
Το μήνυμα του Γενικού Γραμματέα για το Νέο Χρόνο

Με την ευκαιρία της ανατολής του Νέου Χρόνου
εύχομαι από καρδιάς σε όλους τους συναδέλφους
Καλή Χρονιά με υγεία, δημιουργικότητα και οικο-

γενειακή ευτυχία. 
Στο χρόνο που πέρασε είχαμε αρνητικές αλλά και ευοίω-

νες εξελίξεις.  Στα αρνητικά καταγράφεται η στασιμότητα
στις προσπάθειες για κατάληξη σε λύση στο εθνικό μας  πρό-
βλημα, στα δε θετικά η εξαίρετη πορεία της οικονομίας. 

Δυστυχώς ούτε το 2019 έφερε την πολυπόθητη λύση και η
πραγματικότητα είναι πως η κυβέρνηση θα έχει ιδιαίτερα δύ-
σκολο έργο στην  προσπάθεια για επανέναρξη ουσιαστικών
διαπραγματεύσεων, εξαιτίας των αδιάλλακτων θέσεων και
έκνομων ενεργειών της Τουρκίας. Όμως, παρά τα δυσμενή
δεδομένα, η δική μας πλευρά θα πρέπει να συνεχίσει με επι-
μονή τις προσπάθειες για επίτευξη δίκαιης, βιώσιμης και λει-
τουργικής λύσης.

Στα θετικά της χρονιάς που πέρασε σίγουρα συγκαταλέ-
γεται το γεγονός ότι η κυπριακή οικονομία συνεχίζει για
πέμπτη χρονιά να καταγράφει ψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Ειδικότερα τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας για τους
πρώτους έντεκα μήνες του 2019 καταδεικνύουν πλεόνασμα
της Γενικής Κυβέρνησης €1.041,2 εκ. που μεταφράζεται σε
4,8% ως προς το ΑΕΠ. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ¼ των
πλεονασμάτων του 2019 προέρχεται από τις αποκοπές από
τους μισθούς και τις συντάξεις των εργοδοτουμένων και
συνταξιούχων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και ότι η συ-
νολική συνεισφορά τους, από το 2013 μέχρι σήμερα ξε-
περνά το ποσό των €3,5 δις.. 

Με ολόκληρο το 2020 μπροστά μας ετοιμαζόμαστε να
προγραμματίσουμε τη δράση μας για να αντιμετωπίσουμε
με επιτυχία εξελίξεις που διαφαίνονται και να πετύχουμε
ρυθμίσεις σε εκκρεμότητες που εξακολουθούν να ταλανίζουν
τόσο τη δημόσια υπηρεσία όσο και τη δημοσιουπαλληλική
τάξη.

Η δράση της Οργάνωσης μας δεν έχει ασφαλώς σημείο
έναρξης την αρχή του νέου χρόνου.  Αποτελεί και η νέα χρο-
νιά συνέχεια της συνδικαλιστικής μας πορείας στον προ-
ηγούμενο χρόνο, με συνέπεια στην πάγια πολιτική μας για
περιφρούρηση και προαγωγή των δικαιωμάτων και των συμ-
φερόντων μας, στα πλαίσια και των γενικότερων συμφερόν-
των του κοινωνικού συνόλου.

Η ποικιλότητα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι
διάφορες επαγγελματικές τάξεις των μελών μας δεν επιτρέ-
πει ταυτόχρονη ρύθμιση της ολότητας τους και αναπόφευ-
κτα παραμένουν εκκρεμότητες που χρήζουν ιδιαίτερης με-
λέτης και εξειδικευμένου χειρισμού.  Όμως πάγιος στόχος
είναι η ρύθμιση όλων των εκκρεμοτήτων όπως και των οποι-
ωνδήποτε νέων προβλημάτων.  Και στα πλαίσια της πολιτι-

κής της Οργάνωσης μας και των αποφάσεων και προγραμ-
ματισμών των ηγετικών της σωμάτων γίνονται όλες οι ενέρ-
γειες για την καλύτερη δυνατή ρύθμιση.

Όπως έχουμε ήδη εξαγγείλει στις προτεραιότητες μας  για
το νέο χρόνο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,  τα ακόλουθα
θέματα:

• Διορισμός σε μόνιμες θέσεις των εργοδοτουμένων αορί-
στου χρόνου.

• Εισαγωγή νέου επαγγελματικού σχεδίου σύνταξης για
κάλυψη όσων προσλήφθηκαν την 1η Οκτωβρίου 2011 ή
μετέπειτα.

• Επαναφορά της αποζημίωσης για υπερωριακή εργασία
και για απασχόληση με το σύστημα βάρδιας στην κατά-
σταση που ίσχυε μέχρι την 31.12.2012. 

Στη νέα χρονιά αναμένεται και η απόφαση της πλήρους
Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου στις εφέσεις με 
Αρ. 177/18, 75/19, 76/2019 και 77/19 που καταχώρησε ο 
Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας ενάντια στις ακυρω-
τικές αποφάσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου Κύπρου, 
σε σχέση με τις μειώσεις μισθών και συντάξεων, ΑΤΑ – 
προσαυξήσεων και τη συνεισφορά για το κυβερνητικό σχέ-
διο σύνταξης. 

Επισημαίνεται ότι έχουμε κατ’ επανάληψη δηλώσει ότι θα
σεβαστούμε απόλυτα την όποια ετυμηγορία του Ανωτάτου
Δικαστηρίου.  Παραμένουμε στην ίδια θέση.  

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

Η αρχαιολογική έρευνα του Τμή-
ματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας
του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης αποκάλυψε
σημαντικά αρχαιολογικά ευρή-
ματα στην ορεινή Κύπρο που

ανατρέπουν προηγούμενες απόψεις. σελ. 12

Προϊστορικά ευρήματα στα ορεινά Τροόδους

Άρθρο του Αντώνη Καρακούση στο Αθη-
ναϊκό ΒΗΜΑ για τον αλλοπρόσαλλο
κόσμο που έχουν δημιουργήσει με την πο-
λιτική και τις ενέργειες τους ηγέτες όπως ο
Ντόναλτ Τραμπ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο
Μπόρις Τζόνσον, ο Ταγίπ Ερντογάν, αλλά

και φιλόδοξοι πολιτικοί ανταγωνιστές σε πολλές άλλες
χώρες.     σελ.3 

Στη στήριξη της Ιταλίας για τη
συμφωνία που υπογράφηκε
από την Ελλάδα, την Κύπρο
και το Ισραήλ για το EastMed
αναφέρεται η Ιταλική εφημε-
ρίδα La Stampa, η οποία απαι-
τεί κυριαρχία στη θαλάσσια

περιοχή που διασχίζει ο αγωγός. σελ. 11

La Stampa:  Η Ρώμη στηρίζει 
τη συμφωνία για τον EastMed

Ένας αλλοπρόσαλλος κόσμος 

Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2020   Aρ. Φύλλoυ 1515   ETOΣ 55ον Λευκωσία - Kύπρος

ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ

Αγαπάς την Κύπρο;

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



ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 20202

ΔIOPIΣMOI / ΠPOAΓΩΓEΣ / ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ / ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Aπό την Eπίσημη Eφημερίδα
ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη
θέση Οικονομικού Λειτουργού, Υπουργείο
Οικονομικών, από τις 2 Δεκεμβρίου 2019:
Μαρία-Έλενα Κωμοδρόμου, Χαράλαμπος
Μιχαήλ, Πέτρος Σιριβιανός, Αγγελική Χα-
τζηγιάννη.

Ο Παύλος Σιακαλλής, Τελωνειακός Λει-
τουργός (με δοκιμασία), διορίζεται στη θέση
Οικονομικού Λειτουργού, Υπουργείο Οικο-
νομικών, από τις 2 Δεκεμβρίου 2019.

Η Μαρία Μιχαήλ, Λειτουργός Στατιστι-
κής, διορίζεται στη Οικονομικού Λειτουρ-
γού, Υπουργείο Οικονομικών, από τις 2 Δε-
κεμβρίου 2019.

Η Στέλλα Παναγιώτου, Τεχνικός Μηχανι-
κός, Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομε-
τρίας, διορίζεται στη θέση Εκτελεστικού
Μηχανικού, Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων,
από τις 2 Ιανουαρίου 2020.

Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη
θέση Εκτελεστικού Μηχανικού, Τμήμα Ανα-
πτύξεως Υδάτων, από τις 2 Ιανουαρίου 2020:
Οδύσσεια Ιωάννου, Κωνσταντίνος Καρκαλ-
λής, Μιχάλης Οικονόμου, Νίκη Σταύρου.

Οι πιο κάτω Λειτουργοί Γραφείου Προ-
στασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρα-
κτήρα (με δοκιμασία), Γραφείο Επιτρόπου
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρα-
κτήρα, διορίζονται με δοκιμασία στη θέση
Λειτουργού Φορολογίας, Τμήμα Φορολο-
γίας, από τις 16 Δεκεμβρίου 2019: Σοφοκλής
Ζαμπυρίνης, Χρίστος Παπαμιχαήλ.

Η Χριστίνα Παναγή-Μιχαήλ, Βοηθός
Ασφαλιστικός Λειτουργός (με δοκιμασία),

διορίζεται με δοκιμασία στη θέση Λειτουρ-
γού Φορολογίας, από τις 16 Δεκεμβρίου
2019.

Ο Γιαννάκης Χριστοφή, Κτηματολογικός
Γραφέας, διορίζεται στη θέση Λειτουργού
Φορολογίας, από τις 16 Δεκεμβρίου 2019.

Ο Αλέξανδρος Ευριπίδου, Βοηθός Στατι-
στικών Ερευνών, Στατιστική Υπηρεσία, διο-
ρίζεται στη θέση Λειτουργού Φορολογίας,
από τις 16 Δεκεμβρίου 2019.

Ο Χριστόφορος Ιωαννίδης, Βοηθός Λογι-
στικός Λειτουργός ΟΓΑ, Γενικό Λογιστήριο,
διορίζεται στη θέση Λειτουργού Φορολο-
γίας, από τις 16 Δεκεμβρίου 2019.

Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη
θέση Λειτουργού Φορολογίας, από τις 16
Δεκεμβρίου 2019: Ανδρέας Βαλανίδης, Γε-
ωργία Αϊπαυλίτη, Λουκάς Αλαμπρίτης,  ΝΙ-
κολέττα Αναστασίου,  Χριστόφορος Αν-
δρέου, Νάγια Αντωνίου, Βαρβάρα Βασιλείου,
Ευγενία Βασιλείου, Κυριακή Βασιλείου, Νι-
κόδημος Δαμιανού, Αντρέας Ευαγόρου, Γε-
ώργιος Ευθυμίου, Στεφανία Ηρακλέους,
Φοίβη Θεοφάνους, Νάγια Κόκκινου, Έλενα
Κουρέα, Αλεξία Μιχαήλ, Αντώνης Παντο-
πώλης, Ανδρούλλα Παπαευσταθίου, Μαρία
Παχύ, Ευάγγελος Σώζος, Παύλος Τουμάζου,
Μαρία Χατζηζαχαρία.

Ο Χρίστος Πιερίδης, Βοηθός Γραμματει-
ακός Λειτουργός, διορίζεται στη θέση Λει-
τουργού Φορολογίας, σύμφωνα με τον περί
Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευ-
ρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις)
Νόμο του 2009 (Ν. 146(Ι)/2009), από τις 16
Δεκεμβρίου 2019.

Οι πιο κάτω Λειτουργοί Γενικού Λογιστη-
ρίου (με δοκιμασία), διορίζονται με δοκιμα-
σία στη θέση Λογιστή, Γενικό Λογιστήριο,
από τις 2 lανουαρίου 2020: Στέλλα Κότσαπα,
Γρηγόρης Κυριακίδης, Παντελίτσα Παπούλα.

Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη
θέση Λογιστή, Γενικό Λογιστήριο, από τις 2
lανουαρίου 2020: Σοφία Κωνσταντίνου, 

Σπύρος Γιασεμίδης, Άγγελος Ευθυμίου, Γε-
ωργία Ευσταθίου, Μαριλένα Καρολίδου,
Ευηλένα Αναστασίου, Χρύσανθος Παπα-
χρυσάνθου, Ανδρέας Βασιλείου, Χρυσόστο-
μος Γαβριήλ, Στέλιος Στυλιανίδης, Λοΐζος
Θεοφίλου.
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

Η Ροδούλα Ν. Ευαγόρου, Λειτουργός
Ελέγχου Α΄, Ελεγκτική Υπηρεσία, προάγε-
ται στη θέση Ανώτερου Λειτουργού Ελέγ-
χου, από την 1η Δεκεμβρίου 2019.

Ο Γιαννάκης Παλατές, Επιθεωρητής
Πλοίων Α', Υφυπουργείο Ναυτιλίας, προ-
άγεται στη θέση Επιθεωρητή Πλοίων Α',
αναδρομικά από την 1η Αυγούστου 2004.

Οι πιο κάτω Τεχνικοί Επιθεωρητές, Τμήμα
Αναπτύξεως Υδάτων, προάγονται στη θέση
Ανώτερου Τεχνικού Επιθεωρητή, από τις 15
Νοεμβρίου 2019: Αντωνάκης Ν. Χριστοδού-
λου, Ιωάννης Κυριάκου.

Ο Κυριάκος Χ. Πιττάκας, Ανώτερος Τεχνι-
κός, Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, προάγεται
στη θέση Τεχνικού Επιθεωρητή, από τις 15
Νοεμβρίου 2019.

H Συλβάνα Πηλείδου, Γεωλογικός Λει-
τουργός, Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης,
προάγεται στη θέση Ανώτερου Γεωλογικού
Λειτουργού, από την 1η Δεκεμβρίου 2019.

Οι πιο κάτω Τεχνικοί, Τμήμα Γεωλογικής
Επισκόπησης, προάγονται στη θέση Ανώτε-
ρου Τεχνικού, από την 1η Δεκεμβρίου 2019:
Μάρω Πασχάλη, Έλενα Δραμιώτου, Πανα-
γιώτα Ιωάννου.

Η Βασιλική Φραγκάκη, Λειτουργός Κοι-
νωνικής Ενσωμάτωσης, Τμήμα Κοινωνικής
Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, προ-
άγεται στη θέση Ανώτερου Λειτουργού Κοι-
νωνικής Ενσωμάτωσης, από τις 15 Δεκεμ-
βρίου 2019.

Η Μαρία Κλεάνθους-Καλλή, Ανώτερος
Λειτουργός Δημόσιας Διοίκησης και Προ-
σωπικού, προάγεται στη θέση Ανώτερου
Λειτουργού Δημόσιας Διοίκησης και Προ-
σωπικού, αναδρομικά από τις 15 Ιουνίου
2012.

Η Μαρία Γεωργίου, Διοικητικός Λειτουρ-
γός, προάγεται στη θέση Ανώτερου Λει-
τουργού Υπηρεσιών Υγείας, Υπουργείο
Υγείας, από τις 15 Δεκεμβρίου 2019.

Η Αναστασία Ανθούση, Φαρμακοποιός,
προάγεται στη θέση Ανώτερου Λειτουργού
Υπηρεσιών Υγείας, από τις 15 Δεκεμβρίου
2019.

Η Ελένη Αννίβα, Λειτουργός Ελέγχου,
Ελεγκτική Υπηρεσία, προάγεται στη θέση
Λειτουργού Ελέγχου Α, από τις 15 Δεκεμ-
βρίου 2019.

Οι πιο κάτω Ανώτεροι Ασφαλιστικοί Λει-
τουργοί, Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων, προάγονται στη θέση Πρώτου Ασφα-
λιστικού Λειτουργού, από τις 15 Δεκεμβρίου
2019: Μαίρη Κιτέου-Χατζηχάννα, Κυριακή
Σκουφάρη, Μελπομένη Ανδρέου.

Οι πιο κάτω Ανώτεροι Γραμματειακοί Λει-
τουργοί, προάγονται στη θέση Πρώτου
Γραμματειακού Λειτουργού, από την 1η Δε-
κεμβρίου 2019: Μαρία Ζήνωνος, Κωνσταν-
τία Κιμισιή, Νικόλας Νικόλα.

Οι πιο κάτω Τυπογράφοι, 1ης Τάξης, Τυ-
πογραφείο, προάγονται στη θέση Επιθεω-
ρητή, από την 1η lανουαρίου 2020: Παρα-
σκευή Στεφάνου, Ιωάννης Βασιλείου.
ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ

Ο Μιχάλης Πάντης, Ανώτερος Υγειονομι-
κός Μηχανικός, Τμήμα Πολεοδομίας και Οι-
κήσεως, αφυπηρέτησε από την 1η Νοεμ-
βρίου 2019.

Η Σαβούλλα Ορφανίδου, Οικονομικός
Λειτουργός Α΄, Υπουργείο Οικονομικών,
αφυπηρέτησε από τις 5 Δεκεμβρίου 2019.

Ο Γιώργος Λευκάτης, Λογιστικός Λει-
τουργός Α', Υφυπουργείο Τουρισμού, αφυ-
πηρέτησε από την 1η Δεκεμβρίου 2019.

Η Μαρίνα Καμιναρά, Τελώνης, αφυπηρέ-
τησε από τις 20 Δεκεμβρίου 2019. n

Στις ενδοτμηματικές εξετάσεις που έγιναν
στις 27 Νοεμβρίου 2019 για Τελωνειακούς
Λειτουργούς, έχουν επιτύχει οι πιο κάτω λει-
τουργοί, τα ονόματα των οποίων παρατί-

θενται με αλφαβητική σειρά:
1. Μιχαήλ Σαλώμη 15.03.432
2. Νεοκλέους Θεοφάνης 15.03.425

Τμήμα Τελωνείων
Αποτελέσματα Τμηματικών Εξετάσεων 

Μετά τη συνεδρία του Υπουργικού
Συμβουλίου στις 18 Δεκεμβρίου, ο
Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκ-

πρόσωπος κ. Παναγιώτης Σεντώνας δήλωσε
στους δημοσιογράφους ότι «το Υπουργικό
Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Υπουργό Δι-
καιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως να υποβά-
λει πρόταση στο Norwegian Nobel Institute
για το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης προτάσσον-
τας ως υποψήφιο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων».

Αναφερόμενος στο σκεπτικό της απόφα-
σης του Υπουργικού Συμβουλίου, ο κ. Σεν-
τώνας είπε ότι «το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποτελεί ένα
θεσμό σημαντικό σε σχέση με την προ-
άσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και
ως προς τη διασφάλιση της διεθνούς δικαιο-
σύνης και την ευρύτερη συμβολή του ΕΔΑΔ
σε σχέση με την εμπέδωση και προαγωγή
της παγκόσμιας ειρήνης». n

Προτείνουμε ΕΔΑΔ για Νόμπελ Ειρήνης

Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυν-
σης (ΜΙΔ), υπενθυμίζει τους ενδιαφε-
ρόμενους ότι οι ηλεκτρονικές αιτήσεις

για το αναγνωρισμένο βραδινό ελληνόφωνο
Πρόγραμμα Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρή-
σεων ή στη Δημόσια Διοίκηση 2020-2021 θα
πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 16 Ιανουα-
ρίου 2020. Η αίτηση είναι διαθέσιμη στην
ιστοσελίδα του ΜΙΔ: www.mim.ac.cy.

Το ΜΙΔ ενημερώνει επίσης ότι στο πλαί-
σιο της κοινωνικής του ευθύνης προσφέρει
τέσσερις υποτροφίες ύψους €1.000 έκαστη
(δίδακτρα πρώτης ενότητας) στους υποψή-
φιους και υποψήφιες που θα εξασφαλίσουν
την ψηλότερη βαθμολογία στην εξέταση εισ-
δοχής του Προγράμματος. 

Το Πρόγραμμα είναι δομημένο σε πέντε
ενότητες. Αρχίζει την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου
2020 και ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο του

2021. Τα δίδακτρα του Προγράμματος είναι
€3.700 με δυνατότητα φοιτητικής χορηγίας.n

Υποβολή Αιτήσεων για το ελληνόφωνο
Πρόγραμμα ΜΒΑ ή MPA
(Παραχώρηση Υποτροφιών για μερική κάλυψη των διδάκτρων) 

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

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

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

ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΠΑΣΥΔΥ) 
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Aπόψεις και σχόλια
Ένας αλλοπρόσαλλος κόσμος 

H διεθνής πολιτική ορίστηκε σε μεγάλο
βαθμό τα προηγούμενα χρόνια από τους λε-
γόμενους αναθεωρητές της Ιστορίας, από

πρόσωπα κατά βάση
λαϊκιστικά και από
δυνάμεις που υποσχέ-
θηκαν τα πάντα
στους πάντες, χωρίς
μέτρο και χωρίς αί-
σθηση των όποιων
σταθερών του σύγ-
χρονου κόσμου.

Διεκδικώντας τη λαϊκή υποστήριξη και
κατ’ επέκταση την εξουσία, συκοφάντησαν,
λοιδόρησαν, προσέβαλαν με γλώσσα αγο-
ραία τους αντιπάλους τους, υιοθέτησαν θε-
ωρίες συνωμοσίας, αγνόησαν βασικές κατα-
κτήσεις του σύγχρονου πολιτισμού, αμφι-
σβήτησαν την προφανή κλιματική αλλαγή,
και εν τέλει αρνήθηκαν και αυτά ακόμη τα
αποτελέσματα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Φθάσαμε έτσι στην παραδοξότητα να τα
αρνούνται οι νικητές και να τα υπερασπί-
ζονται οι ηττημένοι.

Σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερι-
κής αμφισβητούν τη συμμαχία τους με την
Ευρώπη, επιβάλλουν δασμούς παντού, επα-
ναφέρουν πολιτικές προστατευτισμού, αρ-
νούνται την παγκοσμιοποίηση που οι ίδιες
επέβαλαν έπειτα από προσπάθειες δεκαε-
τιών στον πλανήτη, εγκαταλείπουν μέτωπα
που εκείνες άνοιξαν, δεν εκπληρώνουν τις
υποχρεώσεις που πηγάζουν από τη θέση της
ηγέτιδας δύναμης στον πλανήτη.

Κοινώς δρουν αλλοπρόσαλλα, διαταράσ-
σουν ακόμη και παραδοσιακές σχέσεις και,
το χειρότερο, διαμορφώνουν περιβάλλον γε-
νικευμένης αστάθειας, επιτρέποντας στον
καθένα να νιώθει ή να αισθάνεται ότι μπο-
ρεί να διαδραματίσει ρόλους πάνω από το
μπόι του.

Αυτή την ώρα ο κόσμος διαφεντεύεται
από προσωπικότητες όπως ο Ντόναλντ
Τραμπ, ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Μπόρις Τζόν-
σον, ο Ταγίπ Ερντογάν, ο μετακομμουνιστής
Σι Τζινπίνγκ, ο Βίκτορ Ορμπαν και από άλ-
λους φιλόδοξους, όπως ο Ματέο Σαλβίνι και
η Μαρίν Λεπέν, για να μην αναφερθούμε σε
καθεστώτα και ηγεσίες όπως αυτές της Σα-
ουδικής Αραβίας, του Ιράν και άλλων που
έρχονται να συμπληρώσουν το παζλ ενός
κόσμου αρνητών των αρχών και των κατα-
κτήσεων του σύγχρονου πολιτισμού.

Το δυστύχημα είναι ότι απέναντί τους δεν
υψώνονται φωνές και προσωπικότητες ξε-
χωριστές, ικανές να υπερκεράσουν τα προ-
βληματικά και αρνητικά σήματα και μηνύ-
ματα του αναθεωρητισμού. Παρά στέκονται
πολυδιασπασμένες δυνάμεις και πρόσωπα
πάλι χωρίς μέτρο και δυνατότητες έκφρασης
οικουμενικών μηνυμάτων.

Αν επιχειρήσει κανείς να προσεγγίσει και
να αξιολογήσει τους διεκδικητές του χρί-
σματος των Δημοκρατικών στις ΗΠΑ θα
διαπιστώσει το έλλειμμα και ιδιαιτέρως θα
αντιληφθεί γιατί ο Τραμπ μπορεί να ξανα-
κερδίσει στις εκλογές του 2020.

