
Σε δυναμικές κινητοποιήσεις εξωθεί το νοσηλευτικό
προσωπικό και γενικότερα το προσωπικό των δημό-
σιων υπηρεσιών υγείας η τακτική του Υπουργού

Υγείας να προωθεί εσπευσμένα για ψήφιση ρυθμίσεις που
αφορούν την εισαγωγή του ΓεΣΥ χωρίς παραγωγική δια-
βούλευση και κατάληξη σε συμφωνία με τους άμεσα επηρε-
αζόμενους.

Mε επιστολή του στις 29/9/14 το Δ.Σ. του Κλάδου Γενικού
Νοσηλευτικού Προσωπικού κατάθεσε στον Υπουργό για
πολλοστή φορά τις θέσεις του σε θέματα που αφορούν την
αυτονόμηση των νοσοκομείων και την αναδιοργάνωση του
Υπουργείου Υγείας. Αφού επανέλαβε ότι πιστεύει στο διά-
λογο μέσω του οποίου μπορούν να δοθούν λύσεις  στα πλεί-
στα των προβλημάτων, απέστειλε ο Κλάδος εκ νέου γρα-
πτώς ως μια ύστατη προσπάθεια ώστε τα διάφορα θέματα
να συζητηθούν και εκεί που είναι δυνατό να δοθούν λύσεις.

Πιο συγκεκριμένα κατατέθηκαν οι πιο κάτω θέσεις:
Ελλείψεις νοσηλευτικού προσωπικού
Παρουσιάζονται πολλές ελλείψεις σε προσωπικό τόσο σε

θέσεις εισδοχής, όσο και σε διοικητικό προσωπικό.  Το πρό-
βλημα επιδεινώθηκε κατά πολύ τις τελευταίες ημέρες, λόγω
της φήμης για φορολόγηση του εφάπαξ, έχουν υποβάλει πα-
ραίτηση πολλοί συνάδελφοι, ιδιαίτερα έμπειρο και διοικη-
τικό προσωπικό.   Πέραν των πιο πάνω εκ μέρους του Κλά-
δου εκφράζεται η ανησυχία σε σχέση με τον καταρτισμό του
νέου καταλόγου με τον οποίο θα γίνουν οι νέες προσλήψεις
έκτακτων 2015-2016.  Παρά το ότι έγιναν διορθωτικές κι-
νήσεις εκ μέρους της Διεύθυνσης ανησυχούμε μήπως επα-

ναληφθεί το φαινόμενο του προηγούμενου καταλόγου όπου
56 νοσηλευτές απολύθηκαν και προσλήφθηκαν νέοι.

Το νοσηλευτικό προσωπικό ζήτησε ακόμα μία φορά, την
αποπαγοποίηση των κενών θέσεων Πρώτου Διορισμού και
τη συνέχιση της διαδικασίας που βρίσκεται ενώπιον της
ΕΔΥ.

Κατάργηση θέσεων
Ζητείται παρέμβαση του Υπουργού για αποτροπή της

πρόθεσης για κατάργηση θέσεων στην Υπηρεσία Επισκε-
πτριών Υγείας.  Ενός ζωτικού και σημαντικού τομέα, ο
οποίος ασχολείται κυρίως με την πρωτοβάθμια φροντίδα
υγείας και την πρόληψη.  Επιπρόσθετα, οι Επισκέπτριες
Υγείας με την αυτονόμηση των Νοσοκομείων, στην περί-
πτωση που μένουν εκτός ΓΕΣΥ, πως θα λειτουργούν εάν συ-
νεχίσει η κατάργηση των κενών θέσεων;  Η πολιτική μήπως
είναι η διάλυση της Υπηρεσίας; Μιας υπηρεσίας που η λει-
τουργία της και η επέκταση της αποδεδειγμένα θα μειώνει
δραστικά το κόστος των Υπηρεσιών.

Δημιουργία νέων Υπηρεσιών ή επέκταση υφιστάμενων
και στελέχωση με νοσηλευτικό προσωπικό

Είναι θεσμοθετημένο εδώ και πολλά χρόνια ότι για τη δη-
μιουργία και λειτουργία νέων Τμημάτων θα πρέπει ταυτό-
χρονα να γίνεται συζήτηση και να συμφωνείται και η στε-
λέχωση σε Νοσηλευτικό Προσωπικό.  Δυστυχώς η πρακτική
των τελευταίων ετών είναι η πρακτική του αποφασίζω και
εκτελείτε.  Η θέση μας είναι ότι δεν θα γίνει αποδεκτό να
ζητείται η στελέχωση νέων Τμημάτων από υφιστάμενο Νο-
σηλευτικό Προσωπικό.

Μη αντικατάσταση ωρομίσθιου προσωπικού
Ένα άλλο θέμα συνυφασμένο με τις  ελλείψεις που υπάρ-

χουν στα δημόσια νοσοκομεία και σε σχέση και με το φόρτο
εργασίας, είναι η μη αντικατάσταση ωρομίσθιου προσωπι-

κού (ιδιαίτερα βοηθών θαλάμου) με αποτέλεσμα τα καθή-
κοντα τους να τα επιφορτίζεται το νοσηλευτικό προσωπικό.

Θέσεις εκφράστηκαν και για τα θέματα της άσκησης βίας
σε βάρος των εργαζομένων στα νοσοκομεία, ιδιαίτερα στα
ΤΑΕΠ, και την ανάγκη λήψης μέτρων για να αποφευχθούν
τα χειρότερα. Για το θέμα των υπερωριών τονίστηκε ότι οι
αλλαγές του τρόπου καταβολής των υπερωριών με τον προ-
ϋπολογισμό του 2014 έχουν προκληθεί πολλά προβλήματα
στη λειτουργία των νοσοκομείων και  με λύπη διαπιστώνε-
ται ότι ενώ καταβάλλονται πολύ ορθά σοβαρές προσπάθειες
για βελτίωση για τους γιατρούς, στην προσπάθεια αυτή δεν
περιλαμβάνονται οι υπόλοιποι εργαζόμενοι. 

Τονίστηκε επίσης στον Υπουργό ότι για το θέμα της Αυ-
τονόμησης των Νοσοκομείων και την εφαρμογή του ΓΕΣΥ,
το προσωπικό των νοσοκομείων αναμένει υλοποίηση της
δέσμευσης του για σύγκλιση της ΜΕΠ, ώστε να συζητηθούν
όλα τα θέματα που το αφορούν.

Με την πλήρη στήριξη της Οργάνωσης μας το προσωπικό
των υπηρεσιών δημόσιας υγείας προειδοποιεί ότι σε περί-
πτωση που τα νομοσχέδια για το ΓεΣΥ θα κατατεθούν χωρίς
διάλογο, η ΑΠΟΦΑΣΗ των σωμάτων της ΠΑΣΥΔΥ (των
δύο κλάδων Νοσηλευτικής καθώς και όλων των κλάδων
των εργαζομένων στον τομέα Υγείας) είναι να γίνει ΑΜΕΣΗ
αντίδραση με ΑΠΕΡΓΙΑΚΑ ΜΕΤΡΑ.

Όσον αφορά τα θέματα στελέχωσης, μονιμοποίησης εκτά-
κτων, κάλυψη διοικητικών κενών/ προαγωγές, πανεπιστη-
μιακή δομή/ κλίμακα, έχουν συζητηθεί σε συνάντηση με τον
Υπουργό Υγείας στις 10.11.2014 στην οποία ο Υπουργός έχει
δεσμευτεί για ακόμη μια φορά ότι τα θέματα αυτά θα προ-
ωθηθούν στον Υπουργό Οικονομικών προς επίλυση και 
καλείται να υλοποιήσει χωρίς καθυστέρηση τη δέσμευση
του. n
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ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ

Αγαπάς την Κύπρο;

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

Εξωθεί σε απεργιακή κινητοποίηση ο Υπουργός Υγείας

Πώς βλέπει

την εβδομάδα

ο ΜΑΘ

«Οι ιδιωτικοποιήσεις δεν είναι κάτι οπωσδή-
ποτε κακό», δηλώνει στην γερμανική εφημε-
ρίδα o αμερικανός νομπελίστας οικονομολό-
γος Πολ Κρούγκμαν. σελ. 3

Ξεπούλημα οι ιδιωτικοποιήσεις…

Μελέτη διασυνδέει την Τουρκία 
με το Ισλαμικό Κράτος

Έκθεση για την UNFICYP εγκαινίασε
στη Σουηδία ο Πρίγκιπας Καρλ Φίλιπ
από τις μεγαλύτερες και πιο μακροχρό-
νιες η Σουηδική συνδρομή σσε απο-
στολές ΟΗΕ. σελ. 12

Φωτογραφική Έκθεση UNFICYP στη Σουηδία

Για «διασυνδέσεις» της Τουρκίας 
με το Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) κάνει
λόγο μελέτη του Ινστιτούτου Σπου-
δών των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
του Πανεπιστημίου Κολούμπια της

Νέας Υόρκης. σελ. 11



Ηδιοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου
Λευκωσίας στα πλαίσια των Επιστη-
μονικών διαλέξεων που πραγματο-

ποιούνται και συνεχίζονται με επιτυχία στο
Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας σε συνεργα-
σίας με τον Ιατρικό Σύλλογο Λευκωσίας «Ιπ-

ποκράτης» προσκαλεί στη 16η Επιστημο-
νική Ημερίδα με κύριο θέμα «Κλινικές Προ-
σεγγίσεις στην αντιμετώπιση του SHOCK»
που θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με
το Τμήμα Αναισθησιολογίας του Γενικού
Νοσοκομείου Λευκωσίας αύριο Πέμπτη 20

Νοεμβρίου 2014 στις 18:00 –
19:30. 

Ο Δρ Πέτρος Μάτσας θα
μιλήσει για τη διαχείριση
των νοσηλευτικών κλινών
του Γενικού Νοσοκομείου
Λευκωσίας και ο Δρ Γεώρ-
γιος Μπαλτόπουλος για κλι-
νικές προσεγγίσεις στην αν-
τιμετώπιση του «SHOCK». n
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Κατά νόμο υπεύθυνος,
Γλαύκος Χατζηπέτρου, Γ.Γ. ΠΑΣΥΔΥ,
Τηλ. 22844445
e-mail pasydy.glaos@cytanet.com.cy
Υπεύθυνος Σύνταξης,
Πρίαμος Λοϊζίδης, Τηλ. 22844456
e-mail: pasydy.priamos@cytanet.com.cy
Άρθρα Συνεργατών δεν εκφράζουν
κατ΄ ανάγκη τις θέσεις της Οργάνωσης.
Οι απόψεις που εκφράζονται από συνερ-
γάτες δεν δεσμεύουν κατ’ ανάγκην την

ΠΑΣΥΔΥ. Οι συνεργασίες να περιορίζον-
ται κατά το δυνατό στις 400 λέξεις.
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση ύλης της
εφημερίδας με την προϋπόθεση ότι 
αναφέρεται η πηγή και ο συγγραφέας. 
Διεύθυνση: Δημοσθένη Σεβέρη 3,
Λευκωσία 1066, 
Τηλ. 22844444, 22844456, 22844457, 
Φαξ 22668639.
e-mail: pasydy@spidernet.com.cy
pasydy@cytanet.com.cy 

ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΠΑΣΥΔΥ) 

ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ
Η Παναγιώτα Δημητρίου-Πελοπίδα, Κτη-

ματολογικός Γραφέας, παραιτήθηκε από τις
23 Σεπτεμβρίου 2014.

Η Σταυρούλα Λιασίδου, Σχεδιαστής,
Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, πα-
ραιτήθηκε από τις 2 Οκτωβρίου 2014.
ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ

Ο Στυλιανός Μίτας, Ανώτερος Επιθεωρη-
τής Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφυπηρέ-
τησε από τις 30 Οκτωβρίου 2014.

Ο Στέλιος Ευθυμίου-Καστανιάς, Τελωνει-
ακός Λειτουργός Α΄, αφυπηρέτησε από τις
20 Οκτωβρίου 2014.

Η Κατερίνα Χριστοδούλου, Γραμματει-

ακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις 10
Οκτωβρίου 2014.

Ο Ιωάννης Κωνσταντίνου, Λειτουργός Γε-
νικού Λογιστηρίου Α΄, αφυπηρέτησε από τις
20 Οκτωβρίου 2014.

Η Μαρία Χ. Πίτσιλλου, Ανώτερος Επιμε-
λητής, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού,
αφυπηρέτησε από τις 24 Οκτωβρίου 2014.

Ο Χρίστος Ιωάννου, Ανώτερος Νοσηλευ-
τικός Λειτουργός, Νοσηλευτικός Κλάδος
Ψυχικής Υγείας, αφυπηρέτησε από τις 26
Οκτωβρίου 2014.

Η Ελένη Ιακώβου, Ανώτερος Φαρμακο-
ποιός, αφυπηρέτησε από τις 29 Οκτωβρίου
2014. n

Το αγρινό, ως φαίνεται, το σήμα των αιθέρων
παύει να έχει του λοιπού στο Κράτος μας συμφέρον
και αποκαθηλώνεται από τ’ αεροπλάνα
αφού οι αερογραμμές δεν έχουν άλλα πλάνα!
Ανευθυνοϋπεύθυνοι ήταν οι διοικούντες
μα με «σοφία» πάντοτε τα πλάνα τους τηρούντες,
ζούσαν με την ψευδαίσθηση πως όλα είν’ εν τάξει
αλλ’ ένα βήτα σχέδιο δεν είχαμε προτάξει!!
Τώρα εις τους αιθέρες μας έχει κενά αέρος
που πουθενά δε συναντάς σε κάποιο άλλο μέρος
κι ένεκα τούτου αφήσαμε τις αερογραμμές μας
σ’ ένα πιλότο αυτόματο στις δύσκολες στιγμές μας!!!
Στο μέλλον εάν θέλετε τα αγρινά να δείτε
τρέξτε στης Ψώκας το Σταυρό για να ... εκτονωθείτε!

Kωστάκης Π. Iωαννίδης

H ΣATIPA TOY K.Π.I.

ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ

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

Σύμφωνα με τη γνωστοποίηση που δημο-
σιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα έχουν
προκηρυχτεί για πλήρωση δύο κενές μόνιμες
θέσεις Διευθυντή Ελέγχου,  στην Ελεγκτική
Υπηρεσία. Αιτήσεις στην ΕΔΥ μέχρι 1η Δε-
κεμβρίου 2014.

Σημειώνεται, ότι η δημοσίευση των εν
λόγω θέσεων γίνεται ύστερα από την από-
φαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τη με-
τέπειτα γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβου-
λευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προ-
ϋπολογισμού, για εξαίρεσή τους από τις
πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλή-
ρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον
Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατά-
ξεις) Νόμων του 2013.

Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:
Α15(i): €47.406, 49.325, 51.244, 53.163,
55.082, 57.001, 58.920. Σημειώνεται ότι ανα-

φορικά με τη μισθοδοσία αυτών που θα διο-
ριστούν/προαχθούν εφαρμόζονται οι πρό-
νοιες των περί της μη Παραχώρησης Προ-
σαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων
στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Ερ-
γοδοτουμένων και στις Συντάξεις των Συν-
ταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του
Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμων του
2011 έως 2014. Στη μισθοδοσία προστίθεν-
ται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που
έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, κα-
ταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα
με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυ-
βέρνηση από καιρό σε καιρό

Λεπτομέρειες για τα απαιτούμενα προ-
σόντα, τα καθήκοντα και τις ευθύνες της
θέσης στην Επίσημη Εφημερδία της 7ης Νο-
εμβρίου 2014. n

Κενές Θέσεις Διευθυντή 
Ελέγχου Ελεγκτική Υπηρεσία

Το Υπουργικό Συμβούλιο την περα-
σμένη Τετάρτη αποφάσισε και την
εξαίρεση θέσεων στη Νομική Υπηρεσία

- από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέ-
σεων - σύμφωνα με το άρθρο 4 των περί της
Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο
Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα
(Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013.

Συγκεκριμένα, το Υπουργικό Συμβούλιο
ενέκρινε την εξαίρεση από την απαγόρευση
πλήρωσης θέσεων 38 θέσεων στη Νομική
Υπηρεσία, ήτοι:

• 3 θέσεις Εισαγγελέα της Δημοκρατίας
(κλ. Α16(ι) – Πρώτου Διορισμού και Προ-
αγωγής (ΠΔΠ).

• 8 θέσεις Ανώτερου Δικηγόρου της Δημο-
κρατίας (κλ. Α15 και Α16 – ΠΔΠ (1 κενή
θέση και 7 που θα κενωθούν ακολούθως μετά
τον διορισμό των κατόχων της εν λόγω θέσης
στη θέση Εισαγγελέα της Δημοκρατίας).

• 11 θέσεις Δικηγόρου της Δημοκρατίας Α΄
(κλ. Α13(ιι) – ΠΔΠ), οι οποίες θα κενωθούν
ακολούθως μετά τον διορισμό των κατόχων
της εν λόγω θέσης στη θέση Ανώτερου Δικη-
γόρου της Δημοκρατίας.

• 12 θέσεις Δικηγόρου της Δημοκρατίας
(κλ. Α9, Α11 και Α12 – ΠΔΠ), οι οποίες θα
κενωθούν ακολούθως μετά τον διορισμό των
κατόχων της εν λόγω θέσης στη θέση Δικη-
γόρου της Δημοκρατίας Α΄.

• 4 κενών θέσεων Δημόσιου Κατήγορου
(κλ. Α8, Α10 και Α11 – Πρώτου Διορισμού).

Για την πλήρωση των προαναφερόμενων
38 θέσεων υπάρχουν πιστώσεις στον Προ-
ϋπολογισμό του 2014, με εξαίρεση τις 4 κενές
θέσεις Δημόσιου Κατήγορου, ενώ, έχει λη-
φθεί ανάλογη πρόνοια στο περί Προϋπολο-
γισμού Νομοσχέδιο του 2015, με εξαίρεση και
πάλι, τις 4 θέσεις Δημόσιου Κατήγορου. Για
τις 22 πιο πάνω θέσεις πρώτου διορισμού και
προαγωγής (3 θέσεις Εισαγγελέα της Δημο-
κρατίας, 8 θέσεις Ανώτερου Δικηγόρου της
Δημοκρατίας και 11 θέσεις Δικηγόρου της
Δημοκρατίας Α΄), δεν θα προκύψει οποιαδή-
ποτε πρόσθετη δαπάνη μέχρι το τέλος του
2016, δεδομένης της μισθοδοτικής μεταχεί-
ρισης υπαλλήλων ή και υποψηφίων από τον
ιδιωτικό τομέα που προάγονται/διορίζονται
στη Δημόσια Υπηρεσία για την περίοδο από
20.6.2014 μέχρι 31.12.2016.

Το Υπουργικό ενέκρινε επίσης τη σύσταση
Υπουργικής Επιτροπής ενόψει της ανάληψης
από την Κυπριακή Δημοκρατία της Προ-

εδρίας της Επιτροπής Υπουργών του Συμ-
βουλίου της Ευρώπης, από τον Νοέμβριο
2016 μέχρι τον Μάιο 2017.

Στην Επιτροπή συμμετείχαν ο Υπουργός
Εξωτερικών ως Πρόεδρος της Επιτροπής και
οι Υπουργοί Οικονομικών, Δικαιοσύνης και
Δημοσίας Τάξεως, Παιδείας και Πολιτισμού,
Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνι-
κών Ασφαλίσεων και Εσωτερικών.

Ενέκρινε επίσης τη σύσταση Τεχνικής Επι-
τροπής Συντονισμού για υλοποίηση των
αποφάσεων της Υπουργικής Επιτροπής με
τον καθορισμό σημείων επαφής σε κάθε
Υπουργείο και τη δημιουργία αντίστοιχων
εσωτερικών κλιμακίων.

Εγκρίθηκε ακόμη η κάλυψη της δαπάνης
για την πρόσληψη Νομικού Συμβούλου και
ενός έμμισθου εκπαιδευόμενου, στη Μόνιμη
Αντιπροσωπεία στο Στρασβούργο, καθώς και
ενός έμμισθου εκπαιδευόμενου στο αρμόδιο
Τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών.

Σημειώνεται ότι, έξι μήνες προ της έναρξης
της Προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών, η
Κυπριακή Δημοκρατία θα προεδρεύσει για
ένα εξάμηνο, της Επιτροπής Υπουργών σε
σύνθεση Εμπειρογνωμόνων για τα Ανθρώ-
πινα Δικαιώματα, η οποία παρακολουθεί την
εκτέλεση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Παράλληλα, η Κυπριακή Δημοκρατία θα
ηγηθεί του Συμβουλίου της Ευρώπης με
στόχο την επιτυχή υλοποίηση του προγράμ-
ματος προτεραιοτήτων που θα έχει θέσει ως
Προεδρία, για εμβάθυνση του.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, με βάση τα ση-
μερινά δεδομένα και με γνώμονα την εμπει-
ρία που έχει αποκτηθεί από την πρόσφατη
Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ από τη Δη-
μοκρατία, δημιουργείται άμεση ανάγκη για
μία σειρά διευθετήσεων, τόσο σε πολιτικό
όσο και σε τεχνοκρατικό επίπεδο, ώστε ο μη-
χανισμός για την προετοιμασία και τη διεξα-
γωγή της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβου-
λίου της Ευρώπης να λειτουργήσει απρόσκο-
πτα και αποτελεσματικά.

Θα δημιουργηθούν κλιμάκια από όλες τις
συναρμόδιες Υπηρεσίες υπό την εποπτεία και
συντονισμό του Υπουργείου Εξωτερικών, τα
οποία θα συνθέτουν τον τεχνικό μηχανισμό
υλοποίησης των πολιτικών αποφάσεων που
θα λαμβάνονται από την Υπουργική Επι-
τροπή. n

Πλήρωση θέσεων Νομικής Υπηρεσίας
αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο

Διαλέξεις αύριο στο Γ.Ν. Λευκωσίας
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Η εξέγερση του Πολυτεχνείου
«Η εξέγερση του Πολυτεχνείου είναι μία

από τις στιγμές της ελληνικής ιστορίας που
αποκτά όλο και
μεγαλύτερη ση-
μασία στην πο-
ρεία του χρόνου»
αναφέρει στο μή-
νυμά του για την
41η επέτειο ο

Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Πα-
πούλιας, υπογραμμίζοντας: 

«Όλο και περισσότερο χρειαζόμαστε πα-
ραδείγματα που δείχνουν ότι η κοινωνική
απελευθέρωση κατακτιέται με αγώνες, ότι
δεν υπάρχει τίποτα πιο ισχυρό από το πάθος
για ελευθερία και δημοκρατία, ότι η καθε-
στωτική βία και ο αυταρχισμός χρειάζονται
παθητικότητα και ανοχή για να επιβληθούν».

«Πέρα από τη συγκίνηση και το δέος που
προκαλεί η ανάκληση της αυταπάρνησης
νέων ανθρώπων, η επιστροφή στη 17η Νο-
εμβρίου 1973 υποβάλλει σκέψεις για το πώς
φτιάχνεται το μεγαλείο ενός αγνού και
ηρωικού αγώνα και τι γίνεται μετά» σημει-
ώνει και προσθέτει:

«Λέμε συχνά πως κλείνει ο κύκλος της με-
ταπολίτευσης, είναι ανοιχτό σε ερμηνείες τι
ακριβώς σημαίνει αυτό. Σαρανταένα χρόνια
μετά από την εξέγερση του Πολυτεχνείου
έχουμε λόγους να θυμόμαστε ότι η φωτεινή
πλευρά της ιστορίας γράφεται από τα πρό-
σωπα που αναλαμβάνουν την ευθύνη για
όλους, ακόμη και αν κανείς δεν τους το ζητά,
πέρα από τη συνείδησή τους».

«Έχουμε χρέος να θυμόμαστε και να σεβό-
μαστε, έχουμε χρέος να ξεχωρίζουμε τα με-
γάλα από τα μικρά, τα σημαντικά από τα
ασήμαντα, το διαχρονικό από το εφήμερο
και να αναζητάμε το καλό και την αλήθεια»
καταλήγει.

