
Αποχαιρετώντας το 2019
Βρισκόμαστε στις παραμονές περιόδου  γιορτών και

οι υποχρεώσεις των ημερών, προς την οικογένεια μας
και γενικότερα προς τους δικούς  μας ανθρώπους ευ-

ρύτερα,  κρατούν σε δεύτερη μοίρα και σε κάποια αναστολή
τις όποιες ανησυχίες  και τα προβλήματα που μας ταλανί-
ζουν. Καλούμαστε τις μέρες αυτές να αντλήσουμε από  το
πνεύμα των Χριστουγέννων την αισιοδοξία, την πίστη και
την ελπίδα που οι γιορτές μας προσφέρουν ότι θα έλθουν
καλύτερες μέρες.

Σε  λιγότερο από δύο βδομάδες αποχαιρετούμε το 2019
για να υποδεχτούμε το 2020. Κλείνουμε ακόμα ένα χρόνο
δοκιμασιών αλλά και αγώνων σε πολλούς τομείς της ζωής
μας. Είχαμε στη χρονιά που μας αποχαιρετά αρνητικές αλλά
και ευοίωνες εξελίξεις.  Στα αρνητικά καταγράφεται η στα-
σιμότητα στις προσπάθειες για κατάληξη σε λύση στο εθνικό
μας  πρόβλημα, στα δε θετικά η κατάσταση της κυπριακής
οικονομίας. 

Αναμφίβολα οι εξελίξεις
στο κυπριακό επισκιάζουν
όλα τα άλλα θέματα που μας
απασχολούν.  Και δυστυχώς
ούτε το 2019 δεν έφερε την
πολυπόθητη λύση.  Ο χρόνος
που φεύγει σε λίγες μέρες 
σημαδεύτηκε μόνο από την
τριμερή συνάντηση του Βερο-
λίνου που έγινε με πρωτοβου-
λία του ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο
Γκουτέρες και η οποία χαρα-
κτηρίστηκε ως  το πρώτο θε-
τικό βήμα στην προσπάθεια επανέναρξης του διαλόγου. Ας
ευχηθούμε το 2020 να είναι  το έτος επίλυσης του Κυπρια-
κού.

Στα θετικά της χρονιάς σίγουρα συγκαταλέγεται το γεγο-
νός ότι η κυπριακή οικονομία για πέμπτη συνεχή χρονιά κα-
ταγράφει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης.  Σύμφωνα με τις δη-
λώσεις του αρμόδιου υπουργού από το 2015 μέχρι σήμερα
είχαμε μέσο ετήσιο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης πέραν
του 4%, επίδοση που κατατάσσει την Κύπρο στις πιο ψηλές
θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το δε 2019 είναι το  πέμ-
πτο στη σειρά έτος θετικής ανάπτυξης της οικονομίας μας.

Άξιον ιδιαίτερης μνείας είναι το γεγονός ότι τα στοιχεία
της Στατιστικής Υπηρεσίας καταδεικνύουν πλεόνασμα
€941,1 εκατ. για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου
2019 που μεταφράζεται σε 4,3% ως προς το ΑΕΠ. Αξίζει να
σημειωθεί ότι τα €250 εκατ. αντιπροσωπεύουν τις αποκο-
πές στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. 

Αναμφίβολα είναι με κόπους και με μεγάλες θυσίες του συ-
νόλου του λαού που πετύχαμε αυτά τα αποτελέσματα.
Aναντίλεκτα, όμως, σε αυτή τη δημοσιονομική εξυγίανση

τεράστια υπήρξε η συνεισφορά των εργαζομένων στον ευ-
ρύτερο δημόσιο τομέα, οι οποίοι με τους πιο συντηρητι-
κούς υπολογισμούς από το 2013 μέχρι σήμερα έχουν συ-
νεισφέρει πέραν των €3,5 δις.. 

Στα θετικά συγκαταλέγεται και το γεγονός ότι από την 1η

Ιουνίου άρχισε και επίσημα να εφαρμόζεται το  Γενικό Σχέ-
διο Υγείας (ΓεΣΥ).  Χωρίς αμφιβολία πρόκειται για μια ριζο-
σπαστική καινοτομία.  Ως Οργάνωση, στηρίξαμε από την
αρχή το μεγάλο εγχείρημα της εισαγωγής του ΓεΣΥ και θα
συνεχίσουμε να το στηρίζουμε.   Και όπως κατ’ επανάληψη
έχουμε τονίσει προϋπόθεση για την επιτυχία του ΓεΣΥ είναι
τα κρατικά νοσηλευτήρια να καταστούν ανταγωνιστικά και
βιώσιμα. 

Σε σχέση με τα εργασιακά θέματα ως ιδιαίτερα θετική εξέ-
λιξη θεωρούμε τις αναβαθμίσεις στην Ελεγκτική Υπηρεσία,
στη Νομική Υπηρεσία, στο Κρατικό Χημείο και στο Υφυ-
πουργείο Ναυτιλίας, καθώς και την αναβάθμιση των υπηρε-
τούντων Ταχυδρομικών Διανομέων, Βοηθών Γραφείου, Τη-
λεφωνητών και άλλων υπηρετούντων με το καθεστώς του
Ε.Α.Χ από την Κλ. Α1, Α2, Α5 (ii) στην Κλ. Α2, Α5 και Α7
(ii) (σε προσωπική βάση). 

Στις προτεραιότητες μας  για το νέο χρόνο παραμένουν τα
θέματα των εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου και  η επα-
ναφορά της αποζημίωσης για υπερωριακή εργασία και για
απασχόληση με το σύστημα βάρδιας στην κατάσταση που
ίσχυε μέχρι την 31.12.2012. Σε ότι αφορά τους προγραμμα-
τισμούς μας για την ευημερία των μελών πολύ ψηλά στις
προτεραιότητες μας είναι η λειτουργία των δικών μας συν-
τεχνιακών φαρμακείων. 

Με αυτές τις σκέψεις εύχομαι σε όλες και όλους  τους συ-
ναδέλφους  ευτυχισμένο το νέο χρόνο και κάθε επιτυχία
στους προσωπικούς και οικογενειακούς τους  προγραμματι-
σμούς. n

Ιδιαίτερης σημασίας αρχαιολογικά
ευρήματα σε θέματα πολεοδομίας
και συναφών εξελίξεων στην Κυ-
πριακή ιστορία αποκαλύπτουν οι
αρχαιολογικές αποστολές. σελ. 12

Ευρήματα αρχαιολογικών αποστολών

Άρθρο του Γιάννη Καρτάλη στο Αθηναϊκό
ΒΗΜΑ για τη νέα κατάσταση στην Ευρώπη
μετά τη νίκη Μπόρις Τζόνσον και το Brexit
και αναμένεται τώρα η αντίδραση των Βρυ-
ξελλών.    σελ.3 

Ιστορικής σημασίας η απόφαση της
Συνόδου Κορυφής των Ευρωπαίων
ηγετών να γίνει η Ευρώπη η πρώτη
κλιματικά ουδέτερη ήπειρος μέχρι
το 2050. σελ. 11

Συμφωνία Ευρωπαίων ηγετών για το κλίμα

Λόγω των αργιών των Χριστου-
γέννων και της Πρωτοχρονιάς ο
«Δ.Υ.» δεν θα εκδοθεί την Τε-
τάρτη 25 Δεκεμβρίου και την Τε-
τάρτη 1η Ιανουαρίου. Η επόμενη
έκδοση θα κυκλοφορήσει στις 8
Ιανουαρίου 2020.

Για τις γιορτές και τον επόμενο χρόνο ευχόμαστε στους/στις
συναδέλφους/φισσες και σε ολόκληρο τον Κυπριακό λαό ότι
το καλύτερο για τα Χριστούγεννα και το Νέο Χρόνο. 

Νέο τοπίο στην Ευρώπη
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ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ

Αγαπάς την Κύπρο;

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

Του Γλαύκου Χατζηπέτρου,
ΓΓ της ΠΑΣΥΔΥ
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Aπό την Eπίσημη Eφημερίδα
ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη
θέση Λειτουργού Επικοινωνίας, Βουλή των
Αντιπροσώπων, με προσόντα στα θέματα
Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας, από τις 15 Νο-
εμβρίου 2019: Γεώργιος Χατζηζωρζής, Νικο-
λέττα Ιωνά.

Ο Αντώνης Νεοφύτου διορίζεται με δοκι-
μασία στη θέση Λειτουργού Επικοινωνίας,
Βουλή των Αντιπροσώπων, με προσόντα στα
θέματα Τύπου και Επικοινωνίας, από τις 2
Δεκεμβρίου 2019.
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

Οι πιο κάτω Ανώτεροι Αποθηκάριοι, Υπη-
ρεσίες Κρατικών Αγορών και Προμηθειών,
προάγονται στη θέση Επιθεωρητή Κρατικών
Αγορών και Προμηθειών, από τις 15 Νοεμ-
βρίου 2019: Ηρώ Κ. Χριστοφή, Γεώργιος
Χριστοφή, Γεωργία Ασπρομάλλη, Πανα-
γιώτα Οικονόμου.

Η Μαρία Αλεξάνδρου, η οποία είχε προ-
αχθεί αναδρομικά από την 1η Μαΐου 2007,
στη θέση Λειτουργού Δημόσιας Διοίκησης
και Προσωπικού Α΄, Τμήμα Δημόσιας Διοί-
κησης και Προσωπικού και της οποίας η πιο
πάνω προαγωγή αργότερα ακυρώθηκε από
το Διοικητικό Δικαστήριο, προάγεται στην
ίδια θέση αναδρομικά από την 1η Μαΐου
2007.

Οι πιο κάτω Λειτουργοί Ναυτιλίας, Υφυ-
πουργείο Ναυτιλίας, προάγονται στη θέση
Λειτουργού Ναυτιλίας Α΄, από την 1η Δε-
κεμβρίου 2019: Χρυσούλα Πελτέκη-Λοΐζου,
Έλενα Προκοπίου.

Οι πιο κάτω Λειτουργοί Ναυτιλίας, Υφυ-
πουργείο Ναυτιλίας, προάγονται στη θέση

Λειτουργού Ναυτιλίας Α΄, από την 1η Δε-
κεμβρίου 2019: Λυδία Μάρκαρη, Αθηνά-
Μαρία Χρυσοστόμου.

Ο Χρύσανθος Σαββίδης, Λειτουργός Επι-
θεώρησης Εργασίας, προάγεται στη θέση
Ανώτερου Λειτουργού Επιθεώρησης Εργα-
σίας, από την 1η Δεκεμβρίου 2019.

Ο Χρύσανθος Νικολάου, Επιθεωρητής Ερ-
γασίας, 1ης Τάξης, προάγεται στη θέση Ανώ-
τερου Επιθεωρητή Εργασίας, από την 1η Δε-
κεμβρίου 2019.
ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ

Η Δήμητρα Δημοσθένους, Κτηματολογι-
κός Γραφέας, αφυπηρέτησε από τις 23 Σε-
πτεμβρίου 2019.

Ο Κυριάκος Χατζηοδυσσέως, Πρώτος Ια-
τρικός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις 15
Νοεμβρίου 2019.

Η Έρση Δημητρίου, Ανώτερος Τεχνικός,
Υφυπουργείο Τουρισμού, αφυπηρέτησε από
τις 26 Νοεμβρίου 2019.

Ο Γεώργιος Α. Ηρακλέους, Ανώτερος Λει-
τουργός Ελέγχου, Ελεγκτική Υπηρεσία, αφυ-
πηρέτησε από την 1η Δεκεμβρίου 2019.

Ο Χρίστος Μούστρας, Τουριστικός Λει-
τουργός Α΄, Υφυπουργείο Τουρισμού, αφυ-
πηρέτησε από τις 6 Δεκεμβρίου 2019.

Ο Μιχάλης Παπαγιώργης, Λειτουργός
Διασφάλισης Ποιότητας, Υφυπουργείο Του-
ρισμού, αφυπηρέτησε από τις 3 Δεκεμβρίου
2019.

Ο Φαίδρος Ρουσής, Πρώτος Τεχνικός Μη-
χανικός, Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων, αφυπη-
ρέτησε από την 1η Δεκεμβρίου 2019.

Ο Σωτήριος Ζίγκας, Κτηματολογικός Λει-
τουργός, 2ης Τάξης (Κτηματολογίου), αφυ-

πηρέτησε από τις 11 Νοεμβρίου 2019.
Η Πολυξένη Παπαδημητρίου, Τελωνει-

ακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε  από την 1η
Σεπτεμβρίου 2019. Η παρούσα γνωστοποί-
ηση αντικαθιστά τη γνωστοποίηση 778, η
οποία δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημε-
ρίδα της 20ης Σεπτεμβρίου 2019.

Η Χρυστάλλα Δημητρίου, Βοηθός Τελω-
νείων, αφυπηρέτησε από την 1η Δεκεμβρίου
2019.

Ο Ανδρέας Χρυσοστόμου, Ανώτερος Φο-
ροθέτης Α' (Φόρου Εισοδήματος), αφυπηρέ-
τησε από την 1η Δεκεμβρίου 2019.

Η Χαράλαμπος Μιχαηλίδης, Ανώτερος Δι-
οικητικός Λειτουργός, αφυπηρέτησεαπό την
1η Δεκεμβρίου 2019.

Ο Αντωνάκης Μ. Μούσα, Πρώτος Γραμ-
ματειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από
την 1η Δεκεμβρίου 2019.

Η Γλυκερία Η. Θρασυβούλου, Πρώτος
Γραμματειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε
από την 1η Δεκεμβρίου 2019.

Η Άννα Κωνσταντίνου, Γραμματειακός
Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις 2 Δεκεμ-
βρίου 2019.

Η Βασιλική Αθανασοπούλου-Αθανασίου,
Γραμματειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε
από την 1η Δεκεμβρίου 2019.

Η Ευφροσύνη Π. Στυλιανού, Ανώτερη
Πρώτη Στενογράφος, αφυπηρέτησε από την
1η Δεκεμβρίου 2019.

Η Ευδοκία Ιωάννου, Ανώτερη Πρώτη Στε-
νογράφος, αφυπηρέτησε από τις 12 Νοεμ-
βρίου 2019.

Ο Σωτηράκης Φλουρέντζου, Τηλεφωνη-
τής Α', αφυπηρέτησε από την 1η Δεκεμβρίου

2019.
Ο Φίλιππος Μούζουρος, Τεχνικός Επιθε-

ωρητής, Τμήμα Δημοσίων Έργων, αφυπηρέ-
τησε από την 1η Δεκεμβρίου 2019.

Ο Αντώνης Στ. Ταβέλλης, Τεχνικός, Τμήμα
Αρχαιοτήτων, αφυπηρέτησε από την 1η Δε-
κεμβρίου 2019.

Ο Ανδρέας Λιμνάτης, Ταχυδρομικός Δια-
νομέας, αφυπηρέτησε από την 1η Δεκεμ-
βρίου 2019.

Ο Αριστοτέλης Ευθυμίου, Αρχιεπιστάτης,
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών,
αφυπηρέτησε από την 1η Δεκεμβρίου 2019.

Η Ελένη Παπαμιχαήλ, Νοσηλευτικός Λει-
τουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Υα-
φυπηρέτησε από την 1η Δεκεμβρίου 2019.

Ο Ιωάννης Ιωάννου, Νοσηλευτικός Λει-
τουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος,
αφυπηρέτησε από την 1η Δεκεμβρίου 2019.

H Ουρανία Δημητριάδου, Διευθυντής Κλι-
νικής/Τμήματος (Πυρηνικής Ιατρικής), αφυ-
πηρέτησε από τις 30 Νοεμβρίου 2019.

Η Μάρω Κωσταντή, Βοηθός Διευθυντής
Κλινικής/Τμήματος (για το Τμήμα Πρώτων
Βοηθειών), αφυπηρέτησε από τις 30 Νοεμ-
βρίου 2019.

Η Έλενα Σαμμούτη, Ιατρικός Λειτουργός,
1ης Τάξης (Ακτινολογίας), αφυπηρέτησε από
τις 5 Δεκεμβρίου 2019.

Η Ανδρούλα Χάσικου-Κωνσταντινίδη,
Λειτουργός Νοσοκομειακού Εργαστηρίου
Α΄, αφυπηρέτησε από την 1η Δεκεμβρίου
2019.

Η Ελένη Ιωάννου-Λοΐζου, Χημικός, 1ης
Τάξης, αφυπηρέτησε από την 1η Δεκεμβρίου
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) 

Το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών,
ζητά υποβολή ενδιαφέροντος από
άτομα ή εταιρείες που διαθέτουν κα-

τάλληλο υποστατικό στη Λεμεσό μεταξύ
των συμβολών των Λεωφόρων  Μακεδο-
νίας, Νίκου Παττίχη, Αιγιαλούσης, Δημο-
σθένους Βουτυρά, Αποστόλου Βαρνάβα,
Προμηθέως, Γεωργίου Φραγκούδη, Γεωργίου
Αβέρωφ και των οδών που περιλαμβάνονται
εντός αυτών, για πενταετή ενοικίαση για με-
ταστέγαση του Ταχυδρομικού Γραφείου

Ιωάννη.
Ζητείται υποστατικό εμβαδού 130-160

τ.μ., με χώρους στάθμευσης πελατών και
προσωπικού,  ηλεκτρομηχανολογικές εγκα-
ταστάσεις, 2 τουαλέτες, σύστημα κλιματι-
σμού και με προσβάσεις και χώρους για
Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ).

Οι πληροφορίες να φτάσουν στο Τμήμα
Ταχυδρομικών Υπηρεσιών  μέχρι τις 10 Ια-
νουαρίου 2020 και ώρα 15:00. n

Ενδιαφέρον για ενοικίαση υποστατικού 
για μεταστέγαση Ταχυδρομείου στη Λεμεσό

Το Τμήμα Επιμόρφωσης του Ανωτάτου
Δικαστηρίου, σε συνεργασία με το Διε-
θνές Νομισματικό Ταμείο, διοργάνωσε

από τις 9 μέχρι 13 Δεκεμβρίου, σειρά εκπαι-
δευτικών σεμιναρίων με θέμα την Αφερεγ-
γυότητα.

Στα σεμινάρια συμμετείχαν Δικαστές
Επαρχιακών Δικαστηρίων, Νομικοί Λειτουρ-
γοί του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Πρωτοκολ-
λητές και Λειτουργοί της Κεντρικής Τράπε-
ζας και του Υπουργείου Οικονομικών.

Στα σεμινάρια οι εμπειρογνώμονες εκπαι-
δευτές Δικαστές κ. Leif Clark από τις Η.Π.Α

και κα Marie Baker από την Ιρλανδία πα-
ρουσίασαν, με τρόπο πρακτικό και διαδρα-
στικό, το πλαίσιο της Αφερεγγυότητας και
συγκεκριμένα πρόνοιες που αφορούν τον
περί Εταιρειών Νόμο που σχετίζεται με το
Διορισμό Εξεταστών και τον περί Αφερεγ-
γυότητας Φυσικών Προσώπων Νόμο σε
σχέση με Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής.
Περιλάμβαναν επίσης, μία παρουσίαση για
τη νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία και τις πιθανές
επιπτώσεις στην Κύπρο σε σχέση με τους
υπό αναφερόμενους νόμους. n

Εκπαιδευτικά σεμινάρια στο Ανώτατο
με θέμα την αφερεγγυότητα

Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία συνεχίζουν
την παράδοση μεταφέροντας τις επι-
στολές των παιδιών στον Άγιο Βασίλη,

καθώς και τις απαντήσεις του.
Η υπηρεσία Post2Santa λειτουργεί με την

τεχνολογική υποστήριξη της CYTA στη δι-
εύθυνση www.post2santa.com. Μέσω της
πλατφόρμας, γίνεται η επικοινωνία με τον
Άγιο Βασίλη ο οποίος θα απαντήσει σε όλα
τα παιδάκια σε γιορτινό επιστολόχαρτο και
φάκελο. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται εντε-
λώς δωρεάν.

Φέτος, για κάθε γράμμα που θα απαντή-
σει ο Άης Βασίλης, η Cyta θα προσφέρει €1
για το Ανιχνευτικό Πρόγραμμα Ακοής Νεο-

γνών του Κέντρου Προληπτικής Παιδιατρι-
κής, μέχρι να συγκεντρωθούν €10.000.

Η πλατφόρμα www.post2santa.com θα
είναι διαθέσιμη μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου
2019.

Με την ευκαιρία αυτή, τα Κυπριακά Ταχυ-
δρομεία εύχονται κοινό Καλά Χριστούγεννα
και Ευτυχισμένο το 2020. n

Γράμματα στον Άγιο Βασίλη κι ευχές
από τα Κυπριακά Ταχυδρομεία
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Aπόψεις και σχόλια
Νατοϊκές εγγυήσεις και επιφυλάξεις

Διαβάζοντας τη διακήρυξη του Λονδίνου,
στην οποία το ΝΑΤΟ πανηγυρίζει για «τα 70
χρόνια της ισχυρότερης και πιο επιτυχημέ-
νης Συμμαχίας στην Ιστορία, και την 30ή

επέτειο της πτώσης
του Σιδηρού Παραπε-
τάσματος», αναρωτιέ-
ται κανείς εάν οι ηγέτες
των χωρών-μελών που
συμμετείχαν στη σύ-
νοδο κορυφής επιχει-
ρούν να πείσουν εαυ-

τούς ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά απ’
ό,τι είναι. Δεν αμφισβητείται ο ρόλος του
ΝΑΤΟ στη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου,
ούτε ότι οι δεσμοί μεταξύ των χωρών-μελών
αποτελούν κρίσιμη οχύρωση εναντίον των
απειλών της εποχής μας. Αλλά όσοι παρα-
κολουθούν τις ενέργειες της Τουρκίας και τη
συμπεριφορά του προέδρου των ΗΠΑ, πρέ-
πει να απορούν με όσα ισχυρίζεται η Συμμα-
χία στη διακήρυξη της περασμένης Τετάρ-
της.

«Το ΝΑΤΟ εγγυάται την ασφάλεια των
εδαφών και του 1 δισ. πολιτών, την ελευθε-
ρία, τις κοινές αξίες, μεταξύ των οποίων η
δημοκρατία, η ατομική ελευθερία, τα αν-
θρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου.
Η αλληλεγγύη, η ενότητα και η συνοχή είναι
θεμελιώδεις αρχές της Συμμαχίας μας», δη-
λώνει η Συμμαχία. Επιβεβαιώνει, μάλιστα, τη
δέσμευση του άρθρου 5 ότι «επίθεση εναν-
τίον ενός συμμάχου θα θεωρείται επίθεση
εναντίον όλων μας».

