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«Ανέκρουσε πρύµναν» ο 
Αλεξάντερ Ντάουνερ 
µετά το σάλο που προ-

κάλεσε στη Λευκωσία η δήλωσή 
του στο Grenntree για «ανάληψη 
της προεδρίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης από τους Ελληνοκυπρί-
ους». Σε δηλώσεις του ύστερα από 
συνάντηση που είχε την Τετάρτη 
το πρωί (σ.σ. ώρα Κύπρου) µε τον 
πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, ∆ηµή-
τρη Χριστόφια, ο Ειδικός Σύµβου-
λος του ΓΓ του ΟΗΕ για το Κυπρια-
κό είπε ότι τα Ηνωµένα Έθνη αλλά 
και ο ίδιος αναγνωρίζουν πλήρως 
την Κυπριακή ∆ηµοκρατία και πως 
δεν θα ήθελε να αναµειχθεί στις 
πολιτικές συζητήσεις γύρω από τη 
θέση ορισµένων ελληνοκυπρια-
κών κοµµάτων που επιθυµούν την 
αποµάκρυνσή του από τη διαπραγ-
µατευτική διαδικασία.

Είπε πως απ’ ότι βλέπει τα κόµ-
µατα επικαλούνται κάποια σχόλια 
που έγιναν σε δηµοσιογραφική 
διάσκεψη στο Greentree και πρό-
σθεσε: «Το έχω κάνει ξεκάθαρο 
προς οποιονδήποτε ενδιαφέρεται 

ότι προφανώς τα Ηνωµένα Έθνη 
αναγνωρίζουν πλήρως την Κυ-
πριακή ∆ηµοκρατία. Η Κυπριακή 
∆ηµοκρατία θα ασκήσει την προε-
δρία της ΕΕ το τελευταίο εξάµηνο 
αυτού του έτους και δεν υπάρχει 
αµφιβολία γι’ αυτό». Ανέφερε πως 
έχουν να κάνουν µε το πλαίσιο στο 
οποίο λαµβάνουν µέρος οι συνοµι-
λίες, στο Greentree, και τις παρού-
σες συνθήκες, αλλά δεν πρέπει να 
υπάρχει σύγχυση για τη θέση των 
Ηνωµένων Εθνών και του ιδίου 
ότι αναγνωρίζουν πλήρως την Κυ-
πριακή ∆ηµοκρατία και το γεγονός 
ότι αυτή θα ασκήσει την επικείµενη 
προεδρία της ΕΕ. «∆εν υπάρχει αµ-
φιβολία γι’ αυτό. Βλέπω ότι υπάρ-
χει µια αντιπαράθεση. ∆εν θα ήθε-
λα να σχολιάσω πέραν αυτού αλλά 
το καθιστώ αυτό ξεκάθαρο, έτσι 
ώστε να µην υπάρχει οποιαδήποτε 
σύγχυση», ανέφερε.

Κληθείς να σχολιάσει το γεγονός 
ότι κάποια κόµµατα λένε πως δεν 
είναι αντικειµενικός, ανέφερε πως 
τα Ηνωµένα Έθνη επικεντρώνο-
νται στην ουσία των διαπραγµατεύ-

σεων και πως το σηµαντικό είναι 
όλοι, ο λαός της Κύπρου, Ελλη-
νοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι, οι 
ηγέτες και τα Ηνωµένα Έθνη να 
επικεντρωθούν στην ουσία αυτών 
των διαπραγµατεύσεων.

«ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ∆ΥΣΚΟΛΟ 
ΖΗΤΗΜΑ» ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ

Όσον αφορά το ότι ο ίδιος απο-
τελεί «persona non grata» για ορι-
σµένα κόµµατα ο Αλεξάντερ Ντά-
ουνερ είπε: «∆εν έχω να κάνω 
οποιοδήποτε σχόλιο για την πολι-
τική και για να είµαι ειλικρινής δεν 
µπορώ να κάνω οτιδήποτε για την 
πολιτική. ∆εν είµαι µέρος της πο-
λιτικής εδώ».  Πρόσθεσε πως σκο-
πός είναι η εξεύρεση ενός τρόπου 
για επανένωση της διαιρεµένης 
Κύπρου. «Υπάρχει µια φόρµουλα 
για να γίνει αυτό, την οποία έχει 
καταγράψει το Συµβούλιο Ασφα-
λείας και έχουµε έλθει από διάφο-
ρα µέρη του κόσµου, εγώ από την 
άλλη πλευρά του κόσµου, για να 
προσπαθήσουµε να βοηθήσουµε 
τους Κύπριους να πετύχουν αυτό 