«ΤΟ ΒΗΜΑ»,
16.11.2014

l Τίποτα δεν κατακτιέται χωρίς αγώνες.

?

Συνταγματική εκτροπή!
Βαρύτατες είναι οι κατηγορίες που απευ-

θύνουν προς την κυβέρνηση Σαμαρά - Βενι-

ζέλου οι Ενώσεις Δικα στών και Εισαγγε λέων,
Διοικητικών Δικαστών, Εισαγγελέων Ελλά-
δος, Δικαστικών Λειτουργών Ελεγκτικού
Συνεδρίου και Μελών του Νομικού Συμβου-
λίου του Κράτους, με κοινή τους ανακοί-
νωση. Την κατηγορούν ότι «παραβιάζει
απροσχημάτιστα το Σύνταγμα»! Καταγγέλ-
λουν επίσης «κλι-
μάκωση κατ’ επα-
νάληψη συνταγμα-
τικής εκτροπής της
κυβέρνησης σε θέ-
ματα εφαρμογής
δικαστικών απο-
φάσεων και σεβα-
σμού των θεσμών,
με ευρύτατες συνέ-
πειες στην ίδια την αξιοπιστία του πολιτεύ-
ματος ως κράτους δικαίου»!

Η κυβέρνηση άρπαξε το 50% των αναδρο-
μικών αποδοχών των δικαστικών λειτουρ-
γών, επειδή το Συμ βού λιο της Επικρατείας
δικαίωσε προσφυγή των ενστόλων. Παρά τη
δικαστική απόφαση, η κυβέρνηση αποφά-
σισε να «φάει» τα μισά χρήματα των ανα-
δρομικών και των στρατιωτικών και των
αστυνομικών!

Οι δικαστές κάλεσαν τους βουλευτές να
καταψηφίσουν την τροπολογία κλοπής των
χρημάτων τους «αρνούμενοι να ενδώσουν
σε επικίνδυνες για τους θεσμούς της δημο-
κρατίας επιλογές της εκτελεστικής εξου-
σίας», όπως αναφέρουν στην κοινή ανακοί-
νωση των ενώσεών τους. Δικαιολογη μένη
απολύτως η οργή τους.

Δεν μασούν τα λόγια τους. Καταγγέλλουν
ανοιχτά ότι «η κυβέρνηση επιβάλλει δημο-
σιονομικά μέτρα στους δικαστές επειδή με
δικαστικές αποφάσεις δικαιώθηκαν άλλες
κατηγορίες εργαζομένων, προειδοποιώντας
σαφώς τους δικαστές να μην εκδίδουν δικα-
στικές αποφάσεις που παρεκκλίνουν από την
πολιτική της». Η κυβέρνηση δηλαδή εκδι-
κείται τους δικαστές και προσπαθεί να τους
τρομοκρατήσει για να μην τολμήσουν να ξα-
ναβγάλουν αποφάσεις που να δικαιώνουν
εργαζομένους! Είδατε ο Αντώνης Σαμαράς
και ο Βαγγέλης Βενιζέλος -ο συνταγματολό-
γος!- πόσο μεθοδικά προσπαθούν να επιβά-

λουν τη συμμόρφωση όλων προς την πολι-
τική της κυβέρνησης; Ακούραστοι είναι!

Πολιτικό σεισμό έπρεπε να είχε προκαλέ-
σει η ανακοίνωση των δικαστικών ενώσεων.
Λόγω του λειτουργήματός τους οι δικαστές
ουδέποτε εκφράζονται με σχήματα υπερβο-
λής. Είναι πάντα ακριβολόγοι. Οταν λοιπόν
οι δικαστές κατηγορούν την κυβέρνηση για
«απροσχημάτιστη παραβίαση του Συντάγ-
ματος», για «κατ’ επανάληψη συνταγματική
εκτροπή», για «επικίνδυνες για τους θεσμούς
της δημοκρατίας επιλογές», γνωρίζουν άρι-
στα το περιεχόμενο των κατηγοριών που
απευθύνουν προς τον πρωθυπουργό και
τους υπουργούς του.

Ακούγοντας τους λειτουργούς της Δι-
καιοσύνης να επισημαίνουν ότι η στάση της
κυβέρνησης θίγει την «αξιοπιστία του πολι-
τεύματος ως κράτους δικαίου», οι Έλληνες
πολίτες θα έπρεπε να έχουν όχι απλώς θορυ-
βηθεί, αλλά να έχουν αναστατωθεί. Όφειλαν
να έχουν εξεγερθεί από πολιτική σκοπιά. Αν-
τιθέτως, το θέμα απασχόλησε τις εφημερίδες
και τις τηλεοράσεις μία και μοναδική ημέρα
και έπειτα έσβησε. Χάθηκε. Εξαφανίστηκε.

Ο μιθριδατισμός του ελληνικού λαού προ-
κάλεσε φρίκη. Ο εθισμός στο δηλητήριο της
«κατ’ επανάληψη συνταγματικής εκτροπής»
δεν προοιωνίζεται τίποτα καλό για το μέλ-
λον της πατρίδας μας. Σχεδόν κανένας δια-
νοούμενος δεν βρέθηκε να υψώσει φωνή
διαμαρτυρίας και να πει το απλούστατο:
Αλίμονο στη χώρα που η κυβέρνησή της
τολμά να παραβιάζει απροσχημάτιστα το
Σύνταγμα εις βάρος ακόμη και των δικα-
στών! Καμιά κοινωνική ομάδα δεν πρόκειται
να γλιτώσει από τον αυταρχισμό της! Τελεία
και παύλα.

Γιώργος Δελαστίκ,
«ΕΘΝΟΣ», 16.11.2014

l Η εκτροπή από τη συνταγματική, την ευ-
ρωπαϊκή και τη διεθνή νομιμότητα είναι
δυστυχώς σύνηθες φαινόμενο και στην
Κύπρο.

?

Ξεπούλημα οι ιδιωτικοποιήσεις….
Τετρασέλιδο αφιέρωμα για το πρόγραμμα

ιδιωτικοποιήσεων που προωθεί η τρόικα

στην Ελλάδα και άλλες
χώρες της κρίσης δημο-
σιεύει η εφημερίδα Ta-
gesspiegel. Στο δημοσί-
ευμα φιλοξενούνται
απόψεις του νομπελί-
στα οικονομολόγου
Πολ Κρούγκμαν, ο
οποίος κάνει λόγο για
«ξεπούλημα χωρίς λόγο».

«Οι ιδιωτικοποιήσεις δεν είναι κάτι οπωσ-
δήποτε κακό», δηλώνει στην γερμανική εφη-
μερίδα o αμερικανός νομπελίστας οικονομο-
λόγος Πολ Κρούγκμαν. «Όμως εδώ έχουμε
να κάνουμε σε πολλές περιπτώσεις με ξε-
πούλημα χωρίς λόγο. Τα κέρδη ιδιωτικοποι-
ούνται, ενώ οι κίνδυνοι, αλλά και οι ζημιές
επιβαρύνουν ολόκληρη την κοινωνία», τονί-
ζει ο οικονομολόγος.

Οι ιδιωτικοποιήσεις δημόσιας περιουσίας
τις οποίες επιβάλλει η τρόικα οδηγούν τις
χώρες της κρίσης σε ζημιές δισεκατομμυ-
ρίων, σημειώνει η εφημερίδα Tagesspiegel
στο αφιέρωμά της. Σύμφωνα με έρευνες της
γερμανικής εφημερίδας από το ξεκίνημα των
προγραμμάτων της τρόικας το 2010, δημό-
σια περιουσία πωλείται υπό μεγάλη χρονικά
πίεση και πολύ κάτω από την αξία της.

Σε Ελλάδα και Πορτογαλία διεξάγονται
αυτή την εποχή έρευνες για ιδιωτικοποιήσεις
που έγιναν με αδιαφανείς διαδικασίες, προ-
συμφωνημένα και ύποπτα πλεονεκτήματα
για ορισμένους ενδιαφερομένους.

Η Tagesspiegel παρουσιάζει τις ιδιωτικο-
ποιήσεις σαν παιχνίδι Monopoly, ονοματί-
ζοντάς το όμως Europoly. Οι κανόνες του
παιχνιδιού είναι συνοπτικά οι εξής: «Ακίνητα
με αξία δισεκατομμυρίων ξεπουλιούνται,
υπηρεσίες ύδρευσης περνούν στα χέρια ιδιω-
τών, τράπεζες πωλούνται σε αμφιλεγόμε-
νους αγοραστές. Ολιγάρχες και επενδυτές
παίζουν ένα γιγαντιαίο Monopoly. Οι δανει-
στές άλλαξαν τους κανόνες του παιχνιδιού
προς όφελος των κερδοσκόπων. Σε αυτό το
παιχνίδι Europoly είναι ξεκάθαρο εξ αρχής
ποιοι θα είναι οι χαμένοι (…)».

«ΗΜΕΡΗΣΙΑ»,
12.11.2014

l Αλά ούνα, αλά ντούε, αλά τρε….. n

Aπόψεις και σχόλια

Κατά την 7η Συνάντηση του Παγκό-
σμιου Φόρουμ του Οργανισμού Οι-
κονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυ-

ξης (ΟΟΣΑ) για τη Φορολογική Διαφάνεια
και Ανταλλαγή Πληροφοριών, που πραγμα-
τοποιήθηκε στις 28 και 29 Οκτωβρίου στο
Βερολίνο, η Κυπριακή Δημοκρατία συνυπέ-
γραψε στις 29 Οκτωβρίου 2014 την πολυ-
μερή συμφωνία των αρμόδιων Αρχών για
την αυτόματη ανταλλαγή χρηματοοικονομι-
κών πληροφοριών για φορολογικούς σκο-
πούς.

Το πρότυπο αυτόματης ανταλλαγής πλη-
ροφοριών, το οποίο έχει αναπτυχθεί από τον
ΟΟΣΑ καθορίζει τις ελάχιστες χρηματοοι-
κονομικές πληροφορίες των φορολογουμέ-
νων, καθώς και κοινές διαδικασίες δέουσας
επιμέλειας (CDD) που πρέπει να ακολου-

θούνται από τα χρηματοπιστωτικά Ιδρύ-
ματα. 

Η Συμφωνία υπεγράφη από 51 χώρες/δι-
καιοδοσίες εκ των οποίων οι 48, συμπερι-
λαμβανομένης και της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας, ανήκουν στην Ομάδα χωρών γνωστή
ως «early adopters group», οι οποίες έχουν
δεσμευτεί να υιοθετήσουν το νέο διεθνές
πρότυπο, με ένα φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα,
σηματοδοτώντας την έναρξη της αυτόματης
ανταλλαγής πληροφοριών από το 2017, με
στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυ-
γής, φοροαποφυγής και τη διασφάλιση της
διαφάνειας. 

Μέτρα για πάταξη της φοροδιαφυγής
αποφάσισε και η Σύνοδος των G20 που
πραγματοποιήθηκε στην περασμένη βδο-
μάδα στο Μπρισπέιν της Αυστραλίας. n

Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών
για πάταξη φοροδιαφυγής/φοροαποφυγής

Xριστουγεννιάτικη γιορτή για παιδιά
από το Τμηματικό Λευκωσίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επαρχιακού Τμήματος ΠΑΣΥΔΥ Λευκωσίας, όπως κάθε
χρόνο έτσι και φέτος διοργανώνει Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για τα παιδιά των μελών
το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2014.

Λόγω των περιορισμών από τη χωρητικότητα του θεάτρου θα γίνουν δύο παραστά-
σεις. Η πρώτη θα αρχίσει η ώρα 9:30 πμ. και η δεύτερη η ώρα 11:45 πμ. στην Κεντρική
Σκηνή Θεάτρου ΘΟΚ, θα παρουσιασθεί το παιδικό έργο «Οι μπλε ιστορίες της κόκκινης
καρδιάς» του Λουκά Πραστίτη σε σκηνοθεσία Αίγλης Σπυριδάκη.

Πριν από την παρουσίαση του έργου ο Κωμικόταχυδακτυλουργός Steve Magic θα δια-
σκεδάσει τα παιδιά. Την ίδια μέρα ο Άγιος Βασίλης θα μοιράσει πλούσια δώρα στα παι-
διά που θα παρευρεθούν. 

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

οικητικού Συμβουλίου και από το συν. Μιχάλη Γλυκερίου στο Αρχείο της Οργάνωσης
μας, στον 3ον όροφο τηλέφωνο 22844300.

Τάκης Χαμπουρίδης 99414162 Ιωάννης Όθωνος 99540647
Δέσπω Λεχνού 99521178 Μάκης Πελεκάνος 99453680
Πηνελόπη Πέτσα 99459353 Ανδρέας Κανάρης 99547880
Σημείωση: Δεν θα γίνονται κρατήσεις θέσεων.
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Ηεκστρατεία “Ένα στα Πέντε” είναι
μία πρωτοβουλία του Συμβουλίου
της Ευρώπης, με επίσημη έναρξη τον

Νοέμβριο του 2010 στη Ρώμη, για την εξά-
λειψη της σεξουαλικής βίας ενάντια στα παι-
διά, αφού τα στατιστικά δείχνουν ότι ένα
στα πέντε παιδιά στην Ευρώπη έχουν κακο-
ποιηθεί σεξουαλικά κατά τη διάρκεια της
παιδικής και εφηβικής τους ηλικίας.  

Η εκστρατεία αυτή έχει διάρκεια τέσσερα
χρόνια. Οι στόχοι της είναι η μαζική συλ-
λογή υπογραφών υπέρ της επικύρωσης κι
εφαρμογής της Συνθήκης του Συμβουλίου

της Ευρώπης σχετικά με την προστασία των
παιδιών ενάντια στη σεξουαλική εκμετάλ-
λευση και τη σεξουαλική κακοποίηση (Συν-
θήκη Lanzarote). Η Συνθήκη Λανζαρότε έχει

νομική ισχύ, παραθέτει κυρώσεις, ενώ πα-
ράλληλα απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα
μορφών σεξουαλικής εκμετάλλευσης,  συμ-
περιλαμβάνοντας θέματα όπως είναι η πα-
ρακίνηση και διαφθορά παιδιών.  Η εκστρα-
τεία επίσης στοχεύει στην ενημέρωση και εκ-
παίδευση των παιδιών, των γονιών, των
εκπαιδευτικών αλλά και όλων όσων ασχο-
λούνται με τα παιδιά, σχετικά με το μέγεθος
του προβλήματος, καθώς και τους τρόπους
πρόληψης του. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων κύρωσε ομό-
φωνα σε νόμο το απόγευμα της 13η Νοεμ-
βρίου της Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευ-
ρώπης για την προστασία του Παιδιού από
τη Σεξουαλική Εκμετάλλευση και Σεξουα-
λική Κακοποίηση, γνωστή ως Σύμβαση Lan-
zarote, επτά χρόνια μετά την υπογραφή της
από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώ-

πων Γιαννάκης Ομήρου τόνισε τη σημασία
της κύρωσης της Σύμβασης και ανέφερε ότι
συνιστά τιμή για το κυπριακό Κοινοβούλιο
το γεγονός ότι η Βουλευτής  Στέλλα Κυρια-
κίδου είναι η Γενική Εισηγήτρια της Κοινο-
βουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου
της Ευρώπης για τα Παιδιά.

Μιλώντας από το βήμα της Ολομέλειας
της Βουλής, η κ. Κυριακίδου σημείωσε ότι η
κύρωση της Σύμβασης σηματοδοτεί την
απαρχή του δρόμου, αφού σύμφωνα με στα-
τιστικά στοιχεία, υπολογίζεται πως ένα στα
πέντε παιδιά στην Ευρώπη, πέφτει θύμα κά-
ποιας μορφής σεξουαλικής κακοποίησης, με
τις 70% - 85% των περιπτώσεων, ο θύτης να
είναι κάποιος που το παιδί γνωρίζει και εμ-
πιστεύεται.

Η κ. Κυριακίδου σημείωσε ότι τα σεξουα-
λικά κακοποιημένα παιδιά δεν υφίστανται
μόνο μια κατάφωρη παραβίαση της σωματι-

κής τους ακεραιότητας, αλλά ταυτόχρονα,
επηρεάζεται μακροπρόθεσμα η ψυχική τους
υγεία, ενώ οι δεσμοί εμπιστοσύνης τους με
τους ενήλικες συνθλίβονται.

Πρόσθεσε ότι τα παιδιά θύματα σεξουαλι-
κής βίας έχουν το αναφαίρετο δικαίωμα πρό-
σβασης στη δικαιοσύνη, αλλά και σε ψυχο-
λογική και ιατρική στήριξη και θεραπεία.

Είπε ακόμα ότι κάποια παιδιά θύματα είναι
σε τόσο μικρή ηλικία που δεν καταλαβαί-
νουν καν τι ακριβώς τους συμβαίνει. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων διοργανώ-
νει εκδήλωση σήμερα Τετάρτη 19 Νοεμ-
βρίου,  στην Πύλη Αμμοχώστου, στη Λευ-
κωσία, και ώρα 7μ.μ.,  στo πλαίσιο της εκ-
στρατείας του Συμβουλίου της Ευρώπης
«Ένα στα Πέντε» κατά της σεξουαλικής βίας
ενάντια στα παιδιά, στην οποία θα απευθύ-
νουν χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Βουλής
των Αντιπροσώπων Γιαννάκης Λ. Ομήρου
και η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμά-
των του Παιδιού κ. Λήδα Κουρσουμπά.

Ομιλήτρια θα είναι η βουλευτής  Στέλλα
Κυριακίδου, Γενική Εισηγήτρια για τα Παι-
διά της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του
Συμβουλίου της Ευρώπης.

Θα ακολουθήσει καλλιτεχνικό πρόγραμμα
με τους Cyprus Young String Soloists υπό
την καλλιτεχνική διεύθυνση του Ματθαίου
Καριόλου. Είσοδος ελεύθερη. n 

ΟΟργανισμός Ηνωμένων Εθνών έχει
προκηρύξει θέσεις εργασίας σε ανώ-
τερες θέσεις για γυναίκες οι οποίες

έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής καθώς και
της Γαλλικής ή/και της Αραβικής γλώσσας.
Οι θέσεις αφορούν το τμήμα επιτόπιας υπο-
στήριξης του ΟΗΕ. 

Πρόκειται συγκεκριμένα για διευθυντικές
θέσεις στις ειρηνευτικές και ειδικές πολιτικές
αποστολές των Ηνωμένων Εθνών στους
εξής τομείς: κράτος δικαίου και θεσμοί
ασφαλείας, Τύπου και πληροφοριών, πολιτι-
κών υποθέσεων, σχέσεων με τους πολίτες. Οι
αιτήτριες θα πρέπει να έχουν πείρα τουλάχι-
στον 15 χρόνων σε έναν από τους πιο πάνω

τομείς. 
Σχετικές πληροφορίες για έκαστη θέση

είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα των Ηνω-
μένων Εθνών: http://www.un.org/en/peace-
keeping/about/senior-women.shtml.

Οι ενδιαφερόμενες θα πρέπει να αποστεί-
λουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους ση-
μείωμα μαζί με συνοδευτική επιστολή στη δι-
εύθυνση TalentPipeline@un.org.

Η προκήρυξη των πιο πάνω θέσεων εν-
τάσσεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας των
Ηνωμένων Εθνών «Senior Women Talent
Pipeline Initiative”, η οποία προωθεί τη γυ-
ναικεία συμμετοχή στο προσωπικό του διε-
θνούς οργανισμού, σε ανώτερες βαθμίδες. n 

Σπάστε τη σιωπή

Προκήρυξη ανώτερων θέσεων 
για εργοδότηση στον ΟΗΕ για γυναίκες

Η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού κα Λήδα Κουρσουμπά 
σας προσκαλεί στην Εκδήλωση που διοργανώνει για την επέτειο της υιοθέτησης 

της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, 
την Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2014, ώρα 19.30, 

στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Λευκωσίας, Πύλη Αμμοχώστου.

Διάρκεια Εκδήλωσης: 1 ώρα
Η εκδήλωση είναι ανοικτή στο κοινό

Π.Α. μέχρι 13/11/2014 στα τηλ. 22 8872362 ή 22 873203
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Τα γεγονότα 
Ο αιτητής Γιώργος Θεοδούλου με την πιο

πάνω προσφυγή προσέβαλε την απόφαση
της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας («ΕΔΥ»)
ημερομηνίας 20.9.2012 να προαγάγει το Εν-
διαφερόμενο Μέρος Σωτήριο Παρζσκευά
(«ΕΜ») στη μόνιμη θέση Τελώνη, αντί του
ιδίου.

Στη συνεδρία της ΕΔΥ ημερ. 20.9.2012
κλήθηκε και παρέστη ο Διευθυντής Τελω-
νείων («ο Διευθυντής») ο οποίος σύστησε
για προαγωγή το ΕΜ. Και αυτό, όπως το αι-
τιολόγησε, στον αιτητή είχε επιβληθεί πει-
θαρχική τιμωρία «που διαμορφώνει την όλη
υπηρεσιακή του εικόνα καθότι η ποινή αυτή
δεν έχει διαγραφεί σύμφωνα με το άρθρο
80(1) των ιδίων Νόμων».  

Στο σχετικό απόσπασμα των πρακτικών
της υπό αναφορά συνεδρίας αναφέρονται τα
ακόλουθα:

«Επιλέγοντας τον Παρασκευά Σωτήριο, η
Επιτροπή παρατήρησε ότι αυτός, σε σύγ-
κριση με τους υποψηφίους που έπονται σε
αρχαιότητα, η οποία ανάγεται στην παρούσα
τους θέση, δεν υστερεί σε αξία, όπως αυτή
αντικατοπτρίζεται στις Ετήσιες Υπηρεσιακές
Εκθέσεις, με έμφαση στα τελευταία χρόνια
στα οποία αποδίδεται ιδιαίτερη
βαρύτητα, δεν υστερεί σε προ-
σόντα και, επιπλέον, διαθέτει
την υπέρ του σύσταση του Δι-
ευθυντή Τελωνείων.

Προβαίνοντας σε ιδιαίτερη
σύγκριση του επιλεγέντα με τον
υποψήφιο Θεοδούλου Γεώργιο,
που υπερέχει σε αρχαιότητα
στην παρούσα θέση, η Επιτροπή
έλαβε υπόψη ότι ο Θεοδούλου
διαθέτει Diploma in Marketing
Management, αλλά παρατήρησε ότι αυτό δεν
αποτελεί πλεονέκτημα ή πρόσθετο προσόν
σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης
και δεν είναι άμεσα σχετικό με τα καθήκοντα
της θέσης. Περαιτέρω, η Επιτροπή σημείωσε
ότι το προσόν αυτό αποκτήθηκε στο Cyprus
Institute of Marketing, η οποία είναι μη αξιο-
λογημένη-πιστοποιημένη σχολή σύμφωνα με
τη σχετική νομοθεσία. Η Επιτροπή σημείωσε,
επίσης, ότι ο υποψήφιος αυτός έχει τιμωρη-
θεί με την ποινή της αυστηρής επίπληξης και
την ποινή της διακοπής της ετήσιας προσαύ-
ξησης. Συγκεκριμένα, ο Θεοδούλου, κατόπιν
πειθαρχικής διαδικασίας ενώπιον της Επι-
τροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, βρέθηκε ένοχος
στα παραπτώματα της απουσίας χωρίς άδεια

και για διάπραξη ενέργειας κατά τρόπο που
δυσφήμισε το κύρος της δημόσιας υπηρεσίας
γενικά και της θέσης του ειδικά και που
έτεινε σε κλονισμό της εμπιστοσύνης του
κοινού στη δημόσια υπηρεσία. Η Επιτροπή
σημείωσε ότι, αν και έχουν παρέλθει τα δύο
έτη κατά τα οποία ο υπάλληλος δεν δι-
καιούτο προαγωγής, η εν λόγω ποινή, σύμ-
φωνα με τη σχετική νομοθεσία, δεν έχει
ακόμη διαγραφεί από τον Προσωπικό του
Φάκελο, γεγονός που επιτρέπει να λαμβάνε-
ται υπόψη η ποινή και να προσμετρά στη συ-
νολική του εικόνα. Με βάση τα πιο πάνω, η
Επιτροπή έκρινε ότι ο Θεοδούλου γενικά
υστερεί από τον επιλεγέντα.»