Προφανώς, η εκδήλωση καλών προθέ-
σεων είναι από μόνη της σημαντική, δεί-
χνοντας ότι, παρά τα γνωστά προβλήματα,
η Συμμαχία θέλει να προσποιείται ότι όλα
είναι εντάξει στους κόλπους της. Η ουσία,
όμως, είναι ότι όσο το ΝΑΤΟ εθελοτυφλεί,
τόσο θα βρεθεί προ αδιεξόδου – και αυτό θα
συμβεί τη στιγμή της κρίσης. Δεν χρειάζεται

να προτρέχουμε σε κλιμάκωση της έντασης
μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας για να το δια-
πιστώσουμε. Αρκεί να αναλογιστούμε τι συ-
νέβη στα τέλη του 2015, όταν τουρκικά αε-
ροσκάφη κατέρριψαν ρωσικό μαχητικό πάνω
από τη Συρία. Αντιμετωπίζοντας την οργή
του Πούτιν, που τον κατηγόρησε ως «συνερ-
γάτη των τρομοκρατών», ο Ερντογάν απευ-
θύνθηκε στο ΝΑΤΟ, ζητώντας τη στήριξη
των συμμάχων. Ενώ οι ΗΠΑ και ο γ.γ. του
ΝΑΤΟ εξέφρασαν τη στήριξή τους προς την
Τουρκία, ουδείς ήταν διατεθειμένος να απει-
λήσει με πόλεμο τη Ρωσία λόγω της τουρκι-
κής επιπολαιότητας. Οι επιφυλάξεις των
συμμάχων ήταν δικαιολογημένες: όταν είδε
ότι δεν θα τα έβγαζε πέρα με τον Πούτιν, ο
Ερντογάν αναδιπλώθηκε και επιδίωξε καλές
σχέσεις με τη Ρωσία. Αφού δεν προκάλεσε
παγκόσμιο πόλεμο, ο Τούρκος πρόεδρος
συμμάχησε με τη χώρα που υποτίθεται ότι
απειλούσε τη δική του και όλο το ΝΑΤΟ.
Αυτό ήταν σοβαρό πλήγμα για την αξιοπι-
στία του ΝΑΤΟ όσον αφορά τη δέσμευση
του άρθρου 5: όταν διακυβευόταν η δική
τους εμπλοκή σε πόλεμο, οι σύμμαχοι είχαν
τη σωφροσύνη να αξιολογήσουν εάν πράγ-
ματι απειλείτο ένας σύμμαχος και πόσο ο
ίδιος είχε προκαλέσει την κρίση.

Έκτοτε, όμως, το ΝΑΤΟ επέστρεψε στις
παλιές συνήθειές του, να δηλώνει την ισχύ
του άρθρου 5 και, την ίδια ώρα, ότι δεν ανα-
μειγνύεται σε διαφορές μεταξύ χωρών-
μελών. Εάν είχε το ένστικτο αυτοσυντήρη-
σης να μην παρασυρθεί από την τουρκική
αφροσύνη το 2015, θα μπορούσε να επιδεί-
ξει την ίδια κριτική διάθεση στην αντιμετώ-
πιση της τουρκικής αυθαιρεσίας που απειλεί
τα δικαιώματα άλλης συμμάχου και, συνε-
πώς, την ομαλότητα εντός της Συμμαχίας. Η
Ελλάδα δεν είναι τρίτη χώρα, ούτε νεότερο
μέλος του ΝΑΤΟ απ’ ό,τι η Τουρκία. Ούτε
είναι η Ελλάδα αυτή που συνεχώς δοκιμάζει
–ή παραβιάζει– τα όρια της διεθνούς νομι-

μότητας. Η Τουρκία έχει δείξει (όπως το
2015) ότι, όταν προσκρούει σε αδιέξοδο,
γνωρίζει πώς να αλλάξει κατεύθυνση. Όσο
το ΝΑΤΟ δεν θέτει όρια στη συμπεριφορά
της, η Άγκυρα θα προκαλεί ολοένα περισσό-
τερα προβλήματα, έως ότου δύσκολα θα
συμμαζεύονται οι συνέπειες.

Ο κίνδυνος αυτός είναι σαφέστατος στη
«συμφωνία» της Τουρκίας με τμήμα της δι-
χοτομημένης Λιβύης. Στην προσπάθειά της
να δημιουργήσει τετελεσμένα, η Άγκυρα
προκαλεί την Αθήνα να δραστηριοποιηθεί
διπλωματικά, να εμπλακεί στη Λιβύη υπέρ
της μιας πλευράς, να αναδείξει διεθνώς την
τουρκική επιθετικότητα. Ίσως αυτό το νέο
μέτωπο της Τουρκίας να αφυπνίσει και το
ΝΑΤΟ και τον υπόλοιπο κόσμο. Δεν δικαιο-
λογείται η ουδετερότητα, ούτε η επιλεκτική
επίκληση των «εγγυήσεων» της «ισχυρότε-
ρης και πιο επιτυχημένης Συμμαχίας στην
Ιστορία».

Νίκος Κωνσταντάρας,
«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», 08.12.2019

l Σίγουρα δεν δικαιολογείται  ούτε η ου-
δετερότητα ούτε και η επιλεκτική επί-
κληση των εγγυήσεων.

?

Νέο τοπίο στην Ευρώπη
Ένα νέο πιο ξεκάθαρο τοπίο διαμορφώνε-

ται στην Ευρώπη μετά τη σαρωτική νίκη του
Μπόρις Τζόνσον, η οποία ανοίγει πλέον

χωρίς άλλα προσκόμ-
ματα τον δρόμο νια
την αποχώρηση της
Βρετανίας από την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση στις
31 Ιανουαρίου. Το γε-
γονός συμπίπτει με την
ανάληψη της νέας Επι-
τροπής και του νέου

προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις
Βρυξέλλες, όπου ήδη πνέει ένας αέρας ανα-
κούφισης για το αποτέλεσμα των βρετανι-
κών εκλογών, μετά από τρία χρόνια παράλυ-
σης και θολούρας. Το μπαλάκι πέφτει τώρα
στη νέα βρετανική κυβέρνηση να ανταπο-
κριθεί στα όσα έχει υποσχεθεί και κυρίως στο
πώς θα αντιμετωπίσει τις πολύπλοκες δια-
πραγματεύσεις για το μέλλον των σχέσεων
με την ΕΕ, που θα πρέπει να έχουν ολοκλη-

ρωθεί σε έναν χρόνο. Μια υπόθεση καθόλου
εύκολη, καθώς εδώ θα συγκρουσθούν οι
απόψεις μεταξύ «soft» και «hard» Brexit. 

Θα ήταν όμως παράλειψη αν δεν σημει-
ώναμε ότι όλη αυτή η εξέλιξη δικαιώνει τε-
λικά, έστω και μετά θάνατον, τον στρατηγό
Ντε Γκωλ, ο οποίος είχε αντιταχθεί στην εί-
σοδο της Βρετανίας στην τότε ΕΟΚ, πι-
στεύοντας ότι οι Βρετανοί στερούνται φιλο-
ευρωπαϊκού πνεύματος, παραμένοντας ου-
σιαστικά προσκολλημένοι στη δόξα του
αυτοκρατορικού τους παρελθόντος, το
οποίο ελπίζουν τώρα να αναβιώσουν, με μια
νέα βέβαια μορφή, αυτή των διμερών εμπο-
ρικών συμφωνιών, απαλλαγμένων από τις
δεσμεύσεις της ΕΕ. Άποψη που στηρίζει άλ-
λωστε και ο άλλος αντιευρωπαϊστής ηγέτης
Ντόναλντ Τραμπ που, παρ’ όλα τα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζει με την παραπομπή
του με το ερώτημα της καθαίρεσης, χαιρέ-
τισε με ενθουσιασμό το αποτέλεσμα των
εκλογών, υποσχόμενος λαγούς με πετραχή-
λια. Διαμορφώνεται έτσι μια νέα διατλαντική
σχέση, με έναν καθαρά αντιευρωπαϊκό χα-
ρακτήρα που δεν είχε στο παρελθόν, τη
στιγμή που τρίζουν και τα θεμέλια της
Boρειoατλαντικής Συμμαχίας, λόγω της
γνωστής στάσης του αμερικανού προέδρου
και του «America First!». 

Μένει τώρα να δούμε πώς θα ανταποκρι-
θεί η νέα ηγεσία στις Βρυξέλλες στην επίσης
νέα αυτή κατάσταση που έχει δημιουργηθεί.
Η ελπίδα είναι οι εξελίξεις αυτές να οδηγή-
σουν στο συμπέρασμα ότι έφθασε επιτέλους
η στιγμή να ενισχυθεί αποφασιστικά σε
όλους τους τομείς η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε
μια περίοδο πολλαπλών ανατροπών. Να
δούμε επίσης πώς θα αντιμετωπίσει τώρα ο
Μπόρις Τζόνσον, μετά την πλήρη επικρά-
τηση των σκώτων εθνικιστών, το ενδεχό-
μενο αποχώρησης από το Ηνωμένο Βασίλειο
της Σκωτίας, που παραμένει ανοιχτά αντί-
θετη στο Brexit. Για να μη μιλήσουμε και για
τη Βόρεια Ιρλανδία, όπου οι οπαδοί της ένω-
σης με τη Νότια Ιρλανδία θριάμβευσαν σης
εκλογές, ανοίγοντας έτσι νέους πονοκεφά-
λους για το Λονδίνο.

Γιάννης Καρτάλης,
«ΤΟ ΒΗΜΑ», 15.12.2019

l Φωνή λαού, οργή Θεού.

Οι τακτικές συνεδρίες του 2020
Εκτελεστικής και Γεν. Συμβουλίου

Οι τακτικές συνεδρίες  της Εκτελε-
στικής  Επιτροπής για το έτος 2020,
όπως και κατά το έτος 2019, θα

πραγματοποιούνται κάθε μήνα ημέρα Δευ-
τέρα,  ως ακολούθως:
27.01.2020, 24.02.2020, 23.03.2020,
27.04.2020, 25.05.2020, 22.06.2020,
13.07.2020, 31.08.2020, 28.09.2020,
19.10.2020,         23.11.2020,        21.12.2019.

Όλες οι συνεδρίες θα πραγματοποιούνται
στα Κεντρικά Γραφεία της Οργάνωσής μας
στη Λευκωσία (αίθουσα συνεδριάσεων 5ος
όροφος) και θα αρχίζουν στις 10.00π.μ.

Έκτακτες συνεδρίες θα συγκαλούνται
οποτεδήποτε τούτο κρίνεται αναγκαίο και

θα ειδοποιείστε ανάλογα.
Οι τακτικές συνεδρίες του Γενικού Συμ-

βουλίου για το έτος 2020 θα πραγματοποι-
ούνται την τελευταία Τρίτη των μηνών Ια-
νουαρίου, Μαΐου και Σεπτεμβρίου, ως ακο-
λούθως:

28.01.2020,   26.05.2020  και  29.09.2020.
Όλες οι συνεδρίες θα πραγματοποιούνται

στην αίθουσα συνεδριάσεων Μιχαλάκης Κα-
ραολής (αμφιθέατρο) του οικήματος της Ορ-
γάνωσής μας στη Λευκωσία και θα αρχίζουν
στις 09.00π.μ.  Έκτακτες συνεδρίες θα συγ-
καλούνται οποτεδήποτε τούτο κρίνεται ανα-
γκαίο και θα ειδοποιείστε ανάλογα. n

Το Τμηματικό Συμβούλιο της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. Λεμεσού διοργανώνει
πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση για τους συνταξιούχους - μέλη της συντε-
χνίας μας με έδρα την Λεμεσό την Κυριακή 12/1/2020 στις 1:00 μμ
στην αίθουσα εκδηλώσεων του οικήματος της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. Λεμεσού
(1ος όροφος). 

Η εκδήλωση περιλαμβάνει φαγητό και ποτό με πλούσιο μπουφέ, ζων-
τανή μουσική και χορό καθώς και το καθιερωμένο κόψιμο της βασιλό-
πιττας. 

Τιμή συμμετοχής €10 το άτομο για τα μέλη ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. και τους συ-
ζύγους τους (επιχορηγημένη) 

** (για τα μη μέλη η τιμή συμμετοχής έχει καθοριστεί στα €18) 
Για δηλώσεις συμμετοχής και πληρωμή του αντίτιμου συμμετοχής

στην εκδήλωση παρακαλώ αποτείνεστε είτε στην γραμματέα του 
Τμηματικού Συμβουλίου κα Κούλα Σολωμού (99411979) 
είτε στον κ. Γιώργο Σοφοκλέους (99434677) το αργότερο 
μέχρι τις 7/1/2020. 

Σημειώνεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας 
λαμβάνοντας υπόψη την καταβολή του σχετικού 
τιμήματος συμμετοχής. 

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΜΕΛΩΝ 

ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. ΛΕΜΕΣΟΥ
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Μονάδική υποψήφια από την
Κύπρο, ανάμεσα σε άλλες 6 χώρες
της Νότιας Ευρώπης.

Η Δρ. Νατάσα Χρίστου διακρίθηκε ως
«Γυναίκα Πρότυπο της Χρονιάς» στο
Εθνικό Επίπεδο του διεθνούς διαγωνι-
σμού Global Startup Awards.

Με την νίκη αυτή προωθείται στο επό-
μενο επίπεδο -Regional Level- όπου διαγω-
νίζεται με χώρες της Νότιας Ευρώπης (Κύ-
προς, Ελλάδα, Μάλτα, Πορτογαλία, Ιταλία,
Ισπανία και Γαλλία).

Αξιοσημείωτο είναι, ότι η Δρ. Νατάσα
Χρίστου είναι η μοναδική εκπρόσωπος της
Κύπρου για την κατηγορία αυτή. Το 2019, η
Δρ. Νατάσα Χρίστου διακρίθηκε ως Γυ-
ναίκα της Χρονιάς στην Καινοτομία, από
τα βραβεία των Γυναικών της Χρονιάς που
διοργάνωσε το Madame Figaro Κύπρου.

Η ψηφοφορία για το Regional Level των
Global Startup Awards ξεκίνησε στις 15 Δε-
κεμβρίου 2019. Μπορείτε να ψηφίσετε
στο  https://bit.ly/2POH2fH για να την
διάκριση της Δρ. Νατάσας Χρίστου ως «Γυ-
ναίκα Πρότυπο της Χρονιάς» μέχρι 21 Ια-
νουαρίου 2020.

Η Δρ. Νατάσα Χρίστου γεννήθηκε στη
Λάρνακα της Κύπρου και μεγάλωσε στη
Λεμεσό. Σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Πα-
νεπιστήμιο Westminster και πήρε το διδα-
κτορικό της το 2018 από το Πανεπιστήμιο
Κύπρου. Σήμερα, ως πιστοποιημένος αρχι-
τέκτονας κατέχει ένα διεπιστημονικό γρα-
φείο σχεδιασμού στην Κύπρο, με σκοπό την
επίλυση μεγάλων προβλημάτων μέσω του
σχεδιασμού, της επιχειρηματικότητας και
της τεχνολογίας. Τα έργα της έχουν λάβει
εθνική και διεθνή αναγνώριση.

Από το 2012, διδάσκει στο τμήμα Αρχι-
τεκτονικής του Πανεπιστημίου της Κύπρου
και στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας,
όπως επίσης ως Start-up Mentor, μέσω
αξιόλογων οργανισμών ενισχύει Κυπριακές
start-ups του οικοσυστήματος. Επιπλέον,
το 2018 ήταν η Εθνική Αντιπρόσωπος της

Κύπρου στην 6η τριμερή σύνοδο κορυφής
του Mashav: Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ | 
Beersheba. Παράλληλα, από το 2018 είναι
Μentor Startup για Κέντρο Καινοτομίας
Επιτάχυνσης Επιχειρήσεων και Γνώσης
(PEAK) και για την IDEACY.  Ως δημιουρ-
γικός άνθρωπος με επιχειρηματική ψυχή, 
η Δρ. Νατάσα Χρίστου δημιούργησε τέσσε-
ρις Startups υπό την «ομπρέλα» του 
Transform Lab, οι οποίες είναι τα Digital
Design Tools (2012), Tellalis.com (2013),
Fab Lab CY Ltd (2017) και συνίδρισε το
SupperSupper CY (2019).  Επίσης, βρα-
βεύθηκε ως «Γυναίκα της Χρονιάς» στην
κατηγορία Καινοτομία των Βραβείων 
Γυναικών της Χρονιάς που διοργάνωσε το
Madame Figaro Κύπρου το 2019 και υπήρξε
βασική ομιλήτρια στο TEDx Λάρνακα της
Κύπρου. n

Η Κύπρια Δρ. Νατάσα Χρίστου διακρίθηκε ως «Γυναίκα Πρότυπο της Χρονιάς»

Άγιε Μου Βασίλη Μη Με Ξεχάσεις...
Από νωρίς έμαθα πως δεν υπάρχει
Άγιος Βασίλης....Το παραμύθι που

μας έλεγαν στο σχολειό....απλά δεν ίσχυε...
Τα άλλα παιδάκια τον περίμεναν, τον πί-

στευαν, τον είχαν ανάγκη..
Έγραφαν το “γράμμα” προς αυτόν για το

δώρο που ήθελαν.....αυτό που επιθυμούσαν
όλο το χρόνο και περίμεναν αυτή τη μαγική
στιγμή..Οι γονείς τους, τους προετοίμαζαν
365 μέρες για αυτή την μοναδική νύχτα που
θα ερχόταν στο σπιτικό να αφήσει το δώρο
κάτω από το δένδρο....είχαν δεν είχαν
τζάκι..Τι σημασία είχε;;

Έγω πάλι είχα μάθει πως ήταν ένα παρα-
μύθι, ένα ψέμα, ένα πρόσωπο που δεν
υπήρχε....

Δεν χαιρόμουν, δεν μου άρεσε...αλλά καμ-

μιά φορά ένιωθα πιο έξυπνη που ήξερα την
αλήθεια!

Έβλεπα τη χαρά τους...
Έβλεπα την ανυπομονησία τους...
Ζήλευα, τα ζήλευα αυτά τα παιδάκια...
Ήθελα και εγώ να έχω γράψει αυτό το

“γράμμα” προς αυτόν τον παππού...
Ήθελα να περιμένω...
Ήθελα να ζω αυτή τη μαγική στιγμή..
Ήθελα να μην κοιμάμαι αυτή τη νύχτα..
Ήθελα το δώρο μου...
Ζήλευα τα παιδάκια...
Όμως τον περιμένω τώρα που μεγάλωσα...
Τον ακούω, πλησιάζει ξέρω τι θα μου φέρει

γιατί του το ζήτησα τις προάλλες...
Άγιε Μου Βασίλη Μη Με Ξεχάσεις...
Τον ακούω, πλησιάζει, θα του έχω και

γλυκά...
Δεν με νοιάζει που δεν έχω τζάκι, αυτός

ξέρει από που θα “κατέβει”...
Είμαι ανυπόμονη...
Περιμένω αυτή την αυθεντική φιγούρα

του παππούλη με τα κόκκινα ρούχα και το
σακκούλι στη πλάτη...

Πόσο όμορφα αισθάνομαι.... 
Άγιε μου Βασίλη μη με ξεχάσεις, περιμένω

το δώρο μου!! n 
Πηγή: Μίκα Καππάτου, forwoman.gr.

Άγιε μου Βασίλη μη με ξεχάσεις...

Της Μάρως Καρούση

Και με το που έρχεται ο Δεκέμβριος
μας πιάνει μια ξαφνική τρέλα να
βγούμε, να φάμε, να διασκεδάσουμε,

να πιούμε, λες και επειδή είναι ο τελευταίος
μήνας του χρόνου, πρέπει να χωρέσουν όλα
ασφυκτικά μέσα σε αυτόν. Σαν να μας είπε
κάποιος πως αν δεν συμβούν τώρα, απαγο-
ρεύεται να τα κάνεις τους υπόλοιπους 11
μήνες.

Αυτή η μανία λοιπόν, του να κλείσεις τα
τραπέζια σου στα μπουζούκια, εισιτήρια για
θέατρα και ευρωπαϊκές πρωτεύουσες υπέ-
ροχα στολισμένες λόγω των εορτών,
(υπερ)καλύπτει το κλισέ από τη μία, αλλά
τόσο αληθινό από την άλλη μήνυμα των
Χριστουγέννων: «Προσφέρω, μοιράζομαι,
αγαπώ».  

Κανείς δεν θα αλλάξει την κοσμοθεωρία
του φυσικά από ένα άρθρο, αλλά γιατί να
είναι ακατόρθωτο να αφιερώσεις έστω μόνο
την μέρα των Χριστουγέννων στην οικογέ-
νειά σου;

Οι συναισθηματικοί λόγοι που μπορώ να
σου παραθέσω, για την απερίγραπτη χαρά
που θα νιώσουν οι γονείς σου επειδή τους
επέλεξες για αυτή τη μέρα, για τη στοργή
που θα νιώσει η ψυχή σου μόλις πατήσεις το

πόδι σου στο πατρικό σου, θα
είναι αμέτρητοι. Για αυτό θα
σου παρουσιάσω 3 βασικά
και αδιάσειστα επιχειρήματα,
που θα σε κάνουν να ξανα-
σκεφτείς το τι θα κάνεις στις
25  Δεκεμβρίου.  
Οικογενειακό τραπέζι 

Κεφάλαιο «φαγητό Χρι-
στουγέννων» λοιπόν. Φα-
γητό από τη μαμά σου, από
όλες τις θείες, από τη γιαγιά
σου. Τι, πρέπει να το ανα-
πτύξω; Δεν αισθάνεσαι ήδη
μια γαστρονομική αγαλλίαση μέσα σου και
ας είναι κάθε χρόνο τα φαγητά ίδια; Σίγουρα
ναι.

Αν ανήκεις στους τυχερούς που έχουν για-
γιά και παππού, αφιέρωσε τους ένα μέρος
από αυτή τη μέρα. Άκουσε τους, δώσε τους
σημασία να σε «καμαρώσουν» όπως λένε.
Και ας είσαι σε ηλικία που δεν ψηλώνεις
άλλο και ας νιώθεις πως δεν είσαι και στα
καλύτερά σου, εκείνοι πάντα θα λένε «Πώς
ψήλωσες, πώς ομόρφυνες έτσι!».

Κάνε το για όλες τις στιγμές που σου
έχουν χαρίσει ανά τα χρόνια και σταδιακά τις
ξεχνάς, κάνε το γιατί η χαρά που θα τους δώ-

σεις θα είναι ανείπωτη. Και μόλις κάνεις τα
μελομακάρονα της γιαγιάς σου, ακόμα και
αν δεν τρώγονται, θα σου πει σίγουρα «Τα
πέτυχες και φέτος, και του χρόνου!».

