin-
ciples related to Mental Workload” (Eργονο-
μικές Aρχές σχετικά με τον Ψυχικό Φόρτο Ερ-
γασίας), η οποία παρέχει κατευθυντήριες
γραμμές σχεδιασμού του συστήματος εργα-
σίας ειδικά για την πρόληψη της ψυχικής
υπερφόρτωσης. Η ψυχική πίεση μπορεί να
είναι αποτέλεσμα πολλών διαφορετικών και
αλληλοεπιδρώντων παραγόντων, συμπερι-
λαμβανομένων των απαιτήσεων του καθή-
κοντος, των φυσικών συνθηκών των θέσεων
εργασίας, των οργανωτικών και των κοινω-
νικών παραγόντων. Η ιδέα που κρύβεται
πίσω από τη σειρά των προτύπων αυτών,
είναι να συμβάλει με ουσιαστικό τρόπο στο
σχεδιασμό συστημάτων τα οποία να παρεμ-
ποδίζουν τη δημιουργία ψυχικών διαταρα-
χών στους εργαζομένους.

Ένα άλλο διεθνές πρότυπο, το ISO 27500
“The Ηuman-centred Οrganization - Ratio-
nale and General Principles” (Ο Ανθρωπο-
κεντρικός Οργανισμός - Σκεπτικό και Γενικές
Αρχές ), εστιάζει στην περιγραφή των αξιών
και των πεποιθήσεων που καθιστούν έναν
οργανισμό ανθρωποκεντρικό, αναλύει τα
σημαντικά επιχειρηματικά οφέλη που μπο-
ρούν να επιτευχθούν και εξηγεί τους κινδύ-
νους που ελλοχεύουν για κάποιο οργανισμό
που δεν έχει ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα.
Το πρότυπο παρέχει συστάσεις για τις πολι-
τικές που θα μπορούσαν να εφαρμόσουν τα
εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβου-
λίου για την επίτευξη του στόχου αυτού. Επι-
πρόσθετα, καθορίζει αρχές υψηλού επιπέδου
με επίκεντρο τον άνθρωπο για υιοθέτηση και
στήριξη από τα εκτελεστικά μέλη των διοι-
κητικού συμβουλίου, προκειμένου να πετύ-
χουν βελτιστοποίηση στις επιδόσεις, να μει-
ώσουν στο ελάχιστο τους κινδύνους για τον
οργανισμό και το προσωπικό, να μεγιστο-

ποιήσουν την ευημερία στον οργανισμό και
να ενισχύσουν τις σχέσεις τους με τους πε-
λάτες τους.

Tα πιο πάνω πρότυπα εκπονήθηκαν από
τη Διεθνή Τεχνική Επιτροπή Τυποποίησης
ISO/TC 159 “Ergonomics” (Εργονομία), με
απώτερο στόχο να βοηθήσουν τους σχεδια-
στές να εφαρμόζουν τις τελευταίες γνώσεις
στα συστήματα και τον εξοπλισμό εργασίας
δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στον άνθρωπο
ως επίκεντρο, για ένα πιο παραγωγικό χώρο
εργασίας.

Η εφαρμογή ενός ισχυρού συστήματος
διαχείρισης της επαγγελματικής υγείας και
ασφάλειας είναι επίσης ένας άλλος τρόπος
με τον οποίο οι επιχειρήσεις μπορούν να μει-
ώσουν τα ατυχήματα και τις επαγγελματικές
ασθένειες στους χώρους εργασίας. Ο ISO
έχει αναπτύξει σχετικά το πρότυπο ISO
45001 “Occupational Health and Safety Ma-
nagement Systems - Requirements with gui-
dance for use” (Συστήματα Διαχείρισης για
την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία -
Απαιτήσεις και οδηγίες εφαρμογής). Το πρό-
τυπο αυτό έχει σκοπό να δώσει τη δυνατό-
τητα στις επιχειρήσεις να διαχειρίζονται απο-
τελεσματικά τους κινδύνους και ταυτόχρονα
να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους που σχετί-
ζονται με την υγεία και ασφάλεια στην ερ-
γασία. Η εφαρμογή ενός τέτοιου συστήμα-
τος διαχείρισης αποτελεί στρατηγική από-
φαση για μια επιχείρηση, η οποία μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για να υποστηριχθούν οι
πρωτοβουλίες βιωσιμότητας, εξασφαλίζον-
τας ότι οι άνθρωποι θα είναι πλέον ασφαλέ-
στεροι και υγιέστεροι, αυξάνοντας παράλ-
ληλα και την κερδοφορία της επιχείρησης.