Νομικοί ισχυρισμοί
Ο αιτητής δεν αμφισβήτησε το γεγονός ότι

το 2005 του επιβλήθηκε η ποινή της αυστη-
ρής επίπληξης και της διακοπής της ετήσιας
προσαύξησης για ένα χρόνο.  Ισχυρίστηκε,
όμως, ότι πεπλανημένα η ΕΔΥ έλαβε υπόψη
την ποινή της αυστηρής επίπληξης καθότι
αυτή είχε διαγραφεί σύμφωνα με το άρθρο
80(1) του Ν. 1/90 και βάσει του άρθρου 80(2)
έπαυσε να αποτελεί μέρος του προσωπικού
του φακέλου.  Όπως πεπλανημένα και αναι-
τιολόγητα δόθηκε τόσο από το Διευθυντή
Τελωνείων όσο και από την ίδια την ΕΔΥ
αποφασιστική βαρύτητα στη δεύτερη ποινή
και προς υποστήριξη της θέσης του ότι στην
ποινή αυτή έπρεπε να δοθεί μικρή μόνο ση-
μασία παρέπεμψε στις Γιαγκουλλής κ.α. ν.
Δημοκρατίας κ.α. (1996) 4 Α.Α.Δ. 2600 και
Λάμπρου ν. ΕΔΥ (2002) 4 Α.Α.Δ. 1197.   Επι-
πρόσθετα, σε ότι αφορά τα τρία κριτήρια που
βάσει του Νόμου συνεκτιμώνται για σκοπούς
προαγωγής (προσόντα - αξία - αρχαιότητα),
τόνισε ότι υπερέχει του ΕΜ κατά 45 μήνες

στην αμέσως προηγούμενη
θέση και λαμβανομένων
υπόψη ότι κατά τις αξιολογή-
σεις των τελευταίων χρόνων
το ΕΜ δεν υπερέχει σε αξία, η
ΕΔΥ περιέπεσε σε πλάνη περί
τα πράγματα  γιατί δεν επέ-
λεξε τον καταλληλότερο υπο-
ψήφιο με βάσει το συνδυασμό
των υπό αναφορά κριτηρίων.

Η προσβαλλόμενη πράξη,
αντέτεινε η δικηγόρος των

καθ΄ ων η αίτηση, καλύπτεται από το τεκμή-
ριο της κανονικότητας το οποίο δεν έχει ανα-
τραπεί και ο ισχυρισμός του αιτητή ότι η ΕΔΥ
έδωσε αποφασιστική βαρύτητα στην πειθαρ-
χική ποινή είναι ανυπόστατος.

Η απόφαση του δικαστηρίου
Το δικαστήριο ακυρώνοντας την επίδικη

διοικητική πράξη αποφάνθηκε ότι:
α. Έχω εξετάσει την προσβαλλόμενη από-

φαση υπό το πρίσμα όλων των στοιχείων που
τέθηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου, τα οποία
αποτέλεσαν και το υπόβαθρο για προώθηση
των εκατέρωθεν θέσεων είτε κατά είτε υπέρ
της νομιμότητας της προσβαλλόμενης πρά-
ξης.  Διαπίστωσα ότι - ουσιαστικά - όλα τα
θέματα που εγείρονται στην υπό κρίση προ-

σφυγή έχουν εγερθεί και στο πλαίσιο της
προσφυγής 907/11 με τους ίδιους και πάλι
διαδίκους, αλλά με διαφορετικό ΕΜ.  Πρό-
κειται για προσφυγή αποτέλεσμα της οποίας
ήταν η δικαίωση του αιτητή για λόγους οι
οποίοι τυγχάνουν πλήρους
εφαρμογής και στην παρούσα.
Ενόψει τούτου μεταφέρω αυ-
τούσιο το σχετικό σκεπτικό του
αδελφού Δικαστή Ερωτοκρίτου
- ο οποίος εκδίκασε την προ-
σφυγή - το οποίο υιοθετώ ως
και δικό μου σκεπτικό για τους
σκοπούς της παρούσας. 

«Το άρθρο 80 του Νόμου
1/1990 προβλέπει τα εξής σε
σχέση με τη διαγραφή πειθαρχι-
κών ποινών:-

“80.—(1) Η ποινή της επίπλη-
ξης μετά τρία έτη από την επι-
βολή της, της αυστηρής επίπλη-
ξης μετά πέντε έτη και οι λοιπές
ποινές, εκτός από τις ποινές της
αναγκαστικής αφυπηρέτησης
και της απόλυσης, μετά δέκα
έτη από την επιβολή τους δια-
γράφονται. (2) Οι ποινές που διαγράφονται
αποσύρονται από τον Προσωπικό Φάκελο
του υπαλλήλου και δεν επιτρέπεται εφεξής να
αποτελέσουν στοιχεία κρίσης του.”

Προκαλεί εντύπωση πως, μολονότι στο
σχετικό Κατάλογο στον οποίο καταγράφον-
ται τα στοιχεία των υποψηφίων περιέχεται η
Σημείωση «Επιβολή από την Επιτροπή Δη-
μόσιας Υπηρεσίας της ποινής της διακοπής
της ετήσιας προσαύξησης για ένα χρόνο από
1.7.2005» φανερώνοντας σαφώς πως η ποινή
της αυστηρής επίπληξης βρισκόταν εκτός του
προσωπικού φακέλου του αιτητή ως διαγρα-
φείσα στη βάση του άρθρου 80(1) του Ν.
1/90, εν τούτοις, τόσο ο Διευθυντής όσο και
η ίδια η ΕΔΥ αναφέρθηκαν και στις δύο ποι-
νές οι οποίες είχαν επιβληθεί στον αιτητή.

Σύμφωνα με το άρθρο 35(4) του Ν. 1/90
«κατά την προαγωγή η Επιτροπή λαμβάνει
δεόντως υπόψη το περιεχόμενο των Προσω-
πικών Φακέλων» και εν προκειμένω, είναι
φανερό πως η Επιτροπή, αλλά και ο Διευ-
θυντής, λαμβάνοντας υπόψη τους τη δια-
γραφείσα πειθαρχική ποινή του αιτητή, έλα-
βαν υπόψη τους στοιχεία εξωγενή προς την
επίδικη διαδικασία και συνεπώς η προσβαλ-
λόμενη απόφαση λήφθηκε υπό πλάνη.

Ο αιτητής υπερείχε σε αρχαιότητα στη
θέση η οποία προηγείται της επίδικης και στη
βάση της νομολογίας η συνακόλουθη πείρα
στην αμέσως προηγούμενη θέση προσθέτει
στην αξία του υποψηφίου (Μεστάνας ν. Δη-
μοκρατίας (2001) 3 ΑΑΔ 213, Παναγή ν. Δη-
μοκρατίας (2011) 3Β AAA 639). Ο αιτητής
υστερεί έναντι του ΕΜ σε αξιολόγηση, όπως
εξηγήθηκε, μόνο κατά δύο Εξαίρετα το 2003,
αυτό δε, ενόψει των δεδομένων, καθιστά τους
υποψήφιους ουσιαστικά ίσους σε αξία. Εξάλ-
λου, όπως έχει λεχθεί στην Παναγή ν. Δημο-
κρατίας, ανωτέρω:-

“Μικρές διαφορές στις αξιολογήσεις έχουν
κατ’ επανάληψη κριθεί οριακές, ώστε να πα-
ραμένει ουσιαστικά η ισοδυναμία των εμπλε-
κόμενων (Βασιλειάδης ν. Τσιάππα (2005) 3
Α.Α.Δ. 404 - διαφορά σε πέντε «εξαίρετα»

στη διάρκεια μιας πενταετίας
- και Δημοκρατία ν. Φεσσά
(2009) 3 Α.Α.Δ. 141 - τρία
«εξαίρετα» σε μια πενταετία)”.

Πόσο μάλλον εδώ που πρό-
κειται για διαφορά σε ένα
έτος κατά τη διάρκεια δεκαε-
τίας.

Δέχομαι ως ορθή τη θέση
του δικηγόρου του αιτητή
πως εκείνο που βάρυνε στην
κρίση του Διευθυντή αλλά
και εν τέλει της ΕΔΥ ήταν οι
πειθαρχικές ποινές του αι-
τητή. Αυτό καθιστά την υπό
πλάνη λαμβανομένη υπόψη
διαγραφείσα πειθαρχική
ποινή της αυστηρής επίπλη-
ξης, παράγοντα ο οποίος ου-
σιωδώς επηρέασε τη διοικη-
τική κρίση με αποτέλεσμα η

προσβαλλόμενη πράξη να είναι παράνομη.
Ήταν βεβαίως δυνατό για τη διοίκηση να
λάβει υπόψη τη μη διαγραφείσα ποινή της
διακοπής της ετήσιας προσαύξησης λόγω της
μη παρέλευσης δεκαετίας από το 2005 που η
ποινή επιβλήθηκε μέχρι και το 2011, χρόνο
κατά τον οποίο λήφθηκε η προσβαλλόμενη
απόφαση. Κάτω από αυτά τα δεδομένα θα
πρέπει πλέον οι καθ’ ων η αίτηση να επανε-
ξετάσουν την υπόθεση, λαμβάνοντας βε-
βαίως υπόψη στη βαρύτητα που θα αποδώ-
σουν στην εν λόγω ποινή ότι έχουν ήδη πα-
ρέλθει τα έξι από τα δέκα έτη στα οποία η
ποινή θα διαγραφεί. Χρήσιμη αναφορά μπο-
ρεί να γίνει στη Γιαγκουλλής κ.α. ν. Δημο-
κρατίας κ.α., ανωτέρω, την οποία επικαλείται
ο ευπαίδευτος δικηγόρος του αιτητή στην
οποία κρίθηκε πως ορθά αποδόθηκε περιορι-
σμένη βαρύτητα σε προηγούμενη καταδίκη
ενόψει της παρέλευσης μεγάλου χρονικού
διαστήματος από την ημερομηνία της κατα-
δίκης.»

β. Το καταληκτικό της πιο πάνω προσφυ-
γής τυγχάνει πλήρους εφαρμογής και στην
παρούσα, με μόνη τη διαφορά ότι εδώ ο αι-
τητής υπερείχε σε αρχαιότητα κατά 45 μήνες
έναντι του ΕΜ - ο αιτητής κατείχε την προ-
ηγούμενη θέση Βοηθού Τελώνη  από 15.9.01
και το ΕΜ από 15.6.05 - ενώ στην προανα-
φερθείσα προσφυγή η αρχαιότητα του αιτητή
έναντι του ΕΜ ήταν 13 μήνες.  Κατά τα άλλα,
οι υποψήφιοι ήταν ουσιαστικά ίσοι τόσο σε
αξία όσο και σε προσόντα.

γ. Όπως γίνεται αντιληπτό η υιοθέτηση
του σκεπτικού της προσφυγής 907/11 προ-
διαγράφει και την τύχη της παρούσας.   Η
προσφυγή επιτυγχάνει και κατά συνέπεια η
προσβαλλόμενη απόφαση ακυρώνεται δυνά-
μει του άρθρου 146.4(β) του Συντάγματος. n

Eτοιμάζει Γλαύκος Xατζηπέτρου

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

Εκείνο που βάρυνε
στην κρίση του 
Διευθυντή αλλά
και εν τέλει της
ΕΔΥ ήταν οι πει-
θαρχικές ποινές
του αιτητή.

Πεπλανημένα η
ΕΔΥ έλαβε υπόψη
την ποινή της αυ-
στηρής επίπληξης
καθότι αυτή είχε
διαγραφεί σύμ-
φωνα με το άρθρο
80(1) του Ν. 1/90
και βάσει του 
άρθρου 80(2)
έπαυσε να αποτε-
λεί μέρος του προ-
σωπικού του φακέ-
λου. 

Υπόθεση αρ. 3/201213

Γιώργος Θεοδούλου 
v. 

Δημοκρατίας

6 Νοεμβρίου, 2014
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Β΄Μέρος

Δημοσιεύουμε από την φθινοπωρινή Έκ-
θεση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου το
κεφάλαιο για το Συνταξιοδοτικό.

Η διασφάλιση της επάρκειας και βιωσιμό-
τητας των συνταξιοδοτικών συστημάτων
είναι ένα από τα κυριότερα προβλήματα
αλλά και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα
περισσότερα αναπτυγμένα κράτη του κό-
σμου. Τα νέα οικονομικά δεδομένα, οι δημο-
γραφικές αλλαγές, και κυρίως η γήρανση
του πληθυσμού αλλά και οι θεσμικές αδυνα-
μίες είναι μερικές από τις προκλήσεις που
πρόκειται να αντιμετωπίσει το συνταξιοδο-
τικό σύστημα.

Στην Κύπρο το συνταξιοδοτικό σύστημα
ρυθμίζεται κατά κύριο λόγο από την Κυβέρ-
νηση ενώ ο ιδιωτικός τομέας έχει περιορι-
σμένο ρόλο. Οι πυλώνες του συνταξιοδοτι-
κού συστήματος στην Κύπρο είναι οι ακό-
λουθοι:

Πρώτος Πυλώνας: Το Σχέδιο Κοινωνικών
Ασφαλίσεων το οποίο καλύπτει υποχρεω-
τικά κάθε μισθωτό ή αυτοτελώς εργαζόμενο
πρόσωπο το οποίο ασκεί οικονομική δρα-
στηριότητα στην Κύπρο. Η νομοθεσία που
διέπει το Γενικό Σχέδιο Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων έχει τροποποιηθεί κατά το 2012, και
οι μεταρρυθμίσεις σε αυτή εφαρμόστηκαν
κατά το 2013. Σύμφωνα με την τελευταία
αναλογιστική μελέτη, που ετοιμάστηκε από
τον αναλογιστή του Υπουργείου Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, «οι
τροποποιήσεις της νομοθεσίας είναι επαρ-
κείς για να διασφαλίσουν την μακροπρόθε-
σμη οικονομική βιωσιμότητα του Γενικού
Σχεδίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

Δεύτερος Πυλώνας: Τα Επαγγελματικά
Συνταξιοδοτικά Σχέδια (Ταμείο Συντάξεων
Δημοσίων Υπαλλήλων, Ταμεία Συντάξεων
Υπαλλήλων Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και
Ταμεία Προνοίας και Συντάξεως του ιδιωτι-
κού τομέα).

Σύμφωνα με την τελευταία αναλογιστική
μελέτη που έχει ετοιμαστεί για λογαριασμό
της Κυβέρνησης από τον οίκο Muhanna &
Co., 2013, το επαγγελματικό συνταξιοδοτικό
σχέδιο που καλύπτει το δημόσιο τομέα δε θα
επιφέρει οποιοδήποτε μεσοπρόθεσμο κίν-
δυνο στα δημόσια οικονομικά. Συγκεκρι-
μένα, με βάση τις τελευταίες τροποποιήσεις
στη σχετική νομοθεσία, έχει «κλείσει» από
τις 31/12/2012, θέτοντας ουσιαστικά ημερο-
μηνία λήξης στις παροχές που το σχέδιο αυτό
θα παρέχει. Επιπρόσθετα, έχουν γίνει πρό-
νοιες για την επιβολή και αύξηση των συνει-
σφορών, αύξηση ορίου συνταξιοδότησης και
αλλαγή στον υπολογισμό των ωφελημάτων.
Επιπλέον, μερικά συνταξιοδοτικά σχέδια του
ευρύτερου δημόσιου τομέα, παρουσιάζουν
αναλογιστικά ελλείμματα ενώ για κάποια
δεν έχουν γίνει αναλογιστικές μελέτες.

Αναφορικά με τα ταμεία επαγγελματικών
συνταξιοδοτικών παροχών και ως επί τω
πλείστον τα ταμεία προνοίας, σύμφωνα με
τα στατιστικά στοιχεία του Εφόρου Επαγ-
γελματικών Συνταξιοδοτικών Σχεδίων στις
31/12/2010, υπήρχαν 1684 εγγεγραμμένα
Ταμεία Προνοίας στο Μητρώο του Εφόρου,
με συνολικό αποθεματικό 2,4 δις ευρώ. Το
έτος 2009 τα έσοδα του συνόλου των Τα-
μείων Προνοίας ήταν περίπου 400 εκατ.
ευρώ. Με βάση τα στοιχεία μπορεί να εξαχ-
θεί το συμπέρασμα ότι, κατά μέσο όρο κάθε

ταμείο διαχειριζόταν κεφάλαια ύψους περί-
που 1,4 εκατ. ευρώ.

Με την επιδείνωση της κρίσης και με απο-
κορύφωμα το κούρεμα καταθέσεων τον
Μάρτιο του 2013, σύμφωνα με στοιχεία του
Εφόρου Ταμείων Επαγγελματικών Συντα-
ξιοδοτικών Παροχών, συνολικά 795 ταμεία
προνοίας έχουν ενημερώσει ότι έχουν προ-
χωρήσει σε διαδικασία διάλυσης και συγκε-
κριμένα 676 ταμεία μέχρι το τέλος του 2013
και 119 ταμεία μέχρι τις 16/10/2014. Με
βάσει τα πιο πάνω, και λόγω του ότι ο Έφο-
ρος δεν είναι σε θέση, όπως έχει ενημερώσει
το Δημοσιονομικό Συμβούλιο λόγω υποστε-
λέχωσης προσωπικού της εποπτικής αρχής,
να παραχωρήσει στοιχεία όσον αφορά την
αξία του ενεργητικού των Ταμείων των υπό
αναφορά ταμείων, μπορεί να εξαχθεί το συμ-
πέρασμα ότι περίπου 1,2 δις ευρώ ενδέχεται
να έχουν καταβληθεί ως ωφελήματα στα
μέλη και δικαιούχους των εν λόγω ταμείων.
Πέραν του πιο πάνω ποσού θα πρέπει να
προστεθούν και τα ποσά που έχουν λάβει ως
ωφελήματα κατά την αποχώρηση τους από
τον εργοδότη τους, άτομα που δεν βρίσκον-
ται στο όριο συνταξιοδότησης τους. Επιπρό-
σθετα από τις διαλύσεις ταμείων, σημειώνε-
ται ότι σημαντικός αριθμός υφιστάμενων τα-
μείων έχει ήδη προβεί σε τροποποιήσεις των
Κανόνων Λειτουργίας τους (Καταστατικά)
μειώνοντας τα ποσοστά συνεισφορών τόσο
του εργοδότη όσο και των εργοδοτουμένων
μελών.

Τρίτος Πυλώνας: Ατομικά ασφαλιστικά
συμβόλαια. Με βάση τα στοιχεία από το
Σύνδεσμο Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου
(Πίνακας 1), φαίνεται ότι έχουν αυξηθεί οι
εξαργυρώσεις συμβολαίων ατομικών ασφα-
λειών ζωής και έχουν μειωθεί τα ασφάλιστρα
και το αποθεματικό του συνόλου των ασφα-
λιστικών συμβολαίων.

Οι δημογραφικές αλλαγές στην Κύπρο άρ-
χισαν να δημιουργούν την τάση για γήρανση
του πληθυσμού, ωστόσο οι επιπτώσεις δεν
είναι ακόμα εμφανείς. Η γήρανση μετριέται
με το λόγο δημογραφικής εξάρτησης (old
age dependency ratio), ο οποίος εκφράζει τη
σχέση μεταξύ των εξαρτώμενων (άτομα άνω
των 65 ετών) και του οικονομικά ενεργού
πληθυσμού (15-64 ετών).

Η Κύπρος φαίνεται να είναι προσωρινά σε
καλύτερη θέση σε σχέση με τη γήρανση του
πληθυσμού, ενώ έχει ψηλότερο του μέσου
όρου προσδόκιμου ζωής. Μέχρι το 2060 η
διαφορά του εν λόγω ποσοστού της Κύπρου
θα συγκλίνει με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και

μετά θα αρχίσει να αποκλίνει.
Η μέση ηλικία είναι σαφώς χαμηλότερη σε

σχέση με την υπόλοιπη ΕΕ. Με την ωρί-
μανση της ηλικιακής πυραμίδας, αυτό θα αλ-
λάξει και μαζί και ο βαθμός εξάρτησης ηλι-
κιωμένων στους νεώτερους (Old age de-
pendency ratio). Όπως φαίνεται στο πιο
κάτω γράφημα, το ποσοστό εξάρτησης στην
Κύπρο είναι 18,8% (5,3 νέοι ανά ηλικιωμένο)
σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο 27,5%
(3,6 νέοι ανά ηλικιωμένο), ενώ και ο ευρω-
παϊκός μέσος προβλέπεται να επιδεινωθεί
στο μέλλον.
Συμπεράσματα

Το συνταξιοδοτικό σύστημα της Κύπρου,
χρήζει άμεσου επανασχεδιασμού. Η καθυ-
στέρηση στην μεταρρύθμισή του, θα έχει ως
αποτέλεσμα τη δη-
μιουργία νέων
μακρό-προβλημά-
των, αφού σε καμία
περίπτωση το κρά-
τος ενδέχεται να
επιτρέψει οι συντα-
ξιούχοι να ζουν σε
συνθήκες φτώχιας.
Ως εκ τούτου, το
κόστος της κοινω-
νικής προστασίας
της ομάδας αυτής
των πολιτών, και αν
δεν ληφθούν έγ-
καιρα αποτελεσματικά μέτρα, θα επιβαρύνει
τα δημόσια οικονομικά και κατά συνέπεια τις
μελλοντικές γενεές.

Συγκεκριμένα:
• Πρώτος Πυλώνας: Με τον ρόλο του Γε-

νικού Σχεδίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων να
έχει αναβαθμιστεί λόγω της αποδυνάμωσης
των άλλων δύο Πυλώνων θα πρέπει να επα-
νεξεταστεί άμεσα το όλο θεσμικό του πλαί-
σιο. Γενικά, είναι αναγκαίο να αξιολογηθεί,
και αν κριθεί σκόπιμο, (α) να τροποποιηθεί
ο τρόπος λειτουργίας του Γενικού Σχεδίου
Κοινωνικών Ασφαλίσεων ( πόσοι και σε ποιο
βαθμό συνεισφέρουν , πόσοι και ποιοι είναι
δικαιούχοι ωφελημάτων και σε τι ύψος), (β)
να επανεξεταστεί η επενδυτική πολιτική του
Ταμείου σε σχέση με τους στόχους και τις
αποδόσεις του και (γ) να τηρηθεί συνεχής
παρακολούθηση και εποπτεία του.

• Δεύτερος Πυλώνας: Με τα σημερινά δε-
δομένα ο Πυλώνας αυτός χαρακτηρίζεται
από κενά και αδυναμίες όσον αφορά κυρίως
την εποπτεία, η οποία σε πολλές περιπτώσεις
είναι ελλιπής έως ανύπαρκτη. Πρόσφατα κα-

ταγράφηκαν αρκετά παραδείγματα Ταμείων
Συντάξεων οργανισμών του ευρύτερου δη-
μόσιου τομέα, όπως και Ταμεία Προνοίας
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που δεν
ήταν εγγεγραμμένα για χρόνια και κατ΄ επέ-
κταση ούτε ρυθμισμένα και εποπτευόμενα,
ενώ είχαν υπό την διαχείριση τους περιου-
σιακά στοιχεία εκατοντάδων εκατομμυρίων
ευρώ. Σε αντίθεση με πολλές άλλες χώρες
της ΕΕ, η Κύπρος χαρακτηρίζεται σε σχέση
με το μέγεθος της, από ένα μεγάλο αριθμό
πολύ μικρού μεγέθους ταμείων προνοίας, τα
οποία δεν έχουν τις δυνατότητες εύρυθμης
και αποτελεσματικής λειτουργίας, ενώ από
την άλλη δεν είναι εφικτή μια αποτελεσμα-
τική εποπτεία. Πέραν των πιο πάνω, ο Πυ-
λώνας αυτός δεν παρέχει ορθολογιστικά κί-
νητρα σε σχέση με την ανάπτυξη και λει-
τουργία του, π.χ. προνοεί την φορολόγηση
των μηνιαίων συντάξεων και την απαλλαγή
από τη φορολόγηση των εφάπαξ ποσών, επι-
τρέπει την πληρωμή συνταξιοδοτικού ωφε-
λήματος πριν τον τερματισμό της απασχό-
λησης κ.ά., με αποτέλεσμα να μην επιτυγχά-
νεται ο αρχικός και βασικός στόχος, της
διασφάλισης μιας επαρκούς σύνταξης.