Οι ιστορίες 
Γνωρίζεις για τι πράγμα μιλάω γιατί σί-

γουρα το έχεις ακούσει πολλές πολλές
φορές. Ναι, εκείνες οι χιλιοειπωμένες ιστο-
ρίες που λένε οι γονείς ή οι παππούδες σου
για όταν ήσουν παιδάκι, είτε είναι αστείες
είτε πολύ συγκινητικές για αυτούς. Που
πάντα δυσανασχετείς και πάντα θα ξέρεις με
ακρίβεια δευτερολέπτου, τις λέξεις και τα
συναισθήματα που θα πρωταγωνιστήσουν

σε αυτές.
Για εκείνη τη μέρα λοιπόν, προσποιήσου

ότι δεν τις έχεις ακούσει, κάνε να φανεί ότι
χαίρεσαι, γελάς ή συγκινείσαι με αυτές.

Δείξε ότι συμμετέχεις, ουσιαστικά στις
αναμνήσεις της οικογένειας σου και έτσι θα
βοηθήσεις τον εαυτό σου να φτιάξει νέες,
που θα τις λες και εσύ στα παιδιά σου.

Ναι, χίλιες φορές και εσύ!  
Η ψυχολογία σου 

Τα Χριστούγεννα για πολλούς ανθρώπους
είναι το πιο πρόσφορο έδαφος για να ανα-
πτυχθούν αρνητικά συναισθήματα. Σαν όλη
αυτή η υπερβολική λάμψη και χαρά των ημε-
ρών, να λειτουργεί ακριβώς αντίστροφα για
την ψυχή τους. Έτσι, αν κι ανήκεις σε αυτή
την κατηγορία, σε διαβεβαιώνω πως κανένα
ασφυκτικά γεμάτο μαγαζί δεν θα σε κάνει να
νιώσεις καλύτερα.

Κανένα μέρος δεν θα έχει τη ζεστασιά που
έχει το πατρικό σου και σε κανενός τα μάτια
δεν θα δεις την λάμψη που θα έχουν των γο-
νιών σου, μόλις σε δουν στην πόρτα.

Ό,τι και να έχεις, ό,τι και αν σε βασανίζει,
καμία καλή κουβέντα δεν θα είναι πιο γλυ-
κιά από της μαμάς σου, καμία αγκαλιά πιο
σφιχτή από του μπαμπά σου… και αυτό
ισχύει για κάθε μέρα του χρόνου. n 

Υπάρχει λόγος που πρέπει να περάσεις τα Χριστούγεννα με την οικογένειά σου
Χριστούγεννα ίσον οικογένεια. Αδιαπραγμάτευτο αυτό.
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Eτοιμάζει Γλαύκος Xατζηπέτρου

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

Τα γεγονότα
Με την υπό τον ως άνω τίτλο και αριθμό

Αναθεωρητική Έφεση ο εφεσείων (ΓΡΟΥΤΙ-
ΔΗΣ), ζήτησε ακύρωση της πρωτόδικης
απόφασης Δικαστή του Ανωτάτου Δικαστη-
ρίου, ημερ.12.7.2013 απορριπτική της προ-
σφυγής του υπ’ αριθμό 411/2009. Αντικεί-
μενο της προσφυγής υπήρξε αίτημα ακύρω-
σης της απόφασης των εφεσιβλήτων/καθ’ ων
η αίτηση ημερομηνίας 17.12.2008 με την
οποία προάχθηκε από την 1.1.2009 στη μό-
νιμη θέση Πρώτου Κτηνιατρικού Λειτουρ-
γού, Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, το ενδιαφερό-
μενο μέρος Π. Π. (Ε.Μ.).

Το πρωτόδικο Δικαστήριο, κατέληξε στην
εκκαλούμενη απόφαση του, απορρίπτοντας
τους λόγους ακύρωσης που είχε προβάλει ο
εφεσείων/αιτητής. Ειδικότερα είχε προβλη-
θεί ότι: εσφαλμένα κρίθηκε από τη Συμβου-
λευτική Επιτροπή και τους εφεσίβλητους ότι
το Ε.Μ. κατείχε το προσόν 3.(2) του Σχεδίου
Υπηρεσίας, λανθασμένα απέρριψε το λόγο
ακυρότητας ότι δόθηκε υπέρμετρη βαρύτητα
στην προφορική εξέταση και τέλος ότι η
ΕΔΥ απέτυχε να επιλέξει τον καλύτερο υπο-
ψήφιο. 

Νομικοί ισχυρισμοί
Ο εφεσείων/αιτητής που παρουσιάστηκε

προσωπικά πρόβαλε τους πιο κάτω λόγους
έφεσης για ακύρωση της πρωτόδικης από-
φασης:

1. Εσφαλµένα το πρωτόδικο
Δικαστήριο, απέρριψε τον
λόγο ακυρότητας, σύµφωνα
µε τον οποίον η Συμβουλευ-
τική Επιτροπή (ΣΕ) τελούσε
υπό πραγματική και νοµική
πλάνη όσον αφορά στα προ-
σόντα του Ε.Μ. 

2. Το πρωτόδικο Δικαστή-
ριο εσφαλμένα  παρέλειψε να
λάβει υπόψη την απόφαση
Δημοκρατία ν. Κλεόπα κ.α.
(2004) 3 ΑΑΔ 669.

3. Το πρωτόδικο Δικαστήριο λανθασμένα
απέρριψε τον λόγο ακυρότητας, σύµφωνα µε
τον οποίο η έκθεση της Συμβουλευτικής Επι-
τροπής στερείτο νόµιµης και/ή επαρκούς αι-
τιολογίας, υπήρξε πλάνη στην τελική αξιο-
λόγηση των υποψηφίων και δεν έγινε στάθ-
µιση όλων των προσµετρήσιµων κριτηρίων.

4. Εσφαλμένα το πρωτόδικο δικαστήριο
απέρριψε τον λόγο ακυρότητας σύμφωνα με
τον οποίον η σύσταση του Διευθυντή Κτη-
νιατρικών Υπηρεσιών ήταν παράνομη και
άκυρη. 

5. Εσφαλμένα το πρωτόδικο δικαστήριο

παρέλειψε να εξετάσει και/ή να αναφέρει
ο,τιδήποτε συγκεκριµένο για τον λόγο ακυ-
ρότητας, σύμφωνα µε τον οποίον ο εφεσείων
υποστήριξε ότι η επίδικη απόφαση ήταν
άκυρη ένεκα της ύπαρξης πλάνης, από τη
µια, σε σχέση με την ερμηνεία του Σχεδίου
Υπηρεσίας από τους Εφεσίβλητους και από
την άλλη σε σχέση με τα προσόντα του Ε.Μ.

6. Εσφαλμένα το πρωτόδικο δικαστήριο
απέρριψε τον λόγο ακυρότητας που αναφέ-
ρονταν στην παράλειψη σύγκρισης των δύο
υποψηφίων µε βάση το κριτήριο των προ-
σόντων.

7. Εσφαλµένα το πρωτόδικο δικαστήριο
απέρριψε τη θέση του εφεσείοντα ότι δόθηκε
υπερβολική βαρύτητα στην προφορική εξέ-
ταση.

8. Εσφαλµένα το πρωτόδικο δικαστήριο
απέρριψε τον λόγο ακυρότητας, σύµφωνα µε
τον οποίο η ΕΔΥ δεν επέλεξε τον πιο κα-
τάλληλο υποψήφιο, παραγνωρίζοντας -
χωρίς τη δέουσα αιτιολογία - την έκδηλη
υπεροχή του.

Η απόφαση του δικαστηρίου
Το εφετείο απορρίπτοντας την έφεση τό-

νισε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
(α). Πυρήνας των θέσεων του εφεσείοντα

υπήρξε πως εσφαλμένα ερμηνεύθηκε το Σχέ-
διο Υπηρεσίας, αφού το Ε.Μ. δεν κατείχε το
προσόν 3.(2) του Σχεδίου Υπηρεσίας, δηλαδή
«μεταπτυχιακή εκπαίδευση ή ειδική εκπαί-
δευση».

Η Συμβουλευτική Επιτροπή είχε κρίνει ότι
όλοι οι υποψήφιοι πληρούν τα απαιτούμενα
από το Σχέδιο Υπηρεσίας προσόντα. Όσο δε
αφορά το Ε.Μ., «το οποίο δεν κατέχει συ-
νεχή μεταπτυχιακή εκπαίδευση ενός έτους»,
ανάφερε πως «κατέχει το απαιτούμενο προ-
σόν της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, με το
οποίο ικανοποιεί την παράγραφο 3.(2) του

Σχεδίου Υπηρεσίας της θέσης,
υιοθετώντας την απόφαση
της Επιτροπής Δημόσιας
Υπηρεσίας ημερ. 1.3.2006».

Όσον αφορά την αναφορά
της Συμβουλευτικής Επιτρο-
πής στα προσόντα του Ε.Μ.,
η E.Δ.Υ. έκρινε ότι «ο εν λόγω
υποψήφιος καθίσταται ούτως
ή άλλως προσοντούχος υπο-
ψήφιος με βάση τη Σημείωση
(1) του Σχεδίου Υπηρεσίας
της υπό πλήρωση θέσης».

(β). Έντονο υπήρξε και το
παράπονο του εφεσείοντα πως το πρωτό-
δικο Δικαστήριο άφησε νομολογία που πα-
ράθεσε ή θέσεις, που εξέφρασε, ασχολίαστες.

Εξετάζοντας σωρευτικά αλλά και επιμέ-
ρους τους λόγους έφεσης, παρατηρούμε πως
οι θέσεις που προωθεί ο εφεσείων δεν είναι
βάσιμες.

Το πρωτόδικο Δικαστήριο εξέτασε συνο-
λικά και επιμελώς τις προβληθείσες θέσεις
και έδωσε αιτιολογημένη κρίση στην απόρ-
ριψη των λόγων ακυρότητας. Κάποιοι λόγοι
ακυρότητας αλληλοκαλύπτοντο και αφο-
ρούσαν τον τρόπο ερμηνείας του Σχεδίου
Υπηρεσίας καθώς και τον τρόπο που η Συμ-

βουλευτική Επιτροπή και η Ε.Δ.Υ. αξιολόγη-
σαν τα ενώπιον τους δεδομένα. Δεν εντοπί-
ζουμε παράλειψη του πρωτοδίκου Δικαστη-
ρίου να εξετάσει και να απαντήσει τα εγερ-
θέντα υπό του εφεσείοντα θέματα. Το
παράπονο του εφεσείοντα επ΄ αυτής της
πτυχής ουσιαστικά εστιάζεται
στο ότι το πρωτόδικο Δικα-
στήριο δεν ακολούθησε τη
δική του δομή σκέψης και αν-
τίκρυσης των πεπραγμένων.
Επ’ αυτού είναι σχετικοί οι
λόγοι έφεσης 2 και 5. 

(γ). Ο εφεσείων υποστηρίζει
ότι η Σ.Ε. δεν κατέγραψε το
συλλογισμό με βάση τον
οποίο το Ε.Μ. αξιολογήθηκε
καλύτερα από τον ίδιο, δεν
υπήρξε ουσιαστική σύγκριση
των υποψηφίων και ότι στην
έκθεση της δεν φαινόταν η
βαρύτητα που δόθηκε στα
υπόλοιπα στοιχεία των υποψηφίων, προ-
σόντα, πείρα, πέραν της προφορικής εξέτα-
σης, στην οποία και δόθηκε ιδιαίτερη σημα-
σία.

Στην έκθεση της Σ.Ε. ρητά σημειώνεται ότι
αυτή προέβη σε τελική αξιολόγηση των υπο-
ψηφίων βασιζόμενη στα προσόντα και την
πείρα τους (τα οποία και παρατέθηκαν ανα-
λυτικά για τον κάθε ένα ξεχωριστά), σε συ-
νάρτηση με τα καθήκοντα και τις ευθύνες
της θέσης τους, λαμβάνοντας προς τούτο,
επίσης, υπόψη και τη γενική εντύπωση κατά
την προφορική εξέταση, την οποία και αι-
τιολόγησε δεόντως για τον κάθε υποψήφιο
ξεχωριστά.

Η τελική αξιολόγηση των υποψηφίων από
τη Σ.Ε. συνίσταται στη συνολική αξιολόγηση
της με βάση το σύνολο των ανωτέρω στοι-
χείων σε πλήρη αναφορά για τον κάθε ένα
ξεχωριστά, όπως έχει νομολογηθεί (Πούρος
κ.ά. ν. Χατζηστεφάνου κ.ά. (2001) 3 ΑΑΔ
374).

Για τους πιο πάνω λόγους ορθά κρίθηκε
πρωτοδίκως ότι η έκθεση της Σ.Ε. είναι δε-
όντως αιτιολογημένη. 

Η πρωτόδικη κρίση υπήρξε ορθή στις ως
άνω παραμέτρους και οι λόγοι έφεσης 1 και
3 απορρίπτονται.

(δ). Με τον λόγο έφεσης 4 ο εφεσείων/αι-
τητής αμφισβητεί την πρωτόδικη κρίση ότι η
σύσταση του Διευθυντή είναι αιτιολογημένη
και καθόλα νόμιμη. 

Απορρίπτονται οι πιο πάνω θέσεις του
εφεσείοντα, αφού όπως εξάγεται από το σύ-
νολο των στοιχείων των υποψηφίων, (προ-
σόντα, πείρα, προφορική εξέταση), αυτός
δεν υπερέχει καταλυτικά του Ε.Μ.. Φυσικά,
όπως κρίθηκε πιο πάνω, δεν πρόκειται περί
σύστασης μη προσοντούχου υποψηφίου,
αφού αυτός πληρούσε το αμφισβητούμενο
προσόν 3(2) με βάση τη Σημείωση του σχε-
δίου υπηρεσίας. Συνεπώς απορρίπτεται και ο
λόγος έφεσης 4.

(ε). Οι λόγοι έφεσης 6, 7 και 8 μπορούν να
εξεταστούν σε κοινό πλαίσιο αφού αφορούν
τον τρόπο σύγκρισης και κρίσης της αρμο-

δίας αρχής, των εφεσιβλήτων σε σχέση με
τους υποψηφίους. Το πρωτόδικο Δικαστήριο
έκρινε ότι στα πρακτικά της σχετικής συνε-
δρίασης ημερομηνίας 17.12.2008 καταγρά-
φεται ότι η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της
όλα τα στοιχεία έκρινε ότι το Ε.Μ. υπερέχει

γενικά των άλλων υποψη-
φίων και επέλεξε αυτό ως το
πιο κατάλληλο. Η σύγκριση
καταγράφεται στα πρακτικά
και εν τέλει αναφέρεται ότι το
ενδιαφερόμενο μέρος αξιολο-
γήθηκε ως εξαίρετος τόσο
από τη Συμβουλευτική Επι-
τροπή όσο και από την Ε.Δ.Υ.
κατά την προφορική εξέταση
και η βαθμολογία αυτή ήταν
κατά πολύ υψηλότερη των
άλλων υποψηφίων. Προσθέ-
τως το Ε.Μ. διέθετε υπέρ του
τη σύσταση του Διευθυντή.

Ο εφεσείων/αιτητής με
βάθρο την Κέντα ν. Δημοκρατίας (1996)3
Α.Α.Δ. 485 εισηγείται ότι το Ε.Μ. είναι μεν
προσοντούχο βάσει της Σημείωσης του Σχε-
δίου Υπηρεσίας, αλλά αυτό δεν τον θέτει σε
ίση μοίρα με τον ίδιο καθότι ο ίδιος υπερτε-
ρούσε σε προσόντα. Η εισήγηση αν και φαί-
νεται λογικοφανής δεν είναι ορθή και δεν
οδηγεί πουθενά στα περιστατικά της παρού-
σας υπόθεσης. Θα είχε σημασία εάν η από-
φαση της ΕΔΥ στηριζόταν σ΄αυτό το στοι-
χείο και μόνο. Στην υπό εξέταση υπόθεση η
επιλογή του Ε.Μ. έγινε κατόπιν στάθμισης
πολλών στοιχείων. Εκτός από τα προσόντα
των υποψηφίων λήφθηκαν υπόψη η έκθεση
της Συμβουλευτικής Επιτροπής, το περιεχό-
μενο των προσωπικών φακέλων και ετήσιων
υπηρεσιακών εκθέσεων των υποψηφίων,
όπως και η αρχαιότητα αυτών που είναι δη-
μόσιοι υπάλληλοι, η απόδοση κατά την προ-
φορική εξέταση, καθώς και η σύσταση από
το Διευθυντή.

(στ). Όπως έχει κατ΄ επανάληψη νομολο-
γηθεί η εντύπωση που αποκομίζει η ΕΔΥ
από την προφορική εξέταση αποτελεί ένα
από τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη
κατά τη διαδικασία επιλογής του καταλλη-
λότερου υποψηφίου (αρθρ.34(9) του Ν.1/90)
και αποτελεί ανεξάρτητο και αυτοτελές στοι-
χείο κρίσης.

Επιπρόσθετα, όπως έχει νομολογηθεί, για
θέσεις υψηλά στην ιεραρχία, όπως η πα-
ρούσα θέση, το αρμόδιο όργανο μπορεί να
δώσει ιδιαίτερα μεγάλη βαρύτητα στην προ-
φορική εξέταση. (Βλ. Δημοκρατία κ.ά. ν. Βα-
σιλειάδη κ.ά. (Αρ.2) (2006)3 ΑΑΔ525, 529):

Όπως ορθά κρίθηκε πρωτοδίκως, δεν τί-
θεται θέμα έκδηλης υπεροχής του εφεσεί-
οντα έναντι του ΕΜ, εφόσον το σύνολο των
στοιχείων τους, όπως παρατέθηκε ανωτέρω,
που άπτεται της καταλληλότητας τους για
διορισμό ή προαγωγή, δεν κατέδειξε έκδηλη
υπεροχή του εφεσείοντος, σε βαθμό που η
παραγνώριση της, να στοιχειοθετεί κατά-
χρηση εξουσίας. Ως εκ τούτου και οι σχετικοί
λόγοι έφεσης 6-8 ομοίως απορρίπτονται. n

Αναθεωρητική Έφεση Αρ. 95/2013.

ΓΡΟΥΤΙΔΗΣ
ΚΑΙ
Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω 
Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας 

26 Νοεμβρίου, 2019

Το πρωτόδικο Δικα-
στήριο εξέτασε συ-
νολικά και επιμελώς
τις προβληθείσες
θέσεις και έδωσε αι-
τιολογημένη κρίση
στην απόρριψη των
λόγων ακυρότητας.

Όπως έχει νομολο-
γηθεί, για θέσεις
υψηλά στην ιεραρ-
χία, όπως η πα-
ρούσα θέση, το αρ-
μόδιο όργανο μπο-
ρεί να δώσει
ιδιαίτερα μεγάλη
βαρύτητα στην προ-
φορική εξέταση.
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Ο παλαιός Δημόσιος Υπάλληλος και Συνδικαλιστής της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.
Ντίνος Δημητρίου ως Ποιητής

Αναδιφώντας διάφορα χαρτιά στο
ευρισκόμενο στην κατοχή μου αρχείο
Άντη Περνάρη, που περιλαμβάνει,

πέρα από δικά του έργα, και κείμενα που
έχουν σχέση με το λογοτεχνικό περιοδικό
«Πάφος», εντόπισα ένα μονόφυλλο και ένα
δίφυλλο χαρτί, που έφεραν την υπογραφή
Ντ. Δημητρίου. Στο μονόφυλλο, πλάτους 16
εκ. και ύψους 20 εκ., με ημερομηνία
20.10.1942, υπάρχει στη μια μόνο πλευρά
επιστολή του Δημητρίου προς τον Λοΐζο Φι-
λίππου στην Πάφο. Το  δίφυλλο, με ημερο-
μηνία 10.11.1943, μεγαλύτερο από το μονό-
φυλλο και στις δυο διαστάσεις κατά 1 εκ.,
περιλαμβάνει στην πρώτη του σελίδα επι-
στολή προς το ίδιο πρόσωπο, ενώ στην τρίτη
ποίημα. 

Στην επιστολή του μονόφυλλου ο απο-
στολέας διερωτάται αν έχει εγκριθεί προς
δημοσίευση κανένα από τα ποιήματα «Τι κι
αν με ξέχασες», «Τα κατάμαυρα μάτια» και
«Προσφυγοπούλλα», τα οποία είχε δώσει
στον Περνάρη στη Λευκωσία. Περαιτέρω
παρακαλεί να ενημερωθεί για πιθανή δημο-
σίευση, και πληροφορεί πως, αν πάρει θετική
απάντηση, είναι σε θέση να στείλει κι άλλα,
και μάλιστα αμέσως. 

Στην επιστολή του δίφυλλου ο επιστολο-
γράφος αναφέρει πως πληροφορήθηκε από
τον φίλο του Λεύκο (πρόκειται κατά πάσα
πιθανότητα για τον συνεργάτη του περιοδι-
κού έγκριτο δικηγόρο Λεύκο Κληρίδη, 1923-
2013), πως τα αποσταλέντα ποιήματά του
κρίθηκαν μη δημοσιεύσιμα, πράγμα για το
οποίο δεν αισθάνεται δυσαρέσκεια, ζητεί
όμως να του υποδειχθούν οι αδυναμίες, για
να βελτιωθεί, και αποστέλλει, με την επι-
στολή, το ποίημα «Φθινοπωριάτικο δειλινό»,

με την παράκληση να του δοθεί μια απάν-
τηση γι’ αυτό.

Ο αποδέκτης είναι ο γνωστός λόγιος συγ-
γραφέας, δικηγόρος και εκδότης Λοΐζος Φι-
λίππου (1895-1950) από την Πάφο, που εξέ-
διδε με τον λογοτέχνη, εκπαιδευτικό και δη-
μοσιογράφο Άντη Περνάρη (1903-1980) το
λογοτεχνικό περιοδικό «Πάφος» (1935-
1947). 