Όλα τα πιο πάνω πρότυπα διατίθενται από
το Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρη-
σης του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποί-
ησης (CYS). n

Πηγή : ISO Focus (Ενημερωτικό Δελτίο Διε-
θνούς Οργανισμού Τυποποίησης ISO)

Του Γιάννη Βασιάδη
Μηχανολόγου Μηχανικού και εργά-
ζεται ως Λειτουργός Τυποποίησης
στον Κυπριακό Οργανισμό Τυπο-
ποίησης (CYS)

Με σειρά δραστηριοτήτων προώθη-
σης του αλληλοσεβασμού και κα-
ταπολέμησης του ρατσισμού, η εκ-

στρατεία «AWARE» συμμετέχει και φέτος
για 3η συνεχόμενη χρονιά  στο Φεστιβάλ
Νέων «Up to Youth”, που οργανώνει ο ΟΝΕΚ
στις 28 Σεπτεμβρίου 2019 στο Πάρκο Ακρο-
πόλεως.

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου / Youth
Board of Cyprus γιορτάζει τα 25χρονά του
δίπλα στους νέους και προσκαλεί όλους τους
φορείς και νέους για συμμετοχή, ανάμεσά
τους και την εκστρατεία “AWARE” για προ-
βολή των δράσεων της. Ειδικότερα, καλλι-

τεχνικά σχήματα προσφύγων θα είναι στην
κεντρική σκηνή του Φεστιβάλ με μουσικά
ακούσματα από τις χώρες τους, στέλνοντας
μηνύματα αλληλοσεβασμού, συνύπαρξης και
καταπολέμησης του ρατσισμού. Σε ειδικό ερ-
γαστήρι συζήτησης, οι πρόσφυγες καλλιτέ-
χνες θα έχουν επίσης της ευκαιρία να γνω-
ριστούν με τους νέους και να μιλήσουν ανοι-
χτά μαζί τους για όσα τους απασχολούν.
Ακόμα και τα πιο απλά που έγιναν επίμαχα!
Ποιοι είναι, πώς ζουν, πώς βρέθηκαν στην
Κύπρο τι σημαίνει η μαντήλα για όσους την
φοράνε, ποια όνειρα έχουν και τι αναζητούν
στην κυπριακή κοινωνία. n

H εκστρατεία «AWARE» 
στο Up to Youth Festival 2019

Με αφορμή την επίσκεψη του Προ-
έδρου της Βουλής των Ελλήνων κ.
Κωνσταντίνου Τασούλα, ο Πρό-

εδρος της Κυπριακής Βουλής ανακοίνωσε
ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων θα φιλοξε-
νήσει στις αρχές του επόμενου έτους την έκ-
θεση που διοργανώθηκε από τη βιβλιοθήκη
της Βουλής των Ελλήνων «Γλωσσόpolis -
Περιηγήσεις στη νέα Ελληνική». Ο κ. Συλ-

λούρης τόνισε ότι η συγκεκριμένη έκθεση,
που πραγματεύεται το πολύ σημαντικό θέμα
της γλωσσικής επικοινωνίας, παρουσιάζει
εξαιρετικό ενδιαφέρον, αφού, χρησιμοποι-
ώντας τη διασύνδεση των ανθρωπιστικών
επιστημών με τις νέες τεχνολογίες, αναδει-
κνύει μέσα από διαδραστικές πρακτικές τις
διαφορετικές εκφάνσεις της γλώσσας μας. n

Η έκθεση «Γλωσσόpolis» στη Βουλή



H AΘΛHTIKH ΣEΛIΔA MAΣ
Γράφει και επιμελείται ο Kυριάκoς Κτωρίδης
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Τέταρτη αγωνιστική για την Ομόνοια και μετά από
πολλά χρόνια, μόνη στο βαθμολογικό πίνακα, με δέκα
βαθμούς και μάλιστα αήττητη…. Θα ήταν 12 οι βαθμοί

και θα είχε το απόλυτο αν στο ‘Αρένα’ δεν δεχόταν την ισο-
φάριση από την άσπρη βούλα σε... νεκρό χρόνο. Συνήθως
τέτοια εποχή η ομάδα του ‘τριφυλλιού’ άλλαζε προπονητή ή
έκανε αναπροσαρμογή στόχων, μιας και η πορεία ήταν κα-
ταστροφική. Φέτος όμως βλέπεις να υπάρχει αγωνιστική
υγεία και κυρίως προοπτική. Η νίκη επί του Απόλλωνα (1-
0) στο ΓΣΠ έβαλε άλλους τρεις βαθμούς στο σακούλι, αλλά
όπως όλοι συνήθως λέμε ‘τρώγοντας έρχεται η όρεξη’.