• Τρίτος Πυλώνας: Ανάλογα λανθασμένα
κίνητρα για τη λειτουργία του, όπως και στο
Δεύτερο Πυλώνα, ισχύουν και σε αυτή την
περίπτωση.

Συνοψίζοντας, προτού δοθεί η αναγκαία
ώθηση στο Δεύτερο και στον Τρίτο Πυλώνα
με σωστά κίνητρα και αντικίνητρα που θα
αποφασιστούν από όλους τους θεσμικούς
φορείς του Κράτους, θα πρέπει να ενισχυθεί

σημαντικά το εποπτικό και ρυθμιστικό πλαί-
σιο του συνταξιοδοτικού συστήματος, έτσι
ώστε ο πολίτης, να αισθάνεται την ασφάλεια
να αποταμιεύει από νωρίς στην επαγγελμα-
τική του σταδιοδρομία και να χρησιμοποιεί
τα ποσά αυτά αποκλειστικά για την περίοδο
της συνταξιοδότησης του. Επιπρόσθετα,
λόγω της σοβαρότητας του θέματος, και κυ-
ρίως της κατάστασης στην οποίο βρίσκεται
σήμερα το όλο συνταξιοδοτικό σύστημα και
ειδικότερα ο δεύτερος και τρίτος πυλώνας,
θα μπορούσε επιπρόσθετα το κράτος να
δώσει κίνητρα π.χ. φοροελαφρύνσεις, για να
ενθαρρύνει την έγκαιρη αποταμίευση.

Σημειώνεται πως η δημιουργία ενός σω-
στού και αποτελεσματικού συστήματος, όχι
μόνο θα διασφαλίσει την επάρκεια του
ποσού που θα λαμβάνει ο πολίτης ως σύν-
ταξη, αλλά θα αποτελεί ένα σημαντικό μέσο
αποταμίευσης και υγιούς χρηματοδότησης
της οικονομίας ως σύνολο, περιορίζοντας
ταυτόχρονα την επιβάρυνση και τους κινδύ-
νους για τα δημόσια οικονομικά. n

Το Συνταξιοδοτικό Σύστημα σύμφωνα με το Δημοσιονομικό Συμβούλιο
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Προβλήματα που δυσχεραίνουν το έργο της
επισημαίνει στην  Έκθεση για 2013 η ΕΔΥ

ΗΈκθεση της ΕΔΥ για το 2013 ανα-
φέρει ότι σύμφωνα με τον περί Προ-
ϋπολογισμού Νόμο του 2013 ως

Όραμα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας
καταγράφεται η ορθολογιστική στελέχωση
της Δημόσιας Υπηρεσίας έγκαιρα και με το
πλέον κατάλληλο προσωπικό με σκοπό την
εύρυθμη λειτουργία της και την καλύτερη δυ-
νατή εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου
ευρύτερα.

Η ΕΔΥ λειτουργεί με βάση τις πρόνοιες
των άρθρων 124 και 125 του Συντάγματος
της Κυπριακής Δημοκρατίας, τους περί Δη-
μόσιας Υπηρεσίας Νόμους του 1990 έως (Αρ.
2) του 2014, τους περί Αξιολόγησης Υποψη-
φίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία
Νόμους του 1998 έως 2008 και τους σχετι-
κούς Κανονισμούς και Εγκυκλίους, που εκδί-
δονται κατά καιρούς. Επίσης, δεσμευτική για
την Επιτροπή στη λήψη των αποφάσεων της
είναι και η νομολογία του Ανωτάτου Δικα-
στηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά
και οι Γενικές Αρχές Διοικητικού Δικαίου που
διέπουν τη δράση της δημόσιας διοίκησης,
όπως η αρχή της νομιμότητας, της χρηστής
διοίκησης, της ισότητας, της υπεροχής και
προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, της
αναλογικότητας, της καλής πίστης και της
δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη
προς τη διοίκηση όπως και η αρχή της αιτιο-
λογίας των διοικητικών πράξεων, η αρχή της
ακροάσεως των διοικουμένων, η αρχή της
αμεροληψίας των οργάνων της δημόσιας δι-
οίκησης κατά την άσκηση των καθηκόντων
τους και η αρχή του ελέγχου της δημόσιας δι-
οίκησης, η οποία υλοποιείται μέσα από την
άσκηση του δικαιώματος αναφοράς στις δι-
οικητικές αρχές και του δικαιώματος προ-
σφυγής στη δικαιοσύνη κατά πράξεων των
οργάνων της δημόσιας διοίκησης.

Ανάμεσα στις πολιτικές που επηρεάζουν τη
δράση της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας,
πέρα από το νομοθετικό πλαίσιο, είναι και η
πολιτική της κυβέρνησης για μεταρρύθμιση
της Δημόσιας Υπηρεσίας, απλοποίηση των
διαδικασιών, αλλά και εκσυγχρονισμό του
συστήματος αξιολόγησης των δημόσιων λει-
τουργών. Το σημερινό σύστημα αξιολόγησης,
είναι ισοπεδωτικό και αφαιρεί κάθε λογική κι-
νήτρων και ανταμοιβής της αποδοτικότητας.
Ένα σύγχρονο σύστημα αξιολόγησης θα πρέ-
πει να διακρίνει και να αναδεικνύει αξιοκρα-
τικά την αποδοτικότητα και να είναι συνδε-
δεμένο με τους στόχους και τις επιδιώξεις
κάθε οργανισμού.

Αναφέρει στην Έκθεση της η ΕΔΥ ότι γνω-
ρίζει ότι υπάρχει προς εξυπηρέτηση των πο-
λιτών, δημοσίων υπαλλήλων και των Υπουρ-
γείων, Τμημάτων και άλλων ανεξάρτητων
γραφείων της Κυπριακής Δημόσιας Υπηρε-
σίας και αποσκοπεί στην παροχή υπηρεσιών
υψίστης δυνατής ποιότητας. Αντλεί διδάγ-
ματα από τις εμπειρίες της αλλά και από τις
εμπειρίες των άλλων και δρα προληπτικά, εν-
τοπίζοντας, αναπτύσσοντας και εφαρμόζον-
τας βέλτιστες πρακτικές. Ζητά συγγνώμη για
τα λάθη της και καταβάλλει κάθε δυνατή
προσπάθεια για να τα διορθώσει.
Προβλήματα που δυσχεραίνουν το έργο
της Επιτροπής

Στην Έκθεση 2013 επισημαίνονται τα πιο
κάτω προβλήματα, τα οποία συνεχίζουν να

δυσχεραίνουν σε μεγάλο βαθμό το έργο της
Επιτροπής, αλλά και την ομαλή και εύρυθμη
λειτουργία της Δημόσιας Υπηρεσίας:

− Αρκετά Σχέδια Υπηρεσίας, στα οποία κα-
θορίζονται τα καθήκοντα και οι ευθύνες για
κάθε δημόσια θέση, καθώς και τα απαιτού-
μενα προσόντα, περιλαμβάνουν πρόνοιες
που είναι διφορούμενες ή ασαφείς και πολύ
γενικές ή δημιουργούν συνθήκες προνομια-
κής ή άνισης μεταχείρισης μεταξύ των υπο-
ψηφίων. Οι πρόνοιες αυτές έχουν ως αποτέ-
λεσμα να υπάρχουν παρερμηνείες και αμφι-
βολίες οι οποίες, αναπόφευκτα, οδηγούν σε
καθυστερήσεις και πολλές φορές, αποβαί-
νουν σε βάρος της χρηστής διοίκησης αλλά
και σε καταχώρηση αχρείαστων προσφυγών
στο Ανώτατο Δικαστήριο. Η Επιτροπή παρα-
τηρεί, ότι ενδείκνυται η συνέχιση της προ-
σπάθειας από το Υπουργείο Οικονομικών για
τροποποίηση ή εκσυγχρονισμό και άλλων
προβληματικών Σχεδίων Υπηρεσίας, προκει-
μένου να προωθηθεί η διαδικασία έγκρισής
τους στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη
Βουλή των Αντιπροσώπων.

− Οι ατέλειες του υφιστάμενου συστήμα-
τος αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων
και η πλήρης σχεδόν ισοπέδωση της αξιολό-
γησης των δημοσίων υπαλλήλων στο επί-
πεδο του «Εξαίρετος», δεν βοηθούν την Επι-
τροπή να επιτελέσει αξιοκρατικά το έργο της,
δηλαδή να επιλέξει τους καταλληλότερους
υποψήφιους για προαγωγή. Επίσης, αποτε-
λούν τροχοπέδη στην αύξηση της παραγωγι-
κότητας των δημοσίων υπαλλήλων, εφόσον
δεν παρέχουν κίνητρα για περαιτέρω βελ-
τίωση της απόδοσής τους. Επισημαίνεται ότι,
κατά το 2012, το τελευταίο έτος για το οποίο
υπάρχουν πλήρη στοιχεία, ποσοστό 65,17%
των υπαλλήλων αξιολογήθηκε σε όλα τα
στοιχεία στο επίπεδο του «Εξαίρετος». Ση-
μειώνεται βέβαια ότι κάθε χρόνο το ποσοστό
των δημοσίων υπαλλήλων που αξιολογούν-
ται σε όλα τα στοιχεία στο επίπεδο του «Εξαί-
ρετος» μειώνεται.

− Η πάσχουσα σύσταση του Προϊσταμέ-
νου του Τμήματος εξακολουθεί να αποτελεί
ένα σοβαρό λόγο ακύρωσης των αποφάσεων
της Επιτροπής από το Ανώτατο Δικαστήριο,
όσον αφορά τις θέσεις Προαγωγής (ποσοστό
45,45 % των ακυρωτικών αποφάσεων για θέ-
σεις Προαγωγής, που εκδόθηκαν κατά το
2013, οφειλόταν σε πάσχουσα σύσταση).
Σχέδια Υπηρεσίας

Ειδικότερα σε ότι αφορά τα Σχέδια Υπηρε-
σίας αναφέρεται στην Έκθεση ότι στα Σχέδια
Υπηρεσίας καθορίζονται τα καθήκοντα και οι

ευθύνες για κάθε δημόσια θέση, καθώς και τα
απαιτούμενα προσόντα. Τα Σχέδια Υπηρεσίας
καταρτίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο
με βάση Κανονισμούς που εγκρίνει η Βουλή
των Αντιπροσώπων.

Η Επιτροπή, η οποία, κατά την πάγια νο-
μολογία, ερμηνεύει και εφαρμόζει τα Σχέδια
Υπηρεσίας, συναντά τεράστιες δυσκολίες στη
διεκπεραίωση του έργου της από την ύπαρξη
προβληματικών Σχεδίων Υπηρεσίας. Συγκε-
κριμένα, σε πολλές περιπτώσεις, εξακολου-
θούν να βρίσκονται σε ισχύ Σχέδια Υπηρε-
σίας που είναι αναχρονιστικά ή να καταρτί-
ζονται νέα που περιλαμβάνουν πρόνοιες που
είναι ασαφείς και πολύ γενικές, όπως:

− Η ασαφής διατύπωση ως προς τα απαι-
τούμενα ακαδημαϊκά προσόντα (π.χ. προ-
βλέπεται Πανεπιστημιακός τίτλος «σε κα-
τάλληλο θέμα», χωρίς δηλαδή να καθορίζε-
ται σαφώς το θέμα σπουδών).

− Η αναφορά κατοχής πείρας σχετικής με
τα καθήκοντα της θέσης, χωρίς να προσδιο-
ρίζεται με σαφήνεια η απαιτούμενη ελάχιστη
χρονική περίοδος ή η μορφή της πείρας που
απαιτείται.

− Η διάταξη που προβλέπει ότι «πείρα σχε-
τική με τα καθήκοντα της θέσης που απο-
κτήθηκε είτε σε υπηρεσία στη δημόσια υπη-
ρεσία είτε σε έκτακτη απασχόληση στη δη-
μόσια υπηρεσία θα αποτελεί πλεονέκτημα».

− Η αναφορά για πείρα σε «υπεύθυνη
θέση» ή «ανώτερη θέση», χωρίς να ερμη-
νεύονται σε οποιουσδήποτε Κανονισμούς οι
όροι αυτοί.

− Η αναφορά σε εκπαίδευση ή μετεκπαί-
δευση, χωρίς να προσδιορίζεται η χρονική
διάρκεια.

− Η απαίτηση για γνώση της Ελληνικής ή
άλλης ξένης γλώσσας, συνήθως της Αγγλι-
κής, σε διάφορα επίπεδα, χωρίς να καθορίζε-
ται ο τρόπος διακρίβωσης των επιπέδων, κ.ά..

Η Επιτροπή και κατά το 2013 συνέχισε τις
υποδείξεις της στο Υπουργείο Οικονομικών,
ως το καθ΄ ύλην αρμόδιο Υπουργείο, για την
ύπαρξη προβληματικών Σχεδίων Υπηρεσίας
και την ανάγκη για εκσυγχρονισμό τους
βάσει των πιο πάνω διαπιστώσεών της. Επί-
σης σχετικές υποδείξεις έγιναν και προς τις
αρμόδιες αρχές. Απώτερος σκοπός της Επι-
τροπής είναι η αποφυγή παρερμηνειών και
αμφιβολιών οι οποίες, αναπόφευκτα, οδη-
γούν σε καθυστερήσεις και πολλές φορές,
αποβαίνουν σε βάρος της χρηστής διοίκησης
και σε καταχώρηση αχρείαστων προσφυγών
στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Με ικανοποίηση αναφέρεται ότι το Τμήμα
Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του
Υπουργείου Οικονομικών έχει προβεί, κατά
το 2013, στις δέουσες ενέργειες για τροπο-
ποίηση ή εκσυγχρονισμό αρκετών προβλη-
ματικών Σχεδίων Υπηρεσίας, προκειμένου να
προωθηθεί η διαδικασία έγκρισής τους από
το Υπουργικό Συμβούλιο και τη Βουλή των
Αντιπροσώπων.

Πρέπει να αναφερθεί ότι, σε σχέση με το
πρόβλημα που δημιουργείται με την απαί-
τηση στα Σχέδια Υπηρεσίας για το επίπεδο
γλωσσικής επάρκειας, η Επιτροπή έχει καθιε-
ρώσει, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παι-
δείας και Πολιτισμού, τη διεξαγωγή δύο
φορές το χρόνο γραπτής εξέτασης για διαπί-
στωση της κατοχής της Ελληνικής ή/και Αγ-
γλικής γλώσσας, στα καθοριζόμενα από τα
Σχέδια Υπηρεσίας επίπεδα. Στην εξέταση
αυτή μπορούν να παρακαθήσουν δημόσιοι
υπάλληλοι που δε διαθέτουν οποιοδήποτε
από τα καθορισμένα από την Επιτροπή τεκ-
μήρια γνώσης της Ελληνικής ή/και Αγγλικής
γλώσσας και ενδιαφέρονται για σκοπούς
προαγωγής ή διεκδίκησης άλλων θέσεων να
αποδείξουν γνώση των εν λόγω γλωσσών
στα συγκεκριμένα επίπεδα. Η Επιτροπή εκ-
δίδει, προς το σκοπό αυτό, σχετικές Εγκυκλί-
ους με τις οποίες γνωστοποιεί και τα αποδε-
κτά, με βάση την πάγια πρακτική της, τεκμή-
ρια για γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής
γλώσσας στα διάφορα επίπεδα. Σημειώνεται
ότι στη γραπτή εξέταση που διεξάχθηκε το
Νοέμβριο του 2013 παρακάθισαν 10 δημό-
σιοι υπάλληλοι και πέτυχαν 9, δηλαδή ποσο-
στό επιτυχίας 90,00%. n

Φωτογραφία αρχείου από την περσινή επίδοση από την ΕΔΥ της Έκθεσης για το 2012 στον Πρό-
εδρο της Δημοκρατίας.

ΗΔικαστική Υπηρεσία και οι Δικη-
γορικοί Σύλλογοι Λευκωσίας & Κε-
ρύνιας  σε συνεργασία με το Κέντρο

Αίματος διοργάνωσαν χθες αιμοδοσία στην
Αίθουσα Διαλέξεων του Ανωτάτου Δικαστη-
ρίου, στην οποία πρόσφεραν αίμα αιμοδότες
μέλη τους. 

Προχθές Δευτέρα αιμοδοσία διοργανώ-
θηκε  και στο Τμήμα Αλλοδαπών στη Λε-
μεσό. Συνάδελφοι στις διάφορες υπηρεσίες
και τμήματα συγκαταλέγονται  στους τακτι-
κούς αιμοδότες συμμετέχοντας με ιδιαίτερη
ικανοποίηση στην ύψιστη αυτή κοινωνική

προσφορά προς τους συνανθρώπους μας. 
΄Οπως τονίζει σε ανακοίνωση του το Κέν-

τρο Αίματος του Υπουργείου Υγείας οι ανάγ-
κες σε αίμα είναι τεράστιες και καλεί οργα-
νωμένα σύνολα που θέλουν να ενταχθούν
στα προγράμματα αιμοδοσίας του Κέντρου
και να δημιουργήσουν τη δική τους εθελον-
τική ομάδα να επικοινωνήσουν με το Κέντρο
στα τηλέφωνα 22603393 και 22603350. Το
Κέντρο καλεί επίσης εθελοντές αιμοδότες να
το επισκέπτονται και να προσφέρουν αίμα
στις προγραμματισμένες αιμοδοσίες  ή στους
σταθμούς  αιμοδοσίας. n

Σταθερή  προσφορά  συναδέλφων 
στα προγράμματα αιμοδοσίας  



Πρόγραμμα δράσης της Κομισιόν 
για μια νέα αρχή για την Ευρώπη 

Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρει ότι
δεσμεύεται να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των
πολιτών αποδεικνύοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση

μπορεί να τους ικανοποιήσει με τη διαχείριση των μεγάλων
προκλήσεων που ταλανίζουν τις Ευρωπαϊκές οικονομίες και
τις Ευρωπαϊκές κοινωνίες. Η υλοποίηση αυτής της στόχευ-
σης αρχίζει με την ιεράρχηση ορθολογικών προτεραιοτήτων
για το Πρόγραμμα Δράσης της Επιτροπής. Την περασμένη
Τετάρτη εγκαινιάσθηκε η πορεία για την ετοιμασία του Προ-
γράμματος Δράσης από τον Πρώτο Αντιπρόεδρο της Επι-
τροπής Φρανς Τίμμερμανς με διαδικασία συζήτησης στο
Κολλέγιο των Επιτρόπων που θα συνεχισθεί στην Ευρω-
βουλή και για πρώτη φορά με τα Κράτη Μέλη του Ευρωπαϊ-
κού Συμβουλίου.  

Ο Φρανς Τίμμερμανς δήλωσε: 
«Οι πολίτες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση μας λένε

ότι θέλουν αλλαγή. Θέλουν την Ευρώπη να επικεντρωθεί
περισσότερο σε θέματα με τα οποία να μπορεί να επιλύσει
τα μεγάλα προβλήματα της ανεργίας, της ανάπτυξης και της
δικαοσύνης στις κοινωνίες μας. Οι πολίτες θέλουν την Ευ-
ρώπη να προωθήσει βελτίωσης του βιοτικού τους επιπέδου
και να μην αναμιγνύεται στις ιδιωτικές τους υποθέσεις. Οι
επιχειρήσεις θέλουν την Ευρώπη να διευρύνει την ανταγω-
νιστικότητα τους, και όχι να τις επιβαρύνει με γραφειοκρα-
τία. Η νέα Επιτροπή δεσμεύεται για ένα νέο ξεκίνημα, για
μια καλύτερη ιεράρχηση προτεραιοτήτων σε ότι θα κάνει και
πώς να το κάνει  καλύτερα. Το πρώτο Πρόγραμμα Δράσης
μας θα επικεντρωθεί σε ένα περιορισμένο κατάλογο συγκε-

κριμένων προτεραιοτήτων που είναι δυνατό να φέρουν μια
θετική διαφορά για τους πολίτες. Και για πρώτη φορά θα ερ-
γασθούμε για διάλογο τόσο με το Ευρωκοινοβούλιο όσο και
με τα Κράτη Μέλη για να κτίσουμε στήριξη στο πρόγραμμα
μας, γιατί οι προτάσεις είναι χρήσιμες μόνο εάν υιοθετούν-
ται, γίνονται  αποδεκτές και εφαρμόζονται.

Το Πρόγραμμα Δράσης της Επιτροπής θα μεταφράσει σε
συγκεκριμένες εφαρμογές τα δέκα σημεία των Οδηγιών Πο-
λιτικής που αποτελούν το πολιτικό Συμβόλαιο της Επιτροπής
Γιούνκερ με το Ευρωκοινοβούλιο και την Ατζέντα Στρατηγι-
κής για την Ένωση σε Περιόδους Αλλαγής του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου. 
Τα επόμενα βήματα 

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Γιαν Κλωντ Γι-

ούνκερ ανάθεσε στον Πρώτο Αντιπρόεδρο Φρανς Τίμμερ-
μανς που είναι υπεύθυνος για τη βελτίωση της νομοθεσίας,
των διοργανικών οργάνων της εφαρμογής του κράτους του
νόμου και του χάρτη  θεμελιωδών δικαιωμάτων να επιτηρεί
τη διαδικασία της ετοιμασίας του Προγράμματος Δράσης
2015. 

Ο Πρώτος Αντιπρόεδρος Φρανς Τίμμερμανς θα ηγηθεί
των συζητήσεων για τους προσανατολισμούς με την Ευρω-
βουλή στα πλαίσια του δομημένου διαλόγου που προβλέπε-
ται στη Συμφωνία Πλαίσιο. Για πρώτη φορά η Επιτροπή θα
συζητήσει επίσης το θέμα αυτό με τα Κράτη Μέλη στο Συμ-
βούλιο Γενικών Υποθέσεων ο Πρόεδρος Γιούνκερ και ο Πρώ-
τος Αντιπρόεδρος Τίμμερμανς με επιστολή τους στους Προ-
έδρους της Ευρωβουλής και του Συμβουλίου  ζήτησαν την
έναρξη των συζητήσεων. Οι συζητήσεις αυτές στοχεύουν
στην υιοθέτηση κοινών θέσεων αναφορικά με τις προτεραι-
ότητες στα διάφορα όργανα και σε αποτελεσματικότερα
μέτρα σε ζητήματα για τα οποία αναμένουν μέτρα οι Ευρω-
παίοι πολίτες. 

Στόχος είναι η οριστική υιοθέτηση του Προγράμματος
Δράσης στα μέσα Δεκεμβρίου. 