Ποιος ήταν όμως ο αποστολέας και επίδο-
ξος ποιητής; Ο νους μου πήγε στον μ. Ντίνο
Δημητρίου, αντιπρόεδρο της ΠΑ.ΣΥ.ΔΥ.,
τότε που κι εγώ πρωτανέβαινα τα σκαλιά της
οργάνωσης. Τον θυμάμαι να ξεχωρίζει για το
αρχοντικό παρουσιαστικό και την ευγένειά
του. Έδειξα τα έγγραφα στον γαμπρό του
συνάδελφο Αντώνη Δεληγιάννη στην
ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ, που όμως φαινόταν να αποκλείει
την πιθανότητα να ανήκει η πατρότητα των
επιστολών στον Ντίνο, παρόλο που ήταν
ενήμερος πως έγραψε κάποια ποιήματα, που
βρίσκονταν στην κατοχή του γιου του, γιατί
το 1942, 43 ήταν κατά τη γνώμη του πολύ
νεαρός για κάτι τέτοιο, τα γράμματά του
ήταν πιο καλλιγραφημένα από εκείνα που ο
ίδιος ήξερε, και οι διευθύνσεις στις επιστο-
λές δεν ήταν γι’ αυτόν διαφωτιστικές. Στην
πρώτη η διεύθυνση ήταν «21-22 Οδός ταχυ-
δρομείου, Λευκωσία» και στη δεύτερη «Δα-
σονομείον, Λευκωσία». 

Δεν έπαψα όμως να σκαλίζω. Με τη βοή-

θεια του συν. Πρίαμου Λοϊζίδη, που είναι κά-
τοχος πολλών γνώσεων και ενήμερος για
πολλές λεπτομέρειες για τη δημόσια υπηρε-
σία και όχι μόνο, ανατρέξαμε στην Επετη-
ρίδα Δημοσιοϋπαλληλικού Προσωπικού του
1972, όπου ανακαλύψαμε ότι ο Κωνσταντί-
νος Δημητρίου, που εργαζόταν τότε στην
Ελεγκτική Υπηρεσία, είχε γεννηθεί στις
30.9.1924 και πρωτοδιορίστηκε επί μηνιαίας
βάσεως στις 4.8.1943. Άρα τότε που γρά-
φονταν οι επιστολές ήταν 18-19 χρόνων.
Επομένως λυνόταν η πρώτη αμφιβολία του
Δεληγιάννη. Ποιος Έλληνας δεν έγραψε σ’
αυτή την ηλικία έστω κι ένα ποίημα; Όσον
αφορά τη δεύτερη, για την καλλιγραφία,
αρκεί να παραβάλει κανείς τα γράμματά μας
σε νεανική ηλικία με εκείνα σε μεγαλύτερη.  

Στην επόμενη συνάντησή μου με τον Δε-

ληγιάννη ο γρίφος λύθηκε. Ήταν αρκετό ένα
τηλεφώνημά του στη σύζυγό του, κόρη του
Ντίνου, που επιβεβαίωσε τα των διευθύν-
σεων, και κυρίως μας διαφώτισε πως εκείνη
ήταν η κάτοχος των ποιημάτων του πατέρα
της, και ω του θαύματος το ποίημα «Φθινο-
πωριάτικο δειλινό», περιλαμβανόταν σ’
αυτά. 

Έτσι, το ερευνητικό μου δαιμόνιο ησύχασε.
Δημοσιεύω, λοιπόν, στον «Δημόσιο Υπάλ-
ληλο» το σημείωμα αυτό και το εν λόγω ποί-
ημα, στη μνήμη του Ντίνου Δημητρίου, που
πολλά είχε προσφέρει στην Οργάνωσή μας
από τα μέσα της δεκαετίας του ’40 και για 40
χρόνια, από διάφορες επάλξεις ως τη θέση
του Γενικού Γραμματέα και του Αντιπρο-
έδρου. n

Χριστουγεννιάτικη Παιδική Γιορτή Επαρχιακού Λευκωσίας
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επαρχιακού Τμήματος ΠΑΣΥΔΥ Λευκωσίας, όπως κάθε

χρόνο έτσι και φέτος διοργανώνει Χριστουγεννιάτικη παιδική γιορτή για τα παιδιά των
μελών την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου & Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2019 στο Αμφιθέατρο
ΠΑΣΥΔΥ “Μιχαλάκης Καραολής”.

Το παιδικό έργο «Ο Νικολάκης Ο Άγιος Βασίλης & Τα Σκυλάκια Του» από την Παιδική
Σκηνή Δώρου Κυριακίδη θα ανεβεί σε τρεις παραστάσεις, ώστε να ικανοποιηθούν όλοι
οι μικροί μας φίλοι:

• Πέμπτη 19/12/2019 η ώρα 5:00 μ.μ.
• Σάββατο 21/12/2019 η ώρα 10:30 π.μ.
• Σάββατο 21/12/2019 η ώρα 12:00 μ.μ.
Πριν από την παρουσίαση του έργου ο Κωμικοταχυδακτυλουργός Steve Magic θα δια-

σκεδάσει τα παιδιά.
Την ίδια μέρα ο Άγιος Βασίλης θα μοιράσει πλούσια δώρα στα παιδιά που θα παρευ-

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

οικητικού Συμβουλίου:
1. Τάκης Χαμπουρίδης 99414162
2. Δέσπω Λεχνού 99521178
4. Χριστοφή Κατερίνα 99400919 (Κτηματολόγιο)
5. Νέστωρας Φυλακτού 99532332 (Γενικό Νοσοκομείου Λ/σίας)
6. Δώρα Παπαζησίμου 99353905 (Μακάρειο Νοσοκομείο)
και από τον συν. Μιχάλη Γλυκερίου στο οίκημα της Οργάνωσής μας, στον 3ον όροφο

(Αρχείο) τηλέφωνο 22844300.

Του Νίκου Παναγιώτου

Θεατρική Παράσταση για Παιδιά Δημοσίων Υπαλλήλων
Μελών Επαρχιακού Τμήματος ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. Λάρνακας

Το Τμηματικό Συμβούλιο ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. Λάρνακας διορ-
γανώνει δωρεάν Θεατρική Παράσταση για τα παιδιά των
Δ.Υ. μελών του, την Κυριακή 29 Δεκεμβρίου 2019 και
ώρα 11.00 π.μ. στο Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας.

Η παράσταση περιλαμβάνει το Θεατρικό Έργο, «Ο
ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ, Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΚΥΛΑ-
ΚΙΑ ΤΟΥΣ» από τη Θεατρική Σκηνή Δώρου Κυριακίδη.

Το θεατρικό έργο είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο
Παιδείας.

Σας περιμένουμε συνάδελφοι με τα παιδιά σας για να
απολαύσουμε μια υπέροχη παράσταση.

Για πληροφορίες αποτείνεστε στον Πρόεδρο του Τμηματικού Συμβουλίου συν. Ιωάννη
Φιλίππου στο τηλ. 99648845.

Με την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων σας ευχόμαστε Καλά Χριστούγεννα
με Αγάπη και Συναδελφοσύνη ευχόμενοι ο Ενανθρωπήσας Χριστός να φέρει τη λύτρωση
στην Κύπρο μας.
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Παιδική Χριστουγεννιάτικη γιορτή
ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. Λεμεσού

Με χαρούμενες παιδικές φωνές
πλημμύρισε το οίκημα της συντε-
χνίας μας στην Λεμεσό το Σάββατο

14/12/2019 στην παιδική χριστουγεννιάτικη
εκδήλωση που πραγματοποίησε το Επαρ-
χιακό Συμβούλιο της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. Λεμεσού.

Τα παιδιά των συναδέλφων μας, είχαν την
ευκαιρία να διασκεδάσουν με μουσική, χορό,
ζωγραφική προσώπου, διάφορα παιγνίδια
καθώς και να παρακολουθήσουν παιδικό

κουκλοθέατρο.
Είχαν επίσης την ευκαιρία να ετοιμάσουν

και να διακοσμήσουν με στολίδια το χρι-
στουγεννιάτικο δέντρο και να φωτογραφη-
θούν με τον Άγιο Βασίλη ο οποίος αφού μοί-
ρασε δώρα σε μικρούς και μεγάλους, ευχή-
θηκε σε όλους τους παρευρισκόμενους,
Καλά Χριστούγεννα, Καλές Γιορτές και ένα
χαρούμενο και ευτυχισμένο νέο έτος. n

Ο 13ος μισθός «βαφτίστηκε» φιλοδώρημα

Ηέλευση του Δεκέμβρη, τελευταίου
μήνα του χρόνου, επαναφέρει στην
επικαιρότητα το 13ο μισθό. Η προ με-

ρικών εβδομάδων απόφαση του Ανώτατου
Δικαστηρίου Κύπρου (Ποινική Έφεση αρ.
151/2016) επί μιας εξαιρετικής σε σημασία
υπόθεσης για το 13ο μισθό, συνέπεσε με την
περίοδο καταβολής του. Λες και το σύμπαν
συνωμότησε!

Η ατάκα «δεν είναι 13ο μισθός, αλλά φι-
λοδώρημα και δεν θα παραχωρηθεί φέτος»
χρόνο με το χρόνο ακούγεται συχνότερα.
Αξιοποιώντας την πρωτόδικη απόφαση του
Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου (αρ.
1960/2014), θα εξηγήσουμε πότε μια παροχή
θεωρείται μισθός/13ος μισθός. Σημειώνεται

ότι η εν λόγω υπόθεση καταχωρήθηκε από
το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων, στο πλαίσιο
των αρμοδιοτήτων του για εφαρμογή των
περί Προστασίας των Μισθών Νόμων του
2007 έως 2012, κατόπιν παραπόνου που υπο-
βλήθηκε από εργαζόμενο.

Λίγα λόγια για την υπόθεση. Ο παραπο-
νούμενος εργάστηκε από το 2004 μέχρι το
2013 σε εταιρεία που ασχολείται με το εμπό-
ριο ξυλείας. Κατά την πρόσληψη του συμ-
φωνήθηκε ότι θα λάμβανε και φιλοδώρημα
Χριστουγέννων, επιπρόσθετα του μηνιαίου
μισθού. Το ύψος του φιλοδωρήματος αντι-
στοιχούσε περίπου σε ένα μηνιαίο μισθό και
το λάμβαναν όλοι οι υπάλληλοι της εται-
ρείας το μήνα Δεκέμβριο. Το φιλοδώρημα
καταβλήθηκε στον παραπονούμενο για 7
έτη, από το 2004 έως το 2010, ενώ για τα έτη
2011, 2012 και 2013 δεν παραχωρήθηκε σε
κανένα εργαζόμενο της εταιρείας. Ο παρα-
πονούμενος δεν συγκατατέθηκε, είτε γρα-
πτώς είτε προφορικώς, στη μη καταβολή του
φιλοδωρήματος Χριστουγέννων.

Ο εργοδοτούμενος θεωρούσε ότι το δι-
καίωμα αυτό αφορούσε 13ο μισθό, ενώ η
εταιρεία υποστήριζε σθεναρά ότι πρόκειται
για φιλοδώρημα (κατά χάριν πληρωμή). Η
θέση της εταιρείας δεν είναι διόλου τυχαία,
αλλά εκπηγάζει από το ότι έκτακτες προμή-
θειες και κατά χάριν πληρωμές δεν περιλαμ-
βάνονται στην έννοια του μισθού, όπως κα-
θορίζεται στη νομοθεσία για την προστασία
των μισθών. Κατά συνέπεια δεν υπάρχει υπο-
χρέωση για καταβολή τους.

Το πρωτόδικο Δικαστήριο είχε όμως δια-
φορετική άποψη. Με μια γερά θεμελιωμένη
απόφαση, η οποία κρίθηκε αργότερα από το
Ανώτατο Δικαστήριο ως «καθόλα ορθή, δί-
καιη και δεόντως αιτιολογημένη», κατέληξε
στο ότι το δώρο Χριστουγέννων είναι μι-
σθός. Παραθέτουμε απόσπασμα της απόφα-
σης, στο οποίο καταγράφονται στοιχεία που
διαδραμάτισαν καταλυτικό ρόλο στην έκ-
βαση της: 

«το Δώρο Χριστουγέννων, που η 1η κατη-
γορούμενη παραχωρούσε σταθερά, τακτικά

και προσδιορισμένα, δηλαδή κάθε Χριστού-
γεννα, καταβάλλετο στον παραπονούμενο
Δώρο Χριστουγέννων ίσο με τον μηνιαίο του
μισθό περίπου, έχει τα χαρακτηριστικά ενός
μισθού, όπως ερμηνεύεται από τον Νόμο, ενό-
ψει και του γεγονότος ότι αναντίλεκτα προ-
κύπτει ότι ο μισθός αυτός δινόταν σε όλους
τους υπαλλήλους της 1ης κατηγορούμενης.
Θα συμφωνήσω με την εισήγηση του κ. Προ-
δρόμου, ότι ουδεμία σημασία έχει το γεγονός
ότι η 1η κατηγορούμενη ονόμαζε τον μισθό
ως Δώρο Χριστουγέννων. Το γεγονός αυτό
βρίσκει έρεισμα και απο την ίδια την ερμηνεία
του μισθού στο Νόμο όπου αναφέρεται ότι
«”μισθός” σημαίνει κάθε χρηματική αντιμι-
σθία....». Συνεπώς, μισθός είναι κάθε παροχή
που δίδεται οποιασδήποτε μορφής ή ονομα-
σίας.».   

Πρόσθετες πληροφορίες και τηλέφωνα
επικοινωνίας, βρίσκονται στην ιστοσελίδα
www.mlsi.gov.cy/dlr. n

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. Λεμεσού,

εύχεται σε όλα τα μέλη 
και στις οικογένειες τους

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, 
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 

με υγεία, χαρά και αγάπη!!!

Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομε-
τρίας ανακοίνωσε ότι από την Πέμπτη
2 Ιανουαρίου 2020, όλα τα Επαρχιακά

Κτηματολογικά Γραφεία, θα είναι ανοικτά
για εξυπηρέτηση του κοινού, όλες τις εργά-
σιμες ημέρες (Δευτέρα μέχρι Παρασκευή),
από τις 7.45 π.μ. μέχρι τις 1.15 μ.μ.

Το νέο ωράριο λειτουργίας των Επαρχια-
κών Κτηματολογικών Γραφείων εντάσσεται
στο πλαίσιο του επανασχεδιασμού των δια-

φόρων εσωτερικών διεργασιών του Τμήμα-
τος και ολοκλήρωσης των μεταβιβάσεων /
υποθηκεύσεων ακίνητης ιδιοκτησίας αυθη-
μερόν με ταυτόχρονη έκδοση των σχετικών
τίτλων ιδιοκτησίας, ως έχει ήδη ανακοινω-
θεί.  

Στόχος του Τμήματος παραμένει η βέλτι-
στη εξυπηρέτηση των πολιτών μέσω του  συ-
νεχή εκσυγχρονισμού όλων των σχετικών
του διαδικασιών. n

Από 2 Ιανουαρίου νέο ωράριο 
Επαρχιακών Κτηματολογικών Γραφείων

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
ΠΑΣΥΔΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΦΟΥ

Η Επαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΥΔΥ Τμήμα Πάφου όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, διορ-
γανώνει παιδική Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση  την Παρασκευή 27/12/2019 η ώρα 4.00
μ.μ. στο αμφιθέατρο του οικήματος της Συντεχνίας μας.

Θα παρουσιαστεί η παράσταση  «Ο Νικολάκης,  ο Άη Βασίλης και τα σκυλάκια τους»,
από την παιδική σκηνή Δώρου Κυριακίδη.

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

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

Με την ευκαιρία των εορτών το Επαρχιακό Συμβούλιο σας εύχεται καλά Χριστούγεννα
και ο νέος Χρόνος 2020 να φέρει ειρήνη και ευτυχία σε όλο τον κόσμο.

Επιτυχής φιλοξενία ΑΞΙΚ του «Black Box» 

Στις 28 Νοεμβρίου το Ανώτερο Ξενο-
δοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (ΑΞΙΚ)
φιλοξένησε με πολύ μεγάλη επιτυχία

τον 2ο Διαγωνισμό «Black Box» του ΑΞΙΚ
με το Πανεπιστήμιο του Derby, Ηνωμένου
Βασιλείου στις 28 Νοεμβρίου 2019. Οι δια-
γωνιζόμενοι είχαν την ευκαιρία να ετοιμά-
σουν επιτόπου και να παρουσιάσουν πιάτα
με υλικά που τους δόθηκαν από την επι-
τροπή αξιολόγησης και βρίσκονταν κλειστά
σε ένα μαύρο κουτί (Black Box). Οι τέσσε-
ρεις φοιτητές του προγράμματος Μαγειρι-
κών Τεχνών οι οποίοι συμμετείχαν στον δια-

γωνισμό επέδειξαν δημιουργικότητα, πάθος
και φαντασία και εξασφάλισαν την ψηλό-
τερη βαθμολογία.

Στόχος του διαγωνισμού ήταν η ενίσχυση
των σχέσεων μεταξύ των δύο τριτοβάθμιων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τόσο σε θέματα
διαγωνισμών, όσο και κινητικότητας φοιτη-
τών και διδακτικού προσωπικού.

Επίσης, το ΑΞΙΚ είχε την ευκαιρία να προ-
ωθήσει την Κυπριακή Γαστρονομία, αφού
χρησιμοποιήθηκαν υλικά της Κύπρου όπως
το χαρουπόμελο, η Κουμανταρία και το κο-
λοκάσι. n

Του Χρίστου Χρίστου
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων
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Τιμήθηκαν σε ειδική εκδήλωση συνάδελφοι του Γ.Γ.Π.
που αφυπηρέτησαν τα τελευταία τρία χρόνια

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κλάδου του Γενικού
Γραμματειακού Προσωπικού, στα πλαίσια των ετήσιων
κοινωνικών του εκδηλώσεων που καθιέρωσε προς

τιμή των συναδέλφων μελών του που αφυπηρέτησαν, διορ-
γάνωσε και φέτος αποχαιρετιστήρια δεξίωση προς τιμή όσων
αφυπηρέτησαν τα τελευταία τρία χρόνια. 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 22 Νο-
εμβρίου 2019 στο ξενοδοχείο Κλεοπάτρα στη Λευκωσία
στην παρουσία του Γενικού Γραμματέα της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.  σ.
Γλαύκου Χατζηπέτρου.

Από μέρους του Κλάδου του Γ.Γ.Π. τους αφυπηρετήσαν-
τες προσφώνησε η Πρόεδρος του Κλάδου  Παναγιώτα Θε-
οχάρους, η οποία τους ευχαρίστησε για την πολύχρονη προ-
σφορά τους στη Δημόσια Υπηρεσία και τους ευχήθηκε καλή
αρχή στη νέα σελίδα της ζωής τους με υγεία και οικογενειακή
ευτυχία.

Εκ μέρους των συναδέλφων που αφυπηρέτησαν μίλησε η
συν.  Γιούλα Μουγιάση, που εξέφρασε τις ευχαριστίες όλων
τόσο για τη διοργάνωση της χοροεσπερίδας όσο και για το
αναμνηστικό δώρο   που τους προσφέρθηκε. 

Από μέρους της ηγεσίας της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. τους αφυπηρετή-
σαντες προσφώνησε ο Γ.Γ. της Οργάνωσης Γλαύκος Χατζη-
πέτρου, ο οποίος στο σύντομο χαιρετισμό του, μεταξύ άλλων
ανέφερε τα ακόλουθα:

«Είναι με ιδιαίτερη χαρά και  ικανοποίηση που παρευρί-
σκομαι στην αποψινή χοροεσπερίδα που οργανώνει ο Κλά-
δος του Γ.Γ.Π. για να τιμήσει αφυπηρετήσαντες συναδέλ-
φους.  Ευχαριστώ το Δ.Σ. του Κλάδου για την πρόσκληση,
αλλά και για τη στενή  συνεργασία που έχει μαζί μου.

Η αφυπηρέτηση αποτελεί σταθμό στη ζωή μας.  Σημαδεύει
την ολοκλήρωση της επαγγελματικής σταδιοδρομίας, αλλά
ταυτόχρονα και την αρχή μιας νέας περιόδου, στην οποία και

τίθενται νέοι στόχοι.   
Εύχομαι στους αφυπηρετήσαντες συναδέλφους κάθε επι-

τυχία στους νέους  προγραμματισμούς της ζωής τους, προ-
σωπική και οικογενειακή ευτυχία και πάνω από όλα υγεία».  

Στη συνέχεια ο συν. Χατζηπέτρου αναφέρθηκε και στις
αναμενόμενες αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου στις
εφέσεις που έχει καταχωρήσει ο Έντιμος Γενικός Εισαγγε-
λέας της Δημοκρατίας ενάντια στις ακυρωτικές αποφάσεις
του Διοικητικού Δικαστηρίου σε σχέση με τις αποκοπές από
τις συντάξεις και τους μισθούς, την ΑΤΑ και τις προσαυξή-
σεις και τη συνεισφορά για το κυβερνητικό σχέδιο σύντα-
ξης.

Οι τιμηθέντες είναι οι:  Αρμινιώτου Κυριακή, Βορκά
Ιωάννα, Γεωργίου Γεωργία, Γιακουμή Χριστάκης, Δρουσιώ-
του Ανδρούλα, Ζαννετή – Κωνσταντίνου Δήμητρα, Ιορδά-
νου Στέλλα, Ιωάννου Μαρία, Κυριάκου Ανδρέας, Κωνσταν-
τινίδη Χριστοδούλα, Κωνσταντίνου Παναγιώτα, Λασέττα
Ιωάννα, Λειψού Κυριακούλα, Μανωλούδη Ελένη, Μιλτιά-
δους Ιουλία, Μιχαήλ Ανδρούλα, Μουγιάση Γιούλα, Μού-
ζουρα Ανδρονίκη, Μουστάκα – Ιακώβου Δήμητρα, Παγδατή
Σταυρούλα, Πελαβά Τερέζα, Σιερίφη Αικατερίνη, Σοφοκλέ-
ους Ιωάννα, Σταυροπούλου Παρασκευή, Σταύρου Ανδρούλα,
Σταύρου Ολυμπία, Στυλιανίδου Μαρία, Σωτηροπούλου Δή-
μητρα, Τζυρκαλλή Μάρω, Τιμοθέου Ευδοκία, Τσερκέζου Σω-
φρονία, Φραγκούδη – Παπαξάνθου Ιουλία, Χαμπουρίδου
Ελένη, Χατζηγεωργίου Αγλαϊα, Χατζηκωστή Χρυστάλλα,
Χριστοδουλίδου Μαρία, Χριστοδούλου Καίτη, Χρυσοστό-
μου Χρυσόστομος. n

Συνέχισε με επιτυχία τις εκδρομές του το Τμήμα Λευκωσίας 
με επισκέψεις σε Λεύκαρα, Κάτω Δρυ,  Άγιο Μηνά

Το Επαρχιακό Τμήμα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.
Λευκωσίας διοργάνωσε για τα μέλη
του, με πολύ μεγάλη επιτυχία, την

τρίτη εκδρομή στο εσωτερικό, το Σάββατο
7/12/19 (η πρώτη πραγματοποιήθηκε στις 6

Απριλίου 2019 με προορισμό την Ιερά Μονή
Μαχαιρά και η δεύτερη στις 19 Οκτωβρίου
2019 με προορισμό το Τρόοδος).

