
ΗΚοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προ-
ϋπολογισμού σε έκτακτη συνεδρία της, που πραγμα-
τοποιήθηκε χθες, εξέτασε τα τέσσερα νομοσχέδια

που σχετίζονται με την Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπη-
ρεσίας καθώς και Προσχέδιο Κανονισμών με τίτλο «Οι περί
Δημόσιας Υπηρεσίας (Αξιολόγησης Υπαλλήλων) Κανονισμοί
του 2015».  Επίσης εξέτασε και το Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο
περί Απόσπασης Υπαλλήλων της Δημόσιας Υπηρεσίας και
των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου Νόμος του 2015», που
σχετίζεται με την κινητικότητα υπαλλήλων μεταξύ της δη-
μόσιας υπηρεσίας και των οργανισμών δημοσίου δικαίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη χθεσινή συνεδρία, μεταξύ
άλλων, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Υφυπουργός παρά τω
Προέδρω, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας,
ο Διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προ-
σωπικού και εκπρόσωπος του Γενικού Εισαγγελέα της Δη-
μοκρατίας.  Από πλευράς ΠΑΣΥΔΥ παρέστησαν ο Γ.Γ.
Γλαύκος Χατζηπέτρου και τα μόνιμα στελέχη Ανδρέας Λου-
κάς και Χαράλαμπος Σάββα.

Σε  πρόσφατο άρθρο μας κάτω από τον τίτλο «Τα νομο-
σχέδια για τη δημόσια διοίκηση» έγινε εκτενής αναφορά
τόσο στα Νομοσχέδια όσο και στο Προσχέδιο Κανονισμών
για την αξιολόγηση.  Υπενθυμίζουμε ότι:

1. Το πρώτο Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Δημόσιας Υπη-
ρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015» επιφέρει τροπο-
ποιήσεις στο βασικό Νόμο με σκοπό την ανάθεση στην ΕΔΥ
της αρμοδιότητας της παρακολούθησης της ορθής εφαρμο-

γής του συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης των δημό-
σιων υπαλλήλων και την εισαγωγή μιας νέας κατηγορίας θέ-
σεων. 

2. Το δεύτερο Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Αξιολόγησης
Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και
Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία
Νόμος του 2015» εισάγει νέες διατάξεις για την αξιολόγηση
και επιλογή υποψηφίων από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρε-
σίας (ΕΔΥ) σε ανελικτικές θέσεις στη δημόσια υπηρεσία, οι
οποίες βασίζονται σε σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία και
με τις οποίες καθορί-
ζονται συγκεκριμένα
κριτήρια αξιολόγησης
των υποψηφίων και βα-
ρύτητα για κάθε ένα
από αυτά. 

3. Το τρίτο  Νομοσχέ-
διο με τίτλο «Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό
στη Δημόσια Υπηρεσία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015»
προνοεί ότι για την πλήρωση θέσεων εισδοχής των οποίων
η αρχική Κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α7 και για τις
οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν απολυτήριο σχολής
μέσης παιδείας ή δίπλωμα τριετούς μεταλυκειακού κύκλου
σπουδών, δεν θα διεξάγεται προφορική εξέταση από την
ΕΔΥ, εκτός μόνον κατ΄ εξαίρεση και νοουμένου ότι συντρέ-
χουν ειδικοί λόγοι, οι οποίοι πρέπει να δικαιολογούνται
επαρκώς από την ΕΔΥ. 

4. Για το θέμα της αξιολόγησης ετοιμάστηκε Προσχέδιο
Κανονισμών με τίτλο: «Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Αξιο-
λόγηση Υπαλλήλων) Κανονισμοί του 2015». Με το προ-
ωθούμενο προσχέδιο Κανονισμών εισάγεται νέο σύστημα
αξιολόγησης της απόδοσης των δημοσίων υπαλλήλων το
οποίο συνδέεται με την υπηρεσιακή ανέλιξη των υπαλλήλων
σε θέσεις προαγωγής και διατμηματικής προαγωγής (δηλ.
μέχρι την Κλ. Α13(ιι)) και που επίσης στοχεύει στην ανά-
πτυξη και βελτίωση της απόδοσης όλων των υπαλλήλων
όλων των βαθμίδων.

5. Το τέταρτο Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Κρατικού Μι-
σθολογίου (Προσαυξήσεις, Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή και
Γενικές Αυξήσεις Μισθών και Συντάξεων των Αξιωματούχων
και των Εργοδοτουμένων της Κρατικής Υπηρεσίας) Νόμος
του 2015» προωθεί την εισαγωγή ενός μηχανισμού που να
διασφαλίζει ότι η παραχώρηση προσαυξήσεων ή/και γενικών
αυξήσεων ή/και τιμαριθμικών αυξήσεων λαμβάνει υπόψη τα
οικονομικά δεδομένα, όπως αυτά εκφράζονται από τη μετα-
βολή του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ). 

Στις τοποθετήσεις μας στη συνεδρία της Κοινοβουλευτι-
κής Επιτροπής επισημάναμε τα ακόλουθα:

(α) Σε σχέση με το προαναφερόμενο Προσχέδιο Κανονι-
σμών, η ισχύς των οποίων αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2016,
σημειώσαμε κατ’ αρχήν ότι η ΠΑΣΥΔΥ συμφώνησε στην ει-
σαγωγή νέου Συστήματος Αξιολόγησης και μάλιστα με πο-
σόστωση, ζήτημα για το οποίο αρχικά είχαμε εγείρει θέμα

νομιμότητας. Επίσης τονίσαμε ότι η διοίκηση θα έπρεπε τόσα
χρόνια να είχε βρει τους τρόπους ώστε να περιορισθεί το
φαινόμενο των ισοπεδωτικών αξιολογήσεων που στο τέλος
της ημέρας αδικούν τους καλούς υπαλλήλους.

Πέραν τούτου εκφράσαμε την άποψη ότι οι λόγοι της απο-
τυχίας του σημερινού συστήματος θα πρέπει μάλλον να απο-
δοθούν στην επικρατούσα κουλτούρα  και στις διαπροσωπι-
κές σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των προϊσταμένων
και των υπάλληλων τους. Τονίσαμε περαιτέρω ότι η αλλαγή
κουλτούρας απαιτεί χρόνο και συστηματική προσπάθεια επι-

μόρφωσης όλων των
υπάλληλων, τόσο εκεί-
νων που θα αξιολο-
γούν όσο και αυτών
που θα αξιολογούνται
για  να αντιληφθούν
όλοι τη σημασία της

αντικειμενικής και δίκαιης αξιολόγησης. 
Επισημάναμε επίσης ότι αυτή τη στιγμή και μέχρι την

εφαρμογή του νέου συστήματος έχουμε στη διάθεση μας λι-
γότερο από ένα με ενάμιση μήνα. Το χρονικό αυτό διάστημα
δεν είναι καθόλου αρκετό για να γίνει  η απαραίτητη προερ-
γασία και ως εκ τούτου εισηγηθήκαμε όπως για το 2016 το
νέο σύστημα να εφαρμοσθεί πιλοτικά σε όλη τη δημόσια
υπηρεσία παράλληλα με το υφιστάμενο ώστε να μην υπάρ-
ξει οποιοδήποτε κενό. Η πιλοτική εφαρμογή θα δώσει την
ευκαιρία στους εμπλεκόμενους να διορθώσουν τυχόν αδυ-
ναμίες που θα παρατηρηθούν.

(β) Όσον αφορά το τέταρτο Νομοσχέδιο εκφράσαμε τη
διαφωνία μας γιατί θεωρούμε ότι οι πρόνοιες του προ-
σκρούουν στο Σύνταγμα, στην αρχή της αναλογικότητας και
στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.  Εξάλ-
λου για παρόμοιες διατάξεις που περιέχονται στους περί Πα-
ραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων
στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Εργοδοτουμένων και
στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας
και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμους  του 2011 έως
2012 (Ν. 192(Ι)/2011 και Ν. 185(Ι)/2012) με οδηγίες της Ορ-
γάνωσης έχουν καταχωριστεί προσφυγές στο Ανώτατο Δι-
καστήριο. n
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Πιλοτική εφαρμογή αξιολόγησης
παράλληλα με το υφιστάμενο σύστημα
για διόρθωση τυχόν λαθών και παραλείψεων

ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ

Αγαπάς την Κύπρο;

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

Στη Βουλή η συμφωνία Κυβέρνησης – ΠΑΣΥΔΥ

Άρθρο του Μιχάλη Ιγνατίου στο «ΕΘΝΟΣ»
για την υποκρισία των δανειστών στην
αναζήτηση του κέρδους που με ψέμα και
μίσος το αναζητούν και με αναλγησία προ-
ωθούν μέτρα κατά της Ελλάδας. σελ. 3

Υποκριτές και τιμωροί

Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με
θέμα «Ιστορία και Λογοτεχνία του
Απελευθερωτικού Αγώνα 1955 - 1959
διοργανώνεται μεθαύριο Παρασκευή
στην Καστελιώτισσα στη Λευκωσία.
σελ. 12

Ιστορία και λογοτεχνία του Αγώνα

Μετά το παγκόσμιο σοκ που
προκάλεσαν οι πολύνεκρες επι-
θέσεις στο Παρίσι, ο θυμός και η
επιθυμία για ενότητα, αλλά και
για αντίσταση, βρίσκεται στο
επίκεντρο του τύπου. σελ. 11

Σε ενότητα και αντίσταση
οδηγεί το σοκ των επιθέσεων



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 
Φαξ 22668639.
e-mail: pasydy@spidernet.com.cy
pasydy@cytanet.com.cy 

ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΠΑΣΥΔΥ) 

Πωλείται γη
Πωλείται τεμάχιο στην οικιστική περιοχή
κοντά στο Carrefour Κοκκινοτριμιθιάς,

με δρόμο άσφαλτο, νερό και ρεύμα.
Για πληροφορίες αποταθείται 

στο 99 95 59 56.
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Στην Επίσημη Εφημερίδα της 13ης Νο-
εμβρίου προκηρύχθηκαν για πλήρωση
δύο κενές θέσεις Επάρχου, στο Υπουρ-

γείο Εσωτερικών.
Η δημοσίευση των θέσεων γίνεται ύστερα

από την απόφαση του Υπουργικού Συμβου-
λίου και τη μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση
της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομι-
κών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή τους
από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης
Πλήρωσης Κενών Θέσεων στον Δημόσιο και
στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Δια-
τάξεις) Νόμων του 2013-2014.

Αιτήσεις να παραδοθούν στο Γραφείο της
ΕΔΥ ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου
με συστημένη επιστολή στον Πρόεδρο της
ΕΔΥ ή με φαξ (αρ. 22670101), όχι αργότερα

από τις 7.12.2015.
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. 

Λεπτομέρειες για τα απαιτούμενα προ-
σόντα και τα καθήκοντα και ευθύνες της
θέσης περιέχονται στην γνωστοποίηση στην
Επίσημη Εφημερίδα. n

Κενές θέσεις Επάρχου

Ο Αντρέας Μιχαηλίδης, Κτηνιατρικός Λει-
τουργός Α΄, σε υπεράριθμη βάση, αφυπηρέ-
τησε από την 1η Νοεμβρίου 2015.

Ο Κυριάκος Δ. Στεφάνου, Λειτουργός Εμ-
πορίου και Βιομηχανίας Α', αφυπηρέτησε
από την 1η Νοεμβρίου 2015.

Ο Ιωάννης Χατζηιωσήφ, Κτηματολογικός
Λειτουργός, 1ης Τάξης (Χωρομετρίας), αφυ-
πηρέτησε από την 1η Νοεμβρίου 2015.

Η Ιουλία Γ. Χατζηλουκά, Ανώτερος Γραμ-
ματειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από
την 1η Νοεμβρίου 2015.

Ο Αντωνάκης Ανδρέου, Βοηθός Γραφείου
Α', αφυπηρέτησε από την 1η Νοεμβρίου
2015.

Ο Νίκος Σερδάρης, Βοηθός Γραφείου Α',
αφυπηρέτησε από τις 2 Νοεμβρίου 2015.

Ο Λούκας Αντωνίου, Τεχνικός, Τμήμα Δη-

μοσίων Έργων, αφυπηρέτησε από τις 31
Οκτωβρίου 2015.

Η Σοφία Κουλουτέρη, Νοσοκόμος, Γενι-
κός Νοσηλευτικός Κλάδος, αφυπηρέτησε
από την 1η Νοεμβρίου 2015.

Η Γιώτα Αντωνίου-Σιαλάκη, Ιατρικός Λει-
τουργός, 1ης Τάξης (Γενικής Ιατρικής), αφυ-
πηρέτησε από τις 31 Οκτωβρίου 2015.

Η Ελένη Ιωάννου-Κακούρη, Πρώτος Χη-
μικός, Γενικό Χημείο του Κράτους, αφυπη-
ρέτησε από την 1η Νοεμβρίου 2015.

Ο Παναγιώτης Α. Ανδρέου, Επιθεωρητής,
Φυλακές, αφυπηρέτησε από τις 27 Οκτω-
βρίου 2015.

Ο Γεώργιος Σαββίδης, Επιθεωρητής 
Εναέριας Κυκλοφορίας, Τμήμα Πολιτικής
Αεροπορίας, αφυπηρέτησε από τις 8 Ιουλίου
2015. n

Αφυπηρετήσεις 

Το Τμήμα Φορολογίας υπενθυμίζει
στους φορολογούμενους τις ημερομη-
νίες πληρωμής του Φόρου Ακίνητης

Ιδιοκτησίας για το έτος 2015.
Για πληρωμές μέχρι 01/12/2015 και νοου-

μένου ότι καταβάλλεται ολόκληρο το ποσό,
παραχωρείται έκπτωση ως ακολούθως:

• 20% για ηλεκτρονικές πληρωμές μέσω
της ιστοσελίδας www.jccsmart.com.cy και
για πληρωμές μέσω Τραπεζών και Συνεργα-
τικών Ιδρυμάτων.

• 17.5% για πληρωμές στα κατά τόπους
Επαρχιακά Γραφεία Είσπραξης Φόρων.

Πληρωμές μέχρι 31/12/2015 δεν φέρουν
τόκους, πρόστιμα και επιβαρύνσεις και μπο-
ρούν να γίνουν:

• ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας
www.jccsmart.com.cy.

• μέσω Τραπεζών και Συνεργατικών Ιδρυ-
μάτων.

• στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Εί-

σπραξης Φόρων.
Πληρωμές μετά τις 31/12/2015 γίνονται

μόνο στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία
Είσπραξης Φόρων και φέρουν χρηματική
επιβάρυνση 10% επί του οφειλόμενου
φόρου, τόκους και τα διοικητικά πρόστιμα
που προβλέπει η νομοθεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε
να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήμα-
τος Φορολογίας www.mof.gov.cy/tax κάτω
από την επιλογή, «Έντυπα → Εκδόσεις →
Ενημερωτικά Φυλλάδια → Ακίνητη Ιδιοκτη-
σία - Συνήθεις Ερωτήσεις» ή να επικοινωνή-
σετε με τα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος
Φορολογίας, από τις 8:00πμ – 3:00μμ, στα
τηλέφωνα:

• Λευκωσία: 22807277 / 22807488
• Λεμεσός: 25803772 / 25803700
• Λάρνακα: 24803648 / 24803650
• Πάφος: 26804342 / 26804337
• Αμμόχωστος: 23812152. n

Οι ρυθμίσεις για πληρωμή
του Φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας

Στην Επίσημη Εφημερίδα της 13ης Νο-
εμβρίου προκηρύχθηκαν για πλήρωση
κενή θέση Γενικού Διευθυντή (πάγιος

μισθός €72.820) με συμβόλαιο μέχρι και πεν-

ταετούς διάρκειας και κενή θέση Διευθυντή
(μισθ. κλίμακα 7 3.260.06 Χ 174.87 (12 -
5.358.50).

Λεπτομέρειες στην Επίσημη Εφημερίδα. n

Κενές θέσεις στον Οργανισμό
Χρηματοδότησης Στέγης

Το Τμήμα Δασών, λόγω της αυξημένης
ζήτησης και διακίνησης καυσόξυλων,
πληροφορεί το κοινό ότι διενεργούν-

ται πυκνές περιπολίες και συστηματικοί
έλεγχοι ακόμη και σε μη εργάσιμες ώρες, για
πάταξη της παράνομης υλοτομίας και μετα-
φοράς ξυλείας. 

Για σκοπούς ενημέρωσης του κοινού, δι-
ευκρινίζεται ότι:

• Οποιοδήποτε πρόσωπο εμπορεύεται
καυσόξυλα πρέπει να κατέχει Άδεια Εμπο-
ρίας Καυσόξυλων, η οποία εκδίδεται από το
Τμήμα Δασών.

• Ο κάτοχος καυσόξυλων πρέπει να διατη-
ρεί, για όσο χρόνο κατέχει τα καυσόξυλα,
στοιχεία που να αποδεικνύουν τη νομιμό-
τητά τους (π.χ. απόδειξη αγοράς ή δελτίο με-
ταφοράς).

• Για την υλοτομία όλων των δασικών δέν-
τρων και αρκετών καλλωπιστικών ειδών,
χρειάζεται άδεια από το Τμήμα Δασών,
ακόμη και για τα ξερά δέντρα.

• Η μεταφορά καυσόξυλων από οποιοδή-

ποτε μέρος της Δημοκρατίας επιτρέπεται
μόνο ύστερα από έκδοση:

- άδειας μεταφοράς από τον Διευθυντή
Τμήματος Δασών για όλα τα είδη καυσόξυ-
λων, ή

- δελτίου μεταφοράς από αδειούχο έμπορο
καυσόξυλων, για να συνοδεύει φορτίο καυ-
σόξυλων που πωλεί, ή

- δελτίου μεταφοράς από Πρόεδρο Κοινο-
τικού Συμβουλίου, για να συνοδεύει φορτίο
καυσόξυλων για είδη δέντρων που καθορί-
ζει η σχετική νομοθεσία.

Προτρέπονται οι ενδιαφερόμενοι όπως
εξασφαλίζουν τις σχετικές άδειες, αγορά-
ζοντας καυσόξυλα από αδειούχους έμπορους
καυσόξυλων ή από το Τμήμα Δασών. 

Περισσότερες πληροφορίες, από τον
Κλάδο Υλοχρηστικής του Τμήματος Δασών,
στα τηλέφωνα 22805580/3, στα τοπικά 
γραφεία του Τμήματος Δασών ή στην ιστο-
σελίδα του Τμήματος Δασών
http://www.moa.gov.cy/forest. n

Έλεγχος διακίνησης καυσόξυλων

Ηοργάνωση Εθελοντές
Γιατροί-Κύπρος, ο Πρό-
εδρος Παντελής Δημο-

σθένους, και το Συμβούλιο της
Κοινότητας Αγίου Παντελεή-
μονα και Αγίας Παρασκευής του
Harrow, διοργανώνουν μουσική
βραδιά, την Κυριακή 22 Νοεμ-
βρίου 2015, στις 6μ.μ. στην αί-
θουσα της Εκκλησίας του Αγίου
Παντελεήμονα.