Δώδεκα υποψήφιοι, ακραίοι οι περισσότε-
ροι, διαγκωνίζονται με επιχειρήματα που δεν
ενοποιούν παρά διχάζουν τον αμερικανικό
λαό, καθώς δεν είναι σε θέση να προσαρμό-
σουν τις ιδεοληπτικές τους προσεγγίσεις σε
εκείνες των δημοκρατικών πολιτών. Η Ελί-
ζαμπεθ Γουόρεν και ο Μπέρνι Σάντερς υπε-
ρασπίζονται, για παράδειγμα, την κατάρ-
γηση του τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης
μην αναγνωρίζοντας ότι κάτι τέτοιο ξεπερνά
τα αμερικανικά ήθη. Η περίπτωση του Κόρμ-
πιν υπήρξε επίσης χαρακτηριστική στη Με-
γάλη Βρετανία. Χωρίς καμία ευελιξία και δυ-
νατότητα, έμεινε προσηλωμένος στις ιδεο-
ληψίες του επιτρέποντας στον Μπόρις
Τζόνσον να τον κερδίσει και να τον αφανί-
σει.

Ο ευρύτερος και άλλοτε ακμαίος κεντρο-
αριστερός χώρος δεν βρίσκει διέξοδο, έχει
πέσει θύμα της προηγούμενης επιτυχίας του,
δεν δύναται να προσαρμοστεί στις νέες συν-
θήκες, ούτε να αναδείξει πολιτικές ικανές να
συγκινήσουν τις κατακερματισμένες κοινω-
νίες. Γιατί απλούστατα περιχαρακώνεται σε
σχήματα του παρελθόντος και συνθλίβεται
σε Συμπληγάδες μεταξύ της λαϊκιστικής Δε-
ξιάς και της ιδεοληπτικής Αριστεράς.

Αντώνης Καρακούσης,
«ΤΟ ΒΗΜΑ», 29.12.2019

l Θεός φυλάξοι.
 

?

Η Ελλάδα μπροστά στη θύελλα
Ο φόνος του Ιρανού στρατηγού Κασέμ

Σουλεϊμανί από πύραυλο των ΗΠΑ στη Βα-
γδάτη αναμένεται να προκαλέσει σκληρή
αντίποινα από την Τεχεράνη και κλιμάκωση
της βίας στην ήδη ασταθή Μέση Ανατολή,
ίσως όμως και παραπέρα. Ουδείς γνωρίζει

εάν η αμερικανική
επίθεση εναντίον του
εμβληματικού εγκε-
φάλου της ιρανικής
στρατηγικής στην πε-
ριοχή θα οδηγήσει σε
ολοκληρωτικό πό-
λεμο – αυτό εξαρτά-
ται από τον βαθμό

που η ηγεσία στην Τεχεράνη έχει επίγνωση
των ορίων της στρατιωτικής ισχύος της.
Ομως, είναι πιθανότατο ότι οργανώσεις που
λειτουργούσαν υπό την καθοδήγηση του
Σουλεϊμανί να ξεσπάσουν σε βίαιες εκδηλώ-
σεις, όχι μόνο εναντίον αμερικανικών και 
ισραηλινών στόχων αλλά και εναντίον σου-
νιτών μουσουλμάνων, τροφοδοτώντας 
περαιτέρω τη σύγκρουση μεταξύ σιιτών και
σουνιτών, που εδώ και χρόνια διεξάγεται
μέσω αντιπροσώπων στο Ιράκ, στον Λίβανο,
στη Συρία, στην Υεμένη και αλλού. Το ίδιο
το Ιράν ίσως να περιμένει την κατάλληλη
στιγμή για να πλήξει τις ΗΠΑ, το Ισραήλ,
ίσως και τον μεγάλο αντίπαλό του στον μου-
σουλμανικό κόσμο, τη Σαουδική Αραβία.
Από την πιθανή εξαγωγή βίας έως την 
αύξηση της τιμής του πετρελαίου και τις
αναταράξεις στις αγορές, τα κύματα της
αστάθειας θα φθάσουν και στη δική μας
χώρα.

Ηδη, η στρατηγικής σημασίας συμφωνία
της Ελλάδας με το Ισραήλ και την Κύπρο για
την κατασκευή του υποθαλάσσιου αγωγού
αερίου EastMed, η βελτίωση των ελληνοα-
μερικανικών σχέσεων και η επιθετικότητα
της Τουρκίας ανάγκαζαν τη χώρα μας να 
ξεκαθαρίσει τη θέση της όσον αφορά συγ-
κρούσεις στις οποίες τηρούσε ουδέτερη
στάση. Η συμφωνία μεταξύ Αγκυρας και 
Τρίπολης για τις ΑΟΖ Τουρκίας και Λιβύης
(με την οποία αποκλείουν την Ελλάδα)
ανάγκασε την Αθήνα να δραστηριοποιηθεί
διπλωματικά σε μια διένεξη από την οποία
απείχε. Ετσι, η Ελλάδα πήρε θέση υπέρ του
στρατηγού Χαφτάρ, ο οποίος ελέγχει το 
μεγαλύτερο κομμάτι της Λιβύης και επιχει-
ρεί να καταλάβει και την πρωτεύουσα. 
Η απόφαση της Τουρκίας να στείλει στρα-
τιωτική δύναμη και οπλισμό στη Λιβύη, 
υπέρ της κυβέρνησης στην Τρίπολη και
εναντίον του Χαφτάρ, θα κλιμακώσει την 
ένταση μεταξύ Αθηνών και Αγκυρας. Επίσης,
η Ελλάδα και η Κύπρος θα πρέπει να βρί-
σκονται στο πλευρό των ΗΠΑ και του 

Ισραήλ – παρέχοντας τουλάχιστον στήριξη
και διευκολύνσεις, εγκαταλείποντας την 
ουδετερότητα προηγούμενων χρόνων. Η
σχέση με τη Ρωσία, επίσης, απαιτεί λεπτές κι-
νήσεις.

Οσο περιπλέκονται τα πράγματα, ίσως
αφυπνιστεί το εγχώριο «αντιιμπεριαλιστικό»
μέτωπο, το οποίο βρισκόταν σε αγρανά-
παυση επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ. Οσο και
αν τέτοιες ομάδες αποτελούν ενδημικό είδος
στη χώρα μας, οι περιφερειακές και διεθνείς
εντάσεις θα προσδώσουν νέα υπόσταση στις
«συμβολικές» επιθέσεις τους σε συμμαχικούς
στόχους. Ομως, η Ελλάδα σήμερα δεν έχει
την πολυτέλεια να «εξάγει» εικόνες αστά-
θειας: είναι ήδη δύσκολη η προσπάθεια να
διατηρήσουμε καλές σχέσεις με τις ΗΠΑ και
το Ισραήλ, να διαχειριστούμε τα μέτωπα που
ανοίγει η Τουρκία, να αποφύγουμε ρήξη με
το Ιράν και με τις οργανώσεις που αυτό στη-
ρίζει. Εάν η αστάθεια εκτός Ελλάδος φαίνε-
ται να επηρεάζει και το εσωτερικό, όχι μόνο
δεν θα υλοποιηθούν πιθανές επενδύσεις,
αλλά και ο τουρισμός θα υποστεί ζημία. Επι-
πλέον, κλιμάκωση των διενέξεων στην πε-
ριοχή θα προκαλέσει νέα κύματα μετανά-
στευσης προς την Ελλάδα και την υπόλοιπη
Ε.Ε.· αυτά, με τη σειρά τους, θα απειλήσουν
τις ήδη εύθραυστες κοινωνικές και πολιτικές
ισορροπίες σε πολλές χώρες-μέλη και μεταξύ
χωρών-μελών.

Η Ελλάδα έχει ανάγκη από σταθερότητα
εντός και εκτός συνόρων για να μπορέσει να
βελτιώσει τη δημόσια διοίκηση και το εκπαι-
δευτικό σύστημα, για να κερδίσει το χαμένο
έδαφος δεκαετιών. Σήμερα, βρισκόμαστε σε
μια τρικυμία που ούτε προκαλέσαμε ούτε
μπορούμε να επηρεάσουμε, αλλά που θα
υποστούμε τις συνέπειές της. Ο σημαντικό-
τερος σύμμαχός μας θα πρωταγωνιστεί στην
ένταση, ενώ η Ε.Ε. δεν είναι σε θέση να προ-
στατεύσει εμάς ή οποιοδήποτε άλλο μέλος
της. Αυτό που μπορούμε –και οφείλουμε– να
κάνουμε, είναι να διαχειριστούμε τις δυσκο-
λίες, τις χρόνιες αλλά και τις νέες. Στο εξω-
τερικό, η χώρα μας να έχει σαφείς στόχους
και να είναι αξιόπιστος σύμμαχος· στο εσω-
τερικό, να είμαστε σοβαροί και ενωμένοι,
ώστε να κρατηθούμε όρθιοι μέσα στους
απρόβλεπτους ανέμους.

Νίκος Κωνσταντάρας,
«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», 05.01.2020

l Όλα δύσκολα για την Ελλάδα.

ΟΔείκτης Τιμών Καταναλωτή τον
Δεκέμβριο 2019 μειώθηκε κατά 0,17
μονάδες και έφτασε στις 101,43 μο-

νάδες σε σύγκριση με 101,60 μονάδες τον
Νοέμβριο 2019. Σε σχέση με τον Δεκέμβριο
του 2018 ο ΔΤΚ αυξήθηκε κατά 0,7%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου
2019, ο ΔΤΚ σημείωσε αύξηση 0,3% σε σύγ-
κριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 

Η μεγαλύτερη θετική μεταβολή στις οικο-
νομικές κατηγορίες συγκριτικά με τον Δε-
κέμβριο του 2018 καταγράφηκε στα Γεωρ-
γικά Προϊόντα 4,2%, ενώ αρνητική μεταβολή

παρουσίασε ο  Ηλεκτρισμός με ποσοστό -
4,5%. Επιπλέον, σε σχέση με τον προηγού-
μενο μήνα τη μεγαλύτερη μεταβολή  παρου-
σίασε ο Ηλεκτρισμός με ποσοστό -1,5%. 
Ανάλυση ποσοστιαίων μεταβολών

Συγκριτικά με τον Δεκέμβριο του 2018, οι
κατηγορίες Επικοινωνίες και Τρόφιμα και μη
Αλκοολούχα Ποτά παρουσίασαν τη μεγαλύ-
τερη μεταβολή με ποσοστά 2,6% και 1,8%
αντίστοιχα. 

Σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2019, η με-
γαλύτερη μεταβολή παρατηρήθηκε στην κα-
τηγορία Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός

και Υγραέριο (-0,5%). 
Για την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου

2019 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή
περίοδο, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρου-
σιάστηκαν στις κατηγορίες Στέγαση,
Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (3,6%)
και Μεταφορές (-3%). 
Ανάλυση επιπτώσεων σε μονάδες

Τη μεγαλύτερη επίδραση στη μεταβολή
του ΔΤΚ του Δεκεμβρίου 2019 σε σχέση με
τον Δεκέμβριο του 2018 είχε η κατηγορία
Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (0,34). 

Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή

του ΔΤΚ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα
είχε η κατηγορία Στέγαση, Ύδρευση, Ηλε-
κτρισμός και Υγραέριο (-0,06).

Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή
του ΔΤΚ του Δεκεμβρίου 2019 σε σύγκριση
με το δείκτη του Δεκεμβρίου 2018 είχαν τα
φρέσκα λαχανικά (0,27). 

Τέλος, το ηλεκτρικό ρεύμα (-0,06) είχε 
την μεγαλύτερη επίδραση στη μεταβολή του
ΔΤΚ του Δεκεμβρίου 2019 σε σχέση με 
τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου
μήνα. n

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή το Δεκέμβριο
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Παρουσιάζουμε πιο κάτω τα γούρια σε μορφή κο-
σμήματος, που όχι μόνο θα χαρίσουν κομψό στιλ
στον κάτοχό τους αλλά και την απαραίτητη τύχη που

χρειάζεται για να ξεκινήσει η νέα χρονιά! Πάρε το για σένα,
ή δώρισε το στους αγαπημένους σου κι ευχήσου μία τυχερή
νέα χρονιά! 
Καραϊσκάκειο Ίδρυμα

Φέτος φόρεσε για
γούρι, το βραχιόλι
«Ρόδι Ζωής» του Κα-
ρασκάκειου Ιδρύμα-
τος,  για πολλά παι-
δικά χαμόγελα,
που  είναι φτιαγμένο
από τον Χρύσανθο
Τζιαπούρα με αιματίτη. Το ρόδι είναι σύμβολο γονιμότητας,
αφθονιας, ζωής και καλοτυχίας. Ένα όμορφο βραχιόλι πο χα-
ρίζει αγάπη και ευεξία. 

Τιµή: €10. Διαθέσιμο από το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα και σε
διάφορα σημεία πώλησης σε όλες τις πόλεις. Για πληροφο-
ρίες: 22210858 και στο info@karaiskakio.org.cy.
Το γούρι του Σοφία για τα Παιδιά

Με την απεικόνιση του 20 και γραμμένη τη λέξη ‘Ζω’, το
γούρι του Ιδρύματος Σοφία για τα Παιδιά είναι μια δημιουρ-
γία του Κωνσταντίνου Κυριάκου από ασήμι 925. Με την

απεικόνιση του 20, τη
δήλωση «ΖΩ» και το
γνωστό, γεμάτο θετι-
κότητα και υπόσχεση,
emoticon, το γούρι
του Σοφία για τα Παι-
διά είναι φέτος συμβο-
λικά το μετάλλιο για
όσους βοήθησαν και
συνεχίζουν να στηρί-
ζουν το Σοφία για τα
Παιδιά, ενώ παράλ-
ληλα είναι η ελπίδα-

υπόσχεση για όσα παιδιά δεν έχουν δεδομένο το ότι για μια
χρονιά ακόμα θα μπορούν να κλείνουν το μάτι στη ζωή με
αξιοπρέπεια. Διαθέσιμο σε μαύρο ή κόκκινο λουράκι. 

(70000787) Πωλείται στην τιμή των €20. Όλα τα καθαρά
έσοδα στηρίζουν το έργο του Σοφία για τα Παιδιά στην
Κένυα και στην Κύπρο.  Βρείτε το στο Μικρομάγαζο του

Σοφία για τα Παιδιά στο e Mall of Cyprus, στο οίκημα του
οργανισμού στην Άννης Κομνηνής 31 στη Λευκωσία και σε
άλλους επιλεγμένους χώρους. Παγκύπρια αποστολή με Akis
Express με επιπλέον χρέωση €2.50.
Αντικαρκινικός Συνδέσμος Κύπρου 

Κάθε αγορά ενός βραχιολιού του Αντικαρκινικού Συνδέ-
σμου Κύπρου με μότο ‘wearthelove’ βοηθά στην ενίσχυση
των δωρεάν υπηρε-
σιών Ανακουφιστικής
Φροντίδας. Κάθε μέρα
είναι μια νέα αρχή, ένα
ταξίδι γεμάτο ελπίδα
και αισιοδοξία... Με
εισφορά €20 μπορείτε
να βοηθήσετε στην
ενίσχυση των δωρεάν
υπηρεσιών Ανακουφιστικής Φροντίδας του Αντικαρκινικού
Συνδέσμου Κύπρου προς τους συνανθρώπους μας με εμπει-
ρία καρκίνου και τις οικογένειές τους. Το βραχιολάκι είναι
κατασκευασμένο με ασήμι 925° και είναι διαθέσιμο σε κόκ-
κινο και μαύρο λουράκι. Το γούρι διατίθεται σε όλα τα κατά
τόπους γραφεία του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου.

Περισσότερες πληροφορίες και παραγγελίες στα τηλέ-
φωνα 22446222 (Λευκωσία), 25372990 (Λεμεσός), 24654921
(Λάρνακα), 26947923 (Πάφος), 23731110 (Αμμόχωστος).
Europa Donna Κύπρου

Κυκλοφόρησε το συλ-
λεκτικό Γούρι της Europa
Donna Κύπρου για το
2020 στην τιμή των 15
ευρώ! Διαθέσιμο σε ΟΛΑ
τα Σπίτια της Europa
Donna Κύπρου. Για πλη-
ροφορίες και παραγγελίες
επισκεφθείτε την ιστοσε-
λίδα μας www.europa-
donna.com.cy στα προ-
ϊόντα ή τηλεφωνήστε στο
22490849. Με επιπλέον
2.50ευρώ μπορεί να απο-

σταλεί με ACS couriers στο χώρο σας.
Παγκύπριος Αντιλευχαιμικός Σύνδεσμος “ΖΩΗ” 

Ο φιλανθρωπικός Παγκύπριος Αντιλευχαιμικός Σύνδε-
σμος “ΖΩΗ” σε μία προσπάθεια συμπαράστασης και παρο-

χής βοήθειας των παι-
διών και ενηλίκων που
πάσχουν από λευχαι-
μία και άλλες αιματο-
λογικές ασθένειες,
διαθέτει προς πώληση
ασημένια (925) #ΓΟΥ-
ΡΙΑ του 2020#, προς
€10 το ένα, με χειρο-
ποίητο μακραμέ, σε 2 χρωματισμούς μαύρο και κόκκινο.Θα
πωλούνται με την καρτούλα του Συνδέσμου, μέσα σε διά-
φανη συσκευασία . Όποιοι επιθυμούν να τα κάνουν δώρα,
θα δίνεται και πουγκί με κάθε γούρι.

Πληροφορίες 22342080.
Ένα όνειρο, μία Ευχή

Φόρεσε στο χέρι σου το Γούρι 2020, του Συνδέσμου «Ένα
Όνειρο μια Ευχή».
Ονειρέψου… και το
πεφταστέρι ας εκπλη-
ρώσει τις δικές σου
ευχές και προσδοκίες
στη νέα χρονιά και
μαζί τις ευχές και τα
όνειρα των παιδιών

που μάχονται κατά του καρκίνου. Σχέδιο Χρύσανθου Τζια-
πούρα. Τιμή: €15. Πληροφορίες: 22311277.
ΠΑΣΥΚΑΦ

Φορέστε πε-
ρήφανα το
‘Μαζί στη ζωή’.
Στο χέρι ή στο
λαιμό και στη-
ρίξτε τον ΠΑ-
ΣΥΚΑΦ! Το
βραχιολάκι και
το κολιέ ‘Μαζί
στη ζωή’ είναι
φτιαγμένα από
ασήμι 925 και
θα τα βρείτε με
κορδόνι σε διά-
φορα χρώματα. Το βραχιολάκι διατίθεται στην τιμή των €15
και το κολιέ των €20.  Για παραγγελίες επικοινωνήστε με τον
ΠΑΣΥΚΑΦ στο 77771986. n 

Όμορφα γούρια του 2020

Ονέος χρόνος μπορεί να θεωρηθεί
χρυσή ευκαιρία για να βάλετε νέους
στόχους.

Δείτε παρακάτω μερικές για τους στό-
χους της νέας χρονιάς

Γίνε πιο οργανωμένη
Αν θέλεις να καταφέρεις κάτι, τότε πρέπει

να έχεις πρόγραμμα. Αυτό σημαίνει πως πρέ-
πει να έχεις deadlines. Για να τα καταφέρεις
μπορείς να χρησιμοποιήσεις μία ατζέντα.

Ξεκίνα με ένα μηνιαίο πλάνο. Σημείωνε τις
σημαντικές ημερομηνίες και τις προθεσμίες.

Αν θες παραπάνω βοήθεια ωστόσο πάρε
μία ατζέντα που σε βοηθάει ώρα με την ώρα
να οργανώνεις το πρόγραμμά σου.

Ταξίδεψε περισσότερο
Αυτό που πρέπει να κάνεις του χρόνου

είναι να δεις λίγο περισσότερο τον κόσμο
εκεί έξω. Δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις μα-
κριά, σημασία έχει να βρίσκεις μέρη που θα
σου κόβουν την ανάσα. Με το να ταξιδεύεις
δεν διευρύνεις μόνο τους ορίζοντές σου,
αλλά χαλαρώνεις και βλέπεις περισσότερα
από όσα είχες φανταστεί. Μήπως να ξεκινή-

σεις από αυτό το Σαββατοκύριακο;
Κάνε τις αδυναμίες σου τα δυνατά σου

σημεία
Αυτή τη χρονιά σίγουρα αναγνώρισες με-

ρικές από τις αδυναμίες σου. Αυτές θα πρέπει
να κάνεις τα δυνατά σου σημεία την επόμενη
χρονιά.

Μπορείς να κάνεις μία λίστα. Αυτό θα σε
βοηθήσει να ανατρέχεις εκεί κάθε φορά που
θα νιώθεις ότι τα παρατάς.

Έχε ως στόχο σου την αποταμίευση
Ήρθε επιτέλους η ώρα για οικονομία. Είτε

μιλάμε για διακοπές, είτε για μία επώνυμη
τσάντα ή για κάποιο δάνειο. Μείνε μέσα στο
budget. Θα εκπλαγείς όταν δεις τι μπορείς

να κάνεις μέσα σε λίγους μήνες.
Ακολούθησε τα όνειρά σου
Όποιο κι αν είναι το όνειρό σου, τώρα

ήρθε η ώρα να το ακολουθήσεις. Είτε είναι
μία δουλειά, είτε μία καινούργια τέχνη, είτε
κάποια παράσταση. Ακολούθησέ το και να
είσαι καλή σε αυτό.

Μην είσαι πολύ άνετη, πίεσε τον εαυτό
σου και δες ακριβώς τι είναι αυτό που θέλεις.

Πήγαινε γυμναστήριο
Μπορεί να πηγαίνεις ήδη, γιατί όμως να

μην κάνεις το κάτι παραπάνω αυτήν την πε-
ρίοδο και να πηγαίνεις λίγο πιο συχνά; Ακο-
λούθησε το πρόγραμμα γυμναστικής σου και
κάνε πραγματικότητα το σώμα που ονει-
ρεύεσαι. Δώσε στον εαυτό σου την αγάπη
που χρειάζεται.

Διάβασε περισσότερο
Σε βοηθάει να αναπτυχθείς ως άνθρωπος,

γι’ αυτό διάβασε περισσότερο. Διάβασε γε-
νικά. Μην κολλάς στο είδος. Διάβασε βιο-
γραφίες, ιστορικά μυθιστορήματα, περιοδικά
που αφορούν την επιστήμη.

Μείνε αποσυνδεδεμένη από το διαδίκτυο

Είναι πολύ σημαντικό να μένεις αποσυν-
δεδεμένη συχνά. Αποσύνδεσε το WiFi αν
χρειαστεί. Κάνε αποτοξίνωση μετά τη δου-
λειά, ένα απόγευμα και καμιά φορά και τα
Σαββατοκύριακα.

Δημιούργησε μία αλυσίδα
Δημιούργησε μία αλυσίδα για τον εαυτό

σου ώστε να βεβαιωθείς πως καταφέρνεις
ό,τι και να βάλεις στο μυαλό σου. Υπάρχει
μία διάσημη μέθοδος που λέει να κάνεις κάτι
μικρό κάθε μέρα για 30 λεπτά. Πίστεψέ με,
θα δεις μεγάλη βελτίωση.

Να έχεις αυτοπεποίθηση
Η αυτοπεποίθηση είναι σιωπηλή. Οι ανα-

σφάλειες φωνάζουν. Τουλάχιστον έτσι λένε.
Μάθε να κάνεις πράγματα με τον δικό σου
μοναδικό τρόπο και να είσαι ευγνώμων για
τις αποφάσεις σου.

Πίεσε τον εαυτό σου να κάνεις κάτι που σε
τρομάζει. Αυτό θα σε βοηθήσει να έχεις πε-
ρισσότερη αυτοπεποίθηση. Όσο περισσό-
τερο βγαίνεις από το comfort zone τόσο κα-
λύτερα. n 
Πηγή: https://www.govastileto.gr/

2020 - Νέα Χρονιά, Νέοι Στόχοι
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Τα γεγονότα
Ο εφεσίβλητος ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ως αιτητής,

με την προσφυγή του επιζητούσε την ακύ-
ρωση απόφασης του Οργανισμού, με την
οποία απορρίφθηκε αίτημα του για τοποθέ-
τηση σε βαθμίδα που να αντιστοιχεί με τη μι-
σθοδοσία του κατά το χρόνο αφυπηρέτησης
του από τη δημόσια υπηρεσία. Επίσης ο εφε-
σίβλητος είχε προσβάλει ως παράνομη την
παράλειψη του Οργανισμού να προβεί στην
τοποθέτηση αυτή.