Ήρθε νωρίς η πρώτη ήττα του Απόλλωνα στο νέο πρω-
τάθλημα. Μόλις στη δεύτερη αγωνιστική του υποχρέωση.
Έχασε από την Ομόνοια στη Λευκωσία. Την τελευταία φορά
που κέρδισαν οι ‘πράσινοι’ ήταν το 2012-13, στην πρώτη
φάση του πρωταθλήματος και έκτοτε αγνοούσαν τη γεύση
της νίκης.

Ο Ιβάν Βουκομάνοβιτς έχει αρκετή δουλειά μπροστά του
για να βελτιώσει την αμυντική συμπεριφορά της ομάδας του
(δέχθηκε τρία γκολ σε δύο αγώνες) και η επιστροφή του
Ρομπέζ κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική. Άλλωστε ο Απόλ-
λωνας έχει ένα δύσκολο πρόγραμμα στη συνέχεια καθώς,
την Παρασκευή, θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την ΑΕΚ και
μετά την ερχόμενη Τετάρτη την Ανόρθωση. Δύο εξ αναβολής
παιχνίδια στα οποία ο Γάλλος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής
αφού είχε δηλωθεί μετά τις 6 Σεπτεμβρίου.

Μέρες του ένδοξου παρελθόντος θύμισε η Ανόρθωση του
Τιμούρ Κετσπάγια, που επέστρεψε ως προπονητής της προ-
σφυγικής ομάδας μετά από επτά χρόνια και όπως λέμε ‘ο δο-
λοφόνος επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος’.

Η ‘Κυρία’ κατά διαστή-
ματα έπιασε πολύ καλή
απόδοση και νίκησε πανά-
ξια την Πάφο με 2-0 και
έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα
πως φέτος θα είναι πολύ
δυνατή… Η Πάφος ήταν
με μια λέξη απογοητευτική
και στο τέλος της ημέρας
πήρε ότι έδωσε. Δεν δι-
καιολόγησε τις δαπανηρές
μεταγραφές που έκανε,
ολοκληρώνοντας τον
αγώνα με μηδέν τελικές
στο στόχο.

Η προσφυγική ομάδα
της Αμμοχώστου με τρεις αγώνες έχει 7 βαθμούς και την Τε-
τάρτη 2 Οκτωβρίου, θα φιλοξενήσει τον Απόλλωνα στο εξ
αναβολής παιχνίδι της 2ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Αντίθετα τα συναισθήματα για την Παφιακή ομάδα που
ξεκίνησε το πρωτάθλημα με πολλά… όνειρα, όμως προς το
παρόν προσγειώθηκε ανώμαλα, με τέσσερις αγώνες, μία νίκη
και τρεις ήττες.

Η ισοπαλία με τον Ολυμπιακό (2-2) έχει ταρακουνήσει
τον σύλλογο της Λάρνακας. Ειδικά με τον τρόπο που ήρθε,
μιας και η ΑΕΚ προηγήθηκε 2-0, είχε την ευκαιρία ακόμη και
με δέκα παίκτες να πάρει τη νίκη, αλλά στο τέλος έχασε δύο
πολύτιμους βαθμούς.

Η εμφάνιση της ομάδας τους δεν ήταν στα επίπεδα της.
Δεν ήταν άσχημη, αλλά σίγουρα μπορεί πολύ περισσότερα.

Οι πέντε βαθμοί σε τρεις αγωνιστικές, με την Πάφο και
τον Ολυμπιακό εκτός έδρας και την Ομόνοια στο ‘Αρένα’,
δεν είναι το τέλος του κόσμου.

Σίγουρα μπορεί η ομάδα να παίξει καλύτερο ποδόσφαιρο
και κόντρα στον Απόλλωνα την Παρασκευή στο εξ αναβο-
λής παιχνίδι θα πρέπει να παρουσιαστεί αισθητά βελτιωμένη.