Οι καταξιωμένες μουσικοί Δέσπω Πλυτά
(τραγούδι) και Μάρω Σαρρή Στιβαρού
(πιάνο) θα παρουσιάσουν ένα ευχάριστο
ποιοτικό πρόγραμμα από το ελληνικό πεν-
τάγραμμο και τραγούδια της Κυπριακής μας

κουλτούρας.
Το εισιτήριο εισόδου έχει ορι-

στεί στις £25 μετά δείπνου και τα
έσοδα θα δοθούν για τη στήριξη
του προγράμματος της Οργάνω-
σης, «Φίλοι Του Παιδιού» το
οποίο συμπαραστέκεται ποικιλο-
τρόπως σε άπορα παιδιά στην
Κύπρο.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αι-
γίδα της Ευρωβουλευτού Δρος

Ελένης Θεοχάρους Επίτημης Προέδρου της
Οργάνωσης Εθελοντές Γιατροί-Κύπρος.

Πληροφορίες Παντελής Δημοσθένους
07768210217. n

Νότες Αγάπης στην Αγγλία 
με τη Δέσπω Πλυτά
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Σκληρά διλήμματα
Α  υτά που συνέβησαν στο Παρίσι το βράδυ

της Παρασκευής, όσα βιώνουμε με το τσου-
νάμι της προσφυγικής κρίσης, μας δείχνουν

ότι ζούμε ένα από
εκείνα τα επεισόδια
που η Ιστορία επι-
φυλάσσει κάθε 50 ή
100 χρόνια. Κακο-
μάθαμε στην Ευ-

ρώπη, και στην Ελλάδα, μετά τον Β΄ Παγκό-
σμιο Πόλεμο. Ζήσαμε μια περίοδο ευμά-
ρειας, ειρήνης και σταθερότητας, θεωρώντας
ότι δεν θα υπάρξει ποτέ πισωγύρισμα, ότι
κάθε χρονιά θα είναι καλύτερη από την πε-
ρυσινή. Τώρα, η Ευρώπη δοκιμάζεται και
περνάει ένα στρες τεστ χωρίς προηγούμενο.
Δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα μπορέσει να
διατηρήσει τα στοιχεία που την έκαναν κάτι
ξεχωριστό: τα ανοικτά σύνορα, την εικόνα
μιας πιο χαλαρής και ήπιας υπερδύναμης.
Ήδη τα παραδοσιακά της προτερήματα, με
πρώτο το κοινωνικό κράτος, βρίσκονται υπό
μεγάλη πίεση. Η Ευρώπη έχει μπει σε μια
τροχιά παρακμής από καιρό και αυτό το νιώ-
θουν προφανώς όσοι μισούν τον δυτικό
τρόπο ζωής και θα ήθελαν μια μέρα να υψώ-
σουν τη σημαία του Χαλιφάτου στο γαλλικό
Προεδρικό Μέγαρο. Τα ασύλληπτα λάθη
εξωτερικής πολιτικής των Ευρωπαίων και
Αμερικανών στο Ιράκ, στη Λιβύη και στη
Συρία έχουν απελευθερώσει τις δυνάμεις της
Ιστορίας και ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο.

Είναι φοβιστικό να βλέπεις τον πανικό
πολύ σοβαρών Ευρωπαίων όταν συζητούν
όσα συμβαίνουν σήμερα. Δεν υπάρχουν άμε-
σες, πρακτικές λύσεις και το ξέρουν. Οι Αμε-
ρικανοί, που λειτουργούν κάπως πιο αποτε-
λεσματικά σε αυτά τα ζητήματα, έχουν απαγ-
κιστρωθεί από τις υποχρεώσεις που είχαν ως
στρατηγικός ηγεμών της Δύσης. Κανείς δεν
έχει λύσεις, αλλά ο πανικός θα τις επιβάλει
και αυτό είναι το ανησυχητικό.

Τα κλειστά σύνορα, οι στρατιωτικές επι-
χειρήσεις αποκλεισμού των ευρωπαϊκών
ακτών από τον υπόλοιπο κόσμο, ακόμη και η
(καταστροφική) ιδέα των «Νέων Σταυροφο-
ριών» θα μπουν στην ατζέντα. Η ανασφά-
λεια, σε συνδυασμό με την κρίση της μεσαίας
τάξης, θα ωθήσει ούτως η άλλως το πολιτικό
σύστημα στα άκρα, στον απομονωτισμό, πι-

θανότατα στον ρατσισμό. Όταν τα πράγματα
γίνονται επικίνδυνα, οι λύσεις δεν φαίνονται
και λείπει η στιβαρή συμβατική ηγεσία, η
Ιστορία έχει δείξει ότι μπαίνουμε σε πιο σκο-
τεινές ατραπούς.

Είναι νωρίς να πούμε τι σημαίνουν όλα
αυτά για εμάς. Η Ελλάδα θα πιεσθεί πολύ
στο ζήτημα του ελέγχου των προσφυγικών
ροών και στον τομέα της ασφάλειας. Ο πρω-
θυπουργός και ορισμένοι από το κυβερνη-
τικό επιτελείο έχουν από καιρό αντιληφθεί
τις απειλές και τους κινδύνους. Σε άλλες
εποχές εθεωρείτο βέβαιο ότι η Ελλάδα δεν
θα γινόταν στόχος τρομοκρατικών επιθέ-
σεων. Τώρα δεν είναι βέβαιο ότι κάτι τέτοιο
ισχύει. Οι τζιχαντιστές δεν ξεχωρίζουν την
Ελλάδα από τη Δανία ή τη Γαλλία και η
στρατηγική (και απαραίτητη) σχέση της Ελ-
λάδας με το Ισραήλ έχει στοχοποιήσει τη
χώρα σε ακραίους κύκλους. Ο κίνδυνος δεν
είναι επιθέσεις σε ελληνικούς στόχους, αλλά
σε ξένους ή σε «ήπιους στόχους», όπως ξε-
νοδοχεία ή κρουαζιερόπλοια. Αυτός είναι ο
τακτικός κίνδυνος. Ο στρατηγικός είναι να
αρχίσει ένα ντόμινο κλεισίματος συνόρων,
που θα μας θέσει μπροστά σε ένα τραγικό,
σκληρό δίλημμα: να κλείσουμε και εμείς τα
σύνορά μας, οδηγώντας εκατοντάδες αν-
θρώπους στον θάνατο λίγα μίλια από τις
ακτές μας, ή να καταστούμε μία αποθήκη
προσφύγων και μεταναστών, που δεν θα
έχουν καμία προοπτική ούτε μπροστά ούτε
πίσω τους. Καμία επιλογή δεν αντέχεται.

Αλέξης Παπαχελάς,
15.11.2015, «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»

l Ουδέν σχόλιο.
 

?
Η ανάκαμψη μπορεί να έλθει νωρίτερα

Την αισιοδοξία του για την πορεία της ελ-
ληνικής οικονομίας εξέφρασε ο πρόεδρος

της Alpha Bank Βα-
σίλης Ράπανος, μι-
λώντας σήμερα στη
γενική συνέλευση
των μετόχων με θέμα
την ανακεφαλοποί-
ηση της τράπεζας.

Η ελληνική οικονομία έχει δείξει αντοχές
και η ανάκαμψη μπορεί να έρθει ταχύτερα

από ότι εκτιμούν το ΔΝΤ, ο ΟΟΣΑ και η Κο-
μισιόν ανεφερε χαρακτηριστικά στους μετό-
χους ο πρόεδρος της Alpha Bank, Βασίλης
Ράπανος, επισημαίνοντας ότι με την υλοποί-
ηση των προαπαιτούμενων και την σταδιακή
άρση των capital controls θα αποκατασταθεί
η εμπιστοσύνη των επενδυτών και των κα-
ταθετών. 

Η αύξηση των επενδύσεων και η επι-
στροφή των καταθέσεων είναι απαραίτητα
ώστε οι τράπεζες να μπορέσουν να χρημα-
τοδοτήσουν ξανά την οικονομία, ανεφερε ο
κ.Ραπανος.

Η επιτυχής ανακεφαλαιοποίησης των τρα-
πεζών μπορεί να αποτελέσει την έναρξη ενός
ενάρετου κύκλου για την ανάκαμψη της οι-
κονομίας, τόνισε και πρόσθεσε ότι οι διαρ-
θρωτικές αλλαγές που βρίσκονται σε πορεία
υλοποίησης μπορεί να δημιουργήσουν ένα
νέο επιχειρηματικό πλαίσιο που θα δώσει
ώθηση στην ανταγωνιστικότητα της οικο-
νομίας, απελευθερώνοντας την δημιουργι-
κότητα και αναδεικνύοντας νέα συγκριτικά
πλεονεκτήματα. 

Βασίλης Ράπανος,
«ΤΟ ΒΗΜΑ», 14.11.2015

l Μακάρι κύριε Καθηγητά.
 

?
Υποκριτές και τιμωροί

Νόμιζα ότι η υποκρισία ήταν γνώρισμα και
χαρακτηριστικό μόνο όσων ασχολούνται με

την πολιτική και τη
διπλωματία. Ανατρέ-
χοντας στην πρό-
σφατη Ιστορία, όμως,
και έχοντας αποκτή-
σει μια μικρή εμπειρία
στα μυστικά των οι-
κονομικών εγκεφά-

λων του πλανήτη, κατέληξα στο ασφαλές
συμπέρασμα ότι δεν χωράει τίποτα μπροστά
στο κέρδος, στην προστασία του καπιταλι-
στικού ονείρου και στην ανεπάρκειά τους.
Εμείς οι άνθρωποι δεν μετράμε, είμαστε
απλώς αριθμοί.

Η χώρα μας φτάνει από μέρα σε μέρα στα
όριά της. Στο ΔΝΤ υπολογίζουν ότι τα με-
τρητά τελειώ νουν την πρώτη εβδομάδα Δε-
κεμ βρίου και υποστηρίζουν ότι τα περιθώ ρια

είναι μηδενικά. Η ανακεφαλαιο ποίηση των
τραπεζών, ενώ έπρεπε να έχει προχωρήσει
αρκετά, καθυστερεί και εκφράζονται φόβοι
ότι το χρονοδιάγραμμα της 31ης Δεκεμβρίου
έχει ήδη ξεπεραστεί.

Ο ελληνικός λαός ούτε αντέχει, ούτε μπο-
ρεί, ούτε έχει άλλα χρήματα στα... μπαούλα,
όπως ισχυρίστηκε αξιωμα τού χος που γνωρί-
ζει τις σκέψεις των στελεχών των δανειστών.
Δεν χρειά ζεται να περιγράψω την τραγική
κατά στα ση της Ελλάδας. Με τον έναν ή τον
άλλο τρόπο όλοι έχουμε επηρεαστεί.

Μετά την προσφυγική κρίση που ξέσπασε
το καλοκαίρι και εξελίσσεται σε καθημερινή
τραγωδία, ήμουν βέβαιος πως οι δανειστές
και οι υπόλοιποι ξένοι που εμμέσως ή αμέ-
σως έχουν σχέση με το ελληνικό πρόγραμμα,
θα αναθεωρούσαν τις απόψεις τους και θα
αποδέχονταν μια ελάφρυνση της σκληρότη-
τας που διακατέχει το πρόγραμμα και τα
μέτρα τους. Οι υποθέσεις της Ιορδανίας και
των αφρικανικών χωρών που είχαν πληγεί
από τον ιό του Έμπολα ήταν χαρακτηριστι-
κές.

Όταν η κ. Λαγκάρντ έγραψε στο μπλογκ
της για την προσφυγική τραγωδία, αναθαρ-
ρήσαμε, αν και από την εμπειρία μας γνωρί-
ζαμε ότι με τρούν κάθε λέξη πριν τη δημο σι-
εύ σουν. Άρα το γεγονός ότι δεν ανέ φερε καν
την Ελλάδα, που έχει επη ρεαστεί όσο καμία
άλλη χώρα, έπρεπε να μας υποψιάσει και να
μας προβληματίσει.

Η απογοήτευση από τη συμπεριφορά των
δανειστών είναι τεράστια. Κάποιος -και ίσως
να έχει δίκιο να αναρωτηθεί: «Μα είσαι τόσο
αφελής ύστερα από τόσα χρόνια κάλυψης
της πολιτικής και οικονομικής ζωής της
Ουάσιγκτον»;

Δεν είναι αυτό. Είναι η υποκρισία που κυ-
ριαρχεί σε αυτούς τους ανθρώπους που με
ενοχλεί, το ψέμα αλλά και το μίσος που δεί-
χνουν οι δανειστές -ιδιαίτερα οι Ευρωπαίοι-
απέναντι στην Ελλάδα. Η τιμωρία κράτησε
πολύ, δεν μπορεί να συνεχιστεί. Διαφορετικά
και θα μας διώξουν από το ευρώ και θα
αναγκαστεί η κυβέρνηση να «δανειστεί» τις
καταθέσεις των πολιτών...

Μιχάλης Ιγνατίου,
«ΕΘΝΟΣ», 15.11.2015

l Τα πράγματα μιλούν από μόνα τους!!

Aπόψεις και σχόλια

Με πρωτοποριακά μέτρα η Κυβέρ-
νηση της Σκωτίας με νομοθετική
οδηγία που εκδόθηκε στις αρχές

Νοεμβρίου υλοποιεί δέσμευσης της προς
τους πολίτες της Σκωτίας να αναπτύξει την
περιοχή σε χώρο δίκαιης εργασίας. 

Η οδηγία αποτελεί πρωτοποριακό έγ-
γραφο που καθορίζει ότι στην ανάληψη κρα-
τικών έργων μπορούν να μετάσχουν μόνο
εργοδοτικοί οργανισμοί που μεταχειρίζονται
με δίκαιους όρους το προσωπικό τους. Σύμ-
φωνα με το σκεπτικό της οδηγίας μόνος τέ-
τοιοι οργανισμοί μπορούν να προσφέρουν
ψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους πολίτες
και το κράτος. Γι’ αυτό οι προσφοροδότες
για ανάληψη κυβερνητικών έργων πρέπει να
έχουν υιοθετήσει και να εφαρμόζουν πρα-
κτικές εργοδότησης που περιλαμβάνουν:

• Καταβολή ημερομισθίων διασφάλισης

ικανοποιητικής διαβίωσης
• Μη χρησιμοποίηση αχρείαστων μηδενι-

κών ωρών απασχόλησης
• Αναγνώριση στους εργαζόμενους πλή-

ρων δικαιωμάτων ελεύθερης έκφρασης από-
ψεων για τις συνθήκες στους χώρους εργα-
σίας. 

Με την οδηγία αυτή η Σκωτική κυβέρνηση
εξουδετερώνει την Κοινοτική νομοθεσία η
οποία απαγορεύει την περίληψη όρου μι-
σθών διαβίωσης σε συμβάσεις για ανάληψη
έργων.  

Ο Σκώτος Υπουργός Υποδομών Keith
Brown ανακοίνωσε την οδηγία σε ομιλία του
στη διάσκεψη για τις δημόσιες προσφορές
στη Γλασκώβη. 

Είπε χαρακτηριστικά:
Η δέσμευση μας να αναπτύξουμε τη Σκω-

τία σε χώρο δικαιοσύνης στην εργασία απο-

τελεί αρχή κλειδί για την κυβέρνηση μας. 
Οι εργοδότες οφείλουν τώρα να συνειδη-

τοποιήσουν ότι δεν μπορούν να υιοθετούν
πρακτικές εκμετάλλευσης των εργοδοτου-
μένων τους και ταυτόχρονα να αναμένουν
παραχώρηση σ΄ αυτούς επικερδών συμβά-
σεων στο δημόσιο τομέα. 

Αν θέλουν συνεργασία με το δημόσιο
τομέα στη Σκωτία οφείλουν να είναι υπεύ-
θυνοι εργοδότες και να εκτιμούν τους εργα-
ζόμενους τους. Οφείλουν να αναπτύξουν τη
Σκωτία σε δικαιότερη κοινωνία 

Η είδηση χαιρετίστηκε από τους εκπρο-
σώπους των εργαζομένων στη Σκωτία. Ο
Graham Smith Γενικός Γραμματέας του Σκω-
τικού Συνδικαλιστικού Κογκρέσου τόνισε
ότι η απόφαση αυτή της Σκωτικής κυβέρνη-
σης προβάλλει και πάλι τη διαφορετική προ-
σέγγιση της στην αντιμετώπιση  εργοδοτών
που καταβάλλουν χαμηλές απολαβές . Με το

μέτρο αυτό η Σκωτική Κυβέρνηση ανοίγει το
δρόμο για υιοθέτηση Απολαβών Διαβίωσης
και καλούνται οι εταιρείες να αποδείξουν
συνεργασία με τις συνδικαλιστικές οργανώ-
σεις και συλλογικές διαπραγματεύσεις για
μεταχείριση των εργαζομένων με αξιοπρέ-
πεια και σεβασμό για ότι αυτά εκπροσωπούν. 

Η υιοθέτηση της αρχής δίκαιων απολαβών
και η προώθηση θετικών εργασιακών σχέ-
σεων αποτελεί κλειδί για οικονομική επιτυ-
χία, πρόσθεσε ο ΓΓ του Κογκρέσου.  

Η Οργάνωση για Δίκαιες Απολαβές τό-
νισε ότι με τη νέα οδηγία προσφέρονται
στους εργαζόμενους ευκαιρίες δίκαιης απα-
σχόλησης, ασφάλεια, σεβασμός και αποτε-
λεσματική φωνή και εξισορροπούνται τα δι-
καιώματα και οι ευθύνες εργοδοτών και ερ-
γαζομένων, προάγονται οφέλη για το άτομο,
τις οργανώσεις και τη Σκωτική κοινωνία γε-
νικότερα. n

Σε δίκαιο χώρο εργασίας εδραιώνει τη Σκωτία η τοπική κυβέρνηση



EPEYNA, ETOIMAZEI: Nάσω Κασoυλίδoυ

ΣΕλIΔΑ ΤΗΣ ΓYΝΑIΚΑΣ

ΤETAΡΤΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 20154

Περί Νηστείας…
Της Ευγενίας Καραγιαννίδου,
διαιτολόγου – διατροφολόγου

Ξεκίνησε η νηστεία των Χριστουγέν-
νων και θα ήθελα να μοιραστώ μαζί
σας ένα χωρίο της Φιλοκαλίας γραμ-

μένο από τον Άγιο Κασσιανό τον Ρωμαίο, το
οποίο παραμένει επίκαιρο και ταυτόχρονα
επιστημονικά ορθό. Γράφει, λοιπόν, ο Άγιος
Κασσιανός: «Πρώτα θα κάνω λόγο για την
εγκράτεια στα φαγητά, η οποία είναι αντί-
θετη της γαστριμαργίας, και για τον τρόπο
των νηστειών και την ποσότητα των φαγη-
τών.

Και αυτά, όχι από τον εαυτό μου, αλλά
καθώς παραλάβαμε από τους Αγίους Πατέ-
ρες. Εκείνοι, λοιπόν, δεν έχουν παραδώσει
ένα κανόνα νηστείας, ούτε έναν τρόπο της
διατροφής, ούτε το ίδιο μέτρο, γιατί δεν
έχουν όλοι την ίδια δύναμη, είτε λόγω ηλι-
κίας, είτε ασθένειας, είτε καλύτερης συνή-
θειας του σώματος. Έχουν όμως παραδώσει
σε όλους ένα σκοπό, να αποφεύγουμε την

αφθονία και να αποστρεφόμαστε το χορτα-
σμό της κοιλιάς».

