
Πλήρη αποκατάσταση ΑΤΑ ζητά το Συνδικαλιστικό Κίνημα
ενώ η Εργοδοτική πλευρά εμμένει σε πλήρη κατάργηση της 

Στη συνάντηση των κοινωνικών εταίρων με τον
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ.
Κυριάκο Κούσιο  η οποία πραγματοποιήθηκε προχ-

θές το Συνδικαλιστικό Κίνημα επανέλαβε το πάγιο αίτημα
για πλήρη αποκατάσταση της ΑΤΑ, ως μέτρο αντιμετώπι-
σης της ακρίβειας ενώ η Εργοδοτική πλευρά επανέλαβε την
επίμονη απαίτηση για πλήρη κατάργηση ΑΤΑ ως μέτρο
αντιμετώπισης του πληθωρισμού. Ο κ. Κούσιος αφού
άκουσε τις θέσεις και των δυο πλευρών ανακοίνωσε συνέ-
χεια των διαβουλεύσεων του κεχωρισμένα με τις δυο πλευ-
ρές με υπόσχεση για κατάληξη σε αποδεκτή ρύθμιση από
το συ6νολο των κοινωνικών εταίρων μέχρι τα Χριστού-
γεννα ώστε οι νέες ρυθμίσεις να εφαρμοστούν από το νέο
χρόνο. 

Εν όψει της συνάντησης με τον ΥπΕργ τη Δευτέρα 31
Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση των οργανώ-
σεων, ΠΕΟ, ΣΕΚ, ΔΕΟΚ, ΠΑΣΥΔΥ, ΟΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ,
ΟΛΤΕΚ, Συνδέσμου Αστυνομίας Κύπρου και Συνδέσμου
Πυροσβεστών Κύπρου με στόχο την ανταλλαγή απόψεων

και το συντονισμό ενεργειών ενόψει της έναρξης της συζή-
τησης για την νέα ρύθμιση απόδοσης της ΑΤΑ. 

Κατά την συνάντηση επαναβεβαιώθηκε η αποφασιστι-
κότητα και η ετοιμότητα του Συνδικαλιστικού Κινήματος
ενωμένο να δώσει την μάχη με στόχο την επίτευξη συμφω-
νίας για την ΑΤΑ στο γράμμα και το πνεύμα της μεταβατι-
κής συμφωνίας, που όπως ρητά αναφέρεται είναι «η από-
δοση της ΑΤΑ στην βάση της φιλοσοφίας της». Ως γνωστό
η φιλοσοφία της ΑΤΑ είναι η αποκατάσταση της αγορα-
στικής αξίας των μισθών από την διάβρωση που δέχονται
λόγω του πληθωρισμού. 

Ταυτόχρονα οι Οργανώσεις εξέφρασαν την ανάγκη υιο-
θέτησης μέτρων έτσι που ο θεσμός της ΑΤΑ να επεκταθεί
και να καλύψει το σύνολο των εργαζομένων. 

Σε ανακοίνωση τους οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις επι-
σήμαναν ότι αναμένουν ότι οι εργοδότες και η κυβέρνηση
θα προσέλθουν στο διάλογο σεβόμενοι το περιεχόμενο και
τις αρχές της μεταβατικής συμφωνίας. n

Ο Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος, Κύπριοι και ξένοι 
πολιτικοί ηγέτες.    σελ. 16

Τι είπαν... Τι έγραψαν
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Ανωτάτου επιπέδου εκτίμηση 
για Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο
Εξαήμερο δημόσιο το πένθος 

Μετά από τετραετή επίπονη μάχη με την επά-
ρατη νόσο ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος
Χρυσόστομος Β εκοιμήθη σε ηλικία 81 ετών

στις 6.40 π.μ. προχθές Δευτέρα στο διαμέρισμα του
στην Ιερά Αρχιεπισκοπή και κηρύχθηκε εξαήμερο Παγ-
κύπριο πένθος μέχρι την κηδεία του το ερχόμενο Σάβ-
βατο μετά και από δημόσιο προσκύνημα από αύριο
Πέμπτη. Υπηρεσίες και Οργανισμοί του δημόσιου και
του ιδιωτικού τομέα ακύρωσαν εκδηλώσεις και οι
σημαίες αναρτήθηκαν μεσίστιες στα δημόσια και άλλα
κτήρια στη διάρκεια του δημόσιου πένθους. 

Την ανακοίνωση της εκδημίας του Μακαριωτάτου
ακολούθησαν εκτιμήσεις όχι μόνο από αξιωματούχους
του Κυπριακού κράτους και τους Κύπριους ιεράρχες
αλλά και δηλώσεις και θρησκευτικών ηγετών της ευρύ-
τερης Ορθοδοξίας για τη συμβολή του μακαριστού
Κύπριου ιεράρχη. 

Η Ιερά Σύνοδος η οποία σηνήλθε μετά από πρό-
σκληση του αναλαβόντος Τοποτηρητή του Αρχιεπι-
σκοπικού Θρόνου Μητροπολίτη Πάφου αποφάσισε
όπως η κηδεία τελεσθεί στον Καθεδρικό ναό Αποστό-
λου Βαρνάβα και θα προστεί ο Οικουμενικός Πατριάρ-
χης Βαρθολομαίος πάγιος εκτιμητής του Μακαριστού
Αρχιεπισκόπου. 

Υπενθυμίζουμε ότι ο νέος Καθεδρικός Ναός ήταν
αποτέλεσμα πρωτοβουλίας και στόχευσης του Μακα-
ριστού Αρχιεπισκόπου ο οποίος με την ολοκλήρωση
του νέου Καθεδρικού δήλωσε ότι αυτή σηματοδότησε
εκτέλεση των αρχικών του στόχων με την ανάληψη της
Πρωτοκαθεδρίας της Κυπριακής Εκκλησίας. Άλλα επι-
τεύγματα του παράλληλα με την ποιμαντορική και
φιλανθρωπική του δράση ήσαν η αλλαγή και ο εκσυγ-
χρονισμός του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας, η
ανασύσταση μετά από 800 χρόνια οκτώ Κυπριακών επι-
σκοπών οι οποίες είχαν καταργηθεί κατά την Φραγκο-
κρατία της Κύπρου και η ίδρυση της Θεολογικής Σχο-
λής της Εκκλησίας της Κύπρου. 

Παράλληλα με το έργο του για την Κυπριακή Εκκλη-
σία εκτιμάται και η προσφορά του στην ευρύτερη
Ορθοδοξία γεγονός το οποίο και επισημάνθηκε σε σχε-
τικές δηλώσεις Πατριαρχών και Αρχιεπισκόπων. n

Δεν παγοποιούνται προσλήψεις και αιτήματα
λόγω Κυβερνητικής απόφασης για τις εκλογές

ΟΓενικός Γραμματέας συν. Στράτης Ματθαίου
διευκρίνησε στις 27 Οκτωβρίου ότι οι προσλήψεις
και οι προαγωγές στο δημόσιο, δεν εντάσσονται

στην Κυβερνητική απόφαση για πάγωμα νεων θέσεων και
αιτημάτων από την 1η Νοεμβρίου λόγω της εντεινόμενης
εκστρατείας των Προεδρικών εκλογών. Το πάγωμα που
αποφάσισε η κυβέρνηση αφορά μόνο σε νέα αιτήματα και
όχι σε διαδικασίες που ήδη τρέχουν. Ο συν. Στράτης Ματ-
θαίου επικοινώνησε με τον υπουργό Οικονομικών ζητών-
τας διευκρινίσεις σε σχέση με τις δηλώσεις του σε ραδιο-
φωνική εκπομπή οι οποίες φέρεται να είχαν παρερμηνευτεί.
Όπως ανέφερε ο ΓΓ, ο υπουργός διευκρίνισε ότι το πάγωμα
αφορά μόνο σε νέα αιτήματα. Δηλαδή, αν σήμερα ζητηθεί
νέα πρόσληψη συγκεκριμένου αριθμού ατόμων δεν πρό-
κειται να ικανοποιηθεί το αίτημα. Αν όμως υπάρχει ήδη δια-
δικασία για πρόσληψη ή προαγωγή ατόμων στο δημόσιο,
τότε αυτή θα προχωρήσει κανονικά. Αλίμονο αν κάθε φορά
που υπήρχαν εκλογές σταματούσε τη λειτουργία της η Επι-
τροπή Δημόσιας Υπηρεσίας και δεν γίνονταν προσλήψεις
για να καλυφθούν ανάγκες που είχαν προβλεφθεί, σημεί-
ωσε ο κ. Ματθαίου.

Ο Υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης είχε
δηλώσει σε ραδιοφωνική εκπομπή πως από την 1η Νοεμ-
βρίου σταματά η εξέταση νέων θέσεων στο δημόσιο και

ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως και η εξέταση αιτημάτων
για την καταβολή νέων επιδομάτων, τα οποία ενόψει των
προεδρικών εκλογών έχουν αυξηθεί κατακόρυφα.

Στη συνέχεια το Υπουργείο Οικονομικών σε ανακοίνωση
του, ξεκαθάριζε πως το Υπουργικό Συμβούλιο, σε συνεδρία
του αποφάσισε ότι κατά τη διάρκεια της περιόδου από την
1η Νοεμβρίου 2022 και μέχρι τις προεδρικές εκλογές, δεν
θα εξετάζεται ή θα ικανοποιείται από την Κυβέρνηση καμία
μη προϋπολογιζόμενη πολιτική ή/και σχέδιο καθώς και
αιτήματα, τα οποία αφορούν, για παράδειγμα, σε αναθεώ-
ρηση επιδομάτων, αναβάθμιση κλιμάκων θέσεων, δημιουρ-
γία νέων οργανωτικών δομών και που οδηγούν σε αυξημέ-
νες δεσμεύσεις ή/και δαπάνες.

Το ΥπΟικ πρόσθεσε ότι με την απόφαση αυτή αναμένεται
ότι θα διασφαλιστεί η αμεροληψία και αντικειμενικότητα
του κρατικού μηχανισμού, θα αποκλειστούν οποιεσδήποτε
απόπειρες προεκλογικού επηρεασμού της κοινής γνώμης,
θα αποθαρρυνθεί η μαζική υποβολή αιτημάτων ενόψει
εκλογών και θα καθιερωθούν ισότιμες προϋποθέσεις 
για συμμετοχή όλων των υποψηφίων στην εκλογική 
διαδικασία. n

Ολόκληρη την ανακοίνωση του ΥπΟικ δημοσιεύουμε στη
σελίδα 12

Στην ολομέλεια της Βουλής το Συνταξιοδοτικό 
με αναμονή ψήφισης του στις 17 Νοεμβρίου

Όπως αναφέραμε στην προηγούμενη μας έκδοση οι
Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΠΑΣΥΔΥ, ΟΕΛ-
ΜΕΚ, ΠΟΕΔ, ΟΛΤΕΚ, ΣΑΚ, ΣΥΠΥΚ, ΟΗΟ

(ΣΕΚ) και ΣΗΔΗΚΕΚ (ΠΕΟ) εξέφρασαν την ικανοποίηση
τους για την ολοκλήρωση της κατ’ άρθρο συζήτησης στην
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών των σχετικών
νομοσχεδίων για το Συνταξιοδοτικό προσβλέποντας και σε
ολοκλήρωση της σχετικής συζήτησης στην ολομέλεια της
Βουλής, η οποία όπως επιβεβαιώθηκε θα γίνει στις 17 Νοεμ-
βρίου. 

Διευκρινίζουμε ότι στις συζητήσεις στην Κοινοβουλευ-

τική Επιτροπή Οικονομικών επιτεύχθηκαν ρυθμίσεις σε
αμφισβητούμενες πρόνοιες της σχετικής συμφωνίας των
Οργανώσεων με την Κυβέρνηση σε εκκρεμούντα ή εγειρό-
μενα θέματα και γι’ αυτό εκφράζουμε την πεποίθηση ότι
στη συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής στις 17 Νοεμ-
βρίου η συμφωνία για το Συνταξιοδοτικό θα ψηφισθεί σε
νόμο και εφαρμογή ώστε να διασφαλιστούν τα συνταξιο-
δοτικά δικαιώματα χιλιάδων εργαζομένων του δημοσίου
τομέα που παρέμειναν ανασφάλιστοι για πάνω από μια
δεκαετία. n
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ΠΕΝΘΗ
Η Μαρία Εμμανουήλ, η οποία κατείχε τη

θέση Κτηνιατρικού Λειτουργού, στις Κτη-
νιατρικές Υπηρεσίες, απεβίωσε στις 4 Οκτω-
βρίου 2022.

Η Ανδρούλλα Ιωάννου, η οποία κατείχε
τη θέση Ανώτερου Γραμματειακού Λειτουρ-
γού, απεβίωσε στις 28 Ιουλίου 2022.

Η Δέσποινα Δημοσθένους, η οποία κα-
τείχε τη θέση Νοσηλευτικού Λειτουργού,
Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, απεβίωσε
στις 2 Οκτωβρίου 2022.
ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

Ο Χρίστος Ιωνάς, Βοηθός Γραμματειακός
Λειτουργός, διορίζεται στη θέση Λειτουρ-
γού Ναυτιλίας, Υφυπουργείο Ναυτιλίας,
σύμφωνα με τα Απαιτούμενα Προσόντα της
Κατηγορίας Α΄ της δημοσίευσης στην Επί-
σημη Εφημερίδα.

Ο Θωμάς Θωμά, Λειτουργός Γραφείου
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χα-
ρακτήρα (με δοκιμασία), διορίζεται με δοκι-
μασία στη θέση Λειτουργού Εσωτερικού

Ελέγχου, Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου,
από τις 17 Οκτωβρίου 2022.

Ο Πιερής Κάκουρος διορίζεται με δοκιμα-
σία στη θέση Λειτουργού Εσωτερικού Ελέγ-
χου, Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, από τις
17 Οκτωβρίου 2022.

Ο Δημήτρης Ψυλλίδης, Διοικητικός Λει-
τουργός (με δοκιμασία),  διορίζεται με δο-
κιμασία στη θέση Λειτουργού Περιβάλλον-
τος, Τμήμα Περιβάλλοντος, σύμφωνα με τα
Απαιτούμενα Προσόντα της Κατηγορίας
Α΄, της δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημε-
ρίδα της Δημοκρατίας.

Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη
θέση Λειτουργού Περιβάλλοντος, σύμφωνα
με τα Απαιτούμενα Προσόντα της Κατηγο-
ρίας Α΄, της δημοσίευσης στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας: Παναγιώτα
Ανδρέου, Σάββας Ασπρής.

Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη
θέση Βοηθού Ασφαλιστικού Λειτουργού,
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από τις
17 Οκτωβρίου 2022: Ανδρέας Πάμπουκας,

Θεονίτσα Θεοφάνους.
Ο Γιώργος Σάββα, Βοηθός Γραμματειακός

Λειτουργός, διορίζεται στη θέση Λειτουρ-
γού Προγραμματισμού, Γενική Διεύθυνση
Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών, από
την 1η Νοεμβρίου 2022.

Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη
θέση Λειτουργού Προγραμματισμού, από
την 1η Νοεμβρίου 2022: Δημήτρης Λοϊζίδης,
Στυλιανός Στυλιανίδης, Κωνσταντίνος Μα-
σώνος.
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

Οι πιο κάτω Ανώτεροι Τεχνικοί Μηχανι-
κοί, προάγονται στη θέση Πρώτου Τεχνικού
Μηχανικού, Υπουργείο Άμυνας, από τις 
15 Οκτωβρίου 2022: Σπύρος Σπύρου, Μιχα-
λάκης Παπαδόπουλος, Ανδρέας Χατζηπέ-
τρου.

Ο Κωνσταντίνος Α. Νικολάου, Συντηρη-
τής Δασών Α΄, προάγεται στη θέση Ανώτε-
ρου Συντηρητή Δασών, Τμήμα Δασών.

Ο Μηνάς Χ. Παπαδόπουλος,  Συντηρητής
Δασών Α΄, προάγεται στη θέση Ανώτερου
Συντηρητή Δασών, από τις 15 Οκτωβρίου
2022.

Οι πιο κάτω Λειτουργοί Περιβάλλοντος
Α΄, προάγονται στη θέση Ανώτερου Λει-
τουργού Περιβάλλοντος, από την 1η Οκτω-
βρίου 2022: Ιωάννα Κωνσταντινίδου, Κώ-
στας Βοσκός.)

Ο Στέλιος Λεωνίδου, Οικονομικός Λει-
τουργός Α΄, Υπουργείο Οικονομικών, προ-

άγεται στη θέση Ανώτερου Οικονομικού
Λειτουργού, από τις 15 Οκτωβρίου 2022.

Η Ελένη Πίττα, Οικονομικός Λειτουργός,
Υπουργείο Οικονομικών, προάγεται στη
θέση Οικονομικού Λειτουργού Α΄, από τις
15 Οκτωβρίου 2022.

Οι πιο κάτω Εξεταστές Τελωνείων, προ-
άγονται στη θέση Εξεταστή Τελωνείων, 1ης
Τάξης, από την 1η Οκτωβρίου 2022: Βασί-
λειος Σιαμαρής, Κυριακούλα Κωστή, Ευτυ-
χία Λουκαΐδου, Έλενα Πατσαλίδου, Λευκή
Καπνουλλά.

Ο Aδάμος Χατζηπαναγής, Βοηθός Διευ-
θυντής Κλινικής/Τμήματος (Παιδιατρικής),
προάγεται στη θέση Διευθυντή Κλινικής/
Τμήματος, στην ειδικότητα της Παιδιατρι-
κής, από τις 15 Οκτωβρίου 2022.

Η Νίκη Ιεροδιακόνου-Χριστοφή, Βοηθός
Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος (Παιδοψυ-
χιατρικής), προάγεται στη θέση Διευθυντή
Κλινικής/Τμήματος, στην ειδικότητα της
Παιδοψυχιατρικής, από τις 15 Οκτωβρίου
2022.

Ο Άριστος Μιχαήλ, Βοηθός Διευθυντής
Κλινικής/Τμήματος (Νεφρολογίας), προ-
άγεται στη θέση Διευθυντή Κλινικής/Τμή-
ματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες
Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της 
Νεφρολογίας, από τις 15 Οκτωβρίου 2022. 

Η Κωνσταντίνα Αντωνιάδη, Λειτουργός
Γεωργίας, προάγεται στη θέση Λειτουργού
Γεωργίας Α', από την 1η Νοεμβρίου 2022. n

Στην Επίσημη Εφημερίδα της 21ης Οκτω-
βρίου δημοσιεύθηκαν οι πιο κάτω κενές θέ-
σεις. 

Τρεις κενές θέσεις Λειτουργού Ευρωπαϊ-
κών Υποθέσεων  στη Βουλή των Αντιπρο-
σώπων θέση Πρώτου Διορισμού και Προ-
αγωγής με μισθό Α8-Α10-Α11 Συνδυασμέ-
νες Κλίμακες. 

Αιτήσεις  υποβάλλονται μόνο ηλεκτρο-
νικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής
Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy) ή
μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διό-
δου Ασφαλείας (Αριάδνη) (https://eser-
vices.cyprus.gov.cy) μέχρι την Παρασκευή,
11 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 14:00.   

Στην Επίσημη Εφημερίδα της 4ης Νοεμ-
βρίου δημοσιεύθηκαν οι πιο κάτω κενές θέ-
σεις στο ΓΓΠ. 

Εκατόν δέκα (110) κενές θέσεις Βοηθού
Γραμματειακού Λειτουργού στο Γενικό
Γραμματειακό Προσωπικό, θέση Πρώτου
Διορισμού με Μισθό Α2 – Α5 – Α7(ιι) Συν-
δυασμένες Κλίμακες. 

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρο-
νικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής
Δημόσιας Υπηρεσίας (www.pasc.gov.cy) ή
μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διό-
δου Ασφαλείας (Αριάδνη) (https://eser-
vices.cyprus.gov.cy) μέχρι την Παρασκευή
25 Νοεμβρίου 2022. n

Κενές θέσεις που δημοσιεύθηκαν 
στην Επίσημη Εφημερίδα

Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και
Προσωπικού ανακοινώνει ότι η επό-
μενη εξέταση στην Κυπριακή Νομο-

θεσία θα διεξαχθεί στη Λευκωσία, την Τε-
τάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2022 από τις 9.30 π.μ.
έως 11.30 π.μ.

Ο τόπος διεξαγωγής της πιο πάνω εξέτα-
σης θα γνωστοποιηθεί αργότερα με προσω-
πική επιστολή προς τους αιτητές.

Στην εξέταση μπορούν να συμμετά-
σχουν–

(α) Δημόσιοι υπάλληλοι, κάτοχοι μόνιμης
ή προσωρινής θέσης Διοικητικού Λειτουρ-
γού και Λειτουργού Δημόσιας Διοίκησης
και Προσωπικού, καθώς και υπάλληλοι ορ-
γανισμών δημοσίου δικαίου, που έχουν υπο-
χρέωση να επιτύχουν σ’ αυτήν την εξέταση
σύμφωνα με το σχέδιο υπηρεσίας της οι-
κείας θέσης, και

(β) εργοδοτούμενοι αορίστου ή ορισμέ-
νου χρόνου που υπηρετούν στη δημόσια
υπηρεσία ή σε οργανισμούς δημοσίου δι-
καίου που εκτελούν τα καθήκοντα θέσης, το
σχέδιο υπηρεσίας της οποίας απαιτεί επιτυ-
χία στην πιο πάνω εξέταση.

Κατά την εξέταση, οι εξεταζόμενοι μπο-
ρούν να φέρουν μαζί τους και να συμβου-
λεύονται μόνο τα κείμενα του Συντάγματος
και των Νόμων της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας. ΄Αλλα βοηθήματα ή έτοιμες απαντή-
σεις απαγορεύονται. Περισσότερες πληρο-

φορίες για την εν λόγω εξέταση είναι 
διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Τμήματος
Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.mof.gov.cy/papd, κάτω από την
επιλογή «Εξετάσεις» και στη συνέχεια 
«Εξετάσεις για Δημοσίους Υπαλλήλους».

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην
πιο πάνω εξέταση, πρέπει να το δηλώσουν
με επιστολή τους προς τη Διευθύντρια του
Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσω-
πικού, με αντίγραφο στο Υπουργείο, Υφυ-
πουργείο, Τμήμα ή Ανεξάρτητο Γραφείο,
στο οποίο υπηρετούν. Η εν λόγω επιστολή
πρέπει να περιέχει τον τίτλο της θέσης του
υπαλλήλου και το Υπουργείο, Υφυπουργείο,
Τμήμα ή Ανεξάρτητο Γραφείο στο οποίο ο
ίδιος υπηρετεί, καθώς και τον αριθμό του
Δελτίου Ταυτότητάς του, τον Αριθμό Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων και τηλέφωνο επι-
κοινωνίας.

Οι επιστολές συμμετοχής θα αποστέλ-
λονται στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και
Προσωπικού είτε μέσω Ταχυδρομείου είτε
μέσω τηλεομοιοτυπικής υπηρεσίας στους
αριθμούς 22602761 και 22602763 και θα γί-
νονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή, 18
Νοεμβρίου 2022.

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

ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ, Γ.Δ.Π. , Γ.Κ.Π. 
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Έκκληση για  προστασία των δασών
στις κυνηγετικές εξορμήσεις

Ετοιμάζεται από Συντακτική Επιτροπή
κατά νόμο υπεύθυνος και Πρόεδρος
Στράτης Ματθαίου, Γ.Γ. ΠΑΣΥΔΥ 
Τηλ. 22844445
e-mail: e.stratios@pasydy.org
Υπεύθυνος Σύνταξης
Πρίαμος Λοϊζίδης, Τηλ. 22844470
e-mail: ploizides@pasydy.org
Μέλη Συντακτικής Επιτροπής
Νάσω Κασουλίδου, Μόνιμη Γραμματέας,
Τηλ: 22844457
Email: akasoulidou@pasydy.org
Ειρήνη Γιώρκα, Μόνιμη Γραμματέας,
Τηλ: 22844450
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Στάλω Μιχαήλ, Μόνιμη Γραμματέας, 
Τηλ: 22844449
Email: chmichael@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 περιορί-
ζονται κατά το δυνατό στις 400 λέξεις και
να αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυ-
δρομείο (email) μέχρι το μεσημέρι της
Δευτέρας.
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 
Τηλεφωνικός κατάλογος ΠΑΣΥΔΥ στην
ιστοσελίδα http://www.pasydy.org

ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΠΑΣΥΔΥ) 

Υπάλληλος
δημόσιος

Το Τμήμα Δασών, του Υπουργείου Γε-
ωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Πε-
ριβάλλοντος, με αφορμή την έναρξη

της κυνηγετικής περιόδου επιδημητικού θη-
ράματος την περασμένη Κυριακή, τονίζει
ότι παρόλο που η βροχόπτωση για το μήνα
Οκτώβριο ήταν ικανοποιητική, ο κίνδυνος
έκρηξης και εξάπλωσης δασικής πυρκαγιάς
δεν έχει εκλείψει. Ως εκ τούτου, απευθύνει
θερμότατη έκκληση προς τους κυνηγούς να
είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις εξορ-
μήσεις τους, και να αποφεύγουν πλήρως
ενέργειες και δραστηριότητες που πιθανόν
να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως το άναμμα
φωτιάς καθώς και τη ρίψη αποτσίγαρων και
αναμμένων σπίρτων.