Ο εφεσίβλητος, πριν το διορισμό στη μό-
νιμη θέση στον Οργανισμό, υπηρετούσε στη
δημόσια υπηρεσία, στη θέση Πρώτου Διοι-
κητικού Λειτουργού, Κλίμακα Α14 συν 2 στο
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπι-
κού. Στη δε θέση Διευθυντή του Οργανι-
σμού, κλίμακα 15 διορίστηκε από 1.11.2007.
Ενόψει ακριβώς του διορισμού του υπέβαλε
αίτηση για αφυπηρέτηση από 1.11.2007 δυ-
νάμει του άρθρ.53(1)(στ) των περί Δημοσίας
Υπηρεσίας Νόμων 1990-2006.

Στις 28.11.2013 το πρωτόδικο Δικαστήριο
αποδέχτηκε την προσφυγή ακυρώνοντας
την προσβαλλόμενη απόφαση και διατάσ-
σοντας ότι παραλείφθηκε να εκτελεστεί.
Ενάντια στην εν λόγω απόφαση καταχωρί-
στηκε η παρούσα έφεση.

Νομικοί ισχυρισμοί
Με τον 1ο λόγο έφεσης αμφισβητήθηκε η

απόρριψη εκ μέρους του πρωτόδικου Δικα-
στηρίου της προδικαστικής ένστασης που
είχε προβάλει η πλευρά του
Οργανισμού περί μη ύπαρξης
εννόμου συμφέροντος του
εφεσίβλητου να προσβάλει
την επίδικη πράξη καθότι
σύμφωνα με την πρωτόδικη
κρίση, η αποδοχή του δεν
ήταν ποτέ ανεπιφύλακτη.

Το ίδιο θέμα υπήρξε αντι-
κείμενο και του 2ου λόγου έφε-
σης, αφού σύμφωνα με την πλευρά του εφε-
σείοντος το πρωτόδικο Δικαστήριο εσφαλ-
μένα έκρινε ότι ο εφεσίβλητος δεν θα
μπορούσε ευλόγως να θεωρηθεί ότι στερεί-
ται εννόμου συμφέροντος να προσβάλει
εκτελεστή διοικητική πράξη, η οποία εκδό-
θηκε κατόπιν εξέτασης νέων στοιχείων.

Με τον 3ο λόγο έφεσης ο Οργανισμός
προσέβαλε ως εσφαλμένη τη διαπίστωση
του πρωτόδικου Δικαστηρίου ότι υπάρχει

παραβίαση των προνοιών του άρθρου 3 του
περί Απολαβών των Κρατικών Υπαλλήλων
Νόμου, Ν.223(Ι)/2004.

Η απόφαση του δικαστηρίου
Το εφετείο απορρίπτοντας την έφεση τό-

νισε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
(α). ΄Εχουμε εξετάσει ενδελεχώς τη θεώ-

ρηση και τα επιχειρήματα των διαδίκων και
ιδιαιτέρως της πλευράς του Οργανισμού, ο
οποίος βεβαίως έχοντας εγείρει την έφεση
έχει και το βάρος να πείσει περί του εσφαλ-
μένου της πρωτόδικης κρίσης ώστε να χωρεί
επέμβαση του Εφετείου.

(β). Η πλευρά του Οργανισμού έχει τονί-
σει ότι εσφαλμένα δεν λήφθηκε επαρκώς
υπόψη ότι ο εφεσίβλητος αφού είχε λάβει
γνώση των όρων υπηρεσίας, αποδέχτηκε τη
θέση χωρίς καμιά επιφύλαξη. Αναφέρθηκε
ακόμη ότι ο εφεσίβλητος κατά το διορισμό
του μετά την επανεξέταση γνώριζε σε ποία
βαθμίδα στην Α15 είχε τοποθετηθεί.

(γ). Είναι γεγονός ότι η υπόθεση έχει κά-
ποιες ιδιομορφίες στα περιστατικά της που
δεν πρέπει να οδηγήσουν σε απομονωτική
απόδοση αξίας μόνο στις πράξεις αποδοχής,
οι οποίες στη φυσιολογική πορεία των πραγ-
μάτων, θα ισοδυναμούσαν με αποστέρηση
εννόμου συμφέροντος προσβολής της πρά-
ξης.

Σκόπιμο είναι να δούμε πώς ακριβώς αν-
τιμετωπίστηκε το θέμα πρωτοδίκως στη
βάση κυρίως της σημασίας των προφορικών
οχλήσεων του εφεσίβλητου αλλά και των νο-
μικών γνωματεύσεων που επιδιώχθησαν από
τον Οργανισμό και δόθηκαν για το ως άνω
θέμα. Παραθέτουμε το σχετικό απόσπασμα
από την πρωτόδικη απόφαση.

«Από τα όσα έχουν τεθεί ενώπιον του Δι-
καστηρίου προκύπτει πως η διαμαρτυρία του
αιτητή ήταν αρχικά προφορική. Η δικηγόρος
του αιτητή παραπέμπει σε επιστολή του Προ-
έδρου των καθ’ ων η αίτηση ημερ. 8.8.2011
προς τους νομικούς συμβούλους τους με την

οποία ζητείτο γνωμάτευση για
το επίδικο θέμα και στην
οποία καταγραφόταν πως ο
αιτητής «με το διορισμό του,
με προφορικές αναφορές κατ’
αρχήν και στη συνέχεια με
επιστολή του ημερομηνίας 3
Μαρτίου 2008 . υπέβαλε αί-
τημα όπως τοποθετηθεί σε ση-
μείο της κλίμακας της θέσης

στην οποία διορίστηκε που να αντιστοιχεί με
τη μισθοδοσία που έπαιρνε όταν αφυπηρέ-
τησε από τη δημόσια υπηρεσία και ζήτησε
όπως το θέμα τεθεί ενώπιον του Συμβου-
λίου.».

Η αρχική γνωμάτευση των νομικών συμ-
βούλων των καθ’ ων η αίτηση ήταν υπέρ της
έγκρισης του αιτήματος στη βάση των προ-
νοιών των άρθρων 2 και 3 του περί Απολα-
βών των Κρατικών Υπαλλήλων Νόμου του

2004 (Ν. 223(Ι)/2004).
Οι καθ’ ων η αίτηση δεν σχολιάζουν την πιο

πάνω επιστολή. Δέχομαι τη θέση της δικηγό-
ρου του αιτητή πως η αποδοχή του διορισμού
του, όπως προκύπτει από τα ενώπιον του Δι-
καστηρίου τεθέντα, δεν ήταν ποτέ ανεπιφύ-
λακτη. Εξάλλου, προσβαλλόμενη είναι η από-
φαση τής 29.2.2012 απορρίπτουσα το αίτημα
και η προσφυγή είναι εντός
των, κατόπιν αυτής, 75 ημερών
που ασκήθηκε. Δεν θα μπο-
ρούσε ευλόγως να θεωρηθεί
πως ο αιτητής στερείται εννό-
μου συμφέροντος να προσβά-
λει εκτελεστή διοικητική
πράξη η οποία εκδόθηκε κατό-
πιν εξέτασης νέων στοιχείων,
όπως οι ίδιοι οι καθ’ ων η αί-
τηση καταγράφουν στην προ-
σβαλλόμενη απόφαση, ως κα-
τάληξη της διερεύνησης του
αιτήματος αποτελούσα την τε-
λική διοικητική τοποθέτηση
επί των διαμαρτυριών του. Η
προδικαστική ένσταση δεν ευ-
σταθεί και ως εκ τούτου απορ-
ρίπτεται».

Είναι ορθό αυτό που παρατηρεί η ευπαί-
δευτη συνήγορος του εφεσίβλητου πως δη-
λαδή το θέμα της μισθολογικής τοποθέτη-
σης εν προκειμένω είναι διαφορετικό από το
θέμα του διορισμού. Δεν προκύπτει εξάλλου
πως ο εφεσίβλητος γνώριζε ότι θα τοποθε-
τείτο στην αρχική βαθμίδα της κλίμακας
Α15. Αυτό που αναμφίβολα γνώριζε ήταν ο
διορισμός στη θέση διευθυντή με κλίμακα
Α15 και όχι τη τοποθέτηση του σε συγκε-
κριμένη βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας
της εν λόγω θέσης που είχε ως αποτέλεσμα
να λαμβάνει ουσιωδώς χαμηλότερα του μι-
σθού που λάμβανε στη θέση που αφυπηρέ-
τησε με την ειδική ρύθμιση του
άρθρ.53(1)(στ) ανωτέρω, δηλαδή την αφυ-
πηρέτηση με σκοπό το συγκεκριμένο διορι-
σμό.

Η θεώρηση αυτή συμβαδίζει και με την
κρίση του πρωτόδικου Δικαστηρίου πως
μόλις αντιλήφθηκε τη μισθολογική διαφορά
με την προηγούμενη θέση διαμαρτυρήθηκε
αρχικά προφορικώς και μετά γραπτώς. Η
διαμαρτυρία του αυτή φαίνεται να τεκμη-
ριώνεται και από την ως άνω επιστολή του
Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος ζητώντας
νομική γνωμάτευση ανέφερε πως υπήρξαν
προφορικές αναφορές καταρχάς και μετά
γραπτές.

(δ). Με βάση τα πιο πάνω θεωρούμε πως η
πρωτόδικη κρίση υπήρξε ορθή και πλήρως
αιτιολογημένη. Προσθέτως δεν ευσταθεί
πως η κατάσταση διαφοροποιείται επειδή ο
εφεσίβλητος αποδέχτηκε τον εκ νέου διορι-
σμό μετά την ακύρωση του πρώτου από το
Ανώτατο Δικαστήριο χωρίς να επιφυλάξει τα

δικαιώματα του, ενώ τότε γνώριζε σε ποία
βαθμίδα είχε τοποθετηθεί. Ο εφεσίβλητος
είχε ήδη μετουσιώσει την αρχική του δια-
μαρτυρία σε γραπτή επιστολή ημερ.
3.3.2008. Φανερό ήταν ότι το αίτημα του εκ-
κρεμούσε και αυτό επιβεβαιώνεται και με τις
μετέπειτα ενέργειες του Οργανισμού. Εξάλ-
λου ο διορισμός ήταν αναδρομικός και το

όλο ιστορικό που περιλάμ-
βανε και το αίτημα παρέμεινε
ενεργό με αποτέλεσμα την
τελική κρίση στις 29.2.2012.

Αυτό μας οδηγεί στο 2ο

λόγο έφεσης για το οποίο βε-
βαίως σημαντική υπήρξε η
αναφορά του πρωτόδικου Δι-
καστηρίου πως «εξάλλου,
προσβαλλόμενη είναι η από-
φαση της 29.2.2012 η απορρί-
πτουσα το αίτημα και κατ’
ακολουθία η προσφυγή
ασκήθηκε είναι εντός των 75
ημερών που ασκήθηκε».

(ε). Η ίδια η προσβαλλό-
μενη πράξη αναιρεί τη σημα-
σία των όποιων επιχειρημά-
των του Οργανισμού, αφού

σύμφωνα με το περιεχόμενο της: «Ο Πρό-
εδρος ενημέρωσε το Συμβούλιο ότι οι νομικοί
σύμβουλοι επανεξέτασαν το θέμα και ενόψει
νέων στοιχείων που προέκυψαν συνέστησαν
απόρριψη του αιτήματος».

Η επίκληση νέων στοιχείων έγινε από τον
ίδιο τον Οργανισμό ο οποίος μάλιστα επικα-
λείται (νέα και προφορική) γνωμάτευση των
νομικών του συμβούλων - γνωμάτευση μά-
λιστα διαφορετική από την προηγούμενη
γραπτή που σύστηνε την έγκριση του αιτή-
ματος. - Είναι λοιπόν τουλάχιστον αντινο-
μικό ο Οργανισμός να επικαλείται έλλειψη
εννόμου συμφέροντος του εφεσίβλητου.

Είναι συνεπώς η κατάληξη μας πως ομοίως
το πρωτόδικο Δικαστήριο υπήρξε απόλυτα
ορθό στη θεώρηση του. Συνακόλουθα των
πιο πάνω, οι λόγοι έφεσης 1 και 2 απορρί-
πτονται.

(στ). Δεν έχει εμφιλοχωρήσει λάθος ερμη-
νεία ή εσφαλμένη αντίληψη των πραγμάτων
από το πρωτόδικο Δικαστήριο. Αντιθέτως,
η κρίση του συμβαδίζει με τη γραμματική
αλλά και την τελεολογική ερμηνεία των άρ-
θρων 2 και 3 του Νόμου. Ο όρος «κρατική
υπηρεσία» εν προκειμένω πέραν από τον όρο
«δημόσια υπηρεσία» καλύπτει και τις θέσεις
του ευρύτερου δημόσιου τομέα, για τις
οποίες γίνεται πρόνοια στους σχετικούς Νό-
μους περί Προϋπολογισμού.

Η διατύπωση των άρθρων 2 και 3 ορθά ερ-
μηνεύεται ότι καλύπτει περίπτωση δημοσίου
υπαλλήλου που διορίζεται σε Οργανισμό
Δημοσίου Δικαίου.  Συνεπώς και ο 3ος λόγος
έφεσης απορρίπτεται. n

Αναθεωρητική Έφεση  Αρ. 3/2014

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ,
Εφεσείων

v.
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ,                                                                                      

Εφεσίβλητος

3 Δεκεμβρίου, 2019

Το θέμα της μισθο-
λογικής τοποθέτη-
σης είναι διαφορε-
τικό από το θέμα
του διορισμού.

Ο όρος «κρατική
υπηρεσία» πέραν
από τον όρο «δημό-
σια υπηρεσία» κα-
λύπτει και τις θέ-
σεις του ευρύτερου
δημόσιου τομέα,
για τις οποίες γίνε-
ται πρόνοια στους
σχετικούς Νόμους
περί Προϋπολογι-
σμού.

Eτοιμάζει Γλαύκος Xατζηπέτρου

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ
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«Εληά Λυθροδόντα» 1919-2019 - 100 χρόνια ζωής, δράσης και προσφοράς

Οφίλος δημοσιογράφος Παύλος Κ.
Παύλου, με τον οποίο είχα τη χαρά
να συνεργαστώ στο ΡΙΚ και όχι

μόνο, είχε την καλοσύνη να μου προσφέρει
το πρόσφατα εκδοθέν βιβλίο/λεύκωμα για
τα 100χρονα (1919-2019) του σωματείου
«Εληά» του χωριού του, του Λυθροδόντα. Ο
Παύλου είναι επιμελητής και συντονιστής
της έκδοσης και είχε επίσης συμβολή στη
συγγραφή κειμένων. Μαζί με τις ευχαριστίες
μου για την προσφορά του βιβλίου, αισθά-
νομαι την ανάγκη στο πλαίσιο των ενδιαφε-
ρόντων μου να προσφέρω υπό τύπο αντίδω-
ρου παρουσίαση του βιβλίου, αλλά και γενι-
κότερα κάποιες σκέψεις, παρατηρήσεις και
κρίσεις που μου γεννήθηκαν από τη μελέτη
της πραγματικά σημαντικής αυτής έκδοσης.   

Το συγκεκριμένο βιβλίο δεν αναφέρεται
γενικά στην κοινότητα Λυθροδόντα, αλλά
σε σωματείο της κοινότητας. Πρόδρομοι των
σωματείων υπήρξαν τα αναγνωστήρια, τη
σημασία των οποίων εξαίρουν οι εφημερίδες
ήδη από τα πρώτα χρόνια της αγγλοκρατίας.
Για παράδειγμα η εφημερίδα «Σάλπιγξ» τα
χαρακτηρίζει στις 17/4/1885 σχολεία του
λαού και η ίδια στις 25/5/1891 τα θεωρεί
ανώτερα των σχολείων, γιατί τα μεν σχολεία
μορφώνουν τα παιδιά, τα οποία όμως είναι
ενδεχόμενο να υποστούν βλαπτική επίδραση
από τα ελαττώματα των γονιών, ενώ τα σω-
ματεία αυτά μορφώνουν «πατέρας, ων τον
βίον μιμούνται οι υιοί». 

Η έκδοση, με σκληρό εξώφυλλο, σε 327
σελίδες μεγάλου σχήματος, με πλούσια ει-
κονογράφηση (φωτογραφίες και έγγραφα),
καλύπτει την εκατονταετή πορεία του σω-
ματείου «Εληά» Λυθροδόντα, που ξεκίνησε
ως Αναγνωστήριο «Η Μεγάλη Ελλάς»
(1919), μετονομάστηκε  σε Εθνικό και Γεωρ-
γικό Σύλλογο η «Εληά» (1938) και  σε
«Εληά» Λυθροδόντα (1979), όνομα με το
οποίο συνεχίζει τη ζωή και τη δράση του
ίσαμε σήμερα. Όπως εξηγείται στο βιβλίο, οι
μετονομασίες ήταν κίνηση προσαρμογής και
ανταπόκριση στις ανάγκες, τις συνθήκες και
τις συγκυρίες στην κοινότητα κατά τις συγ-
κεκριμένες χρονικές στιγμές.   

Τα κεφάλαια του λευκώματος ποικίλλουν
από πλευράς έκτασης, πράγμα που αντανα-
κλά τη σημασία που αποδίδεται σε κάθε ένα
από αυτά, αλλά και από το σύνολο των
υπαρχόντων σχετικών στοιχείων. Το μεγα-
λύτερο μέρος  καταλαμβάνουν τα κεφάλαια
«Χρυσή Εκατονταετία» και «“Εληά” Ποδό-
σφαιρο». Το πρώτο είναι ουσιαστικά ο κορ-
μός του βιβλίου, αφού σ’ αυτό καταγράφον-
ται οι ποικίλες δραστηριότητες του σωμα-
τείου κατά την εκατονταετή διαδρομή του,
διαρθρωμένες σε υποενότητες, όπου οι πρω-
τοβουλίες, τα γεγονότα και οι δράσεις ταξι-
νομούνται θεματικά και κατατάσσονται κατά
χρονολογική σειρά. 

Η ενότητα αρχίζει με το ιστορικό πλαίσιο,
μέσα στο οποίο λήφθηκε το 1919 η απόφαση
για την ίδρυση του Αναγνωστηρίου με την
ευκαιρία των εορτασμών για την 25η Μαρ-
τίου, εξηγούνται οι διαδικασίες για τη λήψη
της απόφασης, μνημονεύονται τα μέλη της
πρώτης επιτροπής,  γίνεται λόγος για τη διά-

σωση βιβλίων Πρακτικών
και του πρώτου Καταστα-
τικού και του λογότυπου
με σύμβολο την άγκυρα,
αναλύονται κάποια άρθρα
του Καταστατικού για
τους σκοπούς του ανα-
γνωστηρίου και τα μέσα
προς επίτευξή τους, τα δι-
καιώματα και τις υποχρε-
ώσεις των μελών, τη
σφραγίδα, τις δραστηριό-
τητες, τα σχετικά με ενδε-
χόμενη διάλυση, κ.λπ. Πε-
ραιτέρω γίνεται αναφορά
στο δημοψήφισμα του
1921, σε θεατρικές παρα-
στάσεις, σε συμμετοχή σε έρανο για την
αγορά πολεμικού αεροπλάνου για την Ελ-
λάδα, σε διαλέξεις, στο δημοψήφισμα του
1930, στα γεγονότα του 1931 σε σχέση ει-
δικά με τον Λυθροδόντα. Όλα αυτά ως το
1938, οπότε τη σκυτάλη από το Αναγνωστή-
ριο, λόγω και των πολιτικών συνθηκών της
Παλμεροκρατίας, λαμβάνει ο Γεωργικός
Σύλλογος «Η Εληά». 

Αν εξαιρέσει κανείς κυρίως τα κεφάλαια
«Τα Ογδοντάχρονα της “Εληάς”» και «Τι-
μώντας τα εκατό χρόνια της “Εληάς”» - που
προβάλλουν επετείους στη διαδρομή του
σωματείου – καθώς και τα «Παραρτήματα»,
τα υπόλοιπα κεφάλαια αποτελούν εν πολ-
λοίς λεπτομερέστερη πραγμάτευση  δραστη-
ριοτήτων, που εν σπέρματι βρίσκονται στο
πρώτο κεφάλαιο. Τέτοια είναι: 

α. «Συμμετοχή στον απελευθερωτικό
αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-1959» β. «Πεσόντες
και αγνοούμενοι γ. «Η μαγεία του θεάτρου
στη σκηνή της «”Εληάς”» δ. «Διαλέξεις-Συ-
ζητήσεις-Εκθέσεις ε. «Δωρητές-Ευεργέτες-
Επίτιμα Μέλη στ. «Τιμή σε μέλη που διακρί-
θηκαν» ζ. «”Εληά” Ποδόσφαιρο»: Από τα πιο
ευνοημένα κεφάλαια του βιβλίου, με μεγάλη
έκταση και άφθονο φωτογραφικό υλικό, η
ποδοσφαιρική δράση του σωματείου εξηγεί-
ται και δικαιολογείται από τη σημασία που
αποδιδόταν σ’ αυτή από το συμβούλιο και τα
μέλη, την απήχηση μεταξύ των κατοίκων, τη
μακροβιότητα, αλλά και τα επιτεύγματά της.
Η όλη προσπάθεια ξεκίνησε το 1939, όταν
δυο σπουδαστές στην Ελλάδα έφεραν μαζί
τους μια ποιοτική μπάλα, και συνεχίζεται ως
σήμερα.  η. «Για την αγάπη του χορού. Την
έκδοση συμπληρώνουν τα κεφάλαια-«Τα
Ογδοντάχρονα της “Εληάς”», «Τιμώντας τα
εκατό χρόνια της “Εληάς”» και τα «Παραρ-
τήματα». 

Η εκατονταετία τιμήθηκε με σειρά εκδη-
λώσεων που πραγματοποιήθηκαν καθ’ όλη
σχεδόν τη διάρκεια του 2019. Εναρκτήρια
εκδήλωση ήταν μνημόσυνο για τους θανόν-
τες ιδρυτές, δωρητές, προέδρους και μέλη
του σωματείου, για να ακολουθήσει δυο
βδομάδες αργότερα τελετή, κατά την οποία
έγινε συμβολικά από τον υπουργό Γεωργίας
Κώστα Καδή, στην παρουσία επισήμων και
πολλού κόσμου, το φύτεμα εκατοντάχρονης
ελιάς κοντά στην είσοδο του οικήματος του
σωματείου. Η τρίτη εκδήλωση έγινε τον
Μάη και συνίστατο σε φύτεμα εκατό δεν-
δρυλλίων, κυρίως πεύκων, στον δρόμο που
συνδέει τον Λυθροδόντα με τα Λεύκαρα.
Τον επόμενο μήνα είχε την τιμητική του το
ποδόσφαιρο σε εκδήλωση στο οίκημα της
«Εληάς». Φυσικά η αποκρυστάλλωση και το

αποκορύφωμα των εκδη-
λώσεων πρέπει να θεω-
ρηθεί η έκδοση του λευ-
κώματος, που παραμένει
ως κτήμα και πρότυπο
για τους νεότερους. 