Το πρόγραμμα της εκδρομής περιελάμ-
βανε σταθμό στα Λεύκαρα για καφέ, επί-
σκεψη – προσκύνημα στην εκκλησία του χω-
ριού, Τιμίου Σταυρού και περιδιάβαση στα
όμορφα γραφικά δρομάκια του χωριού. Στη
συνέχεια κατευθυνθήκαμε στο χωριό Κάτω
Δρυ και αφού επισκεφθήκαμε το Μουσείο
Μέλισσας και Κεντήματος, απολαύσαμε το
γεύμα μας σε τοπικό παραδοσιακό εστιατό-

ριο στην πλατεία του χωριού. Τέλος επισκε-
φθήκαμε την Ιερά Μονή Αγίου Μηνά για
προσκύνημα. Η Ηγουμένη της Μονής μας
μίλησε για το βίο του Αγίου, καθώς επίσης
για ιστορικά γεγονότα που είχαν σχέση με
θαύματα του Αγίου.

Γύρω στις 5 μ.μ. επιστρέψαμε στη Λευκω-
σία, αφού απολαύσαμε τις χειμερινές ομορ-
φιές της φύσης με την ποικιλία των χρωμά-
των της εποχής αυτής.

Στην εκδρομή συμμετείχαν τόσο ο Πρό-
εδρος του Επαρχιακού Τμήματος Λευκωσίας

σ. Τάκης Χαμπουρίδης, όσο και οι σ. Τα-
σούλα Χατζηπροδρόμου και Μάρω Κουννι-
αΐδου μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Υπόσχεση του Διοικητικού Συμβουλίου
του Κλάδου είναι η συνέχιση της προσπά-
θειας αυτής και η διοργάνωση κι άλλων εκ-
δρομών μέσα στο 2020, τόσο στο εσωτερικό,
όσο και στο εξωτερικό. n

Τασούλα Χατζηπροδρόμου
Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
Κλάδου Επαρχιακού Τμήματος Λευκωσίας
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Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Επιστημονική Ημερίδα «ΓΕΣΥ-Αυτονόμηση
Κρατικών Νοσηλευτηρίων Νέα Δεδομένα για τους Επαγγελματίες Υγείας»

Με μεγάλη επιτυχία  πραγματοποι-
ήθηκε στην Αίθουσα Συνεδρίων
ΠΑΣΥΔΥ την Πέμπτη 21 Νοεμ-

βρίου η 4η Επιστημονική Ημερίδα με θέμα
«ΓΕΣΥ-Αυτονόμηση Κρατικών Νοσηλευ-
τηρίων Νέα Δεδομένα για τους Επαγγελ-
ματίες Υγείας». Η ημερίδα διοργανώθηκε
από τους Κλάδους Γενικού Νοσηλευτικού
Προσωπικού και Προσωπικού Ψυχικής
Υγείας της, σε συνεργασία με το Πρόγραμμα
Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Λευκω-
σίας και αποτελούσε συνέχεια της   προσπά-
θειας των δύο Κλάδων μας για υποστήριξη
των μελών τους για δωρεάν ευκαιρίες  συνε-
χούς εκπαίδευσης,  κατά την περίοδο των
τεσσάρων ετών ανανέωσης της επαγγελμα-
τικής τους άδειας, σύμφωνα και με την κεί-
μενη νομοθεσία. 

Το επιστημονικό μέρος της ημερίδας είχε
αναλάβει το Πρόγραμμα Νοσηλευτικής του
Πανεπιστημίου Λευκωσίας σε συνεργασία με
την Επιστημονική Επιτροπή και οι διοργα-
νωτές ευχαριστούν ιδιαίτερα τη συντονί-
στρια του Προγράμματος  Νοσηλευτικής
Δρα Ζωή Ρούπα  για τη συνεχή  υποστήριξη
τους. Την ημερίδα παρακολούθησαν  220 σύ-
νεδροι κυρίως  νοσηλευτές, μαίες, επισκέ-
πτριες υγείας, φοιτητές και άλλοι επαγγελ-
ματίες υγείαςοι οποίοι πήραν πιστοποιητικό
παρακολούθησης 5 ωρών Συνεχούς Εκπαί-
δευσης.

Με την έναρξη της διοργάνωσης ο σ. Μα-
ρίνος Ιωάννου του Δ.Σ. του Κλάδου Γενικού
Νοσηλευτικού Προσωπικού, καλωσόρισε εκ
μέρους των Κλάδων Νοσηλευτικού Προσω-
πικού και ευχαρίστησε για την παρουσία
τους,  τους επίσημους καλεσμένους, τους
συνέδρους αλλά και  τους ομιλητές, τους
συντονιστές συνόδων, την επιστημονική και
οργανωτική επιτροπή. 

Εκ μέρους της Διοίκησης και του Τμήμα-
τος Επιστημών Ζωής και Υγείας του Πανε-
πιστημίου Λευκωσίας,καλωσόρισε  τους συ-
νέδρουςο Δρ Κυριάκος Φελέκκης, Πρόεδρος
του Τμήματος, ο οποίος και χαιρέτησε  τη
συνεργασία που είδη έχει εγκαθιδρυθεί με-
ταξύ των Κλάδων του Νοσηλευτικού Προ-
σωπικού ΠΑΣΥΔΥ και του Πανεπιστημίου
Λευκωσίας  και επιβεβαίωσε τη συνέχιση της
συνεργασίας και στο μέλλον.

Ο Γενικός Γραμματέας της Οργάνωσης μας
σ. Γλαύκος Χατζηπέτρου,  σε χαιρετισμό του,
αφού συνεχάρη τους διοργανωτές, επιβεβαί-
ωσε τη συνεχή υποστήριξη της Συντεχνίας
για τα δικαιώματα των εργαζομένων μελών
της, στη μεταρρύθμιση του ΓΕΣΥ και την αυ-
τονόμηση των  Δημοόσιων Νοσηλευτηρίων.
Στην ίδια γραμμή  απηύθυναν χαιρετισμό εκ
μέρους  του Διοικητικού Συμβουλίου του
Κλάδου Γενικού Νοσηλευτικού Προσωπι-
κού, ο Πρόεδρος του Κλάδου σ. Πρόδρομος
Αργυρίδης και εκ μέρους του Κλάδου Νο-
σηλευτών Ψυχικής Υγείας ο   Πρόεδρος του
σ.   Ανδρέας Ανδρέου.

Την έναρξη των επίσημων εργασιών της
ημερίδας κήρυξε  με  χαιρετισμό του ο
Υπουργός Υγείας κ.  Κωνσταντίνος Ιωάννου,
τον οποίο  διάβασε εκ μέρους του  ο Διευ-
θυντής Νοσηλευτικών Υπηρεσιών  Ανδρέας

Ξενοφώντος. Ο Υπουργός επισήμανε  το ση-
μαντικό ρόλο  των νοσηλευτών και μαιών
στον τομέα της υγείας  και τις ιδιαίτερες
προκλήσεις που έχουν οι επαγγελματίες
υγείας ενόψει της αυτονόμησης των κρατι-
κών νοσηλευτηρίων και της λειτουργίας του
ΓεΣΥ.

Το επιστημονικό μέρος της  ημερίδας,
άνοιξε ο Εκτελεστικός Διευθυντής  του
ΟΚΥπΥ περιφέρειας Λάρνακας-Αμμοχώ-
στου κ. Γιώργος Καροτσάκης, ο οποίος ανέ-
πτυξε και το θέμα της ημερίδας «ΓεΣΥ-Αυ-
τονόμηση Κρατικών Νοσηλευτηρίων-Νέα
Δεδομένα για τους Επαγγελματίες Υγείας».
Ο ομιλητής παρουσίασε τη δραστηριότητα
και το όραμα του ΟΚΥπΥ μέσα από την αυ-
τονόμηση των κρατικών  νοσηλευτηρίων με
ειδική αναφορά στη μορφή της διάρθρωσης
του οργανισμού, την ιεραρχική δομή, καθώς
και η σημασία των λειτουργικών δεικτών
απόδοσης-ως χρήσιμα εργαλεία στη νέα
δομή του οργανισμού. Σε παρόμοιο ύφος και
η ομιλία της κ. Ιφιγένειας Καμίτση Διευθύν-
τριας ΟΑΥ με θέμα «ΓΕΣΥ και Οργανισμός
Ασφάλισης Υγείας» την οποία διάβασε ο συ-
νεργάτης της κ. Πέτρος Ιωάννου, Λειτουρ-
γός του ΟΑΥ. Έγινε αναφορά  στο όραμα και
τη στρατηγική του νέου οργανισμού καθώς
και τους βασικούς στόχους. Στη συνέχεια
παρουσιάστηκε η απόδοση του ΟΑΥ κατά
τους πρώτους μήνες λειτουργίας του, τα χα-
ρακτηριστικά, η μορφή χρηματοδότησης και
το σύστημα πληροφόρησης του. Έγινε επί-
σης αναφορά και μνεία για τη δεύτερη φάση
του ΓεΣΥ. Μέσα από τις παρουσιάσεις  οι σύ-
νεδροι εξασφάλησαν εφόδια  και πληροφο-
ρίες γύρω από τα σοβαρά θέματα που αφο-
ρούν τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών
Υγείας και τον Οργανισμό Ασφάλισης υγείας
με  τα νέα δεδομένα στην υγεία  καθώς και
την εμπλοκή του κοινού σε αυτή την νέα
τάξη πραγμάτων.

«Τα νέα δεδομένα στην υγεία: Τα ΕΥ και
τα ΦΕΥ, Προκλήσεις και Πολιτική Υγείας»
ανέλυσε ο Δρ Ανδρέας Παυλάκης αναπλη-
ρωτής καθηγητής Διοίκησης Υπηρεσιών Πα-
νεπιστημίου Νεάπολης Πάφου, ο οποίος επι-
σήμανε την υφιστάμενη κατάσταση της πο-
λιτικής υγείας αλλά και τις προκλήσεις που

διαφαίνονται παράλληλα με  τις οφειλόμε-
νες ενέργειες που χρειάζεται να γίνουν. 

Η πρώτη σύνοδος ολοκληρώθηκε με τα
αποτελέσματα της έρευνας του συναδέλφου
Δρ Αντώνη Φαρμακά «Οι απόψεις του κοι-
νού σε θέματα προτεραιοτήτων και Πολιτι-
κής Υγείας» κάμνοντας αναφορά μέσα από
ερευνητικές πληροφορίες σχετικά με τα χα-
ρακτηριστικά των ασθενών, την κατάσταση
υγείας και τις συνθήκες διαβίωσης, και  το
κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο που υπάρχει
στο τόπο μας.

Η δεύτερη σύνοδος άρχισε με  το θέμα «Η
παρουσία προβλημάτων: Διαχείριση σε
προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο»
που ανέπτυξε ο σ. Δρ Ανδρέας Τίφας, Νοση-
λευτικός Λειτουργός του Γενικού Νοσοκο-
μείου Λάρνακας, επισημαίνοντας την ύπαρξη
προβλημάτων και τη διαχείριση αυτών, σε
προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο, με
την εφαρμογή μεθόδων λήψης αποφάσεων
και την επίλυση των προβλημάτων. Ακολού-
θησε το θέμα «Διαχείριση κρίσεων στο ερ-
γασιακό περιβάλλον: Αντιμέτωποι με τις
συναισθηματικές εκρήξεις και τις προσωπι-
κές κρίσεις των συναδέλφων και των πελα-
τών» το οποίο ανέλυσε η κα Λίζα Παύλου
Παπαγιάννη, Λειτουργός Νεολαίας στον

Οργανισμό Νεολαίας. Η ομιλήτρια επικεν-
τρώθηκε στην έννοια της κρίσης και την εμ-
πλοκή των ατόμων σε αυτή, αλλά και στο
σημαντικό ρόλο της διαχείρισης της κρίσης
και των παρενεργειών της. 

Συνέχεια είχε το ερώτημα «Είναι η εργα-
σιακή εξουθένωση (BURNOUT) κατά την
άσκηση της νοσηλευτικής παθολογική κα-
τάσταση;», στο οποίο έδωσε εξηγήσεις η Δρ
Ζωή Ρούπα, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου
Λευκωσίας, επισημαίνοντας το πώς επηρεά-
ζει το σύνδρομο Burn Out τους επαγγελμα-
τίες υγείας  καθώς και τρόπους διαχείρισης
της κρίσης και των  στρεσσογόνων κατα-
στάσεων. 

Οι εργασίες της 2ης συνόδου ολοκληρώ-
θηκαν με το εργαστήριο «Τα ψυχοσωματικά
συμπτώματα του στρες και τρόποι διαχεί-
ρισης» το οποίο διαχειρίστηκε  η κα Λίζα
Παύλου Παπαγιάννη, Λειτουργός Νεολαίας
στον Οργανισμό Νεολαίας. Έγινε αναφορά
στο άγχος και στο πόσο επηρεάζει το σώμα,
τη σκέψη και την κρίση των ανθρώπων. Ανα-
φορά επίσης έγινε στα ψυχοσωματικά συμ-
πτώματα και στους τρόπους διαχείρισης και
αντιμετώπισης του άγχους. Οι σύνεδροι
είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν και να συ-
ζητήσουν περιστατικά και εμπειρίες που
είχαν καθώς και τους τρόπους διαχείριση
τους.

Τα Δ.Σ. των Κλάδων  Γενικού Νοσηλευτι-
κού Προσωπικού και Νοσηλευτών Ψυχικής
Υγείας ευχαριστούν  την Οργανωτική και
την Επιστημονική Επιτροπή, τους Συντονι-
στές Συνόδων και κυρίως τους Ομιλητές, η
συμβολή των οποίων ήταν ιδιαίτερα σημαν-
τική για την πραγματοποίηση  της ημερίδας.
Ευχαριστούν επίσης όλους τους συμμετέ-
χοντες οι οποίοι συνέβαλαν στην επιτυχία
της ημερίδας υποσχόμενοι ότι θα συνεχί-
σουν αυτή τη δραστηριότητα. Ιδιαίτερες ευ-
χαριστίες, εκφράζονται στο Διευθυντή Νο-
σηλευτικών Υπηρεσιών Ανδρέα Ξενοφώντος
για τις  διευκολύνσεις που παραχώρησε
στους νοσηλευτές και τις μαίες ώστε   να πα-
ρακολουθήσουν την ημερίδα. n
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ΝEΑ ΑπO τηΝ ΕυρωπΑϊΚH EΝωση
Έρευνα / Επιμέλεια:
Κυριάκος  Ανδρέου

Ο Χάρτης των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τα ανθρώπινα δικαιώματα κορυφαία
αξία της ΕΕ για τους πολίτες

Η φθινοπωρινή έρευνα του Ευρωβαρόμετρου του ΕΚ παραδο-
σιακά ρωτά τους πολίτες ποιο πολιτικό ζήτημα πρέπει να θέσει το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως θέμα προτεραιότητας. Όσον αφορά
τις ευρωπαϊκές αξίες, η σαφής πλειοψηφία των πολιτών θεωρεί
την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως (48%),
την ελευθερία του λόγου (38%), την ισότητα των φύλων (38%)

και την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ (33%) ως τις κύριες θεμελιώδεις αξίες
που πρέπει να προστατευθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παρόλο που η κατάταξη των προτεραιοτήτων δείχνει σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ
των κρατών μελών, για πρώτη φορά η κλιματική αλλαγή βρίσκεται στην κορυφή των προ-
τεραιοτήτων των πολιτών αφού κάθε τρίτος ερωτώμενος (32%) θέλει το Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο να θέσει την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής ως την ύψιστη προτεραιότητά
του. Η αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού (31%), η καταπολέμηση
της τρομοκρατίας (24%) καθώς και η καταπολέμηση της ανεργίας (24%) ακολουθούν ως
προτεραιότητες των πολιτών.

Με σχεδόν έξι στους δέκα Ευρωπαίους (59%) υπέρ της συμμετοχής της χώρας τους στην
ΕΕ, η στήριξη των πολιτών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει υψηλή για τρίτη συνε-
χόμενη χρονιά, σύμφωνα με την φθινοπωρινή έρευνα του Ευρωβαρόμετρου του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου. Οι συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν τον Οκτώβριο του 2019 δεί-
χνουν επίσης αυξημένο βαθμό ικανοποίησης από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η δη-
μοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: 52% (+3 ποσοστιαίες μονάδες) των Ευρωπαίων πολιτών
μοιράζονται αυτή την άποψη, υποδηλώνοντας τη θετική συμβολή των πρόσφατων ευρω-
παϊκών εκλογών και της αυξημένης προσέλευσης των ψηφοφόρων.

Οι Ευρωπαίοι πολίτες θα ήθελαν να δουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διαδραματίζει
ισχυρότερο ρόλο, με το 58% να ζητά μεγαλύτερη επιρροή για το ΕΚ στο μέλλον. Το ποσο-
στό αυτό παρουσιάζει αύξηση 7 μονάδων από την άνοιξη του 2019, ενώ αποτελεί και το υψη-
λότερο που έχει καταγραφεί για τον δείκτη αυτό από το 2007.

Τελευταίο, αλλά εξίσου σημαντικό, το Parlemeter του 2019 προσφέρει πολύτιμη εικόνα
για το ποιες πληροφορίες σε σχέση με την ΕΕ ενδιαφέρουν τους πολίτες, αλλά και πως θα
μπορούσαν να συμμετέχουν περισσότερο στην χάραξη πολιτικής στην ΕΕ. Συνολικά, περί-
που τα τρία τέταρτα των Ευρωπαίων (77%) θα ήθελαν να λαμβάνουν περισσότερες πληρο-
φορίες σχετικά με τις δραστηριότητες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Τα απτά αποτε-
λέσματα της νομοθεσίας της ΕΕ σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, καθώς και οι
δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των μελών του, είναι πολύ σημαντικά για
τους πολίτες. n

Την 1η Δεκεμβρίου 2019 συμπληρώθηκαν 10 χρόνια
από την διακήρυξη του Χάρτη των Θεμελιωδών Δι-
καιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρω-
παϊκής Ένωσης περιλαμβάνει τα ιδανικά που υποστη-
ρίζει η ΕΕ: τις οικουμενικές αξίες της ανθρώπινης αξιο-
πρέπειας, της ελευθερίας, της ισότητας και της αλλη-
λεγγύης, οι οποίες δημιούργησαν έναν χώρο

ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης για τους πολίτες βάσει των αρχών της δημοκρατίας
και του κράτους δικαίου.

Ο χάρτης περιέχει 54 άρθρα που διασφαλίζουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των πο-
λιτών της ΕΕ, κάτω από έξι κατηγορίες: αξιοπρέπεια, ελευθερίες, ισότητα, αλληλεγγύη, τα
δικαιώματα των πολιτών και δικαιοσύνη.

Εκτός από τα δικαιώματα που προστατεύουν τη δικαιοσύνη και την ελευθερία, ο Χάρτης
επίσης καλύπτει τα θεμελιώδη δικαιώματα τρίτης γενεάς, τα οποία υπερβαίνουν τα απλά
πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα όπως: προστασία δεδομένων, εγγυήσεις για τη βιοηθική
και διαφανή διαχείριση δεδομένων.

Κάθε χρόνο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση σχετικά με τον τρόπο που τα θε-
σμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιω-
μάτων. Μεταξύ των κανόνων που έχει θεσπίσει η ΕΕ για την προστασία των θεμελιωδών δι-
καιωμάτων είναι και ο κανονισμός για την προστασία των δεδομένων.

Ορισμένες από τις νέες πρωτοβουλίες που αναφέρονται στην έκθεση του 2018 είναι οι
εξής:

- Πανευρωπαϊκοί κανόνες για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος που
καταγγέλλουν παραβιάσεις της νομοθεσίας της ΕΕ. Ο νόμος εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και τα μέλη θα τον εφαρμόσουν έως το 2021.

- Το ΕΚ υιοθέτησε μέτρα το Μάρτιο του 2019 για την προώθηση ελεύθερης και δίκαιης διε-
ξαγωγής των εκλογών, εισάγοντας κυρώσεις για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, σε περί-
πτωση που καταχρώνται τα δεδομένα των πολιτών κατά τις προεκλογικές εκστρατείες.

- Η Επιτροπή συμφώνησε με ψηφιακές πλατφόρμες όπως το Facebook, το Twitter και το
Youtube για έναν “κώδικα δεοντολογίας για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους στο
διαδίκτυο”.

Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, τέθηκε σε ισχύ με τη Συνθήκη της Λι-
σαβόνας την 1η Δεκεμβρίου 2009 και είναι νομικά δεσμευτικός σε όλα τα κράτη- μέλη της
ΕΕ. n

Οι Ευρωπαίοι δείχνουν πρωτοφανή
υποστήριξη για το ευρώ

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τελευταίας έρευνας του
Ευρωβαρόμετρου για τη ζώνη του ευρώ, το 76 % όσων απάν-
τησαν θεωρούν ότι το ενιαίο νόμισμα είναι καλό για την ΕΕ.
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη υποστήριξη που διαπιστώνεται
μετά την εισαγωγή των κερμάτων και χαρτονομισμάτων ευρώ
το 2002, ενώ σημειώθηκε αύξηση κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες

σε σχέση με τα επίπεδα ρεκόρ του προηγούμενου έτους. Ομοίως, το 65 % των πολιτών σε
ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ θεωρούν ότι το ευρώ είναι επωφελές για τη χώρα τους: πρό-
κειται επίσης για τον μεγαλύτερο αριθμό που έχει μετρηθεί ποτέ. Το κοινό νόμισμα υπο-
στηρίζεται από την πλειονότητα των πολιτών και των 19 κρατών μελών της ζώνης του ευρώ.

Το ευρώ, που είναι ακόμη ένα νέο νόμισμα, μόλις συμπλήρωσε το 20ό έτος της ηλικίας
του. Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι διαπιστώνουν σαφώς τα πολύ πρακτικά οφέλη που έχει επιφέρει
στην καθημερινή τους ζωή. Τα τέσσερα πέμπτα όσων απάντησαν συμφωνούν ότι το ευρώ κα-
τέστησε ευκολότερες την άσκηση διασυνοριακών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, τη σύγ-
κριση των τιμών και την πραγματοποίηση αγορών σε άλλες χώρες, καθώς και στο διαδί-
κτυο. Η απόλυτη πλειοψηφία των ερωτηθέντων στη ζώνη του ευρώ θεωρεί επίσης ότι το
ευρώ έχει καταστήσει τα ταξίδια ευκολότερα και λιγότερο δαπανηρά.