Υπενθυμίζεται ότι το άναμμα φωτιάς

χωρίς άδεια μέσα ή σε απόσταση δύο χιλιο-
μέτρων από τις παρυφές των κρατικών
δασών συνιστά αδίκημα που, σύμφωνα με
τον «Περί Δασών Νόμο του 2012», τιμωρεί-
ται με φυλάκιση μέχρι 10 χρόνια ή με πρό-
στιμο μέχρι € 50.000 ή και τις δύο ποινές
μαζί. Αδίκημα συνιστά, επίσης, και το
άναμμα φωτιάς στις περιοχές της υπαίθρου
που, σύμφωνα με τον «Περί Προλήψεως
Πυρκαγιών στην Ύπαιθρο Νόμο του 1988»,
τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 5 χρόνια ή με
χρηματική ποινή μέχρι € 20.000 ή και τις δύο
ποινές μαζί. Το άναμμα φωτιάς επιτρέπεται
μόνο στις ψησταριές των εκδρομικών
χώρων του Τμήματος Δασών. Τέλος, όποιος
αντιληφθεί καπνό ή φωτιά παρακαλείται να
τηλεφωνήσει αμέσως στο 1407 ή στο 112. n



Υπογραφή συλλογικής σύμβασης μεταξύ 
Αρχής Λιμένων Κύπρου και συντεχνιών

ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 3Υπάλληλος
δημόσιος

Το Υπουργείο Εσωτερικών υπενθυμίζει, ότι στις προ-
σεχείς προεδρικές εκλογές της 5ης Φεβρουαρίου 2023
και, σε τυχόν επαναληπτική εκλογή, στις 12 Φε-

βρουαρίου 2023, θα λειτουργήσουν εκλογικά κέντρα στο
εξωτερικό, για τους εκλογείς που είναι ήδη εγγεγραμμένοι
στον εκλογικό κατάλογο ή θα εγγραφούν μέχρι τις 27 Δε-
κεμβρίου, 2022.

Για να καταστεί δυνατή η λειτουργία εκλογικών κέντρων
στο εξωτερικό, καταρτίζεται ειδικός εκλογικός κατάλογος,
στον οποίο μεταφέρονται τα στοιχεία των εγγεγραμμένων
εκλογέων από τον μόνιμο εκλογικό κατάλογο της Κύπρου,
κατόπιν σχετικής δήλωσης, που υποβάλλεται από τους εν-
διαφερομένους. Εκλογικά κέντρα στο εξωτερικό, σύμφωνα
με τη νομοθεσία, δύναται να λειτουργήσουν μόνο σε όσες
πόλεις ο αριθμός των ψηφοφόρων που θα υποβάλουν δή-
λωση υπερβαίνει τους 50.

Για τον σκοπό αυτό, οι κάτοχοι εκλογικού βιβλιαρίου, οι
οποίοι επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα
στο εξωτερικό, μπορούν να υποβάλουν δήλωση, συμπλη-
ρώνοντας κατάλληλα το σχετικό έντυπο και υποβάλλον-
τας το έγκαιρα, το αργότερο μέχρι τις 27 Δεκεμβρίου 2022.
Έντυπα δηλώσεων μπορούν να εξασφαλιστούν από τις Πρε-
σβείες/Προξενεία της Δημοκρατίας στο εξωτερικό, τα κατά
τόπους Γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων, από τα Κέν-
τρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη και τα Κέντρα Πολίτη (Κυ-
πριακά Ταχυδρομεία), από την Υπηρεσία Εκλογών στο
Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και ηλεκτρονικά από την
ιστοσελίδα των εκλογών στη διεύθυνση elections.gov.cy. Οι
δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν σε έντυπη μορφή στους
πιο πάνω χώρους, καθώς και μέσω διαδικτύου στην πιο
πάνω ηλεκτρονική διεύθυνση aps.elections.moi.gov.cy. n

Προεδρικές εκλογές 2023 - Εκλογικά κέντρα εξωτερικού

ΗΑρχή Λιμένων Κύπρου υπέγραψε
την Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2022 τη νέα
συλλογική σύμβαση με τους εκπρο-

σώπους της Παγκύπριας Συντεχνίας Δημο-
σίων Υπαλλήλων, της Συντεχνίας Υπαλλή-
λων Αρχής Λιμένων Κύπρου, της Ομοσπον-
δίας Εργατοϋπαλλήλων Μεταφορών
Πετρελαιοειδών και Γεωργίας Κύπρου
(ΣΕΚ), της Συντεχνίας Ημικρατικών, Δημο-
τικών και Κοινοτικών Εργατοϋπαλλήλων
Κύπρου (ΠΕΟ) και της Συντεχνίας Χερ-
σαίων, Θαλάσσιων και Εναέριων Μεταφο-
ρών (ΔΕΟΚ). 

Η συνομολόγηση της νέας συλλογικής
σύμβασης αποτελεί προϊόν διαβούλευσης
μεταξύ της Αρχής και των Συντεχνιών, στη
βάση της καλής πίστης και των εξαίρετων
σχέσεων μεταξύ των μερών και περιλαμβά-
νει πρόνοιες που αφορούν στη διασφάλιση
των δικαιωμάτων όλων των υπαλλήλων της

Αρχής, είτε ανήκουν σε Συντεχνίες είτε όχι.
Νοείται ότι η νέα συλλογική σύμβαση δεν
θα περιορίζει ή άλλως επηρεάζει τις αρμο-
διότητες της Αρχής που πηγάζουν από 
νομοθετικές διατάξεις. Νοείται, περαιτέρω,
ότι τα όσα διαλαμβάνονται στη συλλογική

σύμβαση υπόκεινται, με βάση τους περί
Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμους και Κανο-
νισμούς, στις εγκρίσεις του Υπουργικού
Συμβουλίου και της Βουλής.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
της Αρχής Λιμένων Κύπρου Δρ. Αντώνης

Στ. Στυλιανού δήλωσε: «Χαιρετίζουμε την
υπογραφή της νέας συλλογικής σύμβασης
μεταξύ της Αρχής και της συνδικαλιστικής
πλευράς, η οποία συνομολογήθηκε στη
βάση ενός εξαίρετου κλίματος συνεργασίας
μεταξύ της εργοδοτικής πλευράς και των
εκπροσώπων των εργαζομένων στην Αρχή.
Ως Αρχή Λιμένων Κύπρου δεσμευόμαστε να
τηρούμε μια θετική και εποικοδομητική
στάση, επιδιώκοντας συνεχώς τη διατήρηση
της επαφής, της συνεργασίας και της αμοι-
βαίας κατανόησης και λειτουργώντας πάν-
τοτε στο πλαίσιο της διαφάνειας, της εξω-
στρέφειας και της νομιμότητας – βασικές
αρχές που οριοθετούν την ευρύτερη λει-
τουργία του Οργανισμού μας.» Οι εκπρό-
σωποι των Συντεχνιών χαιρέτησαν με τη
σειρά τους την υπογραφή της συλλογικής
σύμβασης. n

Εισήγηση του Κλάδου Λειτουργών Κοινωνικής Ευημερίας στη Βουλή
για τη λειτουργία Κρατικών Ιδρυμάτων και Κρατική Φροντίδα

ΗΚοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας σε πρόσφατη
συνεδρίαση, μετά από εισήγηση βουλευτών μελών
της, άρχισε τη συζήτηση για το καθεστώς λειτουρ-

γίας των Κρατικών Ιδρυμάτων και την Κρατική Ιδρυματική
Φροντίδα για ηλικιωμένους.

Την ΠΑΣΥΔΥ εκπροσώπησε ο συν. Κωνσταντίνος Καμ-
πουράκος, Γραμματέας του Κλάδου Υπαλλήλων Κοινωνι-
κής Ευημερίας.

Παραθέτουμε πιο κάτω την εισήγηση του συναδέλφου:
«Ως κλάδος Λειτουργών Κοινωνικής Ευημερίας της ΠΑ-

ΣΥΔΥ χαιρετιζουμε την προσπάθεια που γίνεται από το
Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας και την διοίκηση των
ΥΚΕ για την αναδιοργάνωση των Κρατικών Ιδρυμάτων.
Όντας στο τρίτο έτος της αναδιοργάνωσης των Υπηρεσιών
Κοινωνικής Ευημερίας, αναμένουμε ότι αυτή η προσπάθεια
θα αρχίσει να αποδίδει καρπούς. Αυτό πρέπει να υλοποιηθεί
με πολύ σεβασμό τόσο προς τους εξυπηρετούμενους των
ιδρυμάτων όσο και προς την ασφάλεια των εργαζομένων.

Ο κλάδος Λειτουργών Κοινωνικής Ευημερίας της ΠΑ-
ΣΥΔΥ στέκεται αρωγός και στηρίζει τις προσπάθειες για
των εκσυγχρονισμό των Κρατικών Ιδρυμάτων. 

Οι υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας φιλοξενούν στα
Ιδρύματά τους πάνω από 800 ανήλικα παιδιά και μεγάλο
αριθμό ανάπηρων και ηλικιωμένων συμπολιτών 

Όμως, όπως έχουμε πει επανειλημμένως, κράτος πρόνοιας
δεν είναι μόνο οι ΥΚΕ ούτε κατέχουν το μαγικό ραβδί για να
αλλάξουν τα πάντα και πρέπει ειδικά στις πιο ευαίσθητες
των περιπτώσεων να υπάρχει πολύθεματικότητα και συμ-
μετοχή και άλλων ειδικοτητων πέραν του προσωπικού των
υπηρεσιών μας.  

Με λύπη μας όμως διαπιστώνουμε ότι στα Κρατικά Ιδρύ-
ματα που πρέπει να φιλοξενούν ηλικιωμένους, διαμένουν

και άτομα με προβλήματα Ψυχικής Υγείας αλλά και άτομα
με Νοητική Αναπηρία. 

Και ενώ σε καμία περίπτωση δεν θα αρνηθούμε την φι-
λοξενία των ανθρώπων στα Ιδρύματα, πρέπει να σημει-
ώσουμε ότι είναι ευθύνη άλλων υπηρεσιών να δημιουργή-
σουν τις απαραίτητες υποδομές που θα φιλοξενήσουν και
θα παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες στους συμπολίτες
μας που τις έχουν ανάγκη. 

Στο σημείο αυτό, οφείλω να τονίσω ότι το μεγαλύτερο
πλεονέκτημα που έχουν τα Κρατικά Ιδρύματα είναι το αν-
θρώπινο δυναμικό  τους. 

Οι Ιδρυματικοί Λειτουργοί εργάζονται με αυταπάρνηση
και ενσυναίσθηση, ανταποκρινόμενοι στο έργο τους με επι-
τυχία στην συντριπτική πλειονότητα και πέρα από κάθε
προσδοκία. Είμαι υποχρεωμένος όμως να σημειώσω και τα
σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Ιδρυματικοί
Λειτουργοί. 

Δυστυχώς, ο αριθμός τους βαίνει μειούμενος, ενώ οι τε-
λευταίες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού πραγματοποι-
ήθηκαν πριν από 15 χρόνια περίπου. Αποτέλεσμα του πιο
πάνω είναι ο μέσος όρος ηλικίας των Ιδρυματικών να πλη-
σιάζει τα 50 με ότι αυτό συνεπάγεται. Ορισμένα κενά, κα-
λύφθηκαν με την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού που οι
συμβάσεις τους εξελίχθηκαν σε Αορίστου Χρόνου , αλλά
και ωρομίσθιο προσωπικό, το οποίο όμως εργάζεται χωρίς
να πληροί τις πρόνοιες των σχεδίων υπηρεσίας. 

Ακόμα και με αυτό το τρόπο τα κενά είναι τεράστια και
αυτή τη στιγμή οι Ιδρυματικοί Λειτουργοί εργάζονται για
συνεχόμενες ημέρες χωρίς day off, με αποτέλεσμα να συσ-
σωρεύεται μεγάλος αριθμός υπερωριακού χρόνου που δεν
είναι γνωστό πως θα αποδοθεί στο προσωπικό, την ίδια ώρα
που δεν υπάρχει επαρκής χρόνος για την λήψη κανονικών

αδειών, ώστε να απολαύσουν οι εργαζόμενοι το δικαίωμά
στην ανάπαυση.  

Ωστόσο ακόμα και αν υποθέσουμε ότι αύριο προκηρύσ-
σονται όλες οι κενές θέσεις στα Κρατικά Ιδρύματα θα συ-
ναντήσουμε ένα άλλο τεράστιο εμπόδιο. Και αυτό δεν είναι
άλλο από τις πολύ χαμηλές απολαβές των Ιδρυματικών Λει-
τουργών. Υπενθυμίζω στον πρόεδρο και τα μέλη της επι-
τροπής ότι οι Ιδρυματικοί προσλαμβάνονται στην κλίμακα
Α2 και εξελίσσονται έως τη κλίμακα Α7. Είναι αυταπόδεικτο
ότι με τόσο χαμηλές απολαβές και τόσο δύσκολες συνθή-
κες εργασίας, το ενδιαφέρον που θα υπάρχει για την πλή-
ρωση των θέσεων θα είναι μηδαμινό. 

Πρέπει να σημειωθεί βέβαια ότι σε συνάντηση που είχαμε
ως κλάδος με την Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας στις
10/1/2022, δόθηκαν οδηγίες για την δημιουργία Ad Hoc
επιτροπής που θα συζητήσει την μισθολογική αναβάθμιση
των Ιδρυματικών Λειτουργών. Ωστόσο και παρά το γεγο-
νός ότι έχουμε ορίσει τους εκπροσώπους μας, η επιτροπή
δεν έχει συνεδριάσει ακόμα. 

Κλείνοντας, θεωρώ ότι είναι κοινός στόχος όλων σήμερα
η σωστή λειτουργία των Κρατικών Ιδρυμάτων και παροχή
του υψηλότερου επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών προς
τους εξυπηρετούμενούς τους. 

Ζητούμε λοιπόν από τον πρόεδρο και τα μέλη της επι-
τροπής σήμερα να βοηθήσουν προς αυτή τη κατεύθυνση με
την διάθεση περισσότερων πόρων που θα κινηθουν από τον
προϋπολογισμό του κράτους προς την κατεύθυνση των
Ιδρυμάτων για τον εκσυγχρονισμό τους στο πλαίσιο της
αναδιοργάνωσης των ΥΚΕ.» n

Οργανωτικές εξελίξεις 
στο ευρύτερο Ευρωπαϊκό 
Συνδικαλιστικό  Κίνημα

Με την πλήρη στήριξη της Ομοσπονδίας 
Ευρωπαϊκών Δημοσιοϋπαλληλικών Συνδικά-
των EPSU η Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας

της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων ETUC
Esther Lynch ομόφωνα  επελέγη ως η μέλλουσα Γενική
Γραμματέας της Συνομοσπονδίας. 

Επίσης με τη στήριξη της EPSU εγκρίθηκε η συμμε-
τοχή στη Συνομοσπονδία ETUC των Συνδικαλιστικών
Συνομοσπονδιών FPU και KVPU της Ουκρανίας και
CNSM της Μολδαβίας. Συνδικαλιστικές οργανώσεις
και των συνομοσπονδιών συμμετέχουν ήδη ως μέλη (af-
filiates) στην EPSU.n
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Τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022, η Ευ-
ρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιοϋπαλ-
ληλικών Συνδικαλιστικών Οργανώ-

σεων (EPSU) οργάνωσε στις Βρυξέλλες πα-
νευρωπαϊκή διάσκεψη για την υγεία και την
κοινωνική περίθαλψη με κεντρικό σύνθημα
«Το χειροκρότημα δεν είναι αρκετό» (Ap-
plause is not enough). Στη διάσκεψη συμμε-
τείχαν πέραν των 100 συνέδρων από την Ευ-
ρωπαϊκή επικράτεια και συζητήθηκαν θέ-
ματα που απασχολούν τους εργαζόμενους
στον τομέα της υγείας και των κοινωνικών
υπηρεσιών. Με τη λήξη του συνεδρίου εγ-
κρίθηκε η πιο κάτω διακήρυξη.

«Διακήρυξη της Πανευρωπαϊκής Διά-
σκεψης για την Υγεία και την Κοινωνική
Περίθαλψη

Καλύτερες συνθήκες εργασίας σημαίνει
υγειονομική περίθαλψη υψηλής ποιότητας

Είναι επιτακτική ανάγκη να περάσουμε
από τα χειροκροτήματα σε συγκεκριμένες
ενέργειες για τη διάσωση του τομέα της
υγείας και της κοινωνικής περίθαλψης.

(Εγκρίθηκε στις Βρυξέλλες στις 24 Οκτω-
βρίου 2022)

Εμείς, οι εκπρόσωποι στην πανευρωπαϊκή
διάσκεψη της EPSU για την υγεία και τις
κοινωνικές υπηρεσίες ζητούμε επείγουσες
βελτιώσεις στις συνθήκες εργασίας του ερ-
γατικού δυναμικού της υγείας και της κοι-
νωνικής φροντίδας πριν να είναι πολύ αργά.
Καλύτερες συνθήκες εργασίας σημαίνει
υγειονομική περίθαλψη υψηλής ποιότητας!

Η πανδημία του COVID-19 επιδείνωσε
τα υπάρχοντα προβλήματα στον τομέα της
υγείας και της κοινωνικής περίθαλψης, τα
οποία η EPSU και οι συνδεδεμένες με αυτή
Οργανώσεις της είχαν υπογραμμίσει εδώ και
καιρό. Μεταξύ αυτών ήταν η έλλειψη επεν-
δύσεων, οι ιδιωτικοποιήσεις, τα μέτρα λιτό-
τητας, η χαμηλή κάλυψη των συλλογικών
διαπραγματεύσεων και η πολλαπλή αδια-
φορία για την προστασία της επαγγελματι-
κής ασφάλειας και υγείας. Αυτό οδήγησε σε
επιδείνωση των συνθηκών εργασίας, οι
οποίες με τη σειρά τους συνέβαλαν σε αυ-
ξανόμενες ελλείψεις προσωπικού. Σύμφωνα
με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση
των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας
(Eurofound), μόνο στην ΕΕ υπάρχει έλλειψη
2 εκατομμυρίων εργαζομένων στον τομέα
της υγείας, ενώ παγκοσμίως η έλλειψη θα
φτάσει περίπου τα 180 εκατομμύρια έως το
2030. Επιπλέον, οι περισσότερες ευρωπαϊκές
χώρες αναφέρουν ελλείψεις στο εργατικό
δυναμικό μακροχρόνιας περίθαλψης, το
οποίο επιδεινώνεται λόγω της αύξησης του
γηράσκοντος πληθυσμού. Πολλοί εργαζό-
μενοι έχουν ήδη εγκαταλείψει τον κλάδο
λόγω των κακών συνθηκών εργασίας, πολ-
λοί περισσότεροι σκέφτονται να φύγουν,
ενώ τα ποσοστά εισαγωγής για εκπαίδευση

πέφτουν. 
Αυτό θα πρέπει να σημάνει συναγερμό με-

ταξύ των χωρών και των κέντρων λήψεως
αποφάσεων, τα οποίοι δεν αναγνωρίζουν
τον επείγοντα χαρακτήρα του προβλήμα-
τος. 

Σε όλη την Ευρωπαϊκή επικράτεια, παρα-
τηρούμε εκτεταμένες αναταραχές μεταξύ
των εργαζομένων στον τομέα της υγείας και
της κοινωνικής πρόνοιας. Από την ψηφο-
φορία για απεργία στην Εθνική Υπηρεσία
Υγείας (NHS) του Ηνωμένου Βασιλείου, την
απειλή μαζικής παραίτησης στη Φινλανδία,
μέχρι τις εθνικές διαδηλώσεις εργαζομένων
στον τομέα της υγείας στην Ιταλία και τη
Γαλλία, η περιοχή αντιμετωπίζει αυξανόμενη
δυσαρέσκεια στον τομέα της υγείας και της
κοινωνικής περίθαλψης. 

Οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας και
της κοινωνικής περίθαλψης δεν μπορούν να
περιμένουν την κατάρρευση του κλάδου
λόγω ελλείψεων προσωπικού. Τα προβλή-
ματα είναι επείγοντα και πρέπει να αντιμε-
τωπιστούν τώρα. 

Για το σκοπό αυτό καλούμε τους υπεύθυ-

νους χάραξης πολιτικής και τους εργοδότες
να: 

• Αναγνωρίσουν τον επείγοντα χαρα-
κτήρα της κρίσης στην υγεία και την κοινω-
νική περίθαλψη. 

• Διαπραγματευτούν με τις συντεχνίες τα
μέτρα για την παροχή επαρκών επιπέδων
στελέχωσης με βάση τις ανάγκες. 

• Εξασφαλίσουν επαρκή δημόσια χρημα-
τοδότηση και επενδύσεις για να μπορέσουν
οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας και
της κοινωνικής περίθαλψης να παρέχουν
υψηλής ποιότητας φροντίδα που να αντα-
ποκρίνεται στις ανάγκες των ληπτών φρον-
τίδας. 

• Διαπραγματευτούν με τις συντεχνίες
ώστε οι εργαζόμενοι να έχουν δίκαιους μι-
σθούς, που να ανταποκρίνονται τουλάχι-
στον στον αυξανόμενο πληθωρισμό. 

• Εξαιρέσουν την υγεία και την περίθαλψη
από τυχόν μέτρα λιτότητας.

• Προωθήσουν τον κοινωνικό διάλογο και
τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Αυτό
είναι ζωτικής σημασίας όχι μόνο για τη βελ-
τίωση των συνθηκών εργασίας αλλά και για
τη διασφάλιση ποιοτικής φροντίδας με επί-
κεντρο τον ασθενή. Οι Ευρωπαίοι εργοδό-
τες (HOSPEEM) και οι Συνδικαλιστικές ορ-
γανώσεις (EPSU) υιοθέτησαν πρόσφατα
ένα πλαίσιο δράσης για τις προσλήψεις και
τη διατήρηση των εργαζομένων (EPSU and
the HOSPEEM Updated Framework of Ac-
tions on Recruitment and Retention) που
δείχνει την πορεία προς τα εμπρός.

• Προστατεύσουν την υγεία και την κοι-
νωνική φροντίδα ως δημόσιο αγαθό, πρό-
ληψη της εμπορευματοποίησης της υγείας

και της περίθαλψης, και να διασφαλίσουν
ότι, εάν υπάρξει κέρδος, αυτό θα επανεπεν-
δύεται πλήρως για τη βελτίωση των συνθη-
κών εργασίας και της παροχής υγειονομικής
περίθαλψης. Η εμπορευματοποίηση της
υγείας και της περίθαλψης θα πρέπει να αν-
τιστραφεί για να διασφαλιστεί η ανθεκτικό-
τητα του κλάδου και να επικεντρωθεί στα
δικαιώματα των αποδεκτών φροντίδας.

• Αυξήσουν την προστασία της επαγγελ-
ματικής υγείας και ασφάλειας, συμπεριλαμ-
βανομένων των ψυχοκοινωνικών κινδύνων
(ψυχική υγεία) και χρηματοδότηση σχετι-
κών επιθεωρήσεων για τη διασφάλιση υγιών
χώρων εργασίας.

• Προωθήσουν τις συλλογικές διαπραγ-
ματεύσεις και την προστασία των εργαζομέ-
νων και των συνδικαλιστών από αντισυνδι-
καλιστικές δραστηριότητες, εμποδίζοντας
τις εταιρείες που δεν έχουν συλλογικές συμ-
βάσεις να έχουν πρόσβαση σε δημόσιους
πόρους.

• Μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της
υγείας διασφαλίζοντας καθολική πρόσβαση
στις υπηρεσίες υγείας. 

• Ανοικοδόμηση του δημόσιου χαρακτήρα
των υπηρεσιών φροντίδας και αναγνώριση
του κρίσιμου ρόλου που διαδραματίζουν οι
κοινωνικές υπηρεσίες στις κοινωνίες μας. 

• Ανάπτυξη κατάλληλων μέτρων για την
υποστήριξη των εργαζομένων που υποφέ-
ρουν από μετά COVID σύνδρομο (όπως
είναι το long CoVID). 

Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ζητούμε: 
• Ενεργή συμβολή στην ανάπτυξη της

Συνθήκης για την Υγεία (Health Treaty), η
οποία θα πρέπει να αντιμετωπίζει τις ελλεί-
ψεις προσωπικού. 

• Βελτιωμένη συνεργασία μεταξύ των σχε-
τικών ευρωπαϊκών οργανισμών, συμπερι-
λαμβανομένων των ΠΟΥ- Ευρώπης, ΔΟΕ-
Ευρώπης, Συμβουλίου της Ευρώπης και των
θεσμικών οργάνων της ΕΕ, για την αντιμε-
τώπιση θεμάτων στον τομέα της υγείας.

• Προστασία των ιατρικών δεδομένων

βάσει σχετικών υφιστάμενων και μελλοντι-
κών κανονισμών. 

• Αυξημένη χρηματοδότηση από τα θε-
σμικά όργανα της ΕΕ για τη βελτίωση της
κατάρτισης, των συνθηκών εργασίας και
των συνθηκών ασφάλειας και υγείας των
εργαζομένων στον τομέα της υγείας και της
φροντίδας. 

• Μια ειδική οδηγία για τους ψυχοκοινω-
νικούς κινδύνους για την προστασία των ερ-
γαζομένων από το άγχος και την εξουθέ-
νωση που προκαλείται από την εργασία. 

• Μια Τομεακή Επιτροπή Κοινωνικού Δια-
λόγου στις κοινωνικές υπηρεσίες, όπως ζη-
τήθηκε από την EPSU και τους Κοινωνικούς
Εργοδότες. 

• Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πυλώνα
Κοινωνικών Δικαιωμάτων, ιδίως του δι-
καιώματος στην υγεία και την περίθαλψη. 

• Αναγνώριση του COVID-19 ως επαγ-
γελματικής ασθένειας όπως προτείνεται από
τη Συμβουλευτική Επιτροπή για την Ασφά-
λεια και την Υγεία στην Εργασία. 

• Βελτιωμένος και συνεχής διάλογος με-
ταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων
και της EPSU.

Επιπρόσθετα των πιο πάνω αιτημάτων, η
διάσκεψη στηρίζει το κάλεσμα για δράση
κατά τη συνεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβου-

λίου Υγείας στις 9 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλ-
λες.»

Η EPSU είναι η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία
Δημοσιοϋπαλληλικών Συνδικαλιστικών 
Οργανώσεων που εκπροσωπεί σχεδόν 8
εκατομμύρια εργαζόμενους, εκ των οποίων
η συντριπτική πλειοψηφία είναι στον Τομέα
Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας.