Το ειδικό ενδιαφέρον
του ερευνητή και μελε-
τητή συσπειρώσεων κοι-
νωνικών συνόλων, όπως
είναι τα σωματεία, εστιά-
ζεται σε σημαντικό
βαθμό  στο Παράρτημα,
όπου κατατίθενται πολύ-
τιμα ιστορικά ντοκου-
μέντα. Συγκεκριμένα,
περιλαμβάνονται: α. Κα-

ταστατικόν του Αναγνωστηρίου «Η Μεγάλη
Ελλάς», έκδοση του 1920, β. Αναθεωρημένο
Καταστατικό του Αναγνωστηρίου το 1926,
γ.  Τα συμφωνητικά έγγραφα μεταξύ εκκλη-
σιαστικής επιτροπής και αναγνωστηρίου του
1926 και του 1928, δ. Το Καταστατικόν του
Γεωργικού Συλλόγου «Η Εληά» του 1938, ε.
Οι διάφορες σφραγίδες που χρησιμοποιήθη-
καν από το σωματείο, στ. Μητρώον μελών
του 1938, ζ. Μητρώον μελών του 1943, ζ. Κα-
ταστατικόν του 1979, η. Κατάλογος μελών
που υπηρέτησαν σε διοικητικά συμβούλια
από το 1919 ως το 2019, και θ. Κατάλογος
χορηγών για την έκδοση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλούν και κά-
ποιες ιδιαιτερότητες, που οφείλονται στη
φυσιογνωμία της κοινότητας Λυθροδόντα,
αλλά και στις ιδέες και το όραμα των  πρω-
τεργατών. Σταχυολογώ μερικές: 

Τη χρησιμοποίηση ζωντανής μουσικής με
ορχήστρα σε θεατρικές παραστάσεις, τη δη-
μιουργία Νυχτερινής Σχολής το 1944, την
εξασφάλιση δανείου για να καταστεί δυνατή
η αξιοπρεπής εισφορά σε εθνικό έρανο, τη
φροντίδα για την πρόσληψη αγροφύλακα,
τη μεσολάβηση για την επίλυση οικονομι-
κών διαφορών μεταξύ των κατοίκων, την
ανάγνωση και εξήγηση του ευαγγελίου κάθε
Σάββατο βράδυ, την αυτονόμηση του Θεα-
τρικού Ομίλου, τη συγγραφή θεατρικών
έργων και την παρουσίασή τους από μέλη
του Θεατρικού Ομίλου, τη δημιουργία ιστό-
τοπου στο “You Tube”, όπου θα ανεβάζονται
όλα τα θεατρικά έργα και οι επιθεωρήσεις
που θα παρουσιάζονται, τη σύσταση γυναι-
κείας ομάδας ποδοσφαίρου το 2007 και την
υιοθέτηση ύμνου της ποδοσφαιρικής ομά-
δας. 

Έχω την άποψη πως αξίζει να διερευνη-
θούν στο μέτρο του δυνατού, ανάμεσα σε πι-
θανά άλλα, η πρώτη εμφάνιση αναγνωστη-
ρίου στο χωριό, το όνομα «Μεγάλη Ελλάς»
και το έτος ίδρυσής της, καθώς και η σφρα-
γίδα με σύμβολο την άγκυρα. 

Όσον αφορά το πρώτο αναγνωστήριο
στον Λυθροδόντα με το όνομα «Ο Σωτήρ»,
τον πρόδρομο, δηλαδή, της «Μεγάλης Ελ-
λάδος», με πιθανότητα ίδρυσής του το 1908,
σημειώνω πως τούτο δεν είναι απίθανο. Πα-
ρόλο που το τοπίο γύρω από το θέμα των
Αναγνωστηρίων είναι ομιχλώδες, αφού από
όσο ξέρω δεν έχει ως τώρα μελετηθεί σε
βάθος, υπάρχουν πληροφορίες για την
ύπαρξη αναγνωστηρίων όχι μόνο σε πόλεις,
αλλά και σε χωριά της Κύπρου πολύ πριν
από το 1908. Ήδη κάποια είναι γνωστά από
τα πρώτα χρόνια της βρετανικής κατοχής.
Δεν είναι γνωστές λεπτομέρειες για τον

τρόπο λειτουργίας τους, ξέρουμε όμως δη-
μοσιεύματα εφημερίδων της εποχής που
ασχολούνται με την αξία τους και τα προ-
βλήματα γύρω από τη λειτουργία τους. 

Γιατί άραγε δόθηκε στο Αναγνωστήριο
του 1919 το όνομα «Μεγάλη Ελλάς»; Νο-
μίζω πως η εξήγηση μπορεί να δοθεί από το
ίδιο το έτος 1919. Είχαν προηγηθεί οι νικη-
φόροι βαλκανικοί πόλεμοι, έληξε (11 Νοεμ-
βρίου 1918) ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος,
προς το τέλος του οποίου ο πρωθυπουργός
Βενιζέλος κατόρθωσε μετά από μύρια βά-
σανα και τον διχασμό να θέσει την Ελλάδα
δίπλα από τους νικητές, την Αντάντ.  Τον
Μάη του 1919 ο ελληνικός στρατός κατα-
λαμβάνει τη Σμύρνη. Αν συνεξεταστεί το
όνομα «Μεγάλη Ελλάς» με το 1919, που
είναι το έτος ίδρυσής της, τότε μπορεί το
όνομα να δικαιολογηθεί από τα γεγονότα
στον ευρύτερο ελληνισμό. 

Η άγκυρα, όπως είναι γνωστό, ήταν το έμ-
βλημα των Φιλελευθέρων. Δεδομένου ότι η
μεγάλη Ελλάδα ήταν δημιούργημα της πο-
λιτικής Βενιζέλου, δεν θεωρώ απίθανο οι
πρωτεργάτες του Αναγνωστηρίου «Μεγάλη
Ελλάς» να χρησιμοποίησαν τη σφραγίδα με
σύμβολο την άγκυρα, ακριβώς για να εκ-
φράσουν τον ενθουσιασμό τους για τα επι-
τεύγματα του μεγάλου Κρητικού πολιτικού. 

Αξιολογώντας γενικά το λεύκωμα συμπε-
ραίνω πως, εκτός από το πλούσιο περιεχό-
μενό του, έχει στοιχεία που το καθιστούν
ευανάγνωστο και αισθητικά αξιοζήλευτο. Σε
αυτό συνέβαλαν το μέγεθος, η επιλογή του
χαρτιού, η καλή εκτύπωση των φωτογρα-
φιών και η άνεση που προσφέρεται με την
ύπαρξη υποενοτήτων σε κάθε κεφάλαιο.
Προχωρώντας σε περισσότερες λεπτομέ-
ρειες για την εμφάνιση σημειώνω το σκληρό
εξώφυλλο, που βοηθά στη συγκράτηση του
ογκώδους τόμου και χαρακτηρίζεται από κα-
λαισθησία, δίνοντας και κάποια αίσθηση πα-
λαιότητας, αφού πρόκειται για εκατό χρόνια
ζωής ενός Οργανισμού. Στην μπροστινή
όψη, εκτός από ομαδική φωτογραφία, όπου
αντιπροσωπεύονται όλες οι ηλικίες μπροστά
σε οίκημα του σωματείου, φέρει τον τίτλο
του βιβλίου και στην άνω αριστερή γωνία
κλαδί ελιάς, το οποίο συνεχίζεται και στη
άνω δεξιά γωνία της οπίσθιας όψης, η οποία,
στο κέντρο, περιλαμβάνει σύντομο και πε-
ριεκτικό κείμενο για το περιεχόμενό του. 

Είναι πρόδηλο πως το λεύκωμα αποτελεί
καρπό πολύχρονης συστηματικής έρευνας
και συνεργασίας ομάδας ατόμων, φυσικά υπό
την εποπτεία και την επιμέλεια κάποιων αν-
θρώπων, που κατέθεσαν χρόνο, κόπο, και κυ-
ρίως αγάπη και μεράκι., για να δοθεί όσο γί-
νεται πιο συνολική εικόνα για την ιστορία,
τη ζωή και τη δράση μιας πολύ σημαντικής
συσπείρωσης σε μια αγροτική, όπως ο Λυ-
θροδόντας, κοινότητα. Ως εκ τούτου δίκαιος
έπαινος αξίζει στο επιτελείο των ανθρώπων
που είχαν την ευθύνη για τη συγγραφή, τον
σχεδιασμό και τον συντονισμό της όλης προ-
σπάθειας. Συγκεκριμένα: στη συγγραφική
ομάδα, που απάρτισαν, εκτός από τον Παύλο
Κ. Παύλου, που είχε και την επιμέλεια και
τον συντονισμό, οι Γιώργος Κωνσταντινί-
δης, Γιώργος Ορφανίδης, Χάρης Συμεωνί-
δης, Χριστόφορος Καδής και Χρύσανθος
Χρυσάνθου, στη Μαρίνα Πετρίδου, που είχε
την ευθύνη για τον σχεδιασμό, καθώς και
στον οίκο Ηλία Επιφανίου, που ενέταξε το
βιβλίο στη σειρά των εκδόσεών του. n

Του δρα Νίκου Παναγιώτου, 
φιλόλογου, ερευνητή, συγγραφέα,
πρώην προέδρου ΠΑΣΥΔΥ
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Η ΠΑΣΥΔΥ πριν 39 χρόνια
Αναδημοσιεύουμε την πρώτη σελίδα του «Δημοσίου Υπαλλήλου» της 18ης Δεκεμβρίου 1980 για να θυμίσουμε τις τότε θέσεις και 
δράσεις της Οργάνωσης μας στους συναδέλφους που τις έζησαν αλλά και για να πληροφορήσουμε τους νεώτερους για τα περασμένα.
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Σταθερή η μείωση μόνιμου προσωπικού και αύξηση εκτάκτων στην Κυβέρνηση

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Στατι-
στικής Υπηρεσίας η απασχόληση στην
Κυβέρνηση το Νοέμβριο 2019 αυξή-

θηκε κατά 445 άτομα (0,9%) σε σχέση με τον
αντίστοιχο μήνα του 2018 και έφτασε τα
52.504 άτομα. Στο μόνιμο προσωπικό παρα-
τηρείται μείωση κατά 548 άτομα (-1,9%),
από 28.419 σε 27.871 άτομα. Στο έκτακτο
προσωπικό παρατηρείται αύξηση (7,2%)
φθάνοντας τις 16.079 σε σχέση με 15.003
άτομα το Νοέμβριο του 2018.

Η απασχόληση στην Κυβέρνηση κατά την
περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2019 σε
σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο
αυξήθηκε κατά 358 άτομα (0,7%).

Σε σχέση με το Νοέμβριο του 2018 υπάρ-

χει αύξηση σε όλες τις κατηγορίες προσωπι-
κού εκτός της Δημόσιας Υπηρεσίας, με τη
μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση να παρατη-
ρείται στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής
Υπηρεσίας (3,0%) και πιο συγκεκριμένα στο
έκτακτο προσωπικό με ποσοστό 17,9% (649
άτομα).

Σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2019, τόσο
στο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας
όσο και των Δυνάμεων Ασφαλείας παρατη-
ρείται μείωση με την μεγαλύτερη στο μόνιμο

προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας 
(-0,4%). Το Προσωπικό της Εκπαιδευτι-
κής Υπηρεσίας αυξήθηκε κατά 125 άτομα
(0,9%). n

Σε εκδήλωση βράβευσης που διοργά-
νωσε το Τμήμα Περιβάλλοντος σε συ-
νεργασία με το Ενεργειακό Γραφείο

Κύπρου στο αμφιθέατρο της Κεντρικής Τρά-
πεζας Κύπρου, τα Κυπριακά Ταχυδρομεία
εξασφάλισαν δύο πρώτα βραβεία στο τομέα
Πράσινων Δημοσίων ΣυμβάσεωνCY GPP
AWARDS 2019.

α) 1ο βραβείο στην κατηγορία Οχήματα
(Προμήθεια πέντε ηλεκτρικών δικύκλων)

β) 1ο βραβείο στην κατηγορία Ανανεώσι-
μες πηγές ενέργειας (εγκατάσταση των
τριών συστημάτων φωτοβολταϊκών στα
κτήρια Ταχ. Γρ. Πλατείας Ελευθερίας, Αγ.

Ομολογητών και Πεδιαίου).
Τα Βραβεία των Πράσινων Δημόσιων Συμ-

βάσεων της Κύπρου, CY GPP AWARDS,
είναι ένας θεσμός που ξεκίνησε το 2014 και
έχει σημαντική ανταπόκριση από τις Αναθέ-
τουσες Αρχές και Αναθέτοντες Φορείς,
(Κρατικές Αρχές-Δημόσιος Τομέας), τους
Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου και τις Αρχές
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και τον
ιδιωτικό τομέα, ο οποίος συμμετέχει για
τρίτη συνεχή χρονιά.  Τα βραβεία παρέλαβαν
ο Διευθυντής των Κυπριακών Ταχυδρομείων
κ. Ανδρέας Γρηγορίου και ο Λειτουργός Πε-
ριβάλλοντος κ. Άγγελος Σαββίδης. n

Αύξηση 0.5% εναρμονισμένου δείκτη

ΟΕναρμονισμένος Δείκτης Τιμών
Καταναλωτή τον Νοέμβριο 2019 αυ-
ξήθηκε κατά 0,5% σε σχέση με τον

Νοέμβριο του 2018 ενώ σε σχέση με τον
προηγούμενο μήνα μειώθηκε κατά 0,5%. Για
την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2019,
σημειώθηκε αύξηση 0,5% σε σχέση με την
αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ο ΕνΔΤΚ Ευ-
ρωζώνης για τον τελευταίο μήνα βασίζεται
σε εκτίμηση της EUROSTAT (flash esti-
mate). 

Συγκριτικά με τον Νοέμβριο του 2018, η
κατηγορία Μεταφορές παρουσίασε τη μεγα-
λύτερη μεταβολή με ποσοστό 3%. Σε σχέση
με τον Οκτώβριο 2019, η μεγαλύτερη μετα-

βολή σημειώθηκε στην κατηγορία Εστιατό-
ρια και Ξενοδοχεία (-5,1%). 

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου
2019 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή
περίοδο, η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρή-
θηκε στην κατηγορία Στέγαση, Ύδρευση,
Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (4,4%). 

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές
κατηγορίες συγκριτικά με τον Νοέμβριο του
2018 παρατηρήθηκε στην κατηγορία Ενέρ-
γεια (-5,7%), ενώ σε σχέση με τον προηγού-
μενο μήνα η κατηγορία Υπηρεσίες κατέ-
γραψε τη μεγαλύτερη μεταβολή με ποσοστό
-1,5%. n

Αποφασίστηκε ενίσχυση 
Προσωπικού των ΥΚΕ
Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την ενίσχυση του
προσωπικού των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας για σκοπούς αντικατάστασης Λει-
τουργών Κοινωνικών Υπηρεσιών που απουσιάζουν με μακροχρόνια άδεια ασθένειας και
άδεια μητρότητας. 

Πρώτα βραβεία στα Κυπριακά Ταχυδρομεία
για ανάθεση Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων



ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 9

Θέσεις και δράσεις της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Πράσινο φως ΕΟΚΕ στη νέα Κομισιόν για Βιώσιμη Ευρώπη υπέρ των πολιτών της!

Σε άρθρο του στο πληροφοριακό δελτίο της Ευρωπαϊ-
κής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ο Πρό-
εδρος της Luca Jahier αναφερόμενος στην έγκριση της

Κομισιόν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει την πε-
ποίθηση ότι η νέα Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κ.
Ursula von der Leyen, και η ομάδα των εκτελεστικών Αντι-
προέδρων, των Αντιπροέδρων και των Επιτρόπων της θα δώ-
σουν νέα ώθηση στην ήπειρό μας, μετά τα ενθαρρυντικά
αποτελέσματα των ευρωπαϊκών εκλογών του Μαΐου. Οι Ευ-
ρωπαίοι πολίτες μάς έδωσαν πέντε χρόνια για να οικοδομή-
σουμε την Ευρώπη του αύριο και δεν θα πρέπει να σπατα-
λήσουμε την ευκαιρία αυτή.

Το θεματολόγιο της νέας Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής, το οποίο περιλαμβάνει το Πράσινο Σύμφωνο ως τη
νέα αναπτυξιακή στρατηγική για μια βιώσιμη Ευρώπη, με
διασφάλιση της ισότητας των φύλων και των θεμελιωδών δι-
καιωμάτων, αντανακλά πλήρως τις προτεραιότητες της
ΕΟΚΕ, η οποία ως ο οίκος της ευρωπαϊκής κοινωνίας των
πολιτών, πιστεύει ακράδαντα ότι είναι πλέον καιρός η ΕΕ να
υιοθετήσει και να εφαρμόσει ένα φιλόδοξο και βιώσιμο θε-
ματολόγιομ και τούτο απαιτεί αλλαγή της νοοτροπίας μας.

Στη σύνοδο ολομέλειας του Οκτωβρίου, η ΕΟΚΕ παρου-
σίασε τη συμβολή της στο πρόγραμμα εργασίας της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής για την επόμενη πενταετία, και επισήμανε
ότι η ΕΕ οφείλει να επικεντρωθεί στην κλιματική αλλαγή,
την ψηφιοποίηση, το κράτος δικαίου και την παγκοσμιοποί-
ηση, καθώς και να ενστερνιστεί ένα νέο σύστημα διακυβέρ-
νησης στο οποίο να συμμετέχει στενότερα η κοινωνία των
πολιτών.

Η ΕΟΚΕ συμβουλεύει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαρ-
θρώσει με βάση αυτόν τον πυλώνα το μελλοντικό πρό-
γραμμα εργασίας της για το 2020 και μετέπειτα. Η ΕΟΚΕ
ζητεί επίσης την πρόκριση μιας συνολικής στρατηγικής της
ΕΕ για τη βιωσιμότητα με ορίζοντα το έτος 2050, προκειμέ-
νου να εφαρμοστούν το θεματολόγιο του ΟΗΕ για το 2030
και οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξής (ΣΒΑ) του, μια δέ-
σμευση που έχει αναλάβει να υλοποιήσει η Ευρωπαϊκή
Ένωση έως το 2030.

Ο Luca Jahier προσθέτει:
«Οφείλουμε να εργαστούμε σε όλα τα επίπεδα ταυτόχρονα

και να δημιουργήσουμε ένα δυναμικό δράσης για την αντι-
μετώπιση των επειγουσών περιβαλλοντικών, οικονομικών
και κοινωνικών προκλήσεων. Καίρια σημασία για μια ισότιμη

και δίκαιη μετάβαση κατέχει η υλοποίηση του κοινωνικού
πυλώνα. Η ΕΟΚΕ υπογραμμίζει, επίσης, ότι είναι ζωτικής ση-
μασίας τόσο η νέα δομή διακυβέρνησης της ΕΕ όσο και οι
νέοι κανόνες και τα μέσα για τη διαμόρφωση και την εφαρ-
μογή των ενωσιακών πολιτικών. Ειδικότερα, ο ρόλος του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να ενισχυθεί, έτσι ώστε
να βελτιωθεί η δημοκρατική λογοδοσία.

Ο στόχος της βιωσιμότητας σε όλες τις διαστάσεις απαιτεί
σημαντικές προσπάθειες και δέσμευση από όλα τα ενδιαφε-
ρόμενα μέρη. Ο ανοικτός δημοκρατικός διάλογος που θα
υποστηρίζεται από τη διαρθρωμένη συμμετοχή της κοινω-
νίας των πολιτών είναι καθοριστικός για την επίτευξη μιας
δίκαιης και αποτελεσματικής μετάβασης».

Επισημαίνεται τέλος και η απόφαση της Προέδρου της
Κομισιόν κ. von der Leyen να δώσει ώθηση στην ευρωπαϊκή
δημοκρατία μέσω της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώ-
πης. Η διάσκεψη αυτή πρέπει να διοργανωθεί με την πλήρη
συμμετοχή της ΕΟΚΕ, η οποία συνιστά το πλησιέστερο προς
τους πολίτες όργανο της ΕΕ και την πιο αυθεντική έκφραση
της συμμετοχικής δημοκρατίας. Τέλος, είμαι ευτυχής που ο
πολιτισμός αναγνωρίζεται πλέον ως η γέφυρα μεταξύ του
παρελθόντος και του μέλλοντός μας, καθώς και για το γε-
γονός ότι συμπεριλαμβάνεται με νέα ονομασία στο χαρτο-
φυλάκιο της Επιτρόπου Mariya Gabriel.

Και η ΕΟΚΕ διακηρύττει:
«Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, δεσμευόμαστε να στηρί-

ξουμε μια Ένωση που επιδιώκει περισσότερα.
Και, όπως είπε η νέα Πρόεδρος, ‘αρχίζουμε τη δουλειά,

ΜΑΖΙ!’.» n

Ηβιώσιμη ανάπτυξη πρέπει να βρί-
σκεται στο επίκεντρο του μέλλοντος
της Ευρώπης. Στο ψήφισμά της, το

οποίο καταρτίστηκε από την κ. Patricia Círez
Miqueleiz, τον κ. Rudy De Leeuw και τον κ.
Lutz Ribbe και υιοθετήθηκε κατά τη σύνοδο
ολομέλειας του Οκτωβρίου, η ΕΟΚΕ συμ-
βουλεύει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαρ-
θρώσει το μελλοντικό της πρόγραμμα εργα-
σίας για το 2020 και μετά πάνω σε αυτόν τον
κεντρικό άξονα. Η ΕΟΚΕ ζητεί την πρόκριση
μιας συνολικής στρατηγικής της ΕΕ για τη
βιωσιμότητα με ορίζοντα το έτος 2050, προ-
κειμένου να εφαρμοστούν το θεματολόγιο
του ΟΗΕ για το 2030 και οι 17 στόχοι βιώσι-

μης ανάπτυξής του, για την υλοποίηση των
οποίων έως το 2030 έχει δεσμευθεί η Ευρω-
παϊκή Ένωση.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να προ-
σφέρουμε τη δική μας ουσιαστική και ισορ-
ροπημένη συμβολή στις πολιτικές προτεραι-
ότητες της ΕΕ για την επόμενη πενταετία.
Υποστηρίζουμε την «Πράσινη συμφωνία»
που προωθεί η άρτι εκλεγείσα Πρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ursula von der
Leyen, ως βασική κινητήρια δύναμη αλλα-
γής. Οφείλουμε να δράσουμε ταυτόχρονα σε
όλα τα επίπεδα και να δημιουργήσουμε την
απαιτούμενη δυναμική για την αντιμετώπιση
των επιτακτικών περιβαλλοντικών, οικονο-

μικών και κοινωνικών προκλήσεων», δή-
λωσε ο Πρόεδρος της ΕΟΚΕ κ. Luca Jahier.

Η ΕΟΚΕ τονίζει ότι η κλίμακα και η ταχύ-
τητα των αλλαγών απαιτούν άμεσα μέτρα σε

τέσσερις πεδία: την κλιματική αλλαγή, την
ψηφιοποίηση, το κράτος δικαίου και την
παγκοσμιοποίηση. Η ΕΟΚΕ υποδεικνύει επί-
σης ότι η νέα δομή διακυβέρνησης της ΕΕ
είναι ζωτικής σημασίας, σε συνδυασμό με
νέους κανόνες και μέσα για τη διαμόρφωση
και την εφαρμογή των ενωσιακών πολιτικών.
Ειδικότερα, ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου χρήζει ενδυνάμωσης προκειμένου
να ενισχυθεί περαιτέρω η δημοκρατική λο-
γοδοσία. Η ΕΟΚΕ ευελπιστεί να έχει ενεργό
συμβολή στη Διάσκεψη για το μέλλον της
Ευρώπης που προτάθηκε από την κ. von der
Leyen για το 2020. n

Η βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει να καταστεί ύψιστη προτεραιότητα για το μέλλον της Ευρώπης

Κατά τη σύνοδο ολομέλειας της ΕΟΚΕ
τον Οκτώβριο φιλοξενήθηκε συζή-
τηση με θέμα «ΑναγΕΕννηση (rE-

Unaissance) – Ένα πολιτιστικό όραμα για
την Ευρώπη»

Ανοίγοντας τη συζήτηση, ο Πρόεδρος της
ΕΟΚΕ Luca Jahier εξέφρασε την ικανοποί-
ησή του για το γεγονός ότι ο Πρόεδρος της
Γαλλίας, Emmanuel Macron, ενστερνίστηκε
την ιδέα του για μια «Αναγέννηση της Ευ-
ρώπης». «Δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι
η ήπειρός μας υπήρξε χώρος πολιτισμού
προτού αποτελέσει πολιτική ιδέα και ότι
ένας τέτοιος χώρος δεν συνεπάγεται ομοι-
ογένεια, αλλά ευδοκιμεί χάρη στην ποικιλο-
μορφία και στον δυναμισμό».