το αποτέλεσµα», επεσήµανε. Ανέ-
φερε πως από όλα τα θέµατα στα 
οποία έχει εµπλακεί ως πολιτικός, 
περιλαµβανοµένης της θητείας του 
ως υπουργού Εξωτερικών της Αυ-
στραλίας για σχεδόν 12 χρόνια, 
δεν συνάντησε πολλά θέµατα που 
να είναι πιο δύσκολα από το Κυ-
πριακό. «Όλοι οι προκάτοχοί µου 
σε αυτή τη δουλειά βρήκαν την ίδια 
κατάσταση ασφαλώς. Αυτό είναι 
ένα εξαιρετικά δύσκολο ζήτηµα και 
ασφαλώς αναπόφευκτα ο κόσµος 
έχει τις δικές του απόψεις», είπε.

«Αλλά το ζήτηµα είναι εάν θέλετε 
να επανενώσετε την Κύπρο πρέπει 
να σκεφτείτε την ουσία του θέµα-
τος, πώς θα επιτύχουµε µια συµ-
φωνία στη διακυβέρνηση, πως θα 
επιτύχουµε µια συµφωνία στο πε-
ριουσιακό, στις εδαφικές προσαρ-
τήσεις, την οικονοµία, τα θέµατα 
της ΕΕ, την ασφάλεια», επεσήµανε. 
Σηµείωσε πως αυτά αποτελούν την 
ουσία του θέµατος και η πιο παρα-
γωγική συζήτηση είναι αυτή που 
αφορά το πώς θα επιτευχθούν κα-
λύτερα αυτές οι συµφωνίες, προς 

ικανοποίηση του λαού της Κύπρου, 
Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρί-
ων. Ο κ. Ντάουνερ χαρακτήρισε 
τη συνάντησή του µε τον πρόεδρο 
Χριστόφια πολύ εποικοδοµητική, 
σηµειώνοντας πως εξετάζουν το 
πώς θα προχωρήσει η διαδικασία 
από εδώ και πέρα, µετά τη συνά-
ντηση στο Greentree.

Ερωτηθείς εάν οι δυο πλευρές 
έχουν δώσει τα στοιχεία σε σχέση 
µε το περιουσιακό, όπως τους έχει 
ζητήσει ο Γενικός Γραµµατέας των 
Ηνωµένων Εθνών, ο κ. Ντάουνερ 
είπε πως έχουν ακόµα µια εβδο-
µάδα για να το κάνουν αυτό. Είπε 
πως έχουν δώσει κάποια στοιχεία 
αλλά δεν τα έχουν δώσει όλα ακό-
µα. Είπε πως κατά τη συνάντηση 
που είχε την Τρίτη µε την τουρκο-
κυπριακή πλευρά του είπαν πως θα 
δώσουν περισσότερα στοιχεία την 
ερχόµενη εβδοµάδα.

Τέλος, ερωτηθείς για τη διαδι-
κασία από εδώ και µπρος και την 
πρώτη συνάντηση που θα έχουν οι 
ηγέτες µετά το Greentree, είπε πως 
αυτή δεν τοποθετείται πολύ µακριά.

Πήρε πίσω 
ο Αλεξάντερ Ντάουνερ

τα περί «προεδρίας 
της ΕΕ από τους Ε/κ»

«Ο ΟΗΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 
ΤΩΝ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ»

Καταρχήν συµφωνία επιτεύ-
χθηκε µεταξύ εργοδοτών 
και εργαζοµένων για άρση 

της κρίσης στον ιδιωτικό τοµέα. 
Η υπουργός Εργασίας Σωτηρού-

λα Χαραλάµπους, µετά από συνά-
ντηση που είχε µε την εργοδοτική 
και εργατική πλευρά, επέδωσε 
προς τις ηγεσίες της Οµοσπονδί-
ας Εργοδοτών και Βιοµηχάνων 
(ΟΕΒ) και των συντεχνιών Συνο-
µοσπονδία Εργαζοµένων Κύπρου 
(ΣΕΚ) και Παγκύπρια Εργατική 
Οµοσπονδία (ΠΕΟ) µεσολαβητι-
κή πρόταση από πέντε σηµεία, η 
οποία έγινε καταρχήν αποδεκτή 
από τα εµπλεκόµενα µέρη. Μετά 
τη θετική αυτή εξέλιξη η µετωπική 
σύγκρουση µεταξύ εργοδοτών και 