Την ΠΑΣΥΔΥ εκπροσώπησαν στην 
Πανευρωπαϊκή της EPSU οι συνάδελφοι
Ζώγια Αντωνίου – Γραμματέας Κλάδου 
Γενικού Νοσηλευτικού Προσωπικού, Κων-
σταντίνος Καμπουράκος – Γραμματέας
Κλάδου Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας
και Κωνσταντίνος Ζαχαριάδης – Μόνιμος
Γραμματέας. n

Πανευρωπαϊκή Διάσκεψη για την Υγεία και την Κοινωνική Περίθαλψη
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ΟιΚΟγΕνΕιΑ –ΕργΑΣιΑ - ΚΟινωνιΚΗ ΖωΗ

14 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Σακχαρώδη Διαβήτη

ΗΠαγκόσμια Ημέρα Διαβήτη είναι 
η βασική εκστρατεία σε παγκόσμιο
επίπεδο για την ευαισθητοποίηση

στο πρόβλημα του διαβήτη. Σκοπός της
είναι να ενημερώσει το κοινό για τα αίτια,
τα συμπτώματα, τις επιπλοκές και τη θερα-
πεία της πάθησης αυτής. Η παγκόσμια
Ημέρα για το διαβήτη χρησιμεύει ως μια
σημαντική υπενθύμιση ότι η συχνότητα 
εμφάνισης και ο επιπολασμός του δια-
βήτη αυξάνονται παγκοσμίως και αυτό 
θα συνεχιστεί εκτός αν ληφθεί άμεσα
δράση.

Η Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη εορτάζεται
κάθε χρόνο στις 14 Νοεμβρίου. Η ημερομη-
νία επιλέχθηκε καθώς είναι η ημερομηνία
γέννησης του Frederick Banting, ο οποίος,
μαζί με τον Charles Best, συνέλαβαν πρώ-
τοι την ιδέα που οδήγησε στην ανακάλυψη
της ινσουλίνης, τον Οκτώβριο του 1921.
Τι  είναι  ο  Σακχαρώδης  Διαβήτης;

Ο όρος σακχαρώδης διαβήτης αναφέρε-
ται σε κλινικό σύνδρομο διαταραχών του
μεταβολισμού των υδατανθράκων, των
πρωτεϊνών και των λιπιδίων και χαρακτηρί-
ζεται από την ύπαρξη υπεργλυκαιμίας (αυ-
ξημένο σάκχαρο αίματος) οφειλόμενης σε
απόλυτη έλλειψη της ινσουλίνης ή σε ανε-
πάρκεια βιολογικής δραστικότητας αυτής ή
και στα δύο.

Τύποι  Σακχαρώδη  Διαβήτη
Η ταξινόμηση του σακχαρώδους διαβήτη

έχει ως εξής:
• Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1: οφείλε-

ται σε καταστροφή των β κυττάρων του
παγκρέατος συνήθως λόγω ύπαρξης αντι-
σωμάτων με αποτέλεσμα την απόλυτη έν-
δεια ινσουλίνης. Σε ορισμένους όμως ασθε-
νείς δεν τεκμηριώνεται αυτοανοσία και
λόγω μη ύπαρξης άλλων αιτιών ο σακχα-
ρώδης διαβήτης χαρακτηρίζεται τύπου 1
ιδιοπαθής.

• Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2: ο πιο
συχνός τύπος, άλλοτε γνωστός ως σακχα-
ρώδης διαβήτης των ηλικιωμένων. Χαρα-
κτηρίζεται από διάφορα επίπεδα ανεπάρ-
κειας και αντίστασης στην δράση της
ινσουλίνης.

Σύμφωνα με τη Διεθνή Ομοσπονδία για
το Σακχαρώδη Διαβήτη (IDF) ο αριθμός
των διαβητικών στην υφήλιο είναι σήμερα
240 εκατομμύρια. Τα επόμενα 20 χρόνια,
εάν δεν υπάρξουν σημαντικές παρεμβάσεις,
εκτιμάται ότι ο αριθμός των ατόμων με δια-
βήτη θα ανέλθει στα 380 εκατομμύρια.
Αυτό θα συμβεί γιατί ο παγκόσμιος πληθυ-
σμός αυξάνεται, ζει περισσότερο, γίνεται
πιο παχύσαρκος και ολοένα και περισσό-
τερο αυξάνεται ο καθιστικός τρόπος ζωής.

Ο αριθμός των διαβητικών στην Ευρώπη

μέχρι το 2025 αναμένεται να παρουσιάσει
αύξηση 30-40%, ενώ στις υπανάπτυκτες
χώρες η αύξηση μπορεί να αγγίξει το
100%.Στην Ελλάδα ο αριθμός των ατόμων
με διαβήτη σχεδόν τετραπλασιάστηκε τα
τελευταία 30 χρόνια και εκτιμάται ότι οι
διαβητικοί στη χώρα μας είναι περίπου
900.000, δηλ. το 8% του συνολικού πληθυ-
σμό.

Ποια άτομα όμως πρέπει να ελέγχονται
για σακχαρώδη διαβήτη;

Συνίσταται γενικά σε όλα τα άτομα ηλι-
κίας άνω των 45 ετών μέτρηση γλυκόζης αί-
ματος νηστείας κάθε τρία χρόνια. Ο έλεγ-
χος μπορεί να ξεκινά σε μικρότερη ηλικία
εάν υφίστανται οι εξής προδιαθεσικοί πα-
ράγοντες

• Παχυσαρκία (Δείκτης μάζας σώματος=
βάρος σε κιλά προς ύψος σε μέτρα στο τε-
τράγωνο = ή > 27kg/m2 ).

• Οικογενειακό  ιστορικό διαβήτη σε
συγγενείς πρώτου βαθμού.

• Μειωμένη σωματική δραστηριότητα.
• Ιστορικό διαβήτη κύησης ή γέννησης

παιδιού με σωματικό βάρος γέννησης
>4,1kg.

• Αρτηριακή υπέρταση.
• Δυσλιπιδαιμία
• Σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών.
• Διαταραγμένη ανοχή της γλυκόζης ή

διαταραγμένη γλυκόζη αίματος νηστείας.
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

H ισορροπημένη διατροφή μπορεί να
προλάβει και να βοηθήσει στην αντιμετώ-
πιση του σακχαρώδη διαβήτη. Πιο συγκε-
κριμένα σύμφωνα με το πρότυπο της μεσο-
γειακής δίαιτας θα πρέπει στο καθημερινό
μας διαιτολόγιο να περιλαμβάνονται αδρά
επεξεργασμένα δημητριακά, όπως για πα-
ράδειγμα ψωμί ολικής άλεσης, ζυμαρικά
ολικής άλεσης και μη αποφλοιωμένο ρύζι,
όπως επίσης λαχανικά, φρούτα, ημι-άπαχα
γαλακτοκομικά προϊόντα και ελαιόλαδο.
Θα πρέπει ακόμη να καταναλώνονται σε
εβδομαδιαία βάση ψάρια, πουλερικά, ελιές,
όσπρια και ξηροί καρποί.

Ταυτόχρονα με την διατροφή θα πρέπει
να υπάρχει και φυσική δραστηριότητα για
τουλάχιστον μισή ώρα καθημερινά ή 150
λεπτά εβδομαδιαίως ενώ παράλληλα σε
υπέρβαρα ή παχύσαρκα άτομα επιβάλλεται
η απώλεια βάρους.

Γενικότερα, στο άτομο με σακχαρώδη
διαβήτη θα πρέπει να υπάρχει πάντα εξατο-
μικευμένη διατροφική θεραπεία από εξειδι-
κευμένο διαιτολόγο ενώ ταυτόχρονα θα
πρέπει να γίνεται και διατροφική εκπαί-
δευση που να αφορά τις ιδιαιτερότητες της
ασθένειας και την κινητοποίηση του
ασθενή. n

Της Δρ. Μάρσα Κολέτση, CPsychol
Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια
Mind’s Mirror – Kέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης,
www.mindsmirror.com

Αν νιώθετε μελαγχολικοί τις ημέρες
που βρέχει ή αν αισθάνεστε απέ-
ραντη χαρά μια ηλιόλουστη μέρα,

είναι απολύτως φυσιολογικό. Σύμφωνα με
τους ειδικούς, οι διακυμάνσεις της θερμο-
κρασίας και οι απότομες αλλαγές του και-
ρού φέρνουν αλλαγές και στην ψυχολογία
μας. Η ψυχολόγος κυρία Μάρσα Κολέτση
εξηγεί το φαινόμενο της εποχιακής κατά-
θλιψης και αναλύει γιατί πολλές φορές η
διάθεσή μας εξαρτάται από τον καιρό.

Όλοι μας επηρεαζόμαστε από τις καιρικές
συνθήκες. Μια ηλιόλουστη μέρα αισθανό-
μαστε ευφορία και ενέργεια, ενώ μια βρο-
χερή, μουντή μέρα μας κάνει να μην θέ-
λουμε καν να σηκωθούμε από το κρεβάτι.
Αρκετές μελέτες επιβεβαιώνουν ότι η διά-
θεση εξαρτάται άμεσα από τον καιρό που
επικρατεί κάθε εποχή.

Με άλλα λόγια, η άνοιξη συνδέεται με αί-
σθημα ευφορίας, αισιόδοξη στάση απέναντι
στη ζωή, δημιουργικότητα, καλύτερη μνήμη
και ενισχυμένες γνωστικές ικανότητες, ενώ
το καλοκαίρι ταυτίζεται συχνά με την κυ-
κλοθυμία και την επιθετικότητα.

«Οι καιρικές συνθήκες χρησιμοποιούνται
συχνά για να αποδώσουν τη συναισθημα-
τική μας κατάσταση- αναφερόμαστε σε
“γκρίζες μέρες”, λέμε φράσεις όπως “άσπρος
ήλιος, άσπρη μέρα”, “ήρθες και έφερες την
άνοιξη στην καρδιά μου”. Ακόμη και με τη
γλώσσα μας λοιπόν, δηλώνουμε ότι ο και-
ρός επηρεάζει την ψυχολογία μας με πολ-
λούς και διαφορετικούς τρόπους.

Η σχέση αυτή διάθεσης και καιρικών φαι-
νομένων εξηγείται και μέσω της Φυσιολο-
γίας: Η έκθεσή μας στην ηλιακή ακτινοβο-
λία οδηγεί στην παραγωγή βιταμίνης D, η
οποία επηρεάζει τα επίπεδα σεροτονίνης
στον εγκέφαλο- άρα ανεβάζει τη διάθεση».
Πώς ακριβώς επηρεαζόμαστε όμως
από αυτές τις αλλαγές; Τι μας συμβαί-
νει;

Ο καιρός, οι μεταβολές του και η θερμο-

κρασία αυτή καθ’ αυτή, μπορούν να επηρε-
άσουν το μυαλό και τη συμπεριφορά μας,
ανεξάρτητα από τον ήλιο. Έρευνες έχουν
δείξει ότι όσο περισσότερο αποκλίνει η θερ-
μοκρασία από την ιδανική, δηλαδή περίπου
τους 20°C, τόσο μεγαλώνει η δυσφορία που
νιώθουμε. Για παράδειγμα, η θερμότητα
συνδέεται με την επιθετικότητα. Όσο υψη-
λότερη είναι μάλιστα η θερμοκρασία, τόσο
πιθανότερο είναι οι άνθρωποι να δράσουν
επιθετικά. Σε θερμότερα έτη, μήνες, ημέρες
και ώρες της ημέρας, έχουν καταγραφεί
υψηλότερα ποσοστά δολοφονιών, εξεγέρ-
σεων και διαξιφισμών μεταξύ οδηγών στον
δρόμο.

Από την άλλη, η υγρασία έχει βρεθεί ότι
κάνει τους ανθρώπους πιο κουρασμένους
και πιο οξύθυμους. Οι αλλαγές στη βαρο-
μετρική πίεση, έχουν συσχετιστεί με την εμ-
φάνιση πονοκεφάλων, ενώ κάποιες μελέτες
έχουν βρει μια σύνδεση μεταξύ του χαμη-
λού βαρομετρικού και των αυτοκτονιών.
Ακόμη, η βροχή, εμποδίζει την κινητοποί-
ηση και ρίχνει τη διάθεση- οι περισσότεροι
άνθρωποι τις βροχερές μέρες αναφέρουν
χαμηλότερη ικανοποίηση με τη ζωή τους.
Εποχιακή Συναισθηματική Διαταραχή

Για κάποιους ανθρώπους, η αλλαγή των
καιρικών συνθηκών συνοδεύεται μια ση-
μαντική επιδείνωση της ψυχικής τους διά-
θεσης και της λειτουργικότητάς τους. Σ’
αυτές τις περιπτώσεις μιλάμε για μια υπο-
κατηγορία της Κατάθλιψης που ακολουθεί
εποχιακό πρότυπο, την Εποχιακή Κατά-
θλιψη ή Εποχιακή Συναισθηματική Διατα-
ραχή (Seasonal Affective Disorder). Σύμ-
φωνα με την ειδικό, πρόκειται για μία

υποκατηγορία της μείζονος καταθλιπτικής
διαταραχής η εμφάνιση των συμπτωμάτων
της όποιας ακολουθεί ένα εποχιακό πρό-
τυπο.

Ο όρος εμφανίστηκε για πρώτη φορά το
1985. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα
συμπτώματα της εποχιακής συναισθηματι-
κής διαταραχής εμφανίζονται αργά το φθι-
νόπωρο ή με την έναρξη του χειμώνα και
εξαφανίζονται κατά τη διάρκεια της άνοι-
ξης και του καλοκαιριού.

Για αυτό και αυτός ο τύπος της κατάθλι-
ψης είναι γνωστός ως χειμωνιάτικη κατά-
θλιψη, μελαγχολία του χειμώνα (winter
blues) ή αντίδραση αδρανοποίησης (της
χειμερίας νάρκης). Ωστόσο, μερικοί άνθρω-
ποι παρουσιάζουν το αντίθετο σχήμα, έχουν
δηλαδή συμπτώματα που αρχίζουν την
άνοιξη ή το καλοκαίρι (καλοκαιρινή κατά-
θλιψη).
Αίτια και συμπτώματα

«Τα ερευνητικά δεδομένα δεν έχουν κα-
ταλήξει σε σαφή και εξακριβωμένα αίτια για
τους λόγους εμφάνισης της ΕΣΔ, όμως
έχουν βρεθεί μία σειρά από παράγοντες που
αποδεδειγμένα σχετίζονται με την ανά-
πτυξή της. Το σίγουρο είναι ότι η εμφάνιση
της εποχιακής συναισθηματικής διαταραχής
εξαρτάται από την παρουσία του ήλιου»,
σημειώνει η Δρ Μάρσα Κολέτση.

Πιο συγκεκριμένα, τα μειωμένα επίπεδα
ηλιακού φωτός π.χ. το φθινόπωρο, μπορούν
τον χειμώνα να οδηγήσουν στην εμφάνιση
εποχιακής κατάθλιψης, αφού διαταράσσουν
το εσωτερικό ρολόι του ανθρώπινου σώμα-
τος.

Επιπλέον, έρευνες έχουν δείξει ότι το μει-
ωμένο ηλιακό φως μπορεί να προκαλέσει
πτώση της σεροτονίνης, της χημικής ουσίας
του εγκεφάλου που επηρεάζει τη διάθεση,
και κατ’ επέκταση να προκαλέσει κατά-
θλιψη.

Τέλος, η αλλαγή εποχής μπορεί να διατα-
ράξει την ισορροπία των επιπέδων μελατο-
νίνης στον οργανισμό, η οποία παίζει ρόλο
στις συνήθειες του ύπνου και στη διάθεση.

Τα συμπτώματα της χειμερινής κατάθλι-

ψης περιλαμβάνουν: ευερεθιστότητα, κό-
πωση ή χαμηλά επίπεδα ενέργειας, δυσκο-
λία συναναστροφής με άλλα άτομα, υπε-
ρευαισθησία στην απόρριψη, βαριά,
«μολυβένια» αίσθηση στα χέρια ή τα πόδια,
προβλήματα στον ύπνο (υπνηλία), αλλαγές
στην όρεξη (κυρίως έντονη επιθυμία για
τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε υδα-
τάνθρακες), αύξηση του βάρους.

Είναι εμφανές ότι «τα συμπτώματα της
εποχιακής συναισθηματικής διαταραχής
μοιάζουν πολύ με αυτά της κατάθλιψης και
της διπολικής διαταραχής. Για να τεθεί η
διάγνωση της εποχιακής κατάθλιψης, θα
πρέπει να υπάρχει σαφές εποχιακό μοτίβο
και τα συμπτώματα να μην διαρκούν για πε-
ρίοδο μεγαλύτερη των δύο μηνών», επιση-
μαίνει η ειδικός.
Πώς αντιμετωπίζεται;

«Οι τρόποι αντιμετώπισης της εποχιακής
κατάθλιψης ποικίλλουν, ανάλογα με τη σο-
βαρότητα των συμπτωμάτων. Στις ήπιες
μορφές συστήνεται περισσότερη έκθεση
στον ήλιο, μέσω π.χ. γυμναστικής εκτός
σπιτιού ή επιλέγοντας τον χειμώνα απο-
δράσεις σε προορισμούς με ηλιοφάνεια».

Το κυριότερο είναι να μην αφήσετε τον
εαυτό σας να παρασυρθεί σε αρνητικές σκέ-
ψεις και συναισθήματα. Όπως τονίζει η Δρ
Μάρσα Κολέτση, η επίδραση του καιρού
στη συναισθηματική μας κατάσταση εξαρ-
τάται πρωτίστως από τη συμπεριφορά που
θα επιδείξουμε και τον τρόπο που σκεφτό-
μαστε.

Εν ολίγοις, ο καιρός θα μας επηρεάσει,
μόνο εάν το επιτρέψουμε. Ο καιρός μπορεί
να αλλάζει, να μεταβάλλεται, η θερμοκρα-
σία να ανεβαίνει και να κατεβαίνει. Η επί-
δραση σε εμάς, είναι θέμα δικής μας από-
φασης, κινητοποίησης και ευθύνης.

Την επόμενη λοιπόν φορά που θα δείτε το
τζάμι υγρό, μην αφήσετε τη διάθεσή σας να
κατρακυλήσει σαν τις σταγόνες της βροχής.
Αντιδράστε! Ανασυνταχτείτε και αντί να
ψάχνετε λόγους και αφορμές για να μην κά-
νετε κάτι, απλά… κάντε το! n
Πηγή: Life Possitive

Έχει ο καιρός (κι η διάθεση) γυρίσματα 



Ηφωνή στην άλλη άκρη του τηλε-
φώνου είχε την σπίθα της ικανοποί-
ησης ότι θα εκπλήρωνε ένα καθή-

κον… Ήταν ο παλαιός δάσκαλος,
επιθεωρητής και πολυγραφότατος συγγρα-
φέας Παύλος Φ. Ιωαννίδης. Η ιστορία του
θα μπορούσε να ειπωθεί από οποιοδήποτε
της γενιάς του: Κατά τη διάρκεια μιας «τυ-
πικής εκκαθάρισης» αρχείων από κάποια
υπηρεσία στα μέσα της δεκαετίας του1980,
διέσωσε από την καταστροφή δύο προσω-
πικούς φακέλους αφυπηρετησάντων -τότε-
δασκάλων, τους οποίους φύλαξε έκτοτε
ανάμεσα στα χιλιάδες έγγραφα του προσω-
πικού του αρχείου. Κατά την τελευταία 
τακτοποίησή του, εντόπισε τους φακέλους,
τους οποίους είχε ξεχάσει, και επικοινώνησε
μαζί μου για να τους παραδώσει.  

Ο κ. Ιωαννίδης, συχνός επισκέπτης, μαζί

με τον Γεώργιο Καμιναρίδη, του Αναγνω-
στηρίου του Κρατικού Αρχείου, όταν συνέ-
γραφαν το μνημειώδες έργο τους για το Δι-
δασκαλικό Κολλέγιο Μόρφου, και γνώστης
της δουλειάς που επιτελείται στο Κρατικό
Αρχείο, θεώρησε καθήκον του να τους 
παραδώσει στο Κρατικό Αρχείο, ώστε να
συντηρηθούν και να γίνουν κοινό κτήμα
όλων των ενδιαφερόμενων. 

Παρόμοια, ο πρώην Δήμαρχος Έγκωμης,
πρώην βουλευτής και πρώην Υπουργός, 
Πέτρος Στυλιανού, επισκέπτεται σε τακτικά
χρονικά διαστήματα και παραδίδει για 
μόνιμη φύλαξη μέρος του προσωπικού του
αρχείου στο Κρατικό Αρχείο. Επίσης, 
γίνονται συζητήσεις για την παραχώρηση
προσωπικών αρχείων και άλλων προσω-
πικοτήτων, κάτι που μας χαροποιεί ιδιαί-
τερα.

Η παραχώρηση ιδιωτικών αρχείων για
μόνιμη φύλαξη στο Κρατικό Αρχείο έχει ση-
μαντικά θετικά στοιχεία. Αρχικά, στα αρχεία
αυτά, ανάλογα βέβαια και με την επιθυμία
του δωρητή τους, μπορεί να έχει πρόσβαση
ο οποιοσδήποτε το επιθυμεί. Επιπρόσθετα,
αυτά τυγχάνουν προληπτικής συντήρησης

από το εξειδικευμένο προσωπικό του Κρα-
τικού Αρχείου, ώστε να μπορούν να διατί-
θενται για μελέτη, χωρίς τον κίνδυνο 
περαιτέρω καταστροφής τους. Τέλος, τα
αρχείο φυλάκεια του Κρατικού Αρχείου 
διαθέτουν τις ιδανικές συνθήκες για την
ορθή διαφύλαξή τους.

Η αυξημένη βούληση για τη διάσωση
διάφορων ιδιωτικών αρχειακών συλλογών,
ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, οφείλεται
και στην προσπάθεια που κάνει το Κρατικό
Αρχείο για την καλλιέργεια αρχειακής 
συνείδησης στο ευρύ κοινό. Η κατανόηση
της μοναδικότητας κάθε αρχείου, της ζημιάς
που πιθανή απώλειά του μπορεί να προκα-
λέσει, αλλά και της ανάγκης ορθής φύλα-
ξης, είναι απαραίτητα στοιχεία για τη 
διάσωσή τους. Η απώλεια σημαντικών 
αρχείων από πυρκαγιές, πλημμύρες ή τον
ανθρώπινο παράγοντα δεν αποτελούν
πλήγμα μόνο για την παρούσα, αλλά και
για τις μελλοντικές γενιές.

Η εξωστρέφεια στις δράσεις του Κρατι-
κού Αρχείου, που σηματοδοτείται με τη
διοργάνωση σεμιναρίων, τη θέσπιση συνερ-
γασιών με διάφορους φορείς και η συνέχιση

της εφαρμογής του Προγράμματος Διαχεί-
ρισης Αρχείων στη δημόσια υπηρεσία, 
αποσκοπούν στη διάσωση όλων των 
σημαντικών αρχείων της Κύπρου και τη
ελαχιστοποίηση πιθανής απώλειάς τους
από αστάθμητους παράγοντες. Για τον
σκοπό αυτό, υπάρχει σύνδεσμος στην ιστο-
σελίδα του Κρατικού Αρχείου, με οδηγίες
και συμβουλές για τις πρώτες ενέργειες που
μπορεί να κάνει κάποιος, ο οποίος διαπι-
στώνει την καταστροφή αρχείων. Εκεί
υπάρχουν και στοιχεία επικοινωνίας για 
περισσότερες πληροφορίες.  

Ενέργειες όπως αυτές του κ. Ιωαννίδη, ο
οποίος διέσωσε από σίγουρη καταστροφή
δημόσια αρχεία, αλλά και του κυρίου Στυ-
λιανού, ο οποίος παραχωρεί μέρος του 
αρχείου του για μόνιμη διαφύλαξη και το
διαθέτει για μελέτη στο κοινό, είναι πολύ
σημαντικές και πρέπει να επιβραβεύονται.
Ιδιαίτερα στην ημικατεχόμενη πατρίδα μας,
όπου μεγάλος μέρος των  αρχείων της 
καταστράφηκαν κατά την τουρκική εισβολή
ή απωλέσθησαν ως αποτέλεσμα της κατο-
χής. n
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Αρχειακή συνείδηση

Τελετή Λήξης της Εβδομάδας Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Έτους 2022

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
διοργάνωσε την Τελετή Λήξης της
Εβδομάδας Ασφάλειας και Υγείας

στην Εργασία 2022 και της Ευρωπαϊκής Εκ-
στρατείας την Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2022.

O Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων κ. Κυριάκος Ι. Κούσιος παρευ-
ρέθηκε στην Τελετή και κήρυξε τη λήξης
της Εβδομάδας Ασφάλειας και Υγείας στην
Εργασία, η οποία και σηματοδοτεί και τη
λήξη της Πανευρωπαϊκής εκστρατείας για
την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία
2020-2022 με θέμα «Ασφαλείς και Υγιείς
Χώροι Εργασίας –Μειώστε την Καταπό-
νηση». Μιας εκστρατείας που στόχευε στην
πρόληψη και στην αύξηση της ευαισθητο-
ποίησης για τις Μυοσκελετικές Παθήσεις
που σχετίζονται με την εργασία.

Στον χαιρετισμό του ο κ. Κούσιος τόνισε
ότι οι Μυοσκελετικές Παθήσεις επηρεάζουν
τους εργαζόμενους σε όλα τα επαγγέλματα
και σε όλους τους κλάδους οικονομικής
δραστηριότητας και παρά τη θέσπιση νο-
μοθεσιών, οδηγιών, στρατηγικών και πολι-
τικών για την πρόληψη και διαχείρισή τους,
παραμένουν το συνηθέστερο πρόβλημα
υγείας που σχετίζεται με την εργασία. Εν-
δεικτικά όπως είπε ο Υπουργός αναφέρεται
ότι, με βάση τα στοιχεία της έκτης ευρω-
παϊκής έρευνας για τις συνθήκες εργασίας

του 2019, περίπου τρεις στους πέντε εργα-
ζόμενους στην Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώ-
νουν ότι πάσχουν από Μυοσκελετικές Πα-
θήσεις.