Πολύ συχνά έρχομαι σε επαφή με πελάτες
οι οποίοι επιμένουν σε αντίθεση με όσα γρά-
φει ο Άγιος Κασσιανός να ακολουθήσουν
ένα αυστηρό για την υγεία τους πρόγραμμα
διατροφής – νηστείας. Κι αυτό γιατί ξεχνούν
το πραγματικό νόημα της νηστείας, το οποίο
πολύ εύστοχα μας θυμίζει ο Άγιος: «Για την
τέλεια καθαρότητα της ψυχής, δεν αρκεί
μόνη η εγκράτεια στα φαγητά, αν δεν συν-

τρέχουν και οι υπόλοιπες αρετές. Λοιπόν, η
ταπείνωση με την υπακοή και την καταπό-
νηση του σώματος, ωφελούν πολύ. Η αποχή
από τη φιλαργυρία, όχι μόνο το να μην έχει
κανείς χρήματα, αλλά και το να μην τα επι-
θυμεί, οδηγεί στην καθαρότητα της ψυχής.
Η αποχή από την οργή, από τη λύπη, από
την κενοδοξία, από την υπερηφάνεια, όλα
αυτά προξενούν τη γενική καθαρότητα της
ψυχής».

Σύμφωνα με τον Άγιο και κατ’ επέκταση
και τους Άγιους Πατέρες, ένα αυστηρό πρό-
γραμμα νηστείας δεν ευνοεί την καθαρότητα
της ψυχής, αλλά αντιθέτως προκαλεί αμέ-
λεια και εξασθένιση της, γιατί «Εκείνος που
εκτείνεται υπέρμετρα στη νηστεία, υπέρμε-
τρα κατόπιν τρώει. Και από αυτό, άλλοτε
εξαιτίας της υπερβολής της αποχής από την
τροφή ατονεί το σώμα και γίνεται πιο απρό-
θυμο για τις πνευματικές εργασίες, και άλ-
λοτε όταν γεμίσει από το βάρος των τροφών
προκαλεί αμέλεια και εξασθένιση της

ψυχής». Άλλωστε, «η ασθένεια του σώματος
δεν είναι αντίθετη με την καθαρότητα της
καρδιάς, όταν δώσουμε στο σώμα εκείνα που
απαιτεί η ασθένεια, όχι ότι θέλει η ηδονή».

Γι’ αυτό πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προ-
σεκτικοί όταν ακολουθούμε ένα πρόγραμμα
νηστείας, ιδιαίτερα όταν πάσχουμε από συ-
νήθεις ασθένειες όπως αναιμία, οστεοπό-
ρωση και υπόταση. Και να θυμόμαστε ότι οι
Άγιοι Πατέρες δοκίμασαν και είδαν ότι «Δεν
είναι για όλους κατάλληλη η διατροφή με
χόρτα, ούτε με όσπρια, ούτε όλοι μπορούν
να τρέφονται μόνο με ξερό ψωμί. Και άλλος,
καθώς είπαν, ενώ τρώει δύο λίτρες ψωμί,
πεινά ακόμη, ενώ άλλος τρώει μία λίτρα ή έξι
ούγιες και χορταίνει». Καλό είναι, λοιπόν,
πριν επιλέξουμε το πρόγραμμα της νηστείας
που θα ακολουθήσουμε να συμβουλευτούμε
τόσο τον πνευματικό μας όσο και κάποιον
ειδικό προκειμένου να αποφύγουμε ακρότη-
τες που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία μας.

Καλή φώτιση και Καλά Χριστούγεννα. n 

Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη
«Κάνε την ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ δικαίωμα, όχι προνόμιο»

Σηµαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση
του διαβήτη και των επιπλοκών του
διαδραματίζουν η έγκαιρη διάγνωση

της νόσου και η εκπαίδευση του διαβητικού
ασθενούς σε σχέση µε τις διατροφικές του
συνήθειες. Επίσης, σημαντικό ρόλο διαδρα-
ματίζει η  εκπαίδευση του διαβητικού σε
σχέση µε την σωµατική δραστηριότητα, η
εκπαίδευση του στον αυτοέλεγχο του σακ-
χάρου και τη συμμόρφωση στη φαρμακευ-
τική αγωγή καθώς και η έγκαιρη διάγνωση
και αντιμετώπιση των επιπλοκών του δια-
βήτη. 

Η στρατηγική αντιμετώπισης του διαβητι-
κού ασθενούς πρέπει να ικανοποιεί τρεις βα-
σικούς στόχους:

• τον µακροχρόνιο έλεγχο της γλυκόζης
αίµατος του ασθενούς

• την αύξηση της σωµατικής άσκησης και
την υιοθέτηση από τον ασθενή ενός πιο υγι-
εινού τρόπου ζωής

• την εξάλειψη των παραγόντων που αυ-
ξάνουν τον κίνδυνο εµφάνισης των χρόνιων
επιπλοκών του διαβήτη (πχ τη διακοπή του
καπνίσµατος, έλεγχος αρτηριακής πίεσης και
επιπέδων χοληστερόλης)

Η θεραπευτική προσέγγιση για την κά-
λυψη των παραπάνω στόχων βασίζεται:

• στην τήρηση συγκεκριμένου προγράµ-
µατος διατροφής, την αύξηση της σωµατικής
άσκησης και τη λήψη φαρµακευτικής αγω-
γής.
Διαβητική Διατροφή

Η δίαιτα είναι η βάση της πετυχηµένης
γλυκαιµικής ρύθµισης και είναι απαραίτητη
για τη ρύθµιση όλων των διαβητικών ατό-
μων. Ανάλογα µε τη σοβαρότητα της νόσου
συνδυάζεται µε υπογλυκαιµικά χάπια ή ιν-
σουλίνη. Το διαιτολόγιο του διαβητικού
ασθενούς πρέπει να είναι απόλυτα εξατομι-
κευμένο και να προσαρμόζεται στις ανάγκες
της καθηµερινής ζωής.

Η διατροφή του διαβητικού ουσιαστικά δε
διαφέρει από τη σωστή δίαιτα του µη διαβη-

τικού. Πρέπει να έχει ποικιλία τροφών, να
είναι χαµηλή σε ζωϊκά λίπη, χοληστερόλη,
αλάτι και οινόπνευµα και να περιέχει άφθο-
νες φυτικές ίνες.

Οι υδατάνθρακες πρέπει να προέρχονται
κατά κύριο λόγο από τροφές πλούσιες σε
φυτικές ίνες, όπως φρούτα, λαχανικά,
όσπρια, ψωµί ολικής άλεσης,  δηµητριακά
κ.λ.π. Οι τροφές αυτές απελευθερώνονται
αργά στο αίµα και ο διαβητικός ασθενής αι-
σθάνεται χορτάτος για περισσότερο χρόνο.

Από τη διατροφή του διαβητικού, θα μπο-
ρούσαν να αποφεύγονται η ζάχαρη, το µέλι,
η γλυκόζη, τα παγωτά, οι καραµέλες, η σο-
κολάτα, οι γλυκιές κοµπόστες, το σακχα-
ρούχο γάλα, τα ποτά με ζάχαρη και οι χυµοί
φρούτων µε ζάχαρη, τα γλυκά οινοπνευµα-
τώδη ποτά (λικέρ, γλυκά κρασιά) κ.λ.π. Πα-
ρόλο που αν το διαβητικό άτομο είναι εκ-
παιδευμένο από εγγεγραμμένο διαιτολόγο
μπορεί να κάνει τις κατάλληλες ανταλλαγές
(π.χ. 1 κουταλιά της  σούπας μέλι είναι ισο-
δύναμο με 1 φρούτο). 
Φυσική Άσκηση

Με τη σωµατική άσκηση ο διαβητικός

ασθενής καταναλώνει γλυκόζη, που είναι η
κύρια πηγή ενέργειας στον άνθρωπο, ρυθµί-
ζοντας έµµεσα τα επίπεδα της στο αίµα, ενώ
από την άλλη πλευρά, διευκολύνει την

πρόσληψη της από τους σκελετικούς µύες.
Επιπλέον, η µυϊκή άσκηση συντελεί στην
πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσηµάτων.

Ο τύπος και η ένταση της µυϊκής άσκησης
για κάθε διαβητικό ασθενή καθορίζεται
βάσει της ηλικίας, της γενικής κατάστασής
του και από την ύπαρξη τυχόν επιπλοκών.

Ένας πολύ καλός τρόπος άσκησης για το
διαβητικό ασθενή είναι το περπάτηµα διάρ-
κειας µισής µε µίας ώρας ηµερησίως. Είναι
προτιµότερο η άσκηση να γίνεται µετά από
τα γεύµατα, παρά πριν, γιατί το σάκχαρο αί-
µατος πριν είναι συνήθως χαµηλό.
Μερικές τιμές που πρέπει να θυμόμαστε: 

Διαταραγμένη γλυκόζη πλάσματος νη-
στείας (IFG):

• Γλυκόζη πλάσματος νηστείας ≥110 &
<126mg/dl (≥6,1 & <6,9mmol/l)

Διαταραγμένη ανοχή γλυκόζης (IGT):
• Γλυκόζη πλάσματος 2 ώρες μετά τη χο-

ρήγηση 75g γλυκόζης ≥140 & <200mg/dl (≥
7,8 & <11,1mmol/l)

Προσπαθείτε  να έχετε λιγότερο από 3  πα-
ράγοντες κινδύνου για καλύτερη αντιμετώ-
πιση του διαβήτη, μεταβολικού συνδρόμου
και καρδιακών προβλημάτων! n 

Για τον Σύνδεσμο Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύ-
πρου:
Δρ Ελένη Π. Ανδρέου, RDΝ, LD
Κλινική Διαιτολόγος, Πρόεδρος Συ.Δι.Κυ.
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Τα γεγονότα
Με πρωτοβουλία της ΕΔΥ δυνάμει του άρ-

θρου 29(3) του περί Δημόσιας Υπηρεσίας
Νόμου του 1990, Ν. 1/90, όπως τροποποι-
ήθηκε, δημοσιεύτηκε μία θέση Ανώτερου
Κτηματολογικού Λειτουργού η οποία παρέ-
μενε κενή λόγω αφυπηρέτησης του κατόχου
της. Στην πορεία προστέθηκε ακόμα μία
κενή θέση. Οι ανάγκες της υπηρεσίας για τη
μία θέση απαιτούσαν κατοχή των προσόν-
των που προβλέπονται στην παράγραφο
Α(2) των απαιτούμενων προσόντων του
Σχεδίου Υπηρεσίας, δηλαδή για τους Κλά-
δους Εγγραφής, Διακατοχής και Διαχειρί-
σεως Κρατικών Γαιών και για την άλλη θέση
η κατοχή των προσόντων που προβλέπονται
στην παράγραφο (6), δηλαδή για Επαρχιακό
Κτηματολογικό Γραφείο. Ακολούθως, προ-
στέθηκαν άλλες δύο θέσεις, οι οποίες αφο-
ρούσαν θέσεις για Επαρχιακό Κτηματολο-
γικό Γραφείο. 

Ο Διευθυντής του Τμήματος Κτηματολο-
γίου και Χωρομετρίας διαβίβασε στις
18.7.2011 στην ΕΔΥ την έκθεση της Συμ-
βουλευτικής Επιτροπής. Για τις τρεις θέσεις
που προορίζονταν για Επαρχιακό Κτηματο-
λογικό Γραφείο, η Συμβουλευτική Επιτροπή
σύστησε για προαγωγή τόσο τα ΕΜ όσο και
την αιτήτρια στην προσφυγή 135/2012 Αν-
δριάνθη Κουκουρή - Λακκοτρύπη. 

Η Συμβουλευτική Επιτροπή είχε καταρτί-
σει δύο ξεχωριστούς καταλόγους συστηθέν-
των υποψηφίων. Ένα κατάλογο για τη μια
θέση Ανώτερου Κτηματολογικού Λειτουρ-
γού στον Κλάδο Εγγραφής, Διακατοχής,
Διαχείρισης Κρατικής Γης όπου συστήθηκαν
4 υποψήφιοι, μεταξύ αυτών τα ΕΜ και ένα
κατάλογο για τις 3 θέσεις Ανώτερου Κτημα-
τολογικού Λειτουργού για Επαρχιακό Κτη-
ματολογικό Γραφείο όπου συστήθηκαν 12
υποψήφιοι, μεταξύ αυτών η αιτήτρια στην
135/2012 Ανδριάνθη Κουκουρή - Λακκο-
τρύπη. 

Στη συνεδρία της Επιτροπής ημερομηνίας
13.10.2011 η ΕΔΥ προέβη σε προφορική εξέ-
ταση των υποψηφίων που συστήθηκαν από
τη Συμβουλευτική Επιτροπή. Οι υποψήφιοι
ήταν δώδεκα, μεταξύ αυτών τα ΕΜ και η αι-
τήτρια στην 135/2012. Ο Διευθυντής του
Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
ο οποίος παρίστατο στην προφορική εξέ-
ταση, αξιολόγησε την απόδοση των  υποψη-
φίων και σύστησε για προαγωγή τα ΕΜ και
άλλο άτομο. 

Η ΕΔΥ αξιολόγησε και η ίδια την από-

δοση των υποψηφίων στην ενώπιο της προ-
φορική εξέταση και αφού έλαβε υπόψη την
έκθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής, τα
προσόντα των υποψηφίων σε σχέση με τα
καθήκοντα της θέσης, όπως και τα υπό-
λοιπα στοιχεία των αιτήσεων, το περιεχό-
μενο των Προσωπικών Φακέλων και των
Φακέλων των Ετήσιων Υπηρεσιακών Εκθέ-
σεων των υποψηφίων που είναι δημόσιοι
υπάλληλοι, καθώς και την απόδοση των
υποψηφίων κατά την ενώπιο της προφο-
ρική εξέταση και τις συστάσεις του Διευ-
θυντή, έκρινε ότι τα ΕΜ και άλλο πρόσωπο
υπερέχουν των άλλων υποψηφίων και τα
επέλεξε ως τα πιο κατάλληλα προσφέρον-
τάς τους προαγωγή στην επίδικη θέση από
15.11.2011. 

Ενάντια στην απόφαση αυτή καταχωρί-
στηκαν οι πιο πάνω τέσσερις προσφυγές.  Ει-
δικότερα με τις προσφυγές 135/2012,
327/2012 και 333/2012 προσβλήθηκε η προ-
αγωγή των ενδιαφερομένων μερών Νεοκλή
Νεοκλέους (ΕΜ 1) και Ιωάννας Γεωργιάδου
– Παναγιώτου (ΕΜ2) στη μόνιμη θέση Ανώ-
τερου Κτηματολογικού Λειτουργού (Επαρ-
χιακό Κτηματολογικό Γραφείο), Τμήμα Κτη-
ματολογίου και Χωρομετρίας από τις
15.11.2011, ενώ με την προσφυγή 359/2012
προσβλήθηκε ο διορισμός του Βαρνάβα Πα-
σιουλή (ΕΜ3)  στην επίδικη θέση.

Νομικοί ισχυρισμοί
Στην προσφυγή 135/2012 η αιτήτρια Αν-

δριάνθη Κουκουρή - Λακκοτρύπη πρόβαλε
τους ακόλουθους λόγους ακύρωσης:

1. Παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχεί-
ρισης - Υπέρβαση και/ή κατάχρηση εξουσίας.

2. Ενδεχόμενη πλάνη σε σχέση με την
πείρα και τα προσόντα των υποψηφίων - αν-
τιφατικότητα σε σχέση με τη βαρύτητα του
κριτηρίου της αρχαιότητας.

Στην προσφυγή 327/2012 η αιτήτρια
Ασπασία Λυσιώτου Λάμπρου πρόβαλε τους
ακόλουθους λόγους ακύρωσης:

1. Οι καθ’ ων η αίτηση δεν διενήργησαν
δέουσα έρευνα σε σχέση με τα απαιτούμενα
από το σχέδιο υπηρεσίας προσόντα και πε-
πλανημένα και αναιτιολόγητα θεώρησαν ότι
το ΕΜ Νεοκλέους κατέχει τα απαιτούμενα
προσόντα.

2. Η σύσταση του Διευθυντή είναι αντί-
θετη με τα στοιχεία των φακέλων και/ή έπα-
σχε για το λόγο ότι ο Διευθυντής παρέλειψε
να συνεκτιμήσει και να αξιολογήσει το πρό-
σθετο ακαδημαϊκό προσόν που διέθετε η αι-
τήτρια.

3. Η έκθεση της Συμβουλευτικής Επιτρο-
πής πάσχει πολλαπλώς και είναι πεπλανη-
μένη και αναιτιολόγητη.

4. Οι καθ’ ων η αίτηση δεν συνεκτίμησαν
τα πρόσθετα προσόντα της αιτήτριας και δεν
προσδιόρισαν ως όφειλαν τη βαρύτητα που
τους απέδωσαν.

5. Η ΕΔΥ πεπλανημένα και αναιτιολόγητα
επέλεξε τα ΕΜ δίνοντας υπέρμετρη βαρύ-
τητα στα αποτελέσματα της προφορικής εξέ-
τασης.

Στην προσφυγή 333/2012 η αιτήτρια
Αστέρω Αθηνοδώρου Κυριακού  πρόβαλε
τους ακόλουθους λόγους ακύρωσης:

1. Οι καθ’ ων η αίτηση δεν ενήργησαν με
ανεπηρέαστη κρίση κατά τη λήψη της προ-
σβαλλόμενης απόφασης, αλλά μερολήπτη-
σαν υπέρ των ΕΜ και κατά της αιτήτριας. 

2. Η προσβαλλόμενη απόφαση είναι προ-
ϊόν αλλότριου σκοπού και παραβιάζει κε-
κτημένα δικαιώματα της αιτήτριας, τους κα-
νόνες φυσικής δικαιοσύνης, των ίσων ευκαι-
ριών και της ίσης μεταχείρισης. 

3. Η απόφαση πάσχει γιατί λήφθηκαν
υπόψη εξωγενή στοιχεία κρίσης. 

4. Η επίδικη απόφαση παραβιάζει την
αρχή της χρηστής διοίκησης και της καλής
πίστης. 

5. Η προσβαλλόμενη απόφαση εκδόθηκε
με υπέρβαση και/ή κατάχρηση εξουσίας. 

6. Οι καθ’ ων η αίτηση παρέλειψαν να λά-
βουν υπόψη τα επιπρόσθετα προσόντα της
αιτήτριας. 

7. Οι καθ’ ων η αίτηση κατά την παραγωγή
της προσβαλλόμενης απόφασης βασίστηκαν
σε λανθασμένες και/ή άσχετες πληροφορίες
και γεγονότα. 

8. Οι καθ’ ων η αίτηση παρέλειψαν να προ-
βούν στην αναγκαία έρευνα αναφορικά με
την πείρα της αιτήτριας. 

9. Η προσβαλλόμενη πράξη είναι αναιτιο-
λόγητη.

Στην προσφυγή 359/2012 ο αιτητής Θεό-
δωρος Χατζηγεωργίου πρόβαλε τους ακό-
λουθους λόγους ακύρωσης:

1. Έλλειψη δέουσας έρευνας και πλάνη ως
προς την κατοχή των απαιτούμενων με βάση
το σχέδιο υπηρεσίας προσόντων από τον αι-
τητή.