Με την υιοθέτηση τους Προγράμματος Δράσης η Επι-
τροπή θα συνεργαστεί στενά με το Ευρωκοινοβούλιο και το
Συμβούλιο όπως και με τα εμπλεκόμενα μέρη περιλαμβανο-
μένων και Εθνικών Κοινοβουλίων για την προώθηση των
προτεραιοτήτων που θα ανακοινωθούν και την εφαρμογή
τους ώστε να υπάρξουν απτά αποτελέσματα για τους Ευρω-
παίους πολίτες. n
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Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή
Κύπρου (ΕΚΚ Κύπρου) σε συνεργασία
με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊ-

κής Επιτροπής διοργάνωσε ενημερωτική εκ-
στρατεία για το «Ηλεκτρονικό Εμπόριο-
Ασφαλείς αγορές στο διαδίκτυο» την Παρα-
σκευή 7 Νοεμβρίου, 2014 μεταξύ των ωρών
10.00 π.μ. – 14.00 μ.μ στην Yπεραγορά Al-
phamega στην Έγκωμη.

Συμβουλές για ασφαλείς αγορές στο
διαδίκτυο

Παράδοση:
• Ο έμπορος οφείλει να παραδώσει   το

προϊόν ή να παράσχει την υπηρεσία εντός 30
ημερών από την ημέρα υποβολής της πα-
ραγγελίας, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφο-
ρετικά. Εάν ο έμπορος αποτύχει να συμμορ-

φωθεί με αυτή την υποχρέωση του, τότε
έχετε δικαίωμα σε πλήρη επιστροφή του κα-
ταβληθέντος ποσού, το οποίο θα πρέπει να
σας επιστραφεί εντός 14 ημερών.

Υπαναχώρηση:
• Έχετε τη δυνατότητα μέσα σε χρονικό

περιθώριο 14 ημερών να υπαναχωρήσετε
από τη σύμβαση αγοράς προϊόντος ή υπηρε-
σίας, χωρίς να αναφέρετε τους λόγους και

χωρίς καμία επιβάρυνση πέρα
από τις προβλεπόμενες. Ο κα-
ταναλωτής επιβαρύνεται μόνο
με το άμεσο κόστος   της επι-
στροφής.

• Το δικαίωμα υπαναχώρησης
δεν ισχύει σε συμβάσεις μετα-
φοράς, σε υπηρεσίες ενοικιά-
σεις αυτοκινήτων, υπηρεσίες
διαμονής,  προμήθεια σφραγι-
σμένων ηχητικών εγγράφων ή
σφραγισμένων εγγραφών βίν-
τεο ή σφραγισμένου λογισμι-
κού για υπολογιστές κ.α.

Αποφυγή απάτης (scams):
• Αποφύγετε να ανταποκρί-

νεστε σε ηλεκτρονικό ταχυδρο-
μείο στο οποίο σας ζητούν να
αποστείλετε ή να επιβεβαι-
ώσετε τις προσωπικές  σας οι-
κονομικές πληροφορίες.

• Μην καλείτε τηλεφωνικό
αριθμό που περιλαμβάνεται σε επιστολή ή
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, όταν υποπτεύε-
στε ότι πιθανόν να εμπεριέχει απάτη.

• Αλλάξτε τους κωδικούς  πρόσβασης ή
PIN για  όλους τους ηλεκτρονικούς σας λο-
γαριασμούς, οι οποίοι πιθανόν να τεθούν σε
κίνδυνο.

• Ελέγχετε τακτικά τις τραπεζικές καταθέ-

σεις και πιστωτικές κάρτες σας για πιθανές
ανεξήγητες αλλαγές ή χρεώσεις.
12 top tips

Βεβαιωθείτε ότι:
• Γνωρίζεται ποια είναι η επιχείρηση και

πως μπορείτε να την προσεγγίσετε.
• Καταλαβαίνετε τι αγοράζετε.
• Αντιλαμβάνεστε τι θα πληρώσετε.
• Καταλαβαίνετε πώς πρέπει να πληρώ-

σετε.
• Υπάρχει σαφής δέσμευση για το πότε θα

παραλάβετε το προϊόν/ υπηρεσία.
• Γνωρίζετε τις επιλογές που έχετε αν επι-

θυμείτε υπαναχώρηση.
• Το προϊόν/υπηρεσία είναι εγγυημένη.
• Έχετε υποστήριξη μετά την πώληση.
• Έχετε αποδεικτικά στοιχεία των υποσχέ-

σεων της εταιρείας.
• Υπάρχει τρόπος να διαμαρτυρηθείτε.
• Οι πληροφορίες σας είναι ασφαλείς.
• Προστατεύεται η ιδιωτική σας ζωή. n 

Ηλεκτρονικό Εμπόριο- Ασφαλείς αγορές στο διαδίκτυο

Η ΠΑΣΥΔΥ στα 58άχρονα της ΚΤΑΜΣ
Αντιπροσωπεία της ΠΑΣΥΔΥ από το Γ.Γ. Γλαύκο Χατζηπέτρου, τον Πρόεδρο Αντώνη
Κουτσούλη και τον Αν. Γ.Γ. Στράτη Ματθαίου στην ειδική εκδήλωση της ΤΚ Συντεχνίας
ΚΤΑΜΣ για τα 58 της χρόνια. Στη φωτογραφία με τον Ρουστέμ Τατάρ πρώτο Γενικό Ελεγ-
κτή της Κυπριακής Δημοκρατίας.
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Στη 16η Σύνοδο της Βουλή των Γε-
ρόντων τέθηκαν ξανά επί τάπητος για
δεύτερη συνεχή χρονιά και πιο επιτα-

κτικά και λεπτομερειακά τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι, προβλήματα
παλαιότερα αλλά και νεότερα, που εντεί-
νονται κυρίως ως αποτέλεσμα της οικονομι-
κής κρίσης που βιώνουμε όλοι. 

Εκφράζω επίσης την ικανοποίησή μου για
το γεγονός ότι και φέτος τις εργασίες της
Βουλής των Γερόντων παρακολουθεί και ο
Πρόεδρος της Κυπριακής Παιδοβουλής, που
θα απευθύνει χαιρετισμό. Σημειώνω ότι αυτό
είναι ένα ελπιδοφόρο γεγονός, αφού τόσο οι
νέοι όσο και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία συμ-
πολίτες μας πορεύονται από κοινού, ο καθέ-
νας στο δικό του μετερίζι, με στόχο το καλό
του τόπου και τη δημιουργία καλύτερων
συνθηκών ζωής για όλους τους συμπολίτες
μας.

Όπως τόνισε και ο Πρόεδρος της Βουλής
σε χαιρετισμό του κάθε Σύνοδος της Βουλής
των Γερόντων δίνει ξανά το βήμα στους με-
γαλύτερους συμπολίτες μας να αναπτύξουν
τον δικό τους προβληματισμό και να αφουγ-
κραστούν τη φωνή των άμεσα επηρεαζόμε-
νων, ώστε να τους διασφαλίζεται ενεργός
ρόλος στις κοινωνικές, οικονομικές και
άλλες εξελίξεις. Κάθε χρόνο πρόσθεσε ο
Γιαννάκης Ομήρου αντλούμε διδάγματα
μέσα από τις προσωπικές σας μαρτυρίες και
τα βιώματά σας και αυτό επιτάσσει στην πο-
λιτεία, στην ευρύτερή της έννοια, το καθή-
κον για συνεχή προσπάθεια και δράση, με
στόχο να διασφαλίζει συνθήκες ικανοποι-
ητικής ποιότητας ζωής και αξιοπρεπούς δια-
βίωσης.

Επισημάνθηκε ότι είναι κοινά αποδεκτό
ότι η οικονομική κρίση δημιούργησε πολλα-
πλά προβλήματα στον τόπο μας και έπληξε
ιδιαίτερα τις ευάλωτες ομάδες του πληθυ-
σμού. Οι συνέπειες του μνημονίου δεν άφη-
σαν κανένα συμπολίτη μας ανεπηρέαστο και
ιδιαίτερα τους ανθρώπους της τρίτης ηλι-
κίας. Σ’ αυτούς τους ανθρώπους η κοινωνία
μας οφείλει την ύπαρξη και τη συνέχειά της
και πρέπει όλοι να σταθούν στο ύψος των
περιστάσεων και να συμβάλουν αποφασι-
στικά, τουλάχιστον για τη βελτίωση των
συνθηκών διαβίωσης και της καθημερινότη-
τας αυτών των ανθρώπων και την ανακού-
φιση από προβλήματα που τους ταλανίζουν
καθημερινά, στο μέτρο του δυνατού. Ακόμα

δε περισσότερο να τους δώσουμε ελπίδα για
ένα καλύτερο αύριο.

Ο Γιαννάκης Ομήρου διαβεβαίωσε ότι η
Βουλή των Αντιπροσώπων αφουγκράζεται
διαχρονικά τα προβλήματα των ηλικιωμένων
μας και δίνει βήμα για διάλογο και υπενθύ-
μισε ότι στις 17 Οκτωβρίου  έλαβε χώρα στη
Βουλή η Δ΄ Ειδική Σύνοδος της Κοινωνίας
των Πολιτών, με θέμα τις κοινωνικο-οικονο-
μικές εξελίξεις στη χώρα μας και ιδιαίτερα
όσον αφορά τις εθελοντικές/μη κυβερνητι-
κές οργανώσεις, ως αποτέλεσμα της οικονο-
μικές κρίσης.

Η 16η Σύνοδος πρόσφερε βήμα για προ-
βληματισμό, ανταλλαγή απόψεων, αλλά και
συνεργασία προς τον σκοπό απάμβλυνσης,
αν δεν καταστεί δυνατή η επίλυση, των προ-
βλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας.
Έγιναν εισηγήσεις για καταγραφή ώστε να
καταγραφούν περαιτέρω εισηγήσεις και να
αναληφθούν από τους αρμοδίους δράσεις
για βελτίωση της ζωής των ανθρώπων της
τρίτης ηλικίας. 

Ο Πρόεδρος της Βουλής υπογράμμισε πα-
ράλληλα ότι και η Βουλή των Αντιπροσώ-
πων είναι έτοιμη να αναλάβει δράσεις, στο
μέτρο που της επιτρέπουν οι υποχρεώσεις
και δεσμεύσεις από το μνημόνιο και οι αρ-
μοδιότητές της, εντός του πλαισίου του συν-
τάγματος, για να συνδράμει και να προωθή-
σει τέτοιες νομοθετικές ρυθμίσεις, ώστε να
απαμβλυνθούν τα προβλήματα των ηλικιω-
μένων μας. Η είσοδος της Βουλής θα είναι
πάντα ανοικτή για τους ηλικιωμένους συμ-
πολίτες μας.

Διαβεβαίωσε επίσης ότι τόσο ο ίδιος προ-
σωπικά όσο και τα υπόλοιπα μέλη της Βου-

λής των Αντιπροσώπων θα είναι αρωγοί στο
έργο και στις διεκδικήσεις των ηλικιωμένων
όπως αυτό γίνεται αδιάλειπτα εδώ και 16
χρόνια, παρά ταύτα πολλά από τα προβλή-
ματα τους, δυστυχώς, δεν επιλύθηκαν
ακόμη.

Στο δικό της χαιρετισμό η Υπουργός Ερ-
γασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων, Ζέτα Αιμιλιανίδου είπε πως λαμβά-
νοντας υπόψη την οικονομική κρίση, το δη-
μογραφικό πρόβλημα όπως εκφράζεται με τη
γήρανση του πληθυσμού και τη μείωση των
γεννήσεων και το γεγονός ότι το ποσοστό
της φτώχειας που απειλεί τον πληθυσμό άνω
των 65 ετών, είναι υψηλότερο από άλλες ευ-
παθείς πληθυσμιακές ομάδες, το Υπουργείο

της έχει προχωρήσει στη συνολική μεταρ-
ρύθμιση της κρατικής πολιτικής Κοινωνικής
Πρόνοιας. 

Πρόσθεσε ότι ένα εξορθολογισμένο και
παραγωγικό σύστημα Κοινωνικής Πρόνοιας
πρέπει να χαρακτηρίζεται από την άμεση και
ουσιαστική στήριξη του πολίτη που πραγμα-
τικά έχει ανάγκη αυτή τη στήριξη για τη δια-
βίωση του, ιδιαίτερα μέσα σε συνθήκες αυ-
ξημένης ανεργίας και στις δύσκολες οικονο-
μικές συνθήκες που βιώνουμε σήμερα και για
τη διαμόρφωση των προνοιών της Μεταρ-
ρύθμισης, ακούστηκαν οι απόψεις Οργανω-
μένων Συνόλων που εκπροσωπούν ηλικιω-
μένους, και αυτές λήφθηκαν πολύ σοβαρά
υπόψη.

Η Υπουργός αναφέρτηκε στην εφαρμογή
της νομοθεσίας για το Ελάχιστο Εγγυημένο
Εισόδημα και είπε ότι έχοντας ως στόχο τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμέ-
νων ατόμων και τη σταδιακή μείωση του
αριθμού ατόμων που διαβιούν κάτω από το
όριο της φτώχειας, οι ηλικιωμένοι, επιπρό-
σθετα των συντάξεων και της οικονομικής
ενίσχυσης, μπορούν να επωφεληθούν σε θέ-
ματα φροντίδας, ενδυνάμωσης των σχέσεών
τους με την οικογένεια και την κοινότητα
τους και συμμετοχή τους σε προγράμματα
που τους βοηθούν στη διατήρηση μιας
καλής ψυχολογικής, σωματικής, νοητικής
και κοινωνικής κατάστασης.

Εν τω μεταξύ μέχρι την πλήρη εφαρμογή
του ΕΕΕ, συνεχίζεται η παροχή Δημοσίου
Βοηθήματος στους δικαιούχους και βοη-
θούνται οικονομικά 3.245 οικογένειες ηλι-
κιωμένων ατόμων με μηνιαία δαπάνη που
ανέρχεται στα €1.089.071,53.

Παράλληλα με την εφαρμογή του ΕΕΕ θα
τεθεί σε ισχύ και το «Σχέδιο Επιδότησης
Υπηρεσιών Φροντίδας», για βελτίωση της
ποιότητας ζωής και προώθηση της κοινωνι-
κής ενσωμάτωσης ατόμων, στα οποία περι-
λαμβάνονται και οι ηλικιωμένοι που είναι δι-
καιούχοι ΕΕΕ, μέσα από την επιδότηση των
διαπιστωμένων αναγκών τους για υπηρεσίες
φροντίδας. 

Οι σημαντικότερες αρχές στις οποίες βα-
σίζεται το σχέδιο είναι η παροχή ποιοτικών,
προσβάσιμων και ευέλικτων υπηρεσιών
φροντίδας, η βελτίωση της ποιότητας ζωής
των επωφελούμενων και η διατήρηση / ενί-
σχυση της αυτονομίας και ανεξαρτησίας
τους. Οι παρεχόμενες Υπηρεσίες Φροντίδας
αφορούν την Κατ΄ Οίκον Φροντίδα, την

Ημερήσια Φροντίδα και την Ιδρυματική
Φροντίδα.

Η ύπαρξη δομών φροντίδας ηλικιωμένων,
οι οποίες θα είναι προσαρμοσμένες στις νέες
και πραγματικές ανάγκες των ατόμων τρίτης
ηλικίας, αποτελεί πρόκληση για το Υπουρ-
γείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων. Είναι για τον λόγο αυτό που οι
Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, του
Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινω-
νικών Ασφαλίσεων, προχώρησαν το 2013
στην ετοιμασία νέου προσχεδίου Νόμου και
Κανονισμών, το οποίο στο παρόν στάδιο
τυγχάνει νομοτεχνικής επεξεργασίας από τη
Νομική Υπηρεσία και το οποίο τροποποιεί
την υφιστάμενη νομοθεσία για τη λειτουρ-
γία και τον έλεγχο των Στεγών Ηλικιωμένων
και Αναπήρων, με στόχο την περαιτέρω ανα-
βάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και
τον καθορισμό των κατώτατων επιπέδων
λειτουργίας. 

Σημαντικό είναι επίσης να αναφερθεί ότι
οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας παρέ-
χουν κρατική ενίσχυση, τεχνική υποστήριξη
και συμβουλευτική καθοδήγηση στις Μη Κυ-
βερνητικές Οργανώσεις και Αρχές Τοπικής
Αυτοδιοίκησης που λειτουργούν προγράμ-
ματα κοινωνικής φροντίδας ατόμων τρίτης
ηλικίας. Παρά την οικονομική κρίση, οι Υπη-
ρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας προχώρησαν
και το 2013 στην παραχώρηση των Κρατι-
κών Χορηγιών με γνώμονα την ανάγκη για
δίκαιη και εξορθολογισμένη κατανομή τους
στο πλαίσιο μετρήσιμων κριτηρίων. Το 2013
δόθηκαν €1.426.000 ευρώ για την επιχορή-
γηση προγραμμάτων.

Διακήρυξε η Υπουργός ότι τα κυριότερα
θέματα που αφορούν τα άτομα της τρίτης
ηλικίας εμπεριέχονται στο Εθνικό Σχέδιο
Δράσης για τους Ηλικιωμένους, το οποίο
αποτελεί δέσμευση του κράτους στον τομέα
της ευημερίας των ηλικιωμένων. 

Σε ό,τι αφορά στο Σχέδιο Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, ανάφερε ότι, σύμφωνα με την
τελευταία αναλογιστική μελέτη, το Ταμείο
Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι βιώσιμο
μέχρι το 2060 χωρίς να χρειάζεται να παρ-
θούν πρόσθετα μέτρα μεταρρύθμισης. Η
αναλογιστική μελέτη έχει αξιολογηθεί και
επικυρωθεί από την ΕΕ. n

Σημ. Τον χαιρετισμό της κας Υπουργού εκφώνησε
ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου κ. Ανδρέας
Ασσιώτης.

Δόθηκαν υποσχέσεις και διαβεβαιώσεις
στη 16η Σύνοδο της Βουλής των Γερόντων
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ΝEΑ ΑπO τηΝ ΕυρωπΑϊΚH EΝωση
Έρευνα / Επιμέλεια:
Κυριάκος  Ανδρέου

Διαφάνεια στις εθνικές νομοθεσίες 
για τη φορολογία

Το σχέδιο ανάπτυξης 300δις 
θα παρουσιαστεί μέσα στον Δεκέμβριο

Η Κομισιόν σκοπεύει να ανακοινώσει το πακέτο επενδύσεων
ύψους 300δις ευρώ μέχρι την επόμενη Σύνοδο Κορυφής του Δε-
κεμβρίου, επεσήμανε στις 12 Νοεμβρίου ο Αντιπρόεδρος του
εκτελεστικού οργάνου της ΕΕ, Φρανς Τίμερμανς.

Το περιεχόμενο του πακέτου επενδύσεων, που φαίνεται να
είναι το κύριο εργαλείο της Κομισιόν για την ενίσχυση της ανά-

πτυξης και μείωσης της ανεργίας, θα έρθει με τη μορφή πρότασης από τον Γάλλο Επίτροπο
Οικονομικών Υποθέσεων Πιερ Μοσκοβισί, ύστερα από διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη.

«Είναι σαφές ότι η Επιτροπή θέλει να είναι έτοιμη με αυτό για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
του Δεκεμβρίου (18-19 Δεκεμβρίου), έτσι θα εργαστούμε προς αυτή την προθεσμία. Αυτό το
θέμα είναι υψηλού βαθμού επαγρύπνησης», τόνισε ο Αντιπρόεδρος Τίμερμανς.

«Αυτό το πακέτο θα δείξει σαφώς ότι αυτή η Επιτροπή θα κάνει ό, τι μπορεί για να συν-
τονιστεί με τα κράτη μέλη και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για να διασφαλιστεί ότι η ευ-
ρωπαϊκή ατζέντα θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη και την απασχόληση για τα επόμενα πέντε
χρόνια», συνέχισε.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνόδου κορυφής του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες (24
Οκτωβρίου), οι ηγέτες της ΕΕ ζήτησαν από την Επιτροπή να καταλήξει σε ένα σχέδιο για τον
καλύτερο συντονισμό των οικονομικών πολιτικών.

«Θέλουμε να υποβληθούν προτάσεις ώστε να συντονίσουμε καλύτερα τις πολιτικές μας
στην ευρωζώνη», είχε τονίσει η Γερμανίδα Καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ.

Όντας η ευρωπαϊκή οικονομία σε αυτή την κατάσταση, και δεδομένης της γερμανικής δι-
στακτικότητας να επενδύσει περισσότερο στην ευρωζώνη, οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν
να εργαστούν για μια καλύτερη δομή διακυβέρνησης, προκειμένου να συντονιστούν οι δρά-
σεις που θα ενισχύσουν την ανάπτυξη στους «28».

Το πακέτο επενδύσεων 300δις ευρώ ήταν μια από τις πρώτες προτάσεις του προγράμμα-
τος εργασίας της ομάδας του Προέδρου της Κομισιόν, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ.

Ο Επίτροπος για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικό-
τητα Γιούρι Κατάινεν δήλωσε ότι το πακέτο ανάπτυξης θα πρέπει να περιλαμβάνει δημό-
σιες και ιδιωτικές συμπράξεις και αυξημένη δανειοδοτική ικανότητα για την Ευρωπαϊκή Τρά-
πεζα Επενδύσεων. n

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν Κλοντ Γιούν-
κερ συμμετείχε στην έκτακτη συζήτηση του ΕΚ για την κατα-
πολέμηση της φοροαποφυγής, με αφορμή την πρόσφατη απο-
κάλυψη κρυφών συμφωνιών που δίνουν προνομιακή φορολο-
γική μεταχείριση σε πολυεθνικές επιχειρήσεις στο
Λουξεμβούργο. 

Ο κ. Γιούνκερ υπογράμμισε ότι οι φορολογικοί κανονισμοί
στο Λουξεμβούργο δεν είναι παράνομοι αν και παραδέχτηκε “ότι πιθανότατα υπήρχαν πε-
ριπτώσεις φοροαποφυγής όπως και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη μέλη. Το συναντάμε αυτό
παντού στην Ευρώπη γιατί δεν υπάρχει εναρμόνιση των φορολογικών νομοθεσιών” εξήγησε
ο ίδιος προσθέτοντας ότι ο Επίτροπος Μοσκοβισί θα καταθέσει πρόταση για μία αυτόματη
ανταλλαγή πληροφοριών σε ό,τι αφορά τους φορολογικούς κανονισμούς.

Ο επικεφαλής του ΕΛΚ Manfred Weber (Γερμανία) δήλωσε σίγουρος ότι ο κ. Γιούνκερ θα
επιλύσει τα προβλήματα που υπάρχουν, ενώ προσέθεσε ότι “δεν απέτυχε η ΕΕ αλλά τα κράτη
μέλη που δεν έκαναν καμία προσπάθεια για εναρμόνιση των φορολογικών τους νομοθε-
σιών”.

Ο επικεφαλής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών Gianni Pittella (Ιταλία) δήλωσε ότι είναι
ντροπή για τους ανθρώπους που πληρώνουν τους φόρους τους να υπάρχουν επιχειρήσεις
που δεν πληρώνουν τους φόρους τους εκεί όπου πραγματοποιούν τα κέρδη τους. “Η φορο-
αποφυγή είναι παγκόσμιο φαινόμενο και η μεγαλύτερη ντροπή είναι ότι δεν είναι καν πα-
ράνομη. Για αυτό το λόγο η νομοθεσία πρέπει να αλλάξει”, δήλωσε ο ίδιος.

Η Kay Swinburne (ΕΣΜ, ΗΒ) ζήτησε περεταίρω δράσεις, ιδιαίτερα για την καταπολέμηση
της φοροαποφυγής και υπογράμμισε ότι χρειάζεται να υπάρξει καταγραφή όλων των εθνι-
κών φορολογικών νομοθεσιών σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Ο επικεφαλής των Φιλελευθέρων Guy Verhofstadt (Βέλγιο) δήλωσε ότι η έρευνα της Επι-
τροπής πρέπει να ολοκληρωθεί πριν το τέλος του έτους και να ασχοληθεί με το γενικό φαι-
νόμενο της φοροαποφυγής. 