Είναι λοιπόν προφανές συνέχισε ο κ.
Υπουργός ότι πέραν της νομικής υποχρέω-
σης των εργοδοτών για προστασία της
υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων,
διαπιστώνονται σημαντικοί επιχειρηματικοί
λόγοι για να αντιμετωπίζονται οι Μυοσκε-
λετικές Παθήσεις στους χώρους εργασίας.
Υπενθύμισε ο Υπουργός Εργασίας και Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων ότι στη νέα Στρατη-
γική της Κύπρου για την Ασφάλεια και
Υγεία στην Εργασία 2021 – 2027 που είναι
βασισμένη στο ίδιο Στρατηγικό Πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, γίνεται σαφής ανα-
φορά:

• στη βελτίωση της καταγραφής, της πα-
ρακολούθησης και της πρόληψης των επαγ-
γελματικών ασθενειών και ειδικότερα στην
αντιμετώπιση των Μυοσκελετικών Παθή-
σεων και

• στην προώθηση Πολιτικής σε σχέση με
την ασφάλεια και υγεία στους χώρους 
εργασίας για όλες τις ηλικίες, με σκοπό 
να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα που
προκύπτουν λόγω της γήρανσης του εργα-
τικού δυναμικού, ώστε να βελτιώνεται η
ποιότητα ζωής των μεγαλύτερων σε ηλικία

εργαζομένων.
Η Στρατηγική έχει υπογραφεί από όλους

τους Κοινωνικούς Εταίρους στην Κύπρο και
λαμβάνοντας υπόψη την άριστη διαχρονική
μας συνεργασία η οποία είχε και ως αποτέ-
λεσμα μέσω των δράσεων μας, ο αριθμός
των ατυχημάτων παρουσίασε μείωση της
τάξης του 6,8% και ο Δείκτης Συχνότητας
Ατυχημάτων παρουσίασε μείωση της τάξης
του 24,3%.

Τελειώνοντας, ο Υπουργός ευχαρίστησε
τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφά-
λεια και την Υγεία στην Εργασία για τη δια-
χρονική συνεργασία και στήριξή του καθώς
και τον Διευθυντή και τους Λειτουργούς
του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για
την άρτια διοργάνωση της φετινής Εβδο-
μάδας, αλλά και για το αξιόλογο έργο που
το Τμήμα διαχρονικά επιτελεί.

Στη διάρκεια της Τελετής Λήξης παρου-
σιάστηκε ο NAPO, ο ήρωας κινουμένων
σχεδίων, ο οποίος παρουσιάζει με διασκε-
δαστικό τρόπο τα θέματα επαγγελματικής
ασφάλειας, υγείας και πρόληψης των επαγ-
γελματικών κινδύνων.

Στο πλαίσιο της Τελετής ο Υπουργός απέ-
νειμε τα βραβεία των 4 διαγωνισμών που
προκήρυξε το Τμήμα Επιθεώρησης Εργα-
σίας για το έτος 2022. Στους διαγωνισμούς
βραβεύτηκαν παραδείγματα καλής πρακτι-
κής από επιχειρήσεις, σχολεία και μαθητές
για τους διαγωνισμούς αφίσας και σχολι-

κών παραδειγμάτων καλής πρακτικής.
Η Τελετή ολοκληρώθηκε με τις βραβεύ-

σεις του Διαγωνισμού Γελοιογραφίας, ο
οποίος διοργανώθηκε από τον Σύνδεσμο
Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου σε συνεργα-
σία με τον Σύνδεσμο Κυπρίων Γελοιογρά-
φων και το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.
Το θέμα ήταν εμπνευσμένο από την 
εκστρατεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού,
με θέμα «Ασφαλείας και Υγιείς Χώροι 
Εργασίας – Μειώστε την Καταπόνηση».

Η Τελετή πραγματοποιήθηκε με χρημα-
τοδότηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για
την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία 
(EU-OSHA). n

Του Δρ Χρίστου Κυριακίδη
Αναπλ. Έφορου Κρατικού Αρχείου



Ικανοποίηση για την επιτυχημένη λειτουργία 
της συνεργασίας με φαρμακεία για εξυπηρέτηση μελών

Ικανοποίηση εκφράζει η Οργάνωση
μας για το γεγονός ότι η συνεργασία μας
με φαρμακεία ανά το παγκύπριο στέ-

φθηκε με επιτυχία αφού φαίνεται ότι έχει
αγκαλιαστεί από τα μέλη μας τα οποία
σπεύδουν στα συμβαλλόμενα φαρμακεία
για να επωφεληθούν των εκπτώσεων που
προνοούνται στη σχετική συμφωνία συνερ-
γασίας.

Η ΠΑΣΥΔΥ σύναψε την συμφωνία συ-
νεργασίας με  τα δέκα  φαρμακεία ανά το
παγκύπριο στο πλαίσιο των ενεργειών της
για συνεχή στήριξη και εξυπηρέτηση των
συναδέλφων μελών μας.

Από τις 6 Ιουλίου 2022,  τα μέλη της 
ΠΑΣΥΔΥ και οι εξαρτώμενοί τους 
δικαιούνται 15% έκπτωσης επί της λιανικής
τιμής των φαρμάκων και/ή προϊόντων των
εν λόγω φαρμακείων.

Της έκπτωσης εξαιρούνται τα φάρμακα
που λαμβάνονται μέσω του   ΓεΣΥ. Επίσης,
για τα πιο κάτω προϊόντα η έκπτωση είναι
5% επί της λιανικής τιμής τους:

• Παιδικά γάλατα 
• Παιδικές πάνες 
• Παιδικές τροφές 
• Γάλατα ενηλίκων 
• Πάνες ενηλίκων 
• Διατροφικά ροφήματα ενηλίκων 
• Μωρομάντηλα 
Η έκπτωση γίνεται κατά την αγορά, 

κατόπιν επίδειξης του δελτίου πολιτικής
ταυτότητας του Μέλους και εξακρίβωση
των στοιχείων του.

Δημοσιεύουμε πιο κάτω κατάλογο με τα
συνεργαζόμενα φαρμακεία, ο οποίος ανα-
μένεται να εμπλουτιστεί με την προσθήκη
και νέων φαρμακείων στο χρόνο που ακο-
λουθεί:

1. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΥΡΙΑ-
ΚΟΥΔΗΣ

Πινδάρου 8, 1060 Λευκωσία, 22344877
2. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Αγ. Παύλου 69, 1107 Λευκωσία,

22781766
3. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΕΝΟΙ-

ΚΟΣ 
Λεωφ. Λάρνακος 73Α, 2102 Αγλαντζιά,

22332165
4. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ HADJIAPOSTOLOU

ENTERPRISES LTD 
Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 37Α, Λευκωσία,

22311416
5. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ HADJIAPOSTOLOU

BROS LTD
Πρίγκιπα Καρόλου 16, Άγ. Δομέτιος,

22270770
6. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑ-

ΔΟΠΟΥΛΟΣ

Βασιλέως Γεωργίου Α83, 4047 Γερμασό-
γεια, Λεμεσός, 25105282

7. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ DFC PAPADOPOU-
LOU LTD

Νίκου Παττίχη 121, 370 Λεμεσός,
25387216

8. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΧΡΥΣΤΑΛΛΑΣ ΧΑ-
ΤΖΗΓΙΑΓΚΟΥ

Νεόφ. Νικολαΐδη 21, 8011 Πάφος,
26936136

9. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΣΤΕ-
ΦΑΝΙΔΗΣ

1ης Απριλίου 4, 7647 Μοσφιλωτή,
22532277

10. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ
ΚΟΥΡΤΕΛΛΟΥ ΛΤΔ  Διασταύρωση Βασι-
λέως Κωνσταντίνου 84 & Σπ. Κυπριανού
40Δ, 3077 Λεμεσός, 25870288. n
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Αποτελεσματικά μέτρα στον τομέα της υγείας
ζητά η Κοινωνία των Πολιτών στην ΕΕ 

Συγκεκριμένα και καθολικής εφαρ-
μογής μέτρα στον τομέα της περίθαλ-
ψης και φροντίδας υγείας είναι τα 

αιτήματα της Ευρωπαϊκής Κοινωνίας των
Πολιτών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
τους Κοινοτικούς θεσμούς της ΕΕ ως προ-
απαιτούμενα για την εδραίωση συνθηκών
ευημερίας  και προόδου στην ενωμένη  
Ευρώπη. 

Σαφές είναι το  μήνυμα της Κοινωνίας
των Πολιτών για την επιτακτική ανάγκη για
αποτελεσματικό σύστημα φροντίδας και 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης εστια-
σμένο στον πολίτη, τα δικαιώματα του και
τις ανάγκες του. Και στο αίτημα επεξηγείται
ότι για την ανάπτυξη ισχυρών και ανθεκτι-
κών συστημάτων υγείας και περίθαλψης
στην Ευρωπαϊκή ́ Ενωση πρέπει να εξασφα-
λίζεται εκπαιδευμένο, εξειδικευμένο και 
ενθουσιώδες εργατικό δυναμικό. Χρειαζό-
μαστε, τονίζεται,  συστήματα φροντίδας και
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης εστια-

σμένα στον άνθρωπο, τα δικαιώματα του
και τις ανάγκες του. 

Τούτο σημαίνει επίσης ότι οι πολίτες θα
πρέπει να συμμετέχουν σε όλες τις σχετικές
συζητήσεις, διαβουλεύσεις και αποφάσεις.
Εάν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις θα
μπορέσουμε να πετύχουμε ανθρωποκεν-
τρική υγειονομική κάλυψη για όλους καθώς
και το δικαίωμα στην  υγεία το οποίο προ-
νοεί η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώ-
πης. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέ-
σουμε να εγγυηθούμε ότι όλοι οι Ευρωπαίοι
πολίτες  θα έχουν ισότιμη και βιώσιμη πρό-
σβαση σε οικονομικά προσιτή, προληπτική,
θεραπευτική και ποιοτική ιατροφαρμακευ-
τική περίθαλψη.  

Συναφής είναι και η θέση της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής η
οποία εκφράστηκε σε πρόσφατα εγκριθείσα
πρωτοβουλιακή γνωμοδότηση της με θέμα
Στρατηγική για την περίθαλψη και το εργα-
τικό δυναμικό στον τομέα της υγείας για το

μέλλον της Ευρώπης.  
Συγκεκριμένα η ΕΟΚΕ ζητά σύσταση μιας

ευρωπαϊκής υπηρεσίας εποπτείας του εργα-
τικού δυναμικού στον τομέα της υγείας, που
θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να δημιουργή-
σουν και να διατηρήσουν δομές σχεδιασμού
και να συντονίσουν διασυνοριακές πτυχές
προγραμματισμού του τομέα.  

Η εφαρμογή αυτής της αρχής είναι 
απόλυτα συνδεδεμένη με το δικαίωμα ελεύ-
θερης κυκλοφορίας των εργαζομένων  στον
τομέα της υγείας και  φροντίδας. Γι αυτό
προτείνεται  επικαιροποίηση του σχεδίου
δράσης για το εργατικό δυναμικό στον
τομέα της υγείας και της περίθαλψης  στην
Ευρωπαϊκή ΄Ενωση  καθώς και ολοκληρω-
μένος σχεδιασμός και πρόβλεψη όσον
αφορά το εργατικό δυναμικό στον τομέα
της υγείας, σε συνδυασμό με την ενημέρωση
των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού
στον τομέα της υγείας και της μακρο-
χρόνιας  φροντίδας  κυρίως με την αξιοποί-

ηση των ευκαιριών που παρέχει η ψηφιοποί-
ηση. 

Συνοπτικά  η ΕΟΚΕ προσφέρει τη  γνω-
μοδότηση της ως συνεισφορά στο διενερ-
γούμενο διάλογο για το μέλλον  της φρον-
τίδας και υγείας στην Ευρώπη στο πλαίσιο
της Στρατηγικής Ευρωπαϊκής Φροντίδας με
την εισήγηση για καθορισμό   κοινών  ελά-
χιστων ορίων διασφάλισης του συνόλου
των Ευρωπαίων πολιτών  για πρόσβαση  σε
προσφερόμενη  προσβάσιμη υψηλού επιπέ-
δου φροντίδας υγείας  σε επίπεδα που θα
διασφαλίζονται μέσω ικανοποιητικής επέν-
δυσης στις υπηρεσίες υγείας και φροντίδας,
ώστε ο τομέας υγείας να παρέχει φροντιστές
υγείας και υπεύθυνους φροντίδας αρκούν-
τως αναγνωρισμένους  και εκτιμημένους 
μεταξύ άλλων και μέσω ελέγχου  ικανοτή-
των, αλλά και με προσφορά αξιοπρεπών
όρων  εργασίας με τη δημιουργία επαγγελ-
μάτων ποιότητας. n

Οικονομικά προσιτή και ποιοτική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους 
Μαργαρίτης Σχοινάς: η υγεία δεν είναι απλά μια πολιτική είναι πτυχή της ίδιας της ύπαρξης μας

Στο πλαίσιο συζήτησης με τον Αντιπρόεδρο της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτη Σχοινά, κατά τη σύ-
νοδο ολομέλειας του Σεπτεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Οι-

κονομική  και Κοινωνική Επιτροπή κάλεσε την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή να επιδείξει φιλοδοξία όσον αφορά την εφαρμογή
της νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής για την περίθαλψη. Η
ΕΟΚΕ επικεντρώθηκε στους εργαζομένους στον τομέα της
υγείας και στις δεξιότητές τους, στην εκπαίδευση και στις
συνθήκες εργασίας τους και επισήμανε την οικοδόμηση εμ-
πιστοσύνης ως προϋπόθεση για την επιτυχία του ευρωπαϊ-
κού χώρου δεδομένων για την υγεία.

Κατά τη σύνοδο ολομέλειάς της στις 22 Σεπτεμβρίου, η
ΕΟΚΕ πραγματοποίησε συζήτηση σχετικά με τις πρωτο-
βουλίες της πολιτικής της ΕΕ για την υγεία με τον Αντιπρό-
εδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επίτροπο για την Προ-
ώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας Μαργαρίτη
Σχοινά.

Η Πρόεδρος της ΕΟΚΕ Christa Schweng δήλωσε: «Η
ΕΟΚΕ υποστηρίζει όλες τις ενωσιακές πρωτοβουλίες για τη
δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας και την ενί-
σχυση της ανθεκτικότητας και της ετοιμότητας ενόψει μελ-
λοντικών απειλών».

«Είμαστε αποφασισμένοι να δείξουμε ότι η υγεία δεν είναι
απλά μια πολιτική, αλλά πτυχή της ίδιας της ύπαρξής μας
άρρηκτα συνδεδεδεμένη με το πρότυπο μιας ανοικτής κοι-

νωνίας που προασπίζουμε, με τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής
μας», τόνισε ο κ. Σχοινάς.

Ως το πρώτο θεσμικό όργανο που ζήτησε τη δημιουργία
μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας, η ΕΟΚΕ, ενέκρινε γνωμο-
δοτήσεις για δύο εκ των πιο πρόσφατων πρωτοβουλιών της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορούν την υγεία και απο-
σκοπούν στη διασφάλιση της πρόσβασης όλων των Ευρω-
παίων σε οικονομικά προσιτή περίθαλψη υψηλής ποιότη-
τας.

Στη γνωμοδότησή της με θέμα: «Ευρωπαϊκός χώρος δε-
δομένων για την υγεία», η ΕΟΚΕ επαίνεσε τη σχετική πρό-
ταση ως εξαιρετική ευκαιρία προκειμένου να παρασχεθεί

στα μεμονωμένα άτομα δυνατότητα πρόσβασης και άσκη-
σης ελέγχου στα προσωπικά τους δεδομένα υγείας. Η
ΕΟΚΕ υποστήριξε μια μεγάλης κλίμακας εκστρατεία ενη-
μέρωσης της κοινής γνώμης με στόχο την καλύτερη κατα-
νόηση των οφελών της διαδικασίας ανταλλαγής δεδομένων
και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης στο σύστημα.

«Η εμπιστοσύνη είναι καίριας σημασίας. Οι πολίτες πρέ-
πει να αισθάνονται άνετα όσον αφορά τη χρήση των δεδο-
μένων τους, τόσο για τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών
όσο και για την πιθανή χρήση αυτών των δεδομένων με μέ-
λημα την καταπολέμηση ασθενειών και την ανάπτυξη και-
νοτόμων λύσεων από τους ερευνητές», δήλωσε ο εισηγητής
της γνωμοδότησης Gonçalo Lobo Xavier.

Η ΕΟΚΕ ενέκρινε επίσης γνωμοδότηση με θέμα «Στρα-
τηγική για την περίθαλψη και το εργατικό δυναμικό στον
τομέα της υγείας» στην οποία ζήτησε μία φιλόδοξη στρα-
τηγική για την περίθαλψη με γνώμονα τον άνθρωπο και
σκοπό τη βελτίωση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
και της μακροχρόνιας φροντίδας σε ολόκληρη την ΕΕ,
καθώς και τη διασφάλιση ισοδύναμων προτύπων ποιότη-
τας σε όλα τα κράτη μέλη ή μεταξύ των περιφερειών κάθε
χώρας. Η ΕΟΚΕ πρότεινε την καθιέρωση μιας ευρωπαϊκής
εγγύησης περίθαλψης προκειμένου να διασφαλιστεί ότι
όλοι όσοι ζουν στην ΕΕ έχουν πρόσβαση σε οικονομικά
προσιτές υπηρεσίες περίθαλψης. n
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Με τη φωτογραφική έκθεση του
Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών
(ΓΤΠ) «ELLE – Η Γυναίκα στην

Αρχαιότητα» ξεκίνησε στις 29 Οκτωβρίου,
το Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας 2022, στο
Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Τα εγκαίνια
της έκθεσης τελέστηκαν από τον Δήμαρχο
Λευκωσίας κ. Κωνσταντίνο Γιωρκάτζη, στην
παρουσία της Διευθύντριας του ΓΤΠ κας
Αλίκης Στυλιανού, του Καλλιτεχνικού Διευ-
θυντή του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας
κ. Γιώργου Παπαγεωργίου, πολιτικών, ακα-
δημαϊκών, προσωπικοτήτων από τον χώρο
των Γραμμάτων και των Τεχνών και πλήθος
κόσμου.

Η φωτογραφική έκθεση, την επιμέλεια
της οποίας ανέλαβε η κα Κατερίνα Νικήτα,
μας αποκαλύπτει τις γλυπτές απεικονίσεις
θεοτήτων και γυναικείων ειδωλίων που ανή-
κουν στο Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου και,
ως επί το πλείστον, εκτίθενται στο Κυπριακό
Μουσείο της Λευκωσίας και στο Αρχαιολο-
γικό Μουσείο της επαρχίας Λεμεσού. Οι
απεικονίσεις των γλυπτών αναπαριστούν
διαφορετικές τεχνοτροπίες της κυπριακής
τέχνης, από τη Χαλκολιθική (4η χιλιετία
π.Χ.) μέχρι τη Ρωμαϊκή εποχή (4η χιλιετία
μ.Χ.).

Ο επισκέπτης της έκθεσης μπορεί να δια-
πιστώσει ότι μέσα από τη φωτογραφική
προσέγγιση του φωτογράφου Στέφανου
Κουρατζή, όπως η εξειδικευμένη φωτο-
σκίαση, αποκαλύπτεται με μοναδικό τρόπο
η περίτεχνη μορφή των έργων. Μέσα από τη
φωτογραφική έκθεση αποκαλύπτονται με
μοναδικό τρόπο οι θεότητες της γονιμότη-
τας, τα αναθηματικά ειδώλια της Κυπρο-
Αρχαϊκής περιόδου αλλά και οι θρυλικές Ελ-
ληνίδες και Αιγύπτιες θεές της Ελληνιστικής
και Ρωμαϊκής περιόδου, αναδεικνύοντας πε-
ραιτέρω την ιδιαιτερότητα του κυπριακού
πολιτισμού.

Καλωσορίζοντας τους παρευρισκόμε-
νους, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Διε-
θνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας κ. Γιώργος Πα-
παγεωργίου, ανέφερε ότι το φετινό
πρόγραμμα του Φεστιβάλ έχει και άρωμα
γυναίκας, ενώ ταυτόχρονα τονίζει τη ζωο-
γόνα δύναμη του πολιτισμού μέσα από τον
στίχο του Μιχάλη Πασιαρδή «Μα τούτα μας
εσώσασιν, οι τραουδκιές τζ’ οι μύθοι».

Στον χαιρετισμό της η Διευθύντρια του
Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών κα Αλίκη
Στυλιανού ανέφερε ότι στο παρελθόν η αρ-
χαιολογία απέδιδε στη φωτογραφία μία και
μόνη αποστολή: την τεκμηρίωση και την κα-
ταγραφή για σκοπούς αρχειοθέτησης.
«Είναι οφθαλμοφανές», επεσήμανε η κυρία

Στυλιανού, ότι η φωτογραφική έκθεση
«ELLE – Η Γυναίκα στην Αρχαιότητα» ξε-
περνά αυτή την αντίληψη και αποδεικνύει
ότι η Κύπρος παράγει και σήμερα πολιτισμό
με οικονομικά οφέλη, αναδεικνύοντας πα-
ράλληλα μία νέα εικόνα για τη χώρα μας.
Υπογράμμισε, επίσης, ότι «μέσα από νέα

ματιά και προσέγγιση, το Γραφείο Τύπου και
Πληροφοριών προχωρά στην παραγωγή
φωτογραφικών εκθέσεων, με απώτερο
σκοπό την προβολή της βιομηχανίας πολι-
τισμού που εξελίσσεται και την όσο το δυ-
νατόν καλύτερη ανάδειξη και προβολή της
Κύπρου τόσο στο εσωτερικό όσο και στο
εξωτερικό».

Τέλος, ο Δήμαρχος Λευκωσίας κ. Κων-
σταντίνος Γιωρκάτζης ανέφερε ότι η φωτο-
γραφική έκθεση «ELLE – Η Γυναίκα στην
Αρχαιότητα» αποτελεί ύμνο στη θηλυκό-
τητα και εμπίπτει απόλυτα στη θεματολογία
και στον θεσμό του Διεθνούς Φεστιβάλ
Λευκωσίας, το οποίο σέβεται τον συνάν-
θρωπο ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, χρώ-
ματος, σεξουαλικού προσανατολισμού και
δυνατοτήτων. 

Η έκθεση θα παραμείνει αναρτημένη στο
φουαγιέ του Δημοτικού Θεάτρου Λευκω-
σίας μέχρι την Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2022.
Το κοινό μπορεί να επισκεφθεί την έκθεση
από τις 10.00 μέχρι τη 13.00 και μία ώρα
πριν την έναρξη των παραστάσεων του Διε-
θνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας. n

Εγκαίνια φωτογραφικής έκθεσης «ELLE – Η Γυναίκα στην Αρχαιότητα»

Χίλια ηχοχρώματα – Χίλια Δικαιώματα!

ΗΕπίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παι-
διού και το Γραφείο της γιορτάζουν την παγκόσμια
ημέρα των Δικαιωμάτων του Παιδιού υπό τους

ήχους της μουσικό-κοινωνικής ορχήστρας του Sistema
Cyprus σε μια μοναδική συναυλία με τίτλο: “The Sound of 
Rights” την Κυριακή, 20 Νοεμβρίου, στο Δημοτικό Θέα-
τρο Στροβόλου στις 18:00.

120 παιδιά της ορχήστρας, υπό την καλλιτεχνική διεύ-
θυνση του μαέστρου Santiago Ossa Alzate, θα πλαισιώσουν
τη φετινή επετειακή εκδήλωση της Επιτρόπου, που σκοπό
έχει να μας υπενθυμίσει την υποχρέωση μας ως ενήλικες
πως, κάθε παιδί που ζει στην Κύπρο, θα πρέπει να απολαμ-
βάνει ουσιαστικά τα δικαιώματά του, χωρίς καμιά διάκριση
και χωρίς αποκλεισμούς. 

Η διάθεση των εισιτηρίων θα γίνει από την SoldOut
Tickets με το συμβολικό ποσό του 1 ΕΥΡΩ για σκοπούς
κράτησης θέσης.(https://bit.ly/3DRw7wc)

Σας περιμένουμε!

Θεσμικοί Υποστηρικτές Sistema Cyprus: Δήμος Λευκω-
σίας, Φιλανθρωπικό Σωματείο ΑΛΚΥΟΝΙΔΕΣ, Πολυδύ-
ναμο Δημοτικό Κέντρο Δήμου Λευκωσίας

Το Sistema Cyprus είναι ένα μουσικό-κοινωνικό 
πρόγραμμα με επίκεντρο τη δημιουργία ορχηστρών και 
ορωδιών που ιδρύθηκε το 2018. Το Sistema Cyprus 
προσφέρει μουσική εκπαίδευση σε παιδιά και νέους στη
Κύπρο, συμπεριλαμβανομένων παιδιών με μεταναστευτική
βιογραφία, πρόσφυγες και παιδιά και νέους με λιγότερες 
ευκαιρίες, και διασφαλίζει το σεβασμό, την αναγνώριση και
την ένταξη αυτών των ομάδων από την κοινωνία. Το 
Sistema Cyprus επικεντρώνεται στην προσωπική ανάπτυξη
των παιδιών, εστιάζοντας κυρίως στην ενδυνάμωση και
βοηθώντας τους να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές
τους. 

Περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισμό αλλά 
και για το πως μπορείτε να στηρίξετε το Sistema Cyprus
μπορείτε να βρείτε στο https://www.sistemacyprus.com/
donate-now/ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook
και Instagram. n

Παγκόσμια ημέρα των Δικαιωμάτων του Παιδιού
Εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου
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Σε μια ζεστή ατμόσφαιρα την περα-
σμένη βδομάδα το Χορευτικό συγ-
κρότημα της ΠΑΣΥΔΥ διοργάνωσε

συνεστίαση σε ταβέρνα στη Λευκωσία με τη
συμμετοχή των μελών του συγκροτήματος
του Γενικού Γραμματέα της Οργάνωσης
Στράτη Ματθαίου και των γραμματέων της
Πολιτιστικής Επιτροπής.