Ο Andre Wilkens, διευθυντής του Ευρω-
παϊκού Πολιτιστικού Ιδρύματος, δήλωσε ότι
ο πολιτισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί κα-

ταχρηστικά για να διχάσει λαούς και να απο-
τελέσει, ως εκ τούτου, απειλή για την ευρω-
παϊκή ολοκλήρωση. «Δεν θα πρέπει να υπο-
τιμούμε τη δύναμη του πολιτισμού για την
άσκηση ισχυρής επιρροής», συμφώνησε ο
Pier Luigi Sacco, ειδικός σύμβουλος του Ευ-
ρωπαίου Επιτρόπου Tibor Navracsics, και

εξήγησε πώς ο πολιτισμός μπορεί να λει-
τουργήσει ως κινητήρια δύναμη αλλαγής
εφησυχάζοντας τις ανησυχίες των πολιτών
για το άγνωστο.

Η Elke Kaschl Mohni, διευθύντρια του Ιν-
στιτούτου Γκαίτε των Βρυξελλών, αναφέρ-
θηκε στον ρόλο που διαδραματίζει ο πολιτι-

σμός στις εξωτερικές σχέσεις και εστίασε ιδι-
αίτερα στη δικαιοσύνη και στις διαπροσωπι-
κές ανταλλαγές. «Στόχος των πολιτιστικών
σχέσεων είναι η ενίσχυση της εμπιστοσύνης
και της κατανόησης», δήλωσε η κ. Kaschl
Mohni. Τέλος,ο Airan Berg, καλλιτεχνικός
διευθυντής του Φεστιβάλ των Περιφερειών,
εξήγησε πώς οι πολιτισμός και η τέχνη θα
μπορούσαν να κινητοποιήσουν τους ανθρώ-
πους ώστε να διευρύνουν τους ορίζοντές
τους και να εγκαταλείψουν τη «ζώνη άνεσής
τους».

Ο κ. Jahier κατέληξε στο συμπέρασμα ότι
ο πολιτισμός θα πρέπει να αποτελέσει προ-
τεραιότητα κατά τη διαδικασία χάραξης πο-
λιτικής και πρότεινε να συσταθεί ένα νέο όρ-
γανο εντός της ΕΟΚΕ επιφορτισμένο με πο-
λιτιστικά θέματα. 

Κινητήρια δύναμη για ενίσχυση ΕΕ μπορεί να αποτελέσει ο πολιτισμός
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ΝEΑ ΑπO τηΝ ΕυρωπΑϊΚH EΝωση
Έρευνα / Επιμέλεια:
Κυριάκος  Ανδρέου

Η Κροατία ανέλαβε για πρώτη φορά 
την προεδρία της ΕΕ

Πώς προστατεύει τους καταναλωτές 
η ΕΕ στο διαδίκτυο

Καθώς όλο και περισσότεροι καταναλωτές στρέφονται στο
διαδίκτυο για τις αγορές τους, ανακαλύψτε πέντε τρόπους με
τους οποίους η ΕΕ καθιστά το ηλεκτρονικό εμπόριο ασφαλές
για όλους. Η ενιαία ψηφιακή αγορά παρέχει ασφάλεια και ευ-
κολία σε όσους αποφασίσουν να κάνουν τις αγορές τους στο
διαδίκτυο.

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες της ΕΕ να πραγματοποιούν
αγορές προϊόντων και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ, μέσω του διαδικτύου. Οι
έμποροι λιανικής πώλησης απαγορεύεται πλέον να παραπέμπουν τους καταναλωτές σε το-
πικά καταστήματα με διαφορετικές τιμές και προϊόντα, μια πρακτική γνωστή ως «γεωγρα-
φικός αποκλεισμός». Ο κανονισμός για τον τερματισμό του αδικαιολόγητου γεωγραφικού
αποκλεισμού εγκρίθηκε από τους ευρωβουλευτές και τέθηκε σε ισχύ σε ολόκληρη την ΕΕ
στις 3 Δεκεμβρίου 2018.

Επιπλέον, οι διαδικτυακοί πωλητές πρέπει να αποσαφηνίζουν εξαρχής το κόστος και τις
όποιες χρεώσεις. Υποχρεούνται να παρέχουν σαφείς πληροφορίες σχετικά με την τελική
τιμή, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων και πρόσθετων επιβαρύνσεων. Εάν οι εν λόγω
υπηρεσίες επιβαρύνονται με πρόσθετες χρεώσεις, ο καταναλωτής δεν υποχρεούται να πλη-
ρώσει εάν δεν τις επιλέξει εν γνώσει του. Απαγορεύονται, επίσης, οι επιπλέον χρεώσεις που
αφορούν τη χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας.

Ο καταναλωτής έχει στη διάθεσή του 14 ημέρες για να επιστρέψει μια παραγγελία που
έκανε ηλεκτρονικά (για οποιονδήποτε λόγο) και να λάβει αποζημίωση. Υπάρχουν ορισμένες
εξαιρέσεις, όπως εισιτήρια τραίνων και αεροπλάνων, εισιτήρια συναυλιών ή κρατήσεις ξε-
νοδοχείων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ενημέρωση του εμπόρου για την ακύρωση της
αγοράς.

Εάν μια παραγγελία δεν παραδοθεί εντός της συμφωνημένης προθεσμίας ή εντός 30 ημε-
ρών, ο καταναλωτής δικαιούται να την ακυρώσει και να λάβει αποζημίωση.

Δωρεάν 2ετής εγγύηση
Όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που αγοράζονται εντός της ΕΕ, στην Ισλανδία, στο 

Λιχτενστάιν και στη Νορβηγία, καλύπτονται από εγγύηση τουλάχιστον δύο ετών. Οι εθνι-
κοί κανονισμοί ή ο έμπορος μπορεί να προβλέπουν πρόσθετη εγγύηση, αυτό όμως δεν 
αντικαθιστά ούτε μειώνει τη διετή εγγύηση. Σε περίπτωση που τα προϊόντα υποστούν φθορά
κατά τη διάρκεια της παράδοσης, αποδειχθούν ελαττωματικά ή δεν ανταποκρίνονται στα
διαφημιζόμενα χαρακτηριστικά, ο πωλητής οφείλει να τα επισκευάσει ή να τα αντικατα-
στήσει δωρεάν, να μειώσει την τιμή ή να επιστρέψει στον καταναλωτή το συνολικό ποσό
της αγοράς.n

Η Κροατία ανέλαβε για πρώτη φορά και για τους επόμενους
έξι μήνες την εναλλασσόμενη προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
με την αποχώρηση της Βρετανίας από τον συνασπισμό των ευ-
ρωπαϊκών κρατών να βρίσκεται στην κορυφή ενός καταλόγου με
ζητήματα που πιέζουν.

Δύο φορές τον χρόνο ένα διαφορετικό μέλος αναλαμβάνει την προεδρία της ΕΕ για να ορ-
γανώνει συναντήσεις σε υψηλό επίπεδο και να διαμεσολαβεί μεταξύ των κρατών μελών ώστε
να επιτυγχάνεται συναίνεση σε ευαίσθητα ζητήματα και να προωθείται η ατζέντα του συ-
νασπισμού.

Η Κροατία, η οποία το 2013 έγινε η 28η χώρα που εντάχθηκε στην ΕΕ, θα επιβλέψει την
πρώτη αποχώρηση κράτους μέλους από την ένωση, καθώς η Βρετανία πρόκειται να αποχω-
ρήσει στις 31 Ιανουαρίου. Τότε οι δύο πλευρές θα εισέλθουν σε μια νέα φάση διαπραγμα-
τεύσεων για τις μελλοντικές εμπορικές σχέσεις καθώς και για τη συνεργασία σε πολιτικό
επίπεδο και στην ασφάλεια. 

Ενώ των συνομιλιών πρόκειται να ηγηθεί ο διαπραγματευτής της ΕΕ για το Brexit Μισέλ
Μπαρνιέ, τα κράτη μέλη πρέπει πρώτα να συμφωνήσουν σχετικά με την εντολή του — μια
διαδικασία της οποίας θα προεδρεύσει η Κροατία.

«Τον Φεβρουάριο ήδη θα προσπαθήσουμε να συμφωνήσουμε στο διαπραγματευτικό πλαί-
σιο για τις μελλοντικές σχέσεις», δήλωσε ο κροάτης υπουργός Εξωτερικών Γκόρνταν Γκέρ-
λιτς Ράντμαν.

Ένα άλλο επείγον ζήτημα είναι ο επόμενος μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ, ο
οποίος θα καλύψει τις προτεραιότητες στις δαπάνες από το 2021 έως το 2027. Αν δεν επι-
τευχθεί εγκαίρως συμφωνία, θα κινδυνεύσουν οι αγροτικές επιδοτήσεις της ΕΕ, οι φοιτητι-
κές και ερευνητικές χορηγίες και η στήριξη του συνασπισμού προς τις φτωχότερες περιφέ-
ρειες.

Τα κράτη μέλη είναι διχασμένα όσον αφορά το πόσα χρήματα πρέπει να συνεισφέρουν
και πώς πρέπει τα χρήματα αυτά να κατανέμονται. Το Brexit περιπλέκει τα πράγματα, καθώς
η απουσία των συνεισφορών του Λονδίνου αφήνει ένα χρηματοδοτικό κενό σε μια εποχή πιε-
στικών προτεραιοτήτων, όπως η κλιματική αλλαγή και η μετανάστευση.

Η Κροατία είναι μεταξύ αυτών που αντιτίθενται σε περικοπές στην αγροτική χρηματοδό-
τηση και τη στήριξη των φτωχότερων περιοχών, που έχουν τη μερίδα του λέοντος στον προ-
ϋπολογισμό της ΕΕ και ωφελούν το Ζάγκρεμπ.

«Η Κροατία είχε έναν πόλεμο στην πρόσφατη ιστορία και χρειάσθηκε να ξεκινήσει από
βαθιά κάτω από το μηδέν για να φθάσει στα σημερινά στάνταρ», επισήμανε ο Γκόρνταν
Γκέρλιτς Ράντμαν. n

Πρωτοχρονιάτικες αποφάσεις 
για το Brexit

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει τρεις στόχους για να καταλήξει
σε συμφωνία για τη μελλοντική της σχέση με τη Βρετανία
μετά την αποχώρηση του Λονδίνου από την Ένωση, ανακοί-
νωσε ο Ευρωπαίος διαπραγματευτής Μισέλ Μπαρνιέ.

Η συμφωνία και η επικύρωση μιας σχέση για τη μετά Bre-
xit εποχή έως το τέλος του 2020 όπως το ζητεί ο βρετανός

πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον «θα είναι μια τεράστια πρόκληση, αλλά θα κάνουμε ό,τι
είναι δυνατόν, ακόμη κι αν δεν μπορέσουμε να τα υλοποιήσουμε όλα», δήλωσε.

Οι δύο πλευρές θα έχουν χρονικό περιθώριο μόλις 11 μηνών για να συμφωνήσουν μετά
την αποχώρηση της Βρετανίας από την ΕΕ στις 31 Ιανουαρίου. Ο Τζόνσον αρνείται να ζη-
τήσει παράταση πέραν του 2020.

Ο Μπαρνιέ έχει τρεις στόχους, που τους χαρακτηρίζει «πρωτοχρονιάτικες αποφάσεις» για
τις προσεχείς συνομιλίες. Όσον αφορά τα διεθνή θέματα, «η ΕΕ θα συνεχίσει να συνεργά-
ζεται με θετικό τρόπο με τη Βρετανία, τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και στους παγκόσμιους
οργανισμούς όπως στα Ηνωμένα Έθνη, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και την G20»,
δήλωσε.

Το θέμα της ασφάλειας θα είναι πιο δύσκολο, καθώς «ο ίδιος βαθμός συνεργασίας για την
ανταλλαγή των δεδομένων δεν είναι απλά δυνατός με μια τρίτη χώρα που βρίσκεται εκτός
του χώρου Σένγκεν», προειδοποίησε. «Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, των κυβερνοε-
πιθέσεων και άλλης απόπειρας υπονόμευσης των δημοκρατιών μας θα απαιτήσει κοινή προ-
σπάθεια».

Τέλος, «κάθε συμφωνία ελεύθερου εμπορίου πρέπει να προβλέπει ισότιμους όρους στον
τομέα των κανόνων, των κρατικών ενισχύσεων και των φορολογικών θεμάτων», τόνισε. «Αν
επιτύχουμε αυτούς τους τρεις στόχους, θα έχουμε αξιοποιήσει την προσεχή χρονιά», υπο-
γράμμισε. Το τελευταίο σημείο θα είναι δύσκολο.

Ο Τζόνσον δήλωσε ότι μια «φιλόδοξη» εμπορική συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί «χωρίς
ευθυγράμμιση με τους κανόνες της ΕΕ, αλλά μάλλον με έναν έλεγχο των δικών μας νόμων
και των στενών και φιλικών σχέσεων». Η δήλωση αυτή ανησυχεί τις Βρυξέλλες καθώς ση-
μαίνει ότι ο Τζόνσον μπορεί να προσπαθήσει να κάνει τη Βρετανία μια νέα Σιγκαπούρη, προ-
σπαθώντας να πωλεί στην ΕΕ εμπορεύματα σε χαμηλότερη τιμή μειώνοντας το επίπεδο των
προδιαγραφών που προστατεύουν τους εργαζόμενους, τους καταναλωτές και το περιβάλ-
λον. n

Μείωση του πληθυσμού των μελισσών
και των άλλων επικονιαστών

Τα τελευταία χρόνια, οι μελισσοκόμοι αναφέρουν απώλειες
στους πληθυσμούς των μελισσών, κυρίως στις χώρες της Δυτι-
κής Ευρώπης, όπως η Γαλλία, το Βέλγιο, η Γερμανία, η Μεγάλη
Βρετανία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Ολλανδία. Ωστόσο, το ίδιο
συμβαίνει και σε πολλές άλλες χώρες του κόσμου, συμπεριλαμ-
βανομένων των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Βραζιλίας, γεγονός

που κάνει το συγκεκριμένο πρόβλημα παγκόσμιο ζήτημα.
Το συγκεκριμένο θέμα έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης, καθώς οι μέ-

λισσες και άλλοι επικονιαστές είναι απαραίτητοι για τα οικοσυστήματα και τη βιοποικιλό-
τητα. Χωρίς αυτούς, πολλά είδη φυτών θα μειωθούν και εντέλει θα εξαφανιστούν, μαζί με
τους οργανισμούς που εξαρτώνται από αυτά. Επιπλέον, η μείωση του αριθμού και της ποι-
κιλομορφίας των επικονιαστών έχει αντίκτυπο στην ασφάλεια των τροφίμων, με άμεσες επι-
πτώσεις στη γεωργία.

Η Επιτροπή ξεκίνησε το 2018 την «Πρωτοβουλία της ΕΕ για τους επικονιαστές», την
πρώτη ολοκληρωμένη πρωτοβουλία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση του προ-
βλήματος. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η βελτίωση των επιστημονικών γνώσεων σχετικά
με τη μείωση των επικονιαστών, η αντιμετώπιση των κυριότερων αιτιών και η ενίσχυση της
συνεργασίας μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων φορέων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.
Στις 18 Δεκεμβρίου το ΕΚ υιοθέτησε ψήφισμα ζητώντας περισσότερες δράσεις για την προ-
στασία των άγριων επικονιαστών. Οι ευρωβουλευτές τάσσονται υπέρ της περαιτέρω μεί-
ωσης της χρήσης φυτοφαρμάκων και περισσότερων κονδυλίων για την έρευνα.

Λίγα φυτά αυτοεπικονιάζουν, καθώς η αναπαραγωγή της συντριπτικής πλειοψηφίας των
φυτών εξαρτάται από ζώα, τον άνεμο ή το νερό. Ζώα που επικονιάζουν είναι κυρίως οι μέ-
λισσες και πολλά έντομα, οι νυχτερίδες, τα πουλιά, οι μαϊμούδες και οι σκίουροι. 

Στην Ευρώπη κατά κύριο λόγο επικονιάζουν οι μέλισσες, οι πεταλούδες, τα δίπτερα, οι
νυχτοπεταλούδες και ορισμένα ακόμη έντομα. 

Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τους πληθυσμούς των επικο-
νιαστών. Βασική απειλή είναι οι αλλαγές στη χρήση του εδάφους εξαιτίας της αστικοποίησης
και της γεωργίας, γεγονός που οδηγεί στη υποβάθμιση των φυσικών οικοτόπων. Η εντα-
τική γεωργική εκμετάλλευση του εδάφους οδηγεί σε ομοιογενή τοπία και στην εξαφάνιση
της ποικιλίας χλωρίδας, μειώνοντας τις επιλογές των ζώων για διατροφή και κατασκευή φω-
λιών. Τα φυτοφάρμακα και άλλοι ρύποι επηρεάζουν επίσης τους επικονιαστές. n
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AπΟ την EλλΑδΑ κΑι τΟν υπΟλΟιπΟ KΟσμΟ

Στην Κροατία για έξι μήνες 
η εναλλασσόμενη προεδρία της ΕΕ

«Για τη μεγαλύτερη πρόκληση της σύγχρονης ιστορίας» και
«μεγαλύτερη δοκιμασία από την ανεξαρτητοποίηση το 1991»
κάνουν λόγο πολιτικοί και μέσα ενημέρωσης στην Κροατία, η
οποία από την Τετάρτη 1η Ιανουαρίου ανέλαβε την εκ περι-
τροπής προεδρία της ΕΕ για έξι μήνες. Για τη μικρή αυτή χώρα
η προεδρία αποτελεί την ιδανική ευκαιρία για να παρουσιάσει

σε διεθνές επίπεδο τι έχει επιτύχει τις τελευταίες δεκαετίες ως ανεξάρτητο κράτος.
Στην εξωτερική πολιτική το Ζάγκρεμπ προτίθεται να δώσει ιδιαίτερο βάρος σε τρία ζητή-

ματα: α) Μετανάστευση και προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, β) Δυτικά Βαλ-
κάνια και διεύρυνση της ΕΕ και γ) Brexit.

Μετανάστευση
Εδώ και περίπου δύο χρόνια η Κροατία έχει αποδειχθεί αξιόπιστος συνοριοφύλακας στην

λεγόμενη Βαλκανική Οδό. Παρά το γεγονός ότι δεν το παραδέχονται, οι περισσότερες
χώρες-μέλη της Ένωσης περιμένουν από το Ζάγκρεμπ να αφήσει όσο το δυνατόν λιγότε-
ρους πρόσφυγες και μετανάστες να περάσουν τα σύνορα. Και η Κροατία ανταποκρίνεται. Τα
ανατολικά σύνορα με τη γειτονική Βοσνία-Ερζεγοβίνη φυλάσσονται αυστηρά. Ακόμα και
στην απίθανή περίπτωση μιας συνοριακής παραβίασης οι επίδοξοι μετανάστες απελαύνον-
ται άμεσα.

Οι επικρίσεις σε βάρος της κροατικής αστυνομίας στον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται με-
τανάστες και πρόσφυγες έχουν γίνει σχεδόν καθημερινό φαινόμενο. Μη Κυβερνητικές Ορ-
γανώσεις κάνουν λόγο για υπέρμετρη χρήση βίας στα λεγόμενα push back. Με τους αυ-
στηρούς συνοριακούς ελέγχους και τις απελάσεις το Ζάγκρεμπ αποσκοπεί στην όσο το δυ-
νατόν ταχύτερη ένταξη της χώρας στο χώρο Σένγκεν, ένας από τους κύριους στόχους της
κροατικής εξωτερικής πολιτικής.

Δυτικά Βαλκάνια 
Στους στόχους της κροατικής προεδρίας ανήκει ο ορισμός ημερομηνίας έναρξης δια-

πραγματεύσεων με την Αλβανία και την Βόρεια Μακεδονία. Παράλληλα το Ζάγκρεμπ επι-
διώκει να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις Βρυξελλών και Σερβίας, καθώς και να επιτευχ-
θεί περαιτέρω προσέγγιση της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στην ΕΕ. Για το λόγο αυτό η Κροατία
σχεδιάζει τη διεξαγωγή ειδικής Συνόδου Κορυφής τον Μάϊο στο Ζάγκρεμπ.

Brexit
Μετά από απόφαση του βρετανικού κοινοβουλίου, την 31η Ιανουαρίου η Μεγάλη Βρετα-

νία αποχωρεί και τυπικά από την ΕΕ. Στη συνέχεια ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις για το εμ-
πορικό καθεστώς μεταξύ Βρυξελλών και Λονδίνου. Ο ρόλος της Κροατίας σε αυτή τη δια-
δικασία χαρακτηρίζεται από το Ζάγκρεμπ ως απλά συνοδευτικός. Ο κροάτης πρωθυπουρ-
γός Αντρέι Πλένκοβιτς έχει ήδη καταστήσει σαφές ότι ο συνομιλητής των Βρετανών ήταν και
παραμένει ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διαπραγματευτικής ομάδας Μισέλ Μπαρνιέ. n

La Stampa:  Η Ρώμη στηρίζει 
τη συμφωνία για τον EastMed

Στη συμφωνία της Ελλάδας με την Κύπρο και το
Ισραήλ για τον αγωγό EastMed που υπεγράφη χθες
στην Αθήνα αναφέρεται σε άρθρο στην ηλεκτρονική
της έκδοση η ιταλική εφημερίδα La Stampa.

«H Ιταλία στηρίζει τη συμφωνία για τον EastMed»,
που εγείρει «μια πρόκληση για την Τουρκία, η οποία
απαιτεί κυριαρχία επί των υδάτων που διασχίζει» ο
αγωγός, αναφέρεται στο δημοσίευμα

«Ο Ιταλός υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης Στέφανο Πατουανέλι με επιστολή του προς
τον έλληνα υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος Κωστή Χατζηδάκη εξέφρασε “τις θερ-
μότερες ευχές του για την επιτυχία της πρωτοβουλίας, την οποία η Ιταλία συνεχίζει να στη-
ρίζει, στο πλαίσιο ευρωπαϊκών σχεδίων κοινού ενδιαφέροντος”», συνεχίζει το άρθρο της La
Stampa.

Η εφημερίδα τονίζει ότι στο μέλλον, ο αγωγός EastMed μπορεί να συνδεθεί με τον αγωγό
φυσικού αερίου Ποσειδών, που συνδέει Ελλάδα-Ιταλία και, μολονότι αυτό είναι πιο δύσκολο,
με τον αγωγό TAP, βορειότερα. Η εφημερίδα υπογραμμίζει ωστόσο ότι σε σχέση με αυτές 
τις δυο ενεργειακές υποδομές έχουν εκφραστεί αντιρρήσεις από μέρους του Κινήματος
Πέντε Αστέρων, το οποίο συγκυβερνά την Ιταλία με το κεντροαριστερό Δημοκρατικό
Κόμμα.

«Η διένεξη με την Τουρκία είναι σαφώς εντονότερη και η επίλυσή της πιο δύσκολη. Η δια-
δρομή του αγωγού EastMed αψηφά την συμφωνία της Άγκυρας με την Τρίπολη, με την οποία
η Τούρκοι θεωρούν ότι διαθέτουν (χωρίς καμία νομική βάση) την κυριαρχία επί των υδάτων
που θα διασχίσει η υποθαλάσσια αυτή ενεργειακή υποδομή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει
τα επιχειρήματα της Ιταλίας, της Ελλάδας και της Κύπρου (αλλά και του Ισραήλ) έναντι της
Τουρκίας», θυμίζει η La Stampa.

Για τη στάση της Άγκυρας, το άρθρο αναφέρει: «Η Τουρκία προχώρησε σε εχθρικές ενέρ-
γειες και έναντι της Ιταλίας, εκτός από εκείνες κατά της Ελλάδας και της Κύπρου, που είναι
ιστορικοί της αντίπαλοι. Εδώ και πάνω από σαράντα χρόνια, άλλωστε, κατέχει με τον στρατό
της το ένα τρίτο του κυπριακού εδάφους. Μια κατοχή η οποία δεν έχει αναγνωριστεί ούτε
από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, ούτε από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Πρόσφατα, η Άγ-
κυρα έστειλε πλοία για γεωτρήσεις, συνοδευόμενα από πολεμικά σκάφη, σε ύδατα επί των
οποίων η Κύπρος έχει αποκλειστικά οικονομικά δικαιώματα. Η Τουρκία απαγόρευσε –με τα
όπλα – σε πλοίο της ιταλικής εταιρίας Saipem να εργαστεί στην περιοχή αυτή».