2. Η σύσταση της Συμβουλευτικής Επι-
τροπής, την οποία υιοθέτησε η ΕΔΥ για τη
λήψη της προσβαλλόμενης απόφασης, είναι
παράνομη και αναιτιολόγητη.

Η απόφαση του δικαστηρίου
Το δικαστήριο ακυρώνοντας την επίδικη

διοικητική πράξη αποφάνθηκε περαιτέρω τα
ακόλουθα:

α. Αναφορικά με τον ισχυρισμό της αιτή-
τριας πως κατά παράβαση της αρχής της ισό-
τητας καταρτίστηκαν δύο κατάλογοι με την
ίδια να περιλαμβάνεται μόνο στον ένα κα-
τάλογο ενώ τα ΕΜ και στους δύο, είναι εύ-
στοχη η παρατήρηση του ΕΜ 2 ότι η αιτή-
τρια επέλεξε να μην προσβάλει την προ-
αγωγή του υποψηφίου ο οποίος τελικά
κατέλαβε τη θέση στον Κλάδο Εγγραφής,
Διακατοχής, Διαχείρισης Κρατικής Γης και
επιλέγηκε από τον κατάλογο στον οποίο η
αιτήτρια δεν περιλήφθηκε. 

β. Η αιτήτρια στην προσφυγή 135/2012
δεν έχει αποδείξει έκδηλη υπεροχή έναντι
των τριών ενδιαφερομένων μερών.  Αντί-
θετα τα ενδιαφερόμενα μέρη είχαν καλύ-
τερη επίδοση και στις δύο συνεντεύξεις
από την εν λόγω αιτήτρια.

γ. Και στην προσφυγή 327/2012, όπως και
στην 135/2012, ο ισχυρισμός του ΕΜ 2 είναι

ότι η αναδρομική αποκατάσταση της αιτή-
τριας η οποία της προσδίδει υπεροχή σε αρ-
χαιότητα έναντι της κατά περίπου δύο χρό-
νια, είναι πλασματική και δεν εξομοιούται με
πραγματική υπηρεσία ώστε να μετρήσει και
η αντίστοιχη πείρα. (βλ. Λουΐζα Χριστοδου-
λίδου Ζανέττου ν. Δημοκρατίας, ανω-
τέρω).  Συνεπώς, δεν υπήρξε παρανομία στη
μη θεώρηση πως, σε αυτή την έκταση, η αξία
της αιτήτριας δεν επαυξάνεται λόγω πείρας
στη θέση στην οποία αποκαταστάθηκε.

Όμως, δικαίως παραπονείται η αιτήτρια
σε σχέση με τον τρόπο που ο Διευθυντής
αξιολόγησε την απόδοση των υποψηφίων
κατά την προφορική εξέταση ενώπιον της
ΕΔΥ.

Στην υπόθεση Αντώνης Καφά ν. Δημο-
κρατίας (2010) 3 ΑΑΔ 12, στην οποία ευ-
στόχως παραπέμπει η αιτήτρια, λέχθηκε πως
δεν είναι επιτρεπτό ο Διευθυντής να στηρί-
ζει τη σύστασή του στις εντυπώσεις του από
την προφορική εξέταση των υποψηφίων. Αν-
τιθέτως, η σύσταση θα πρέπει να στηρίζεται
στις προηγούμενες του εμπειρίες για τον
συγκεκριμένο υποψήφιο, τις συστάσεις των
άμεσα προϊσταμένων του και την εξέταση
των υπηρεσιακών φακέλων. 

Έχοντας αυτά υπόψη, ο συγκεκριμένος
λόγος ακυρότητας επιτυγχάνει. Η ΕΔΥ
έλαβε υπόψη τη σύσταση του Διευθυντή
υπέρ των ΕΜ και ως εκ τούτου, η προσβαλ-
λόμενη απόφαση συμπαρασύρεται σε ακυ-
ρότητα.

δ. Οι αναδρομικές προαγωγές της αιτή-
τριας στην προσφυγή αρ. 333/2012 Αστέ-
ρως Αθηνοδώρου Κυριακού, στη θέση Κτη-
ματολογικού Λειτουργού Β΄ από 17.5.1993
και στη θέση Κτηματολογικού Λειτουργού
Α΄ από 15.7.1999 απολήγουν καθοριστικές.
Έστω και εάν αυτές ακολούθησαν σε χρόνο
ακόμη και αυτή την προσβαλλόμενη από-
φαση με αποτέλεσμα τόσο η Συμβουλευτική
όσο και η ΕΔΥ να έχουν λειτουργήσει «εν
αγνοία» κάτω από διαφορετικά πραγματικά
δεδομένα, εν τούτοις η προσβαλλόμενη
απόφαση δεν μπορεί, στη βάση της νομολο-
γίας να θεωρηθεί νόμιμη. Έχει πλέον διατα-
ραχθεί η αρχαιότητα στην υπηρεσία με απο-
τέλεσμα τόσο το ΕΜ 1 το οποίο διορίστηκε
στη θέση Κτηματολογικού Λειτουργού Β΄
στις 3.5.1999 και προάχθηκε στη θέση Κτη-
ματολογικού Λειτουργού Α΄ την 1.11.2005
όσο και το ΕΜ 2 το οποίο διορίστηκε στην
αντίστοιχη θέση στις 17.4.2000 και προάχ-
θηκε ακολούθως στις 15.12.2007 να υστε-
ρούν σε αρχαιότητα έναντι της αιτήτριας. 

ε. Από την έκθεση της Συμβουλευτικής
Επιτροπής προκύπτει ότι η Επιτροπή ασχο-
λήθηκε ειδικά με το ζήτημα της πείρας του
Θεόδωρου Χατζηγεωργίου, αιτητή στην
υπόθεση αρ. 359/2012,  υποβάλλοντας του
σχετικές ερωτήσεις και από τις απαντήσεις
που έδωσε προέκυψε πως τα καθήκοντα του
δεν είχαν σχέση με την εργασία των Κλάδων
Κτηματολογίου. n

Eτοιμάζει Γλαύκος Xατζηπέτρου

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

Υποθέσεις αρ. 135/12, 327/12,
333/12 και 359/12

Ανδριάνθη Λακκοτρύπη κ.α.  
v. 

Δημοκρατίας

4 Αυγούστου, 2015
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Οι δημόσιες υπηρεσίες στην Ευρω-
παϊκή Ένωση (ΕΕ) απειλούνται από
διεθνείς εμπορικές διαπραγματεύ-

σεις οι οποίες διακυβεύουν την ικανότητα
των κρατών να ρυθμίζουν και τα δικαιώματα
των πολιτών να απολαμβάνουν βασικές υπη-
ρεσίες όπως ύδρευση, φροντίδα για την
υγεία και παροχή ενέργειας, προς όφελος
των κερδών των εταιρειών. Η συμφωνία
CETA της ΕΕ με τον Καναδά, η επικύρωση
της οποίας θα μπορούσε να ξεκινήσει το
2016, και η συνθήκη TTIP, η οποία βρίσκεται
υπό διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ, είναι η
πρόσφατη κορύφωση τέτοιων προσπαθειών.
Στη χειρότερη περίπτωση, οι δη μόσιες υπη-
ρεσίες κινδυνεύουν να εγκλωβιστούν σε μια
εμπορευματοποίηση από την οποία δεν θα
ανακάμψουν –όσο βλαβερά κι αν είναι τα
αποτελέσματα για την ευημερία των πολι-
τών.

Η παρούσα έκθεση ρίχνει φως στη μυ-
στική αθέμιτη σύμπραξη μεταξύ μεγάλων
επιχειρήσεων και εμπορικών διαπραγματευ-
τών κατά τη σύναψη των διεθνών εμπορι-
κών συμφωνιών της ΕΕ. Αποκαλύπτει την
επιθετική ατζέντα των εταιρειών παροχής
υπηρεσιών σχετικά με την TTIP και τη
CETA, βάσει της οποίας πιέζουν για εκτετα-
μένο άνοιγμα της αγοράς σε τομείς όπως η
υγεία, οι πολιτιστικές και ταχυδρομικές υπη-
ρεσίες και η ύδρευση, ώστε να μπορούν να
εισέλθουν στις αγορές αυτές και να κυριαρ-
χήσουν. Παράλληλα, αποκαλύπτει πώς οι
επικεφαλής των εμπορικών διαπραγματεύ-
σεων της ΕΕ στρώνουν το κόκκινο χαλί στη
βιομηχανία των υπηρεσιών, αφού τόσο η
ενοποιημένη συμφωνία CETA, που δημοσι-
εύτηκε τον Σεπτέμβριο του 2014, όσο και τα
προσχέδια κεφαλαίων της TTIP καθώς και
εσωτερικά διαπραγματευτικά έγγραφα αν-
τανακλούν τις επιθυμίες των εταιρικών
λόμπι.

Κύρια ευρήματα:
1. Η TTIP και η CETA εμφανίζουν σαφή

σημάδια επιρροής από τα ίδια λόμπι των
εταιρειών του κλάδου των υπηρεσιών τα
οποία έχουν συσταθεί κατά τις τελευταίες
δεκαετίες στη διάρκεια προηγούμενων εμ-
πορικών συνο μιλιών, όπως το ισχυρότερο
εταιρικό λόμπι της ΕΕ, BusinessEurope, και
το European Services Forum, ένα λόμπι που
απαρτίζεται από ενώσεις επιχειρήσεων και
μεγάλες εταιρείες όπως η British Telecom-
munications και η Deutsche Bank.

2. Η σχέση ανάμεσα στις εταιρείες και την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αμφίδρομη, αφού
η Επιτροπή ενθαρρύνει ενεργά την άσκη ση
πίεσης από επιχειρήσεις κατά τις εμπορικές
διαπραγματεύσεις της. Αυτό έχει ονομαστεί
«αντίστροφο λόμπινγκ», δηλαδή μια δημό-
σια αρχή πιέζει τις επιχειρήσεις να πιέσουν
την ίδια. Ο Pierre Defraigne, αναπληρωτής
γενικός διευ θυντής του τμήματος εμπορίου
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κάνει λόγο για
«συστημική αθέμιτη σύμπραξη ανάμεσα
στην Επιτροπή και επιχειρη ματικούς κύ-
κλους».

3. Το επιχειρηματικό λόμπι έχει σημειώσει
τεράστια επιτυχία καθώς η CETA θα γίνει η

πρώτη συμφωνία της ΕΕ που θα συναφθεί με
«αρνητικό κατάλογο» για τις δεσμεύσεις της
σχετικά με τις υπηρεσίες. Αυτό σημαίνει ότι
κάθε υπηρεσία υπόκειται σε απελευθέρωση
εκτός κι αν εξαιρεθεί ρητά. Η προσέγγιση
αυτή είναι διαμετρι κώς αντίθετη προς τους
«θετικούς καταλόγους» που χρησιμοποιούν-
ται έως σήμερα στις εμπορικές συμφωνίες
της ΕΕ, οι οποίοι περιλαμβάνουν μόνο όσες
υπηρεσίες έχουν συμφωνήσει τα κράτη να
απελευθερώσουν, χωρίς να επηρεάζονται οι
άλλοι κλάδοι. Ο αρνητικός κατάλογος διευ-
ρύνει πάρα πολύ
το πεδίο εφαρμο-
γής μια εμπορι-
κής συμφωνίας,
αφού τα κράτη
δεσμεύονται σε
τομείς τους οποί-
ους ίσως ούτε
καν συνειδητο-
ποιούν, όπως
νέες υπηρεσίες
που θα εμφανι-
στούν στο μέλ-
λον. Το ίδιο θα
μπορούσε να
συμβεί με την
TTIP, όπου η
Επιτροπή πιέζει
τα κράτη-μέλη
της ΕΕ να απο-
δεχθούν την ίδια
επικίν δυνη προ-
σέγγιση, που ικα-
νοποιεί τις απαι-
τήσεις του επιχειρηματικού λόμπι.

4. Οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν πιέσει
επιτυχώς κατά της εξαίρεσης των δημόσιων
υπηρε σιών από τη CETA και την TTIP, αφού
αμφότερες οι συμφωνίες αφορούν σχεδόν σε
όλες τις υπηρεσίες. Η μόνη, πολύ περιορι-
σμένη και γενική, εξαίρεση ισχύει για όσες
υπηρεσίες «παρέχονται κατά την άσκηση
κρατικής εξουσίας». Για να υπαχθεί σε αυτήν
την εξαίρεση, όμως, η υπηρεσία πρέπει να
μην παρέχεται «ούτε σε εμπορική βάση ούτε
σε ανταγωνισμό με έναν ή περισσότερους οι-
κονομικούς φορείς». Ωστόσο, σήμερα σε
σχεδόν όλους τους παραδοσιακούς δημό σι-
ους τομείς υπάρχουν ιδιωτικές εταιρείες μαζί
με τις δημόσιες –συχνά με έντονο μεταξύ
τους ανταγωνισμό. Έτσι, μειώνεται στην
πράξη η αποκλειστικότητα της κρατικής
εξουσίας σε ορισμένες βασικές, κυρίαρχες
λειτουργίες, όπως η επιβολή του νόμου, η δι-
καστική λειτουργία ή οι υπηρεσίες της κεν-
τρικής τράπεζας. Παρόμοια προβλήματα
υπάρχουν και στην απο κλειστικότητα στις
λεγόμενες «υπηρεσίες κοινής ωφέλειας»,
βάσει της οποίας τα κράτη-μέλη της ΕΕ δια-
τηρούν το δικαίωμα να υποβάλουν ορισμέ-
νες μόνο υπηρεσίες σε καθεστώς μονοπω-
λίου του Δημοσίου ή αποκλειστικών δικαιω-
μάτων: η σχετική διάταξη περι έχει τόσα
παραθυράκια που δεν μπορεί να εξασφαλί-
 σει επαρκή προστασία των δημόσιων υπηρε-
σιών.

5. Ίσως η μεγαλύτερη απειλή για τις δημό-

σιες υπηρεσίες προέρχεται από τις ευρύτατες
διατάξεις περί προστασίας των επενδύσεων
που περιέχονται στη CETA και που προβλέ-
πονται για την TTIP. Χάρη σε ένα σύστημα
γνωστό ως μηχανισμός επίλυσης δια φορών
μεταξύ επενδυτών και κρατών («investor-
state dispute settlement», ISDS), χιλιάδες
αμερικανικές και καναδικές εταιρείες (καθώς
και πολυεθνικές με έδρα στην ΕΕ που διαρ-
θρώνουν τις επενδύσεις τους μέσω θυγατρι-
κών στην άλλη όχθη του Ατλαντικού) θα
μπορούσαν να μηνύσουν την ΕΕ και τα

κράτη-μέλη της
για αλλαγές στο
ρ υ θ μ ι σ τ ι κ ό
πλαίσιο του κλά-
δου των υπηρε-
σιών οι οποίες
μειώνουν τα
κέρδη των εται-
ρειών, και να
α π ο κ ο μ ί σ ο υ ν
πολλά δισεκα-
τομμύρια ως
α π ο ζ η μ ί ω σ η .
Ορισμένες πολι-
τικές που ρυθμί-
ζουν δημόσιες
υπηρεσίες –από
την επιβολή
ανώτατης τιμής
για το νερό έως
και την ανα-
στροφή ιδιωτι-
κ ο π ο ι  ή σ ε ω ν –
έχουν ήδη βρεθεί

στο στόχαστρο αξιώσεων που εγείρονται δυ-
νάμει του ISDS.

6. Οι διάφορες επιφυλάξεις και εξαιρέσεις
στις CETA και TTIP δεν επαρκούν για να
προστα τεύσουν αποτελεσματικά τον δημό-
σιο τομέα και τη δημοκρατική λήψη αποφά-
σεων για τον τρόπο οργάνωσής του. Αυτό
ενισχύεται από το γεγονός ότι οι εξαιρέσεις
γενικά δεν ισχύουν για τις πιο επι κίνδυνες
αρχές προστασίας των επενδύσεων και για
τον ISDS, καθιστώντας τις ρυθμίσεις σε ευαί-
σθητους κλάδους δημόσιων υπηρεσιών –
όπως η εκπαίδευση, η ύδρευση, η φροντίδα
υγείας, η κοινωνική πρόνοια και η παροχή
συντάξεων– ευάλωτες σε κάθε είδους επεν-
δυτικές επιθέσεις.

7. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακολουθεί τις
απαιτήσεις των επιχειρήσεων για κλείδωμα
των τωρινών και των μελλοντικών απελευ-
θερώσεων και ιδιωτικοποιήσεων δημόσιων
υπηρεσιών, για παράδειγμα μέσω των επι-
κίνδυνων μηχανισμών «διατήρησης της πα-
ρούσας κατάστασης» και «μη αναστρεψιμό-
τητας» –ακόμη κι όταν προηγούμενες σχετι-
κές αποφάσεις έχουν αποδειχθεί ανεπιτυχείς.
Αυτό θα μπορούσε να απειλήσει την ολοένα
μεγαλύτερη τάση να επανέρχονται στον
έλεγχο του δήμου οι υπηρεσίες ύδρευσης
(Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Σουηδία,
Ουγγαρία), ηλεκτροδότη σης (Γερμανία, Φιν-
λανδία) και μεταφορών (Ηνωμένο Βασίλειο,
Γαλλία). Η αναστροφή ορισμένων απο τυχη-
μένων ιδιωτικοποιήσεων στο Εθνικό Σύ-

στημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου για
την ενδυνά μωση των μη κερδοσκοπικών πα-
ρόχων υπηρεσιών υγείας θα μπορούσε να
θεωρηθεί ως παραβίαση των CETA/TTIP –
όπως και οι κρατικοποιήσεις και οι εκ νέου
ρυθμίσεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα,
σαν αυτές που παρατηρούνται στη διάρκεια
της οικονομικής κρίσης.

8. Η υποχώρηση στις απαιτήσεις των εται-
ρει ών για απρόσκοπτη πρόσβαση στη σύ-
ναψη συμβά σεων με το Δημόσιο θα μπο-
ρούσε να περιορίσει τη δυνατότητα των κρα-
τών να στηρίζουν τοπικούς και μη
κερδοσκοπικούς παρόχους και θα μπορούσε
να ενθαρρύνει την εξωτερική ανάθεση δη-
μόσιων έργων σε ιδιωτικές εταιρείες, στις
οποίες το προσωπικό συχνά εξαναγκάζεται
να κάνει την ίδια εργασία με χειρότερες συν-
θήκες εργασίας και χαμηλότερες αμοι βές.
Στη CETA, τα κράτη έχουν ήδη συμφωνήσει
για ορισμένους κλάδους την υποχρεωτική
διατλαντική ανταγωνιστική κατάθεση προ-
σφορών όταν επιθυμούν να αγοράσουν προ-
μήθειες και υπηρεσίες –οδηγώντας τους
πρακτικά σε ιδιωτικοποίηση, αφού σταδιακά
εκχωρούνται δημόσιες υπηρεσίες σε κερδο-
σκοπικούς παρόχους. Αμερικανικά λόμπι
όπως το Alliance for Healthcare Competiti-
veness («Συμμαχία για την Ανταγωνιστικό-
τητα στη Φροντίδα Υγείας») και η κυ βέρ-
νηση των ΗΠΑ επιθυμούν να μειώσουν δρα-
στικά τα κατώτατα όρια στους
διατλαντικούς διαγωνισμούς τα οποία προ-
βλέπονται στην TTIP.