Την αντίδραση όταν βρέθηκε η ομάδα πίσω στο σκορ με
δύο γκολ και την εμφάνιση του δευτέρου ημιχρόνου στον
αγώνα με την ΑΕΚ κρατούν στον Ολυμπιακό, πέρα από τον
πολύτιμο βαθμό. Η ομάδα του Τακτακαλά σε τρεις αγώνες
μετρά δύο ισοπαλίες και μία ήττα και βλέπει τη συνέχεια με
αισιοδοξία.

Η εικόνα του αγώνα της ΑΕΛ με τη Δόξα (1-0), λίγο πολύ
ήταν αναμενόμενη, αν λάβουμε υπόψη τα προβλήματα που

είχε να αντιμετωπίσει η ομάδα της Λεμεσού, λόγω τραυμα-
τισμών τεσσάρων βασικών του παικτών που έμειναν στον
πάγκο. Η εμφάνιση της ΑΕΛ ήταν μέτρια έως καλή και το
σημαντικό είναι πως η ομάδα πήρε τη νίκη και τους τρεις
βαθμούς. Ακολουθεί το παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ για το Σού-
περ Καπ και για την ΑΕΛ η νίκη και η κατάκτηση του τίτλου
αποτελεί μονόδρομο. Η συνέχεια για την ΑΕΛ θα έχει για
αντίπαλό της τη Νέα Σαλαμίνα που διψά τη δεύτερη της
νίκη στο πρωτάθλημα.

Αλλιώς – ενδεχομένως – ονειρεύονταν στη Δόξα το ξεκί-
νημα της χρονιάς και αλλιώς τους βρίσκει, καθώς η ήττα από
την ΑΕΛ έχει οδηγήσει ήδη την ομάδα της Κατωκοπιάς σε
μια από τις φτωχότερες συγκομιδές βαθμών των τελευταίων
χρόνων. Με τον απογοητευτικό απολογισμό των δύο βαθ-
μών μετά από τέσσερις αγωνιστικές, οι πράσινοι δεν έχουν
καταφέρει να αποκομίσουν τα βαθμολογικά οφέλη που άξι-
ζαν στα περισσότερα παιχνίδια τους, παραμένοντας στα χα-
μηλά στρώματα της βαθμολογίας. Την ερχόμενη αγωνιστική
θα αναμετρηθεί στο Μακάρειο Στάδιο με την Ένωση Παρα-
λιμνίου, σε ένα παιχνίδι πολύ σημαντικό όσον αφορά την
προσπάθεια για αποφυγή του υποβιβασμού.

Ο Εθνικός Άχνας έδωσε συνέχεια στο πολύ καλό ξεκί-
νημα, καθώς  επικράτησε της Νέας Σαλαμίνας με 2-0 στο
πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του. Έτσι, έφτασε στους 7 βαθ-
μούς σε 3 αγώνες και βλέπει με αισιοδοξία τη συνέχεια, σε
αντίθεση με τον αντίπαλό του. Δύσκολη αποστολή έχει ο
Εθνικός, αφού θα έχει για αντίπαλό τους στην Άρένα’ την
ΑΕΚ.

Αντίθετα τα αισθήματα για την προσφυγική ομάδα της
Αμμοχώστου, Νέα Σαλαμίνα, που επανήλθε στις αποτυχίες
μετά τη νίκη επί του Ολυμπιακού και με απολογισμό τρεις
βαθμούς σε τέσσερις αγώνες έμεινε χαμηλά στη βαθμολο-
γία. Επόμενος αντίπαλός της θα είναι η ΑΕΛ στο ‘Αμμόχω-
στος’.

Την ανατροπή της χρονιάς πέτυχε στο Παραλίμνι ο
ΑΠΟΕΛ. Οι γαλαζοκίτρινοι έχαναν με 2-1 μέχρι το 94΄ όμως
ο Γιώργος Μερκής στις καθυστερήσεις με δύο προσωπικά
τέρματα έφερε τα κάτω πάνω και χάρισε της Λευκωσίας μια
πολύ δύσκολη νίκη στο ημίχρονο με 2-3. Η ομάδα της Λευ-
κωσίας προηγήθηκε στο ημίχρονο με 0-1, ωστόσο ο Αμ-
παρτζουμιάν γύρισε τον αγώνα για να έρθει ο Κύπριος αμυν-
τικός του ΑΠΟΕΛ να απαντήσει δις.
ΣΟΥΠΕΡ ΚΑΠ