Η Gabriele Zimmer (Ευρ.Εν.Αριστ., Γερμανία) ζήτησε από τον Γιουνκερ να εξηγήσει τα
μέτρα που έλαβε ως Πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου και γιατί επέτρεψε στις επιχειρή-
σεις να αποφεύγουν την πληρωμή φόρων στη χώρα του κάτι που μειώνει τα διαθέσιμα κον-
δύλια για την καταπολέμηση της φτώχειας και την δημιουργία θέσεων απασχόλησης.

Ο Philippe Lamberts (Πράσινοι, Βέλγιο) δήλωσε ότι αυτοί που επωφελούνται από το φαι-
νόμενο αυτό είναι οι πολυεθνικές ενώ το θύμα είναι τα ευρωπαϊκά κονδύλια και άρα οι Ευ-
ρωπαίοι πολίτες.

Ο Paul Nuttall (ΕΕΑΔ, ΗΒ) κατηγόρησε τον κ. Γιούνκερ ότι όταν έκανε την εκστρατεία του
για τις Ευρωεκλογές δήλωνε ότι θα υπεραμυνθεί της καταπολέμησης της φοροαποφυγής
από τις πολυεθνικές ενώ στην πραγματικότητα το επέτρεψε στο Λουξεμβούργο. n

Φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Οι φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής δείχνουν ισχνή οικονομική ανάπτυξη για το υπό-
λοιπο του έτους τόσο στην ΕΕ συνολικά όσο και στην Ευρω-
ζώνη.

Η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ αναμένεται να ανέλθει
στο 1,3% στην ΕΕ και στο 0,8% στην Ευρωζώνη για ολόκληρο

το 2014. Ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να αυξηθεί ελαφρά κατά τη διάρκεια του 2015, στο
1,5% και 1,1% αντίστοιχα, χάρη στη βελτίωση της εξωτερικής και της εγχώριας ζήτησης. Το
2016 αναμένεται να επιταχυνθεί ο ρυθμός αύξησης της οικονομικής δραστηριότητας στο
2,0% και 1,7%, αντίστοιχα, χάρη στην ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα (κατόπιν της
συνολικής αξιολόγησης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και της περαιτέρω προόδου
προς την τραπεζική ένωση), και στις πρόσφατες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που έχουν
αρχίσει να αποδίδουν καρπούς.

Ο Γίρκι Κάταϊνεν, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Απασχόληση, την
Ανάπτυξη, τις Επενδύσεις και την Ανταγωνιστικότητα, δήλωσε σχετικά: «Οι συνθήκες στην
οικονομία και την απασχόληση δεν βελτιώνονται αρκετά γρήγορα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
είναι αποφασισμένη να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα και τους πόρους που διαθέτει για να δη-
μιουργήσει περισσότερες θέσεις εργασίας και να ενισχύσει την ανάπτυξη στην Ευρώπη. Θα
προτείνουμε ένα πρόγραμμα επενδύσεων ύψους 300 δισ. ευρώ για να δώσουμε ώθηση και να
στηρίξουμε την οικονομική ανάκαμψη. Η επιτάχυνση του ρυθμού των επενδύσεων είναι ο μο-
χλός για την οικονομική ανάκαμψη.»

Ο Πιερ Μοσκοβισί, επίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Φορολο-
γίας και Τελωνείων, δήλωσε: «Δεν υπάρχει μία μοναδική απλή απάντηση στις προκλήσεις που
αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή οικονομία. Πρέπει να δράσουμε σε τρία μέτωπα: αξιόπιστες δημο-
σιονομικές πολιτικές, φιλόδοξες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και αναγκαίες επενδύσεις, δη-
μόσιες και ιδιωτικές.»

Η οικονομική ανάκαμψη, που άρχισε το δεύτερο τρίμηνο του 2013, παραμένει ασταθής
και η οικονομική δυναμική σε πολλά κράτη μέλη εξακολουθεί να είναι ανεπαρκής. Το επίπεδο
εμπιστοσύνης είναι χαμηλότερο από ό, τι ήταν την άνοιξη, εξαιτίας των αυξημένων γεωπο-
λιτικών κινδύνων και των λιγότερο ευνοϊκών παγκόσμιων οικονομικών προοπτικών. 

Παρά τις ευνοϊκές δημοσιονομικές συνθήκες, η οικονομική ανάκαμψη το 2015 θα είναι
αργή. Αυτό αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι οι συνέπειες της κρίσης, δηλαδή υψηλή ανερ-
γία, υψηλό χρέος και χαμηλό ποσοστό χρησιμοποίησης της παραγωγικής ικανότητας, μπο-
ρούν να εξαλειφθούν μόνο σταδιακά. 

Το 2016 η ανάπτυξη θα ενισχυθεί περαιτέρω χάρη στην αύξηση της εγχώριας και εξωτε-
ρικής ζήτησης και τη συνέχιση μιας ιδιαίτερα χαλαρής νομισματικής πολιτικής συνδυασμέ-
νης με χαμηλό κόστος χρηματοδότησης. n

Ο κίνδυνος εξάπλωση του Έμπολα στην
Ευρώπη είναι μικρός

Την περασμένη βδομάδα πραγματοποιήθηκε συζήτηση για
τον Έμπολα στην επιτροπή Περιβάλλοντος του ΕΚ. Στη συ-
ζήτηση συμμετείχε η περιφερειακή Διευθύντρια του Παγκό-
σμιου Οργανισμού Υγείας, Zsuzsanna Jakab, που επιβεβαίωσε
ότι “ο κίνδυνος για εξάπλωση του Έμπολα στην Ευρώπη είναι
μικρός και οι χώρες είναι καλά προετοιμασμένες”. 

Στη συζήτηση τα μέλη της επιτροπής Περιβάλλοντος του
ΕΚ επέκριναν δριμύτατα την καθυστερημένη αντίδραση των διεθνών οργανισμών όπως ο
ΟΗΕ και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Επιπλέον, τόνισε ο PeterLiese (ΕΛΚ, Γερμανία), δεν μπορούμε να βασιζόμαστε στην πι-
θανότητα δημιουργίας εμβολίου γιατί αυτό μπορεί να πάρει χρόνο, “πρέπει να ενισχύσουμε
τα συστήματα υγείας στη Δυτική Αφρική τώρα”, ενώ ο Matthias Groote (Σοσιαλιστές, Γερ-
μανία), τόνισε ότι η ΕΕ πρέπει να παρέχει καλύτερη ενημέρωση για το ζήτημα.

Ο επικεφαλής της επιτροπής Περιβάλλοντος, Giovanni La Via (ΕΛΚ, Ιταλία), αναφέρ-
θηκε στο ζήτημα του επαναπατρισμού εργαζομένων του τομέα της υγείας που προσβλήθη-
καν από Έμπολα, δηλώνοντας ότι “μπορούμε να κάνουμε περισσότερα σε αυτό τον τομέα”.

Απαντώντας στους φόβους εξάπλωσης του ιού λόγω του επαναπατρισμού ασθενών, ο δι-
ευθυντής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου των Νόσων Marc Sprenger, επε-
σήμανε ότι “οι ασθενείς που έχουν προσβληθεί από Έμπολα μεταφέρονται στην Ευρώπη υπό
ελεγχόμενες συνθήκες”.

Ο Josu Juaristi Abaunz (Ευρωπαϊκή Αριστερά, Ισπανία), είπε ότι “δυστυχώς η κοινή γνώμη
στην Ευρώπη ανησυχεί περισσότερο για τις ελάχιστες περιπτώσεις που εμφανίστηκαν στην
ΕΕ παρά για την ανθρωπιστική καταστροφή στην Αφρική”.

Επίσης, η Zsuzsanna Jakab απαντώντας στα μέλη της επιτροπής Περιβάλλοντος συμφώ-
νησε ότι “ η παροχή σωστής θεραπείας επί τόπου εκεί θα έκανε τα πράγματα πιο εύκολα για
όλους. Αυτό όμως δεν έχει καταστεί δυνατό μέχρι σήμερα”.

Σε συζήτηση που είχε πραγματοποιηθεί νωρίτερα, ο OusmaneSylla, Πρέσβης της Γουινέας
στην ΕΕ και πρόεδρος της επιτροπής των πρέσβεων των χωρών της Αφρικής, της Καραϊβι-
κής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ), δήλωσε ότι “χρειαζόμαστε ένα σχέδιο Μάρσαλ για την μετά-
Έμπολα εποχή για να μπορέσουμε να ξαναχτίσουμε τις οικονομίες μας”. n



τΕτΑΡτη 19 νΟΕμΒΡιΟυ 2014 11

AπΟ την EλλΑδΑ κΑι τΟν υπΟλΟιπΟ KΟσμΟ

Γιούνκερ: Δεν ήμουν ο αρχιτέκτονας του 
φορολογικού μοντέλου του Λουξεμβούργου

Ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ όχι μόνο δεν τήρησε στάση
άμυνας, αλλά πέρασε στην αντεπίθεση και βρήκε πολ-
λούς υποστηρικτές εντός της ΕΕ. Με μια ομιλία του στο
Ευρωκοινοβούλιο και μια συνέντευξη Τύπου που έδωσε
στις Βρυξέλλες ο μακροβιότερος πρωθυπουργός κρά-
τους-μέλους της ΕΕ έστειλε μήνυμα στις ηγεσίες Βερο-
λίνου και Λονδίνου ότι οι εν λόγω πρακτικές ήταν γνω-
στές, αλλά και ότι ανάλογες συμφωνίες με αυτές που είχε

πραγματοποιήσει η χώρα του με πολυεθνικές εταιρείες υπάρχουν σε 22 χώρες της ΕΕ.
«Δεν ήμουν εγώ ο αρχιτέκτονας του φορολογικού μοντέλου του Λουξεμβούργου», ξεκα-

θάρισε ο  πρώην πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου διαχωρίζοντας τη θέση του από τη φο-
ρολογική διοίκηση της πατρίδας του, η οποία δρα «ανεξάρτητα από την κυβέρνηση και αυ-
τόνομα».

Απέρριψε τις φωνές που του ζητούσαν να παραιτηθεί και άφησε, στη συνέχεια, αιχμές εναν-
τίον των επικριτών του, που γνώριζαν τι συνέβαινε όλα τα προηγούμενα χρόνια με τη φορο-
αποφυγή, όχι μόνο στην καρδιά της Ευρώπης, αλλά και σε άλλες χώρες.

Ο Γιούνκερ υπογράμμισε ότι η πρακτική των επονομαζόμενων «tax rulings», που επιτρέπουν
στις επιχειρήσεις να συμφωνούν εκ των προτέρων με τις εκάστοτε εθνικές Αρχές τους όρους
με τους οποίους θα φορολογούνται σε μια χώρα, εφαρμόζονται όχι μόνο στο Λουξεμβούργο
αλλά σε συνολικά 22 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ.  Τόνισε μάλιστα ότι ο ίδιος προωθεί μια
«κοινή ευρωπαϊκή απάντηση» στο πρόβλημα της φοροδιαφυγής: «Από το 1991 και μετά, έχω
εργαστεί με στόχο τη μεγαλύτερη δημοσιονομική εναρμόνιση... Εάν καταλήξουμε σε μια τέ-
τοια συμφωνία, τότε πολλά προβλήματα θα εξαφανιστούν». n

Η G20 συμφώνησε σε πακέτο μέτρων
για  ενίσχυση της παγκόσμιας ανάπτυξης 

Οι είκοσι μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη (G20)
συμφώνησαν στη λήψη ενός πακέτου μέτρων που στόχο
έχει να ενισχύσει την παγκόσμια ανάπτυξη κατά 2,1 πο-
σοστιαίες μονάδες περισσότερο από ότι προβλεπόταν έως
σήμερα μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, όπως αναφέρεται
στο τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου Κορυφής που φιλο-
ξενήθηκε στο Μπρισμπέιν της Αυστραλίας.

Τα μέτρα που υπόσχονται να λάβουν για να δώσουν ώθηση στην οικονομική δραστηριό-
τητά τους αφορούν κυρίως τις επενδύσεις υποδομής και το εμπόριο και εκτιμάται ότι θα αυ-
ξήσουν (το παγκόσμιο ΑΕΠ) κατά περισσότερα από 2 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ και θα
δημιουργήσουν εκατομμύρια θέσεις εργασίας.

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Τόνι Άμποτ επιβεβαίωσε ότι η πρόοδος στην εφαρμογή
των μέτρων θα εξετάζεται από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τον ΟΟΣΑ. 

Ανακοίνωσε, επίσης, ότι συμφωνήθηκε οι υπουργοί Ενέργειας των χωρών της G20 να συ-
ναντηθούν εντός του 2015, για πρώτη φορά, ώστε να συζητήσουν θέματα που άπτονται των
αρμοδιοτήτων τους.

Οι χώρες της G20 συμφώνησαν εξάλλου να συνεργαστούν για να καταπολεμήσουν τη φο-
ροαποφυγή και τη διαφθορά και να ενισχύσουν τους χρηματοοικονομικούς θεσμούς τους
ώστε να αποφευχθεί μια επανάληψη της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης του 2008. 

Στην τελική ανακοίνωση γίνεται επίσης λόγος και για ανάληψη «ισχυρής και αποτελεσμα-
τικής δράσης» για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ένα θέμα που, σύμφωνα με Ευ-
ρωπαίους αξιωματούχους, περιλήφθηκε τελικά μετά από «μάχη χαρακωμάτων» μεταξύ της
οικοδέσποινας Αυστραλίας και άλλων μελών, όπως των ΗΠΑ και της Ευρώπης. n

Ιταλία: Κινητοποιήσεις σε 25 πόλεις
εναντίον της πολιτικής Ρέντσι

Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν  σε 25 μεγάλες πόλεις
της Ιταλίας εναντίον της πολιτικής της κυβέρνησης του
Ματέο Ρέντσι.  Στις κινητοποιήσεις έλαβαν μέρος φοιτη-
τές, εποχικοί εργαζόμενοι και μέλη των «συνδικάτων
βάσης» Usb, Usi και Cobas.

Οι διαδηλώσεις οργανώθηκαν για να αμφισβητηθούν η
μεταρρύθμιση του εργασιακού, το σχέδιο κρατικού προ-
ϋπολογισμού του 2015, αλλά και η πολιτική της κυβέρνη-

σης Ρέντσι στον τομέα της παιδείας.
Η μεγαλύτερη συγκέντρωση οργανώθηκε στο Μιλάνο από το συνδικάτο Fiom, το οποίο

είχε καλέσει  σε γενική απεργία και τους εργάτες μετάλλου στην κεντρική και βόρεια Ιταλία.
Πίσω από πανό με το σύνθημα «εργασία, νομιμότητα, ισότητα, δημοκρατία, γενική απερ-

γία» βρίσκονταν ο γενικός γραμματέας του Fiom Μαουρίτσιο Λαντίνι και η γενική γραμμα-
τέας του Cgil, Σουζάνα Καμούσο, η οποία διαμήνυσε προς την κυβέρνηση πως «η παρτίδα δεν
έχει τελειώσει» και δεν θα σταματήσει τα συνδικάτα η προσφιλής στα ιταλικά πολιτικά δε-
δομένα σύνδεση της έγκρισης μέτρων με παροχή ψήφου εμπιστοσύνης.

Επεισόδια σημειώθηκαν σε αρκετές πόλεις μίας Ιταλίας όπου η κοινωνική ένταση κλιμα-
κώνεται. Στη Ρώμη διαδηλωτές έριξαν αβγά και δακρυγόνα στο κτίριο του υπουργείου Οι-
κονομικών, ενώ ομάδα δέκα εργαζομένων σε ιδιωτική επιχείρηση κατάφερε να ανέβει στο Κο-
λοσσαίο από τις σκαλωσιές για τα έργα αποκατάστασης και να υψώσει πανό με το σύνθημα
«Όχι Jobs Act και ιδιωτικοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών». n

Η Βρετανία απειλεί με έξοδο από την Ε.Ε.
για το ζήτημα της μετανάστευσης

«Πρέπει να προετοιμαζόμαστε για ενδεχόμενη έξοδο από
την Ε.Ε.», σε περίπτωση που δεν λυθεί το ζήτημα της μετανά-
στευσης από άλλες ευρωπαϊκές χώρες στη Βρετανία, προει-
δοποίησε ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Φίλιπ Χάμοντ σε
συνέντευξη που παραχώρησε στην Daily Telegraph.

Όπως γράφει η Deutsche Welle, δηλωμένος ευρωσκεπτικι-
στής ο κ. Χάμοντ ξεπερνά ακόμη και τον προϊστάμενό του

Ντέιβιντ Κάμερον, ο οποίος ζήτησε την επιβολή ποσόστωσης στους οικονομικούς μετανάστες
από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και προειδοποιεί πως η Βρετανία θα πρέπει να αποχωρήσει από
την όποια διαπραγμάτευση με τις Βρυξέλλες αν δεν ικανοποιηθεί το αίτημα της για έλεγχο
των συνόρων.

Ο κ. Χάμοντ προσθέτει, ωστόσο, ότι παρά την δεδηλωμένη άρνηση της Άγκελα Μέρκελ για
οποιαδήποτε αλλαγή στο παρόν σύστημα ελεύθερης διακίνησης εργαζομένων, από τις δικές
τους επαφές με τους Ευρωπαίους ομολόγους του γνωρίζει ότι το πρόβλημα απασχολεί και
άλλες χώρες, ακόμα και την ίδια τη Γερμανία.

«Πέρα από τις δημόσιες δηλώσεις, στα παρασκήνια διεξάγονται συνομιλίες για διορθώσεις
στο παρόν μεταναστευτικό στάτους, δίχως να χρειαστεί ριζική αναθεώρηση των Ευρωπαϊ-
κών Συνθηκών», υποστηρίζει ο Βρετανός ΥΠΕΞ και εκφράζει την αισιοδοξία του πως θα βρε-
θεί τελικά λύση στο πρόβλημα επειδή δεν συμφέρει κανένα η έξοδος της Βρετανίας από την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κ. Χάμοντ τονίζει πάντως ότι τίποτα δεν είναι εγγυημένο γι’ αυτό θα
πρέπει η χώρα του να έχει σχέδιο εξόδου. n

Μελέτη του Κολούμπια διασυνδέει 
την Τουρκία με το Ισλαμικό Κράτος

Για «διασυνδέσεις» της Τουρκίας με το Ισλαμικό Κράτος
(ΙΚ) κάνει λόγο μελέτη του Ινστιτούτου Σπουδών των Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων του Πανεπιστημίου Κολούμπια της
Νέας Υόρκης.

Ο Ντέιβιντ Φίλιπς, διευθυντής του Ινστιτούτου, ο οποίος
έχει υπηρετήσει ως ειδικός σύμβουλος-εμπειρογνώμονας για
θέματα διεθνών σχέσεων στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, παραθέτει

στοιχεία απαντώντας στο ερώτημα «συνεργάζεται η Τουρκία με το Ισλαμικό Κράτος;».
Όπως τονίζει, «οι καταγγελίες κυμαίνονται από τη στρατιωτική συνεργασία και τη μετα-

φορά όπλων, μέχρι την υλικοτεχνική υποστήριξη, την οικονομική βοήθεια, καθώς και την πα-
ροχή ιατρικών υπηρεσιών». Ο κ. Φίλιπς αναφέρει ότι ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν και ο πρω-
θυπουργός Αχμέτ Νταβούτογλου έχουν «αρνηθεί σθεναρά συνενοχή με το ΙΚ».

Στην εκτενή παρουσίαση της μελέτης από μια ομάδα ερευνητών στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και
την Τουρκία και για να εκτιμήσουν την «αξιοπιστία των ισχυρισμών», όπως τονίζεται, ο επι-
κεφαλής του Ινστιτούτου, παραθέτει μια σειρά γεγονότων, μαρτυριών και δημοσιευμάτων,
σύμφωνα με τα οποία, «η Τουρκία παρέχει στρατιωτικό εξοπλισμό, υλικοτεχνική και οικονο-
μική βοήθεια, καθώς και ιατρική φροντίδα στους τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους και
υποστηρίζει οικονομικά το ΙΚ μέσω της αγοράς πετρελαίου». n

Σοβαρό επεισόδιο στη συνάντηση 
Ράμα – Βούτσιτς στο Βελιγράδι

Όπως και στον πολυσυζητημένο ποδοσφαιρικό αγώνα με-
ταξύ των εθνικών ομάδων Σερβίας και Αλβανίας, έτσι και
στην πρώτη, ιστορική κατά τα άλλα, συνάντηση των πρωθυ-
πουργών Έντι Ράμα και Αλεξάνταρ Βούτσιτς, το «πρώτο ημί-
χρονο» έληξε επεισοδιακά. Στο ποδόσφαιρο το ματς διακό-
πηκε λίγο πριν από τη λήξη του ημιχρόνου, με τους ποδο-

σφαιριστές να παίζουν γροθιές για τη σημαία με τον χάρτη της «Μεγάλης Αλβανίας», που
έκανε την εμφάνισή της κρεμασμένη σ’ ένα τηλεκατευθυνόμενο ελικοπτεράκι.

Στην κοινή συνέντευξη, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Αλβανού πρωθυπουργού στο Βε-
λιγράδι, της πρώτης μετά 68 χρόνια, Βούτσιτς και Ράμα έγιναν «μαλλιά κουβάρια» για το
θέμα του Κοσόβου και λίγο έλειψε ο Σέρβος πρωθυπουργός να ζητήσει από τον «προκλη-
τικό» Αλβανό ομόλογό του να τα μαζέψει και να γυρίσει στην πατρίδα του. Κανείς δεν έτρεφε
αυταπάτες ότι οι πάγοι δεκαετιών στις σχέσεις Σέρβων και Αλβανών θα έλιωναν με την αν-
ταλλαγή επισκέψεων των δύο πρωθυπουργών και οι δύο λαοί θα παραμέριζαν ιστορικές δια-
φορές και προκαταλήψεις. Υπήρχαν πάντως ελπίδες ότι οι κ. Ράμα και Βούτσιτς θα άφηναν
στην άκρη ή θα διαχειρίζονταν τις όποιες διαφορές με διπλωματικότερο τρόπο. Δεν το έπρα-
ξαν, παρότι οι πιέσεις των δυτικών και ειδικά της Άνγκελα Μέρκελ να αποφύγουν να ανα-
φερθούν στο θέμα του Κοσόβου, ήταν ισχυρές. n
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ KAI EΠIΣTHMH

Μια μεγάλη αγκαλιά για όλους τους άπορους συ-
νανθρώπους μας, με μεγάλα τραγούδια που έχουν
αφήσει εποχή, προσφέρουν οι κορυφαίοι κύπριοι
καλλιτέχνες ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΡΗΣ, ΜΙ-
ΚΑΕΛΛΑ ΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜ, ΦΛΩΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝ-
ΤΙΝΟΥ και ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ, στις 24 Νοεμ-
βρίου 2014, στο Θέατρο Λατσιών στη Λευκωσία. 

Μια μουσική βραδιά από καρδιάς, μια Συναυλία
Αλληλεγγύης, από αγαπημένους καλλιτέχνες που θα
μας ταξιδέψουν με τις μοναδικές φωνές τους, χαρί-
ζοντας μας όμορφες στιγμές και συμβάλλοντας με
απέραντη αγάπη στη συλλογή τροφίμων και ειδών
πρώτης ανάγκης για άπορες οικογένειες.

Μαζί με τους καλλιτέχνες θα συμβάλουν με αγάπη
στην εκδήλωση, οι μουσικοί, οι τεχνικοί και εθελον-
τές του διοργανωτή οργανισμού και του Αθλητικού
Σωματείου Σταυραετός Αγλαντζιάς.

Η Συναυλία Αλληλεγγύης «Μεγάλη Αγκαλιά…
Μεγάλα Τραγούδια…» τελεί υπό την αιγίδα του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερ-
νητικών Οργανώσεων και στηρίζεται από τον Δήμο Λατσιών. Διοργανώνεται από τον μη
κυβερνητικό οργανισμό Social Policy and Action Organisation, μέσα στα πλαίσια του Κοι-
νωνικού Προγράμματος του ΠΑΚΕΤΑ ΑΓΑΠΗΣ, με στόχο τη στήριξη άπορων οικογενειών
και συνανθρώπων μας με συλλογή και διανομή τροφίμων, είδη ρουχισμού και άλλων ειδών
πρώτης ανάγκης. 