9. Με τη CETA και την TTIP κινδυνεύουν
να απελευθερωθούν ο τομέας της υγείας και
της κοινωνικής πρόνοιας, δυσχεραίνοντας
την επιβολή νέων ρυθμίσεων. Στην TTIP, η
προσφορά υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασι-
λείου περιλαμβάνει ρητά τις νοσοκομειακές
υπηρεσίες. Στο κείμενο της CETA και σε
πρόσφατα προσχέδια της TTIP, 11
κράτη-μέλη της ΕΕ απελευθερώνουν τη μα-
κροχρόνια φροντίδα –για παράδειγμα την
κατ’ οίκον φροντίδα των ηλικιω μένων (Βέλ-
γιο, Κύπρος, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ελ-
λάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπα-
νία, Ηνωμένο Βασίλειο). Αυτό θα μπορούσε
να σταθεί εμπόδιο σε μέτρα που προστα-
τεύουν τον κλάδο της μακροχρόνιας φρον-
τίδας από στρατηγικές εκποίησης περιου-
σιακών στοιχείων τις οποίες εφαρμόζουν οι
επενδυτές, όπως αυτές που οδήγησαν στην
κατάρ ρευση του Southern Cross στο Ηνω-
μένο Βασίλειο.

10. Το τελευταίο προσχέδιο της TTIP για
τις υπηρεσίες στην ΕΕ περιορίζει κατά πολύ
τη χρήση υποχρεώσεων παροχής καθολικής
υπηρεσίας και μειώνει τον ανταγωνισμό από
δημόσιους παρόχους ταχυδρομικών υπηρε-
σιών, αντανακλώντας τις επι θυμίες μεγάλων
εταιρειών κούριερ, όπως η UPS και η FedEx.
Οι υποχρεώσεις παροχής καθολικής υπηρε-
σί ας, όπως η καθημερινή παράδοση αλληλο-
γραφίας σε απομακρυσμένες περιοχές χωρίς
επιπλέον χρεώσεις, έχουν ως στόχο να εγ-
γυώνται την καθολική πρόσβα ση σε βασικές
υπηρεσίες σε προσιτές τιμές.

Οι δημόσιες υπηρεσίες δέχονται επίθεση
Η TTIP, η CETA και η μυστική αθέμιτη σύμπραξη μεταξύ 
επιχειρηματικών λόμπι και εμπορικών διαπραγματευτών

Συνέχεια στη σελ. 7



11. Με την TTIP και τη CETA κινδυνεύει
να πε ριοριστεί η ελευθερία των δημόσιων
υπηρεσιών κοι νής ωφέλειας να παράγουν
και να διανέμουν ενέρ γεια σύμφωνα με στό-
χους δημόσιου συμφέροντος, για παρά-
δειγμα στηρίζοντας τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας για την καταπολέμηση της κλιμα-
τικής αλλαγής. Πολύ λίγα κράτη-μέλη της
ΕΕ έχουν ρητά διατηρήσει το δικαίωμά τους
να υιοθετούν ορισμένα μέτρα όσον αφορά
στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέρ γειας (μόνο
το Βέλγιο, η Πορτογαλία και η Σλοβακία)
και στα τοπικά δίκτυα διανομής ενέργειας
(μεταξύ των οποίων το Βέλγιο, η Βουλγαρία,
η Ουγγαρία και η Σλοβακία) στις εμπορικές
συμφωνίες.

12. Οι ΗΠΑ βλέπουν θετικά το άνοιγμα
της αγοράς της εκπαίδευσης μέσω της TTIP
–από εκπαιδευτικά προγράμματα για στε-
λέχη επιχειρήσεων και μαθήματα ξένων
γλωσσών έως και εξετάσεις εισαγωγής στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αμερικανικές
εκπαιδευτικές εταιρείες που δραστηριοποι-
ούνται στην ευρωπαϊκή αγορά –όπως Lau-
reate Education, Apollo Group, Kaplan
Group– θα μπορούσαν να επωφεληθούν όσο
και ο γερμανικός μιντιακός όμιλος Bertel-

smann, που πρόσφατα αγόρασε μερίδιο του
αμερικανικού παρόχου διαδικτυακών εκπαι-
δευτικών υπηρεσιών Udacity. Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή έχει ζητήσει από τα κράτη-μέλη
της ΕΕ να αναφέρουν την «πιθανή ευελιξία»
τους όσον αφορά στο αμερικανικό αίτημα
σχετικά με τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες.

13. Η αμερικανική βιομηχανία κινηματο-
 γράφου επιθυμεί η TTIP να άρει τα ευρω-
παϊκά ανώτατα όρια περιεχομένου και άλλα
μέτρα που στηρίζουν την τοπική κινηματο-
γραφική βιομηχανία (σε χώρες όπως η Πο-
λωνία, η Γαλλία, η Ισπανία και η Ιταλία).
Λόμπι, όπως η Motion Picture Association of
America («Ένωση Κινηματογράφου Αμερι-
κής», MPPA), και η κυβέρνηση των ΗΠΑ
έχουν αντιτεθεί στην εξαίρεση των οπτικοα-
κουστικών υπηρεσιών από το πεδίο εφαρμο-
γής της TTIP, υπέρ της οποίας αγωνίζεται η
κυβέρνηση της Γαλλίας. Τώρα προσπα θούν
να περιορίσουν την εξαίρεση όσο περισσό-
τερο γίνεται, για παράδειγμα εξαιρώντας την
εκπομπή περιεχομένου από τον ορισμό των
«οπτικοακου στικών υπηρεσιών» –όπως φαί-
νεται με τη στήριξη ευρωπαϊκών λόμπι, όπως
το BusinessEurope, και της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής.

14. Επενδυτές, όπως η BlackRock, που εμ-
πλέκονται στον ευρωπαϊκό τομέα των δημό-

σιων υπηρεσιών θα μπορούσαν να χρησιμο-
ποιήσουν τις διατάξεις των TTIP και CETA
για τις χρημα τοοικονομικές υπηρεσίες και
την προστασία των επενδύσεων για να δια-
φυλάξουν τα συμφέροντά 

τους απέναντι σε «επιβαρυντικές» ρυθμί-
σεις, για παράδειγμα όσες αφορούν στη βελ-
τίωση των συνθηκών εργασίας στον κλάδο
της μακροχρόνιας φροντίδας. Λόμπι, όπως
το TheCityUK, που εκπροσω πούν τον
κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών
στο Ηνωμένο Βασίλειο, πιέζουν έντονα για
μια «συνολική» TTIP, η οποία «θα έπρεπε να
καλύπτει όλες τις όψεις της διατλαντικής οι-
κονομίας».

15. Αμερικανικές εταιρείες παροχής υπη-
ρεσι ών επίσης πιέζουν ώστε η TTIP να άρει
«εμπορικά εμπόδια» όπως οι ρυθμίσεις για
το εργατικό δυναμικό. Για παράδειγμα, η
αμερικανική εταιρεία Home Instead, πρωτο-
πόρος στην παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον
φροντίδας για ηλικιωμένους, με παρουσία σε
αρκετά κράτη-μέλη της ΕΕ, επιθυμεί η TTIP
να περιλαμβάνει προβλέψεις για την «ανε-
λαστική εργατική νομοθεσία» που αναγκά-
ζει την εταιρεία να προσφέρει στους μερικής
απασχόλησης υπαλλήλους της «εκτενείς πα-
ροχές, συμπεριλαμβανομένων αμει βόμενων
διακοπών», οι οποίες θεωρεί ότι «διογκώ -

νουν αχρείαστα το κόστος της κατ’ οίκον
φροντίδας».

Το διακύβευμα σε εμπορικές συμφωνίες
όπως η TTIP και η CETA είναι το δικαίωμα
να απολαμβάνουμε ζωτικής σημασίας υπη-
ρεσίες και, ακόμη περισσότερο, η ικανότητα
να στρέφουμε τις κάθε είδους υπηρεσίες
προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Αν
αφεθούν στην τύχη τους, οι εμπορικές δια-
πραγματεύσεις θα έχουν ως αποτέλεσμα να
καταστήσουν αδύνατη την υλοποίηση απο-
φάσεων για το κοινό καλό.

Ένα μέτρο για την αποτελεσματική προ-
στασία των δημόσιων υπηρεσιών από την
μεγάλη εμπορική επίθεση που δέχονται θα
ήταν η πλήρης και αδιαμ φισβήτητη εξαίρεση
όλων των δημόσιων υπηρεσιών από οποιεσ-
δήποτε ευρωπαϊκές εμπορικές συμφωνίες και
διαπραγματεύσεις. Μια τέτοια εξαίρεση,
όμως, σίγουρα δεν θα επαρκούσε για να ακυ-
ρώσει τις πολυ άριθμες άλλες απειλές τις
οποίες θέτουν η CETA και η TTIP, καθώς
πολλές ακόμη προβλέψεις διακυβεύουν τη
δημοκρατία και την ευημερία των πολιτών.
Εφόσον οι TTIP και CETA δεν προστα-
τεύουν την ικανότητα ρύθμισης προς όφε-
λος του δημόσιου συμφέροντος, πρέπει να
απορριφθούν. n
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Συνέχεια από σελ. 6

Οι δημόσιες υπηρεσίες δέχονται επίθεση

Με θέμα η Βελτίωση της ποιότητας
ζωής των ηλικιωμένων πραγματο-
ποιήθηκε στις 13 Νοεμβρίου στη

Βουλή η 17η Σύνοδος της Βουλής των Γε-
ρόντων της οποία προήδρευσε ο πρόεδρος
της Βουλής  Γιαννάκης Ομήρου, τον οποίο
στη συνέχεια αντικατέστησε ο Προεδρεύων
της Βουλής Σοφοκλής Φυττής και η Σκεύη
Κουκουμά. Απηύθυναν  χαιρετισμούς ο Γιαν-
νάκης Ομήρου, ο Πρόεδρος του Παγκύπριου
Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού
και του Συντονιστικού Σώματος της Βουλής
των Γερόντων Σταύρος Ολύμπιος, η Γενική
Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας Δρ. Χρι-
στίνα Γιαννάκη, ο Γενικός Διευθυντής του
Υπουργείου Εργασίας Ανδρέας Ασσιώτης, ο
Επίτροπος Εθελοντισμού Γιάννης Γιαννάκης
και η πρόεδρος της Κυπριακής Παιδοβουλής
Έλενα Γεωργίου. 

Κατατέθηκαν οι εκθέσεις των Επιτροπών
Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας και διε-
ξήχθη γόνιμος και εποικοδομητικός διάλο-
γος για αντιμετώπιση προβλημάτων που
απασχολούν τους ηλικιωμένους ιδιαίτερα σε
θέματα υγείας, συντάξεως, διακίνησης, επι-
πέδου διαβίωσης κτλ. Με παρεμβάσεις τους
οι εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομι-
κών, Εσωτερικών, Μεταφορών, Επικοινω-
νιών και έργων και Υπουργείο Ενέργειας, Εμ-
πορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κατέθε-
σαν τις εισηγήσεις των Υπουργείων τους στα
θέματα που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρ-
κεια της Συνόδου. Ο Πρόεδρος της Βουλής
τόνισε τη σημασία του θεσμού της Βουλής
των Γερόντων και συνεχάρη το Παγκύπριο
Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού για
την άρτια λειτουργία της. 

Στο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της Βου-

λής επισήμανε πως η Σύνοδος της Βουλής
των Γερόντων ο Γιαννάκης Ομήρου δίνει
βήμα στους ωριμότερους συμπολίτες μας να
αναπτύξουν το δικό τους προβληματισμό και
να αφουγκραστούν τη φωνή των άμεσα επη-
ρεαζόμενων, ώστε να τους διασφαλίζεται
όσο το δυνατόν μια καλύτερη ποιότητα ζωής
ενώ με τις μαρτυρίες και τα βιώματά των
μελών της επιτάσσει στην πολιτεία, στην ευ-
ρύτερή της έννοια, το καθήκον για συνεχή
προσπάθεια και δράση, με στόχο να διασφα-
λίζονται συνθήκες ικανοποιητικής ποιότητας
ζωής και αξιοπρεπούς διαβίωσης, συνθήκες
αντάξιες των απαιτήσεων του 21ου αιώνα.

Εξέφρασε τέλος ο Γιαννάκης Ομήρου την
ικανοποίηση και βαθύτατο σεβασμό για την
ενεργό συμμετοχή των ηλικιωμένων στα
δρώμενα του τόπου και για την πολύτιμη συ-
νεισφορά τους.

Στο χαιρετισμό της η Υπουργός Εργασίας
ανάφερε πως εδώ και 17 χρόνια μας δίνεται
ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις και ει-
σηγήσεις μέσω του θεσμού της Βουλής των

Γερόντων, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι
δίδεται η ευκαιρία σε εσάς να διατυπώσετε
αιτήματα, να υποβάλετε προτάσεις και ειση-
γήσεις, να εκφράσετε συναισθήματα και να
διεκδικήσετε λύσεις σε θέματα που σας απα-
σχολούν. 

Είπε η Υπουργός ότι το Υπουργείο της
θέτει πάντα σε προτεραιότητα τη στήριξη
των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού και
την παροχή σ’ αυτές κατάλληλων συνθηκών
για αξιοπρεπή διαβίωση. Για τον λόγο αυτό
εφαρμόζει συγκεκριμένα μέτρα, προγράμ-
ματα και πολιτικές για ενίσχυση της ενεργού
γήρανσης, τη συνεχή βελτίωση του επιπέδου
ζωής των ατόμων της τρίτης ηλικίας και τη
διασφάλιση της διαβίωσης τους σ’ ένα
ασφαλές περιβάλλον που να ενισχύει τις δυ-
νατότητες τους και να προάγει την ανεξαρ-
τησία τους. 

Έγινε αναφορά στην εισαγωγή του θεσμού
του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και
γενικότερα άλλων Κοινωνικών Παροχών, με
σκοπό την παροχή ουσιαστικής στήριξης

στον πολίτη, περιλαμβανομένης και της ευά-
λωτης ομάδας των ηλικιωμένων. Παράλληλα
αναθεωρείται η πολιτική για τα θέματα
φροντίδας και έχει ήδη τεθεί σε ισχύ «Σχέδιο
Επιδότησης Υπηρεσιών Φροντίδας», με
σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και
την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτω-
σης ατόμων, στα οποία περιλαμβάνονται και
οι ηλικιωμένοι, που είναι δικαιούχοι ΕΕΕ,
μέσα από την επιδότηση των διαπιστωμένων
αναγκών τους για υπηρεσίες φροντίδας. Οι
σημαντικότερες αρχές στις οποίες βασίζεται
το σχέδιο είναι η παροχή ποιοτικών, προ-
σβάσιμων και ευέλικτων υπηρεσιών φροντί-
δας, η βελτίωση της ποιότητας ζωής των
επωφελούμενων, η διατήρηση / ενίσχυση της
αυτονομίας και ανεξαρτησίας τους και η
αποτροπή της εκμετάλλευσης ή κακοποί-
ησης τους. Οι παρεχόμενες Υπηρεσίες Φρον-
τίδας αφορούν την Κατ΄ Οίκον Φροντίδα,
την Ημερήσια Φροντίδα, την Ιδρυματική
Φροντίδα και τη Φροντίδα ανάπαυλας.

Τονίστηκε από την Υπουργό:
Η τρίτη ηλικία είναι μια περίοδος κατά την

οποία αξίζει στον καθένα να ζει με αξιοπρέ-
πεια, σε συνθήκες κατάλληλες, μέσα από τις
οποίες να του δίνεται η ευκαιρία να εκφράσει
τη μοναδικότητα του, να απασχοληθεί δημι-
ουργικά και να απολαύσει μια ποιοτική ζωή.
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 μας, είπε και αναφέρτηκε σε σχετικά
προγράμματα και σχέδια που έχουν στόχο τη
στήριξη των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού
και, σε συνεργασία με την Κοινωνία των Πο-
λιτών. n

17η Σύνοδος της Βουλής των Γερόντων
«Η Βελτίωση της ποιότητας ζωής των Ηλικιωμένων»
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Η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης (ΚΑΔΔ) παρουσιάζει το Έργο «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για Στρατηγική, Ηγετική και 
Διευθυντική Ανάπτυξη της Κυπριακής Δημόσιας Υπηρεσίας» - Οκτώβριος 2009 - Δεκέμβριος 2015

Από έντυπο της Κυπριακής Ακαδημίας,
Δημόσιας Διοίκησης που κυκλοφόρησε
προ δεκαπενθημέρου αναδημοσι-

εύουμε πληροφορίες για το «Πρόγραμμα Εκ-
παίδευσης για τη Στρατηγική, Ηγετική και Δι-
ευθυντική Ανάπτυξης της Κυπριακής Δημόσιας
Υπηρεσίας» (Οκτώβριος 2009 - Δεκέμβριος
2015), που υλοποιήθηκε από την ΚΑΔΔ και το
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού
και συγχρηματοδοτήθηκε κατά 85% από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Τα θέματα που αναδημοσιεύουμε παρουσιά-
ζουν διάφορες δράσεις και στοιχεία σχετικά με
το Έργο καθώς και τη σημαντικότητα της σχε-
τικής εκπαίδευσης κατά τη συγκυρίας της με-
ταρρύθμισης στη Διαχείριση των Δημόσιων Οι-
κονομικών.

Η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης
(ΚΑΔΔ) σχεδίασε και υλοποίησε το συγχρημα-
τοδοτούμενο κατά 85% από το ΕΚΤ Έργο
«Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για Στρατηγική,

Ηγετική και Διευθυντική Ανάπτυξη της Κυ-
πριακής Δημόσιας Υπηρεσίας, το οποίο απευ-
θύνεται στα διευθυντικά στελέχη της Κυπρια-
κής Δημόσιας Υπηρεσίας». Κατά το στάδιο
του Σχεδιασμού, αξιοποιήθηκαν μηχανισμοί
Διάγνωσης Αναγκών Μάθησης (εργαστήρια
για σκοπούς εντόπισης των προβλημάτων /
αδυναμιών των στελεχών της Δημόσιας Υπη-
ρεσίας) καθώς και Βέλτιστες Πρακτικές από
άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στον Σχεδιασμό και την
Υλοποίηση του Προγράμματος συμμετείχαν
ενεργά οι τμηματικοί Πυρήνες Μάθησης (ομά-
δες διαχείρισης της μάθησης που συστήνονται
σε κάθε οργανισμό).

Οι μεθοδολογίες εκπαίδευσης που έχουν
εφαρμοστεί αφορούν κυρίως: 1. Εκπαίδευση
μέσω προγραμμάτων στην τάξη, 2. Ανάπτυξη
υπηρεσιών καθοδήγησης στον χώρο εργασίας
(Work Based Projects) και 3. Οργάνωση Ενη-
μερωτικών Ημερίδων με την συμμετοχή πλη-

θώρας στελεχών της Δημόσιας Υπηρεσίας για
την παρουσίαση και ανταλλαγή απόψεων σε
θέματα, όπως Ηθική και Δεοντολογία, Ποι-
ότητα και Αριστεία, τον Ρόλο των ηγετών
στην Δημόσια Υπηρεσία και άλλα.