Το Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου, θα διεξαχθεί ο αγώνας Σού-
περ Καπ μεταξύ του πρωταθλητή ΑΠΟΕΛ και της Κυπελ-
λούχου ΑΕΛ. Το ματς θα διεξαχθεί στο ‘Αντώνης Παπαδό-
πουλος’ και θα αρχίσει στις 19.00 (Alpha Κύπρου). Με από-
φαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠ, ο αγώνας είναι
αφιερωμένος στη μνήμη του Δημήτρη Χριστόφια τέως Προ-
έδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Γενική είσοδος (για
άτομα με κάρτα φιλάθλου) 10 ευρώ.
Το τρίτο σημαντικό…

Το Σούπερ Καπ (παλαιότερες ονομασίες, Ασπίδα Πάκκου,
Ασπίδα Στυλιανάκη, Ασπίδα ΚΟΠ, LTV) αποτελεί το τρίτο
πιο σημαντικό τρόπαιο στο Κυπριακό ποδόσφαιρο. Τα τε-
λευταία χρόνια ο αγώνας αυτός είναι αφιερωμένος σε μια
προσωπικότητα που έφυγε από τη ζωή (Μιχαλάκης Κυπρια-
νού, Κωστάκης Κουτσοκούμνης, κ.λ.). Φέτος όπως αναφέ-
ραμε και πιο πάνω είναι αφιερωμένο στον αείμνηστο πρώην
Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Δημήτρη Χριστόφια.
Πρώτη ομάδα σε κατακτήσεις Σούπερ Καπ είναι η Ομόνοια
με 16 και ακολουθεί ο ΑΠΟΕΛ με 13.
Μικρές Κατηγορίες
Β΄ Κατηγορία

Με την παρουσία αρκετών ομάδων που τα τελευταία χρό-
νια πέρασαν από τα… σαλόνια, άρχισε το φετινό πρωτά-
θλημα της Β΄ Κατηγορίας που το κάνει ακόμα πιο συναρπα-
στικό. Θα είναι επίσης ένας ιδιαίτερος μαραθώνιος, μιας και
παρά το ότι και φέτος θα συμμετάσχουν 16 ομάδες, εντού-
τοις θα είναι χωρισμένες σε δύο ομίλους των οκτώ ομάδων.
Με αυτό τον τρόπο και την παροχή οικονομικών κινήτρων,
η ΚΟΠ ευελπιστεί να παταχθούν συμπεριφορές στοιχηματι-
σμού που αμαύρωσαν την εικόνα του εν λόγω πρωταθλήμα-
τος, αλλά και της Κύπρου, κατά την περσινή περίοδο.

Από την πρεμιέρα ξεχώρισε η ήττα της Αλκής Ορόκλινης,
εκτός από την Καρμιώτισσα με 2-0, ως επίσης η ισοπαλία του
Ερμή Αραδίππου στην  Χλώρακα από τον τοπικό Διγενή 
(2-2). Σπουδαία νίκη πέτυχε και ο Οθέλλος που δάμασε στο
Ζακάκι την ΑΕΖ με 1-0.

Τα άλλα αποτελέσματα είναι: Α΄ Όμιλος: ΑΣΙΛ – Ομό-
νοια Ψευδά 2-1, Ομόνοια Αραδίππου – Αγία Νάπα 1-2, Καρ-
μιώτισσα – Αλκή 2-0, και Άρης – ΕΝΥ Διγ. Ύψωνα 1-0. Β΄
Όμιλος: Αναγέννηση Δερ. – Ονήσιλος Σωτήρας 0-0, Ακρί-
τας – Ερμής 2-2, Ξυλοτύμπου – Διγενής Μόρφου 3-1 και
ΑΕΖ – Οθέλλος 0-1.
Γ΄ Κατηγορία

Με τη συμμετοχή 16 ομάδων άρχισε η κούρσα του Πρω-
ταθλήματος Γ΄ Κατηγορίας. Τα αποτελέσματα είναι: Χαλκά-
νωρ – Εθνικός Α. 2-1, Αχυρώνας – ΠΑΕΕΚ 1-1, ΑΠΟΝΑ –
Κούρρης 0-1, Αμαθούς – Εληά Λυθρ. 3-3, Ορμήδεια – Ελ-
πίδα Αστρ. 0-1, ΘΟΪ – ΜΕΑΠ 1-1, Ηρακλής – ΕΝΑΔ 3-1 και
Διγενής Ορ. – Κορμακίτης 0-1.
Επίλεκτη Κατηγορία