Ο Γενικός μας Γραμματέας ανέδειξε την
προσφορά του Χορευτικού μας Συγκροτή-
ματος σημειώνοντας ότι εκπροσωπεί επάξια
την Οργάνωσή μας στην Κύπρο και σε εκ-
δηλώσεις του εξωτερικού κάνοντας ιδιαί-
τερη αναφορά στην τελευταία συμμετοχή
του Συγκροτήματος στο Φεστιβάλ Αλιβε-
ρίου, όπου τους συνόδευσε και ο ίδιος και

δέχτηκε τα θερμά συγχαρητήρια των διορ-
γανωτών για το επίπεδο και την υψηλή τε-
χνική της παρουσίασης του Χορευτικού μας.
Ο Χοροδιδάσκαλος, κος Ανδρέας Κιτρομη-
λίδης ευχαρίστησε τον Γενικό Γραμματέα ,
αλλά και όλη την ηγεσία της Οργάνωσης,
για τη στήριξή τους στο Συγκρότημα, όπως

επίσης και τους Χορευτές, τους μουσικούς
και την τραγουδίστρια που συνοδεύουν το
Χορευτικό στις εμφανίσεις του, για την
άψογη συνεργασία. Η βραδιά έκλεισε με
τραγούδι και χορό από όλους τους παρευρι-
σκόμενους, που δεσμευτήκαν να επαναλά-
βουν σύντομα παρόμοια σύναξη. n

Εν όψει της Παγκύπριας εκστρατείας καθαρισμού
«Let’s Do It! Cyprus 2022 #stoxerisou» και στο πλαί-
σιο της κοινωνικής προσφοράς του, το Γραφείο Τύπου

και Πληροφοριών, συμμετείχε με ομάδα από το προσωπικό
του Γραφείου στην εθελοντική εκστρατεία καθαρισμού που
διοργανώνεται από την Επίτροπο Περιβάλλοντος κα Κλέ-
λια Βασιλείου και το Δίκτυο Εθελοντών Together Cyprus, η
οποία πραγματοποιήθηκε την εβδομάδα 24-30 Οκτωβρίου
2022, με κορύφωση της εκστρατείας την Κυριακή, 30 Οκτω-
βρίου 2022, στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Αθαλάσσας (πλευρά
Καραισκάκειου Ιδρύματος), στη Λευκωσία.

Η δράση Let’s Do It! Cyprus αποτελεί μέρος της παγκό-
σμιας εκστρατείας Let’s Do It! World, που στόχο έχει να
απαλλάξει τις φυσικές περιοχές του κόσμου από τα σκου-
πίδια και να ευαισθητοποίησει το κοινό σε θέματα που αφο-

ρούν την προστασία, διατήρηση και αειφόρο διαχείριση του
χερσαίου και θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η εν λόγω εκ-
στρατεία είναι η μεγαλύτερη κίνηση πολιτών που έχει ορ-
γανωθεί στον κόσμο, αφού γεννήθηκε το 2008 στην Εσθο-

νία και σήμερα συμμετέχουν πέραν των 190 χωρών.
Η εκστρατεία πραγματοποιείται στην Κύπρο από το 2012,

μετρώντας συνολικά περισσότερες από 210 χιλιάδες συμ-
μετοχές, και έχει απαλλάξει την Κύπρο από τόνους σκουπι-
διών. Η δράση αποτελεί τη μεγαλύτερη εθελοντική κίνηση
που πραγματοποιείται στο νησί μας. Το 2019 συμμετείχαν
σχεδόν 50,000 εθελοντές κατατάσσοντας την Κύπρο στην
3η θέση μεταξύ 120 χωρών.

Πρώτιστος στόχος της εκστρατείας είναι η συμμετοχή και
η ενημέρωση όσο μεγαλύτερου ποσοστού του πληθυσμού
είναι εφικτό, έτσι ώστε το μήνυμα να φτάσει σε ολόκληρη
την Κύπρο και να ακουστεί ηχηρό σε όλο τον κόσμο. Γι’
αυτόν τον λόγο, η ενεργοποίηση και ενημέρωση του κάθε
πολίτη αποτελούν σημαντικές στρατηγικές επιτυχίες, για
μια Κύπρο καθαρή και όμορφη. n

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της περασμένης 
Παρασκευής  συνεστίαση σε ταβέρνα της πρω-
τεύουσας με τη συμμετοχή μελών της Κεντρικής

Γραμματείας και του μόνιμου προσωπικού της ΠΑΣΥΔΥ. 
Η εκδήλωση διοργανώθηκε για να τιμηθούν 4 αφυπηρετή-
σαντες συνάδελφοι από το μόνιμο προσωπικό. Ο ανώτερος
γραμματέας Αντώνης Δεληγιάννης, η υπεύθυνη λογιστη-
ρίου Έλενα Γιακουμή, η ιδιαιτέρα του Γ.Γ. Άντρη Κτίστη και
ο ανώτερος τεχνικός της οργάνωσης Γιαννάκης Νικολάου.
Στο ίδιο πλαίσιο η Κ.Γ. τίμησε και την τέως γραμματέα του
Γενικού Συμβουλίου συν. Νάνα Αχιλλέως μετά την αποχώ-
ρηση της λόγω  διορισμού της ως διευθύντριας στο ΤΥΠ. 

Προς του αφυπηρετήσαντες διαβιβάστηκαν από τον ΓΓ,
Στράτη Ματθαίου και τον Πρώτο Γραμματέα συν. Αντρέα
Λουκά οι ευχαριστίες της Οργάνωσης για την πολύτιμη και

πολύχρονη προσφορά τους στην ΠΑΣΥΔΥ, μαζί με ευχές
για υγεία και προσωπική και οικογενειακή ευτυχία. Στους
τιμώμενους δόθηκαν επίσης και αναμνηστικά δώρα. Το όλο
κλίμα της εκδήλωσης υπήρξε ιδιαίτερα συγκινησιακό και η
ατμόσφαιρα συναισθηματικά φορτισμένη  γιατί οι συνά-
δελφοι καταξιώθηκαν να αφυπηρετήσουν μετά από μία πο-
λύχρονη και σημαντική προσφορά ο καθένας στον τομέα
του. 

Σε ανταπάντησή του εκ μέρους των τιμώμενων ο συν. Αν-
τώνης Δεληγιάννης ιδιαίτερα συγκινημένος ευχαρίστησε
όλους τους συναδέλφους για την όλη διοργάνωση τονίζον-
τας ότι ηταν για όλους ιδιαίτερη τιμή που υπηρέτησαν την
ΠΑΣΥΔΥ, μια τόσο καταξιωμένη συνδικαλιστική οργάνωση
και κατέληξε λέγοντας ότι θα είναι όλοι στην διάθεση της
ΠΑΣΥΔΥ οποτεδήποτε τους χρειαστεί. n

Κοινωνική εκδήλωση  του Χορευτικού μας Συγκροτήματος

Εκδήλωση για αφυπηρετήσαντες υπαλλήλους της ΠΑΣΥΔΥ

Συμμετοχή προσωπικού του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών 
στην εκστρατεία καθαρισμού «Let’sDoIt! Cyprus»



Επιτάχυνση της ενίσχυσης 
της ευρωπαϊκής ανθεκτικότητας

Η Επιτροπή πρότεινε την ενίσχυση της αν-
θεκτικότητας των κρίσιμων υποδομών της
ΕΕ. Η πρόταση σύστασης του Συμβουλίου
βασίζεται στο σχέδιο 5 σημείων για ανθεκτι-
κές κρίσιμες υποδομές που παρουσίασε η
πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο.

Οι ευρωπαϊκές κρίσιμες οντότητες είναι
πιο διασυνδεδεμένες και αλληλεξαρτώμενες,
γεγονός που τις καθιστά ισχυρότερες και

αποτελεσματικότερες, αλλά και πιο ευάλωτες σε περίπτωση περιστατικού. Ο επιθετικός
πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας έχει προκαλέσει νέους κινδύνους, σωματικές επι-
θέσεις και κυβερνοεπιθέσεις, συχνά συνδυαζόμενες ως υβριδική απειλή. Η δολιοφθορά
των αγωγών φυσικού αερίου Nord Stream και άλλα πρόσφατα περιστατικά κατέστησαν
σαφές ότι απειλείται η ανθεκτικότητα των κρίσιμων υποδομών της ΕΕ.  Απαιτείται επει-
γόντως δράση ώστε η ΕΕ να είναι γρηγορότερα σε θέση να προστατευθεί από επιθέσεις σε
κρίσιμες υποδομές, τόσο εντός της ΕΕ όσο και στην άμεση γειτονία της.

Ως βασικό μέρος των εργασιών της ΕΕ για την οικοδόμηση μιας Ένωσης Ασφάλειας, η
Επιτροπή πρότεινε ήδη το 2020 επικαιροποιημένους κανόνες για την αύξηση της ανθεκτι-
κότητας των κρίσιμων οντοτήτων. Με την πρόσφατα συμφωνηθείσα οδηγία για την ανθε-
κτικότητα των κρίσιμων υποδομών και την αναθεωρημένη οδηγία για την ασφάλεια των
συστημάτων δικτύου και πληροφοριών, η ΕΕ θα διαθέτει σύντομα επικαιροποιημένο και
ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για την ενίσχυση τόσο της φυσικής ανθεκτικότητας όσο
και της κυβερνοανθεκτικότητας των κρίσιμων υποδομών. Ωστόσο, λόγω του ταχέως εξε-
λισσόμενου τοπίου απειλών, πρέπει να επιταχυνθεί η εφαρμογή των νέων κανόνων.

Η Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διενεργούν προσομοιώσεις ακραίων κατα-
στάσεων σε οντότητες που διαχειρίζονται κρίσιμες υποδομές, με βάση ένα κοινό σύνολο
αρχών που έχει αναπτυχθεί σε επίπεδο Ένωσης. Η άσκηση προσομοίωσης ακραίων κατα-
στάσεων θα συμπληρωθεί με την εκπόνηση σχεδίου στρατηγικής για τα περιστατικά και τις
κρίσεις σε κρίσιμες υποδομές. 

Το σχέδιο αυτό θα περιγράφει και θα καθορίζει τους στόχους και τους τρόπους συνερ-
γασίας μεταξύ των κρατών μελών και των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών
της ΕΕ για την αντιμετώπιση περιστατικών κατά κρίσιμων υποδομών. 

Το σχέδιο σύστασης αποσκοπεί στην ενίσχυση της ικανότητας έγκαιρης προειδοποίησης
και αντίδρασης σε διαταραχές των κρίσιμων υποδομών μέσω του μηχανισμού πολιτικής
προστασίας της Ένωσης. Η Επιτροπή θα επανεξετάζει τακτικά την επάρκεια και την ετοι-
μότητα της υφιστάμενης ικανότητας αντίδρασης και θα διοργανώνει δοκιμές διατομεακής
συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ. n

Η Επιτροπή προτείνει κανόνες 
για καθαρότερο αέρα και νερό

Η Επιτροπή προτείνει  αυστηρότε-
ρους κανόνες για τους ρύπους του
ατμοσφαιρικού αέρα, των επιφανει-
ακών και υπόγειων υδάτων, καθώς και
την  επεξεργασία των αστικών λυμά-
των. Ο καθαρός αέρας και το νερό
είναι απαραίτητα για την υγεία των αν-
θρώπων και των οικοσυστημάτων. 

Η ατμοσφαιρική ρύπανση από μόνη
της ευθύνεται για σχεδόν 300 000 πρό-
ωρους θανάτους στην Ευρώπη κάθε

χρόνο· οι προτεινόμενοι νέοι κανόνες θα μειώσουν, σε βάθος δεκαετίας, κατά περισσότερο
από 75 % τους θανάτους που συνδέονται με επίπεδα του κύριου ρύπου PM2.5 πάνω από
τις τιμές που ορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
Σε ό,τι αφορά τον αέρα και τα ύδατα, όλοι οι νέοι κανόνες παρέχουν σαφή απόδοση των
επενδύσεων χάρη στα οφέλη για την υγεία, την εξοικονόμηση ενέργειας, την παραγωγή
τροφίμων, τη βιομηχανία και τη βιοποικιλότητα. 

Αντλώντας διδάγματα από την ισχύουσα νομοθεσία, η Επιτροπή προτείνει, αφενός, να
καταστούν αυστηρότερα τα επιτρεπόμενα επίπεδα ρύπων και, αφετέρου, να βελτιωθεί η
εφαρμογή, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι στόχοι μείωσης της ρύπανσης επιτυγχάνονται συ-
χνότερα στην πράξη. Οι σημερινές προτάσεις αποτελούν σημαντική πρόοδο για τη φιλο-
δοξία της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για μηδενική ρύπανση, στόχος της οποίας
είναι ένα περιβάλλον ελεύθερο από επιβλαβείς ρύπους έως το 2050. Ανταποκρίνονται επί-
σης σε συγκεκριμένα αιτήματα της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης.

Η προτεινόμενη αναθεώρηση των οδηγιών για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα θα
καθορίσει ενδιάμεσα ενωσιακά πρότυπα ποιότητας του αέρα για το 2030, περισσότερο ευ-
θυγραμμισμένα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΠΟΥ, ενώ παράλληλα θα θέσει την ΕΕ
σε πορεία επίτευξης μηδενικής ρύπανσης του αέρα το αργότερο έως το 2050, σε συνέργεια
με τις προσπάθειες για κλιματική ουδετερότητα. Για τον σκοπό αυτό, προτείνεται η τακτική
επανεξέταση των προτύπων ποιότητας του αέρα με σκοπό την επαναξιολόγησή τους σύμ-
φωνα με τα πλέον πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία, καθώς και τις κοινωνικές και τεχνο-
λογικές εξελίξεις. 

Με τις σημερινές προτάσεις εναποτίθεται στις εθνικές και τοπικές αρχές η ευθύνη να κα-
θορίσουν τα συγκεκριμένα μέτρα που θα λάβουν για την τήρηση των προτύπων. 

Η σημερινή πρόταση θα συμβάλει στην επίτευξη δραματικής βελτίωσης της ποιότητας
του αέρα σε όλη την Ευρώπη έως το 2030, με αποτέλεσμα ακαθάριστα ετήσια οφέλη που
εκτιμώνται από 42 δισ. έως 121 δισ. EUR το 2030, με κόστος μικρότερο από 6 δισ. EUR
ετησίως. n

Η ψυχική υγεία θα πρέπει 
να αποτελεί μέρος όλων των πολιτικών

Την ανάγκη για «πιο αποτελεσματική υποστήριξη»
στο κομμάτι της ψυχικής υγείας όσων το χρειάζονται
περισσότερο τόνισε η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας
Τροφίμων, Στέλλα Κυριακίδου.

Η κ. Κυριακίδου σημείωσε ότι αυτή «πρέπει να είναι
η προτεραιότητά» και συμπλήρωσε ότι «η ψυχική υγεία
πρέπει να αποτελεί μέρος όλων των πολιτικών για την
οικοδόμηση της κοινωνικής ανθεκτικότητας. Αυτό
είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις ευάλωτες ομάδες
όπως τα παιδιά, οι νέοι, οι ηλικιωμένοι, οι μετανάστες
και οι πρόσφυγες, που όλοι έχουν επηρεαστεί από τις
προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Αυτή είναι η προ-

σέγγιση που ακολουθεί η ΕΕ».
Επισήμανε παράλληλα ότι «η πανδημία της COVID19, η ρωσική εισβολή στην Ουκρα-

νία και οι συνέπειές της, η ενεργειακή κρίση και οι ανησυχίες για τις οικονομικές δυσκο-
λίες: όλα αυτά τα γεγονότα επηρεάζουν την ψυχική μας υγεία. Δυστυχώς, βλέπουμε ότι
επηρεάζει όλους σε όλο τον κόσμο, ξεκινώντας με τους πιο ευάλωτους».

Όπως ανέφερε, στην ΕΕ, ήδη πριν από την πανδημία του κορωνοϊού, τα προβλήματα ψυ-
χικής υγείας επηρέαζαν πάνω από 85 εκατομμύρια πολίτες και προσέθεσε ότι η COVID
έχει εντείνει αυτά τα ζητήματα, ειδικά για τους νέους, αυτούς με λιγότερο ασφαλή απα-
σχόληση ή χαμηλότερη εκπαίδευση και εισοδήματα.

«Βλέπουμε ότι το άγχος, η μοναξιά και η κατάθλιψη έχουν αυξηθεί σημαντικά. Αμέτρη-
τες ζωές έχουν χαθεί, τα μέσα διαβίωσης έχουν εξαφανιστεί και η πραγματικότητα έχει 
αλλάξει αμετάκλητα» υπογράμμισε η Στέλλα Κυριακίδου.

«Εργαζόμαστε ήδη για να υποστηρίξουμε τις ευρωπαϊκές κοινωνίες να φροντίζουν κα-
λύτερα την ψυχική μας υγεία. Διαθέσαμε 27 εκατομμύρια ευρώ σε δράσεις (για την ψυχική
υγεία) και ξεκινήσαμε μια νέα πρωτοβουλία «Πιο υγιείς μαζί» για την αντιμετώπιση της
ψυχικής υγείας και των νευρολογικών ασθενειών, συμπεριλαμβανομένης της ενθάρρυν-
σης της ευημερίας στο σπίτι, στα σχολεία και στον χώρο εργασίας και μεγαλύτερη δέσμευση
στην πρόληψη» σημείωσε.

Τέλος, η κ. Κυριακίδου έκανε λόγο για το έργο που γίνεται στο κομμάτι της έρευνας, της
εκπαίδευσης, της δικαιοσύνης, της απασχόλησης, της κοινωνικής ένταξης και τις αναπη-
ρίες. «Αυτή είναι μια καλή αρχή, αλλά μπορούμε και πρέπει να κάνουμε περισσότερα» 
τόνισε. n

Οι χώρες - μέλη συνεδριάζουν 
για την κλιματική τους πολιτική

Οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα
αποπειραθούν να συμφωνήσουν ποια δια-
πραγματευτική θέση θα υιοθετήσουν στις φε-
τινές συνομιλίες του ΟΗΕ για το κλίμα. 

Όπως επίσης και για το επίμαχο ζήτημα της
οικονομικής αποζημίωσης για τις ζημιές που
προκαλεί η κλιματική αλλαγή στις φτωχότε-
ρες χώρες του πλανήτη.

Η ΕΕ, που είναι η τρίτη μεγαλύτερη πηγή
εκπομπής αερίων που προκαλούν το φαινό-

μενο του θερμοκηπίου, δέχεται πιέσεις από αναπτυσσόμενες χώρες να αμβλύνει την επί
μακρόν αντίστασή της στην καταβολή αποζημίωσης για τις «απώλειες και ζημιές» που προ-
καλούν οι πλημμύρες, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας και άλλες συνέπειες της κλι-
ματικής αλλαγής.

Προσχέδιο της διαπραγματευτικής θέσης της ΕΕ στη σύνοδο κορυφής του ΟΗΕ τον Νο-
έμβριο, την οποία οι υπουργοί που είναι αρμόδιοι για το κλίμα θα αποπειραθούν να εγκρί-
νουν, δείχνει ότι η 27μελής ένωση θα υποστηρίξει τις συνομιλίες για το ζήτημα αυτό στην
σύνοδο COP27 στην Αίγυπτο.

Αυτό μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό επίτευγμα, καθώς ακόμη και το να πε-
ριληφθεί το θέμα των απωλειών και ζημιών στην ημερήσια διάταξη της συνόδου κορυφής
έχει αποδειχθεί επίμαχο, δεδομένων των αντικρουόμενων απόψεων ανάμεσα στις πλού-
σιες και τις φτωχές χώρες σχετικά με το πού θα πρέπει να οδηγήσουν οι συνομιλίες αυτές.

«Η δράση και η υποστήριξη για τις ευάλωτες χώρες, τους πληθυσμούς και τις ευάλωτες
ομάδες απαιτείται να ενισχυθεί περαιτέρω», αναφέρεται στο προσχέδιο της ΕΕ. 

Ωστόσο το κείμενο αυτό παραμένει ασαφές όσον αφορά το αποτέλεσμα που θα πρέπει
εν τέλει να έχουν οι συνομιλίες γι’ αυτό στην σύνοδο κορυφής που θα διεξαχθεί στο θέρε-
τρο του Σαρμ Ελ Σέιχ και στην οποία αναμένεται να συμμετάσχουν 200 χώρες.

Οι αναπτυσσόμενες χώρες σημειώνουν ότι η COP27 θα πρέπει να ιδρύσει ταμείο για 
την υποστήριξη των χωρών που έχουν πληγεί από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής,
όπως ήταν φέτος οι πλημμύρες στο Πακιστάν που στοίχισαν τη ζωή σε σχεδόν 1.700 αν-
θρώπους.

Οι υπουργοί της ΕΕ θα αποφασίσουν επίσης αν το ευρωπαϊκό μπλοκ θα πρέπει να 
δεσμευτεί για την αναβάθμιση του δικού του στόχου για την αντιμετώπιση της κλιματικής
αλλαγής, ώστε να είναι πιο φιλόδοξος, σύμφωνα με το προσχέδιο. n
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«Αυτοπροσώπως» εμπλουτίζει  το συγγραφικό του έργο 
ο συν. Δρ Νίκος Παναγιώτου πρώην Πρόεδρος  ΠΑΣΥΔΥ 

Το πλούσιο συγγραφικό του έργο ενι-
σχύει σύντομα  ο συνταξιούχος συνά-
δελφος και για σειρά ετών και Πρό-

εδρος της Οργάνωσης μας, Δρ Νίκος
Παναγιώτου,  με την  κυκλοφορία του πο-
λυθεματικού  αυτοβιογραφικού περιεχομέ-
νου βιβλίου του «Αυτοπροσώπως». 

Το νέο  έργο του εκτείνεται σε πάνω από
600 σελίδες με πλούσιο φωτογραφικό
υλικό. Συγκεκριμένα, στα 24 κεφάλαια του
βιβλίου περιγράφονται τα διάφορα στάδια
της ζωής του συγγραφέα από τη γέννησή
του στην Έγκωμη Λευκωσίας, τη μαθητική
και φοιτητική του ζωή, τη συμμετοχή στον
αγώνα, τη στρατιωτική θητεία, τη μετεκ-
παίδευση στο εξωτερικό, την επαγγελμα-
τική σταδιοδρομία ως εκπαιδευτικού και
δημόσιου υπαλλήλου, τη συνδικαλιστική
του δράση, το συγγραφικό και άλλο πολι-
τιστικό του έργο ως σήμερα. 

Σημειώνουμε για τους νεότερους ότι ο
συνάδελφος Παναγιώτου υπηρέτησε την
ΠΑΣΥΔΥ ως πρόεδρος του Κλάδου του,
μέλος του Γενικού Συμβουλίου, πρόεδρος
της Πολιτιστικής Επιτροπής, και πρόεδρος
της Οργάνωσης μας για δυο θητείες (1992-
1998). Δεν υπέβαλε υποψηφιότητα για
τρίτη θητεία, επειδή τοποθετήθηκε ως διευ-
θυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δη-
μοκρατίας μ. Γλαύκου Κληρίδη.  Μετά την
αφυπηρέτησή του διετέλεσε πρόεδρος του
Κλάδου Συνταξιούχων της Οργάνωσης
(2004-2013). 

Μετά από παράκληση μας ο «Δημόσιος
Υπάλληλος» θα παρακολουθεί την εξέλιξη
της πορείας του «Αυτοπροσώπως» και θα
ενημερώσει τους αναγνώστες του για την
παρουσίαση της έκδοσης ενώπιον του κοι-
νού. 

Εγκαινιάζουμε τη σειρά των δημοσιευμά-
των μας με απόσπασμα από το Κεφάλαιο
για τη συνδικαλιστική δράση υπό τύπο
προδημοσίευσης του βιβλίου. Ευχόμαστε
στο συνάδελφο συνέχιση της πολύτιμης
συγγραφικής του δραστηριότητας προς
όφελος του γενικότερου κοινωνικού συμ-
φέροντος.
Διεθνείς σχέσεις και συνδικαλιστική
δράση

Από το υπό έκδοση έργο του συν. Νίκου
Παναγιώτου αναδημοσιεύουμε απόσπασμα
για διεθνείς σχέσεις της ΠΑΣΥΔΥ σε δια-
λείμματα συνδικαλιστικής δράσης στην
Κύπρο.

Ένα άλλο ταξίδι που έντονα θυμάμαι για
πολλούς λόγους, οι οποίοι εξηγούνται, πι-
στεύω, στη συνέχεια, ήταν στο Κουβέιτ από
τις 29 Οκτωβρίου ως τις 5 Νοεμβρίου 1993.
Μαζί μου ήταν ο γραμματέας Ανδρέας Πα-
παπολυβίου, ο ταμίας Πλαστήρας Χριστο-
φίδης και ο αναπληρωτής ταμίας Γιώργος
Φλουρέντζου. Μέχρι τώρα διερωτώμαι
γιατί και πώς είχαν αρχίσει οι σχέσεις με τη
χώρα αυτή και ποια κοινά είχαμε ή πώς θα
ωφελούμασταν από τη συνεργασία στον
συνδικαλιστικό τομέα. Κατά τα άλλα, σε
προσωπικό επίπεδο, η επίσκεψη ήταν μια
πρόκληση για απόκτηση επιπλέον εμπει-
ριών σε αραβική χώρα και μάλιστα λίγα
χρόνια μετά τον πόλεμο του Κόλπου, που
εκτυλίχτηκε με επίκεντρο το Ιράκ και το
Κουβέιτ. 

Θυμίζω ότι το Κουβέιτ, ένα μικρό αρα-
βικό κράτος με πληθυσμό 4 εκατομμυρίων
και πλούσια αποθέματα πετρελαίου, βρί-
σκεται στην ακτή του Περσικού Κόλπου και
συνορεύει στον βορρά με το Ιράκ, το οποίο
ιστορικά θεωρούσε το Κουβέιτ αναπόσπα-

στο τμήμα του. Τον Αύγουστο, λοιπόν, του
1990 το Ιράκ εισέβαλε στο Κουβέιτ με τη δι-
καιολογία ότι του έκλεβε πετρέλαιο, διε-
νεργώντας διατρήσεις υπό κλίση. Το Κου-
βέιτ κατακτήθηκε από στρατεύματα του
Ιράκ, αλλά μέσα σε έξι περίπου μήνες απε-
λευθερώθηκε από στρατεύματα με συμμε-
τοχή, υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, των περισ-
σότερων κρατών του δυτικού και του
αραβικού κόσμου, και με εξουσιοδότηση
του ΟΗΕ.