Το ευρώ είναι κάτι παραπάνω από απλώς κέρματα και χαρτονομίσματα στις τσέπες μας:
είναι ένα σύμβολο της ενότητας και της παγκόσμιας ισχύος της Ευρώπης. Σήμερα, το ευρώ
είναι ήδη το νόμισμα 340 εκατομμυρίων Ευρωπαίων σε 19 κράτη μέλη. Έχει αποφέρει απτά
οφέλη σε όλους: σταθερές τιμές, χαμηλότερο κόστος συναλλαγών, προστασία των αποτα-
μιεύσεων, πιο διαφανείς και ανταγωνιστικές αγορές, αύξηση των εμπορικών συναλλαγών, δι-
ευκόλυνση των ταξιδιών και υψηλότερο βιοτικό επίπεδο. Περίπου 60 χώρες ανά τον κόσμο
συνδέουν το νόμισμά τους με το ευρώ με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.

Ερωτηθέν σχετικά με τις απόψεις του για τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής, συμ-
περιλαμβανομένων των δημοσιονομικών πολιτικών, το 69 % των Ευρωπαίων θεωρεί ότι
υπάρχει ανάγκη για μεγαλύτερο συντονισμό στη ζώνη του ευρώ, ενώ μόνο το 7 % θα επι-
θυμούσε να υπάρχει λιγότερη συνεργασία. Το 80 % εκφράζει επίσης συνεχή ισχυρή υπο-
στήριξη για οικονομικές μεταρρυθμίσεις ώστε να βελτιωθούν οι επιδόσεις των εθνικών οι-
κονομιών. Αυτές οι απόψεις αντικατοπτρίζονται επίσης στα εθνικά αποτελέσματα, με σα-
φείς πλειοψηφίες σε όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ.

Το 65 % όσων απάντησαν δήλωσε ότι τάσσεται υπέρ της κατάργησης κάποιων κερμάτων.n

Παρουσιάστηκε η Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία της Κομισιόν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την Ευρωπαϊκή Πρά-
σινη Συμφωνία — έναν οδικό χάρτη για να καταστεί η οικο-
νομία της ΕΕ βιώσιμη, ο οποίος μετατρέπει τις κλιματικές και
περιβαλλοντικές προκλήσεις σε ευκαιρίες σε όλους τους το-
μείς πολιτικής και εξασφαλίζει μια δίκαιη και χωρίς αποκλει-
σμούς μετάβαση.

Η Πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν δήλωσε: Δείχνει πώς να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής και ερ-
γασίας, παραγωγής και κατανάλωσης ώστε να ζούμε πιο υγιεινά και να καταστήσουμε τις
επιχειρήσεις μας καινοτόμες. Θα κάνουμε την πρώτη κίνηση και θα κινηθούμε γρήγορα,
ώστε να βοηθήσουμε την οικονομία μας να κατακτήσει ηγετική θέση σε παγκόσμιο επίπεδο.
Είμαστε αποφασισμένοι να επιτύχουμε για χάρη του πλανήτη και της ζωής πάνω σε αυτόν
— για χάρη της φυσικής κληρονομιάς της Ευρώπης, της βιοποικιλότητας, των δασών και
των θαλασσών μας. Δείχνοντας στον υπόλοιπο κόσμο πώς μπορεί να είναι κανείς βιώσιμος
και ανταγωνιστικός, μπορούμε να πείσουμε και άλλες χώρες να μας ακολουθήσουν.»

H Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία παρέχει έναν οδικό χάρτη δράσεων για την προώθηση
της αποδοτικής χρήσης των πόρων με τη μετάβαση σε μια καθαρή, κυκλική οικονομία και
την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής, την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και τη μεί-
ωση της ρύπανσης. Περιγράφει αδρομερώς τις απαιτούμενες επενδύσεις και τα διαθέσιμα
χρηματοδοτικά εργαλεία και εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να εξασφαλιστεί ότι η με-
τάβαση θα είναι δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς.

Για να εντάξει στη νομοθεσία την πολιτική φιλοδοξία να καταστεί η Ευρώπη η πρώτη παγ-
κόσμια κλιματικά ουδέτερη ήπειρος έως το 2050, η Επιτροπή θα υποβάλει εντός 100 ημερών
τον πρώτο «ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα». Για να επιτευχθούν οι φιλόδοξοι στόχοι μας για
το κλίμα και το περιβάλλον, η Επιτροπή θα παρουσιάσει επίσης τη στρατηγική για τη βιο-
ποικιλότητα για το 2030. Θα ξεκινήσουμε αμέσως εργασίες για την αναθεώρηση προς τα
άνω των ευρωπαϊκών στόχων για τις εκπομπές για το 2030, καθορίζοντας μια ρεαλιστική πο-
ρεία προς τον στόχο του 2050.

Εκτιμάται ότι για την επίτευξη των σημερινών στόχων για το κλίμα και την ενέργεια για
το 2030 θα απαιτηθούν πρόσθετες ετήσιες επενδύσεις ύψους 260 δισ. ευρώ, οι οποίες αντι-
στοιχούν περίπου στο 1,5 % του ΑΕΠ του 2018. Για την επένδυση αυτή θα χρειαστεί κινη-
τοποίηση του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. 

Τον Μάρτιο του 2020, η Επιτροπή θα δρομολογήσει ένα «σύμφωνο για το κλίμα». n
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AπΟ την EλλΑδΑ κΑι τΟν υπΟλΟιπΟ KΟσμΟ

Πέρασε και από τη Γερουσία η αναγνώριση
της Γενοκτονίας των Αρμενίων

Νέο πλήγμα κατά της Τουρκίας συνιστά η ομό-
φωνη ψήφιση και από την Αμερικανική Γερουσία
του ψηφίσματος της Βουλής των Αντιπροσώπων,
που αναγνωρίζει τη Γενοκτονία των Αρμενίων. 

Υπενθυμίζεται ότι, η Βουλή των Αντιπροσώ-
πων είχε εγκρίνει στα τέλη Οκτωβρίου, με συν-
τριπτική πλειοψηφία - 405 ψήφοι υπέρ, 11 κατά –
το ψήφισμα με το οποίο η μαζική σφαγή των Αρ-
μενίων από τους Οθωμανούς πριν από έναν

αιώνα, χαρακτηρίζεται Σφαγή.
Μετά τα εμπόδια που έθεσαν αρκετές φορές Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές για να μην

τεθεί προς ψήφιση το ψήφισμα στο Σώμα, η Γερουσία το ενέκρινε σήμερα ομόφωνα .
Ο Τεντ Κρουζ, από τους γερουσιαστές που κατέθεσαν το ψήφισμα, χαιρέτισε την έγκριση

του ψηφίσματος.
«Είναι η τρίτη συνεχής εβδομάδα, που ερχόμαστε στην αίθουσα της Γερουσίας για να επι-

κυρώσουμε αυτό το ψήφισμα. Και είμαι ευγνώμων που σήμερα το πετύχαμε. Το ψήφισμα
Μενέντεζ-Κρουζ επιβεβαιώνει την αναγνώριση από τις ΗΠΑ της γενοκτονίας των Αρμε-
νίων», τόνισε ο Κρουζ, αναφερόμενος στον Δημοκρατικό γερουσιαστή Ρόμπερτ Μενέντεζ,
εισηγητή του ψηφίσματος.

H απόφαση της Γερουσίας θεωρείται ιστορική και αναμένεται να επιδεινώσει τις σχέσεις
ΗΠΑ - Τουρκίας που επί δεκαετίες, όπως σημειώνει στο πρώτο της σχόλιο η USA Today, έχει
αξιοποιήσει ένα «στρατό από λομπίστες» προκειμένου να αποτρέψει μία τέτοια εξέλιξη.

Ο πρωθυπουργός της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν,  χαρακτήρισε «νίκη της δικαιοσύνης και
της αλήθειας» την αναγνώριση από τη Γερουσία των ΗΠΑ της γενοκτονίας των Αρμενίων.
«Εκ μέρους του αρμενικού λαού, εκφράζω την ευγνωμοσύνη μας στο Κογκρέσο των Ηνω-
μένων Πολιτειών», ανέφερε ο Πασινιάν στο Twitter. Το ψήφισμα που επικυρώθηκε σήμερα
είναι «ένα θαρραλέο βήμα προς την αποτροπή γενοκτονιών στο μέλλον», πρόσθεσε.

Στον αντίποδα, ο υπουργός Εξωτερικών  της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου δήλωσε
ότι «το ψήφισμα της Γερουσίας δεν είναι τίποτε περισσότερο από ένα πολιτικό σόου. Δεν
είναι νομικά δεσμευτικό και δεν έχει απολύτως καμία ισχύ».  Ο επικεφαλής της τουρκικής δι-
πλωματίας τόνισε επίσης πως εκείνοι που χρησιμοποιούν την Ιστορία για πολιτικούς σκο-
πούς είναι δειλοί που δεν θέλουν να αντιμετωπίσουν την αλήθεια. n

Σύνοδος Κορυφής: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες
κατέληξαν σε συμφωνία για το κλίμα

Ιστορικής σημασίας ήταν η απόφαση που ελή-
φθη κατά τη χθεσινή Σύνοδο Κορυφής, ώστε να
γίνει η Ευρώπη η πρώτη κλιματικά ουδέτερη
ήπειρος μέχρι το 2050. Μια απόφαση η οποία,
καθώς θα απαιτήσει τη ριζική αναθεώρηση της
οικονομίας της ηπείρου, χώρισε και τα κράτη-
μέλη όσον αφορά το κόστος για τη μετάβασή
τους σε φιλικές προς το περιβάλλον ενέργειες.

Είκοσι έξι από τα 27 μέλη έδωσαν το πράσινο
φως για μηδενικές εκπομπές άνθρακα μέχρι τα

μέσα του αιώνα, ενώ μόνο η Πολωνία δέχθηκε μεν τον στόχο, αλλά χωρίς να δεσμεύεται ότι
θα τον πετύχει. «Δεν υπάρχει διαχωρισμός στην Ευρώπη», δήλωσε μετά τη λήξη της συνό-
δου η Άνγκελα Μέρκελ, «αλλά μόνο ένα μέλος που χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να
σκεφτεί πώς θα το εφαρμόσει», εξήγησε. Παρότι η απόφαση αυτή είναι ένας ευρωπαϊκός
συμβιβασμός, δεν παύει να αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό βήμα, καθώς η Πολωνία τελικά
δεν μπλόκαρε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Η συγκεκριμένη χώρα παρουσιάζει με-
γάλη εξάρτηση από τον άνθρακα στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και το κόστος της
αποδέσμευσής της είναι πολύ μεγάλο. Η Βαρσοβία ζητούσε από τους Ευρωπαίους είτε να της
δοθούν 500 δισ. ευρώ μέχρι το 2050, είτε να παραταθεί η δική της προσαρμογή μέχρι το
2070. Τελικά, συμφωνήθηκε να συνεχιστούν οι συζητήσεις τους επόμενους μήνες, προκει-
μένου να αναζητηθεί κοινός τόπος.

«Πήραμε αυτή την απόφαση σεβόμενοι τις ανησυχίες διαφορετικών κρατών-μελών. Γνω-
ρίζουμε ότι είναι σημαντικό να λαμβάνουμε υπόψη τις διαφορετικές εθνικές καταστάσεις
και τις αφετηρίες εκκίνησης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Σ. Μισέλ μετά τη λήξη του. Τα άλλα δύο κράτη-μέλη που προέβαλαν αντιστά-
σεις, η Τσεχία και η Ουγγαρία, τελικά συναίνεσαν στη συνολική απόφαση. Οι χώρες που 
θα πρέπει να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες για την προσαρμογή θα λάβουν επι-
πρόσθετες χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πέραν, δηλαδή, εκείνων του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της περιόδου 2021-2027. Η Επιτροπή εκτιμά ότι για την
επίτευξη του στόχου της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας θα απαιτηθούν έως το 2030 
ετήσιες επενδύσεις ύψους 260 δισ. ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν περίπου στο 1,5% του ΑΕΠ
του 2018. n

Ολοταχώς προς το Brexit η Βρετανία
μετά τη σαρωτική νίκη Τζόνσον

Οι Βρετανοί ψηφοφόροι έδωσαν τέλος σε τρία χρό-
νια κλιμακούμενης οικονομικής και πολιτικής αβεβαι-
ότητας. Το εκλογικό αποτέλεσμα είναι το καλύτερο που
έχει πετύχει το Συντηρητικό Κόμμα από το 1987 επί
Μάργκαρετ Θάτσερ και θέτει de facto τέλος στη συζή-
τηση κατά πόσον θα έπρεπε ή όχι να αλλάξει άποψη η
Βρετανία σχετικά με την αποχώρησή της από την Ε.Ε.

Η Βρετανία φαίνεται έτοιμη να εγκαταλείψει επισή-
μως την Ένωση στις 31 Ιανουαρίου και η μεγάλη κοινοβουλευτική πλειοψηφία που διαθέτει
ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον σημαίνει επίσης ότι είναι λιγότερο εκτεθειμένος σε σχέση
με πριν στη σκληροπυρηνική ευρωσκεπτικιστική πτέρυγα του κόμματός του. Η εξέλιξη αυτή
θα έπρεπε να καταστήσει λίγο πιο εύκολη τη διαπραγμάτευση μιας συμφωνίας ελεύθερου εμ-
πορίου με την Ε.Ε. 

Το γεγονός ότι το Εργατικό Κόμμα είχε το χειρότερο εκλογικό αποτέλεσμα από το 1935
δείχνει πως η Βρετανία απέρριψε εμφατικά το ακροαριστερό όραμα του Τζέρεμι Κόρμπιν
για τη χώρα. Αν και η Βρετανία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές απειλές και αβε-
βαιότητα, που συνδέονται με τις επερχόμενες διαπραγματεύσεις με την Ε.Ε. για τη μελλον-
τική εταιρική σχέση τους, το εκλογικό αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι το πρώτο βήμα
προς διαρκή οικονομική και πολιτική ανάκαμψη.

Το Brexit προχωράει, καθώς αυτές οι εκλογές ήταν η τελευταία ρεαλιστική ευκαιρία για αν-
τιστροφή του. Αν και η συντεταγμένη έξοδος πιθανώς θα μειώσει τον ρυθμό δυνητικής ανά-
πτυξης από το 2,1% στο 1,7%, μπορεί επίσης να ενισχύσει την εμπιστοσύνη και τις δαπάνες
τα επόμενα δύο χρόνια.

Η συντεταγμένη αποχώρηση από την Ε.Ε. στις 31 Ιανουαρίου 2020 δεν θα δώσει τέλος
στην αβεβαιότητα του Brexit. Αν Βρετανία και Ε.Ε. δεν υπογράψουν συμφωνία ελεύθερου εμ-
πορίου προτού λήξει η μεταβατική περίοδος στο τέλος του 2020, θα μπορούσε να υπάρξει
έξοδος χωρίς συμφωνία. Εκτός από τα βραχυπρόθεσμα προβλήματα, μια τέτοια εξέλιξη θα
μπορούσε να μειώσει τον ρυθμό δυνητικής ανάπτυξης κάτω από το 1,5%. Ωστόσο, το γεγο-
νός ότι ο Τζόνσον διαθέτει μεγάλη κοινοβουλευτική πλειοψηφία σημαίνει ότι θα του ήταν
πιο εύκολο να ζητήσει από την Ε.Ε. παράταση της μεταβατικής περιόδου, αν απαιτηθεί κάτι
τέτοιο. n

Μέτρα 122 δισ. δολαρίων λαμβάνει 
η Ιαπωνία για να αποτρέψει την ύφεση

Δημοσιονομικά μέτρα ενίσχυσης της οικονομίας ύψους
122 δισ. δολαρίων ανακοίνωσε η ιαπωνική κυβέρνηση,
καθώς η χώρα έχει δεχθεί πλήγμα από τη σημαντική μεί-
ωση των εξαγωγών, από φυσικές καταστροφές, ενώ η
πρόσφατη αύξηση του φόρου πωλήσεων προκάλεσε πολύ
μεγάλη συρρίκνωση των λιανικών πωλήσεων.

Σε αντίθεση με την Ευρωζώνη που ακούει ασυγκίνητη
τις εκκλήσεις της ΕΚΤ να λάβει μέτρα για την αναθέρμανση της σχεδόν στάσιμης οικονο-
μίας της, ο Ιάπωνας πρωθυπουργός κ. Σίνζο Αμπε δήλωσε ότι το προτεινόμενο πακέτο μέ-
τρων έχει στόχο την ενίσχυση  των υποδομών για τη θωράκιση της Ιαπωνίας έναντι φυσι-
κών καταστροφών, να αποτρέψει την ύφεση της οικονομίας και να προετοιμάσει τη χώρα για
την περίοδο μετά τους Ολυμπιακούς του Τόκιο το 2020.

Το συνολικό πακέτο μέτρων ενίσχυσης της οικονομίας ανέρχεται σε 239 δισ. δολάρια, με
τα μισά χρήματα να αποτελούν κρατικές εγγυήσεις, κρατικά δάνεια και επενδύσεις του ιδιω-
τικού τομέα. Ωστόσο, ορισμένοι οικονομολόγοι προβλέπουν ότι το πακέτο μέτρων δεν θα
είναι τόσο αποτελεσματικό όσο ελπίζει το Τόκιο. Ο κ. Ριουτάρο Κόνο, επικεφαλής οικονο-
μολόγος στην BNP Paribas είπε στο Reuters ότι το ΑΕΠ θα ενισχυθεί κατά 0,3 με 0,4 ποσο-
στιαίες μονάδες, διότι τα μέτρα θα εφαρμοστούν στη διάρκεια αρκετών χρόνων, ενώ τα δη-
μόσια έργα υποδομής θα εκτελεστούν με αργό ρυθμό λόγω της έλλειψης εργατικού δυνα-
μικού.

Η ιαπωνική οικονομία ήταν σχεδόν στάσιμη το τρίτο τρίμηνο του έτους και προβλέπεται
ότι θα συρρικνωθεί το τέταρτο τρίμηνο. «Είτε πρόκειται για δαπάνες για υποδομές ή για την
παιδεία και την επαγγελματική εκπαίδευση νέων ανθρώπων ή για τη διατήρηση γηραιότε-
ρων ανθρώπων για περισσότερο χρόνια στην αγορά εργασίας – αυτές οι δραστηριότητες
θα ενισχύουν βραχυπρόθεσμα την οικονομία αλλά είναι πιθανό να έχουν επίσης μακρο-
πρόθεσμη επίπτωση», εξηγεί στο Reuters ο οικονομολόγος κ. Στιβ Κόχρεϊν της Moody’s Ana-
lytics. Ωστόσο, ο κ. Κόια Μιγιάμε, οικονομολόγος της SMBC Nikko Securities, επισήμανε ότι
η αύξηση των δαπανών θα πλήξει τα δημόσια οικονομικά και αναρωτήθηκε για ποιον λόγο
αύξησε η κυβέρνηση τον Νοέμβριο τον φόρο πωλήσεων.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν συμμερίζεται την αισιοδοξία του ελληνικού οικονο-
μικού επιτελείου, όσον αφορά τις προβλέψεις για τα βασικά μεγέθη της οικονομίας στα επό-
μενα χρόνια. n
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Ανασκαφές της αυστραλιανής αρχαιολογικής αποστολής 
σε Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς ΟΥΝΕΣΚΟ στην Πάφο

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων, του Υπουργείου
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ανα-
κοινώνει την ολοκλήρωση της ανασκαφικής
περιόδου του 2019 στην περιοχή του Ελλη-
νιστικού-Ρωμαϊκού θεάτρου Φάμπρικα, της
αρχαίας Νέας Πάφου, στην Κάτω Πάφο. Ο
αρχαιολογικός χώρος της Νέας Πάφου απο-
τελεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής
Κληρονομιάς της Ουνέσκο. Οι ανασκαφές
διεξάγονται από το Πανεπιστήμιο του Σύδ-
νεϋ (Paphos eatre Archaeological Project )
υπό τη διεύθυνση του δρ Craig Barker.

Το 2019 η ομάδα έρευνας αποτελείτο από
περισσότερους από 70 αρχαιολόγους, τόσο
ειδικούς μελετητές, όσο και φοιτητές από
την Αυστραλία. Κατά τις φετινές έρευνες,
που διήρκησαν πέντε εβδομάδες (Οκτώβρη
2019), απομακρύνθηκαν τεράστιες ποσότη-
τες χώματος και έτσι αποκαλύφθηκαν πολλά
αρχαία και μεσαιωνικά αρχιτεκτονικά στοι-
χεία της περιοχής του Ελληνιστικού και Ρω-
μαϊκού θεάτρου που βρίσκεται στη ΒΑ γωνία
της αρχαίας πρωτεύουσας της Κύπρου. Οι
ανασκαφικές τομές που διανοίχθηκαν στό-
χευαν στην αποκάλυψη της συνέχειας του
πλακοστρωμένου Ρωμαϊκού δρόμου  που
διέρχεται στα νότια του θεάτρου. Ο δρόμος,
με κατεύθυνση ανατολικά – δυτικά, έχει
πλάτος πέραν των 8,5 μέτρων και διαθέτει

εξελιγμένο αποχετευτικό σύστημα και θα
εξυπηρετούσε τη ΒΑ πύλη της αρχαίας
πόλης. Οι αυλακιές των τροχών των αμαξών
δείχνουν ότι, ο δρόμος θα χρησιμοποιείτο
για άμαξες αλλά και για τους πεζούς. 

Ο διευθυντής της αρχαιολογικής αποστο-
λής δρ Craig Barker του Πανεπιστημίου του
Σίδνεϋ δήλωσε ότι «οι ανασκαφές έχουν εμ-
πλουτίσει τις γνώσεις μας για την αστική το-
πογραφία των Ρωμαϊκών πόλεων της Κύ-
πρου. Κατανοούμε τώρα καλύτερα την περί-
πλοκη δομή της αρχαίας Πάφου η οποία
αποκτούσε περισσότερο πληθυσμό ενώ αν-
τανακλούσε την Αυτοκρατορική δύναμη της
Ρώμης».

Οι υπόλοιπες ανασκαφικές
τομές που διανοίχθηκαν το 2019
στόχευαν στην καλύτερη κατα-
νόηση της θεμελίωσης του κτιρίου
της σκηνής του θεάτρου της Ρω-
μαϊκής περιόδου. Παράλληλα, οι
ανασκαφές στην κορυφή του
λόφου πίσω από το θέατρο απο-
κάλυψαν επιπρόσθετα κατάλοιπα
ενός σημαντικού, μεγάλης κλίμα-
κας μεσαιωνικού κτιρίου που φαί-
νεται να ήταν σε χρήση για αρκε-
τούς αιώνες. Άλλα σημαντικά ευ-
ρήματα της φετινής ανασκαφικής
περιόδου ήταν ένα σχεδόν ακέ-
ραιο αγγείο της Ύστερης Ρωμαϊκής
περιόδου και αριθμός μαρμάρινων
και ασβεστολιθικών κιονόκρανων,
τα οποία θα κοσμούσαν κάποτε το
κτίριο της σκηνής του θεάτρου.
Αποκαλύφθηκε επίσης και ένας
κίονας από γρανίτη, που θα ήταν
μέρος του περιστυλίου της αρ-
χαίας πόλης.  