Η Ομόνοια 1948 πέτυχε την ευρύτερη νίκη στην πρεμιέρα
στην Επίλεκτη Κατηγορία, καθώς συνέτριψε την ΑΕΠ Πο-
λεμιδιών εκτός έδρας με 6-0. Τα άλλα αποτελέσματα είναι:
Ολυμπιάς Λ. – ΑΤΛΑΣ 4-1, Φοίνικας – ΑΠΕΑ 2-0, Ασπίς
Πύλας – ΑΠΕΠ Π. 0-1, Ορφέας – ΑΕΚ Κοράκου 0-0, Δόξα
Παλ. – Γεροσκήπου 4-2, Εθνικός Λ. – ΑΕΝ Αγ. Γεωργίου 
5-1, Πέγεια – Κόρνος 2-1.
Χάνεται η 15η θέση…

Η ήττα σοκ (4-3) που δέχθηκε ο ΑΠΟΕΛ από την Ντουν-
τελάνζ στο ΓΣΠ στέρησε από την Κύπρο την ευκαιρία να
προσπεράσει ξανά την Ελλάδα στη βαθμολογία της ΟΥΕΦΑ
για την πενταετία 2015-16 – 2019-20 στη ‘μάχη’ για την κα-
τάληψη της 15ης θέσης που εξασφαλίζει πέμπτο Ευρωπαϊκό
εισιτήριο για τη σεζόν 2021-22.

Η Ελλάδα αύξησε τη διαφορά της (από τους 100 στους
300 βαθμούς) μετά την ισοπαλία του Ολυμπιακού με την Τό-
τεναμ, όμως η… λογική έλεγε πως ο ΑΠΟΕΛ θα κέρδιζε
τους Λουξεμβούργιους στο ΓΣΠ και θα έδινε στην Κύπρο
500 βαθμούς και θα παίρναμε πίσω τη θέση. Αυτό δε συνέβη,
έτσι το πέρας της 1ης αγωνιστικής των ομίλων θα βρει την
Κύπρο να παραμένει στους 25.000 βαθμούς. Φυσικά η δια-
φορά αυτή δεν είναι απαγορευτική, καθώς αν ο ΑΠΟΕΛ….
Συνέλθει και έχει από εδώ και μπρος τα αναμενόμενα απο-
τελέσματα, είναι πιθανό να ξεπεράσουμε την Ελλάδα. Υπεν-
θυμίζουμε πως ο Ολυμπιακός, πέραν του ότι αγωνιζόμενος
στο Τσάμπιονς Λιγκ έχει πιο δύσκολο όμιλο, δίνει στη χώρα
του 400 βαθμούς για κάθε νίκη (200 για ισοπαλία), ενώ ο
ΑΠΟΕΛ δίνει στην Κύπρο 500 βαθμούς για κάθε νίκη (250
για ισοπαλία).
Δείτε τη βαθμολογία:
13. Τσεχία – 27.100, 14. Δανία – 26.250, 15. Ελλάδα – 25.300,
16. Κύπρος – 25.000, 17. Κροατία – 24.375.

Ένα αλλιώτικο ‘τριφύλλι’, ή… θα μαραθεί το χειμώνα…;
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Tι είπαν... Tι έγραψαν
Δεν μπαίνω σε διάλογο με απειλές από την

Τουρκία.

Νίκος Αναστασιάδης,

Πρόεδρος της Δημοκρατίας. 

Ο κ. Ερντογάν πρέπει να καταλάβει ότι δεν
μπορεί να απειλεί την Ελλάδα και την Ευ-
ρώπη. Μπορεί να γίνει μια συζήτηση, αλλά
χωρίς απειλές και τσαμπουκάδες.
Κυριάκος Μητσοτάκης,
Πρωθυπουργός της Ελλάδας.

Είναι πολύ σημαντικό τα δύο μέρη να έλ-
θουν ταχέως σε συμφωνία στους όρους ανα-
φοράς για να ξεκινήσουμε ουσιαστικές συ-
νομιλίες.
Αντόνιο Γκουτέρες
Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ.