συντεχνιών αποτράπηκε. Οι συντε-
χνίες συµφώνησαν να αναστείλουν 
τις εξαγγελθείσες απεργιακές κινη-
τοποιήσεις και η ΟΕΒ θα αποσύρει 
την επιστολή προς τα µέλη της, η 
οποία προνοούσε πάγωµα µισθών 
και ΑΤΑ. Η µεσολαβητική πρόταση 
της υπουργού Εργασίας προβλέπει: 
• Προσήλωση στην εφαρμογή των 
συλλογικών συµβάσεων και του 
Κώδικα Βιοµηχανικών Σχέσεων.
• Η ΑΤΑ θα συνεχίσει να παρέχε-
ται κανονικά.
• Λόγω της οικονομικής κρίσης 
θα µπορούν να µην παραχωρού-
νται γενικές αυξήσεις µισθών για 
τη διετία 2012-2013.
• Σε επιχειρήσεις/κλάδους που 
δεν αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα οι-

κονοµικά προβλήµατα θα συνεχί-
σουν να παραχωρούνται κανονικά 
αυξήσεις σε µισθούς και ωφελή-
µατα όπως προνοούνται στις συλ-
λογικές συµβάσεις.
• Θα συσταθεί κοινή επιτρο-
πή παρακολούθησης, µε όρους 
εντολής την ορθή εφαρµογή της 
συµφωνίας, την πρόληψη κατα-
χρήσεων, την παροχή αρωγής σε 
επιχειρήσεις µε στόχο την αποφυ-
γή ή τον περιορισµό στο ελάχιστο 
των απολύσεων και την υποβολή 
εισηγήσεων για υιοθέτηση πε-
ραιτέρω µέτρων στο πλαίσιο των 
θεσµοθετηµένων διαδικασιών, σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις που αντι-
µετωπίζονται σοβαρά οικονοµικά 
προβλήµατα.

Αποφάσεις για λήψη µέτρων 
µείωσης της ανεργίας, η 
οποία ανήλθε στο 9,3% 

σύµφωνα µε την Eurostat, ελήφθη-
σαν σε σύσκεψη του υπουργού Οι-
κονοµικών, Κίκη Καζαµία, και της 
υπουργού Εργασίας, Σωτηρούλας 
Χαραλάµπους. Η κα Χαραλάµπους 
δήλωσε ότι αποφασίστηκαν νέα 
σχέδια, που αναµένεται να υλο-
ποιηθούν πολύ σύντοµα από τις 
αρµόδιες υπηρεσίες και τα οποία 
απευθύνονται κυρίως σε ειδικές 
οµάδες ανέργων, όπως οι µακρο-
χρόνια άνεργοι και οι νέοι, που 
πλήττονται ιδιαίτερα. Στόχος, ανέ-
φερε, είναι να δοθούν κίνητρα στις 
επιχειρήσεις προκειµένου να προ-
σλαµβάνουν άτοµα από τις κατηγο-
ρίες των µακροχρόνια ανέργων και 

των νέων. Τόνισε, επίσης, ότι λαµ-
βάνονται µέτρα προκειµένου κατά 
την πρόσληψη πρόσθετου προσω-
πικού για τα διάφορα έργα του ∆η-
µοσίου να προσλαµβάνονται άτοµα 
από τον κατάλογο των ανέργων. 

Η υπουργός Εργασίας σηµείωσε 
ότι τα κριτήρια αυτών των σχεδίων 
θα τεθούν ενώπιον των κοινωνι-
κών εταίρων σε συνεδρία της Εθνι-
κής Επιτροπής Απασχόλησης, η 
οποία θα γίνει εντός της επόµενης 
εβδοµάδας, και αφού προηγηθεί 
διαβούλευση, ακολούθως θα τε-
θούν σε εφαρµογή. 

Σύµφωνα µε στοιχεία που παρέ-
θεσε η υπουργός, από τις 34.000 
ανέργους το 70% είναι Κύπριοι, το 
25% κοινοτικοί και 5% υπήκοοι 
τρίτων χωρών. 

Αποφεύχθηκε η σύγκρουση 
εργοδοτών-εργαζοµένων

Νέα μέτρα για τη μείωση 
της ανεργίας 