Αντί χρηματικής εισόδου, θα γίνεται συλλογή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης πριν
την έναρξη της Συναυλίας στο χώρο του Θεάτρου Λατσιών. 

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 99306626 και στο e-mail info@socialpoli-
cyaction.org. n

Συναυλία Αλληλεγγύης 
«Μεγάλη Αγκαλιά Μεγάλα Τραγούδια»

Με την ευκαιρία των 50 χρόνων παρουσίας της Ειρη-
νευτικής Δύναμης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών
στην Κύπρο, η φωτογραφική έκθεση «50 χρόνια UNFI-
CYP: Με εκτίμηση» μεταφέρθηκε στο Στρατιωτικό Μου-
σείο στη Στοκχόλμη, όπου τα εγκαίνια τέλεσε η Α.Ε. ο
Πρίγκιπας Καρλ Φίλιπ της Σουηδίας. Η φωτογραφική έκ-
θεση είχε πρωτοπαρουσιαστεί τον περασμένο Μάιο στην
Κύπρο και έκτοτε περιόδευσε σε σειρά πρωτευουσών

χωρών που έχουν συνδράμει στην Ειρηνευτική Δύναμη. Στη Στοκχόλμη θα παραμείνει από
τις 13 μέχρι τις 26 Νοεμβρίου. 

Η Σουηδική συνδρομή στη UNFICYP είναι από τις μεγαλύτερες και πιο μακροχρόνιες σε
ειρηνευτικές αποστολές του ΟΗΕ.

Στα εγκαίνια που τέλεσε η Α.Ε. ο Πρίγκιπας Καρλ Φίλιπ παρέστησαν αξιωματούχοι της
Σουηδικής Κυβέρνησης, Μέλη του Σουηδικού Κοινοβουλίου, αριθμός βετεράνων του στρα-
τού και της αστυνομίας που είχαν υπηρετήσει στην UNFICYP, ξένοι διπλωμάτες και εκπρό-
σωποι της κοινωνίας των πολιτών και η εκδήλωση καλύφθηκε από εγχώρια ΜΜΕ. 

Πριν από τα εγκαίνια έγινε κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο που είναι αφιερωμένο στους
Βετεράνους στο κέντρο της Στοκχόλμης, αποτίοντας φόρο τιμής στους 17 Σουηδούς ειρη-
νευτές που έχασαν τη ζωή τους υπηρετώντας στην Κύπρο. Στεφάνια κατατέθηκαν από την
Α.Ε. Πρίγκιπα Καρλ Φίλιπ υπό την ιδιότητα του Προστάτη των Σουηδών Βετεράνων, από
τον Υφυπουργό Άμυνας της Σουηδίας Jan Salestrand, εκ μέρους της Σουηδικής Κυβέρνη-
σης, και από τον Πρέσβη της Κύπρου στη Στοκχόλμη Ανδρέα Σ. Κακουρή, εκ μέρους της
Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Η συνεισφορά της Σουηδίας στην UNFICYP θεωρείται η μεγαλύτερη και πιο μακροχρό-
νια συμμετοχή στρατιωτικών δυνάμεων της χώρας σε διεθνή ειρηνευτική αποστολή. Η σουη-
δική αποστολή διήρκησε από το 1964 μέχρι το 1993, και κατά τη διάρκεια αυτής της περιό-
δου στην UNFICYP υπηρέτησαν 25.616 στρατιώτες και 2.365 αστυνομικοί, ενώ ήταν η
πρώτη φορά που σε διεθνή αποστολή συμμετείχαν γυναίκες ειρηνευτές από τη Σουηδία. n

Φωτογραφική Έκθεση για την UNFICYP
εγκαινιάστηκε στη Σουηδία

O Αντιρευματικός Σύνδεσμος Κύπρου, φέτος όπως
και κάθε χρόνο, διοργανώνει το Χριστουγεννιάτικο
Απόγευμα του, την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2014, στις
4-7μ.μ. στο Hiltοn Park στη Λευκωσία με στόχο την
ψυχαγωγία και τη στήριξη των μελών του. Τα έσοδα
της εκδήλωσης διατίθενται για την οικονομική στή-
ριξη των  προγραμμάτων του Α.Σ.Κ για στήριξη, εκ-
παίδευση, ενημέρωση και γενικότερα βελτίωση της
ποιότητας της ζωής των Κυπρίων Ρευματοπαθών.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει πλούσιο καλλιτεχνικό
και ψυχαγωγικό πρόγραμμα, τόμπολα και κλήρωση με
πλούσια δώρα, και σημειώνει κάθε χρόνο μεγάλη επι-
τυχία ενώ προσελκύει και αρκετό κόσμο. Θα ήταν ιδι-

αίτερη τιμή να σας έχουμε μαζί μας σε αυτή τη γιορτινή μας εκδήλωση.
Για κρατήσεις παρακαλώ  επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ.  22428285. n

Χριστουγεννιάτικο Απόγευμα 
ΑΣΚ Λευκωσίας

Στο πλαίσιο των Εικαστικών Δράσεων των Καθηγη-
τών Εικαστικών Τεχνών, η Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευ-
σης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού διοργα-
νώνει καλλιτεχνική Δράση με θέμα «Γλυπτική στην
Άμμο».

Η εικαστική δράση θα πραγματοποιηθεί στις 21 Νο-
εμβρίου 2014 από τις 8 π.μ. μέχρι τη 1 μ.μ. στην παραλία
Φοινικούδων για τις Επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας και
Αμμοχώστου και στην παραλία-προέκταση του Μόλου
Λεμεσού, μπροστά από την καφετέρια «Θαλασσάκι» για

τις Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Στην εν λόγω δράση, ομάδα μαθητών από κάθε σχολείο
Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης θα δημιουργήσει εφήμερα έργα γλυπτικής στην άμμο με ελεύ-
θερο θέμα. 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γρα-
φείο Επιθεώρησης Τέχνης - Μέσης Εκπαίδευσης στο τηλέφωνο 22800813. n

Καλλιτεχνική δράση γλυπτικής 
στην άμμο 

Η Παγκόσμια Συνδιά-
σκεψη της UNESCO την Εκ-
παίδευση για την Αειφόρο
Ανάπτυξη που πραγματοποι-
ήθηκε στη Ναγκόγια της Ια-
πωνίας, στις 10-12 Νοεμ-
βρίου, με τη συμμετοχή 125
χωρών, περιλαμβανομένης

και της Κύπρου, ολοκληρώθηκε με την ομόφωνη υιοθέτηση
της διακήρυξης για την ΕΑΑ, η οποία θέτει και επίσημα την
έναρξη του Παγκόσμιου Προγράμματος Δράσης στην Εκ-
παίδευση με επίκεντρο την Αειφόρο Ανάπτυξη και σηματο-
δοτεί τη νέα δεκαετία 2015-2024 με επικέντρωση των προ-
σπαθειών παγκόσμια για την αποτελεσματική εφαρμογή της
Αειφόρου Εκπαίδευσης σε πέντε άξονες προτεραιότητας:

• Την αναθεώρηση και ενίσχυση των πολιτικών σε παγκό-
σμιο και εθνικό επίπεδο για την ΕΑΑ,

• Τη διαμόρφωση των κατάλληλων περιβαλλόντων μάθη-
σης για εφαρμογή της ΕΑΑ,

• Τη ανάπτυξη ικανοτήτων για την ΕΑΑ,
• Την ενδυνάμωση και την κινητοποίηση της νεολαίας

προς την κατεύθυνση της ΕΑΑ,
• Την ενίσχυση και την προώθηση δράσεων σε τοπικό επί-

πεδο.
Στη βάση των πιο πάνω αξόνων, οι εκπρόσωποι των Κυ-

βερνήσεων, των διεθνών οργανισμών, των Μη Κυβερνητι-
κών Οργανώσεων και της Νεολαίας, δεσμεύτηκαν για την
οικοδόμηση, τη διατήρηση και την ενίσχυση του πιο πάνω
Προγράμματος Δράσης. 

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, επαναβεβαιώθηκε ο ρόλος της
UNESCO, ως του καθοδηγητικού-συντονιστικού Οργανι-
σμού παγκόσμια για την επίτευξη των στόχων του νέου προ-
γράμματος δράσης και εκφράσθηκε η δέσμευση του συνό-
λου των χωρών να εμπλακούν ενεργά και να στηρίξουν δυ-

ναμικά και συλλογικά δράσεις και ενέργειες σε τοπικό,
εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, οι οποίες θα συμ-
βάλουν στην επίτευξη των στόχων της νέας δεκαετίας. 

Η Κύπρος είχε σημαντική παρουσία στο σύνολο των ερ-
γασιών της συνδιάσκεψης και προσκλήθηκε και συμμετείχε
σε ειδική συνεδρία για τη Μεσόγειο και την Αειφόρο Ανά-
πτυξη, με ειδική παρουσίαση για το πρόγραμμα στην Κύπρο
και τον ρόλο της στη Μεσογειακή Συνεργασία. Στο πλαίσιο
της ειδικής αυτής συνεδρίας τονίσθηκε ο ρόλος και η σημα-
σία που έχουν να επιτελέσουν όλες οι χώρες της Μεσογείου
στην εφαρμογή της Μεσογειακής Στρατηγικής, η οποία υιο-
θετήθηκε στα πλαίσια της Ελλαδικής Προεδρίας τον Μάιο
του 2014. Η Κύπρος δεσμεύτηκε να εντείνει τις προσπάθειες
της για να εδραιωθεί σε όλα τα επίπεδα της Εκπαίδευσης η
Αειφόρος Ανάπτυξη, όπως επίσης ότι ως καλό παράδειγμα
πρακτικής για τη Μεσόγειο, θα έχει ενεργό και σημαντικό
ρόλο στην υιοθέτηση της Μεσογειακής Στρατηγικής. n

Εφαρμογή προγράμματος Αειφόρου Ανάπτυξης
αποφάσισε η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη για την Εκπαίδευση



ΓΙΑ ΤΟΝ ΕλΕYθΕΡO σΑσ χΡOΝΟ

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

Σταυρόλεξο
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1.  Ήταν κάποτε και η Κύπρος – Τζέφρυ …:
ηθοποιός.
2. Ζαν Μπατίστ …: Γάλλος φυσιοδίφης –
Φελίπε …: Ιταλοβραζιλιάνος οδηγός της
Φόρμουλα 1.
3. Ο κορυφαίος προπονητής που πέρασε
από το ΑΠΟΕΛ – Πουλί που μιμείται στην
ανθρώπινη φωνή.
4. Η ποινή που επιβάλλεται σε εξομολογού-
μενο πιστό – Χοντρή κλωστή.
5. Ξενική διάζευξη – Καταστράφηκαν μαζί
με τα Γόμορα.
6. Σάλτσα αλμυρή ή γλυκιά – Είδος μεσογει-
ακής βλάστησης – Αρχή … ρυτίδας.
7. Γυναικείο όνομα - … Τσέχωφ: Ρώσος συγγραφέας.
8. Στη Νομική είναι όρος που πρέπει να εκπληρωθεί για την πραγματοποίηση δικαιοπραξίας
– Τα σκληρά τμήματα του σώματος.
9. Τίτλος κληρικών (αρχικά) – « … Οδός»: μυθιστόρημα του Γιώργου Θεοτοκά.
10. Κλοντ …: Αμερικανός μαθηματικός, από τους θεμελιωτές της θεωρίας της πληροφορίας
που αφορά κυρίως την κωδικοποίηση και τη στατιστική – Ποντιακός χορός.
11. Το χαϊδευτικό ομάδας Α΄ Κατηγορίας – Γαλλικό … κεφάλι – Ο ανώτατος θεός της κελτι-
κής μυθολογίας.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Κατακόκκινος, πορφυρός – Στον  Όμηρο το πεπρωμένο.
2. Λουτσιάνο …: διάσημος τενόρος – Σύνδεσμος.
3. Γνωστό Σουλτανάτο – « … ντε Μπερζεράκ»: μυθιστόρημα του Εντμόντ Ροοτάν.
4. Διπρόσωπος θεός των αρχαίων Ρωμαίων – Ο πλοίαρχος ενός μυθιστορήματος του Ιουλίου
Βερν.
5. Μέρος της … κριτικής – Δεν έχει μόνιμη κατοικία – Συνεχόμενα στη «ντάμα».
6. Η υγρασία της γης – Δορυφόροι του «Θ».
7. Μεγάλος ηγεμόνας της αρχαίας Ινδίας – Λατίνων «είναι».
8. Μουσική νότα – Μουσικός όρος (ξεν.).
9. … Μίτσελ: Αυστραλή ηθοποιός – … Σίμικ: βραβευμένος ποιητής.
10. Μαρσέλ …: θεατρικός συγγραφέας – Γιόζεφ …: Αυστριακός συγγραφέας – Αρχικά στον
… αόριστο.
11. Δικά σου (αρχ.) – Ένα από τα Υπουργεία μας.
Oι λύσεις στη σελίδα 14
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Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι η εξέλιξη του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Κα-
ταναλωτή (Εν. ΔΤΚ) για τον μήνα Οκτώβριο 2014, έχει ως εξής:

- Ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο 2014 αυξήθηκε με ρυθμό 0,3% ενώ τον Σεπτέμβριο 2014
κυμάνθηκε στο
0%. Τον Οκτώ-
βριο 2013 ο πλη-
θωρισμός είχε μει-
ωθεί με ρυθμό -
0,5%. 

- Η διακύμανση
του Δείκτη κατά
τους τελευταίους
τρεις μήνες όπως
και η ποσοστιαία
μεταβολή σε σύγ-
κριση με τον προ-
ηγούμενο χρόνο
παρουσιάζονται
στον πίνακα.

Στο 0,3% ο ρυθμός πληθωρισμού της Κύπρου
με βάση τον Εν. ΔΤΚ για τον Οκτώβριο 2014

Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία πληρο-
φορούν το κοινό ότι αναμένεται να πα-
ρατηρηθεί καθυστέρηση στην άφιξη

ταχυδρομικών αντικειμένων, τα οποία διακι-
νούνται μέσω Άμστερνταμ προς Κύπρο,
λόγω υπερφορτωμένων πτήσεων. 

Από την πιο πάνω καθυστέρηση αναμένε-
ται να επηρεαστεί η άφιξη ταχυδρομικών αν-
τικειμένων από τις ακόλουθες χώρες: Βέλγιο,
Γερμανία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Χονγκ

Κόνγκ, Κορέα, Κίνα, Σιγκαπούρη, Νότιος
Αφρική και Σρι Λάνκα. 

Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία εκφράζουν τη
λύπη τους για την ταλαιπωρία των πελατών
τους και διαβεβαιώνουν ότι θα καταβληθεί
κάθε δυνατή προσπάθεια για την παράδοση
των καθυστερημένων αντικειμένων στους δι-
καιούχους, αμέσως μετά την άφιξη τους στην
Κύπρο. n

Καθυστέρηση σε άφιξη ταχυδρομείου
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Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ. 13

Το πρωινό είναι το πρώτο γεύμα που
παίρνουμε μετά από πολύωρη νηστεία
(μέχρι και τις 12 ώρες). Για τα άτομα

με σακχαρώδη διαβήτη είναι απαραίτητο κα-
θημερινά, ανεξάρτητα από το είδος της θε-
ραπείας. Το πρωινό είναι εκείνο το γεύμα
που διακόπτει την περίοδο νηστείας ή δια-
φορετικά την περίοδο μη αποδοχής φαγη-
τού. Το πρωινό είναι το γεύμα που προσφέ-
ρει στο σώμα και στον εγκέφαλο  την απα-
ραίτητη ενέργεια και τα θρεπτικά συστατικά
που χρειάζονται, μετά την περίοδο του
ύπνου, κατά τη διάρκεια του οποίου ο οργα-
νισμός συνεχίζει να χρησιμοποιεί τη γλυκόζη
του αίματος ως καύσιμο για τις διαδικασίες
συνεχίζονται και στον ύπνο. Έτσι, είναι το
γεύμα που στόχο έχει να ρυθμίσει καλύτερα
τα επίπεδα της γλυκόζης του αίματος και να
ενεργοποιήσει τις καύσεις του σώματος,
μετά από την πτώση του μεταβολικού ρυθ-
μού κατά της διάρκεια του ύπνου.

Η έλλειψη του πρωινου σε άτομα τύπου 1
Διαβήτη θα οδηγήσει σε υπογλυκαιμικές κρί-
σεις και αδυναμία ρύθμισης του διαβήτη.
Τι γίνεται με το πρόγευμα στην Κύπρο 

Σύμφωνα με την Επιδημιολογική έρευνα
του Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφο-
λόγων Κύπρου (2005-2009) με θέμα «το πο-
σοστό της παχυσαρκίας και υπερβάλλοντος
βάρους στην Κύπρο και διαπίστωση των δια-
τροφικών συνηθειών του Κύπριου πολίτη»
μόνο το 24,2% λαμβάνουν πρωινό, το 11,1%
λαμβάνουν δεκατιανό ενώ το ποσοστό 3,7%
δεν λαμβάνει κανένα από τα δύο (Andreou

et al, 2012). 
Επιπρόσθετα σύμφωνα με την πιλοτική

έρευνα για τις διατροφικές συνήθειες των
παιδιών του Δημοτικού Σχολείου  (2012) από
τον Σύνδεσμο Διαιτολόγων  και Διατροφο-
λόγων Κύπρου έδειξε ότι το 79% των παι-
διών τρώνε πρωινό ενώ το 21% δεν τρώνε.
Το πρόγευμα σε σχέση με τον Διαβήτη

Το πρωινό γεύμα μας προστατεύει από
την αύξηση βάρους και βοηθά στην καλύ-
τερη ρύθμιση του σακχάρου. 

• Η συστηματική λήψη πρωινού φαίνεται
ακόμη και να προστατεύει από τον σακχα-
ρώδη διαβήτη σε κλινικές μελέτες. 

• Το πρωινό γεύμα βελτιώνει και τη νοη-
τική λειτουργία. 

• Για το άτομο με διαβήτη αν δεν φάει
πρωινό, κατά τη διάρκεια της ημέρας θα νιώ-
θει πεινασμένος και αδύναμος. 

• Η παράλειψη τροφής για πολλές ώρες
οδηγεί σε αυξημένη αντίσταση στην ινσου-
λίνη και σε ακόμα υψηλότερο σάκχαρο. 

• Στα άτομα με  διαβήτη που λαμβάνουν
φάρμακα/ινσουλινη για το σάκχαρο, η αποχή
από το πρωινό αυξάνει τον κίνδυνο για υπο-
γλυκαιμία κατά τη διάρκεια της ημέρας που
να την διαδεχτεί υπεργλυκαιμία λόγο της
επακόλουθης υπερκατανάλωσης τροφής. 

• Η ρύθμισή του σακχάρου είναι πολύ πιο
αποτελεσματική όταν οι υδατάνθρακες είναι
κατανεμημένοι σε γεύματα καθ’ όλη τη διάρ-
κεια της ημέρας. 

• Η δραστηριότητα είναι πιο έντονη τις
πρωινές ώρες. Ο οργανισμός χρειάζεται

ενέργεια για να κάψει θερμίδες και την ενέρ-
γεια την παίρνει από το φαγητό. Η υπερβο-
λική τροφή το βράδυ μπορεί να συμβάλει
και  αποθηκεύσει επιπλέον θερμίδες σε
μορφή λίπους.

• Για τα άτομα με διαβήτη, η διατροφή
είναι ύψιστης σημασιας στη σωστή αντιμε-
τώπιση του αυξημένου σακχάρου. Η καθη-
μερινή λήψη πρωινού είναι ιδιαίτερα σημαν-
τική. Τα άτομα με διαβήτη μπορεί να θεω-
ρούν ότι τρώγοντας λιγότερα γεύματα θα
πετύχουν καλύτερη ρύθμιση του σακχάρου
τους. Ακόμα, λανθασμένα πιστεύουν ότι  αν
το σάκχαρό τους είναι υψηλό το πρωί, λόγω
της φυσιολογικής έκκρισης των ορμονών
του στρες που προκαλούν πρωινή υπεργλυ-
καιμία  πως δεν πρέπει να φάνε «τίποτα» για
να μειωθεί  η γλυκόζη ορρού.
Τι είδους πρωινό πρέπει να τρώμε;

Το πρωινό είναι μεν σημαντικό και τονίζε-
ται η προσοχή στην επιλογή του.

Το σωστό πρωινό μπορεί να καθορίσει την
ρύθμιση του σακχάρου την υπόλοιπη ημέρα.
Δεν είναι όλα τα είδη τροφών κατάλληλα για
κατανάλωση το πρωί. Ο συνδυασμός υδα-
τανθράκων χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη με
πολλές φυτικές ίνες (προϊόντα  ολικής άλε-
σης χωρίς ζάχαρη, μήλα, φράουλες) μαζί με
πρωτεΐνη με χαμηλά λιπαρά (γαλακτοκομικά

προϊόντα) είναι ο ιδανικός συνδυασμός. Η
κατανάλωση πρωτεΐνης σε συνδυασμό με
τους σύνθετους υδατάνθρακες το πρωί μει-
ώνει την παραγωγή ορμονών που ελέγχουν
την πείνα και οδηγεί σε λιγότερη πρόσληψη
τροφής. Οι τροφές αυτές διασπώνται αργά,
δεν προκαλούν ιδιαίτερη αύξηση στο σάκ-
χαρο και την ινσουλίνη και προστατεύουν
από υπερφαγια την υπόλοιπη ημέρα. Το αν-
τίθετο θα συμβεί αν καταναλώσει κανείς
πρωινό με υδατάνθρακες με υψηλό γλυκαι-
μικό δείκτη (δημητριακά με ζάχαρη, κέικ,
γλυκά αρτοπαρασκευάσματα, λευκό ψωμί),
που απορροφώνται γρήγορα, προκαλούν
υπεργλυκαιμία, αντιδραστική υπογλυκαιμία
μετά το φαγητό και μπορεί να προκαλέσουν
αίσθημα πείνας και μη ισορροπημένη δια-
τροφή την υπόλοιπη ημέρα.

Παραδειγματικό Πρόγευμα
• Μούσλι ή ολικής άλεσης δημητριακά

όπως σιτάρι, βρώμη, σίκαλη με,
• Φρούτα με, 
• Γάλα, γιαούρτι με περιορισμένα λιπαρά,

ή αυγό, ή τυρί χαμηλό σε λιπαρά (υπάρχουν
και τα παραδοσιακά  με χαμηλά σε λιπαρά
πχ.  χαλούμι και αναρή).

Συζητήστε με τον διαιτολόγο σας ποιο
πρωινό είναι το καταλληλότερο για σας. n

Το πρωϊνό καθοριστικό στο διαβήτη. Οδηγίες Διαιτολόγων.
Δείτε πιο κάτω συνοπτικά τα διατροφικά στοιχειά  για την αντιμετώπιση του διαβήτη: 

Πηγή : ADA (2008) Diabetes Care, vol: 31 (1) 

Μερικές τιμές που πρέπει να θυμόμαστε: 
Διαταραγμένη γλυκόζη πλάσματος νηστείας (IFG):

• Γλυκόζη πλάσματος νηστείας ≥110 & <126mg/dl (≥6,1 & <6,9mmol/l)
Διαταραγμένη ανοχή γλυκόζης (IGT):
• Γλυκόζη πλάσματος 2 ώρες μετά τη χορήγηση 75g γλυκόζης ≥140 & <200mg/dl (≥ 7,8 &  

<11,1mmol/l)

Προσπαθείτε  να έχετε λιγότερο από 3  παράγοντες κινδύνου για καλύτερη αντιμετώπιση
του διαβήτη, μεταβολικού συνδρόμου και καρδιακών προβλημάτων!