Οι κυρώσεις σε βάρος του Ιράν δουλεύουν.
Η στρατιωτική επιλογή θα δούλευε επίσης.
Αυτό είναι ένα πολύ σκληρό είδος νίκης.
Ντόναλντ Τραμπ,
Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Τυχόν εκδικητικά χτυπήματα στο ιρανικό

έδαφος δεν θα μείνουν αναπάντητα.

Μοχάμαντ Τζ. Ζαρίφ,

ΥΠΕΞ του Ιράν.

Ο Χαλκ (ήρωας κόμικ) ξεφεύγει πάντα, όσο
σφικτά και αν φαίνεται ότι τον έχουν δέσει –
κι αυτό θα συμβεί με τη χώρα μας. Θα φύ-
γουμε την 31η Οκτωβρίου.
Μπόρις Τζόνσον,
Πρωθυπουργός της Βρετανίας.

Η υποστηρικτική νομισματική πολιτική θα

συνεχιστεί «για παρατεταμένη περίοδο».

Κριστίν Λαγκάρντ, 

Επικεφαλής του ΔΝΤ.

Ο κίνδυνος αποχώρησης της Βρετανίας από
την Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς συμφωνία
παραμένει πολύ αληθινός.
Ζαν Κλοντ Γιούνκερ,
Πρόεδρος της Κομισιόν.

μοιράζει εκατομμύρια
βοηθά τον τόπο μας

Tο Kρατικό Λαχείο

Mοναδική προσφορά του  Grey Terrace για μεσημεριανό
Το καφεστιατόριο μας Grey Terrace
στο κτήριο του οικήματος μας στη
Λευκωσία εγκαινίασε μια νέα μονα-
δική προσφορά! 
Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή από τις
12μ. μέχρι τις 4μ.μ. μπορείτε να απο-
λαμβάνετε Σαλάτα Κοτόπουλο,
Hamburger, Club Sandwich, Μακα-
ρονάδα, Ομελέτα ή το πιάτο της
Ημέρας μαζί με ένα αναψυκτικό με μόνο €6.50 για Take Away!!!

Για πληροφορίες και παραγγελίες καλέστε στο 22667985 – 99478770. 

Πανευρωπαϊκή κινητοποίηση 
στον τομέα δημόσιας υγείας 

Συνεχίζονται και κλιμακώνονται σε πολλές
Ευρωπαϊκές χώρες οι κινητοποιήσεις των
εργαζομένων στον τομέα της δημόσιας

υγείας με κύριο αίτημα την ικανοποίηση εκκρε-
μούντων αιτημάτων τους ενώ η αρνητική στάση
των αρμοδίων οδηγεί σε παραπέρα χειροτέρευση
των υπηρεσιών. Από το πληροφοριακό δελτίο της
EPSU αναδημοσιεύουμε σχετικά δημοσιεύματα: 

Στην Κροατία συνεχίζονται σε ολόκληρη τη
χώρα οι διαδηλώσεις των μελών των δημοσιοϋ-
παλληλικών συνδικαλιστικών οργανώσεων του
τομέα υγείας ως δυναμικό μέτρο πίεσης στην κυ-
βέρνηση να τιμήσει υφιστάμενη πρόνοια στη
συλλογική σύμβαση για αύξηση των μισθών κατά
3% από την 1η Αυγούστου και κατά 4% από την
1η Οκτωβρίου. Η Κυβέρνηση σε μια πρώτη αντίδραση δή-
λωσε ότι δεν θα καταβάλει τις αυξήσεις αποδέχθηκε όμως
διαπραγματεύσεις με τη συνδικαλιστική πλευρά μετά τις
οποίες άρχισε να μελετά τη δυνατότητα επιβεβαίωσης της
παραχώρησης της συνολικής αύξησης του 7% Η συνδικαλι-
στική πλευρά αναμένει βεβαίωση από την κυβέρνηση της
αποδοχής του αιτήματος, διαφορετικά θα πραγματοποιηθεί
γενική απεργία. 

Στην Ιταλία οι συνδικαλιστικές οργανώσεις του ιδιωτικού
τομέα υγείας χαιρέτισαν την πρωτοβουλία του Υπουργείου
Υγείας για συνάντηση με την εργοδοτική πλευρά και ανα-
κοίνωσαν την ετοιμότητα τους να συμμετάσχουν αμέσως σε
διαπραγματεύσεις που θα οδηγήσουν σε νέα συλλογική σύμ-
βαση μετά από καθυστέρηση 13 ετών, η οποία θα καλύπτει
τις 300000 των εργαζομένων στον τομέα της ιδιωτικής
υγείας. Στο πλευρό των συντεχνιών του ιδιωτικού τομέα βρί-
σκονται και τα συνδικάτα των εργαζομένων στον τομέα της
δημόσιας υγείας. 