Το πρώτο πράγμα που μας έκαμε εντύ-
πωση στη χώρα αυτή ήταν η ύπαρξη ξενο-
δοχείων και πύργων πολυώροφων και ο
πλούτος των καταστημάτων, ιδιαίτερα σε
αρώματα, κοσμήματα χρυσού και ηλεκτρο-
νικά είδη. Ένα άλλο στοιχείο που είχε σχέση
με το πετρέλαιο και την ευμάρεια γενικά
στο εμιράτο και ήταν πολύ εμφανές ήταν οι
πολυτελείς τύποι αυτοκινήτων μεγάλης ιπ-
ποδύναμης σε διάφορες μάρκες, που δεν εί-
χαμε δει τουλάχιστο ως τότε στην Κύπρο.
Τέλος, ο πόλεμος τους είχε προικοδοτήσει
με άφθονα εγκαταλελειμμένα ιρακινά άρ-
ματα μάχης, τα οποία μας επιδείκνυαν με
καμάρι ως λάφυρα. Η γυναίκα στο Κουβέιτ
ήταν προφανέστατα πλήρως παραγνωρι-
σμένη. Στις διάφορες συναντήσεις κι επι-
σκέψεις μας πουθενά ούτε δείγμα γυναίκας.
Φυσικά, κυκλοφορούσαν στους δρόμους
και σε κάποια καταστήματα, με ενδυμασία
που ποίκιλλε ανάλογα με τη χώρα προ-
έλευσής τους. Οι πιο συντηρητικές ήταν
από τη Σαουδική Αραβία, με ακάλυπτα
μόνο τα μάτια, ενώ οι Κουβετιανές ήταν
συγκριτικά πιο μοντέρνες. Έτυχε στο ξενο-
δοχείο που μέναμε να γίνεται δεξίωση για
γάμο. Στον ανελκυστήρα υπήρχε ανακοί-
νωση πού έδινε οδηγίες για το πού θα
έπρεπε να κατευθυνθούν οι άνδρες και πού
οι γυναίκες. Σε άλλο όροφο οδηγούνταν οι
γυναίκες και σε άλλο κατέληγαν οι άντρες.
Τα γεύματα που μας πρόσφεραν, πάντα
χωρίς οινοπνευματώδη ποτά, ήταν πλου-
σιότατα, με μεγάλη ποικιλία γλυκών. Εκτός
από κάποιες επισκέψεις σε υπουργεία και
γραφεία, πραγματοποιήσαμε και μικρής
διάρκειας εκδρομές με αυτοκίνητο. Όταν
ρώτησα γιατί δεν μας έπαιρναν σε εκδρο-
μές μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας έξω
από την πρωτεύουσα, δεν έλαβα απάντηση
ικανοποιητική. Προς το τέλος της επίσκε-
ψής μας ανακαλύψαμε πως ο λόγος της επι-
στροφής στο ξενοδοχείο ήταν η υποχρέωσή
τους για προσευχή ορισμένες φορές την
ημέρα, συγκεκριμένες ώρες. Είχαν, λοιπόν,
νοικιασμένο χώρο στο ξενοδοχείο στον

οποίο εκτελούσαν τα θρησκευτικά τους κα-
θήκοντα, προτού ετοιμαστούν για την επό-
μενη εξόρμησή μας.

Εκείνο όμως που ήταν εξοργιστικό, αλλά
και ταυτόχρονα πλήρως διαφωτιστικό για
τη νοοτροπία των λαών αυτών της ανατο-
λής όσον αφορά το παζάρεμα και κατ’ επέ-
κταση τις διαπραγματεύσεις, ήταν αυτό που
διαδραματίστηκε στις συνομιλίες για την

έκδοση ψηφίσματος, το οποίο θα επισφρά-
γιζε την επίσκεψή μας και θα εξέφραζε το
καλό κλίμα, το οποίο θα δικαιολογούσε τη
συνέχιση των σχέσεών μας. Στις συνομιλίες
από δικής μας πλευράς ήμουν εγώ, ο γραμ-
ματέας και ο αναπληρωτής ταμίας - ο τα-
μίας, όπως θα φανεί στη συνέχεια, είχε άλλα
υψηλά καθήκοντα - και από τη δική τους
πλευρά τριμελής αντιπροσωπία με μετα-
φραστή. Τις διαπραγματεύσεις που γίνον-
ταν στα αγγλικά έκανα εγώ από την πλευρά
μας. Το ζητούμενο ήταν να επαναβεβαιωθεί
προηγούμενο ψήφισμα, στο οποίο καταδι-
καζόταν η τουρκική εισβολή στην Κύπρο.
Έστηναν πόδι οι Κουβετιανοί να μη γίνει
αναφορά σε τουρκική εισβολή, με το επιχεί-
ρημα ότι η Τουρκία ήταν ανάμεσα στις
χώρες που έστειλαν στρατό προς υποστή-
ριξή τους κατά την εισβολή του Ιράκ στη
χώρα τους. Ούτε το επιχείρημα ότι κι εκεί-
νοι, ανεξάρτητα από το όνομα του εισβο-
λέα, υπήρξαν θύματα εισβολής, όπως κι
εμείς, υπήρξε ικανό να τους μεταπείσει. Συ-
νέχισα να χτίζω πάνω στο ότι είναι λογικό
αμφότερες οι πλευρές να καταδικάζουν την

παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων
των χωρών τους και την οποιαδήποτε ει-
σβολή στα εδάφη τους από ξένες χώρες,
πράγμα ακριβώς που καταγράφεται στο ψή-
φισμα. Τίποτε περισσότερο, τίποτε λιγό-
τερο. Έπειτα από μακρά συζήτηση, κι ενώ
βρισκόμασταν σε κάποια ένταση, κατέ-
φθασε ο ταμίας, για να μου αναγγείλει πε-
ριχαρής ότι το εμπόρευμα αλιεύθηκε, εννο-
ώντας ότι είχαν εξασφαλιστεί οι περίφημες
γαρίδες του Κόλπου και βρίσκονταν εντός
ψυκτικού θαλαμίσκου, όπου όμως δεν θα
μπορούσαν να αναμένουν επ’ άπειρο, άρα
έπρεπε να βιαστώ. Του απάντησα με τρόπο
κάπως έντονο πως η προτεραιότητά μας
ήταν το ψήφισμα και όχι οι γαρίδες. Όχι ότι
με το ψήφισμα θα σωζόταν η Κύπρος, αλλά
το έβλεπα ως θέμα γοήτρου όχι μόνο της
ΠΑΣΥΔΥ, αλλά και δικού μου προσωπικού.
Ως τελευταία σανίδα σωτηρίας χρησιμο-
ποίησα και ολίγον συναισθηματισμό. Τους
είπα: «Προτιμώ να επιστρέψω χωρίς κανένα
ψήφισμα παρά να φέρω στην οργάνωση
ψήφισμα κατώτερο από το προηγούμενο,
που να φανερώνει ότι οι σχέσεις μας σήμερα
δεν είναι τόσο καλές όσο στο παρελθόν». Ω
του θαύματος, ανέκρουσαν τότε πρύμναν
και απέδωσαν την όλη αντίδρασή τους σε
παρεξήγηση, που οφειλόταν σε παρανόηση
του μεταφραστή!

Κι έτσι επιστρέψαμε, κουβαλώντας στις

αποσκευές μας το πολυπόθητο ψήφισμα,
αλλά και τις ευτραφείς κι ευμεγέθεις γαρί-
δες, αλιευθείσες μεν από τον Περσικό
Κόλπο, μεταφερθείσες δε στην Κύπρο μερί-
μνη και επιμελεία Πλαστήρα, όχι του πε-
ριωνύμου Μαύρου Καβαλλάρη, αλλά του
εκ Τηλλυρίας ορμωμένου και τον κορβανά
της ΠΑΣΥΔΥ διαχειριζομένου.

Αφού πια μπήκαμε στα χαριτωμένα παρε-
πόμενα ή τα κατά κάποιον τρόπο «παραπο-
λιτικά», αν προτιμάτε, του συνδικαλισμού,
προτιμώ να συνεχίσω στην ίδια περίπου
γραμμή, με συμβάντα, που δεν περιλαμβά-
νονται μεν καθόλου σε έγγραφα πεπραγμέ-
νων, που μπορεί όμως να βοηθούν, ως σχό-
λια στην ώα (στο περιθώριο), ώστε κάποια
γεγονότα να φωτίζονται πληρέστερα.

Μεταξύ πρώτου και δεύτερου γύρου των
προεδρικών εκλογών του 1993, ο Πολυβίου
κι εγώ συνοδεύσαμε αντιπροσωπία γενικών
διευθυντών στο προεδρικό, όπου έγινε συ-
νάντηση με τον Πρόεδρο Γιώργο Βασιλείου.
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Συνέχεια στη σελ. 12

Προσωπικότητες του πολιτικού και ευρύτερου χώρου τιμήθηκαν στην εκδήλωση για τα
70χρονα ΠΑΣΥΔΥ με τους τότε Πρόεδρο και Γενικό Γραμματέα στο κέντρο της ανα-
μνηστικής φωτογραφίας.

Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας υποδέχονται τον τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Σπύρο Κυπριανού σε εκδήλωση στην ΠΑΣΥΔΥ.



Δεν θυμάμαι ακριβώς ποιοι γενικοί διευ-
θυντές αποτελούσαν την αντιπροσωπία. Γε-
νικοί στα κυριότερα υπουργεία ήταν τότε:
στο Οικονομικών ο Μιχάλης Ερωτόκριτος,
στο Εσωτερικών ο Χαράλαμπος Χατζηπα-
ναγιώτου, στο Συγκοινωνιών και Έργων ο
Κυριάκος Χριστοφή και στο Γραφείο Προ-
γραμματισμού ο Γιώργος Χατζηαναστασίου.
Εκείνος για τον οποίο είμαι βέβαιος είναι ο
Χριστόδουλος Χριστοδούλου του υπουρ-
γείου Γεωργίας, τον οποίο γνώριζα και από
την ανάμιξή του στα συνδικαλιστικά της
ΠΑΣΥΔΥ κι ο οποίος στην ουσία ενερ-
γούσε ως εκπρόσωπος των γενικών διευ-
θυντών, προφανώς επειδή διέθετε και με-
γαλύτερη από τους συναδέλφους του
συνδικαλιστική πείρα. Ηχούν ακόμη στα
αφτιά μου τα λόγια του Βασιλείου: «Θεω-
ρήστε ότι ικανοποιήθηκε το αίτημά σας.
Μόνο μια πιθανότητα στο εκατομμύριο
υπάρχει να μην επανεκλεγώ Πρόεδρος,
οπότε και σεις τότε μόνο δεν θα πετύχετε
το ζητούμενο». Θυμίζω ότι ο Βασιλείου, που
υπηρέτησε ως Πρόεδρος από το 1988 ως το
1993, ήταν ξανά υποψήφιος για δεύτερη θη-
τεία. Στον πρώτο γύρο των εκλογών του
1993 είχε εξασφαλίσει 44,15%, ενώ ο ανθυ-
ποψήφιός του Γλαύκος Κληρίδης είχε συγ-
κεντρώσει 36,74%. Στον δεύτερο γύρο 
νικητής αναδείχθηκε «το ένα στο εκατομ-
μύριο», δηλαδή ο Κληρίδης με ποσοστό
50,31%, έναντι 49,69% του Βασιλείου.

Όπως έγραψα προηγουμένως, στη διάρ-
κεια της θητείας Πολυβίου κάναμε μια μο-
νοήμερη απεργία. Τότε ο γενικός γραμμα-
τέας δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από τον
ιστορικό συνδικαλιστή ηγέτη Ανδρέα Ζιαρ-
τίδη, που είχε διατελέσει για πάνω από 40
χρόνια ηγέτης της ΠΣΕ (Παγκύπριας Συν-
τεχνιακής Επιτροπής) - ΠΕΟ, βουλευτής
του ΑΚΕΛ και από το 1990 ηγετικό στέλε-
χος του Ανανεωτικού Δημοκρατικού Σο-
σιαλιστικού Κινήματος (ΑΔΗΣΟΚ). Η συμ-
βουλή του Νέστορα του συνδικαλισμού μάς
δημιούργησε έντονο προβληματισμό. Είπε:
«Το πιο εύκολο πράγμα είναι να λαμβάνεις
απεργιακά μέτρα. Το δύσκολο είναι να βρεις
αξιοπρεπή τρόπο να βγεις από την απερ-
γία». Παρασκηνιακά αρχίσαμε τότε διαβου-
λεύσεις και ενθαρρύναμε μεσολαβήσεις για
λύση της απεργίας. Ο γενικός διευθυντής
του υπουργείου Οικονομικών Μιχάλης
Ερωτόκριτος κανόνισε συνάντηση του Πο-
λυβίου κι εμού με τον υπουργό Οικονομι-
κών Φαίδρο Οικονομίδη μακριά από τα
φώτα της δημοσιότητας στο σπίτι του
υπουργού. Για λίγα λεπτά, ωσότου μας κε-
ράσει η κυρία Σούλα Οικονομίδου, ήταν

παρών κι ο γενικός διευθυντής, ο οποίος
στη συνέχεια αποχώρησε. Σε κάποιο στάδιο
της συζήτησής μας υπήρξε έντονη διαφω-
νία. Τότε ο υπουργός με οργίλο ύφος μας
έδειξε την έξοδο. Φανταστείτε την έκπληξή
μου, όταν είδα αυτόν τον ευγενικό άντρα,
που φαινόταν πολύ ήπιος και μειλίχιος, με
καλούς τρόπους, να συμπεριφέρεται έτσι.
Προερχόταν από τον ιδιωτικό τομέα, από
τον κόσμο των επιχειρήσεων, και φαίνεται
πως αυτά που άκουε ξεπερνούσαν τα όριά
του. Σηκωθήκαμε και φτάσαμε στην εξώ-
πορτα, όπου κοντοσταθήκαμε, συζητώντας
κάτι σε κάπως διαλλακτικό ύφος. Μείναμε
για λίγο όρθιοι συνεχίζοντας τη συζήτησή
μας, και αναχωρήσαμε, διατηρώντας κι οι
δυο πλευρές τη διαφωνία μας. 

Αποδείχτηκε πως οι διαβουλεύσεις είχαν
αίσιο τέλος, στο τέλος όχι της ημέρας -
όπως συνήθως κατά πρότυπο αγγλικό λέ-
γεται -, αλλά της νύχτας, αφού την επομένη
το υπουργικό συμβούλιο αποφάσισε να
προωθήσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων
Νομοσχέδιο προς υλοποίηση της συμφω-
νίας για παραχώρηση γενικών αυξήσεων
στους κρατικούς υπαλλήλους. Όπως φαίνε-
ται στο ανακοινωθέν της εκτελεστικής επι-
τροπής, που συνεδρίασε εκτάκτως την ίδια
μέρα, και τα δύο μέρη έμειναν ικανοποι-
ημένα. Η ΠΑΣΥΔΥ κέρδισε τις αυξήσεις,
αλλά ταυτόχρονα εξέφρασε την ετοιμότητα
να συνεργαστεί στενά με την Κυβέρνηση
για τη δημιουργία μιας πιο αποτελεσματι-
κής και πιο αποδοτικής κρατικής μηχανής
και κυρίως επαναβεβαίωσε τη θέση ότι με
σοβαρότητα κι υπευθυνότητα θα συνέ-
βαλλε εποικοδομητικά για την αντιμετώ-
πιση των δημοσιονομικών προβλημάτων,
καθώς και των προβλημάτων της οικονο-
μίας γενικότερα. 

Κάτι άλλο που αξίζει να καταγραφεί ήταν
η στάση του βουλευτή - αν δεν με απατά η
μνήμη μου ήταν και μέλος της επιτροπής οι-
κονομικών - Τάσσου Παπαδόπουλου στο
θέμα των εκτάκτων. Συναντήσαμε πριν απ’
εκείνον, αλλά και μετά, διάφορους βουλευ-
τές, που κατά κανόνα κολοκύνθιζαν τα
πράγματα. Ναι μεν, αλλά… Ο μόνος που
ήταν ξεκάθαρος ήταν ο Παπαδόπουλος.
Φαινόταν γνώστης ακόμη και λεπτομε-
ρειών του θέματος, και δεν θέλησε να χαϊ-
δέψει τ’ αφτιά κανενός. Ο λόγος του κο-
φτός κι απόλυτος. Το θέμα δεν μπορεί να
λυθεί με Νόμο, γιατί αυτός θα είναι αντι-
συνταγματικός. Αυτή η ιστορία με τους
εκτάκτους να μονιμοποιούνται, και συνε-
χώς να προσλαμβάνονται νέοι, που να ζη-
τούν πάλι μονιμοποίηση είναι γελοία υπό-
θεση, που πρέπει να σταματήσει. Παρόλο
που τα λόγια του δεν ήχησαν ευχάριστα στα

αφτιά μας ως συνδικαλιστών, εκτιμήσαμε το
γεγονός ότι μας μίλησε με τη γλώσσα της
αλήθειας, που δεν πολυχρησιμοποιούν οι
πολιτικοί. 

Το τελευταίο περιστατικό που θα αφη-
γηθώ και εμπίπτει στην ίδια κατηγορία των
σχολίων στο περιθώριο αφορά στο θέμα
της συζήτησης για την ΑΤΑ. Συγκεκριμένα,
κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του
Γλαύκου Κληρίδη στην προεδρία της Δη-
μοκρατίας, όταν στη θέση του γενικού
γραμματέα της οργάνωσής μας ήταν ο
Γλαύκος Χατζηπέτρου, κληθήκαμε μαζί με
τους ηγέτες της ΣΕΚ και της ΠΕΟ Μιχα-
λάκη Ιωάννου και Αβραάμ Αντωνίου, αντι-
στοίχως, στο προεδρικό για συζήτηση, ώστε
να μελετηθεί η πιθανότητα εξευρέσεως τρό-
πων για τροποποιήσεις στη μέθοδο υπολο-
γισμού της ΑΤΑ. Εκτός από τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας, παρόντες από κυβερνη-
τικής πλευράς ήταν ο υπουργός Οικονομι-
κών Χριστόδουλος Χριστοδούλου και ο
υφυπουργός Παντελής Κούρος.  Έξω, όπως
ήταν αναμενόμενο, τα κανάλια ανέμεναν με
ενδιαφέρον να μάθουν τα αποτελέσματα
της σύσκεψης, που προβλεπόταν θυελλώ-
δης, αφού αυτή είχε ως αντικείμενο ένα
φλέγον θέμα της οικονομίας, το οποίο
συχνά πυκνά πρόβαλλαν μετ’ επιτάσεως οι
εργοδοτικές οργανώσεις. Ο Πρόεδρος δη-
μιούργησε καλή ατμόσφαιρα με το να απευ-
θύνεται στους παρόντες με τα μικρά τους
ονόματα, να αστειεύεται, λέγοντας ο ίδιος
ανέκδοτα και προκαλώντας κι άλλους να
πουν δικά τους, και ζητώντας παραγγελίες
για το κεραστικό με δυνατότητα ευρύτατων

επιλογών: από καφέ και αναψυκτικό ως το
ουίσκι και τη ζιβανία. Στη συνέχεια, δήλωσε
ενώπιον όλων ότι ο ίδιος δεν ήθελε να έχει
οποιαδήποτε ανάμιξη στις διαπραγματεύ-
σεις, απευθυνόμενος δε στον υπουργό Οι-
κονομικών τον εξουσιοδότησε να συνεν-
νοηθεί με τους συνδικαλιστές και τους
άλλους εμπλεκομένους, για να αρχίσει ένας
εντατικός διάλογος, ώστε να υπάρξει το
συντομότερο κατάληξη.

Όταν φτάσαμε στο τέλος της σύσκεψης -
θυμίζω ότι τα τηλεοπτικά κανάλια ανέμε-
ναν με ενδιαφέρον την έκβαση των συνομι-
λιών στο ανώτατο επίπεδο - με ρώτησε ο
γενικός γραμματέας τι θα λέγαμε στα κα-
νάλια. Η απάντησή μου ήταν να βλέπαμε τι
θα έλεγαν πριν από μας οι ηγέτες των
άλλων συντεχνιών, και να πράτταμε ανα-
λόγως. Μίλησαν, λοιπόν, πρώτα οι της ΣΕΚ
και ΠΕΟ. Σε ύφος πολεμικό διακήρυξαν
στεντορεία τη φωνή πως δεν επρόκειτο να
απεμπολήσουν την κατάκτηση αυτή των
εργαζομένων, που είχε κερδηθεί με αγώνες,
διασφάλιζε την αγοραστική αξία των μι-
σθών και συνέβαλλε στη διατήρηση της ερ-
γατικής ειρήνης. Αυτοί που ονειρεύονται,
συνέχισαν, κατάργηση της ΑΤΑ ή μείωσή
της, με αποτέλεσμα την πτώση του βιοτικού
επιπέδου των εργαζόμενων, ήταν καιρός να
εγκαταλείψουν αυτά τα όνειρα θερινής νυ-
κτός. Φυσικά, περίπου στο ίδιο μήκος κύ-
ματος ήταν κι η δική μας τοποθέτηση. Τώρα
ποια σχέση είχαν αυτές οι δηλώσεις με όσα
διαδραματίστηκαν εντός του προεδρικού
μεγάρου είναι μια άλλη ιστορία. n
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“Αυτοπροσώπως” το νέο συγγραφικό έργο του συν. Νίκου Παναγιώτου
Συνέχεια από σελ. 11

Όλοι οι Πρόεδροι διατηρούν στενές σχέσεις με την εκλελεγμένη ηγεσία της Οργάνωσης
μας. Πρώην ΓΓ και Πρόεδρος με τον μ. Πρόεδρο της Δημοκρατίας Γλαύκο Κληρίδη, στο
γραφείο του οποίου υπηρέτησε ο συν. Νίκος Παναγιώτου.

Ανακοίνωση Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με απόφαση 
για μη εξέταση μη πολιτικών και σχετικών αιτημάτων

Το Υπουργικό Συμβούλιο, σε συνε-
δρία του αποφάσισε ότι κατά τη διάρ-
κεια της περιόδου από την 1η Νοεμ-

βρίου 2022 και μέχρι τις προεδρικές
εκλογές, δεν θα εξετάζεται ή θα ικανοποιεί-
ται από την Κυβέρνηση καμία μη προϋπο-
λογιζόμενη πολιτική ή/και σχέδιο καθώς και
αιτήματα, τα οποία αφορούν, για παρά-
δειγμα, σε αναθεώρηση επιδομάτων, ανα-
βάθμιση κλιμάκων θέσεων, δημιουργία νέων
οργανωτικών δομών και που οδηγούν σε
αυξημένες δεσμεύσεις ή/και δαπάνες.

Για σκοπούς τήρησης της δημοσιονομικής
πειθαρχίας, για την οποία ο Υπουργός Οι-

κονομικών έχει την αρμοδιότητα και την ευ-
θύνη σύμφωνα με τις συναφείς νομοθετικές
διατάξεις, καθώς και για την υλοποίηση των
βασικών παραμέτρων δεοντολογίας στο πο-
λιτικό αλλά και κοινωνικό σκηνικό, κρίθηκε
σκόπιμο όπως ο Υπουργός Οικονομικών
υποβάλει τη σχετική πρόταση προς το
Υπουργικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας πα-
ράλληλα υπόψιν σειρά παραγόντων που
επηρεάζουν την τρέχουσα οικονομική κατά-
σταση, όπως η αβεβαιότητα και οι αλυσιδω-
τές επιπτώσεις που δημιουργούνται στην
παγκόσμια οικονομία λόγω του συνεχιζόμε-
νου πολέμου στην Ουκρανία, η ανάγκη για

διασφάλιση των απαραίτητων δημοσιονομι-
κών περιθωρίων για αντιμετώπιση μελλον-
τικών κρίσεων καθώς και η ανάγκη διατή-
ρησης της δυναμικής ανάπτυξης της
οικονομίας.

Στην εν λόγω απόφαση συνυπολογίστηκε
τόσο το γεγονός ότι ο Προϋπολογισμός για
το 2023 και το ΜΔΠ 2023-2025 έχει ήδη κα-
τατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων κα-
τόπιν σχετικής έγκρισής του από το Υπουρ-
γικό Συμβούλιο, όσο και η δεδομένη
επιβάρυνση του Προϋπολογισμού για το
2022 λόγω της ιδιαίτερα μεγάλης αύξησης
στις τιμές πρώτων υλών και τα μέτρα άμ-

βλυνσης των συναφών επιπτώσεων, ύψους
περίπου €390εκ., καθώς και τα ανησυχητικά
επίπεδα του πληθωρισμού.

Με την απόφαση αυτή αναμένεται ότι 
θα διασφαλιστεί η αμεροληψία και αντικει-
μενικότητα του κρατικού μηχανισμού, θα
αποκλειστούν οποιεσδήποτε απόπειρες
προεκλογικού επηρεασμού της κοινής γνώ-
μης, θα αποθαρρυνθεί η μαζική υποβολή 
αιτημάτων ενόψει εκλογών και θα καθιερω-
θούν ισότιμες προϋποθέσεις για συμμετοχή
όλων των υποψηφίων στην εκλογική διαδι-
κασία.n



ΓΙΑ ΤΟΝ ΕλΕYθΕΡO σΑσ χΡOΝΟ
Πώς παίζεται το SUDOKU
Οι κανόνες του παιχνιδιού είναι απλοί: Τα κενά συμπληρώ-
νονται 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 τυ-
χαίους 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.

ΜΕΤΡΙΟ ΔΥΣΚΟΛΟ

Σταυρόλεξο
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Θεσμοθέτηση Δεικτών Ποιότητας Αέρα
με διάταγμα στην Επίσημη Εφημερίδα

Όπως ανακοίνωσε το Τμήμα Επιθε-
ώρησης Εργασίας στην Επίσημη
Εφημερίδα της περασμένης Παρα-

σκευής δημοσιεύθηκε το Διάταγμα με τίτλο
«Το περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργα-
σία (Κώδικας Πρακτικής για Προστασία
των Προσώπων στην Εργασία κατά τη
Διάρκεια Επεισοδίων Σκόνης) Διάταγμα
του 2022». Το Διάταγμα εκδόθηκε με βάση
το άρθρο 39 του περί Ασφάλειας και Υγείας
στην Εργασία Νόμου και τίθεται άμεσα σε
ισχύ.

Ο Κώδικας Πρακτικής για Προστασία
των Προσώπων στην Εργασία κατά τη
Διάρκεια Επεισοδίων Σκόνης παρέχει πρα-
κτική καθοδήγηση για τις υποχρεώσεις που
επιβάλλονται από τη νομοθεσία.

Ο Κώδικας περιλαμβάνει τις ενέργειες
των εργοδοτών και των αυτοαπασχολούμε-
νων προσώπων σε περιπτώσεις Επεισοδίων
Σκόνης.