Ακόμη, το δημοσίευμα υπενθυμίζει ότι «ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης δήλωσε
ότι “ο αγωγός EastMed δεν αποτελεί κίνηση εναντίον της Τουρκίας”, αλλά επανέλαβε ότι
βάσει του διεθνούς δικαίου “η Ελλάδα και η Κύπρος διαθέτουν κυριαρχικά δικαιώματα επί
των υδάτων που ελέγχουν”». n

Το Πεκίνο ανοίγει την αγορά 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

Στην πιο θεαματική αλλαγή στην οικονομία της ετοιμάζεται
να προχωρήσει η Κίνα, καθώς ετοιμάζεται να ανοίξει πλήρως
στον ανταγωνισμό των ξένων επιχειρήσεων τον τομέα χρημα-
τοπιστωτικών υπηρεσιών, μια αγορά αξίας 45 τρισ. δολαρίων.
Θα επιτρέψει, έτσι, σε κολοσσούς όπως οι Goldman Sachs,
JPMorgan Chase & Co. και BlackRock να ενισχύσουν την πα-

ρουσία τους στην κινεζική αγορά και να ανταγωνιστούν για να διεκδικήσουν μερίδιο από τα
πλούτη της. Όπως επισημαίνει σχετικό δημοσίευμα του Bloomberg, ανοίγονται μεγάλες ευ-
καιρίες για τις διεθνείς εταιρείες του κλάδου που θα επωφεληθούν τα μέγιστα, εκτός από την
περίπτωση δραματικής επιβράδυνσης στην κινεζική οικονομία.

Στην πράξη αυτό σημαίνει πως οι ξένες εταιρείες θα φέρουν μαζί τους νέα κεφάλαια, αλλά
παράλληλα θα ωθήσουν τις εγχώριες εταιρείες του κλάδου να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και
να εκσυγχρονισθούν. Μιλώντας στο Bloomberg, ο Πολ Σούλτε, ιδρυτής της Schulte Research
στη Σιγκαπούρη και πρώην στέλεχος της Nomura Holdings, τονίζει πως έως τώρα οι επι-
χειρήσεις της Κίνας μπορούσαν με τη στήριξη των ρυθμιστικών αρχών και του ίδιου του Πε-
κίνου να αντιμετωπίζουν με άνεση τον ελεγχόμενο ανταγωνισμό ξένων επιχειρήσεων. Τώρα,
οι ξένες εταιρείες του κλάδου ενδέχεται να αντλήσουν κέρδη ύψους άνω του 1 τρισ. δολα-
ρίων μέσα στα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με τον Χουάνγκ Κιφάν, αντιπρόεδρο του κινεζι-
κού Κέντρου Διεθνών Οικονομικών Συναλλαγών.

Από την πρώτη ημέρα του νέου έτους, οι ξένες ασφαλιστικές θα μπορούν να υποβάλουν
αίτηση για να ανοίξουν μονάδες εξ ολοκλήρου δικές τους που θα προσφέρουν ασφάλειες
ζωής. Πρόκειται για τον τομέα που αντιπροσωπεύει τα 3/4 της ασφαλιστικής αγοράς στην
Κίνα. Μέχρι στιγμής, οι εγχώριες εταιρείες με προεξάρχουσες την China Life Insurance Co
και την Pig An Insurance κυριαρχούν στην κινεζική αγορά, διαθέτοντας εκτεταμένα δίκτυα
διανομής και εκατομμύρια αντιπροσώπους.

Ανάμεσα στις ξένες εταιρείες που αναμένεται να επωφεληθούν από την απελευθέρωση
της κινεζικής αγοράς και να επεκτείνουν την παρουσία τους στην Κίνα, είναι η γερμανική
ασφαλιστική Allianz SE που έλαβε το πράσινο φως για να δημιουργήσει την πρώτη ασφα-
λιστική χόλντινγκ που θα ανήκει εξ ολοκλήρου σε ξένη εταιρεία. n

Politico: Αυτές είναι οι προκλήσεις 
για την Ευρώπη το 2020

Το 2020 αναμένεται να είναι μια χρονιά προκλήσεων, αλλά και
ανακατατάξεων για την Ευρώπη η οποία, σύμφωνα με τις εκτιμή-
σεις των συντακτών του Politico, θα κληθεί να αντιμετωπίσει
σειρά κρίσιμων ζητημάτων.

Σε μια προσπάθεια να χαρτογραφήσουν αυτά ακριβώς τα ζητή-
ματα, οι συντάκτες της γνωστής ιστοσελίδας έφτιαξαν μια ευρω-

παϊκή ατζέντα για το 2020, η οποία συνοψίζει τα δεδομένα από το ευρωπαϊκό και παγκόσμιο
γίγνεσθαι, όπως αυτά προέκυψαν το 2019.   

Η πρώτη πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει η ΕΕ, κατά τους συντάκτες του Politico,
είναι η αποχώρηση της Βρετανίας στις 31 Ιανουαρίου.  Μάλιστα εκτιμούν ότι  οι  συνομιλίες
για τη νέα σχέση Βρετανίας – ΕΕ μετά το Brexit θα είναι δύσκολες και επίπονες.

Ένα εξίσου βασικό ζήτημα  με το οποίο θα βρεθεί αντιμέτωπη η Ευρώπη είναι, κατά του
συντάκτες του Politico, η σχέση της με την Κίνα. Όπως επισημαίνουν, μετά το Brexit, ήδη,
Γερμανία και Γαλλία, αναμένεται να πιέσουν την EE προς μια βιομηχανική πολιτική που θα
στηρίζεται στην κρατική ενίσχυση, με βασικό στόχο την υπεράσπιση της Ευρώπης και το
φρένο σε μεγάλες εξαγορές από την Κίνα.  Έπονται, κατά του συντάκτες της ιστοσελίδας,
το ξέσπασμα νέας οικονομικής κρίσης, η κλιματική αλλαγή και οι  νέες τεχνολογίες.

Το ενδεχόμενο μίας νέας οικονομικής κρίσης, μόλις 10 χρόνια μετά την τελευταία, λόγω
της αρχιτεκτονικής του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος φαίνεται πως είναι σε-
νάριο που δεν δύναται να αγνοηθεί, σύμφωνα με το Politico. Άλλωστε η επόμενη κρίση είναι
πάντα διαφορετική, όπως συνηθίζουν να λένε οι οικονομολόγοι.

Το επόμενο ζήτημα είναι η κλιματική αλλαγή. Με το 2020 να είναι, όπως επισημαίνουν, μια
χρονιά που τα ατμοσφαιρικά επίπεδα του διοξειδίου του άνθρακα αναμένεται να χτυπήσουν
νέα υψηλά,  δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα ένδειξη ότι η παγκόσμια αύξηση των θερμοκρα-
σιών θα τεθεί υπό έλεγχο.

Η Ευρώπη καλείται το 2020 να ασχοληθεί και με τις νέες τεχνολογίες. Ήδη, κυκλοφορούν
στους δημόσιους δρόμους οχήματα χωρίς οδηγό, ενώ κολοσσοί της αεροδιαστημικής, όπως
η Airbus και η Boeing, εταιρείες τεχνολογίας όπως η Uber, ποντάρουν σε παραδόσεις με
drones και αεροταξί. n
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σημαντικά προϊστορικά ευρήματα και στις ορεινές μας περιοχές
Ανακοινώθηκε από το Τμήμα Αρχαιοτήτων, ότι μη αναμε-

νόμενα σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα στην ορεινή
Κύπρο αποκαλύφθηκαν κατά τη δεύτερη αρχαιολογική
έρευνα του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η οποία διεξήχθη
τον Νοέμβριο του 2019 στην προϊστορική θέση Αγ. Ιωάν-
νης/Βρέτσια-Άνω Ρουδιάς στην κοιλάδα του Ξερού ποταμού
στο Τρόοδος. Οι έρευνες, οι οποίες διεξάγονται υπό τη δι-
εύθυνση του Καθηγητή Αρχαιολογίας Νίκου Ευστρατίου, σε
συνεργασία με τον Κύπριο εκπαιδευτικό-αρχαιολόγο Δημή-
τρη Κυριάκου, υπήρξαν ιδιαίτερα αποκαλυπτικές για το αρ-
χαιολογικό ενδιαφέρον που παρουσιάζει η ορεινή Κύπρος,
ιδιαίτερα σε μια περίοδο για την οποία οι πληροφορίες για
την κατοίκηση στο νησί παραμένουν λιγοστές, και σε κάθε
περίπτωση, αναζητούν μια νέα δυναμική τόσο στο πεδίο των
νέων ευρημάτων όσο και της ερμηνείας.

Ο εντοπισμός και η σταδιακή αποκάλυψη μιας προϊστορι-
κής θέσης της 7ης χιλιετίας π.Χ. στην ορεινή Κύπρο ήρθε ως
έκπληξη για τους ερευνητές που θεωρούσαν ότι οι προϊστο-
ρικές εξελίξεις – και κυρίως αυτές που περιγράφουν την
εποχή της ακμής και ωριμότητας της προϊστορικής Κύπρου
δηλ. την περίοδο της Ακεραμικής Νεολιθικής - αφορούσαν
αποκλειστικά παραλιακές περιοχές και θέσεις του νησιού
όπως τη Χοιροκοιτία-Βουνί, την Καλαβασό-Τέντα και τον
Απόστολο Ανδρέα-Κάστρος.

Η αρχαιολογική αυτή εικόνα του νησιού άλλαξε άρδην με
την αποκάλυψη της θέσης που ανασκάπτει η ερευνητική
ομάδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην αναβαθμίδα
του Ρουδιά. Τα ευρήματα της φετινής ανασκαφής υπήρξαν
ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και αποκαλυπτικά για την αρχαι-
ολογία της περιόδου και τον πιθανό χαρακτήρα της θέσης,
επαναδιατυπώνοντας ακόμα πιο επίμονα κάποια ερωτήματα
και σκέψεις που είχαν τεθεί από την πρώτη στιγμή.

Η ανασκαφική περίοδος του Νοεμβρίου 2019 υπήρξε πιο
συστηματική και εκτεταμένη από κάθε άλλη φορά αποκα-

λύπτοντας μεγάλο τμήμα του εντυπωσιακού κυκλικού κτί-
σματος που είχε αρχίσει να αναφαίνεται το 2018, διευκρινί-
ζοντας συγκεκριμένα δομικά χαρακτηριστικά του αλλά ταυ-
τόχρονα ανοίγοντας ένα νέο κύκλο ερωτημάτων σχετικά με
τον χαρακτήρα του και την χρήση του ως κτηρίου αλλά και
για τη συνολική έκταση και φύση της προϊστορικής εγκατά-
στασης του Άνω Ρουδιά στο Τρόοδος.

Αυτό που πραγματικά εντυπωσιάζει είναι ο πραγματικά
μνημειακός χαρακτήρας του κυκλικού κτίσματος, η διάμε-
τρος του οποίου ξεπερνά τα επτά μέτρα με διπλή σειρά
δόμων (ένα στοιχείο που είναι γνωστό από τις υπόλοιπες θέ-
σεις της Ακεραμικής περιόδου), όπως και οι ενδείξεις για την
ύπαρξη κατασκευών στο εσωτερικό του (ενδεχόμενα ορθο-
γώνιων πεσσών). Αν και η συνολική αποκάλυψη του κτί-
σματος δεν έχει ολοκληρωθεί, οι πρώτες ενδείξεις είναι ότι,
όπου η επίχωση που το κάλυπτε ήταν μικρή, αυτό μάλλον
δεν σώζεται, αν και αυτό αναμένεται να διαπιστωθεί στη συ-
νέχεια της ανασκαφής. Η εικόνα του κυκλικού κτίσματος
ωστόσο, και κυρίως ο χώρος ανεύρεσής του, οδηγούν σε μια
σειρά από ενδιαφέρουσες σκέψεις που δικαιολογημένα δια-

τυπώνονται τόσο για τη μέχρι σήμερα γνώση της Ακεραμι-
κής Νεολιθικής περιόδου γενικά (γεωγραφική κατανομή θέ-
σεων, οικονομία, επικοινωνία, ανταλλαγές κλπ), όσο και 
ειδικότερα για την πιθανή διαφοροποίηση των εγκαταστά-
σεων και τον χαρακτήρα τους (αγροτικές, εποχικές, ειδικής
χρήσης). Προβληματίζει λ.χ. την έρευνα ο λόγος ύπαρξης
μιας τόσο μνημειακής και επιμελημένης κατασκευής σε έναν
ορεινό χώρο, εκτός και αν αυτός λειτουργούσε ως κάτι ιδι-
αίτερο ή η τρέχουσα αντίληψη μιας οικιστικής ή πολιτισμικής
περιθωριοποίησης είναι εντελώς εσφαλμένη. Όλες αυτές οι
υποθέσεις παραμένουν ανοικτές αναμένοντας τη μελλοντική
έρευνα του χώρου να τις σχολιάσει πιο ολοκληρωμένα.

Ένα άλλο θέμα που απασχολεί την έρευνα είναι κατά πόσο
το κυκλικό αυτό κτίσμα είναι το μοναδικό στη θέση ή εάν η
εκτεταμένη αυτή αναβαθμίδα περιλαμβάνει και άλλες κατα-
σκευές, όμοιας ή διαφορετικής κάτοψης ή μεγέθους. Αν και
αυτό αναμένεται να αποτελέσει αντικείμενο ανασκαφικής
έρευνας στο άμεσο μέλλον, υπάρχουν ήδη επιφανειακές εν-
δείξεις που δείχνουν ότι πιθανότατα ο χώρος της αναβαθμί-
δας του Άνω Ρουδιά φιλοξενεί και άλλα κτίσματα που περι-
μένουν την αποκάλυψή τους. Είναι ενδεικτικό ότι κατά
μήκος της δυτικής πλευράς της αναβαθμίδας και σε διαφο-
ρετικά σημεία της εντοπίστηκαν ήδη ίχνη λίθινου περιβόλου
(;) που ίσως περιέτρεχε ολόκληρη την εγκατάσταση.   

Συνοπτικά, η αρχαιολογική έρευνα του ΑΠΘ στην ανα-
βαθμίδα του Ρουδιά, μέσα από τα ευρήματα των δύο γειτο-
νικών θέσεων που ανασκάπτει τα τελευταία χρόνια - Αγ.
Ιωάννης/Βρέτσια-Ρουδιάς (9η χιλιετία π.Χ.) και Αγ. Ιωάν-
νης/Βρέτσια-Ανω Ρουδιάς (7η χιλιετία π.Χ.) – έχει κατορ-
θώσει να αναδείξει με μοναδικό τρόπο μια διαφορετική ει-
κόνα της προϊστορικής αρχαιολογίας της Κύπρου, αυτή της
ορεινής ενδοχώρας του νησιού, μιας εικόνας που εμπλουτί-
ζει την αρχαιολογική προβληματική του νησιού με νέα ευ-
ρήματα και θέσεις.         

Την εγγραφή της «Ψαλτικής Τέχνης (Βυ-
ζαντινής μουσικής)» στον Αντιπροσωπευ-
τικό Κατάλογο της Άϋλης Πολιτιστικής
Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας ενέκρινε
μετ’ επαίνων η Διακυβερνητική Επιτροπή
της Σύμβασης της UNESCO για τη Διαφύ-
λαξη της Άϋλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς
στην 14η ετήσια συνεδρία της, που πραγμα-
τοποιήθηκε στην Μπογκοτά της Κολομβίας
από τις 9 έως τις 14 Δεκεμβρίου 2019.

Ο φάκελος υποψηφιότητας, που συνέτα-
ξαν από κοινού Κύπρος και Ελλάδα με τη
στήριξη της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής
UNESCO και της Διεύθυνσης Νεότερης Πο-
λιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού της Ελλάδας, τεκ-
μηριώνει την αξία της «Ψαλτικής Τέχνης» ως
το κύριο μέσον επικοινωνίας της θρησκευτι-
κής λατρείας των ανά την υφήλιο ορθόδο-
ξων χριστιανών και σπουδαίο είδος φωνητι-
κής μουσικής τέχνης. Στόχος της εγγραφής
είναι η ανάδειξη της σημασίας μελέτης και
διάσωσης της ψαλτικής προς όφελος των νε-
ότερων γενεών, αλλά και η ευαισθητοποίηση
όλων των αρμοδίων και εμπλεκομένων φο-
ρέων για την πραγματοποίηση δράσεων
προβολής και διάδοσης. Η σημασία της πρω-
τοβουλίας αυτής έγκειται επίσης στη συνει-
δητοποίηση και συνέργεια των σχετικών φο-
ρέων για τη διαφύλαξη και καταγραφή με
όλα τα σύγχρονα μέσα (π.χ. οπτικογράφηση,
καταλογογράφηση, ψηφιοποίηση) των δια-

φορετικών παραδόσεων της ψαλτικής τέ-
χνης, αλλά και των υλικών καταλοίπων, στα
οποία έχει αποτυπωθεί (μουσικά χειρό-
γραφα, τέχνη), με σκοπό τη διάσωση, διδα-
σκαλία και διάδοση μίας κοινής πολιτισμικής
παράδοσης, που ανάγει τις ρίζες της στην
αρχαία ελληνική μουσική και διαπέρασε τις
χιλιετηρίδες ως μουσική παράδοση εκατομ-
μυρίων ανθρώπων.  

Σε ανακοίνωσή της, η Πρόεδρος της Κυ-
πριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO κα
Λουκία Λοΐζου Χατζηγαβριήλ χαιρετίζει την
πολύ σημαντική για την Κύπρο αλλά και
τους απανταχού ελληνόφωνους και ορθόδο-
ξους χριστιανούς, απόφαση της UNESCO
να συμπεριλάβει την ψαλτική τέχνη στον
Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο, σημειώνον-
τας ότι «με ζωή 2000 και πλέον χρόνων, απο-
τελεί ένα από τα σπουδαιότερα ζωντανά
στοιχεία του βυζαντινού πολιτισμού που συ-
νεχίζουν να διατηρούνται και να διαδίδονται
μέχρι σήμερα».  

«Πρόκειται για σημαντική προσθήκη στον

Κατάλογο Άϋλης Πολιτιστικής Κληρονο-
μιάς», σημειώνει ο Διευθυντής των Πολιτι-
στικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας,
κ. Παύλος Παρασκευάς «αφού η ψαλτική
τέχνη, και γενικότερα η βυζαντινή μουσική,
συνεισέφερε ουσιαστικά στη διαμόρφωση
της ευρωπαϊκής μουσικής και στην καλλιέρ-
γεια της μουσικής στην καθημερινότητα των
ανθρώπων διαμέσου των αιώνων».

«Ευελπιστούμε» αναφέρει η μουσικολόγος
και Λειτουργός της Κυπριακής Εθνικής Επι-
τροπής UNESCO Δρ Αντιγόνη Πολυνείκη,
«ότι η παγκόσμια αναγνώριση της ψαλτικής
τέχνης και της βυζαντινής μουσικής ως μο-
ναδικής αξίας προφορικής παράδοσης και
μουσικού συστήματος, θα ενισχύσει τις προ-
σπάθειες που καταβάλλονται για τη διαφύ-
λαξη και μεταβίβαση της στις νεότερες γε-
νιές».

Ο Διευθυντής του Βυζαντινού Μουσείου
Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Δρ.
Ιωάννης Ηλιάδης εξέφρασε αμέριστη ικανο-
ποίησή που η πρόταση του Ιδρύματος και
της Κυπριακής Επιτροπής Βυζαντινών Σπου-
δών να συμπεριληφθεί η Ψαλτική Τέχνη
στον Εθνικό Κατάλογο της Άϋλης Πολιτι-
στικής Κληρονομιάς της Κύπρου άνοιξε τον
δρόμο σε μια παγκόσμια αναγνώριση της
βυζαντινής μουσικής παράδοσης. 

«Αποτελεί μια τέχνη που πέραν της γρα-
πτής παραδόσεως, μεταφέρεται από γενιά σε
γενιά, από στόμα σε στόμα, από το δάσκαλο

στο μαθητή, όσον αφορά στον τρόπο εκτέ-
λεσής της, μιας και ο συγκεκριμμένος αυτός
τρόπος δεν μπορεί να μεταδοθεί, παρά μόνο
διά ζώσης. Αυτό είναι ίσως το βασικότερο
στοιχείο που καθιστά αυτή την τέχνη μονα-
δική, αφού ξεκινά από την ίδρυση της Εκ-
κλησίας στους Αποστολικούς χρόνους, και
φτάνει ως τις μέρες μας, διανύοντας μια πο-
ρεία 2000 χρόνων», σημειώνει ο πρωτοπρε-
σβύτερος Νικόλαος Λυμπουρίδης, χοράρχης
της Βυζαντινής Χορωδίας Ρωμανός ο Με-
λωδός.

Σε μήνυμά της από την Μπογκοτά της Κο-
λομβίας, η εκπρόσωπος της Κύπρου στη
Διακυβερνητική Επιτροπή και διορισμένη
εμπειρογνώμονας της Κύπρου ως χώρας μέ-
λους της Σύμβασης για τη Διαφύλαξη της
Άϋλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς Δρ Άγγελ
Νικολάου Κονναρή, επισημαίνει την ιδιαί-
τερα σημαντική συνεισφορά της ψαλτικής
τέχνης στη διατήρηση της συνέχειας της αρ-
χαίας ελληνικής με τη μεσαιωνική και νεό-
τερη ελληνική και με την κυπριακή διάλεκτο,
καθώς επίσης την επίδρασή της στη δημο-
τική και λαϊκή ελληνική μουσική. «Τέχνη
απαράμμιλλης λυρικότητας και πλήρες μου-
σικό σύστημα, η βυζαντινή μουσική αποτελεί
έναν συγκλονιστικό συνδυασμό λόγου και
στίχου, μουσικής και ρυθμού, χαρακτηρι-
στικά που την καθιστούν ένα από τα σημαν-
τικότερα στοιχεία της συλλογικής ταυτότη-
τας των Ελλήνων», αναφέρει.

Η «Ψαλτική Τέχνη (Βυζαντινή μουσική)» στον κατάλογο 
της άϋλης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO



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. Φλερτ – Παραδοσιακό ελληνικό τυρί.
2.  Παράκαιρη – Επιδέξιος.
3. Κριστίν …: επικεφαλής του ΕΚΤ  – Νησί που
είχε … κυρά.
4. Επίρρημα – Κορδέλες.
5. … Μανέ: Ελληνίδα ηθοποιός – Πρόγονοι
των Ρώσων.
6. Πρωτεύουσα της Νορβηγίας – Θωμάς … αλ-
λοδαπός – Ο αριθμός 21 με γράμματα.
7. Το ανοικτό μπεζ χρώμα – Βεβαίως, σίγουρα.
8. Νότα του … δρόμου – Το ανώτατο συνδικα-
λιστικό όργανο των εκτός δημοσίου εργαζομέ-
νων στην   Ελλάδα – Κατάρα.
9. Ο σκηνοθέτης της ταινίας «Πάντα μόνος» - Θυμίζει τον … Ντε Μιλ.
10. Ιρλανδός δραματουργός – Ένας από τους μικρούς προφήτες – Ο αριθμός 51 με γράμ-
ματα.
11. Αρχαίος Αιγινήτης χαλκοπλάστης – Αξιωματούχος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Καλότυχο, καλορίζικο.
2. Κύπριος διεθνής ποδοσφαιριστής – Πόλη της Γερμανίας.
3. Κι έτσι το ράουλο – Νόμισμα των αρχαίων Ελλήνων.
4. Ιδιαίτερα ανθεκτικό ξύλο – Δρόμος, σοκάκι.
5. Μία από τις εννέα Μούσες – Συνήθως κατασκευάζονται από δέρμα τράγου.
6. Μυθική σύζυγος του Δία – Πολύ … Γάλλου – Μέχρι, έως.
7. Ρόμπερτ ντε …:  Αμερικανός  ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός – Γερμανικό κρατί-
διο.
8. Τετράγωνο που σχηματίζεται σε οροφή από το δοκάρια της – Προκαλεί … μονολεκτικά.
9. Ρούντολφ …: στενός συνεργάτης του Χίτλερ – Αρχή … ιστορίας – Παλιά αντιπολεμική
ταινία.
10. Πίτερ …: Ούγγρος ηθοποιός – Είναι τα ομοιώματα της μαντάμ Τυσσώ.
11. Ατέλειωτα – Κάθε χημική ένωση που αποτελείται από ιόντα και προκύπτει από την αν-
τίδραση ενός οξέος με μία βάση.