Οι αρχαιολογικές έρευνες του “Paphos
eatre Archaeological Project”  διεξάγονται
υπό την επίβλεψη και στενή συνεργασία του
Τμήματος Αρχαιοτήτων και με τη στήριξη
του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αυστραλίας

στην Αθήνα και του Nicholson Museum στο
Πανεπιστήμιο του Σίδνεϋ. Το αρχαίο θέατρο
της Νέας Πάφου αποτελεί ένα από τα πιο
σημαντικά Ελληνιστικά-Ρωμαϊκά κτίρια της
Κύπρου. Ήταν σε χρήση για πέραν των έξι 
αιώνων από την ανέγερσή του γύρω στο 
300 π.Χ. n

Η Θεατρική Ομάδα Κρατουμένων του Τμήματος Φυλακών διακρίθηκε 
στον 32ο διαγωνισμό Παγκύπριου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου του ΘΟΚ

Η Διεύθυνση του Τμήματος Φυλακών, τα
τελευταία σχεδόν πέντε χρόνια, επενδύει
στην παιδεία των κρατουμένων, η οποία επι-
τυγχάνεται μέσω του εκπαιδευτικού συστή-
ματος, των τεχνών και της ενεργού
συμμετοχής των κρατουμένων στα
πολιτιστικά δρώμενα, συντελώντας
στην καλλιέργεια του πνεύματος,
του ήθους και της ομαδικότητας. Το
θέατρο είναι παιδεία, είναι η αισθητική έκ-
φραση του πολιτισμού, το οποίο όπως και ο
πολιτισμός δεν χωρούν διακρίσεις. Ο πολιτι-
σμός μιας χώρας βρίσκεται παντού και σε
καμία περίπτωση δεν οριοθετείται εκτός των
Φυλακών.

Στο πλαίσιο αυτό, η Θεατρική Ομάδα των
Κρατουμένων του Τμήματος Φυλακών συμ-
μετείχε στο 32ο διαγωνισμό Παγκύπριου Φε-
στιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου του Θ.Ο.Κ.

με το έργο του Μιχάλη Πιτσιλλίδη «Οι Κλη-
ρονόμοι», σε σκηνοθεσία της ηθοποιού
Ζωής Κυπριανού, και βραβεύτηκε ως μία από
τις τρεις καλύτερες θεατρικές παραστάσεις
που επιλέγηκαν, από το σύνολο των 37 πα-
ραστάσεων που έλαβαν μέρος στο Φεστι-

βάλ. Επίσης, ο Φαέθων Μιχαηλίδης έλαβε το
βραβείο Α’ Αντρικού Ρόλου και ο Τάσος Αν-
τωνίου το βραβείο Β’ Αντρικού Ρόλου.

Η Διεύθυνση του Τμήματος Φυλακών
συγχαίρει τους κρατούμενους για τη
δημιουργική πρόοδο τους και ενημε-
ρώνει ότι η θεατρική παράσταση των
κρατουμένων «Οι Κληρονόμοι» πα-
ρουσιάστηκε στο Δημοτικό Θέατρο

Λατσιών, τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου. 
Η είσοδος είχε καθοριστεί στο συμβολικό

ποσό των 5 ευρώ και τα καθαρά έσοδα δια-
τέθηκαν στο Ταμείο Ευημερίας Κρατουμέ-
νων. n

Εκλεκτή γιορταστική μουσική στο  Ριάλτο για τα Χριστούγεννα  
Αύριο στις 8.30 μ.μ. με  Χριστουγεννιάτικες συναυλίες

πρόγραμμα της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου στο πνεύμα
της εποχής της χαράς και της αγάπης της μοναδικής γιορ-
τής των Χριστουγέννων, ως μοναδική  προσφορά της ΣΟΚ
στο πνεύμα   αλληλεγγύης μεταξύ των ανθρώπων. Γιατί τί-
ποτα δεν μπορεί να ζωντανέψει το όμορφο αυτό πνεύμα κα-
λύτερα από  τη μουσική. Το αποψινό πρόγραμμα καλεί
όλους να μπουν  στο πνεύμα των Χριστουγέννων με   την
εξαίσια  μουσική έργων των J. Rutter και Χρίστου Σταυρι-
νίδη. Συμμετέχουν οι χορωδίες Cantus Novus, η Παιδική Χο-
ρωδία της Πολιτιστικής Κίνησης ΕΠΙΛΟΓΗ και η   Opus Ch-
oralis

Το ερχόμενο Σάββατο στις 8.30 μ.μ. όπως κάθε Χριστού-
γεννα και φέτος  το Μουσικό Σχολείο Λεμεσού Μάριος
Τόκας  παρουσιάζει ένα χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα με τα
Μουσικά του Σύνολα. Τη διδασκαλία του προγράμματος και

τη διεύθυνση των Συνόλων έχουν αναλάβει οι διδάσκοντες
καθηγητές. 

Την Κυριακή στις 7.00 μ.μ. η Kyrenia Opera της Νέα Υόρ-
κης επιστρέφει στην Κύπρο με τη διαχρονική χριστουγεν-
νιάτικη ιστορία για τη ζωή του ανάπηρου Αμάλ και της μη-
τέρας του, η οποία θα αλλάξει για πάντα όταν τους επισκέ-
πτονται τρεις μυστηριώδεις βασιλιάδες από την Ανατολή. Το
έργο είχε αρχικά γραφτεί για την τηλεόραση στις γραμμές

της όπερας «Ο Αμάλ και οι Νυχτερινοί Επισκέπτες» η οποία
είναι μια από τις προσιτές και ευχάριστες όπερες του Menotti
η οποί έχει ενθουσιάσει και συνεχίζει  να προσελκύει θεατές
όλων των ηλικιών στο μαγευτικό κόσμο της όπερας. 

Αεροφωτογραφία του αρχαιολογικού χώρου του θε-
άτρου της Πάφου.

Ο πλακοστρωμένος δρόμος όπως αποκα-
λύφθηκε από την Τομή 19C.

Επένδυση στην Παιδεία κρατουμένων 
στα προγράμματα Διεύθυνσης Φυλακών



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. Ήταν κάποτε και η Κύπρος – Βρετανός οπα-
δός.
2. Ζαν Μπατίστ …: Γάλλος φυσιοδίφης – Πλη-
σίον, πολύ κοντά.
3. Ο κορυφαίος προπονητής του ΑΠΟΕΛ –
Πουλί που μιμείται την ανθρώπινη φωνή.
4. Η ποινή που επιβάλλεται σε εξομολογούμενο
πιστό – … Σιράν: Βρετανός τραγουδιστής και
συνθέτης.
5. Ξενική διάζευξη – Καταστράφηκαν μαζί με τα
Γόμορα.
6. Σάλτσα αλμυρή ή γλυκιά – Είδος μεσογειακής
βλάστησης – Αιγυπτιακή θεότητα.
7. Γυναικείο όνομα - … Τσέχωφ: Ρώσος συγγραφέας.
8. Στη Νομική είναι όρος που πρέπει να εκπληρωθεί για την πραγματοποίηση δικαιοπραξίας
– Το σκληρό τμήμα του σώματος.
9. Τίτλος κληρικών (αρχικά) – « … Οδός»: μυθιστόρημα του Γιώργου Θεοτοκά.
10. Κλοντ …: Αμερικανός μαθηματικός, από τους θεμελιωτές της θεωρίας της πληροφορίας
που αφορά κυρίως την κωδικοποίηση και τη στατιστική – Περίφημο λευκό ισπανικό κρασί.
11. Λατίνων «αγαπώ» – Γαλλικό … κεφάλι – Ο ανώτατος θεός της κελτικής μυθολογίας.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Κατακόκκινος, πορφυρός – Στον Όμηρο το πεπρωμένο.
2. Λουτσιάνο …: διάσημος τενόρος – Μόριο που επιτείνει την εναντίωση.
3. Γνωστό Σουλτανάτο – « … ντε Μπερζεράκ»: μυθιστόρημα του Εντμόντ Ροοτάν.
4. Διπρόσωπος θεός των αρχαίων Ρωμαίων – Ο πλοίαρχος ενός μυθιστορήματος του Ιουλίου
Βερν.
5. Μέρος της … κριτικής – Δεν έχει μόνιμη κατοικία – Συνεχόμενα στη «ντάμα».
6. Ζωντάνια, δυναμισμός – Δορυφόροι του «Θ».
7. Μεγάλος ηγεμόνας της αρχαίας Ινδίας – Λατίνων «είναι».
8. Μουσική νότα – Μουσικός όρος (ξεν.).
9. Κατά τη μυθολογία μάντης που τυφλώθηκε από το Δία – … Σίμικ: βραβευμένος ποιητής.
10. Σατυρική εκπομπή – Γιόζεφ …: Αυστριακός συγγραφέας – Οπτικά αριθμός
11. Ο αριθμός 51 με γράμματα – Πολύ μεγάλος, πολύ σημαντικός.

Oι λύσεις στη σελίδα 14
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 Στην Κορυφή της

στατιστικής για τη
γνώση τουλάχιστον

μιας ξένης γλώσσας κατα-
τάσσονται οι Κύπριοι με-
ταξύ των πολιτών των
άλλων κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης. Σύμ-
φωνα με ανακοίνωση του
οργανισμού knowledgeaca-
demy στην Κύπρο ποσοστό
62.2% του πληθυσμού γνω-
ρίζουν τουλάχιστον και μια
ξένη γλώσσα και το ποσο-
στό αυτό είναι το ψηλότερο
σε ολόκληρη την Ευρω-
παϊκή ΄Ενωση. 

Το χαμηλότερο ποσοστό
γνώσης μιας ξένης γλώσσας
έχει η Φινλανδία με 15.6%
και αμέσως πιο πάνω είναι
το Λουξεμβούργο με 16.2%
με 18.2% είναι το Βέλγιο και
στην 4η θέση από τον πυθ-
μένα βρίσκεται το Ηνωμένο
Βασίλειο με 20.%.

Στα ψηλά ποσοστά την
πρωτιά της Κύπρου ακολου-
θεί η Αυστρία με 49.6%,
στην τρίτη θέση είναι η Ελ-
λάδα με 48.5% και στην τέ-
ταρτη η Σουηδία με 45.9%.
Για τον υπολογισμό των πο-
σοστών χρησιμοποιήθηκαν
στοιχεία της Στατιστικής
Υπηρεσίας της ΕΕ Eurostat. 

Aπό τον ίδιο Οργανισμό
δημοσιοποιήθηκαν και τα
ποσοστά του πληθυσμού
που δεν μιλούν άλλη γλώσσα πέρα από τη
μητρική τους. Το ψηλότερο ποσοστό έχουν
οι Βρετανοί με 65.4% και ακολουθεί οι Ρου-
μάνοι με 64.2%, οι Ούγγροι με 57.6% και οι

Βούλγαροι με 50.5%. Το χαμηλότερο ποσο-
στό έχουν οι Σουηδοί με 3.4% να μην μιλούν
ξένη γλώσσα και ακολουθούν οι Δανοί και οι
Λεττονοί με 4.2%, και οι Λιθουανοί με 4.5%.n

Πρώτη η Κύπρος στην ΕΕ
σε γνώση μιας ξένης γλώσσας 

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει κα-
ταστεί από το 2008 μέλος του Ευρω-

παϊκού Οργανισμού για την Προώθηση των
Δεξιοτήτων WorldSkills Europe και εκπρο-
σωπείται στον Οργανισμό από το Κέντρο
Παραγωγικότητας Κύπρου.

Κυριότερη δραστηριότητα του Οργανι-
σμού είναι η, ανά διετία, διοργάνωση του Ευ-
ρωπαϊκού Διαγωνισμού Δεξιοτήτων Euro-
Skills, ο οποίος αποτελεί μοναδική ευκαιρία
για επίδειξη της ποιότητας, της κατασκευα-
στικής αρτιότητας και της δεξιοτεχνίας στην
Ευρώπη. Ο διαγωνισμός EuroSkills επικεν-
τρώνεται στα επαγγέλματα και δεξιότητες
που θεωρούνται απαραίτητα για τη διατή-
ρηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης
και στοχεύει στην προσέλκυση περισσότε-
ρων νέων στα τεχνικά επαγγέλματα. Στον
Διαγωνισμό συμμετέχουν νέοι και νέες (17-
25 ετών) από τις χώρες της Ευρώπης, μέλη
του WorldSkills Europe, που έχουν αποκτή-
σει ή βρίσκονται στη διαδικασία απόκτησης
επαγγελματικών δεξιοτήτων. Η συμμετοχή
στον Διαγωνισμό κρίνεται και αποφασίζεται
μέσα από εθνικούς διαγωνισμούς δεξιοτή-
των που διοργανώνει η κάθε χώρα μέλος.

Με σκοπό και προοπτική τη συμμετοχή
στον επόμενο Διαγωνισμό EuroSkills 2020,
ο οποίος θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμ-
βριο του 2020 στo Γκρατς της Αυστρίας, το
ΚΕΠΑ προκηρύσσει τον 6ο Εθνικό Διαγωνι-
σμό Δεξιοτήτων SkillsCyprus 2020.  Ο 6ος

Εθνικός Διαγωνισμός περιλαμβάνει τις ειδι-
κότητες Μάγειρας, Τραπεζοκόμος, Υδραυλι-
κός/Κεντρικές Θερμάνσεις, Τεχνικός Ψύξης,
Μηχανικός Αυτοκινήτων, Συγκολλητής,
Ηλεκτρολόγος, Αισθητικός, Κομμωτής, και
Τεχνικός Μηχανολογικού Σχεδιασμού
(CAD).

O Διαγωνισμός για όλες τις ειδικότητες
(εξαιρουμένης της ειδικότητας του Μάγειρα,
για την οποία ο Διαγωνισμός πραγματοποι-
ήθηκε στο πλαίσιο της έκθεσης HORECA
2019) θα πραγματοποιηθεί στα Εργαστήρια
του Κέντρου Παραγωγικότητας στη Λευκω-
σία τον Μάρτιο 2020.

Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό
έχουν νέοι και νέες μόνιμοι/μόνιμες κάτοικοι
Κύπρου που γεννήθηκαν μεταξύ 1/1/1995
και 31/12/2003, και που έχουν καλή γνώση
της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας.

Θα δοθούν χρηματικά βραβεία €300, €200,
€100 αντίστοιχα στους/στις τρεις πρώτους
νικητές/πρώτες νικήτριες σε κάθε επάγγελμα
καθώς και άλλα δώρα από χορηγούς.

Δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να υπο-
βληθούν στο ειδικό έντυπο που βρίσκεται
στην ιστοσελίδα του Κέντρου Παραγωγικό-
τητας στη διεύθυνση http://www.mlsi.
gov.cy/kepa το αργότερο μέχρι τις 27 
Φεβρουαρίου 2020. Για περισσότερες πληρο-
φορίες οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμε-
νες μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμό-
διους Λειτουργούς του ΚΕΠΑ στο τηλ.
22806144. n

Το Μάρτιο στα εργαστήρια ΚΕΠΑ
Διαγωνισμός Δεξιοτήτων SkillsCyprus
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Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ. 13

Αποτελέσματα εξέτασης στον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο, 
στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Κανονισμούς και στις Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και
Προσωπικού ανακοινώνει ότι κατά την
εξέταση στον περί Δημόσιας Υπηρε-

σίας Νόμο, στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας
Κανονισμούς και στις Γενικές Διατάξεις που

διεξήχθη στις 6 Νοεμβρίου 2019,
πέτυχαν οι πιο κάτω υποψήφιοι, οι οποίοι

αναφέρονται κατά σειρά Αριθμού Κοινωνι-
κών Ασφαλίσεων:

Εισηγήσεις ΕΟΚΕ για επιτυχία θεσμών ΕΕ

Ηψηφιοποίηση, η κλιματική αλ-
λαγή, το δημογραφικό και η παγκο-
σμιοποίηση αποτελούν τα τέσσερα

ζητήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο
των πολιτικών προτεραιοτήτων κατά τη νέα
θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για την αντιμε-
τώπισή τους απαιτείται ένα νέο βιώσιμο βιο-
μηχανικό πρότυπο, το οποίο εξασφαλίζει
μια δίκαιη μετάβαση προς μια κυκλική και

πράσινη οικονομία. Οι προηγούμενες εμπει-
ρίες (όπως το κίνημα των «κίτρινων γιλέ-
κων») μας διδάσκουν ότι αυτά τα επειγόν-
τως αναγκαία μέτρα δεν θα χαίρουν λαϊκής
αποδοχής, εάν δεν λαμβάνουν υπόψη τους
εργαζομένους και επιβαρύνουν μόνον αυ-
τούς.

Απαιτείται μια συνολική στρατηγική που
ενδυναμώνει τους πολίτες και τους εργαζό-

μενους, διασφαλίζει τη βιωσιμότητα και
προστατεύει τα θεμελιώδη δικαιώματα. Η
πορεία προς ένα μέλλον χωρίς αποκλεισμούς
συνεπάγεται ότι η ΕΕ πρέπει να αναπτύξει
νομικά δεσμευτικά μέσα, με τα οποία θα δια-
σφαλίζεται ένα ελάχιστο εισόδημα, θα τίθε-
ται η βάση για τις ελάχιστες αποδοχές δια-
βίωσης και θα θεσπίζονται κοινά πλαίσια για
την ασφάλιση ανεργίας.

Για τον σκοπό αυτόν, οι κοινωνικές επεν-
δύσεις (στους τομείς της υγείας, της εκπαί-
δευσης, της κοινωνικής ένταξης και της πρά-
σινης μετάβασης) θα πρέπει να εξαιρούνται
από το Σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυ-
ξης μέσω ενός «χρυσού κανόνα», ώστε να
διασφαλίζεται η ορθή ανάπτυξη και εφαρ-
μογή του Ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών
δικαιωμάτων και η βιωσιμότητα των δημό-
σιων οικονομικών. n

  
 

 
 

   
 

  

1. 358178 

2. 378216 

3. 381969 

4. 392100 

5. 404216 

6. 420623 

7. 425668 

8. 429049 

9. 434951 

10. 445638 

11. 446607 

12. 448997 

13. 450847 

14. 454009 

15. 455543 

16. 457085 

17. 480256 

18. 481683 

19. 482997 

20. 484486 

21. 492125 

  

22. 501706 

23. 507156 

24. 507239 

25. 508198 

26. 523721 

27. 524500 

28. 526720 

29. 528115 

30. 529559 

31. 545639 

32. 552818 

33. 560647 

34. 564809 

35. 574898 

36. 577664 

37. 578255 

38. 582212 

39. 598556 

40. 602401 

41. 606677 

  

42. 613731 

43. 614403 

44. 630307 

45. 630451 

46. 631279 

47. 634096 

48. 635579 

49. 644706 

50. 686219 

51. 689509 

52. 698282 

53. 700131 

54. 700735 

55. 720048 

56. 720351 

57. 724471 

58. 725783 

59. 726391 

60. 726837 

61. 734966 

  

62. 739846 

63. 752706 

64. 753403 

65. 765543 

66. 775054 

67. 775559 

68. 781625 

69. 783109 

70. 800607 

71. 802233 

72. 805544 

73. 808202 

74. 810657 

75. 811255 

76. 813297 

77. 816287 

78. 816524 

79. 820566 

80. 829248 

81. 832870 

  

82. 838593 

83. 840706 

84. 844785 

85. 855067 

86. 855786 

87. 866015 

88. 866692 

89. 868387 

90. 873479 

91. 906227 

92. 918343 

93. 934770 

94. 945017 

95. 945966 

96. 947327 

97. 949550 

98. 957938 

99. 969293 

  

100. 979954 

101. 980956 

102. 982899 

103. 985328 

104. 988156 

105. 988646 

106. 989154 

107. 989185 

108. 989869 

109. 993359 

110. 993360 

111. 995715 

112. 1008197 

113. 1035661 

114. 1036789 

115. 1051892 

116. 1078397 

  

117. 1096458 

118. 1111279 

119. 1122143 

120. 1127854 

121. 1129020 

122. 1141367 

123. 1145989 

124. 1148853 

125. 1150332 

126. 1157133 

127. 1161148 

128. 1169142 

129. 1183717 

130. 1186763 

131. 1199049 

132. 1210696 

133. 1212789 

  

134. 1213520 

135. 1220656 

136. 1225122 

137. 1229295 

138. 1237697 

139. 1238643 

140. 1240945 

141. 1249977 

142. 1257411 

143. 1269129 

144. 1305565 

145. 1316546 

146. 1363538 

147. 1498183 

 
 

 

  
 

 

 

 
 

 
 ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελείται την Κυριακή 12 Ιανουαρίου από τους γονείς, τα αδέλφια
και λοιπούς συγγενείς στον ιερό ναό Αγίου Ιωάννη Μαλούντας
το ετήσιο μνημόσυνο της αείμνηστης συναδέλφου 

ΝΑΤΑΣΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Λειτουργού στο Τμήμα Ταχυδρομείων και καλούνται όσοι τιμούν
τη μνήμη της να παραστούν.



H AΘΛHTIKH ΣEΛIΔA MAΣ
Γράφει και επιμελείται ο Kυριάκoς Κτωρίδης
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ΗΟμόνοια πέρασε με… κεκτημένη
ταχύτητα από το ‘Αμμόχωστος’  και
στο πέρασμά της παρέσυρε τη Νέα

Σαλαμίνα με 3-0. Εκμεταλλευόμενη την
ήττα της Ανόρθωσης από τον Απόλλωνα με
2-0 στο Τσίρειο, έμεινε μόνη στην κορυφή
του βαθμολογικού πίνακα με 28 βαθμούς,
ενώ η ‘Κυρία’ παρέμεινε στους 27.