Συνεχίζουν τις προσπάθειες τους για συμφωνία για νέα
συλλογική σύμβαση και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις δη-
μόσιας υγείας στη Γερμανία. Αίτημα τους είναι η επίτευξη
συμφωνίας για κάλυψη του συνόλου των 46000 εργαζομέ-
νων του τομέα. Προς το παρόν μόνο το ένα τρίτο των εργα-
ζομένων καλύπτεται από συλλογικές συμβάσεις με αποτέ-
λεσμα η πλειοψηφία των εργαζομένων να αμείβονται με λι-
γότερα από 1000 ευρώ το μήνα από ότι συνάδελφοι τους που
καλύπτονται από συλλογική σύμβαση. Σε ορισμένες περι-
πτώσεις η διοίκηση υπηρεσιών υγείας πρόσφερε επιλεκτικά
ψηλότερες αυξήσεις απολαβών σε ορισμένα άτομα, τα οποία
όμως τις απέρριψαν και απαίτησαν συμφωνία με τη συνδι-
καλιστική πλευρά για γενικές αυξήσεις. 

Στην Αυστρία οι δημοσιοϋπαλληλικές οργανώσεις των δη-
μοσίων υπηρεσιών υγείας εγκαινίασαν εκστρατεία από κοι-
νού με το Εργατικό Επιμελητήριο με αίτημα την επείγουσα

αύξηση προσωπικού στα δημόσια νοσοκομεία. Στόχος της
εκστρατείας είναι να καταδειχθεί η μεγάλη υποστελέχωση
των νοσοκομείων και η συνακόλουθος φόρτος εργασίας στο
προσωπικό. Γενικό αίτημα είναι η αύξηση προσωπικού κατά
20% με πιο επείγουσα την ανάγκη για αυξημένη στελέχωση
σε υπηρεσίες εντατικής φροντίδας. Συναφής με το αίτημα
είναι και η πίεση για καθορισμό επιπέδων στελέχωσης και
μέτρων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση ώστε να κατα-
στούν τα επαγγέλματα υγείας ελκυστικότερα για τους νέους
εργαζόμενους. 

Στην Ισπανία η ομοσπονδία δημοσιοϋπαλληλικών οργα-
νώσεων έχει αποκαλύψει την κοινωνική απάτη που διενερ-
γείται από την εταιρεία ασθενοφόρων Ambulancia Tenorio,
απάτη η οποία έχει επιβεβαιωθεί και μετά από τη διερεύνηση
του θέματος από τις Υπηρεσίες Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλειας. ΄Εχει ήδη καταδειχθεί ότι η εταιρεία κατέβαλλε
χαμηλότερες απολαβές στο προσωπικό της από ότι διελάμ-
βανε η σχετική συμφωνία και θα πρέπει να επιστρέψει στο
σύστημα κοινωνικών ασφαλίσεων 400 000 ευρώ και σε προ-
σωπικό 505 υπαλλήλων συνολικό ποσό 1,4 εκατομμυρίων
ευρώ που με την απάτη είχαν αποκοπεί από το προσωπικό. 

Στην Ολλανδία επισκόπηση που διενεργήθηκε για τις
απολαβές του προσωπικού των υπηρεσιών έχει καταδείξει
ότι περισσότεροι από τα τέσσερα πέμπτα των εργαζομένων
πιστεύουν ότι οι απολαβές τους και τα επιδόματα κλήσεως
είναι πολύ χαμηλά και μεγάλος αριθμός των υπαλλήλων σκέ-
πτονται να αποχωρήσουν από τον τομέα υγείας. Παράλληλα
το προσωπικό επισημαίνει και την υποστελέχωση των υπη-
ρεσιών υγείας .Επηρεάζεται συνολικά προσωπικό 200 000
που ζητά αύξηση απολαβών 5%, επίδομα υπερωριακής ερ-
γασίας και διαλείμματα ανάπαυσης. Για στήριξη των αιτη-
μάτων τους οι εργαζόμενοι ακολουθούν σύστημα κανονικών
όρων εργασίας (work to rule) και δεν αποδέχονται την υπε-
ρωριακή απασχόληση. n