Βάσει των στόχων του, το πρόγραμμα ανέ-
πτυξε το γνωσιολογικό υπόβαθρο των Διευ-
θυντικών Στελεχών σε σημαντικές πτυχές του
σύγχρονου μάνατζμεντ:

• Στρατηγική – Στρατηγικός προγραμματι-
σμός, στοχοθέτηση, όραμα και προκλήσεις Δη-
μόσιας Υπηρεσίας, καινοτομία, διαχείριση αλ-
λαγών, διαχείριση απόδοσης.

• Ηγεσία – Ηγετικές ικανότητες, ρόλος του
ηγέτη, τύποι ηγεσίας, χτίσιμο σχέσεων εμπι-
στοσύνης, παρακίνηση, δέσμευση στους στό-
χους, συναισθηματική νοημοσύνη, ηθική και
δεοντολογία.

• Διοίκηση – Διαχείριση ποιότητας, αξιοποί-
ηση τεχνολογίας, διαχείριση χρόνου και άγ-
χους, ικανότητες επικοινωνίας, αποτελεσματι-

κές συναντήσεις, διαχείριση προσωπικού, αξιο-
λόγηση απόδοσης και ομαδικότητα.

• Διαπροσωπικές ικανότητες - Ικανότητες
αποτελεσματικής επικοινωνίας του οράματος
και αξιών του οργανισμού.

• Διαχείριση προσωπικού - Ικανότητες καθο-
δήγησης, διαχείρισης αλλαγής και διαμόρφω-
σης εργασιακής κουλτούρας.

Ηανάπτυξη ηγετικής ικανότητας δια-
δραματίζει κρίσιμο ρόλο στην επιτυχή
έκβαση των προσπαθειών ενός οργα-

νισμού για αντιμετώπιση των προκλήσεων που
αναφύονται. Στο πλαίσιο του Έργου, διεξάχ-
θηκε στις 3 Ιουνίου 2014 στο συνεδριακό 
κέντρο «Φιλοξενία», συνέδριο με τίτλο «Αλλά-
ζοντας στρατηγικά σ’ ένα συνεχώς μεταβαλλό-
μενο περιβάλλον: Αναπτύσσοντας την Ηγεσία
στη Δημόσια Υπηρεσία». Το συνέδριο τελούσε
υπό την αιγίδα του έντιμου Υπουργού Οικονο-
μικών, Χάρη Γεωργιάδη, ο οποίος και απεύθυνε
χαιρετισμό προς τους συνέδρους.

Ο κ. Υπουργός ανέφερε ότι η Κυπριακή Ακα-
δημία Δημόσιας Διοίκησης διαγιγνώσκοντας
ορθά τις μαθησιακές ανάγκες της Δημόσιας
Υπηρεσίας σχεδίασε την υλοποίηση του συγκε-
κριμένου Έργου το οποίο αποτελεί ορόσημο
για τη Δημόσια Υπηρεσία, αφού ενσωματώνει
για πρώτη φορά τη συστηματική εισαγωγή
ολοκληρωμένων πρακτικών Στρατηγικής Διοί-
κησης και εφαρμόζει μεθοδολογίες Διασφάλι-
σης Ποιότητας και Διαχείρισης Απόδοσης.

Ο κ. Γεωργιάδης υπενθύμισε ότι το έργο
αποτέλεσε επίσης βασικό πυλώνα στήριξης
των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης στον
Στρατηγικό Σχεδιασμό, απαραίτητο πλέον ερ-
γαλείο για την επίτευξη των μεταρρυθμιστικών
στόχων της κυβέρνησης αφού στο Πρόγραμμα
Διακυβέρνησής του, όσον αφορά τον εκσυγ-
χρονισμό και μεταρρύθμιση του Δημοσίου
Τομέα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογραμ-
μίζει ρητά ότι «απαραίτητη προϋπόθεση για τη
σωστή διακυβέρνηση ενός σύγχρονου κράτους
είναι η λειτουργία μιας παραγωγικής και απο-
τελεσματικής δημόσιας υπηρεσίας».

Επέστησε την προσοχή των συμμετεχόντων
στην οικονομική κρίση και την αναγκαία με-
ταρρύθμιση του δημόσιου τομέα που επιβάλ-
λουν σε όλους τους δημόσιους φορείς, σήμερα,
προσεκτικό στρατηγικό σχεδιασμό και αξιοποί-
ηση των υφιστάμενων πόρων στον καλύτερο
δυνατό βαθμό έτσι ώστε να μπορέσουν να αν-
ταποκριθούν στις ανάγκες και να γίνουν απο-
τελεσματικοί. Αναπτύσσοντας το σημείο αυτό
ανέφερε ότι η ικανότητα για στρατηγικό προ-
γραμματισμό και χάραξη πολιτικής καθώς και
η δυνατότητα συντονισμού αποτελούν βασικές
προτεραιότητες της κυβέρνησης στο πλαίσιο
της μεταρρύθμισης της Δημόσιας Υπηρεσίας
διότι είναι απαραίτητες για τη δημιουργία ενός
νέου πιο αποτελεσματικού μοντέλου δημόσιας

διοίκησης, ενώ, αποτελεί ταυτόχρονα μία από
τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την αναπτυ-
ξιακή πορεία της χώρας μας. Συνεχίζοντας, εξέ-
φρασε την ευαρέσκειά του για το γεγονός ότι
στο πλαίσιο του Έργου αξιοποιήθηκε η θεωρη-
τική κατάρτιση αλλά και η πρακτική εξάσκηση
σε πραγματικές συνθήκες εργασίας υπό την
καθοδήγηση εξειδικευμένου συμβούλου για να
δοθούν άμεσα οι δυνατότητες στους οργανι-
σμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας να εφαρμό-
σουν τον στρατηγικό προγραμματισμό. 
Υπέδειξε δε, ότι η πραγματοποίηση του στρα-
τηγικού προγραμματισμού είναι το πρώτο απα-
ραίτητο βήμα προς την ορθή εφαρμογή της
νέας μεθόδου διαμόρφωσης και εφαρμογής
προϋπολογισμών για την καλύτερη Διαχείριση

των Οικονομικών στη Δημόσια Υπηρεσία
(Public Financial Management).

Ο Yπουργός Οικονομικών ανέφερε χαρα-
κτηριστικά, «Στόχος είναι να χτίσουμε μία σύγ-
χρονη, ευέλικτη και αποτελεσματική δημόσια
διοίκηση ικανή να αντεπεξέλθει στο συνεχώς
μεταβαλλόμενο περιβάλλον της εποχής. Μία
Δημόσια Διοίκηση που θα εξυπηρετεί τον πο-
λίτη, θα έχει φιλικό πρόσωπο και θα αντανα-
κλά ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος που θα
σέβεται τα δικαιώματά των πολιτών και των
επιχειρήσεων. Ένα κράτος που αξιοποιεί τα
χρήματα των φορολογουμένων μέσω μίας νέας
δυναμικής για να φέρει αποτελέσματα και να
προσφέρει στην κοινωνία». n

Στο πλαίσιο του Έργου, διοργανώθηκαν
δύο ημερίδες οι οποίες τελούσαν υπό
την αιγίδα του Υφυπουργού παρά τω

Προέδρω  Κωνσταντίνου Πετρίδη, με στόχο
την ανάδειξη θεμάτων που άπτονταν των μα-
θησιακών στόχων του Προγράμματος αλλά και
τη διάχυση της παραχθείσας γνώσης. Η πρώτη
πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαρτίου 2015 και
πραγματεύτηκε το θέμα «Η πρόκληση καταπο-
λέμησης της διαφθοράς και κακοδιοίκησης». Η
δεύτερη ημερίδα με τίτλο «Ποιότητα, Αριστεία
και η Διαχείριση της Αλλαγής: Μεταρρύθμιση
για εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης»
πραγματοποιήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 2015.

Απευθύνοντας χαιρετισμό στις ημερίδες ο κ.
Πετρίδης ανέφερε μεταξύ άλλων ότι το Γρα-
φείο του Υφυπουργού παρά τω Προέδρω και η
Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης της Προ-
εδρίας έχουν διαμορφώσει ένα ενιαίο σχεδια-
σμό για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρε-
σίας και διοίκησης με πέντε πυλώνες που
αφορούν:

• Αλλαγές και αναδιαρθρώσεις δομών: των
ίδιων των Υπουργείων, των Τμημάτων και
των Οργανισμών.

• Αλλαγές στη διαχείριση ανθρώπινων
πόρων: καλύτερη αξιοποίηση των δημόσιων
υπαλλήλων στη βάση αντικειμενικών κρι-

τηρίων.
• Σχεδιασμό και εφαρμογή στοχευμένων

ολοκληρωμένων πολιτικών με γνώμονα την
ανάπτυξη.

• Βελτίωση του νομοθετικού, κανονιστικού
και διαδικαστικού πλαισίου.

• Εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνη-
σης.

Ο κ. Υφυπουργός εξέφρασε την πεποίθηση
ότι το Έργο, το οποίο υλοποιήθηκε με πρωτο-
βουλία της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας
Διοίκησης, συμβάλλει σημαντικά στην προ-
ώθηση της Μεταρρύθμισης της Δημόσιας Δι-
οίκησης. Τόνισε ότι πρόκειται για μία σημαν-
τική προσπάθεια που εστιάζει τη δράση της
στον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Υπηρεσίας
και την προσαρμογή της στη νέα εποχή.

Εκτίμησε ότι το εν λόγω Έργο έχει τη δυνα-
τότητα να δράσει ως καταλύτης στην ανά-
πτυξη της Ηγετικής και Διοικητικής Ικανότη-
τας, της Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού,
της Διαχείρισης της Αλλαγής, της Ανάπτυξης
χαρακτηριστικών Διαφάνειας, Ηθικής και Δε-
οντολογίας των υψηλόβαθμων στελεχών της
Δημόσιας Διοίκησης, στοιχεία απαραίτητα για
την υιοθέτηση και επιτυχή υλοποίηση των
απαιτούμενων αλλαγών στη Δημόσια Διοί-
κηση της χώρας μας.

Ο κ. Πετρίδης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην
θεματολογία και αντικείμενο του Έργου χαρα-
κτηρίζοντάς τα ως εξαιρετικά επίκαιρα, αφού
προσφέρουν τη δυνατότητα στους δημόσιους
οργανισμούς να διαχειριστούν αλλά και να
αξιοποιήσουν τη σημερινή συγκυρία κατά τον
βέλτιστο τρόπο προς όφελος των πολιτών και
της κοινωνίας γενικότερα. Ειδικότερα, όσον
αφορά την υιοθέτηση της συμβουλευτικής
υποστήριξης των οργανισμών για την ανά-
πτυξη του Στρατηγικού τους Σχεδιασμού μέσα
στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος,
σημείωσε ότι αυτή οδήγησε στην ενσωμάτωση

νέων πρακτικών που θα ακολουθούνται από
τους δημόσιους οργανισμούς για τη στοχοθέ-
τηση καθώς και τον καθορισμό των απαιτού-
μενων δράσεων για την επίτευξη των στόχων.

Καταλήγοντας ο κ. Υφυπουργός ανέφερε:
«Το πρόγραμμα βοηθάει τη δημόσια διοίκηση
να προχωρήσει μπροστά με μια νέα κουλτούρα,
με αισιοδοξία και όραμα για το μέλλον. Πι-
στεύω ότι η κοινή προσπάθεια όλων μας θα δη-
μιουργήσει τη δημόσια διοίκηση που αξίζει να
έχει η χώρα μας και οι πολίτες της και που θα
την οδηγήσει στον δρόμο που βαδίζει κάθε
σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος». n

Ομαδική φωτογραφία των συμμετεχόντων στο Επιστημονικό Συνέδριο: «Αλλάζοντας Στρατηγικά σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον: Αναπτύσσοντας την Ηγεσία στη Δημόσια Διοίκηση», 
3 Ιουνίου 2014.

Από το Επιστημονικό Συνέδριο: «Αλλάζοντας Στρατηγικά σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον: Αναπτύσσοντας την Ηγεσία στη Δημόσια Διοίκηση»,
3 Ιουνίου 2014.

Ημερίδα: «Ποιότητα, Αριστεία και η Διαχείριση της Αλλαγής: Μεταρρύθμιση για εκσυγχρονισμό της
δημόσιας διοίκησης», 8 Σεπτεμβρίου 2015.

Οι αριθμοί του Έργου

Αριθμός Διευθυντικών Στελεχών
που συμμετείχαν 2.525

Εκπαιδευτικά Προγράμματα
στην τάξη 126

Έργα Στρατηγικού Σχεδιασμού με
καθοδήγηση σε οργανισμούς 100

«Η Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης υποστηρίζει τη Στρατηγική,
Ηγετική και Διευθυντική Ανάπτυξη της Δημόσιας Υπηρεσίας»

Την περασμένη Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου, στην αίθουσα
εκδηλώσεων του Υπουργείου Οικονομικών, ημερίδα με
τίτλο «Διαθέτω Δεδομένα – Προωθώ την Διαφάνεια,

Συμβάλλω στην Ανάπτυξη», υπό την αιγίδα του Υφυπουργού
παρά τω Προέδρω Κωνσταντίνου Πετρίδη. Η ημερίδα αποσκο-
πούσε στην προετοιμασία των διαφόρων Τμημάτων και Υπηρε-
σιών της Δημόσιας Υπηρεσίας για την καταγραφή και στη συ-
νέχεια δημοσίευση των δεδομένων τους για περαιτέρω χρήση
στην Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Ανοικτών Δεδομένων
www.data.gov.cy. 

Η ενέργεια υλοποιήθηκε μέσα στα πλαίσια της πρώτης δρά-
σης του έργου «Υποστήριξη των φορέων του Δημόσιου Τομέα
στην Υλοποίηση της Αναθεωρημένης Οδηγίας 2013/37/ΕΕ και
Προώθηση της Περαιτέρω Χρήσης των Πληροφοριών του Δη-
μόσιου Τομέα». Πρόκειται για έργο του οποίου η χρηματοδό-
τηση εξασφαλίστηκε εξ’ ολοκλήρου από την Υπηρεσία Υποστή-
ριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
με πρωτοβουλία του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προ-
σωπικού, και διεκπεραιώνεται από τον οίκο Deloitte, στα πλαί-
σια της πρακτικής εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας
2013/37/ΕΕ. Η εν λόγω Οδηγία παρέχει το νομικό πλαίσιο που
διέπει την περαιτέρω χρήση των δεδομένων του δημόσιου
τομέα για τη διασφάλιση της διαφανούς, δίκαιης και αμερόλη-
πτης περαιτέρω χρήσης τους. 

Το όλο έργο περιλαμβάνει δύο κύριες δράσεις. Η πρώτη

απευθύνεται σε όλα τα Υπουργεία/ Τμήματα/ Υπηρεσίες του δη-
μόσιου τομέα που αφού τύχουν της κατάλληλης εκπαίδευσης,
θα έχουν την υποχρέωση να καταγράψουν τις πληροφορίες που
κατέχουν και να τις δημοσιεύσουν στην εθνική πύλη ανοικτών
δεδομένων (www.data.gov.cy), ενώ η δεύτερη περιλαμβάνει
δραστηριότητες δημοσιότητας για προώθηση της περαιτέρω
χρήσης πληροφοριών του δημόσιου τομέα σε 3 ομάδες στόχους:
τον δημόσιο τομέα, το κοινό και τις επιχειρήσεις.

Τα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη που προκύπτουν μέσα
από την ελεύθερη διάθεση των δεδομένων του δημόσιου τομέα
και συνεπώς από την δυνατότητα χρήσης ή/και επαναχρησιμο-
ποίησης τους, είναι πολλά. Από κοινωνικής άποψης, ενισχύεται
το δικαίωμα της πληροφόρησης των πολιτών και κατά συνέπεια
ενδυναμώνεται η διαφάνεια και η δημοκρατικότητα στη λήψη
αποφάσεων της κυβέρνησης, ενώ παράλληλα προάγεται η πρό-
οδος στην επικοινωνία μεταξύ των φορέων της κοινωνίας. Από
οικονομικής άποψης, στην περίπτωση συνδυασμού των δεδο-
μένων του δημοσίου για τη δημιουργία καινοτόμων εφαρμογών,
παρέχεται ένας εναλλακτικός τρόπος τόνωσης της ανταγωνι-
στικότητας της οικονομίας και προσέλκυσης επενδυτών, και
επομένως αύξηση του αριθμού των νέων θέσεων εργασίας. Επι-
πρόσθετα, η προσφορά των δημόσιων δεδομένων στον απλό
πολίτη και στον επιχειρηματία, συνάδει και με τους στόχους για
εκσυγχρονισμό και βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της
δημόσιας διοίκησης αλλά και της ποιότητας των παρεχόμενων
υπηρεσιών και συμβάλλει στους στόχους μείωσης του όγκου
και εύρους των δραστηριοτήτων της. 

Δεδομένης της σημασίας που φέρει η οδηγία 2013/37/ΕΕ, το
έργο εντάσσεται ανάμεσα στις προτεραιότητες της Προεδρίας
της Δημοκρατίας και εμπεριέχεται στις δράσεις που προωθούν-
ται για την ανάπτυξη και τη βελτίωση του ρυθμιστικού πλαι-
σίου. Το έργο έχει διάρκεια 14 μήνες και αναμένεται να ολοκλη-
ρωθεί τον Οκτώβριο του 2016. n

Ημερίδα για την Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Ανοιχτών Δεδομένων
«Η Εκπαίδευση ως Βασικός Πυλώνας στη Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας»
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ΝEΑ ΑπO τηΝ ΕυρωπΑϊΚH EΝωση
Έρευνα / Επιμέλεια:
Κυριάκος  Ανδρέου

Αξιολόγηση διαδικασίας διεύρυνσης
Δυτικών Βαλκανίων και Τουρκίας

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο 
εγκρίνει τους λογαριασμούς της ΕΕ

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο χορήγησε «πιστοποιητικό
καλής υγείας» στους λογαριασμούς της ΕΕ για 8η συνεχή χρονιά.
Τόσο το σκέλος των εσόδων όσο και των διοικητικών δαπανών
δεν εμφανίζουν σημαντικά σφάλματα. Το συνολικό ποσοστό
σφάλματος στις πληρωμές μειώθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά,
στο 4,4% το 2014. Επίσης, το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην ετήσια έκ-
θεσή του σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ
για το 2014, τονίζει την πρόοδο που έχει σημειώσει η Επιτροπή

όσον αφορά την αύξηση της διαφάνειας και της ικανότητας απορρόφησης κατά τη διαχεί-
ριση των κονδυλίων της ΕΕ.

Η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδια για τον
Προϋπολογισμό και τους Ανθρώπινους Πόρους, δήλωσε σχετικά: «Τα χρήματα της ΕΕ ανή-
κουν στους πολίτες μας και οφείλουμε να τους διασφαλίσουμε ότι κάθε ευρώ δαπανάται
σωστά. Συμμεριζόμαστε την άποψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι οι νέες πραγματικότητες
απαιτούν την ανάληψη νέας δράσης. Εμείς, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εργαζόμαστε για να
ευθυγραμμίσουμε τον προϋπολογισμό με τις προτεραιότητες, να εστιάσουμε στις προτε-
ραιότητες και να ενισχύσουμε τους ελέγχους».