Οι πράσινοι διατήρησαν, για ένατο παι-
χνίδι και πέμπτο συνεχόμενο, το μηδέν πα-
θητικό, ενώ το 3-0 είναι η πιο ευρεία νίκη
τους. Ακόμα είναι μόνοι στην κορυφή από το
2012! Εκτός από τη σημαντικότατη νίκη,
που την ανεβάζει μόνη,  πρώτη στη βαθμο-
λογία, η Ομόνοια μοίρασε χαμόγελα και
πολλές υποσχέσεις  στον κόσμο της και για
το πολύ όμορφο θέαμα που παρουσίασε, ιδι-
αίτερα στο πρώτο μέρος. Οι αυτοματισμοί
που έβγαλαν κατά διαστήματα οι πράσινοι
ήταν ομολογουμένως πολύ καλή. Η Ομό-
νοια πάει με τη ψυχολογία στο ζενίθ στο
επόμενο ντέρμπι με την ΑΕΚ και έχει όλες
τις προϋποθέσεις να κλείσει με ιδανικό
τρόπο το 2019. Το αρνητικό για τους ‘πρά-
σινους’ είναι πως ο Ντάμπρισαϊαρ που ήταν
στο όριο ‘κιτρινίστηκε’ και δεν θα βρίσκεται
στη διάθεση του προπονητή του.

Αντίθετα τα αισθήματα για τη Νέα Σαλα-
μίνα που δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στις
απαιτήσεις του αγώνα και ηττήθηκε από μια
καταφανώς ανώτερη και πιο ποιοτική της
ομάδα. Οι Ερυθρόλευκοι δέχθηκαν την 3η

τους συνεχόμενη ήττα και έχασαν την ευ-
καιρία να πλησιάσουν την πρώτη εξάδα.
Επόμενος αντίπαλός της είναι ο φορμαρι-
σμένος Ολυμπιακός, στο Μακάρειο.
Ο Απόλλωνας φώναζε… παρών!

‘Παρών’ στη διεκδίκηση του πρωταθλή-
ματος, φώναζε ο Απόλλωνας, μετά τη νίκη
με 2-0 επί της Ανόρθωσης στο Τσίρειο Στά-
διο. Το ντέρμπι με την ‘Κυρία’ είχε ευτυχή
κατάληξη, με την ομάδα να συνεχίζει την πο-
ρεία αντεπίθεσης που πραγματοποιεί το τε-
λευταίο ενάμιση μήνα. Πέραν από το βαθ-
μολογικό κομμάτι, η επιτυχία αυτή αποκτά
μεγαλύτερη αξία, αν αναλογιστούμε τα αγω-
νιστικά προβλήματα που ταλαιπωρούν την
ομάδα όλο αυτό το διάστημα. Ο Απόλλωνας
μάζεψε 16 από τους 18 διαθέσιμους βαθμούς
των τελευταίων έξι αγώνων. Από τις 3 Νο-
εμβρίου και τον αγώνα με την Ένωση Παρα-
λιμνίου μετρά πέντε νίκες (Ένωση, Δόξα, Ν.
Σαλαμίνα, ΑΕΚ και Ανόρθωση), ενώ έχασε
μόνο από τον ΑΠΟΕΛ.

Η ομάδα αποδεικνύεται ότι είναι πιο
σκληρή και από ατσάλι και είναι έτοιμη για
ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες για να σκαρ-
φαλώσει σε πιο ψηλή θέση από την 3η στην
οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Στο επό-
μενο παιχνίδι ο Απόλλωνας θα φιλοξενείται
από την Παφιακή ομάδα στις 21 Δεκεμβρίου.
Ενώ στις 4 Ιανουαρίου θα φιλοξενήσει την
Ομόνοια στο Τσίρειο.
Η ‘Κυρία’ έχασε το αήττητό της

Η ήττα με 2-0 από τον Απόλλωνα μπορεί
να πλήγωσε την Ανόρθωση, αλλά σίγουρα
δεν ήταν καταστροφική. Η ‘Μεγάλη Κυρία’
μπορεί να είδε το αήττητό της στο φετινό
πρωτάθλημα να ‘σπάζει’, αλλά παραμένει
ακόμη σε πλεονεκτική θέση όσον αφορά τη
διεκδίκηση του τίτλου. Η ομάδα της Αμμο-
χώστου απέναντι στον Απόλλωνα δεν πα-
ρουσιάστηκε όπως έπρεπε και μοιραία γνώ-
ρισε την ήττα, την πρώτη στο πρωτάθλημα.

Η αλήθεια να λέγεται, η πορεία της Ανόρ-
θωσης στο φετινό πρωτάθλημα είναι μέχρι
στιγμής εξαιρετική σε σχέση με τις προηγού-
μενες χρονιές. Η ομάδα της Αμμοχώστου
διεκδικεί με αξιώσεις το πρωτάθλημα μετά
από αρκετά χρόνια και σίγουρα η ήττα από
τον Απόλλωνα δεν μηδενίζει την προσπά-
θεια που κάνει μέχρι τώρα. 
Ανακούφιση για τη νίκη

Η ΑΕΚ έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί με
τις τρεις συνεχόμενες ήττες στο πρωτά-
θλημα. Η ομάδα της Λάρνακας, με τον Ηλία
Χαραλάμπους στον πάγκο, επικράτησε της
Πάφου με 1-0. Με το τρίποντο πάντως επέ-
στρεψε και η ηρεμία στην ομάδα μετά τα τε-
λευταία αρνητικά αποτελέσματα. Η ΑΕΚ
παράλληλα διατηρήθηκε ‘ζωντανή’ στη διεκ-
δίκηση του φετινού πρωταθλήματος μετά
και την ήττα της Ανόρθωσης. Πλέον η
ομάδα της Λάρνακας άρχισε να σκέφτεται το
επόμενο παιχνίδι πρωταθλήματος με αντί-
παλο την Ομόνοια στο ΓΣΠ. Στην Πάφο
αφήνουν πίσω την ήττα από την ΑΕΚ κι επι-
κεντρώνονται στο άλλο δύσκολο ματς, κόν-
τρα στον φορμαρισμένο Απόλλωνα στο
‘Στέλιος Κυριακίδης’. Η Πάφος αυτή τη
στιγμή βρίσκεται στα χαμηλά στρώματα του
βαθμολογικού πίνακα με 12 βαθμούς.
Να τριτώσει το καλό!

Οι δύο συνεχόμενες νίκες κόντρα στο
ΑΠΟΕΛ και τη Δόξα (2-6), έφεραν τον
Ολυμπιακό σε πλεονεκτική θέση, αφού
πλέον μπορεί να κοιτάξει περισσότερο τις
πιο πάνω θέσεις από τα χαμηλά στρώματα
της βαθμολογίας. Οι μαυροπράσινοι προ-
ετοιμάζονται για τον Κυριακάτικο εντός
έδρας αγώνα με τη Νέα Σαλαμίνα και να κα-
ταφέρουν να πετύχουν τρίτη συνεχόμενη
νίκη στο πρωτάθλημα θα εδραιωθούν για τα
καλά πιο ψηλά στον βαθμολογικό πίνακα.

Υποχρεωμένοι να κοιτάζουν μπροστά και
να γυρίσουν σελίδα μετά την βαριά ήττα από
τον Ολυμπιακό είναι στη Δόξα. 
Πήρε την ουσία ο ΑΠΟΕΛ

Με τον ΑΠΟΕΛ νικητή ολοκληρώθηκε η
13η αγωνιστική. Οι γαλαζοκίτρινοι υποδέχ-
θηκαν τον Εθνικό Άχνας και επικράτησαν με
2-0. Ο ΑΠΟΕΛ ήταν αρκετά καλός στο
πρώτο ημίχρονο, έγινε ‘χλωμός’ στην επα-
νάληψη, όμως κατάφερε να πάρει το τρί-
ποντο. Με αυτή τη νίκη, έκτη του σε δέκα
αγώνες ο ΑΠΟΕΛ αντέδρασε έπειτα από την
ήττα από τον Ολυμπιακό (μεσολάβησε βε-
βαίως η σπουδαία νίκη επί της Σεβίλλης)
έφτασε τους 21 βαθμούς και είναι στην 4η

θέση και στο -7 από την κορυφή, έχοντας
όμως τρία παιχνίδια… στο χέρι. Ο Εθνικός
από την άλλη έμεινε χωρίς τρίποντο για
έβδομο σερί αγώνα και παρέμεινε με 12 βαθ-
μούς στην ένατη θέση.
Ο ΑΠΟΕΛ στους ‘32’ 

Το Ευρωπαϊκό οδοιπορικό του ΑΠΟΕΛ
στους ‘32’ του Γιουρόπα Λιγκ συνεχίζεται
στην Ελβετία. Η κληρωτίδα της φάσης των

‘32’ της διοργάνωσης έφερε τους πρωταθλη-
τές Κύπρου αντιμέτωπους με τη Βασιλεία.
Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στις 20 Φε-
βρουαρίου στο ΓΣΠ και ο επαναληπτικός
στις 27 Φεβρουαρίου εκτός έδρας. 

Η Βασιλεία είναι δευτεραθλήτρια στην
Ελβετία, η οποία προκρίθηκε ως πρώτη από
τον τρίτο όμιλο με 13 βαθμούς, πάνω από
Χετάφε, Κρασνοντάρ και Τραπεζούντα.  Στο
πρωτάθλημα Ελβετίας μετά από 18 αγώνες,
η Βασιλεία είναι στην δεύτερη θέση με 36
βαθμούς, δύο πίσω από την πρωτοπόρο και
περσινή πρωταθλήτρια Γιανγκ Μπόις. Αυτή
είναι δεύτερη διαδοχική χρονιά που η Βασι-
λεία θα περάσει από την Κύπρο στην Ευρω-
παϊκής της πορεία. Πέρσι έπαιξε με τον
Απόλλωνα στα πλεί-οφ του Γιουρόπα Λιγκ,
ενώ το Φεβρουάριο θα βρεθεί απέναντι στο
ΑΠΟΕΛ για τους ‘32’ της ίδιας διοργάνω-
σης.

Η ομάδα της Λεμεσού χάρις στα εκτός
έδρας τέρματα πήρε την πρόκριση για τους
ομίλους του Γιουρόπα Λιγκ. Οι γαλάζιοι
είχαν χάσει στο πρώτο παιχνίδι, στην Ελβε-
τία, με 3-2 και στην ρεβάνς με νίκη 1-0
πήραν το εισιτήριο για την κύρια φάση.
Ιδανικό φινάλε για το ΑΠΟΕΛ

Ο ΑΠΟΕΛ ολοκλήρωσε ιδανικά τις υπο-
χρεώσεις του στη φάση των ομίλων του Γι-
ουρόπα Λιγκ. Στο τελευταίο του παιχνίδι για
τον 1ον όμιλο νίκησε τη Σεβίλλη με 1-0 και
συνόδευσε την πρόκριση του στους ‘32’ με
μια σπουδαία επιτυχία. Έτσι ο Λούκας
Χ’’Λούκας έκανε ιδανικό ντεμπούτο στον
πάγκο της ομάδας, ενώ η νίκη προσθέτει
άλλες 570.000 ευρώ στο ταμείο της Εται-
ρείας, ενώ, τέλος, προσθέτει και βαθμούς
στην συγκομιδή της Κύπρου για να στείλει
πέντε ομάδας το 2021-22 στην Ευρώπη.
Μπήκαν άλλες 570.000 στο ταμείο…

Η πορεία του ΑΠΟΕΛ στον 1ον όμιλο του
Γιουρόπα Λιγκ απέφερε 1.900.000 από τους
βαθμούς (τρεις νίκες, μία ισοπαλία) ενώ
έβαλε στα ταμεία του και το ένα εκατομμύ-
ριο από την πρόκριση στους ‘32’ της διορ-
γάνωσης. Από κει και πέρα ο ΑΠΟΕΛ πήρε
άλλα 2.357.190 ευρώ από το  Coefficient
Ranking, ενώ προηγουμένως οι γαλαζοκί-
τρινοι είχαν εξασφαλίσει από την ΟΥΕΦΑ
πέντε εκατομμύρια για τη συμμετοχή στα
πλέι-οφ του Τσάμπιονς Λιγκ και άλλα 2.92
εκατ. για τη συμμετοχή στους ομίλους του
Γιουρόπα Λιγκ.

Σε αυτά τα 13.177.190 εκατ. δεν υπολογί-
ζονται βεβαίως τα εισιτήρια των αγώνων, οι
διάφορες χορηγίες και το Market Pool της
ΟΥΕΦΑ.
1ος Όμιλος
Σεβίλλη 5-0-1 14-3 15
ΑΠΟΕΛ 3-1-2 10-8 10
Καραμπάχ 1-2-3 8-11 5
Ντουντελάνζ 1-1-4 8-18 4
Ξανά στην 15η θέση

Η νίκη (1-0) του ΑΠΟΕΛ επί της Σεβίλ-
λης έφερε την Κύπρο (26.750 βαθμούς) εκ
νέου στη 15η θέση στη βαθμολογία ΟΥΕΦΑ.
Μια θέση η οποία για τη σεζόν 2020/21 εξα-
σφαλίζει δύο ομάδες στο Τσάμπιονς Λιγκ
(2ο, 3ο προκριματικό) μία στο Γιουρόπα Λιγκ
(3ο προκριματικό) και δύο στο Γιουρόπα
Conference Λιγκ (2ο προκριματικό).

Η νίκη του ΑΠΟΕΛ επί της Σεβίλλης θε-
ωρείται αποφασιστική σημασίας καθώς πρό-
σφερε στη χώρα μας 500 βαθμούς, ενώ η

άμεση αντίπαλος μας Σκωτία, με μια ήττα
και μία ισοπαλία πήρε 250 βαθμούς.
Η Ελλάδα

Η Ελλάδα φαίνεται ότι πρέπει να συμβι-
βαστεί με την ιδέα πως από τη σεζόν 2021-22
θα συμμετέχει με μία ομάδα στο Τσάμπιον
Λιγκ. Η απόσταση των 1.050 βαθμών από
την Κύπρο σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός χρει-
άζεται να πετύχει τρεις νίκες στους ‘32’ και
τους ‘16’ της διοργάνωσης.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΥΕΦΑ
14) Τσεχία 27.300
15) Κύπρος 26.750
16) Σκωτία 26.625
17) Ελλάδα 25.700
18) Σερβία 25.500
19) Κροατία 24.875
20) Ελβετία 24.400

Ομόνοια – ΑΕΚ – Πάφος – Γέμισαν τα τα-
μεία της ΚΟΠ με ευρώ

Πριν καν μπούμε στο 2020 και με μόλις 12
αγωνιστικές του πρωταθλήματος συμπλη-
ρωμένες (με εξαίρεση τρεις αναβληθέντες
αγώνες), το συνολικό ποσό των προστίμων
που έχουν δεχθεί οι ομάδες για τη μη χρησι-
μοποίηση Κυπρίων παικτών στην αρχική
τους ενδεκάδα έχει φτάσει τις 200.000 ευρώ.
Καθοριστικό ρόλο σε αυτό έχουν παίξει τρεις
ομάδες, οι οποίες αθροιστικά έχουν συμβά-
λει στο… 80% του συνολικού ποσού. Πρό-
κειται για την Ομόνοια, την ΑΕΚ και την
Πάφο, που φαίνεται πως καθόλου δεν έχουν
επηρεαστεί από το γεγονός πως η ΚΟΠ έχει
αυξήσει το πρόστιμο. Υπενθυμίζουμε πως οι
ομάδες μας πληρώνουν 2.000 ευρώ για κάθε
φορά που αρχίζουν με έναν Κύπριο στην εν-
δεκάδα τους και από φέτος 8.500 ευρώ όταν
στο αρχικό τους σχήμα δεν περιλαμβάνεται
ούτε έναν γηγενής ποδοσφαιριστής. Πρώτη
είναι η Ομόνοια, η οποία έχει ξεκινήσει
αγώνα χωρίς Κύπριο έξι φορές, συμπεριλαμ-
βανομένων των τελευταίων της πέντε ανα-
μετρήσεων. Σε άλλα πέντε παιχνίδια άρχισε
με ένα Κύπριο, έτσι η ‘σούμα’ των πρασίνων,
που μόλις μια φορά ξεκίνησε με δύο και ‘γλύ-
τωσαν’ το πρόστιμο, ανέρχεται στις 61.000
ευρώ.

Στην 2η θέση βρίσκεται η ΑΕΚ, η οποία
πέντε φορές ξεκίνησε χωρίς γηγενή παίκτη,
έξι φορές είχε έναν στην ενδεκάδα της και
επίσης μόλις μία φορά είχε δύο, με το συνο-
λικό της πρόστιμο μέχρι τώρα να έχει φτά-
σει τις 54.500 ευρώ.

Τρίτη με 44.000 η Πάφος που για καιρό
ήταν στην ‘κορυφή’, όμως στα τελευταία παι-
χνίδια έμεινε ‘καθαρή’ από πρόστιμο. Τέσσε-
ρις φορές ξεκίνησε χωρίς Κύπριο, πέντε
φορές με έναν και τρεις φορές (οι δύο στα
τελευταία ισάριθμα παιχνίδια), οι Παφίτες
αγωνίστηκαν με τουλάχιστον δύο Κύπριους.
Από τις υπόλοιπες εννέα ομάδες, μόνο ο
Απόλλωνας έχει αρχίσει αγώνα του χωρίς
Κύπριο, όμως το έπραξε μόλις μια φορά έτσι
η ‘σούμα’ του ανέρχεται στις 22.500 ευρώ,
λόγω και των επτά αγώνων του στους οποί-
ους έπαιξε με έναν γηγενή παίκτη (τέσσερις
οι φορές που δεν πλήρωσε πρόστιμο). Στην
5η θέση βρίσκεται η Ανόρθωση με 12.000
ευρώ καθώς σε έξι από τα 11 παιχνίδια της
είχε στην ενδεκάδα έναν Κύπριο, ενώ ο
ΑΠΟΕΛ που έπαιξε μόλις εννέα αγώνες, άρ-
χισε με έναν Κύπριον τρεις φορές και βρί-
σκεται στις 6.000 ευρώ. n

Η Ομόνοια μόνη στην κορυφή! Ο ΑΠΟΕΛ στους ‘32’ με την Βασιλεία Ελβετίας
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Tι είπαν... Tι έγραψαν

μοιράζει εκατομμύρια
βοηθά τον τόπο μας

Tο Kρατικό Λαχείο

Η κοινή θέση της Ε.Ε. είναι ότι η Τουρκία

πρέπει να σέβεται πλήρως το διεθνές δίκαιο.

Νίκος Αναστασιάδης, 

Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Στηρίζουμε πλήρως την Ελλάδα και την

Κύπρο απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις.

Εμανουέλ Μακρόν,

Πρόεδρος της Γαλλίας.

Στην πολιτική των κανονιοφόρων θα προ-
τάσσουμε την πολιτική της διεθνούς νομι-
μότητας.
Νίκος Δένδιας,
ΥΠΕΞ  της Ελλάδας.

Η Τουρκία κάνει καουμποϊλίκια. 

Μαργαρίτης Σχοινάς,

Αντιπρόεδρος της Κομισιόν.

Η Βρετανία και οι ΗΠΑ, μετά το Brexit,  θα
είναι πλέον ελεύθερες να συνάψουν μια τε-
ράστια  εμπορική συμφωνία.
Ντόναλντ Τραμπ,
Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Μετά το Brexit η Ε.Ε. θα έχει έναν ανταγω-

νιστή έξω από την πόρτα της.

Άνγκελα Μέρκελ,

Καγκελάριος της Γερμανίας.

Η νίκη μου βάζει τέλος στην απειλή για διε-
ξαγωγή δεύτερου δημοψηφίσματος για το
Brexit.
Μπόρις Τζόνσον,
Πρωθυπουργός της Βρετανίας.

O Μπόρις Τζόνσον δεν μπορεί να κρατήσει
τη Σκωτία στο Ηνωμένο Βασίλειο παρά τη
θέλησή της.
Νίκολα Στέρτζον,
Πρωθυπουργός της Σκωτίας.

Στην παρουσία του Γε-
νικού Γραμματέα, του
Αντιπροέδρου και του

Αναπληρωτή Γενικού Γραμ-
ματέα της οργάνωσης μας
συναδέλφων Γλαύκου
Χ’’Πέτρου, Κυριάκου Χαρα-
λάμπους και Στράτη Ματ-
θαίου πραγματοποιήθηκε το
Σάββατο 14 Δεκεμβρίου στο
ξενοδοχείο AQUA MARE η
καθιερωμένη χριστουγεν-
νιάτικη συνεστίαση της 
ΠΑΣΥΔΥ ΠΑΦΟΥ.

Η όλη εκδήλωση σημεί-
ωσε μεγάλη επιτυχία και οι
περισσότεροι από διακόσι-
ους συναδέλφους που πα-
ρευρέθησαν απόλαυσαν μια
ευχάριστη βραδιά με καλό
φαγητό και ευχάριστη μου-
σική. Η συνεστίαση τελούσε
υπο την αιγίδα του Γενικού
Γραμματέα, ο οποίος στο
χαιρετισμό του εξήρε τη 
συνεισφορά των δημοσίων
υπαλλήλων στα δημόσια 
οικονομικά του κράτους, 
και επεσήμανε ότι πολύ 
σύντομα θα έχουμε και τις
αποφάσεις του Ανωτάτου
Δικαστηρίου στις εφέσεις
που καταχώρησε ο Έντιμος Γενικός Εισαγγελέας ενάντια
στις ακυρωτικές αποφάσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου 

σε σχέση με τις αποκοπές από τους μισθούς και τις συντά-
ξεις. n

Χριστουγεννιάτικη συνεστίαση των συναδέλφων
του Επαρχιακού μας Τμήματος Πάφου

Tο προσωπικό της ΠΑΣΥΔΥ σε μια ζεστή και όμορφη
εκδήλωση στο “Μεζοστρατί” αποχαιρέτησε πρό-
σφατα, τον συνάδελφο Δημήτρη Σοφοκλέους, που

αφυπηρέτησε από τη θέση του Λογιστή της Οργάνωσης μας.
Εκ μέρους των μελών του προσωπικού το συνάδελφο Δη-

μήτρη, αποχαιρέτησε ο Αντρέας Λουκάς Πρώτος Μόνιμος
Γραμματέας, ο οποίος αναφέρθηκε στην όλη προσφορά του
τονίζοντας παράλληλα ότι οι πόρτες των γραφείων των συ-
ναδέλφων θα είναι πάντα ανοικτές όποτε ο ίδιος επιθυμεί να
μας επισκέπτεται.

Στο συνάδελφο Σοφοκλέους μαζί με τις ευχές του προσω-
πικού για προσωπική και οικογενειακή ευτυχία δόθηκε και
αναμνηστικό δώρο, σε ένδειξη εκτίμησης για τη διαχρονική
συνεργασία του με όλους στο πλαίσιο της σταδιοδρομίας 
του. n

Τίμησε τον αφυπηρετήσαντα Λογιστή ΠΑΣΥΔΥ
σε ειδική συνεστίαση το προσωπικό 