Στον Κώδικα γίνεται αναφορά στα Αι-
ωρούμενα Σωματίδια, την προέλευσή τους
και πως αυτά δύνανται να επηρεάσουν την
υγεία των προσώπων στην εργασία που
εκτίθενται σε υψηλές συγκεντρώσεις. Επι-
πρόσθετα, παρουσιάζονται οι Δείκτες Ποι-
ότητας Αέρα και περιγράφεται το Σχέδιο
Διορθωτικών Ενεργειών για την εξάλειψη ή
τον έλεγχο των κινδύνων πρόκλησης πιθα-
νών προβλημάτων και τη διαφύλαξη της
υγείας και ασφάλειας των προσώπων στην
εργασία.

Για πρώτη φορά στην Κύπρο θεσμοθε-
τούνται Δείκτες Ποιότητας Αέρα, με τους
οποίους διασυνδέονται τα επίπεδα ρύπαν-
σης με την Ποιότητα του Ατμοσφαιρικού
Αέρα, τις πιθανές επιπτώσεις στην υγεία και
τις ενδεικνυόμενες ενέργειες προστασίας
και πρόληψης. Η διασύνδεση επιτυγχάνε-
ται με όρια και χρώματα. n

O Δείκτης Τιμών Καταναλωτή 
τον Οκτώβριο με τον πληθωρισμό 
να πλησιάζει 9%

ΟΔείκτης Τιμών Καταναλωτή τον
Οκτώβριο 2022 αυξήθηκε κατά 0,89
μονάδες και έφτασε στις 114,01 μο-

νάδες σε σύγκριση με 113,12 μονάδες τον
Σεπτέμβριο 2022. Ο πληθωρισμός τον
Οκτώβριο 2022 αυξήθηκε με ρυθμό 8,8%. 

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου
2022, ο ΔΤΚ σημείωσε αύξηση 8,4% σε σύγ-
κριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 

Οι μεγαλύτερες μεταβολές στις οικονομι-
κές κατηγορίες συγκριτικά με τον Οκτώ-
βριο του 2021 καταγράφηκαν στον Ηλε-
κτρισμό με ποσοστό 44,2% και στα Πετρε-
λαιοειδή με ποσοστό 17,3%. Σε σχέση με
τον προηγούμενο μήνα, οι μεγαλύτερες με-
ταβολές παρουσιάστηκαν στα Γεωργικά
Προϊόντα (4,5%) και στα Πετρελαιοειδή με
ποσοστό -4,2%. 

Συγκριτικά με τον Οκτώβριο του 2021, οι
μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν
στις κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλε-
κτρισμός και Υγραέριο (21,1%), Τρόφιμα
και μη Αλκοολούχα Ποτά (13,2%), και Με-
ταφορές (11,9%). 

Σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2022, η
μεγαλύτερη μεταβολή σημειώθηκε στην κα-
τηγορία Ένδυση και Υπόδηση (5,0%). 

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου

2022 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περ-
σινή περίοδο, οι μεγαλύτερες μεταβολές
παρουσιάστηκαν στις κατηγορίες Στέγαση,
Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο
(21,8%) και Μεταφορές (17,6%). 
Ανάλυση επιπτώσεων σε μονάδες

Τη μεγαλύτερη επίδραση στη μεταβολή
του ΔΤΚ του Οκτωβρίου 2022 σε σχέση με
τον Οκτώβριο του 2021 είχαν οι κατηγορίες
Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγρα-
έριο (2,79), Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα
Ποτά (2,56), και Μεταφορές (1,92). 

Οι κατηγορίες Τρόφιμα και μη Αλκοο-
λούχα Ποτά (0,56) και Ένδυση και Υπόδηση
(0,36) είχαν τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση
στη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον
προηγούμενο μήνα. 

Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή

του ΔΤΚ του Οκτωβρίου 2022 σε σύγκριση
με το δείκτη του Οκτωβρίου 2021 είχε ο
Ηλεκτρισμός (1,78) και τα Πετρελαιοειδή
(1,62). 

Τέλος, τα Φρέσκα Λαχανικά (0,39) και τα
Είδη ένδυσης (0,24) είχαν τη μεγαλύτερη
θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ
του Οκτωβρίου 2022 σε σχέση με τον αντί-
στοιχο δείκτη του προηγούμενου μήνα. n

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Έχουν σχήμα μεγάλων τού-
βλων (το ενδέκατο γράμμα είναι
Θ).
2. Δεύτερος στην ιεραρχία μετά
τον διευθυντή. 
3. ... Mαντσoύ: κακός μάγος μυ-
θιστορημάτων και ταινιών - Τε-
λικός σύνδεσμος – Οργανισμός
Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Τα
βραχέα φωνήεντα.
4. ... Κονιόρδου: διάσημη ηθο-
ποιός – Ανεκτικότητά, υπομονή. 
5. «Η Μεγάλη ...»: Πίνακας του
Γάλλου, ζωγράφου Ενγκρ - Γα-
λακτώδη υγρά που βγαίνουν από
φυτά ή καρπούς. 
6. «Δίνεται» σε συμπαίκτη - Αυτά
στη... σειρά - Ιαπωνική πόλη. 
7. Πληθυντικός άρθρου - Φαγώ-
σιμο χορταρικό - Τα έχει το...
αρνί.
8. ... διατάγματα: έγγραφες πρά-
ξεις που έχουν ισχύ νόμου - ... αρτ: παλιά τεχνο-
τροπία.
9. Κούνια - Ανοίγματα στις στέγες αρχαίων οι-
κιών.
10. Αναμόρφωσε την Ιαπωνία - Μεγάλη και
Μικρά στο λειτουργικό της εκκλησίας.
11. Βυζαντινή νότα- ... Γκεβάρα: Αργεντινός επα-
ναστάτης - Στάλες.
12. Δεντροστοιχία - «Η ... των Έντεκα»: περιπέ-
τεια του Στίβεν Σόντερμπεργκ (2001).
13. Ανήκει στα δημητριακά - Ανδρικό, όνομα που
γιορτάζει την Παρασκευή της Διακαινησίμου
εβδομάδος (το πρώτο γράμμα είναι Ζ) - Όμοια
σύμφωνα.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Μικρό τρωκτικό που ζει σε υπόγειες στοές (το
ένατο γράμμα είναι Τ).
2. Σημαντικό, αξιόλογο – Λεπτό μεταλλικό
σύρμα.
3. «Ο… Φιλούσε Υπέροχα»: μυθιστόρημα της
Μάιρας Παπαθανασοπούλου - ... Τσε Τουνγκ: Κι-

νέζος πολιτικός - Και... Λατίνων. 
4. Αυτά στην... ομάδα - Χαρωποί, εύθυμοι - Βα-
σική έννοια σινικής θρησκείας.
5. Η ψυχοσύνθεση ενός ατόμου - Αυτές δεν είναι
ένοχες.
6. ... Ορλεάνη: πόλη και λιμάνι των ΗΠΑ - Κα-
τασκευές από σίδερα.
7. Koμμένo... τυρί - Λουκής...: Κύπριος λογοτέ-
χνης και πολιτικός - Το 407 συμβολικά.
8. Μεγάλη ...: ο κινηματογράφος – Συμπλεκτικός
σύνδεσμος - Κινούμαι εναντίον κάποιου βίαια. 
9. Λυμένο, άδετο – Το υπό ανέγερση κτίριο.
10. Ο σημαντικότερος ποταμός της αρχαίας Αρ-
γολίδας - Άκαρδος, σκληρός. 
11. Δύο οδοντικά σύμφωνα - Συκώτι – Περιοχή
της Σαουδικής Αραβίας.
12. Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών - Τεμπέληδες,
οκνηροί - Πρόθεση... εισφοράς.
13. Ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη (1988) - Φαγητό
για ξενύχτηδες (το τρίτο γράμμα είναι Τ).
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Σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις –
Προεδρικές, Βουλευτικές, Ευρωεκλο-
γές, Αυτοδιοικητικές, Αρχιερατικές

και Εκλογές στα Επιμελητήρια– εφαρμό-
ζονται οι ίδιες στρατηγικές επικοινωνίας και
τα ίδια εργαλεία: branding, τοποθέτηση
(positioning), διαχείριση φήμης (reputation
management), δημιουργικότητα, καινοτο-
μία, διαφοροποίηση κ.ά. Κοινές οι προκλή-
σεις: ρευστότητα, αβεβαιότητα, εκλογική
μεταβλητότητα, πολυπλοκότητα, κατακερ-
ματισμός και κρυμμένες ασυμμετρίες (εκθε-
τικές ευκαιρίες και καταστροφικά ρίσκα).
Κοινός και ο απώτερος στόχος: ενίσχυση
της ανθεκτικότητας των κοινωνιών.

Στην πορεία προς τις κυπριακές προεδρι-
κές εκλογές του 2023, το εκλογικό περιβάλ-
λον χαρακτηρίζεται από μη γραμμικότητες,
ασυμμετρίες, εκθετικά φαινόμενα και ασυ-
νήθιστα υψηλά πολιτικά ρίσκα. Η πολυσυλ-
λεκτικότητα των υποψηφίων και η δυνατό-
τητα τους να διεισδύσουν σε διαφορετικούς
κομματικούς χώρους και στην τεράστια δε-
ξαμενή των ψηφοφόρων που δηλώνουν
αποχή ή αναποφάσιστοι δεν είναι η ίδια. Ση-
μαντικές διαφορές εντοπίζονται επίσης σε
θέματα όπως είναι η πειστικότητα, η φήμη
ικανότητας, η φήμη χαρακτήρα, η πολιτική
δημιουργικότητα, η εκλογική καινοτομία, τα
μοντέλα και τα εργαλεία που προτείνονται
για υλοποίηση των προεκλογικών προ-
γραμμάτων κ.ά.  

Στη πολιτική σκηνή τα αφηγήματα ικανό-
τητας και χαρακτήρα είναι οι δύο μηχανι-
σμοί μέσα από τους οποίους κτίζεται η αξιο-
πιστία και η νομιμότητα (legitimacy). Η
φήμη ικανότητας (capability reputation) πη-
γάζει από το πόσο αποτελεσματικός είσαι.
Η φήμη χαρακτήρα (character reputation)

αντανακλά τις αξίες, το ήθος. Η φήμη χα-
ρακτήρα είναι εξαιρετικά εύθραυστη, ενώ η
φήμη ικανότητας αντέχει στο χρόνο. 

Στην εποχή της αλλαγής, της αστραπιαίας
μετάδοσης μηνυμάτων και των fake news, η
φήμη χαρακτήρα μπορεί να καταρρεύσει
σαν χάρτινος πύργος, ενώ η φήμη ικανότη-
τας αντέχει στο χρόνο. Το στίγμα της απρε-
πούς συμπεριφοράς είναι εξαιρετικά δύ-
σκολο, εάν όχι αδύνατο, να αφαιρεθεί. 

Σύμφωνα με τον νομπελίστα Daniel Kah-
neman ‘είμαστε πολύ έμπειροι σε ένα κόσμο
λίγο ή πολύ γραμμικό. Η εκθετική αύξηση
είναι πράγματι κάτι διαφορετικό. Δεν είμα-
στε εξοπλισμένοι γι’ αυτό - είναι σχεδόν
αδύνατο να συλλάβουμε εκθετικά φαινό-
μενα. Όταν ο γραμμικός κόσμος αντιμετω-
πίζει μια εκθετική αλλαγή δεν μπορεί να
προσαρμοστεί εύκολα (όπως μας έδειξε και
η πανδημία)’.

Πολιτική επικοινωνία σε κρίση: Τα συ-
νήθη στατικά εργαλεία πολιτικού μάρκε-
τινγκ που εφαρμόζονται διεθνώς δεν μπό-
ρεσαν να προσαρμοστούν στην εκθετική
αλλαγή, τις μη γραμμικές αλληλεπιδράσεις
και την ασύμμετρη αλληλεξάρτηση των
πολλαπλών κρίσεων. Χαρακτηριστικό πα-
ράδειγμα η Λιζ Τρας, η οποία έγινε η πιο
βραχύβια πρωθυπουργός στην ιστορία του
Ηνωμένου Βασιλείου – η προεκλογική της
εκστρατεία ήταν μεγαλύτερης διάρκειας από
τη θητεία της.

Στη πορεία προς τις κυπριακές προεδρι-
κές εκλογές, υπάρχουν κρυμμένες ασυμμε-
τρίες οι οποίες μπορούν να αλλάξουν δρα-
ματικά τα δημοσκοπικά δεδομένα. Η εκλο-
γική μεταβλητότητα βρίσκεται σε ιστορικό
υψηλό ενώ η συμμετοχή στην εκλογική δια-
δικασία αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη
των τελευταίων 20 ετών. Η κάλπη δεν παί-
ζει ζάρια. Οι θετικές ασυμμετρίες (εκθετικές
ευκαιρίες) θα πρέπει να εντοπιστούν και
αξιοποιηθούν και οι αρνητικές ασυμμετρίες
(καταστροφικά ρίσκα) να αποφευχθούν.

Οι σχεδιασμοί και οι εκτιμήσεις για πρό-

κριση και νίκη που γίνονται τόσο για τους
προεδρικούς υποψήφιους όσο και για το
Τριπρόσωπο ενόψει των επόμενων Αρχιεπι-
σκοπικών Εκλογών στην Εκκλησία της Κύ-
πρου, όποτε αυτές διεξαχθούν, πρέπει να
λαμβάνουν υπόψη την ευθραυστότητα ‘fra-
gility’, τις κρυμμένες ασυμμετρίες και τη δυ-
ναμική που μπορεί να αναπτυχθεί. Οι παρά-
μετροι αυτοί μπορούν να επιφέρουν εκθετι-
κές αλλαγές στο εκλογικό σκηνικό και
σημαντικές διαφοροποιήσεις όσον αφορά
τα ποσοστά.

Ενόψει των επερχόμενων εκλογικών ανα-
μετρήσεων τόσο στην Κύπρο (προεδρικές)
όσο και στην Ελλάδα (βουλευτικές), η με-
γαλύτερη πρόκληση για τους υποψήφιους
και τα επιτελεία τους είναι ο εντοπισμός και
αξιοποίηση των σπάνιων ευνοϊκών ασυμμε-
τριών (εκθετικών ευκαιριών) που υπάρχουν
στο πολιτικό – εκλογικό τοπίο.   

Για παράδειγμα, η παρουσίαση των κα-
τάλληλων μοντέλων και εργαλείων για την
εφαρμογή των προεκλογικών προγραμμά-
των, την υλοποίηση του κρατικού προϋπο-
λογισμού, τη μεγιστοποίηση της απόδοσης
των δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων
και την ενίσχυση των συντελεστών που
συνθέτουν την Εθνική Ισχύ μπορεί να δια-
φοροποιήσει αποτελεσματικά μια υποψη-
φιότητα και να αποφέρει πολλαπλά εκλο-
γικά οφέλη και σημαντική αύξηση ποσο-
στών. 

Ο κρατικός προϋπολογισμός 2023 πρέπει
να στοχεύει πρώτον στην ισορροπία μεταξύ
οικονομικής αποτελεσματικότητας και κοι-
νωνικής δικαιοσύνης και δεύτερο στη δια-
τήρηση των παρεμβάσεων και των καινοτο-
μιών ως μόνιμα χαρακτηριστικά ενός ανα-
νεωμένου κοινωνικού συμβολαίου. 

Στη σύγχρονη εποχή των πολύμορφων
προκλήσεων χρειάζονται μη γραμμικά μον-
τέλα και δυναμικά εργαλεία τα οποία μπο-
ρούν να:

1. Βοηθήσουν τις δημόσιες υπηρεσίες, τις
επιχειρήσεις και τους οικισμούς να εντοπί-

σουν και αξιοποιήσουν τις ευνοϊκές ασυμ-
μετρίες (εκθετικές ευκαιρίες) και να αποφύ-
γουν τις δυσμενείς ασυμμετρίες (καταστρο-
φικά ρίσκα).

2. Ενισχύσουν την ανθεκτικότητα του
νέου αυτοδιοικητικού μοντέλου. 

3. Προωθήσουν την καινοτομία από τη
βάση προς τα πάνω.

4. Μετατρέψουν τον κρατικό προϋπολο-
γισμό 2023 σε μοχλό ανθεκτικής ανάπτυξης.

Αρχιερατικές εκλογές και κοινωνική και-
νοτομία. Η ανάδειξη του κρίσιμου ρόλου
που μπορεί να διαδραματίσει η Εκκλησία
για ενίσχυση της κοινωνικής καινοτομίας
αποτελεί μια θετική ασυμμετρία η οποία
μπορεί να προσδώσει συγκριτικό πλεονέ-
κτημα στους υποψήφιους στο πλαίσιο των
αρχιερατικών εκλογών. Η κοινωνική καινο-
τομία και η κοινωνική επιχειρηματικότητα
σε τοπικό επίπεδο με επίκεντρο τη βιώσιμη
ανάπτυξη και το κοινό όφελος ‘community-
based innovation’ αποτελεί μια μείζονα παγ-
κόσμια τάση. Η κοινωνική καινοτομία
αφορά την αξιοποίηση της ευρηματικότητας
που έχουν φιλανθρωπικές οργανώσεις, ενώ-
σεις και κοινωνικοί επιχειρηματίες για να
βρίσκουν νέους τρόπους κάλυψης εκείνων
των κοινωνικών αναγκών που δεν ικανο-
ποιούνται από την αγορά ή από τον δημόσιο
τομέα. 

Οικοδομώντας ένα καινοτόμο πρότυπο
συμπεριληπτικής ανάπτυξης για όλους, οι
πρακτικές της Εκκλησίας στον τομέα της
φιλανθρωπίας μπορούν να επεκταθούν στις
δραστηριότητες της κοινωνικής και αλλη-
λέγγυας οικονομίας μέσα από το Σχέδιο που
έχω ετοιμάσει με τίτλο ‘Δημιουργικές Ενο-
ρίες: Τοπικές Καινοτομίες για το Κοινό
Καλό’. Το εν λόγω Πρόγραμμα στοχεύει
στην ευρεία επικοινωνία των πρωτοβουλιών
της Εκκλησίας και τη μεγαλύτερη δυνατή
κινητοποίηση των ενεργών πολιτών, των
πνευματικών και των παραγωγικών δυνά-
μεων για την τοπική πρόοδο και τη βιώσιμη
έξοδο από την κρίση. n

Προεδρικοί Υποψήφιοι, Τριπρόσωπο & Ανθεκτικότητα Κοινωνιών

Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ. 13
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΙΑΝΟ

Πωλείται λευκό upright  πιάνο, σε άριστη κατάσταση.
Είναι κινέζικο γερμανικών προδιαγραφών, μάρκας
Fridolin Schimmel, με μηχανισμό silencer και stool.
Αγοράστηκε καινούργιο το Γενάρη του 2019 για €6.400
και έχει χρησιμοποιηθεί ελάχιστα. Είναι ιδανικό για λά-
τρεις του πιάνου.

Τιμή πώλησης €5.000. 
Για επικοινωνία τηλ.: 99723847 ή 99446727.

Του Νίκου Γ. Σύκα
Συμβούλου Στρατηγικής, 
Επικοινωνίας και Καινοτομίας

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

ανέργων στο τέλος Οκτωβρίου 2022,
έφτασε τα 11.183 πρόσωπα. Με βάση τα
διορθωμένα στοιχεία για εποχικές διακυ-
μάνσεις, τα οποία καταδεικνύουν την τάση
της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμέ-
νων ανέργων τον Οκτώβριο 2022 αυξήθηκε
στα 13.389 πρόσωπα σε σύγκριση με 13.269
τον προηγούμενο μήνα.        

Σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2021
σημειώθηκε αύξηση 209 προσώπων ή 1,9%,
κάτι που αποδίδεται κυρίως στους τομείς
των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών
δραστηριοτήτων (αύξηση 421), της δημό-
σιας διοίκησης και άμυνας (αύξηση 96), της
ενημέρωσης και επικοινωνίας (αύξηση 67),

των επαγγελματικών, επιστημονικών και τε-
χνικών δραστηριοτήτων (αύξηση 51) και
των δραστηριοτήτων σχετικών με την αν-
θρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα
(αύξηση 51). 

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων
αφορά στα άτομα άνω των 15 χρονών που
αποτείνονται στα Επαρχιακά και Τοπικά
Γραφεία Εργασίας του Τμήματος Εργασίας
για εξεύρεση εργασίας και καταχωρούνται
ως άνεργοι. Τα άτομα αυτά πρέπει να είναι
ικανά και διαθέσιμα για εργασία και να ανα-
ζητούν ενεργά εργασία. Ο μηνιαίος αριθμός
των εγγεγραμμένων ανέργων αφορά στα
άτομα που κατά την τελευταία μέρα κάθε
μήνα έχουν ενεργό αίτηση για εξεύρεση ερ-
γασίας. n

Άνοδος εγγεγραμμένων ανέργων σημειώθηκε τον Οκτώβριο



Στρογγυλοκάθισε στην κορυφή η Πάφος

Τρένο χωρίς… φρένο η Πάφος! Ούτε το Τσίρειο με
αντίπαλο την ΑΕΛ, δεν την σταμάτησε και στο πέ-
ρασμά της παράσυρε και την ομάδα της Λεμεσού που

της επιβλήθηκε με 3-1 συνεχίζοντας ακάθεκτη την πορεία
της προς τον τίτλο. Ήταν το πέμπτο σερί τρίποντο και θα
κλείσει κι αυτή την αγωνιστική ευρισκόμενη στην κορυφή
της βαθμολογίας. Με άλλα λόγια, στρογγυλοκάθισε και
τώρα ποιος την… κατεβάζει.

Μόνη στην κορυφή με 26 βαθμούς, αήττητη για δέκα
αγωνιστικές, καλύτερη επίθεση (25 γκολ), καλύτερη άμυνα
(3 γκολ), είναι το πρώτο φαβορί για την κατάκτηση του τίτ-
λου. Αυτά είναι τα μέχρι στιγμής δεδομένα, αυτό ‘φωνά-
ζουν’, ότι δηλαδή μπορεί η ομάδα από τη γενέτειρα πόλης
της Θεάς Αφροδίτης να πετύχει κάτι το οποίο στο παρελ-
θόν έμοιαζε με άπιαστο όνειρο… Σήμερα, οι καιροί άλλαξαν
και στο τιμόνι με το Χένινγκ Μπεργκ το όνειρο μπορεί να
γίνει πραγματικότητα….

Δεν μεγαλώνει μονάχα το αήττητο σερί της. Διέκοψε ένα
σερί πέντε νικών της ΑΕΚ, μα το κυριότερο, έδειξε πως δια-
θέτει κράση και πως οι αντικαταστάτες των σημαντικών
παικτών που απουσιάζουν, κάλυψαν επάξια τις θέσεις των
συμπαικτών τους και επιβεβαιώθηκε πως το σύνολο κι η
ομαδικότητα υπερέχουν της ατομικής αξίας. Πλέον, τίθεται
και το ερώτημα: Ποιος θα σταματήσει αυτή την ομάδα –
όνειρο; Επόμενος αντίπαλός της η Ανόρθωση στο ‘Στέλιος
Κυριακίδης’. Μπορεί η ‘Κυρία’ να σπάσει το αήττητό της;
Θα το μάθουμε την Πέμπτη 10/11.

Αντίθετα τα αισθήματα για τα ‘λιοντάρια’ της Λεμεσού,
ήταν η πρώτη ήττα με τον Γιανέφσκι στον πάγκο της ΑΕΛ,
η οποία απέτυχε να δώσει συνέχεια στο σερί τεσσάρων
νικών που ‘έτρεχε’ και μία στο Κύπελλο.

Οι γαλαζοκίτρινοι, με την πρώτη τους ήττα μετά και την
πρώτη τους απώλεια μετά από τέσσερα, έμειναν στους 14
βαθμούς, στην έκτη θέση (ισόβαθμοι με την Ανόρθωση) και
-12 από την κορυφή, ενώ έχασαν και πολύτιμο έδαφος από
την πρώτη τετράδα. Με νί9κη θα έβαζαν γερά θεμέλια για
την πρώτη εξάδα, στόχος που θα χρειαστεί ακόμη πολύ
δρόμο μετά την οδυνηρή τους ήττα.

Επόμενος αντίπαλος της ΑΕΛ, είναι η ΑΕΚ στο ‘Αρένα’.
Παιγνίδι που δίνει με νίκη έξι βαθμούς, αφού παλεύουν για
έξοδο τους στην Ευρώπη μέσω πρωταθλήματος.
ΑΠΟΕΛ… και τώρα η Δόξα

Το παιχνίδι με την Ένωση ολοκληρώθηκε με τον καλύ-
τερο τρόπο για το ΑΠΟΕΛ, αφού πήρε το τρίποντο με 2-0
και ανέβηκε για πρώτη φορά στην 3η θέση του βαθμολογι-
κού πίνακα με 21 βαθμούς και στο -5 από την κορυφή που
είναι η Παφιακή ομάδα με 26 βαθμούς.

Τώρα η προσοχή στράφηκε στην αναμέτρηση με τη Δόξα
εκτός έδρας. Ο αγώνας είναι ορισμένος για την Κυριακή 13
Νοεμβρίου και μοναδικός στόχος είναι η συνέχιση του νι-
κηφόρου σερί, αφού μετρά τέσσερις νίκες, έξι γκολ υπέρ και
ένα κατά. Αυτοί είναι οι αριθμοί που συνοδεύουν τον Βλάν-
ταν Μιλόγεβιτς στον πάγκο του ΑΠΟΕΛ. Είναι ίσως η
πρώτη φορά μετά από αρκετό καιρό που ο κόσμος των γα-
λαζοκιτρίνων βλέπει με αισιοδοξία το μέλλον και συγκε-
κριμένα ότι μπορεί το συγκρότημα του Μιλόγεβιτς, εφόσον
συνεχίσει στον ίσιο δρόμο, να φτάσει στην κορυφή. Μετά
τη Δόξα, θα έχει το αιώνιο ντέρμπι με την Ομόνοια και θα
κλείσει τον Α΄ γύρο με τον εκτός έδρας αγώνα με τη Νέα
Σαλαμίνα και αρχή του Β΄ γύρου και πάλι εκτός έδρας, με
την Πάφο.