Τα ποσοστά σφάλματος δεν ισοδυναμούν με απάτη. Οφείλονται κυρίως σε περίπλοκες
διοικητικές διαδικασίες οι οποίες δεν εφαρμόζονται όπως θα έπρεπε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
έχει λάβει σειρά μέτρων για να διασφαλίσει ότι κάθε ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ
δαπανάται σωστά.

Τα έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ πρέπει να έχουν προστιθέμενη αξία για την
κοινωνία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχουμε δημιουργήσει ένα ενισχυμένο πλαίσιο
επιδόσεων που εστιάζει στα αποτελέσματα. 

Παρόλο που δίνει έμφαση στα αποτελέσματα, η Επιτροπή εμμένει στη δέσμευσή της για
απλούστευση των υφιστάμενων κανόνων. 

Εφαρμόζονται αυστηρές δημοσιονομικές διορθώσεις και ανακτήσεις. Όταν τα χρήματα
των φορολογουμένων της ΕΕ δεν έχουν δαπανηθεί σωστά, λαμβάνουμε μέτρα για την ανά-
κτησή τους.

Βελτιώνεται ο έλεγχος των δαπανών της ΕΕ από τα κράτη μέλη, τα οποία διαχειρίζονται
το 80% του προϋπολογισμού της ΕΕ στο πλαίσιο του συστήματος της επιμερισμένης δια-
χείρισης. n

Σε μία σειρά ετήσιων εκθέσεων που εγκρίθηκαν, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσο οι χώρες των Δυτικών Βαλκα-
νίων και η Τουρκία έχουν προχωρήσει στην εκπλήρωση των
απαιτήσεων προσχώρησης στην ΕΕ, και καθορίζει όσα πρέπει
να γίνουν για την αντιμετώπιση όσων προκλήσεων απομένουν.

Η συγκεκριμένη περιοχή δοκιμάζεται έντονα από την προσφυγική κρίση. Η Τουρκία έχει
υποδεχτεί στο έδαφός της και στηρίζει πάνω από 2 εκατομμύρια Σύριους πρόσφυγες. Από
τις αρχές του έτους, οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, ειδικότερα η πρώην Γιουγκοσλαβική
Δημοκρατία της Μακεδονίας και η Σερβία, διαχειρίστηκαν έναν μεγάλο αριθμό υπηκόων
τρίτων χωρών που διήλθαν από το έδαφός τους. Το μεταναστευτικό πρόβλημα προϋποθέ-
τει περισσότερο από ποτέ την αυξημένη συνεργασία με τις χώρες που εντάσσονται στην δια-
δικασία διεύρυνσης, και η ΕΕ παρέχει σημαντική βοήθεια για τον σκοπό αυτό.

Στη στρατηγική διεύρυνσης, η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι η διαδικασία προσχώρησης έχει
επίκεντρο την αρχή «προτεραιότητα στις θεμελιώδεις αρχές». Σημαντικά ζητήματα σχετικά
με το κράτος δικαίου, τα θεμελιώδη δικαιώματα, την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών,
περιλαμβανομένης και της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης, καθώς και με την οικο-
νομική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα, εξακολουθούν να είναι κύριες προτεραιότη-
τες. Έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος, ειδικά όσον αφορά την έγκριση της σχετικής νομοθε-
σίας και τη δημιουργία των αναγκαίων διοικητικών δομών. Ωστόσο, πολύ συχνά απουσιά-
ζει η αποτελεσματική εφαρμογή. 

Αν και τον περασμένο χρόνο σημειώθηκε σημαντική πρόοδος, εξακολουθούν να υπάρ-
χουν σοβαρά προβλήματα. Όσον αφορά το κράτος δικαίου, τα συστήματα απονομής δι-
καιοσύνης δεν είναι επαρκώς ανεξάρτητα, αποτελεσματικά ή υπεύθυνα. Πρέπει να κατα-
βληθούν επιπλέον σοβαρές προσπάθειες για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλή-
ματος και της διαφθοράς, κυρίως με την καθιέρωση μητρώου παρακολούθησης των ερευνών,
των διώξεων και των τελικών καταδικαστικών αποφάσεων. Παρότι τα θεμελιώδη δικαιώ-
ματα κατοχυρώνονται από τον νόμο, εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα στην πράξη. 

Οι περισσότερες χώρες αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις όσον αφορά την οικονο-
μική διακυβέρνηση και την ανταγωνιστικότητα. Η οικονομική ανάπτυξη είναι καίριας ση-
μασίας για την δημιουργία απασχόλησης και ανάπτυξης και για την προσέλκυση επενδυ-
τών. Η Επιτροπή δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην περιφερειακή συνεργασία και την τόνωση της
περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης και της συνδεσιμότητας. 

Στον τομέα αυτόν έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος, κυρίως μέσω της «διαδικασίας του
Βερολίνου» και της συνεργασίας των «έξι χωρών των Δυτικών Βαλκανίων». Η Επιτροπή επί-
σης τονίζει την ανάγκη για σχέσεις καλής γειτονίας και επίλυση των διμερών διενέξεων. n

Ευρωεκλογές: μεταρρύθμιση 
του ευρωπαϊκού εκλογικού νόμου

Το ΕΚ υπερψήφισε επίσημη πρόταση για την μεταρρύθ-
μιση του ευρωπαϊκού εκλογικού νόμου ζητώντας να κατε-
βαίνουν υποψήφιοι στις ευρωεκλογές για την ανάληψη της
προεδρίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής άτομα που έχουν
επιλεχθεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η επίσημη κατάθεση
των υποψηφιοτήτων θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 12

εβδομάδες πριν από τις ευρωεκλογές. 
Σε συνέχεια συζήτησης στην ολομέλεια, το ΕΚ υιοθέτησε την πρόταση για την μεταρ-

ρύθμιση του εκλογικού νόμου της ΕΕ που χρονολογείται από το 1976 με 315 ψήφους υπέρ,
234 κατά και 55 αποχές. Οι τρέχουσες μείζονες διαφορές στους εθνικούς κανόνες έρχονται
σε σύγκρουση με την ίδια την έννοια της ευρωπαϊκής ιθαγένειας και της αρχής της ισότη-
τας, υπογράμμισε το ΕΚ.

“Θέλουμε να προσαρμόσουμε τον εκλογικό νόμο του 1976 στα νέα δεδομένα”, δήλωσε η
συν-εισηγήτρια Danuta Hübner (ΕΛΚ, Πολωνία). “Οι εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου παραμένουν εξαιρετικά ‘εθνικές’. Ευελπιστούμε να αυξήσουμε το ενδιαφέρον των πο-
λιτών σε ότι αφορά τη συμμετοχή του σε αυτό το σημαντικό κομμάτι της ευρωπαϊκής δια-
δικασίας αποφάσεων”, προσέθεσε η ίδια.

“Πρέπει να ενθαρρύνουμε τη νέα γενιά να συμμετάσχει σε αυτές τις εκλογές. Η γενιά του
διαδικτύου προτιμάει να ψηφίσει διαδικτυακά, με το πάτημα ενός κουμπιού, παρά να πη-
γαίνει σε δημαρχεία ή σχολεία για να ψηφίσει”, δήλωσε ο συν-εισηγητής Jo Leinen (Σοσια-
λιστές, Γερμανία). 

Το ΕΚ ζήτησε η επίσημη κατάθεση των υποψηφιοτήτων να γίνεται τουλάχιστον 12 εβδο-
μάδες πριν από τις ευρωεκλογές.

Το ΕΚ ζητάει όλοι οι πολίτες της ΕΕ να μπορούν να ψηφίζουν στις ευρωεκλογές και για  
να γίνει αυτό, να καθιερωθούν ηλεκτρονικά, διαδικτυακά και ταχυδρομικά συστήματα ψη-
φοφορίας σε όλα τα κράτη μέλη της. Τέσσερις χώρες δεν έδωσαν τη δυνατότητα στους 
πολίτες τους που ζουν στο εξωτερικό να ψηφίσουν στις τελευταίες ευρωεκλογές του 2014 
(η Τσεχία, η Ιρλανδία, η Μάλτα και η Σλοβακία). Για τις υπόλοιπες χώρες, η ψηφοφορία 
ήταν δυνατή μέσω ταχυδρομείου, στις κατά τόπους Πρεσβείες, δια αντιπροσώπου ή ηλε-
κτρονικά.

Το ΕΚ υποστηρίζει ότι τα ψηφοδέλτια που χρησιμοποιούνται στις ευρωεκλογές θα πρέπει
να προβάλλουν εξίσου τα ονόματα και τα λογότυπα των εθνικών κομμάτων με αυτά των
ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων με τα οποία είναι συνδεδεμένα. 

Οι προτάσεις αυτές θα πρέπει στη συνέχεια να εγκριθούν από το Συμβούλιο ομόφωνα και
να κυρωθούν από όλα τα κράτη μέλη, όπως επιτάσσεται από το Σύνταγμα τους. n

Μικροδάνεια στην ΕΕ: 
μικρά ποσά, μεγάλες προσδοκίες

Ένα μικρό δάνειο που θα επιτρέψει σε όσους έχουν βρεθεί
στο περιθώριο της οικονομίας να στήσουν τη δική τους επι-
χείρηση είναι δοκιμασμένη συνταγή καταπολέμησης της
φτώχειας με ρίζες την Ασία και τη Λατινική Αμερική της δε-
καετίας του ‘70. Η κρίση αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον και
στην Ευρώπη και το 2010 η ΕΕ δημιούργησε ειδικό χρημα-
τοδοτικό “εργαλείο”. 

Οι άνεργοι καθώς και εκείνοι που για οποιοδήποτε λόγο
είναι οικονομικά μη ενεργοί, οι κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών ή ακόμα οι μετανάστες
και τα μέλη μειονοτήτων δεν βρίσκουν πάντα ανοιχτές τις πόρτες των τραπεζών όταν θε-
λήσουν να ανοίξουν επιχείρηση.

Απάντηση στο πρόβλημα αυτό δίνουν τα μικροδάνεια που αποτελούν, ακριβώς, δάνεια
πολύ μικρών χρηματικών ποσών, ικανών όμως να βοηθήσουν μια πολύ μικρή επιχείρηση να
σταθεί στα πόδια της και να ανθίσει. Ιδέα που το 2006 έφερε το Νόμπελ Ειρήνης στον θεω-
ρούμενο ως εμπνευστή της, Μοχάμεντ Γιουνούς και την τράπεζά του, Grameen, τα μικρο-
δάνεια ξεκίνησαν από το Μπαγκλαντές αλλά τώρα κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην Ευ-
ρώπη της κρίσης.

Στην Ευρώπη, ο μηχανισμός μικροχρηματοδοτήσεων Progress αποτελεί από το 2010 βα-
σικό εργαλείο διευκόλυνσης, μέσω εγγυήσεων, της δανειοδότησης εκείνων που, υπό κανο-
νικές συνθήκες, θα ήταν αδύνατο να δανειοδοτηθούν. Συγχρηματοδοτείται από τον προ-
ϋπολογισμό της Ένωσης και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με ποσά που συνο-
λικά ανέρχονται σε 200 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Μικροχρηματοδοτήσεων Progress αυξάνει τη διαθεσιμότητα
μικροπιστώσεων, δηλαδή μικρών δανείων κάτω από 25.000 ευρώ, για την ίδρυση ή την επέ-
κταση μικρής επιχείρησης.

Ο μηχανισμός αυτός δεν χρηματοδοτεί απευθείας επιχειρηματίες, αλλά δίνει τη δυνατό-
τητα σε επιλεγμένους παρόχους μικροχρηματοδοτήσεων στην ΕΕ να αυξήσουν τα ποσά που
δανείζουν.

Οι πάροχοι μικροπιστώσεων μπορεί να είναι ιδιωτικές ή δημόσιες τράπεζες, μη τραπεζικά
ιδρύματα μικροπιστώσεων και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις.

“Τα μικροδάνεια αποτελούν και στην Ευρώπη βιώσιμη μορφή κοινωνικής πολιτικής” εξη-
γεί ο εισηγητής του ΕΚ, Γερμανός ευρωβουλευτής του ΕΛΚ Σβέν Σούλτσε. n
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Ομπάμα και Πούτιν συμφωνούν στην
ανάγκη πολιτικής μετάβασης στη Συρία

Σε κατ΄ ιδίαν συνάντηση που είχαν στο περιθώριο της συ-
νόδου της G20 στην Τουρκία, Ομπάμα και Πούτιν συμφώνη-
σαν ότι είναι ανάγκη να υπάρξει μια διαδικασία πολιτικής με-
τάβασης στη Συρία, η οποία θα περιλαμβάνει συνομιλίες με
τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Εθνών.

Στην 35λεπτη συνάντησή τους, ο αμερικανός πρόεδρος και
ο ρώσος ομόλογός του συζήτησαν τις προσπάθειες που καταβάλλονται για εξεύρεση λύσης,
σε μια κατάσταση που έχει καταστεί ακόμη πιο πιεστική μετά τις επιθέσεις στο Παρίσι.

«Οι πρόεδροι Ομπάμα και Πούτιν συμφώνησαν ότι είναι ανάγκη για μια πολιτική μετά-
βαση στη Συρία, της οποίας θα προηγηθούν διαπραγματεύσεις, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, με-
ταξύ της συριακής αντιπολίτευσης και του καθεστώτος, καθώς και μια εκεχειρία» ανέφερε
εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο αμερικανός πρόεδρος χαιρέτισε τις προσπάθειες που κατα-
βάλουν όλες οι χώρες για να αντιμετωπίσουν το Ισλαμικό Κράτος, σημειώνοντας τη σημα-
σία που έχουν οι στρατιωτικές προσπάθειες της Ρωσίας στη Συρία που επικεντρώνονται σε
αυτήν την οργάνωση.

Ωστόσο, ένας σύμβουλος του Κρεμλίνου, ο Γιούρι Ουσάκοφ, υποστήριξε ότι υπάρχουν
ακόμη διαφορές μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον όσον αφορά την «τακτική» που ακολου-
θείται για την αντιμετώπιση των τζιχαντιστών.

Η Ρωσία και οι ΗΠΑ έχουν «στρατηγικούς στόχους που συνδέονται με τον αγώνα εναν-
τίον του ΙΚ και αυτοί [οι στόχοι[ είναι κοντά ο ένας στον άλλο, όμως υπάρχουν ακόμη απο-
κλίσεις στη στρατηγική» είπε ο Ουσάκοφ στους δημοσιογράφους. n

Σε ενότητα και αντίσταση καλεί ο γαλλικός
Τύπος μετά το σοκ των επιθέσεων

Μετά το παγκόσμιο σοκ που προκάλεσαν οι πολύνεκρες
επιθέσεις στο Παρίσι, ο θυμός και η επιθυμία για ενότητα,
αλλά και για αντίσταση, βρίσκεται στο επίκεντρο των ανα-
λύσεων των γαλλικών εφημερίδων.

«Είμαι Παρίσι (Je suis Paris)» τιτλοφορείται η «Liberation»,
υιοθετώντας το σύνθημα που κατακλύζει τα μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης και καταλήγει ότι «κατά της κτηνωδίας, υπάρ-

χει μόνον μια αρχή: η δύναμη».
«Στο όνομα των πραγματικών μαρτύρων της χθεσινής ημέρας, των αθώων θυμάτων και

στο όνομα της Δημοκρατίας, η Γαλλία θα πρέπει να παραμείνει ενωμένη και να δημιουργή-
σει ένα μέτωπο» επισημαίνει η «Le Parisien».

«Η Γαλλία βρίσκεται σε πόλεμο. Σε πόλεμο κατά μιας ολοκληρωτικής, τυφλής, τρομερά
φονικής τρομοκρατίας» γράφει η «Le Monde».

«Ο πόλεμος αυτός, τώρα το κατάλαβαν όλοι, μόλις τώρα άρχισε» προειδοποιεί η «Le Fi-
garo», ενώ η «Sud-Quest, απηχώντας το μήνυμα για ενότητα και αλληλεγγύη  που είναι διά-
χυτο σε όλο το γαλλικό τύπο, σημειώνει «Για την ώρα πρέπει να δείξουμε αλληλεγγύη».

«Δημοκρατία απέναντι στην βαρβαρότητα» γράφει στο πρωτοσέλιδό της η «Journal du
Dimanche» ενώ για την «L’ est Republicain» η τρομοκρατική απειλή ρίζωσε πλέον στο γαλ-
λικό έδαφος.

Για την «Les Dernieres Nouvelles d’Alsace» «το πραγματικό διακύβευμα είναι η επαναβε-
βαίωση των δημοκρατικών αξιών». «Μας κάνουν πόλεμο. Ενωμένοι, θα προσπαθήσουμε να
αντιμετωπίσουμε αυτήν την απαράδεκτη τρέλα» σημειώνει η εφημερίδα. n

Η προοπτική του Brexit διχάζει 
Βρετανούς επιχειρηματίες

Τα πλέον εξέχοντα στελέχη της επιχειρηματικής κοινότη-
τας του Λονδίνου προειδοποιούν ότι η έξοδος της Βρετανίας
από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα είχε δεινές συνέπειες: οικονο-
μικό χάος, περιορισμό του εμπορίου και μικρότερο ρόλο για
το Σίτι του Λονδίνου ως χρηματοπιστωτικού και επιχειρημα-
τικού κέντρου.

Ο επενδυτής Ρίτσαρντ Τάις λέει ότι αυτά τα στελέχη δεν
τον εκπροσωπούν. «Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι να παραμείνουμε σε κάτι που, ειλικρινά,
παραμένει στάσιμο και δεν βοηθάει τους πολίτες του», ισχυρίζεται ο κ. Τάις, διευθύνων σύμ-
βουλος της επενδυτικής εταιρείας ακινήτων Quindet Capital Partner, με υπό διαχείριση κε-
φάλαια ύψους 700 εκατ. ευρώ. Ο κ. Τάις ανήκει σε μια μικρή ομάδα προβεβλημένων στελε-
χών του χρηματοπιστωτικού τομέα που υποστηρίζει δημοσίως την έξοδο από την ΕΕ. 

Ο κ. Κάμερον έχει υποσχεθεί τη διενέργεια του βρετανικού δημοψηφίσματος μέχρι το
τέλος του 2017 το αργότερο, αν και ορισμένα επιχειρηματικά στελέχη υποστηρίζουν ότι καλό
θα ήταν να διεξαχθεί το συντομότερο δυνατό, ώστε να περιοριστεί η περίοδος αβεβαιότη-
τας πριν από το δημοψήφισμα.

Mέχρι τη διενέργεια του δημοψηφίσματος και οι δύο πλευρές προετοιμάζονται. Το φιλο-
ευρωπαϊκό στρατόπεδο έχει συνταχθεί πίσω από την ομάδα με την ονομασία Britain Stronger
in Europe και αυτοί που τάσσονται υπέρ της εξόδου υποστηρίζουν δύο διαφορετικές ομά-
δες: Vote Leave και Leave EU Business for Britain. n

Γιούνκερ: Να μην αλλάξει 
η μεταναστευτική ατζέντα της Ε.Ε.

Την ανάγκη να μην υπάρξει ριζική αλλαγή στην ευρωπαϊκή
πολιτική υποδοχής των προσφύγων υπογράμμισε ο πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, πριν από την
έναρξη της συνόδου κορυφής του G20 στην Αττάλεια της
Τουρκίας. 