Πηγή: (Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults.
JAMA 2001;285:2486-2497) 
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Οι υποχρεώσεις του Εθνικού μας συγκροτήματος
πήραν τέλος για αυτή την χρονιά, αφού ο επόμενος
αγώνας της είναι καθορισμένος στις 28 Μαρτίου του

2015 με αντίπαλο το Βέλγιο εκτός έδρας.
Έτσι τώρα το ενδιαφέρον στρέφεται στην επανέναρξη του

πρωταθλήματος και μάλιστα χωρίς  διακοπή μέχρι τις 21 Δε-
κεμβρίου όταν θα συμπληρωθεί και η 21η αγωνιστική, που
είναι και η τρίτη του Β΄ γύρου. Η απρόσμενη εντός έδρας ισο-
παλία του ΑΠΟΕΛ με την Δόξα και η νίκη του Απόλλωνα επί
της Ομόνοιας ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά της 9ης αγωνι-
στικής, που έδωσαν την ευκαιρία στον Απόλλωνα να μειώσει
την μεταξύ τους διαφορά στους δύο βαθμούς.

Τίτλος όμως για… δύο! Μέχρι την συμπλήρωση και της
9ης αγωνιστικής, δύο είναι οι μνηστήρες που διεκδικούν το

πρωτάθλημα. ΑΠΟΕΛ – Απόλλων
φαίνεται ότι είναι οι ομάδες που θα
παλέψουν μέχρι… το τέλος! Από
κει και κάτω η απόσταση – βαθμο-
λογικά που τους χωρίζει από τις
άλλες ομάδες, είναι ένα βουνό και
δεν φαίνεται προς το παρόν καμιά
ομάδα να μπορεί να το ανεβεί και
να τους πλησιάσει απειλητικά.

Η διαφορά του πρώτου
(ΑΠΟΕΛ) με την 3ην (ΑΕΚ) είναι
οκτώ ολόκληροι βαθμοί και από
τον 4ον (Ερμή) εννέα. Ακόμη από
την ΑΕΛ (5η) είναι δέκα βαθμοί.
Πρώτη φορά συμβαίνει στα τελευ-
ταία δέκα χρόνια, με την συμπλή-
ρωση μόνο εννέα αγωνιστικών να
υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά από
την κορυφή μέχρι και την 5η θέση
του βαθμολογικού πίνακα.

Στα θετικά μέχρι τώρα είναι οι
νεοφώτιστοι, Οθέλλος και Αγία

Νάπα, που με τους βαθμούς που πήραν δίνουν ένα έντονο
ενδιαφέρον για την μάχη του υποβιβασμού, αφού Δόξα και
Εθνικός παρουσιάζονται μέχρι τώρα κατώτεροι αγωνιστικά
και είναι μέσα στο γκρουπ που παλεύουν να ξεφύγουν.
Η συνέχεια

Η 10η αγωνιστική θα είναι σε τέσσερις διαφορετικές ημέ-
ρες, αρχίζοντας την Παρασκευή με το μεγάλο ντέρμπι μεταξύ
του ΑΠΟΕΛ και του Απόλλωνα στο Τσίρειο και συμπληρώ-
νεται τη Δευτέρα με τον αγώνα του Εθνικού και της ΑΕΚ στο
Δασάκι.
ΑΠΟΕΛ

Μπορεί να χάθηκε το βαθμολογικό πλεονέκτημα με την
ισοπαλία κόντρα στην Δόξα με αποτέλεσμα να υπάρχει κίν-
δυνος να χαθεί η 1η θέση αν ηττηθούν, όμως ακόμα και αυτό
δεν δημιουργεί κανένα άγχος. Αντίθετα, όλοι στο στρατό-
πεδο του ΑΠΟΕΛ πιστεύουν αρχικά, ότι έχουν τις δυνατό-
τητες να επαναφέρουν τη διαφορά από την 2η θέση στους 5
βαθμούς, όμως ανεξαρτήτως αποτελέσματος, όλοι εκφράζουν
την άποψη, ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα να κριθεί οτιδήποτε.
Στόχος της ομάδας, είναι να παίζει και πάλι το ποδόσφαιρο
που ξέρει και αν το καταφέρει, τότε θα έχει πολλές πιθανό-
τητες να φύγει από το Τσίρειο με θετικό αποτέλεσμα.

Ένα οδοιπορικό ‘φωτιά’ σε Κύπρο και Ευρώπη περιλαμβά-
νει το πρόγραμμα μέχρι το τέλος του 2014.

Οι ποδοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ θα κληθούν να αντιμετω-
πίσουν τους ακόλουθους 7 αγώνες μέχρι να αποχαιρετήσουν
τη χρονιά. Απόλλων – ΑΠΟΕΛ (21 Νοεμβρίου), ΑΠΟΕΛ –
Μπαρτσελόνα (25 Νοεμβρίου), ΑΠΟΕΛ – Ομόνοια (30 Νο-
εμβρίου), Ανόρθωση – ΑΠΟΕΛ (5 Δεκεμβρίου), Άγιαξ –
ΑΠΟΕΛ (10 Δεκεμβρίου), ΑΠΟΕΛ – ΑΕΚ (15 Δεκεμβρίου)
και Ερμής – ΑΠΟΕΛ (15 Δεκεμβρίου). Το πρώτο παιχνίδι για
το 2015 θα είναι με την Αγία Νάπα στο ΓΣΠ, το Σάββατο 3 Ια-
νουαρίου.
ΑΠΟΛΛΩΝ

Η προετοιμασία του Απόλλωνα για το παιχνίδι με το
ΑΠΟΕΛ συνεχίζεται και θα επιδιώξει να πάρει άλλο ένα
εντός έδρας νικηφόρο αποτέλεσμα. Κάτι τέτοιο θα φέρει την
ομάδα του Ιοάν Αντόνε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας

και αυτή είναι η επιδίωξη όλων στο στρατόπεδο των ‘γαλά-
ζιων’. Ο Απόλλωνας θα έχει και δύο κίνητρα για να φθάσει
στο τρίποντο. Πρώτο, με την νίκη μένει μόνος στην βαθμο-
λογία και δεύτερο θα έχουν απέναντί τους την καλύτερη
άμυνα του πρωταθλήματος, που δέχθηκε μέχρι τώρα μόλις
δύο γκολ. Επόμενος αντίπαλος του Απόλλωνα στο πρωτά-
θλημα είναι η Ανόρθωση στο ‘Αντώνης Παπαδόπουλος’.
ΑΕΚ

Η εδραίωση στην τρίτη θέση της βαθμολογίας είναι ο πρώ-
τιστος στόχος της ΑΕΚ τη δεδομένη στιγμή. Η τελευταία
νίκη επί της Νέας Σαλαμίνας σε συνδυασμό με τα άλλα απο-
τελέσματα έδωσαν την ευκαιρία στην ομάδα της Λάρνακας
να πραγματοποιήσει ένα βαθμολογικό άλμα, που ήταν το κα-
λύτερο που μπορεί να πιάσει η ομάδα. Μέσα από τη πορεία
των εννέα αγωνιστικών, η ομάδα έδειξε πάντως (με τα πάνω
και τα κάτω της) πως τις δυνατότητες για να παραμείνει στην
τρίτη θέση τις έχει.

΄Κλειδί’ στην όλη υπόθεση αναμένεται να αποτελέσουν τα
επόμενα δύο παιχνίδια με Εθνικό εκτός και Δόξα εντός με τα
οποία ολοκληρώνεται ο πρώτος γύρος της ΑΕΛ στη Λεμεσό,
ανέβασε κατακόρυφα το ηθικό των ποδοσφαιριστών, οι
οποίοι δέχθηκαν μεγάλη κριτική στα προηγούμενα παιχνίδια.
Τώρα έχει μοναδικό στόχο το τρίποντο, απέναντι στη Νέα
Σαλαμίνα, που σε ένα τέτοιο αποτέλεσμα θα αυξήσει τη βαθ-
μολογική διαφορά από τον αντίπαλό της και θα γίνει ακόμη
πιο εφικτός ο στόχος της παραμονής στην εξάδα μέχρι το
τέλος του πρωταθλήματος.
ΑΕΛ

Με νέο προπονητή τον Χριστάκη Χριστοφόρου, θα πο-
ρευθεί στο ΓΣΠ η ΑΕΛ για το παιχνίδι με την Ομόνοια και οι
παίκτες της είναι επικεντρωμένοι στο στόχο της νίκης. Με
τον τρόπο αυτό θέλουν να ξεκινήσουν τη δική τους αντεπί-
θεση με στόχο να ανεβάσουν την ομάδα βαθμολογικά και να
προσπαθήσουν να μειώσουν τη διαφορά από τις πρώτες θέ-
σεις της βαθμολογίας.
ΟΜΟΝΟΙΑ

Τα ατυχή αποτελέσματα με την Αγία Νάπα και τον Απόλ-
λωνα σε συνδυασμό με τις κακές εμφανίσεις της ομάδας, προ-
κάλεσαν την αντίδραση του κόσμου της Ομόνοιας. Η ήττα
από την Αγία Νάπα ενόχλησε ιδιαίτερα, αλλά και ο τρόπος
που ήλθε η ήττα από τον Απόλλωνα που αξιοποίησε όσες ευ-
καιρίες δημιούργησε. Ακολουθούν δύο ντέρμπι με την ΑΕΛ
και τον ΑΠΟΕΛ, όμως η νίκη αποτελεί μονόδρομο. Μόνο
έτσι μπορεί να κερδίσει εκ νέου τον κόσμο της και τον σεβα-
σμό της μεγάλης… ομάδας.
ΑΝΟΡΘΩΣΗ

Η Ανόρθωση στρέφει την προσοχή της αποκλειστικά στην
επόμενη αγωνιστική της υποχρέωση. Αυτή που φέρνει με
ομάδα της Αμμοχώστου αντιμέτωπη με τη Δόξα Κατωκοπιάς
στο Μακάρειο Στάδιο. Οι παίκτες θέλουν να επιστρέψουν
στις επιτυχίες, να αφήσουν πίσω τους το μέτριο έως κακό παι-
χνίδι με αντίπαλο τον Εθνικό Άχνας και να πάρουν τους τρεις
βαθμούς που θα τους βοηθήσουν σε όλους τους τομείς.
Ν. ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Στα τελευταία τρία παιχνίδια, η Νέα Σαλαμίνα μπορεί να
μην πήρε βαθμό, ωστόσο το ποδόσφαιρο που παρουσίασε η
ομάδα απέναντι σε δυνατούς αντιπάλους άφησε υποσχέσεις
ενόψει της συνέχειας. Ζητούμενο πλέον για τους ‘ερυθρό-
λευκους’ είναι να συνεχίσουν χωρίς απώλειες μέχρι το τέλος
του πρώτου γύρου και για το λόγο αυτό η αναμέτρηση με τον
Ερμή αποκτά ξεχωριστή σημασία.

ΕΘΝΙΚΟΣ
Δεν ικανοποιεί η βαθμολογική θέση τον Εθνικό Άχνας

αφού βρίσκεται στην 9η θέση και η νίκη επί της ΑΕΚ στο Δα-
σάκι είναι μονόδρομος. Η λευκή ισοπαλία που έφερε εκτός
έδρας με την Ανόρθωση έδωσε νέα πνοή στην ομάδα και όλοι
τώρα παρουσιάζονται αισιόδοξοι για βαθμολογική άνοδο.
ΔΟΞΑ

Επιστροφή του ηγέτη της. Ο Ρικάρδο Φερνάντες επιστρέ-
φει στην αγωνιστική δράση μετά από έναν και πλέον μήνα.
Με την ομάδα να ανεβαίνει όλο και περισσότερο, ιδιαίτερα
μετά το ‘Χ’ με το ΑΠΟΕΛ, ο Φερνάντες καλείται να βοηθή-
σει και τους συμπαίκτες του με τα ασίστ του για να έρθουν
περισσότερες νίκες, κάνοντας αρχής με τον εντός έδρας
αγώνα με την Ανόρθωση.
ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ

Ο Γιώργος Κοσμάς μελέτησε τον Οθέλλο και ετοίμασε τα
πλάνα του για να ‘κτυπήσει’ η ομάδα του και αυτό το παι-
χνίδι. Ο κύπριος τεχνικός είναι αήττητος στο πάγκο της Αγίας
Νάπας μετρώντας δύο ισοπαλίες με τον Ερμή, την ΑΕΛ και
μία νίκη επί της Ομόνοιας στο ΓΣΠ.
ΟΘΕΛΛΟΣ

Η νίκη για τον Οθέλλο Αθηένου είναι μονόδρομος αν θέλει
να αισιοδοξεί για παραμονή στην Α΄ Κατηγορία. Θα φιλοξε-
νήσει την Αγία Νάπα στο ‘Αντώνης Παπαδόπουλος’. Άλλο
αποτέλεσμα από το τρίποντο θα τον αφήσει για ακόμη μιαν
αγωνιστική στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα.
Μικρές Κατηγορίες

Η ομάδα της Ερήμης επικράτησε της Παρεκκλησιάς εκτός
έδρας με 2-1, στην μοναδική νίκη από τους αγώνες που εί-
χαμε στη λήψη για την 8η αγωνιστική.

Η Πάφος έφερε ισοπαλία 1-1 με την ΕΝΑΔ, η Ομόνοια
Αραδίππου και η Αναγέννησης Δερύνειας έμειναν στη λευκή
ισοπαλία (0-0) και η Ελπίδα με τον Διγενή Ορόκλινης έμειναν
στο 1-1.
Γ΄ Κατηγορία

Από επιτυχία σε επιτυχία βαδίζει το τελευταίο διάστημα ο
ΑΣΙΛ και συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα του πρωταθλήμα-
τος. Θύμα αυτή τη φορά ο Εθνικός Λατσιών, τον οποίο κέρ-
δισε εκτός έδρας με 1-0. Στην 2η θέση είναι ο ΕΝΥ Διγενής
Ύψωνας που νίκησε την ΠΑΕΕΚ με 2-1.
Κύπρος – Ανδόρα 5-0

Απολύτως επιτυχη-
μένη ήταν η αποστολή
της Εθνικής μας στο
ΓΣΠ, με αντίπαλο την
Ανδόρα. Τα προγνω-
στικά επιβεβαιώθηκαν
και το δεύτερο τρίποντο
στον 2ο προκριματικό
όμιλο του Γιούρο 2016
ήρθε με ευκολία. Η Κύ-
προς ισοφάρισε την πιο
μεγάλη νίκη στην ιστο-
ρία της, που πέτυχε απέ-
ναντι στην ίδια αντί-
παλο με 5-0 στις
15/11/2000, ενώ έσπασε
το αρνητικό σερί των 8
αγώνων δίχως επιτυχία
στην έδρα της.

Η μεγάλη αυτή νίκη
έρχεται μετά από δύο
συνεχείς ήττες και μας
φέρνει στους έξι βαθ-
μούς (3η θέση), ενώ αρ-
κετά σημαντική είναι και
η έκταση της, αφού δείχνει πως η ομάδα του Πάμπου Χρι-
στοδούλου επιβλήθηκε του αντιπάλου της, έστω και αν αυτός
ήταν πολύ κατώτερος σε επίπεδο.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είχε ως καλύτερο
παίκτη το Γιώργο Εφραίμ, ο οποίος σημείωσε χατ-τρικ και
έγραψε ιστορία. Το δρόμο προς την επιτυχία άνοιξε ο Μερ-
κής, ενώ το θρίαμβο ολοκλήρωσε με εύστοχη εκτέλεση πέ-
ναλτι ο Χριστοφή. n

Μονομαχία στην κορυφή: Οι μνηστήρες κονταροκτυπιούνται…
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Tι είπαν... Tι έγραψαν
Η Κύπρος γυρίζει σελίδα και η οικονομία
του τόπου βρίσκεται σε πορεία  πλήρους
ανάκαμψης.
Νίκος Αναστασιάδης,
Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Μία πιθανή έξοδος της Βρετανίας από την
ΕΕ θα συνιστούσε «καταστροφή» τόσο για
την ίδια όσο και για το μπλοκ των 28.
Ματέο Ρέντσι,
Πρωθυπουργός της Ιταλίας.

Η Ρωσική επιθετικότητα απέναντι στην  Ου-

κρανία είναι απειλή για τον κόσμο.

Μπαράκ Ομπάμα,

Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Στην Κριμαία οι ρώσοι στρατιώτες «μπλό-
καραν» τους ουκρανούς στρατιώτες ώστε να
αποφευχθεί αιματοχυσία.
Βλαντιμίρ Πούτιν,
Πρόεδρος της Ρωσίας.

Η ΕΕ εξετάζει το ενδεχόμενο να επεκτείνει
τις οικονομικές κυρώσεις που έχει επιβάλει
σε Ρώσους αξιωματούχους λόγω της  κρίσης
στην Ουκρανία.
Άνγκελα Μέρκελ,
Καγκελάριος της Γερμανίας.

Η Ελλάδα είναι σε ετοιμότητα για να απο-
τρέψει το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου με
την Τουρκία.
Ευάγγελος Βενιζέλος
ΥΠΕΞ της Ελλάδας.

Το ανεξάρτητο Κόσοβο αποτελεί μία αναμ-
φισβήτητη πραγματικότητα, η οποία πρέπει
να γίνει σεβαστή.
Έντι Ράμα,
Πρωθυπουργός της Αλβανίας. 

Σύμφωνα με το Σύνταγμα μας, το Κόσοβο
ανήκει στη Σερβία και είμαι υποχρεωμένος
να μην αφήνω κανένα να ταπεινώνει τη Σερ-
βία. 
Αλεξάνταρ Βούτσιτς,
Πρωθυπουργός της Σερβίας.

μοιράζει εκατομμύρια
βοηθά τον τόπο μας

Tο Kρατικό Λαχείο

Αποτελέσματα κλήρωσης στη σελ. 13

Αποτελεί χρέος της
Πολιτείας και της
κοινωνίας ευρύτερα,

να μην ξεχνούμε και να τι-
μούμε τους ανθρώπους που
θυσίασαν τη ζωή τους στους
αγώνες για ελευθερία και
δημοκρατία, διακήρυξε ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Νίκος Αναστασιάδης σε χαι-
ρετισμό του στην τελετή για
την Ημέρα Ανάμνησης των
θυμάτων των παγκοσμίων
πολέμων, που έγινε στο μνη-
μείο μπροστά από το κτίριο
της ΠΑΣΥΔΥ.

Κλείνουμε ευλαβικά το
γόνυ μπροστά σε αυτούς
που δεν λογάριασαν τη ζωή
τους και θυσιάστηκαν για να
ζούμε εμείς σήμερα ελεύθε-
ροι και αξιοπρεπείς, τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και
πρόσθεσε:

«Τιμούμε τα εκατομμύρια των ανθρώπων που αγωνίστη-
καν και βίωσαν τη θηριωδία των δύο παγκοσμίων πολέμων.
Όσα χρόνια και αν περάσουν, η νίκη κατά του ολοκληρωτι-
σμού και του φασισμού θα αποτελεί πάντα ένα από τα με-
γαλύτερα συλλογικά επιτεύγματα της ανθρωπότητας.»

Στην τελετή παρέστησαν εκπρόσωποι διπλωματικών απο-
στολών, μέλη του Συνδέσμου Βετεράνων και άλλοι προσκε-
κλημένοι.

Είναι επιβεβλημένη η υποχρέωση και μεγάλη η σημασία
που πρέπει να δίδουμε σε κάθε προσπάθεια να κρατηθούν
ζωντανά στη μνήμη των λαών τα δεινά που επέφερε η άνο-
δος του ολοκληρωτισμού και του φασισμού, ως ελάχιστος
φόρος τιμής και εκτίμησης προς εκείνους που έδωσαν τη ζωή
τους για τα μεγάλα ιδανικά της ειρήνης, της ελευθερίας και
της δημοκρατίας, ανάφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο
χαιρετισμό του, που διάβασε ο Υπουργός Άμυνας που εκ-
προσώπησε τον Πρόεδρο στην Τελετή. Πρόσθεσε πως επι-
βάλλεται να κρατηθεί ζωντανή η ανάμνηση των εκατομμυ-
ρίων θυμάτων που χάθηκαν άδικα στα πλαίσια ενός παρά-
λογου ανταγωνισμού για επιρροή, οικονομική ισχύ και

επεκτατισμό, αλλά και της μισαλλοδοξίας. 
Για να θυμόμαστε τον όλεθρο που γνώρισε η ανθρωπό-

τητα και να προσπαθούμε να αποτρέψουμε στο μέλλον συμ-
περιφορές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην κατα-
στροφή. 

Ιδιαίτερα, σήμερα, που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε
βίαιες περιφερειακές συγκρούσεις και ακραία θρησκευτικά,
ρατσιστικά και εθνικιστικά κινήματα, που όχι απλώς κατα-
φεύγουν στη χρήση των όπλων, αλλά επιδίδονται σε φρικα-
λεότητες και βαρβαρότητες. 

Η Ημέρα Ανάμνησης μπορεί και πρέπει να αποτελεί
ισχυρή υπόμνηση σε ολόκληρη την ανθρωπότητα, ώστε να
μην επιτραπεί στον εφιάλτη του πολέμου να ζωντανέψει
ξανά. Για να μην βρεθούμε μπροστά σε νέες εκατόμβες θυ-
μάτων.

Ιδιαίτερα ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος έγινε έντονα αισθη-
τός και στην Κύπρο, όταν το νησί συμπαρατάχθηκε σύσσωμο
ενάντια στον φασισμό και στον ναζισμό. Το τίμημα αυτής
της συμμετοχής για ένα μικρό σε μέγεθος λαό, αλλά μεγάλο
στην ψυχή, ήταν βαρύ. 

Από μία εθελοντική δύναμη Κυπρίων που ανήλθε σχεδόν
στους 20.000 άνδρες και γυναίκες και επιπλέον 10.000 Κυ-
πρίων που ζούσαν στο εξωτερικό και είχαν καταταγεί στις
ένοπλες δυνάμεις των χωρών στις οποίες ζούσαν, πέραν των
2.500 αιχμαλωτίστηκαν, εκατοντάδες ήταν οι τραυματίες και
περισσότεροι από 600 οι νεκροί που έχουν ταφεί σε 56 κοι-
μητήρια 17 χωρών.

Χαιρέτησε ο ΠτΔ την παρουσία στην τελετή των Κυπρίων
βετεράνων του Πολέμου, και να τονίσω πως είμαστε ιδιαί-
τερα υπερήφανοι για την προσφορά και τους αγώνες τους. 

Η Κύπρος, πρόσθεσε συγκριτικά, είναι η πρώτη χώρα στο
κόσμο σ΄ ό,τι αφορά την εθελοντική συμμετοχή. Συνειδητο-
ποιούμε το βάρος αυτής της κληρονομιάς και την υποχρέ-
ωση να φανούμε αντάξιοί της. 

Στο πρόσωπο των βετεράνων μας, τιμούμε τα ιδανικά της
ειρήνης, της δικαιοσύνης και της δημοκρατίας, και αντλούμε
πίστη και δύναμη. 

Εκφράζουμε την πεποίθηση ότι τα πανανθρώπινα αυτά
ιδανικά, θα υπερισχύσουν στο τέλος και καλύτερες μέρες θα
ανατείλουν για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ιδιαίτερα για
τη δική μας μικρή πατρίδα που εξακολουθεί να βιώνει τις συ-
νέπειες της καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της
ελευθερίας, των αρχών του διεθνούς δικαίου.

Είναι υποχρέωση μας να μεταφέρουμε στους νέους μας τις
αξίες της Ειρήνης, της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας, οι
οποίες κατακτήθηκαν με σκληρούς αγώνες και πολλές θυ-
σίες. 

Είναι υποχρέωση μας να γαλουχήσουμε τις νέες γενιές με
τα ιδανικά αυτά, ώστε να μην ζήσουν ξανά τη φρίκη και τα
συνεπακόλουθα του πολέμου. n

Ημέρα Ανάμνησης των θυμάτων 
των παγκοσμίων πολέμων