Η Ένωση, που είναι στην 10η θέση με 10 βαθμούς, ξεκί-
νησε την προετοιμασία για το εντός έδρας παιχνίδι του
Σαββάτου με την Καρμιώτισσα. Ένα παιχνίδι στο οποίο οι
Βυσσινοί θέλουν μόνο νίκη.
Η ‘Κυρία’ βλέπει… Πάφο

Το νικηφόρο αποτέλεσμα απέναντι στη Νέα Σαλαμίνα
επανέφερε τα χαμόγελα στα αποδυτήρια της Ανόρθωση. Ο
Τσίσκο Μουνιόθ είδε την ομάδα του να κυνηγά από το  ξε-
κίνημα του αγώνα τη νίκη και τελικά ο στόχος υλοποιήθηκε
με 2-1 που την βελτίωσε την βαθμολογική της θέση. Υπάρ-
χει πολύ μεγάλη ανάγκη στην ομάδα για να δημιουργηθεί
ένα σερί από επιτυχίες και αυτή είναι η επιδίωξη όλων στην
Ανόρθωση. Το τελευταίο παιχνίδι πριν τη διακοπή του πρω-
ταθλήματος (φιλικά η Εθνική Ανδρών), είναι με αντίπαλο
την Πάφο εκτός έδρας. Η αναμέτρηση θα γίνει την Πέμπτη
(14/11) και είναι σημαντική για τη συνέχεια του πρωτα-
θλήματος.

Η Ανόρθωση θα επιδιώξει να πάρει ένα πολύ σημαντικό
τρίποντο, το οποίο θα λειτουργήσει θετικά τόσο στην  προ-
σπάθεια που γίνεται για να ανεβεί η ομάδα στη βαθμολογία,
όσο και στο ψυχολογικό κομμάτι. Ο κ. Μουνιόθ παρακο-

λούθησε την αναμέτρηση της Πάφου με την ΑΕΛ στο Τσί-
ρειο, έχει μια καλή εικόνα για τον επόμενο αντίπαλο της
Ανόρθωσης και μέσα από της προπονήσεις θα επιδιώξει να
βρει τον τρόπο με τον οποίο η ομάδα του θα καταφέρει να
φύγει από το ‘Στέλιος Κυριακίδης’ με το νικηφόρο αποτέ-
λεσμα.
Ολυμπιακός και Δόξα συμβιβάστηκαν (2-2)

Ολυμπιακός και Δόξα συνεχίζουν να αγνοούν τη νίκη
στο πρωτάθλημα. Οι μεν μαυροπράσινοι εδώ και τέσσερις
αγωνιστικές, οι δε πράσινοι εδώ και έξι! Οι δύο ομάδες στο
ΓΣΠ για την 10η αγωνιστική, πρόσφεραν γκολ και θέαμα,
αλλά έκαναν… βήμα σημειωτόν προς τον στόχο τους, κα-
θότι αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2. Αρκέστηκαν στο να πά-
ρουν από ένα βαθμό και να μοιραστούν από ένα ημίχρονο
σε ένα ματς που κράτησε το ενδιαφέρον μέχρι το τελευταίο
λεπτό! Η προσφυγική ομάδα της Κατωκοπιάς έχει οκτώ
βαθμούς και είναι στη 12η θέση, ενώ ο Ολυμπιακός έχει έξι
και παρέμεινε στην προτελευταία θέση (13η). Επόμενος αν-
τίπαλος του Ολυμπιακού είναι η Ομόνοια και στη συνέχεια,
στο ΓΣΠ θα φιλοξενήσει τη Νέα Σαλαμίνα (28/11). Η Δόξα
στην Περιστερώνα θα έχει αντίπαλο τον ΑΠΟΕΛ και στην
12η αγωνιστική εκτός την Καρμιώτισσα.
Η μπάλα και η αστοχία τιμώρησαν τον Άρη

Μετά από ‘γεμάτο’ ματς στο ‘Αντώνης Παπαδόπουλος’,
Άρης και Ομόνοια έμειναν στο 1-1, φέρνοντας αμφότερες οι
ομάδες την πρώτη τους ισοπαλία στο τρέχον πρωτάθλημα.
Ο Άρης ήταν καλύτερος στο πρώτο ημίχρονο, η Ομόνοια
ισοζύγισε στο δεύτερο. Χάθηκαν πολλές ευκαιρίες, οι πε-
ρισσότερες από την ‘Ελαφρά Ταξιαρχία’ που είχε 14 τελικές
εκ των οποίων οι δέκα στο στόχο. Βρήκε απέναντι της τον
εξαιρετικό κίπερ των πρασίνων, ο οποίος κράτησε την
ομάδα του στο παιχνίδι. Ο Άρης έμεινε μόνος στην 2η θέση
με 22 βαθμούς, προσπερνώντας τον ΑΠΟΕΛ, ενώ η Ομό-
νοια παραμένει ένατη και είναι πλέον ισόβαθμη με την
όγδοη Νέα Σαλαμίνα. Επόμενος αντίπαλος του Άρη είναι η
Νέα Σαλαμίνα στο ‘Αμμόχωστος’ την Παρασκευή 11/11,
την ίδια μέρα η Ομόνοια θα φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό.
Εύκολο πέρασμα της ΑΕΚ από την Πάφο

Ήσυχο απόγευμα για την ΑΕΚ στο ‘Στέλιος Κυριακίδης’,
η οποία επικράτησε εκτός έδρας με 1-2 τον Ακρίτα Χλώ-
ρακα. Αντίθετα τα αισθήματα για τον Ακρίτα που αγνοεί
το βαθμολογικό όφελος για έκτη διαδοχική αγωνιστική πα-
ραμένοντας ουραγός με 4 βαθμούς, ενώ η ΑΕΚ πέρασε
στην 4η θέση με 19 βαθμούς. Με …σβηστές μηχανές οι Λαρ-
νακείς πανηγύρισαν την έκτη νίκη τους στο πρωτάθλημα,
εκμεταλλευόμενοι δύο στατικές φάσεις και μετρούν πέντε
επιτυχίες στα τελευταία έξι παιχνίδια πρωταθλήματος. Στην
επόμενη αγωνιστική η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει την ΑΕΛ και ο
Ακρίτας εκτός τον Απόλλωνα.
Γκέλα… και -10 από την κορυφή

Ισόπαλο 1-1 εξήλθε το ματς στο ‘Αμμόχωστος’, ανάμεσα
σε Καρμιώτισσα και Απόλλωνα. Ο Απόλλωνας έμεινε για
4η συνεχόμενη αγωνιστική μακριά από το τρίποντο και
άφησε δύο πολύτιμους βαθμούς να χαθούν στη Λάρνακα,
ενώ απομακρύνθηκε στο -10 από την κορυφή.
ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Απώλειες για τους πρωτοπόρους

Στο ένα εκ των δύο ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής στο
πρωτάθλημα της Β΄ Κατηγορίας, η ΠΑΕΕΚ Κερύνειας δά-
μασε την Ομόνοια Αραδίππου με 1-0 εντός έδρας και μεί-
ωσε τη διαφορά της από την κορυφή στους 6 βαθμούς. Συγ-
κεκριμένα η πρωτοπόρος Ομόνοια έχει 17β. και η προσφυ-
γική ομάδα 11 (9η θέση).

Το άλλο μεγάλο παιχνίδι της αγωνιστικής ήταν από της
Αγίας Νάπας με την ΜΕΑΠ Π. Χωριού, το οποίο δεν ανέ-
δειξε νικητή. Οι δύο ομάδες έμειναν στο 1-1 και επέστρεψαν
στις ομάδες που ακολουθούν να τους πλησιάσουν στη βαθ-
μολογία. Η ΜΕΑΠ είναι στην 2η θέση με 16β. και η Αγία
Νάπα στην 3η θέση με 14 βαθμούς. Ουσιαστικά, η ομάδα
που κατάφερε να εκμεταλλευτεί τις απώλειες των τριών
πρωτοπόρων ήταν η ΑΕΖ. Η ομάδα από το Ζακάκι επιβε-
βαίωσε τον τίτλο του φαβορί απέναντι στην Ολυμπιάδα
Λυμπιών. Κέρδισε με 2-0 και ανέβηκε στους 14 βαθμούς,
όσους έχουν η Αγία Νάπα, η Ομόνοια 29Μ που έφερε ισο-
παλία 1-1  με την Πέγεια, ως επίσης και ΠΟ
Αχυρώνας/Ονήσιλος που νίκησε εκτός έδρας τον Ερμή
Αραδίππου με 1-0.
Γ’  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η ΕΝ.Α.Δ. Πόλης Χρυσοχούς είχε απώλειες στο πλαίσιο
της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Γ΄ Κατηγορίας.
Έφερε ισοπαλία εντός έδρας με την ΑΠΕΠ Πιτσιλιάς (2-2)
και το αποτέλεσμα το εκμεταλλεύτηκε ο ΑΣΙΛ. Η ομάδα

της Λύσης επικρά-
τησε με 2-0 εκτός
έδρας του Ηρακλή
Γερολάκκου και ανέ-
βηκε στους 14 βαθ-
μούς. Τόσους έχει και
η Πόλης Χρυσοχούς.
Στην 3η θέση είναι ο
Διγενής Μόρφου με
13 βαθμούς που κέρδισε τον Εθνικό Άσσιας με 3-0 και στην
4η θέση με 13 βαθμούς η ΑΕ Πολεμιδιών που γνώρισε την
ήττα με 2-1 από την ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου.
ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΣΤΟΚ

Στραβοπάτησε ο Σπάρτακος Κιτίου με το 2-2 εκτός έδρας
από τον ΑΤΛΑ Αγλαντζιάς, όμως κράτησε την κορυφή με
17 βαθμούς. Στην 2η θέση είναι η Ομόνοια Ψευδά με 14 βαθ-
μούς που κέρδισε την Δόξα Παλαιομετόχου με 1-0. Την 3η

θέση την μοιράζονται από 13 βαθμούς η Γεροσκήπου που
νίκησε τον Φοίνικα Αγ. Μαρίνας Χρυσοχούς με 3-1 και η
Θύελλα Αγ. Θεοδώρου Λάρνακας που κέρδισε εκτός έδρας
τον Κόρνο με 5-2.
Η ΑΕΚ στα μπαράζ του Κόνφερενς Λιγκ

Στο ύψος της στάθηκε η ΑΕΚ απέναντι στη Ρεν για την
τελευταία στροφή του 2ου ομίλου στο Γιουρόπα Λιγκ. Σε ένα
αγώνα που όλα τα δεδομένα έμοιαζαν εναντίον της ομάδας
του Χοσέ Όλτρα, βρήκε το ψυχικό σθένος να φύγει αλώ-
βητη (1-1) απέναντι στην 3η ομάδα του γαλλικού πρωτα-
θλήματος. Η Ρεν είχε βαθμολογικό κίνητρο, αφού ήθελα
την 1η θέση, σε αντίθεση με την ΑΕΚ που είχε ‘κλειδωμένη’
την 3η θέση που οδηγεί στα μπαράζ του Κόνφερενς Λιγκ. Η
γαλλική ομάδα μάλιστα προηγήθηκε στο σκορ (17΄), όμως
στο 74΄ο Λόπες ισοφάρισε σε 1-1. Η ΑΕΚ, πίστωσε το τα-
μείο της άλλες €210.000, ανέβασε τα έσοδα στα €4.878.000
και το ταξίδι ασφαλώς συνεχίζεται στο νέο έτος.

Έκλεισε με ιδανικό τρόπο το κεφάλαιο υπό τον τίτλο ‘Γι-
ουρόπα Λιγκ’, άνοιξε αυτομάτως μία μεγάλη παρένθεση
στις Ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, τουλάχιστον έως τις 16 Φε-
βρουαρίου που θα  κληθεί να δώσει τον πρώτο αγώνα στα
μπαράζ του Κόνφερενς, στρέφοντας το ενδιαφέρον στις εγ-
χώριες διοργανώσεις.

2ος ΟΜΙΛΟΣ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1) Φενέρμπαχτσε 4-2-0 13-7 14
2) Ρεν 3-3-0 11-8 12
3) ΑΕΚ 1-2-3 7-10 5
4) Ντίναμο Κ. 0-1-5 5-11 1

Αντίο με το κεφάλι… ψηλά
Το Ευρωπαϊκό οδοιπορικό που διήρκησε τρεις μήνες (Αύ-

γουστος – Νοέμβριος) σταμάτησε με τον Απόλλωνα να
φεύγει με το κεφάλι ψηλά και με μια γερή χρηματική ‘Ένεση’
των €500.000 που δίνει η νίκη στους ομίλους του Κόνφερνς
Λιγκ. Αυτό το ποσό έβαλε στα ταμεία του, μετά το τρίποντο
(1-0) επί της Ουραγού Βαντούζ στην τελευταία στροφή του
ομίλου. Με τους εφτά βαθμούς που συγκέντρωσε, έδειξε
πως είχε τα φόντα για κάτι καλύτερο από την 3η θέση. Η
ομάδα της Λεμεσού βάζει σημαντικό ποσό στο ταμείο της
από τη φετινή Ευρωπαϊκή πορεία. Η σούμα κάνει
€5.033.500.

5ος ΟΜΙΛΟΣ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1) Αλκμαάρ 5-0-1 12-6 15
2) Ντνίπρο 3-1-2 9-7 10
3) Απόλλων 2-1-3 5-7 7
4) Βαντούζ 0-2-4 5-11 2

Χωρίς βαθμό η Ομόνοια
Απ’ την αρχή το έργο ης Ομόνοιας ήταν δύσκολο. Το ‘τρι-

φύλλι’ κυνήγησε με όλες του τις δυνάμεις το ‘θαύμα’ της
νίκης και της πρόκρισης, αλλά δεν ήταν αρκετό. Μάλιστα,
το ‘τριφύλλι’ δέχθηκε γκολ στο τελευταίο στάδιο του
αγώνα, ηττήθηκε με 1-0 στο 87΄ και έχασε πρεστίζ βαθμών,
αλλά και 210.000 ευρώ που θα του έδινε η πιθανή ισοπαλία.
Η ήττα ήλθε από την Σερίφ εκτός έδρας. Να θυμίσουμε ότι
έχασε και από την Γιουνάϊτεντ στο 93΄ με 1-0. Ήταν η κα-
λύτερη της εμφάνιση στους ομίλους του Γιουρόπα Λιγκ,
αφού στους προηγούμενους πέντε αγώνες της στους ομί-
λους είχε συνολικά 25 τελικές προσπάθειες, ενώ με την
Σερίφ έκανε 15! Μάλιστα είχαν την κατοχή της μπάλας σε
ποσοστό (60%), κέρδισαν 6 κόρνερ έναντι 3 των αντιπά-
λων τους. Στο 80΄ οι πράσινοι είχαν δοκάρι.

5ος ΟΜΙΛΟΣ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1) Σοσιεδάδ 5-0-1 10-2 15
2) Μάντσεστερ Γ. 5-0-1 11-5 15
3) Σερίφ 2-0-4 4-10 6
4) Ομόνοια 0-0-6 3-12 0

H AΘΛHTIKH ΣEΛIΔA MAΣ
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Γράφει και επιμελείται ο Kυριάκoς Κτωρίδης



Tι είπαν... Tι έγραψαν
Η ειλικρίνεια ήταν κάποτε προτέρημα. Σή-

μερα είναι μειονέκτημα. Δυστυχώς.

Δήλωση Αρχιεπισκόπου  

Χρυσοστόμου Β΄.

Ο λαός της Κύπρου πενθεί την απώλεια
του Αρχιεπισκόπου Νέας Ιουστινιανής και
Πάσης Κύπρου Χρυσοστόμου Β΄. Τεράστιο
το μεταρρυθμιστικό έργο του για την Ορ-
θοδοξία, την Εκκλησία και η δράση του για
ευημερία του λαού μας.
Νίκος Αναστασιάδης, 
Πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας.

Μέχρι και την τελευταία στιγμή της ζωής
του ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος νοι-
αζόταν και αγωνιούσε για την Εκκλησία
της Κύπρου και το ποίμνιο της. Βαθύτατη η
θλίψη μας για την απώλεια του. Αιωνία του
η μνήμη.
Αννίτα Δημητρίου,
Πρόεδρος της Βουλής.

Ήταν ένας θαρραλέος ηγέτης που μιλούσε
στοχαστικά για τη θρησκεία και τα πιστεύω
του. Τα συλλυπητήριά μου στους Ελληνορ-
θόδοξους πιστούς της Κύπρου.
Judith G. Garber,
Πρέσβειρα των ΗΠΑ.

Θα τον θυμόμαστε για την αφοσίωσή του
στην πνευματική φροντίδα του λαού του,
το θάρρος του και τη βαθιά δέσμευσή του
στον θρησκευτικό διάλογο. Τα συλλυπητή-
ριά μου στους Ελληνορθόδοξους πιστούς
στην Κύπρο.
Salina Grenet-Catalano,
Γαλλίδα Πρέσβειρα.

Θα τον θυμούμαστε για το θάρρος και τη
δέσμευσή του στον διαθρησκευτικό διά-
λογο και το μέλλον της Κύπρου. Θερμά
συλλυπητήρια στην οικογένεια και την Ορ-
θόδοξη Εκκλησία της Κύπρου.
Elke Merk,
Πρέσβειρα της Ολλανδίας στην Κύπρο.

Σήμερα θρηνούμε τον θάνατο του Αρχιεπι-
σκόπου ο οποίος μαζί με άλλους θαρραλέ-
ους μουσουλμάνους και χριστιανούς ηγέ-
τες, έχτισε νέες γέφυρες εμπιστοσύνης
υποστηρίζοντας τη θρησκευτική ελευθερία
για όλους και δημιουργώντας το Γραφείο
του Θρησκευτικού Διαλόγου.
Martin Hagström,
Πρέσβης της Σουηδίας.

Θερμότατα συλλυπητήρια για την προς Κύριον εκδημία του
Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κυρίου Χρυσοστό-
μου Β΄, ενός σπουδαίου Προκαθημένου που σημάδεψε ανε-
ξίτηλα με τις πρωτοποριακές τομές Του την αρχαία Κυ-
πριακή Εκκλησία, με την παρρησία και τον λόγο αλήθειας
Του την Ορθόδοξη οικογένεια αλλά και με την τόλμη Του
ως Εθνάρχου σε θέματα του Κυπριακού Ελληνισμού έναντι
της παράνομης Τουρκικής κατοχής. Επίσης, εκφράζουμε
την ευγνωμοσύνη μας δια της προσευχής, για την διαρκή
υποστήριξή Του στο παλαίφατο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας
και πάσης Αφρικής.
Η Τοπική Εκκλησία της Αξώμης και ο Ελληνισμός της
Αιθιοπίας, του Τζιμπουτί και της Ερυθραίας.
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Κινητοποιήσεις και επιτυχίες των Ευρωπαϊκών
δημοσιοϋπαλληλικών συνδικαλιστικών οργανώσεων

Σε πορεία αναβάθμισης της συνδικαλιστικής τους
δράσης βρίσκονται οι συντεχνίες του δημόσιου
τομέα σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες με στόχο την

εξασφάλιση αυξημένων απολαβών ως αντίδοτο στην ρα-
γδαία αυξανόμενη ακρίβεια.

Στην Ιταλία οι συνδικαλιστικές οργανώσεις του τομέα
υγείας και κοινωνικής φροντίδας από κοινού με τις οργα-
νώσεις παρεμφερών τομέων πραγματοποίησαν μαζική δια-
δήλωση στη Ρώμη στις 29 Οκτωβρίου με αίτημα προς τη
νέα Ιταλική Κυβέρνηση να λάβει επειγόντως τα αναγκαία
μέτρα για ικανοποιητική χρηματοδότηση του τομέα υγείας
με κύριο στόχο την επίλυση του προβλήματος της υποστε-
λέχωσης του. 

Πιο συγκεκριμένα η συνδικαλιστική πλευρά απαιτεί υπο-
γραφή τριετούς συλλογικής σύμβασης η οποία θα επιλύσει
επίσης και τα οργανωτικά και λειτουργικά προβλήματα που
ταλανίζουν τον τομέα δημόσιας υγείας. 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο οι συνδικαλιστικές οργανώσεις
των δημοσίων υπηρεσιών υγείας προγραμματίζουν νέες
απεργιακές κινητοποιήσεις μετά και την απόρριψη της πρό-
τασης της επίσημης πλευράς για ετήσια αύξηση απολαβών
1400 στερλινών (1610 ευρώ) . Οι δυο κυριότερες δημοσι-
οϋπαλληλικές συνδικαλιστικές Οργανώσεις RCN και UNI-
SON συνεχίζουν τη διαπραγμάτευση με την επίσημη
πλευρά παράλληλα με την απόρριψη της επίσημης προφο-
ράς της. 

Εν τω μεταξύ στη Σκωτία η συνδικαλιστική πλευρά απέρ-
ριψε πρόταση για ετήσια αύξηση απολαβών 2205 στερλι-
νών (2540 ευρώ) στο ιατρικό προσωπικό υγείας η οποία
κρίθηκε μη ικανοποιητική. 

Στη Γαλλία οι δυο μεγαλύτερες συνδικαλιστικές συνομο-
σπονδίες CGT και FO πραγματοποίησαν παναπεργία σε
ολόκληρη τη χώρα με αίτημα γενικές αυξήσεις απολαβών
και ς συντάξεων. Πραγματοποιήθηκαν 180 απεργιακές εκ-
δηλώσεις με συνολική συμμετοχή 300 000 εργαζομένων σε
ολόκληρη τη Γαλλία με τις 70 000 των απεργών να συμμε-
τέχουν στην απεργία μόνο στο Παρίσι.

Στην Ισπανία οι συνδικαλιστικές οργανώσεις του δημό-
σιου τομέα οι οποίες ανήκουν στη συνομοσπονδία CCOO
υπέγραψαν νέα τριετή σύμβαση για τα πέντε εκατομμύρια
των μελών τους, η οποία προνοεί αύξηση απολαβών κατά
3.5% το 2022, 2.5% το 2023 και 2% το 2024. Προνοείται επί-
σης συμπληρωματική αύξηση 0.5% ανάλογα με την άνοδο
του πληθωρισμού. Υπολογίζεται ότι με τις συμφωνημένες
αυξήσεις οι απολαβές των υπαλλήλων του δημοσίου θα αυ-
ξηθούν κατά 9.8% μέχρι το τέλος του 2024. 

Στην Πορτογαλία η συντεχνία δημοσίων υπαλλήλων
SINTAP προσυπέγραψε συμφωνία με την κυβέρνηση για
αύξηση απολαβών κατά 52,11 ευρώ το μήνα για την πε-
ρίοδο 2023 – 2026. Η σύμβαση προνοεί επίσης αύξηση του
επιδόματος διατροφής και κυβερνητικές δεσμεύσεις για
ανάπτυξη της σταδιοδρομίας του προσωπικού. 

Στη Ρουμανία η συνομοσπονδία των συνδικαλιστικών
οργανώσεων διοργάνωσε σειρά διαδηλώσεων στο Βου-
κουρέστι στη διάρκεια του Οκτωβρίου με αίτημα αύξηση
απολαβών και συντάξεων για αντιμετώπιση του ραγδαία
αυξανόμενου πληθωρισμού. Την πλήρη στήριξη της στις
δράσεις των Ρουμάνων δημοσίων υπαλλήλων πρόσφερε και
η Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Δημοσιοϋπαλληλικών Συνδι-
καλιστικών Οργανώσεων EPSU. n

Εθιμοτυπική συνάντηση στα γραφεία της ΠΑΣΥΔΥ ο 
Γενικός Γραμματέας της Οργάνωσης μας συν. Στράτης
Ματθαίου και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αξιωματικών
Κυπριακού Στρατού Τχης Κύπρος Κυπριανού. Πέραν της
ενίσχυσης σχέσεων αντάλλαξαν και απόψεις για εργα-
σιακά θέματα των μελών των δύο Οργανώσεων.

Συνεργασία ΠΑΣΥΔΥ
Συνδέσμου Αξιωματικών
Κυπριακού Στρατού

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κλάδου Δικαστικών
Υπαλλήλων ΠΑΣΥΔΥ επιθυμεί να καταδικάσει την
αναίτια επίθεση που δέχτηκε την περασμένη Δευ-

τέρα, 31 Οκτωβρίου, στη Λεμεσό συνάδελφος δικαστικός
επιδότης.Ο συνάδελφος στο πλαίσιο άσκησης των καθη-
κόντων του δέχτηκε απρόκλητα επίθεση από τον κλητευό-
μενο, ο οποίος και τον γρονθοκόπησε στο πρόσωπο. 

Ο Κλάδος εκφράζει την έντονη ανησυχία και προβλημα-
τισμό του, καθώς το συμβάν αυτό δεν αποτελεί μεμονω-
μένο γεγονός, αλλά έχει πλέον καταστεί συχνό φαινόμενο

και δηλώνουν την αποφασιστικότητά τους να μην ανεχτούν
άλλα παρόμοια απαράδεκτα περιστατικά στο μέλλον. 

Ως Κλάδος καλούμε την Πολιτεία και την Αρμόδια Αρχή
να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα και να προχωρήσουν
άμεσα στις επιβαλλόμενες ενέργειες για προστασία των συ-
ναδέλφων, αφού αποτελεί πρωταρχική ευθύνη του Κρά-
τους, που απορρέει από την υποχρέωσή του ως εργοδότη,
να διασφαλίζει ότι οι δημόσιοι λειτουργοί ασκούν τα καθή-
κοντά τους σε συνθήκες πλήρους ασφάλειας. n

Καταδίκη επίθεσης εναντίον Δικαστικού Επιδότη

Η εκδήλωση με θέμα «Οίνου Γνώσις: Βασικές
αρχές οινογνωσίας και γευσιγνωσίας» αναβάλλε-
ται λόγω πένθους για την απώλεια του Αρχιεπι-
σκόπου Κύπρου Χρυσόστομου Β’.

Η εκδήλωση έχει επαναπρογραμματιστεί για
την Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 6.30μ.μ.

Παρακαλούνται όσοι συνάδελφοι έχουν δηλώ-
σει συμμετοχή και δεν θα μπορούν να παρευρε-
θούν στις 24/11/2022 να επικοινωνήσουν μαζί μας
στα τηλέφωνα 22844449 / 22844457 ή 
στα emails chmichael@pasydy.org / 
akasoulidou@pasydy.org.

ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 