Oι λύσεις στη σελίδα 14
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ΚΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ, ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ,
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ,  ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 

ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 

Καλούνται όλα τα μέλη του Κλάδου, στις αναπληρωματικές εκλογές που θα γίνουν την
Τετάρτη 15 Ιανουαρίου, 2020 και ώρα 4.00 μ.μ. στο GREY TERRACE δίπλα από τα γρα-
φεία της ΠΑΣΥΔΥ (ισόγειο, αίθουσα συνεδριάσεων) στην Λευκωσία.

ΘΕΜΑΤΑ:
1. Αναπληρωματικές Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Συζήτηση σε πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν τους Κλάδους.
3. Οποιοδήποτε άλλο θέμα που θα υποβληθεί στο Γραμματέα του Διοικητικού Συμβου-

λίου δύο (2) τουλάχιστον μέρες πριν τις Αναπληρωματικές Εκλογές.
Διευκρινίζεται ότι, οι θέσεις του Συμβουλίου του Κλάδου για τις οποίες καλούνται τα

μέλη να ψηφίσουν είναι:
• 2 Θέσεις Τεχνολόγων Ακτινολόγων
• 2 Θέσεις Φυσιοθεραπευτών
• 1 Θέση Εργοθεραπευτή
Δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν όσα μέλη του κλάδου είναι μέλη της ΠΑΣΥΔΥ δώδεκα

(12) μήνες πριν τις αρχαιρεσίες. Δικαίωμα του εκλέγειν έχουν όσοι είναι μέλη της ΠΑ-
ΣΥΔΥ την 30η  Νοεμβρίου που προηγείται τις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Κάθε υποψηφιότητα προτείνεται από ένα μέλος και υποστηρίζεται από ένα άλλο μέλος
γραπτώς πάνω στο συνημμένο Δελτίο Υποψηφιότητας. Κάθε πρόταση πρέπει να περι-
λαμβάνει και την ενυπόγραφη συγκατάθεση του υποψηφίου.

Με βάση το καταστατικό, όλες οι υποψηφιότητες για το  Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει
να φτάσουν στο γραμματέα πέντε (5) τουλάχιστο μέρες πριν από τη μέρα διεξαγωγής των
εκλογών, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι της Παρασκευής 10ης Ια-
νουαρίου 2020, είτε δια χειρός, είτε με τηλεομοιότυπο στον αριθμό 22603465.

Για διευθέτηση παραλαβής Δελτίων Υποψηφιότητας και για επιβεβαίωση της παραλα-
βής, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με τους πιο κάτω:

Αναστασία Σαμάρα   99802267
Ειρήνη Κλεόπα             99206215
Πιερής Οικονόμου   99423536
Αναστασία Σαμάρα, Γραμματέας

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, ανα-
κοίνωσε ότι οι άδειες κυκλοφορίας
των οχημάτων για το 2020 ανανεώ-

νονται από χθες Τρίτη 7.1.2020:
(α) στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση

http://rtd.mcw.gov.cy
(β) σε Εμπορικές Τράπεζες,
(γ) στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη,
(δ) στα Επαρχιακά γραφεία του Τμήματος

Ταχυδρομικών Υπηρεσιών,
(ε) στα Επαρχιακά γραφεία του Τμήματος

Οδικών Μεταφορών.
Η τελευταία ημερομηνία ανανέωσης των

αδειών κυκλοφορίας χωρίς επιβάρυνση είναι
η Τρίτη 10.3.2020 και οι άδειες κυκλοφορίας
μπορούν να ανανεώνονται για χρονική πε-
ρίοδο τριών, έξι, εννέα και δώδεκα μηνών.

Με βάση την ίδια νομοθεσία για ανανεώ-
σεις αδειών κυκλοφορίας, που θα γίνονται
μετά από την Τρίτη 10.3.2020, θα επιβάλλε-
ται ως επιβάρυνση στην άδεια κυκλοφορίας
το άθροισμα του ποσού των 10 ευρώ και
ποσού ίσου με το δέκα τις εκατό (10%) της
άδειας κυκλοφορίας που αντιστοιχεί στο
οφειλόμενο ποσό για το τρέχον έτος.

Ο έλεγχος των οχημάτων θα αρχίσει την
Τετάρτη 11.3.2020 και από την ημερομηνία
αυτή η Αστυνομία και το Τμήμα Οδικών Με-
ταφορών (ΤΟΜ) θα καταγγέλλουν όσους
κυκλοφορούν οχήματα χωρίς ισχύουσα
άδεια κυκλοφορίας.

Για την ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας
θα πρέπει να υπάρχει πιστοποιητικό καταλ-
ληλότητας σε ισχύ και ασφάλεια.

Το ΤΟΜ συμβουλεύει όλους, να φροντί-
σουν για την ανανέωση της άδειας κυκλο-
φορίας του οχήματος τους έγκαιρα και να
μην περιμένουν τις τελευταίες μέρες, για να
αποφευχθεί ενδεχόμενη υπερφόρτωση του
συστήματος που μπορεί να προκαλέσει τα-
λαιπωρία.           

Υπενθυμίζεται και τονίζεται ότι, όσοι είχαν
ανανεώσει την άδεια κυκλοφορίας του οχή-

ματος τους κατά το έτος 2019 αλλά δεν προ-
τίθενται να την ανανεώσουν για το έτος
2020 θα πρέπει να υποβάλουν στο Τμήμα
Οδικών Μεταφορών αίτηση ακινητοποίησης
του οχήματος, με τη συμπλήρωση του εντύ-
που ΤΟΜ12Α.  Σε αντίθετη περίπτωση η
υποχρέωση για καταβολή του ποσού που αν-
τιστοιχεί στο τέλος κυκλοφορίας συνεχίζει
να υφίσταται ως αστικό χρέος, οφειλόμενο
προς τη Δημοκρατία.

Σε περίπτωση καταστροφής του οχήματος
θα πρέπει οι ιδιόκτητες να υποβάλλουν στα
γραφεία του ΤΟΜ ή των Κέντρων Εξυπηρέ-
τησης του Πολίτη (ΚΕΠ) ή στα Επαρχιακά
γραφεία του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπη-
ρεσιών αίτηση ακύρωσης εγγραφής του οχή-
ματος (έντυπο ΤΟΜ 98Α) συνοδευόμενη
από το «Πιστοποιητικό Καταστροφής» που
εκδίδεται από αδειοδοτημένες εγκαταστά-
σεις επεξεργασίας αποβλήτων οχημάτων, για
να απαλλαγούν από την υποχρέωση κατα-
βολής τελών κυκλοφορίας από την ημερο-
μηνία καταστροφής του οχήματος.

Οι άδειες κυκλοφορίας μπορούν να ανα-
νεώνονται στα γραφεία του ΤΟΜ, των ΚΕΠ,
στα Επαρχιακά γραφεία του Τμήματος Τα-
χυδρομικών Υπηρεσιών και διαδικτυακά
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Υπενθυμίζεται και τονίζεται ότι δεν θα
σταλούν ειδοποιήσεις προς τους εγγεγραμ-
μένους ιδιοκτήτες, για την ανανέωση των
αδειών κυκλοφορίας. n

Από χθες 7 Ιανουαρίου ανανέωση 
των αδειών κυκλοφορίας οχημάτων
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Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ. 13

Ανακοίνωση του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου
Η Ναυτιλία μεταφέρει το 90% του Παγκοσμίου Εμπορίου και προωθεί την προστασία του περιβάλλοντος

Ηαλλαγή του κλίματος και η προστα-
σία του περιβάλλοντος είναι θέματα
που συζητούνται εκτενώς από όλες

τις κυβερνήσεις και βιομηχανίες και αποτε-
λούν ύψιστη προτεραιότητα και για τη Ναυ-
τιλιακή Βιομηχανία.

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός
(ΔΝΟ) έγκρινε διαχρονικά και επέβαλε διά-
φορες συμβάσεις και κανονισμούς με στόχο
την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ συ-
νεχώς επεξεργάζεται νέους κανονισμούς για
την επίτευξη του στόχου αυτού. Επί του πα-
ρόντος, όσον αφορά στους περιβαλλοντι-
κούς κανονισμούς οι οποίοι είτε είναι σε στά-
διο εφαρμογής από τη ναυτιλιακή βιομηχα-
νία, είτε μπαίνουν σε εφαρμογή το 2020, είτε
θα μπουν σε εφαρμογή μέχρι το 2023, αυτοί
είναι:

1. η μείωση των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου,

2. η μείωση της περιεκτικότητας σε θείο
των πετρελαιοειδών που χρησιμοποιούνται
στα πλοία,

3. ο έλεγχος της μεταφοράς δυνητικά δι-
εισδυτικών ειδών μέσω θαλασσίου έρματος
των πλοίων, και

4. ο περαιτέρω έλεγχος των θαλάσσιων
απορριμμάτων, και ειδικά των πλαστικών,
από τα πλοία.
Μείωση των εκπομπών αερίων του θερ-
μοκηπίου

Μετά την έγκριση της Συμφωνίας των Πα-
ρισίων, οι κυβερνήσεις συμφώνησαν να ερ-
γαστούν για την ενίσχυση της παγκόσμιας
αντίδρασης στην απειλή της κλιματικής αλ-
λαγής.  Οι κυβερνήσεις συμφωνήσαν να δια-
τηρήσουν την παγκόσμια αύξηση της θερ-
μοκρασίας, αυτό τον αιώνα, αρκετά κάτω
από τους 2 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τα
προβιομηχανικά επίπεδα και να συνεχίσουν
τις προσπάθειες περιορισμού της αύξησης
της θερμοκρασίας στους 1,5 βαθμούς Κελ-
σίου.

Η ναυτιλιακή βιομηχανία, αν και δεν απο-
τελεί μέρος της Συμφωνίας των Παρισίων,
εδώ και πολύ καιρό ρυθμίζει την προστασία
του θαλάσσιου περιβάλλοντος μέσω του
Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO)
των Ηνωμένων Εθνών. Ο ΔΝΟ υιοθέτησε
την αρχική στρατηγική για τη μείωση των
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα πλοία
(αρχική στρατηγική του ΔΝΟ).  Το όραμα
της αρχικής στρατηγικής είναι η μείωση των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τη
διεθνή ναυτιλία και η σταδιακή απάλειψη

τους, το συντομότερο δυνατό αυτόν τον
αιώνα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες στατιστικές
από ειδικούς οίκους (Clarksons), προβλέπε-
ται ότι οι συνολικές εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου από την ναυτιλιακή βιομηχα-
νία θα μειωθούν φέτος κατά 1,1% σε 818
εκατ. τόνους και το αποτύπωμα άνθρακα
του παγκόσμιου στόλου έχει μειωθεί κατά
19,2% τα τελευταία 10 χρόνια.

Η μείωση κατά 1,1% έρχεται παρόλο που ο
παγκόσμιος στόλος συνεχίζει να αναπτύσ-
σεται.  Tα στοιχεία (Clarksons) δείχνουν ότι
ο εμπορικός στόλος αυξήθηκε κατά 3,4% σε
ολική χωρητικότητα κατά τους πρώτους 10
μήνες του 2019, φθάνοντας στα 97,838
σκάφη ολικής χωρητικότητας 1,4 δισεκατομ-
μυρίων τόνων το τέλος Οκτωβρίου του τρέ-
χοντος έτους, και συνολικά 500 εκατομμύ-
ρια τόνους ολική χωρητικότητα τα τελευταία
10 χρόνια.

Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία που δη-
μοσιεύθηκαν στην τελευταία έκδοση του
World Fleet Monitor, το μερίδιο της ναυτι-
λίας στις παγκόσμιες εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου είναι σήμερα στο 2,2% προ-
ωθούνται δε μέτρα για συνεχείς μειώσεις.

Το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο
(ΚΝΕ) συμμετέχει ενεργά στις συζητήσεις
για την ανάπτυξη πολιτικών και προτάσεων
για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα στη βιομηχανία, τόσο μέσω του
Διεθνούς Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου (ICS)
όσο και μέσω της συμμετοχής στις συναντή-
σεις του ΔΝΟ στο πλαίσιο της κυπριακής
αντιπροσωπείας.  Το ΚΝΕ, λαμβάνοντας
υπόψη πάντα την απόλυτη εξάρτηση της
βιομηχανίας από τα ορυκτά καύσιμα, υπο-
στηρίζει την υιοθέτηση ρεαλιστικών και εφι-
κτών μέτρων που θα είναι αποτελεσματικά
και θα σημειώσουν πρόοδο όσον αφορά
στην επίτευξη των επιπέδων φιλοδοξίας που
καθιερώθηκαν στην αρχική στρατηγική του
ΔΝΟ.  Τα μετρά που θα ληφθούν πρέπει να
είναι εφαρμόσιμα, να αποφεύγεται η επιβολή
κυρώσεων στους πλοιοκτήτες που θα χρησι-
μοποιήσουν πρώτοι νέες τεχνολογίες/ εννα-
λακτικά καύσιμα και να ελαχιστοποιούνται
οι αρνητικές επιπτώσεις στις κυβερνήσεις και
στο παγκόσμιο εμπόριο.

Μεταξύ των διαφόρων μεθόδων που μπο-
ρούν να εφαρμοστούν από τα πλοία για συμ-
μόρφωση με το νέο όριο για το θείο είναι η
χρήση καυσίμου πετρελαίου πολύ χαμηλής
περιεκτικότητας σε θείο, η χρήση εναλλα-

κτικών καυσίμων όπως το LNG ή άλλα καύ-
σιμα χωρίς θείο ή η εγκατάσταση στο πλοίο
συστήματος καθαρισμού καυσαερίων
(scrubbers). Η απόφαση σχετικά με τον
τρόπο συμμόρφωσης με το νέο όριο θείου
είναι εμπορική και εναπόκειται σε κάθε εται-
ρεία να εκτιμήσει το στόλο της και να λάβει
τις κατάλληλες αποφάσεις.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το καύ-
σιμο, είναι το μεγαλύτερο κόστος του πλοι-
οκτήτη και η τιμή των νέων καύσιμων χαμη-
λής περιεκτικότητας σε θείο αναμένεται να
είναι υψηλότερη, ίσως και κατά 50%, από το
πετρέλαιο εσωτερικής καύσης υψηλής περιε-
κτικότητας σε θείο (HSFO) που τα περισσό-
τερα πλοία χρησιμοποιούν τα τελευταία 40
χρόνια.  Το συλλογικό επιπρόσθετο κόστος
για την παγκόσμια βιομηχανία μπορεί να
υπερβεί τα 50 δισ. δολάρια ετησίως.

Παρά τις ανησυχίες που εξέφρασε η ναυ-
τιλιακή βιομηχανία σε σχέση με την ασφά-
λεια, την ποιότητα, τη συμβατότητα και τη
διαθεσιμότητα των νέων καυσίμων που θα
εισαχθούν στην αγορά, το ΚΝΕ υποστηρίζει
και δεσμεύεται να εφαρμόσει με επιτυχία το
νέο όριο για το θείο.  
Έλεγχος στην μεταφορά δυνητικά διεισ-
δυτικών ειδών μέσω θαλασσίου έρμα-
τος πλοίων

Η διεθνής σύμβαση για τον έλεγχο και τη
διαχείριση του ύδατος και των ιζημάτων έρ-
ματος πλοίων, 2004 (σύμβαση BWM), τέ-
θηκε σε ισχύ τον Σεπτέμβριο του 2017 και
αποσκοπεί στον έλεγχο της εξάπλωσης των
διεισδυτικών ειδών στα έρματα των πλοίων
που βλάπτουν τη βιοποικιλότητα. Έρμα είναι
το θαλάσσιο νερό το οποίο τοποθετούν τα
πλοία σε ειδικές δεξαμενές τους για να εξα-
σφαλιστεί η ικανοποιητική ευστάθεια τους.

Πλέον έμφαση δίνεται στην αποτελεσμα-
τική εφαρμογή και επιβολή της Σύμβασης
καθότι σταδιακά και μέχρι το 2024, όλα τα
πλοία θα πρέπει να  τοποθετήσουν εξοπλι-
σμό ο οποίος θα διαχειρίζεται το έρμα και θα
καταστρέφει τους διεισδυτικούς οργανι-
σμούς, αποτρέποντας έτσι την μεταφορά
τους από ένα μέρος του πλανήτη σε άλλο. Η
εφαρμογή του νέου εξοπλισμού στα πλοία
υπολογίζεται ότι θα στοιχίσει στους πλοι-
οκτήτες συνολικά περίπου 70 δις. δολάρια.

Δεδομένου ότι πρόκειται για νέα σύμβαση,
ο ΔΝΟ έχει δημιουργήσει μια φάση οικοδό-
μησης εμπειριών (Experience Building Phase
- EBP), η οποία επιτρέπει στα κράτη λιμένα,
στα κράτη σημαίας και σε άλλα ενδιαφερό-

μενα μέρη να συγκεντρώνουν, να προετοι-
μάζουν και να υποβάλλουν δεδομένα, η ανά-
λυση των οποίων θα επιτρέψει μια συστημα-
τική και τεκμηριωμένη αναθεώρηση των
απαιτήσεων της σύμβασης BWM και την κα-
τάρτιση μιας δέσμης τροπολογιών, ανάλογα
με την περίπτωση.

Το ΚΝΕ αναγνωρίζει την πρόκληση που
αντιμετωπίζει η παγκόσμια ναυτιλιακή βιο-
μηχανία, η οποία εκτός από την εφαρμογή
του νέων καύσιμων χαμηλής περιεκτικότη-
τας σε θείο που δεν υπερβαίνει το 0,50% m /
m, όπως περιεγράφηκε παραπάνω, θα πρέ-
πει τώρα να εξοπλίσει τα πλοία της με δαπα-
νηρά Συστήματα Διαχείρισης Υδάτινου Έρ-
ματος προκειμένου να συμμορφωθεί με τις
απαιτήσεις της σύμβασης.
Έλεγχος απορριμμάτων στη θάλασσα

Αναγνωρίζεται ότι τα απορρίμματα στη
θάλασσα μπορεί να είναι εξίσου επιβλαβή με
το πετρέλαιο ή τα χημικά.  Ειδικά τα πλα-
στικά χρειάζονται χρόνια για να διασπα-
στούν και η θαλάσσια ζωή μπορεί εύκολα να
τα καταναλώσει συγχύζοντας τα με τρόφιμα.
Κατά συνέπεια, αυτό απειλεί τη βιοποικιλό-
τητα και οι επικίνδυνες τοξίνες μπορούν να
εισέλθουν στην τροφική αλυσίδα και τελικά
να καταναλωθούν από τον άνθρωπο.

Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οικονομικό
Φόρουμ, το 90% του πλαστικού που βρέθηκε
στη θάλασσα προέρχεται από τη γη (πλέ-
νονται στον ωκεανό από τους ποταμούς).
Παρόλα αυτά, αν και το πρόβλημα των πλα-
στικών απορριμμάτων από τα πλοία είναι
συγκριτικά πολύ μικρό, η ναυτιλιακή βιομη-
χανία έχει ιδιαίτερη ευθύνη να διαδραματί-
σει το ρόλο της στην εξάλειψη κάθε ρύπαν-
σης της θάλασσας.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΔΝΟ
δεν επιτρέπεται η απόρριψη απορριμμάτων
στη θάλασσα και τα απορρίμματα του
πλοίου, συμπεριλαμβανομένων των πλαστι-
κών, πρέπει να ελαχιστοποιούνται, να ανα-
κυκλώνονται και να δίνονται σε λιμενικές
εγκαταστάσεις παραλαβής.

Το Ναυτιλιακό Επιμελητήριο υποστηρίζει
πλήρως τις εργασίες του ΔΝΟ για την ελα-
χιστοποίηση των θαλάσσιων απορριμμάτων
από πλοία.  Ωστόσο, το Επιμελητήριο θεωρεί
ότι πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα
από τις κυβερνήσεις για την παροχή επαρ-
κών λιμενικών εγκαταστάσεων υποδοχής
για την παραλαβή αποβλήτων από πλοία
που φθάνουν στους λιμένες και τους τερμα-
τικούς σταθμούς τους. n
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Επιστροφή στην κορυφή του πρωτα-
θλήματος για την Ανόρθωση η οποία
κέρδισε με 3-0 στο ‘Στέλιος Κυριακί-

δης’ την Πάφο και εκμεταλλευόμενη με τον
καλύτερο τρόπο την ήττα της Ομόνοιας από
τον Απόλλωνα με 2-1 οδηγεί στην κούρσα
του τίτλου με 33 βαθμούς, αφήνοντας στην
2η θέση την Ομόνοια με 31 βαθμούς.

Στον κόλπο της διεκδίκησης του τίτλου
μπήκε για καλά και ο Απόλλωνας με 26 βαθ-
μούς και με έναν αγώνα λιγότερο, ενώ ακο-
λουθεί ο ΑΠΟΕΛ με 24 βαθμούς, που συνέ-
τριψε την Ένωση Παραλιμνίου με 4-0 και έχει
24 βαθμούς. Θα θυμίσουμε ότι οι γαλαζοκί-
τρινοι έχουν και τρία παιχνίδια λιγότερα με
Ανόρθωση (5/2), Ολυμπιακό (8/1) και
Εθνικό (15/1/2020). Το συμπέρασμα είναι ότι
είναι κούρσα για τέσσερα άλογα για την κα-
τάκτηση του τίτλου, δίχως αυτή τη στιγμή να
υπάρχει το μεγάλο φαβορί για την κατά-
κτησή του.

Πιο κάτω βλέπουμε την ΑΕΛ στην 5η θέση
με 24β., που έφερε ισοπαλία 2-2 με τη Δόξα,
στην 6η θέση με 20β. είναι η Νέα Σαλαμίνα
που κέρδισε τον Εθνικό Άχνας με 3-2 και
στην 7η θέση η ΑΕΚ Λάρνακας που έφερε
λευκή ισοπαλία (0-0) με τον Ολυμπιακό και
έχει 19 βαθμούς.

Εδώ βλέπουμε να γίνεται μια μάχη για την
πρώτη εξάδα, από Ν. Σαλαμίνα, ΑΕΛ, ΑΕΚ
και Ολυμπιακό Λευκωσίας.

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο
χώρος του υποβιβασμού με Εθνικό, Πάφο,
Ένωση και Δόξα και υπολείπεται ακόμη μια
ομάδα για να συμπλήρωση την εξάδα του β΄
γκρουπ που αυτή τη στιγμή δεν έχει ξεκαθα-
ρίσει.
‘Λυδία’ η Ανόρθωση πήρε και… σήκωσε
την Πάφο

Η Ανόρθωση δεν καλημέρισε τα Θεοφά-
νεια. Τα Θεοφάνεια καλησπέρισαν την
Ανόρθωση. Ήταν ‘Κυρία’ στο ραντεβού της
στο ‘Στέλιος Κυριακίδης’ η ομάδα του Τι-
μούρ Κετσπάγια και σαν ‘Λυδία’ (το όνομα
της νέας καιρικής διαταραχής), πήρε και την
Πάφο και την… σήκωσε κερδίζοντας την με
2-0 στο ‘πέσιμο’ της αυλαίας της 15ης αγωνι-
στικής.

Πρόκειται για μία σπουδαία βαθμολογικής
σημασίας όφελος για την προσφυγική
ομάδα, η οποία γκρέμισε την Ομόνοια από
τη πρώτη θέση και πήρε ξανά υπό την κα-
τοχή της το… ρετιρέ του βαθμολογικού πί-
νακα, αφού πλέον μετράει 33 πόντους,
έναντι 31 της Ομόνοιας. Υπενθυμίζουμε ότι
η Ανόρθωση έχει και παιχνίδι λιγότερο με
τον ΑΠΟΕΛ. Στην αντίπερα όχθη, η Πάφος
παραμένει ένα σκαλοπάτι πάνω από την επι-
κίνδυνη ζώνη και συγκεκριμένα στην 10η

θέση και στους 12 πόντους. Τέσσερις μακριά
από την 11η Ένωση και την 12η Δόξα.

Στο ντέρμπι της αγωνιστικής ο Απόλλω-
νας ήταν ο μεγάλος νικητής, αφού κέρδισε
στο Τσίρειο την Ομόνοια με 2-1 και ανέβηκε
βαθμολογικά. Έτσι η ομάδα της Λεμεσού
μπήκε με το δεξί στο 2020 και η αντεπίθεση
του καλά κρατεί, στην διεκδίκηση του τίτ-
λου. Παίρνοντας και τη ρεβάνς από την
Ομόνοια για την ήττα στο ΓΣΠ, δεν μπορεί
κανείς πλέον να αμφισβητήσει ότι οι Λεμε-
σιανοί θα είναι στο κόλπο μέχρι τον Μάιο.

Αντίθετα τα αισθήματα για την Ομόνοια

που γνώρισε την πρώτη
της ήττα στα ντέρμπι,
όμως σίγουρα εξακολου-
θεί να είναι μέσα στην
τροχαιά του τίτλου!

Η ήττα είναι από αυτές
που πεισμώνουν και σε
κάνουν πιο δυνατό, φτάνει
να διορθώσει τα όποια
λάθη έγιναν και σίγουρα
στη σωστή διαχείριση.

Με τον καλύτερο τρόπο
άρχισε το 2020 για τον
ΑΠΟΕΛ που συνέτριψε εντός έδρας την
Ένωση Παραλιμνίου με 4-0 και επέστρεψε
με τον καλύτερο τρόπο στις επιτυχίες, μετά
την ήττα που δέχθηκε στο Τσίρειο από την
ΑΕΛ.

Από την άλλη, η Ένωση έμεινε για ένατη
αγωνιστική χωρίς νίκη, με αποτέλεσμα να
μοιράζεται τον πυθμένα με 8 βαθμούς με τη
Δόξα Κατωκοπιάς, την οποία θα φιλοξενή-
σει την επόμενη αγωνιστική, σε ένα καθορι-
στικό αγώνα.

Σε ένα χορταστικό παιχνίδι, η Νέα Σαλα-
μίνα κατάφερε να πάρει σπουδαία νίκη απέ-
ναντι στον Εθνικό Άχνας, επικρατώντας με
3-2, με όλα τα γκολ να σημειώνονται στο
πρώτο μέρος. Ένα τρίποντο το οποίο ανέ-
βασε την ομάδα της Αμμοχώστου στην έκτη
θέση του βαθμολογικού πίνακα και βλέπει
την συνέχεια με μεγαλύτερη αισιοδοξία και
προοπτική.

Η νέα απώλεια βαθμών της ΑΕΚ στο παι-
χνίδι με τον Ολυμπιακό (0-0) κρίνει ως επι-
τακτική ανάγκη την ενίσχυση της ομάδας,
ώστε να βελτιώσει τις αδυναμίες που παρου-
σιάζει. Κυρίως στο χώρο της μεσαίας γραμ-
μής φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα και αυτό
είναι κάτι το οποίο σημείωσε και ο τεχνικός
της Διευθυντής…

Ο Ολυμπιακός πάλεψε το παιχνίδι, είχε
περισσότερες τελικές προσπάθειες από την
ΑΕΚ, όμως δεν τις αξιοποίησε.

Στο Μακάρειο Στάδιο η Δόξα Κατωκοπιάς
και η ΑΕΛ συνθηκολόγησαν στην ισοπαλία
2-2. Ένα αποτέλεσμα που δεν ικανοποιεί
καμιά ομάδα. Η προσφυγική ομάδα προηγή-
θηκε δύο φορές στο σκορ, όμως η ΑΕΛ κα-
τάφερε να ισοφαρίσει και στη συνέχεια να
έχει τις ευκαιρίες της να πάρει ακόμα και
αυτό το τρίποντο.
Σε τροχιά… τίτλου ο Απόλλωνας

Ήταν κλειδί για τον Απόλλωνα η νίκη του
επί της Ομόνοιας καθώς γνώριζαν πως σε
ενδεχόμενο ήττας, θα έμεινα πίσω στη βαθ-
μολογία. Νίκησαν όμως σε ακόμη ένα
ντέρμπι και έδωσαν συνέχεια στην αντεπί-
θεση τους, επιβεβαιώνοντας όσους πι-
στεύουν πως οι κυανόλευκοι θα είναι για
ακόμα μια χρονιά μέσα στους μνηστήρες για
διεκδίκηση του τίτλου.

Ότι έκαναν με την Ανόρθωση που πήγε
πρωτοπόρος στο Τσίρειο, το επανέλαβαν και
με την Ομόνοια που είναι στην πρώτη θέση.

Ο Απόλλων έχει 26 βαθμούς, αλλά και
παιχνίδι λιγότερο (αυτό με την Πάφο που θα
διεξαχθεί στις 12 Φεβρουαρίου). Θυμίζουμε
ότι διεκόπη στο 2΄, αφού οι προβολείς του
γηπέδου είχαν πρόβλημα. Οπότε το μόνο
που μένει, είναι να δώσει συνέχεια στην ανο-
δική του πορεία με στόχο την κορυφή.

Η συνέχεια είναι ότι θα
πάει με κάμποσες απου-
σίες στο Κυριακάτικο παι-
χνίδι με τον Ολυμπιακό,
στο Μακάρειο, η Λεμε-
σιανή ομάδα. Συμπλήρω-
σαν κίτρινες κάρτες και
δεν έχουν δικαίωμα συμμε-
τοχής οι Ατίλας, Σαλαϊ,
Σακάτι και Ντιέκο Αγκίρε.
Ακόμη τραυματίας έφυγε
από τον αγώνα ο Φώτης
Παπουλής και ίσως να

είναι απών από το παιχνίδι.
Έχασε το πρώτο της ντέρμπι…

Ήταν το πιο δύσκολο εκτός έδρας παι-
χνίδι, βάσει δυναμικότητας αντιπάλου και
φόρμας το τελευταίο διάστημα, αλλά και αρ-
νητικής προϊστορίας. Η Ομόνοια γενικά
ήταν ανώτερη του αντιπάλου της στο μεγα-
λύτερο διάστημα του αγώνα, τελικά όμως
δεν απέφυγε την ήττα από τον Απόλλωνα
που είναι η δεύτερη στη σεζόν. Η πρώτη
ήταν με την Πάφο και πάλι εκτός με 2-1. Χά-
θηκε μια μάχη όχι όμως ο πόλεμος…
Ωστόσο, η ήττα του Σαββάτου είναι από
αυτές που πεισμώνουν και σε κάνουν πιο δυ-
νατό, φτάνει να υπάρξει σωστή διαχείριση.

Η δεύτερη ήττα της Ομόνοιας ήρθε μετά
από τρεις μήνες και εννιά συνεχόμενα ματς
αήττητου. Την πρώτη ήττα την δέχθηκε στην
Πάφο στις 5 Οκτωβρίου 2019 και την αμέ-
σως επόμενη στις 4 Ιανουαρίου 2020 στο
Τσίρειο από τον Απόλλωνα. Την ίδια ώρα,
ήταν το πρώτο χαμένο ντέρμπι στη σεζόν για
το ‘τριφύλλι’. Μετά από τρεις νίκες και τρεις
ισοπαλίες ακολούθησε η ήττα.

Επόμενο παιχνίδι για την Ομόνοια, που
οφείλει να δει μπροστά και να μπορέσει να
επιστρέψει στον δρόμο των επιτυχιών, είναι
η Πάφος, την ερχόμενη Παρασκευή στο
ΓΣΠ, στο οποίο θα παρουσιαστεί με απου-
σίες, με τους Λανγκ και Γκόμεθ που συμ-
πλήρωσαν απαγορευτικό αριθμό καρτών, με
τον Απόλλωνα. Επανέρχεται ο Λούφτνερ.
Τεσσάρα ο ΑΠΟΕΛ

Την ευκολότερη νίκη του στο πρωτάθλημα
πήρε ο ΑΠΟΕΛ, στο ντεμπούτο του Νορβη-
γού Κόρε Ινγκεμπρίγκτσεν στο πάγκο. Οι
γαλαζοκίτρινοι επικράτησαν πιο εύκολα από
ότι αναμενόταν της Ένωση, με 4-0, έχοντας
τον έλεγχο του παιχνιδιού από το πρώτο
μέχρι το τελευταίο λεπτό. Έτσι οι πρωταθλη-
τές επέστρεψαν στις επιτυχίες μετά την ήττα
από την ΑΕΛ, την οποία προσπέρασαν στη
βαθμολογία.

Η συνέχεια ακόμα πιο δύσκολη με τα συ-
νεχόμενα παιχνίδια που έχουν να δώσουν.
Αρχή από σήμερα για το εξ αναβολής παι-
χνίδι του Α΄ γύρου με τον Ολυμπιακό και
στη συνέχεια με την Ανόρθωση στις 12 Ια-
νουαρίου. Να θυμίσουμε ότι η ομάδα  του
Τακτακαλλά τους κέρδισε στο μεταξύ τους
παιχνίδι και θα προσπαθήσουν να πάρουν
την ρεβανς.

Πιο δύσκολο το εκτός έδρας παιχνίδι με
την ‘Κυρία’ που θα απουσιάσει ο Σάβιτς,
αφού ο αμυντικός του ΑΠΟΕΛ δέχθηκε την
κίτρινη κάρτα με την Ένωση και συμπλή-
ρωσε τρεις. Τρεις μέρες μετά ο ΑΠΟΕΛ θα
δώσει νέο παιχνίδι και πάλι εξ αναβολής, και
αυτή τη φορά και πάλι εκτός, με τον Εθνικό

Άχνας στις 15 Ιανουαρίου. Επιστρέφει στο
πρωτάθλημα στις 18 Ιανουαρίου με τη Δόξα
στο Μακάρειο Στάδιο. Η Ένωση Παραλι-
μνίου θα φιλοξενήσει τη Δευτέρα 13 Ια-
νουαρίου τη Δόξα Κατωκοπιάς στο ‘Τάσος
Μάρκου’.
Δε λέει να σηκώσει κεφάλι η ΑΕΚ

Για μία ακόμη αγωνιστική η ΑΕΚ δεν
έπεισε και δεν κέρδισε. Παρουσίασε κάποια
βελτίωση στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό
(0-0), αλλά η απουσία κυρίως του Τρισκόφ-
σκι στην κορυφή της επίθεσης ήταν κάτι πα-
ραπάνω από αισθητή. Έβγαλε η ομάδα της
Λάρνακας τρεξίματα και πιέσεις, έφτιαξε κά-
ποιες φάσεις, αλλά δεν βρήκε τον τρόπο να
σκοράρει. Στην αντεπίθεση ο Ολυμπιακός
δημιούργησε προβλήματα, αλλά ο πολύ
καλός Τόνιος κράτησε το μηδέν. Άλλο ένα
θετικό στοιχείο είναι ότι η εστία της ΑΕΚ
έμεινε απαραβίαστη.

Στο επόμενο εκτός έδρας παιχνίδι με τον
Εθνικό Άχνας θα απουσιάσει ο Μοϊσόφ που
συμπλήρωσε απαγορευτικό αριθμό καρτών.
Αντίθετα, εξέτισε την τιμωρία του και επι-
στρέφει ο Τρουγιόλ. Υπάρχει ασιοδοξία ότι
μέχρι τον αγώνα στο Δασάκι θα είναι διαθέ-
σιμος και ο Τρισκόφσκι.

Είναι καλός ο βαθμός που απέσπασε στην
Αρένα απέναντι στην ΑΕΚ ο Ολυμπιακός,
σε μια σκληροτράχηλη έδρα. Θα μπορούσαν
και τη νίκη αν αξιοποιούσαν μια από τις κλα-
σικές ευκαιρίες που δημιούργησαν στο δεύ-
τερο ημίχρονο. Σήμερα Τετάρτη θα αντιμε-
τωπίσουν τον ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ, στο εξ ανα-
βολής παιχνίδι της πρεμιέρας του
πρωταθλήματος και την Κυριακή θα υπο-
δεχθούν τον Απόλλωνα στο Μακάρειο. Θα
προσπαθήσουν και από τα δύο ματς να εξα-
σφαλίσουν, όσο το δυνατό περισσότερο βαθ-
μολογικό κέρδος για να βλέπουν ακόμα και
την πρώτη εξάδα….
Γυρίζει σελίδα η … ΑΕΛ

Στην ΑΕΛ δεν έχουν το χρόνο και την πο-
λυτέλεια να κολλήσουν στους χαμένους
βαθμούς του αγώνα με τη Δόξα (2-2). Η ισο-
παλία έφερε την ομάδα ένα βήμα πιο πίσω
και θα χρειαστεί να κάνει μεγάλη προσπά-
θεια για να καταφέρει να πετύχει τον στόχο
της εξόδου στην Ευρώπη. Όμως η Λεμεσιανή
ομάδα έδειξε πως στα δύσκολα αντέχει και
θα δώσει δυναμικά το παρών της, στη συνέ-
χεια του πρωταθλήματος αρχής γενομένης
με το εντός έδρας παιχνίδι της με τη Νέα Σα-
λαμίνα. Δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι έχει
να δώσει η προσφυγική ομάδα της Κατωκο-
πιάς, αφού θα έχει για αντίπαλό της την
Ένωση στο Παραλίμνι.
Ερυθρόλευκο εξπρές παράσυρε τον
Εθνικό

Παρόλο που βρέθηκε πίσω στο σκορ, η
Νέα Σαλαμίνα ανέτρεψε τα εις βάρος της
δεδομένα και πέτυχε μία δύσκολη αλλά
υπερπολύτιμη νίκη σε βάρος του Εθνικούς
Άχνας με 3-2.  Αυτή η επιτυχία έφερε τους
Ερυθρόλευκους στην 6η θέση του βαθμολο-
γικού πίνακα, μιας και προσπέρασε την ΑΕΚ
και πλέον διεκδικεί την είσοδο στο πρώτο
γκρουπ με αρκετές ελπίδες.

Από την άλλη ο Εθνικός δεν μπόρεσε ούτε
στο ντεμπούτο του Κλάφουριτς να σταμα-
τήσει την κατηφόρα, αφού έμεινε για ένατο
παιχνίδι μακριά από τη νίκη. n

Επέστρεψε στην κορυφή η ‘Κυρία’
Κούρσα τίτλου για 4 άλογα (Ανόρθωση, Ομόνοια, Απόλλων, ΑΠΟΕΛ)
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Tι είπαν... Tι έγραψαν
Σκότωσα τον Κασέμ Σουλεϊμανί για να στα-

ματήσω και όχι να ξεκινήσω τον πόλεμο.

Ντόναλντ Τραμπ,

Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Το Ιράν και τα «ελεύθερα έθνη της περιο-
χής» θα πάρουν εκδίκηση από τις ΗΠΑ για
τον θάνατο του υποστρατήγου Κασέμ Σου-
λεϊμανί.
Χασάν Ροχανί,
Πρόεδρος του Ιράν.

Ο συριακός λαός δεν θα λησμονήσει τη βοή-

θεια που έλαβε από τον  Κασέμ Σουλεϊμανί.

Μπασάρ αλ Άσαντ,

Πρόεδρος της Συρίας.

Δε θα θρηνήσουμε για τον Σουλεϊμανί.

Μπόρις Τζόνσον,

Πρωθυπουργός της Βρετανίας.

Ο κόσμος δεν μπορεί να αντέξει ακόμη ένα

πόλεμο στον Κόλπο.

Αντόνιο Γκουτέρες

Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ.

Παρά τις προκλήσεις θα επιμείνω για επα-

νέναρξη των συνομιλιών.

Νίκος Αναστασιάδης, 

Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

O EastMed δεν στρέφεται εναντίον κανενός.

Κυριάκος Μητσοτάκης,

Πρωθυπουργός της Ελλάδας.

Δημιουργήσαμε μια συμφωνία μεγάλης ση-

μασίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Βενιαμίν Νετανιάχου,

Πρωθυπουργός του Ισραήλ.

Βουλγαρία
Οι Δημοσιοϋπαλληλικές

Συνδικαλιστικές Οργανώ-
σεις της Βουλγαρίας συμμε-
τείχαν σε πανεθνική διαδή-
λωση με κύριο αίτημα τη
στήριξη και τη  βελτίωση
των κανονισμών που αφο-
ρούν την απουσία ασθε-
νείας.  Με σύνθημα «οι
υπάλληλοι που απουσιάζουν
λόγω ασθενείας  δεν είναι
εγκληματίες» οι δημοσιοϋ-
παλληλικές οργανώσεις ζη-
τούν  καταβολή στους εργα-
ζομένους  επιδόματος απου-
σίας  ασθενείας  από την
πρώτη μέρα της  απουσίας
τους από την εργασία λόγω
ασθενείας.   Ζητούν  ικανο-
ποιητικά μέτρα για τα  θέ-
ματα απουσίας ασθενείας σε σχέση με τον  εργάσιμο χρόνο.  

Ταυτόχρονα με τη διαδήλωση και την προβολή των αιτη-
μάτων για θέματα απουσίας ασθενείας οι υπάλληλοι κοινω-
νικών ασφαλίσεων  πραγματοποίησαν και μονόωρη στάση
εργασίας για στήριξη του αιτήματος τους για αύξηση  40%
στις απολαβές τους. 
Γαλλία

Για Πέμπτη  βδομάδα  συνεχίστηκαν  οι δυναμικές κινητο-
ποιήσεις σε ολόκληρη τη Γαλλία κατά των προτάσεων του
Προέδρου Μακρόν  για αναθεώρηση του συνταξιοδοτικού
συστήματος. Οι εργαζόμενοι εκφράζουν  έντονη ανησυχία
ότι οι προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις θα οδηγήσουν σε αυ-
ξημένο όριο ηλικίας αφυπηρέτησης ως προϋπόθεση για
αξιοπρεπή σύνταξη ενώ η  πιθανή μείωση της ηλικίας αφυ-
πηρέτησης θα σημαίνει μειωμένη σύνταξη.

Των κινητοποιήσεων ηγούνται οι εργαζόμενοι στις μετα-
φορές και τον τομέα της παιδείας οι οποίοι ήσαν και  επικε-
φαλής της διαδήλωσης στο Παρίσι στην οποία συμμετείχαν
800,000 εργαζόμενοι από  ολόκληρο το φάσμα των επαγ-
γελμάτων. |Τα Συνδικάτα προγραμματίζουν συνέχιση των κι-
νητοποιήσεων παρά τις προτάσεις του προέδρου Μακρόν
για τροποποιήσεις στο σχέδιο που έχει ήδη ανακοινωθεί. 
Ηνωμένο Βασίλειο  

Τέσσερις δημοσιοϋπαλληλικές συνδικαλιστικές οργανώ-
σεις στη Βόρεια Ιρλανδία με τεράστια πλειοψηφία  αποφά-
σισαν δυναμικές  κινητοποιήσεις περιλαμβανομένης και
απεργίας, για άσκηση πίεσης  στην Κυβέρνηση να αποφασί-
σει μέτρα για εξίσωση των απολαβών των εργαζομένων στον
τομέα υγείας  των οποίων οι απολαβές είναι οι χειρότερες σε
σύγκριση με συναδέλφους τους στο Ηνωμένο Βασίλειο.  Η
συνδικαλιστική πλευρά ζητά επίσης επείγουσα επίλυση του
προβλήματος της υποστελέχωσης ώστε να διασφαλίζεται
ασφαλής και αποτελεσματική λειτουργία στις δημόσιες υπη-
ρεσίες υγείας. 
Αυστρία  

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις του τομέα ιδιωτικής
υγείας υπέβαλαν στην εργοδοτική πλευρά αίτημα για νέα
συλλογική σύμβαση για τους υπαλλήλους υγείας  και κοι-
νωνικής φροντίδας, η οποία θα καλύπτει  ώστε  125000 ερ-
γαζόμενους μέλη τους. 

Κύριο αίτημα τους είναι η εφαρμογή εβδομαδιαίου
35άωρου εργασίας χωρίς μείωση μισθών. Το Συνδικαλιστικό
Κίνημα κρίνει ότι η εφαρμογή του 35άωρου  θα κάμει ελκυ-
στικότερο τον  τομέα και θα οδηγήσει σε αυξημένες προσ-
λήψεις που θα επιλύσουν την υποστελέχωση του τομέα και
σε μείωση του υπερβολικού φόρτου εργασίας. 

Τα συνδικάτα ζητούν επίσης αύξηση απολαβών κατά 
8.6% για εργαζόμενους με υποχρέωση 38άωρο εβδομαδιαίο

ωράριο εργασίας ώστε να καλύπτεται μισθολογικά η αυξη-
μένη υποχρέωση εργασίας του χρόνου διαφοράς από το
35άωρο. 
Δανία 

Μελέτη του Κέντρου Κοινωνικών Μελετών της Δανίας
έχει καταδείξει ότι η επικρατούσα ανισότητα στις απολαβές
αποτελεί μείζον δομικό πρόβλημα για τις δημόσιες υπηρε-
σίες και ειδικότερα για τους τομείς  φροντίδας και κοινωνι-
κών υπηρεσιών. Η μελέτη κατέδειξε ότι οι μέσοι όροι  μισθών
στον τομέα μειώνονται ως αποτέλεσμα του αυξημένου πο-
σοστού προσλήψεων γυναικών. Συγκεκριμένα οι μισθοί  των
ανδρών υπαλλήλων κατά μέσο όρο ανέρχονται σε 30000 Δα-
νέζικες κορώνες   ενώ  των  γυναικών στον ίδιο τομέα  σε
24150. 

Ως αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων των δημοσιοϋ-
παλληλικών  οργανώσεων με την εργοδοτική πλευρά συμ-
φωνήθηκε το 2018 αντιμετώπιση του προβλήματος των απο-
λαβών αλλά δεν  έχουν ακόμη εγκριθεί οι απαραίτητες  πι-
στώσεις από  την κυβέρνηση με αποτέλεσμα η εφαρμογή των
συμφωνηθέντων να αναβάλλεται για το  2021. 
Ισπανία

Οι δημοσιοϋπαλληλικές οργανώσεις του τομέα υγείας και
κοινωνικής φροντίδας συμμετέχουν στην  εκστρατεία για
βελτιωμένες απολαβές και συνθήκες εργασίας για τους  ερ-
γαζόμενους στον τομέα. Σε πρόσφατη κινητοποίηση  τους
3000 συνδικαλιστές πραγματοποίησαν διαμαρτυρία έξω  από
το Υπουργείο Υγείας με αίτημα τη βελτίωση στις απολαβές. 

Η συνδικαλιστική πλευρά έχει διαβιβάσει  σε όλες τις αυ-
τόνομες περιφέρειες της χώρας αίτημα προς τις τοπικές
αρχές να αντιταχθούν στις πιέσεις του ιδιωτικού τομέα για
αποτροπή μέτρων βελτίωσης των απολαβών, μείωσης της
αβέβαιης εργασίας και αντιμετώπισης του υπερβολικού φόρ-
του εργασίας. 
Συλλογική διαπραγμάτευση  στη δημόσια διοίκηση

Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας  έχει ετοιμάσει νέα έκθεση
η οποία μελετά τους στόχους του συστήματος συλλογικής
διαπραγμάτευσης στη δημόσια διοίκηση.  Στην έκθεση πα-
ράλληλα  με τα  ειδικά παραδείγματα συγκεκριμένων χωρών
που περιλαμβάνουν τη Δανία και την Ισπανία η έκθεση  ανα-
φέρεται και σε πρόσφατες εξελίξεις και το βαθμό στον οποίο
η συλλογική διαπραγμάτευση καλύπτει θέματα όπως η πλη-
ροφόρηση και διαβούλευση, μέτρα επίλυσης διαφορών, δι-
ευκολύνσεις για τις συνδικαλιστικές  οργανώσεις, θέματα
ισότητας των δύο φύλων και θέματα αξιοπρεπούς εργασίας.  

Ένα από τα πορίσματα της έκθεσης είναι ότι οι διάφορες
κυβερνήσεις  εξελικτικά αποκλείουν  τα θέματα απολαβών
από τις  συλλογικές διαπραγματεύσεις. n

Από το ενημερωτικό δελτίο  της EPSU
Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις των Ευρωπαίων συναδέλφων    

Το καφεστιατόριο μας προσφέρει εξυπηρέτηση σε
φιλικές συναντήσεις και για τις σημαντικότερες
οικογενειακές μας διοργανώσεις.