Ο κ. Γιούνκερ τόνισε ότι αυτοί που διέπραξαν τις επιθέσεις στο Παρίσι «είναι ακριβώς
αυτοί από τους οποίους προσπαθούν να γλιτώσουν οι πρόσφυγες και όχι το αντίθετο». «Κατά
συνέπεια», πρόσθεσε, «δεν υπάρχει λόγος να ξαναδούμε στο σύνολό της την ευρωπαϊκή πο-
λιτική όσον αφορά το θέμα των προσφύγων».  «Δεν θα πρέπει να μπερδεύουμε τις διαφο-
ρετικές κατηγορίες των ανθρώπων που έρχονται στην Ευρώπη», συνέχισε.

Αναφερόμενος στον ύποπτο που είχε ταυτοποιηθεί τον Οκτώβριο στη Λέρο, ο πρόεδρος
της Κομισιόν είπε ότι «ο υπεύθυνος για τις επιθέσεις στο Παρίσι... είναι ένας εγκληματίας κι
όχι ένας πρόσφυγας, όχι ένας άνθρωπος που ζητάει άσυλο». 

«Καλώ αυτούς που προσπαθούν να αλλάξουν την μεταναστευτική ατζέντα που έχουμε
υιοθετήσει να αντιμετωπίζουν με σοβαρότητα το θέμα αυτό», ανέφερε και κατέληξε: «Βλέπω
τη δυσκολία αλλά δεν βλέπω την ανάγκη να αλλάξουμε τη γενική μας προσέγγιση». 

Υψηλόβαθμοι Πολωνοί και Σλοβάκοι αξιωματούχοι επέκριναν το σχέδιο αναδιανομής των
προσφύγων της Ε.Ε. μετά τις επιθέσεις στην γαλλική πρωτεύουσα, σημειώνοντας ότι το αι-
ματηρό αυτό περιστατικό υπογραμμίζει τις ανησυχίες των Ευρωπαίων για την υποδοχή μου-
σουλμάνων προσφύγων. n

Το Ιράν αλλάζει τα δεδομένα 
στη διεθνή αγορά πετρελαίου

Νέες αναταράξεις στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου αναμέ-
νεται να προκαλέσει σύντομα -και πιθανώς μέσα στο πρώτο εξά-
μηνο του επόμενου έτους- η αύξηση της παραγωγής και των εξα-
γωγών «μαύρου χρυσού» από το Ιράν. Μετά την προσέγγισή της
με τη Δύση και εν αναμονή της άρσης των κυρώσεων που της
επέβαλαν ΗΠΑ και Ε.Ε. από το 2012, η Τεχεράνη έχει επιστρα-

τεύσει το επιστημονικό της δυναμικό για να επαναφέρει την παραγωγή πετρελαίου στα προ
των κυρώσεων επίπεδα. Η επιστροφή του Ιράν στην παγκόσμια αγορά συμπίπτει, όμως, με
μια συγκυρία μεγάλου πλεονάσματος «μαύρου χρυσού», που σε μεγάλο βαθμό οφείλεται
στην αμερικανική βιομηχανία σχιστολιθικών υδρογονανθράκων.

Ο αντίκτυπος του μεγαλύτερου πλεονάσματος θα γίνει αισθητός σε όλον τον κόσμο πλήτ-
τοντας πετρελαιοπαραγωγούς χώρες όπως τη Ρωσία, τη Σαουδική Αραβία και τη Βενεζουέλα
αλλά και βιομηχανίες σχιστολιθικών στη Β. Ντακότα και στο Τέξας έως και πετρελαϊκούς κο-
λοσσούς όπως η ExxonMobil και η Royal Dutch Shell. Η αγορά προθεσμιακών συμβολαίων
προεξοφλεί ήδη τον αντίκτυπο στις τιμές του πετρελαίου, με τα συμβόλαια παράδοσης τον
Δεκέμβριο του επόμενου έτους να τιμολογούνται κάτω των 60 δολαρίων ανά βαρέλι.

«Μόλις αρθούν οι κυρώσεις, έχουμε το δικαίωμα να επιστρέψουμε στα επίπεδα παραγω-
γής που είχαμε στο παρελθόν», δήλωσε ο Ιρανός υπουργός Πετρελαίου, Μπιζάν Ναμντάρ
Ζανγκανέχ, λίγες εβδομάδες πριν την πρώτη πετρελαϊκή διάσκεψη στην Τεχεράνη. n

Νέους κανόνες εξήγγειλε το Συμβούλιο
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Νέους κανόνες για να αποτραπούν οι διασώσεις τραπεζών που
κρίνονται «πολύ μεγάλες για να καταρρεύσουν» (too big too fail)
με χρήματα φορολογουμένων εξήγγειλε το Συμβούλιο Χρηματο-
πιστωτικής Σταθερότητας (FSB), ο βραχίονας της G-20 που
εδρεύει στη Βασιλεία της Ελβετίας και θέτει τις προδιαγραφές
εποπτείας για το παγκόσμιο χρηματοοικονομικό σύστημα.

Βάσει του νέου συστήματος, οι 30 G-SIB’s (JP Morgan, HSBC,
Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, Bank of America, Credit Suisse, Goldman
Sachs, Mitsubishi UFJ, Morgan Stanley, Agricultural Bank of China, Bank of China, Bank of
New York Mellon, China Construction Bank , Groupe BPCE, Credit Agricole, Industrial and
Commercial Bank of China, ING, Mizuho, Nordea, Royal Bank of Scotland, Santander, So-
ciete Generale, Standard Chartered, State Street, Sumitomo Mitsui, UBS, Unicredit και Wells
Fargo) πρέπει έως τον Ιανουάριο του 2019 να έχουν TLAC, δηλαδή στοιχεία ενεργητικού
που να μπορούν να «κουρευτούν» τα οποία να αντιστοιχούν στο 16% των στοιχείων ενερ-
γητικού σταθμισμένου κινδύνου.

Το ποσοστό αυτό αυξάνεται βαθμιαία στο 18% έως τον Ιανουάριο του 2022. Οι εκτιμήσεις
του FSB για το τρέχον έλλειμμα των τραπεζών σε TLAC κυμαίνεται από 42 δις. ευρώ έως 1,1
τρις. ευρώ. Ως TLAC λογίζονται τίτλοι με ωρίμανση τουλάχιστον ενός έτους που συμπερι-
λαμβάνονται στα ίδια κεφάλαια πρώτης διαβάθμισης μιας τράπεζας. n
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ KAI EΠIΣTHMH

Συναυλίες Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου «Το Αναπάντητο Ερώτημα»
Η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου παρου-

σιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες με ένα συ-
ναρπαστικό πρόγραμμα που θα καθηλώσει.
Με σολίστ την Αννίνη Τσιούτη στο πιάνο
και υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Χριστί-
νας Αθηνοδώρου, η ορχήστρα θα σας ταξι-
δέψει από τα μουσικά ακούσματα της Περ-
σίας μέχρι τη σύγχρονη εποχή του 20ου

αιώνα. 
Οι συναυλίες θα δοθούν στη Λεμεσό την

Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2015 στο Θέατρο
Ριάλτο. Στην Πάφο, Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου
στο Μαρκίδειο Θέατρο και στην Λευκωσία,
Παρακευή 4 Δεκεμβρίου στο Θέατρο Παλ-
λάς, Πύλη Πάφου.

Ο Κύπριος συνθέτης Ανδρέας Τσιάρτας
στη σύνθεσή του Ay-wahda-yorû χρησιμο-
ποιεί  ρυθμικές μετατροπίες πάνω σε στενά
συνδεδεμένα Περσικά και Αφρικανικά ποι-
ητικά μέτρα για να δείξει τη διαχρονικότητα

αυτών, καθώς και ρυθμών από άλλους
λαούς, στις μουσικές παραδόσεις του κό-
σμου. Το μπαλέτο του Poulenc Aubade, βα-
σίζεται στο μύθο της θεάς του κυνηγιού Αρ-
τέμιδος, και της εσωτερικής της σύγκρουσης
ανάμεσα στην αγνότητα και τον έρωτα.
Μέσα από τον έργο του Το Αναπάντητο Ερώ-

τημα, ο Ives εκφράζει τη φιλοσοφική του
αναζήτηση για το «θείο μυστήριο της δημι-
ουργίας». Η 2η Συμφωνία του Camille Saint-
Sa�ns ξεχωρίζει για τη δομική της πρωτοτυ-
πία, τη γεμάτη χρώμα ενορχήστρωση και την
παθιασμένη ταραντέλα του φινάλε. 

Α. ΤΣΙΑΡΤA: Ay-wahda-yorû για 16 εκτε-
λεστές

F. POULENC: Aubade, concerto choréo-
graphique για πιάνο και 18 όργανα

Ch. IVES: Το Αναπάντητο Ερώτημα
C. SAINT-SAENS: Συμφωνία αρ. 2 σε Λα

ελάσονα, έργο 55 
Σολίστ: Αννίνη Τσιούτη (πιάνο)                 
Μαέστρος: Χριστίνα Αθηνοδώρου 
Υποστηρικτές: Δήμος Λεμεσού, Θέατρο

Ριάλτο, Δήμος Πάφου, Πάφος 2017-Πολιτι-
στική Πρωτεύουσα

Τιμές εισιτηρίων: €12, €7 (νέοι 18-26 ετών
και συνταξιούχοι), €5 (νέοι 12-18 ετών), €3

(παιδιά κάτω των 12 ετών)
Εισιτήρια διατίθενται: 
Θέατρο Ριάλτο Λεμεσός: 
- Διαδικτυακά από την ιστοσελίδα

www.rialto.com.cy
- Από το ταμείο του Θεάτρου Ριάλτο από

τις 15 του προηγούμενου μήνα (Δε-Πα
10:00-13:00 και 17:00-19:00, Σα 10:00-13:00)

Μαρκίδειο Θέατρο Πάφου:
- Από το ταμείο του Μαρκιδείου Θεάτρου

τρεις ώρες πριν την έναρξη της συναυλίας
Θέατρο Παλλάς Λευκωσία:
- Διαδικτυακά από την ιστοσελίδα του

Ιδρύματος: www.cyso.org.cy
- Στο ταμείο του Θεάτρου Παλλάς κάθε

Τετάρτη, 16:00-19:00 
- Από το ταμείο του Θεάτρου Παλλάς τη

μέρα της συναυλίας 19:00-20:30
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22463144 και

στην ιστοσελίδα www.cyso.org.cy. n

Το ΓΤΠ στο Pop-up Festival Λευκωσίας
με έκθεση φωτογραφίας

Σε συνεργασία με τον Δήμο Λευκω-
σίας, το Γραφείο Τύπου και Πληροφο-
ριών συμμετέχει στη φετινή διοργά-
νωση του Pop-up Festival με φωτο-
γραφική έκθεση με θέμα την παλιά
Λευκωσία.

Η φωτογραφική έκθεση του ΓΤΠ
περιλαμβάνει 40 φωτογραφίες της πα-
λιάς πόλης από το φωτογραφικό αρ-
χείο του Γραφείου καθώς και προβολή
άλλων 200 περίπου φωτογραφιών σε
οθόνη, σε ειδικό χώρο στον πρώτο
όροφο του εμπορικού κέντρου City
Plaza στη Λεωφόρο Μακαρίου στη
Λευκωσία.

Το Pop-up Festival φέτος πραγματο-
ποιείται εξ ολοκλήρου στο City Plaza
και φιλοξενεί, μεταξύ άλλων, γκαλερί
και καταστήματα πώλησης έργων τέ-
χνης σε 23 συνολικά χώρους στο υπό-
γειο, στο ισόγειο και στον πρώτο
όροφο. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται
από Τρίτη μέχρι Κυριακή, από 13 Νο-
εμβρίου μέχρι 24 Δεκεμβρίου 2015. n

Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο
Ιστορία και λογοτεχνία του Αγώνα

Διεθνές  Επιστημονικό Συνέδριο με
θέμα  «Ιστορία και Λογοτεχνία του
Απελευθερωτικού Αγώνα 1955 - 1959
διοργανώνεται μεθαύριο Παρασκευή
στην Καστελιώτισσα στη Λευκωσία
από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού,
το Ερευνητικό Κέντρο Νεοελληνικών
Σπουδών και το  Τμήμα Ιστορίας  και
Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύ-
πρου. 

Χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο
Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού
Κώστας Καδής, ο  Πρύτανης του Πα-
νεπιστημίου  Κύπρου Κωνσταντίνος

Χριστοφίδης και ο Πρέσβης της Ελλάδας  στην Κύπρο Ηλίας Φωτόπουλος. 
Κύριοι ομιλητές θα είναι ο Αν. Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Νίκος Ξυδάκης  με θέμα

«με τ’ άνθη της με τις σημαίες της με τις πληγές της» Απόηχος των δυο πρώτων χρόνων του
Αγώνα στην πνευματική ζωή της Ελλάδας και ο Καθηγητής στο Πανεπιστήμιου του Λονδί-
νου Robert Holland μες θέμα  “Britain and the Cyprus Revolt, 1954-1959 Some reflections”.   

Η τελετή περιλαμβάνει μουσικό πρόγραμμα με επιμέλεια  του Ευαγόρα Καραγιώργη. 
(Στη φωτογραφία στιγμιότυπο από τη συμμετοχή μαθητών του Παγκυπρίου Γυμνασίου

στον αγώνα με επίθεση κατά των Βρετανικών  στρατευμάτων  από  την  οροφή της Σεβερείου
Βιβλιοθήκης). n

Κυκλοφόρησε, από τις Εκδόσεις
Literatura et Artes, η νέα ποιητική
συλλογή  της  Ρούλας  Ιωαννίδου -
Σταύρου  με  τίτλο  MODUS VI-
VENDI. 

Το βιβλίο περιέχει ποιήματα κοι-
νωνικού προβληματισμού της σύγ-
χρονης εποχής. Τα περισσότερα
είναι ολιγόστιχα αλλά στη συλλογή
συναντούμε και μερικά μεγαλύτερης
εκτάσεως ποιήματα. Η θεματογρα-
φία είναι πλούσια (κοινωνικό γίγνε-
σθαι, άνθρωπος, ζωή, έρωτας, πα-
τρίδα, τεχνολογία, παγκόσμια γεγο-
νότα, κ.ά)  και η διάθεση με την
οποία είναι γραμμένοι οι στίχοι ποι-
κίλλει. Προεξάρχουν ο στοχασμός, ο

σαρκασμός, ο συμβολισμός, η σκωπτική αλλά και η λυρική
διάθεση. Στο βιβλίο περιλαμβάνεται και το ποίημα «Για ένα
αγνοούμενο στιχάκι» που διακρίθηκε  στον Παγκόσμιο Δια-
γωνισμό Nosside World Poetry Prize και τιμήθηκε με το με-
τάλλιο Nosside. Τον πίνακα που κοσμεί το εξώφυλλο φιλο-
τέχνησε η ποιήτρια.

Εκ πεποιθήσεως της  ποιήτριας, δεν θα γίνει εκδήλωση πα-
ρουσίασης του βιβλίου. Όσοι ενδιαφέρονται να το προμη-
θευτούν μπορούν να αποταθούν στην ίδια, στην ηλεκτρο-
νική της διεύθυνση: roulastav@ gmail.com , ή στις εκδόσεις
Literatura et Artes, email: literetart@gmail.com  ή στην τα-
χυδρομική διεύθυνση Ομήρου 2, Αγλαντζιά, 2121 Λευκωσία.
Δείγματα Γραφής από το βιβλίο.
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΙΜΑ-
ΤΟΣ  

Μεγάλη φουρτούνα και αναβρασμός επικρατεί/στις φλέ-
βες σας, κυρία μου./ Μεγάλη αναταραχή στη ροή του αίμα-

τος./ Θα πρέπει να κοιτάξετε την καρδιά σας.
CATCH IT

Την ώρα που ο άνθρωπος πεθαίνει,/σκέφτηκε κανείς από
εκείνους που τον περιβάλλουν,/να κάνει μια απλή κίνηση με
τα χέρια και ν’ αρπάξει την ψυχή,/να την κλείσει στις χού-
φτες του/να μην φύγει. Ή να την κυνηγήσει, έστω/για να δει
πού πάει;
ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΦΗΒΙΚΑ «Σ’ ΑΓΑΠΩ»

Εκείνος φαίνεται πως κάτι ήξερε/κάτι υποψιαζόταν / και
της έγραψε το «Σ’ αγαπώ» στο χιόνι./Εκείνη μάλλον τίποτα
δεν ήξερε/τίποτα δεν υποψιαζόταν/και του έγραψε το «Σ’
αγαπώ»/στο βράχο.
ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΤΟΥ 1974

Κι εσύ πεσόντα του ’74/ένας άγνωστος στρατιώτης,/
ένας ανώνυμος ήρωας θα παραμείνεις αιώνια./Είστε τόσοι
πολλοί!/Δεν υπάρχει χώρος/στα βιβλία της Ιστορίας  για
όλους. n

MODUS VIVENDI
Το νέο βιβλίο της Ρούλας Ιωαννίδου-Σταύρου



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. Ένας από τους μεγαλύτερους γλύπτες της
αρχαιότητας.
2. Είδος λικέρ (ξεν.) - … Χατσαντουριάν: από
τους σημαντικότερους συνθέτες της πρώην
Σοβιετικής Ένωσης.
3. Μουσική σύνθεση που περιλαμβάνει και
σκηνική δράση – Ινδός αυτοκράτωρ.
4. Μισό … βήμα – Η πρωτεύουσα της Επαρ-
χίας Ερμιονίδας του Νομού Αργολίδας.
5. Τώρα λέγεται Ταϊλάνδη – Θαμπά.
6. Τα χαλινάρια του αλόγου – Η αφρόκρεμα
της κοινωνίας.
7. Χρησιμοποιήθηκαν ως μέσο για προώθηση της διαδικασίας των συνομιλιών – Ινστιτούτο
Εργασίας της ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ – Σημαντικό Τμήμα της Αστυνομίας.
8. Εξαερωμένη μορφή υγρών – Πολλές φορές είναι πυρόπληκτα.
9. … Κβον Ντο: Κορεάτικη πολεμική τέχνη – Πρωτεύουσα του Βιετνάμ – Αρχαίος συμπλε-
κτικός σύνδεσμος.
10. … Λέμποβιτς: σκηνοθέτης - … Πάολο Παζολίνι: Ιταλός συγγραφέας, ποιητής και σενα-
ριογράφος.
11. Η μεγαλύτερη ήπειρος – Η μίτρα των Παπών της Ρώμης. 
ΚΑΘΕΤΑ
1. Όλα έχουν τη λύση τους.
2. Το μέτρο της επίδρασης που ασκεί μια δύναμη κατά τη διάρκεια της περιστροφής ενός
σώματος – Υπάρχει και … ευχάριστη.
3. «… με να κάνω λάθος: τραγούδι του Β. Παπακωνσταντίνου – Χρησιμοποίησε τη διαφθορά
για να εξασφαλίσει συμβόλαια.
4. Πράγματα ή λέξεις που θεωρούνται ότι κατέχουν μαγικές δυνάμεις – Οριστικό άρθρο
(πληθ.).
5. Λοιμώδης νόσος – Τα μέρη του σκάφους που βρίσκονται στην ίδια γραμμή με την επιφά-
νεια της θάλασσας.
6. Χρησιμοποιείται και για την έκφραση έντονης αντίθεσης – Τιεν …: φημισμένη πλατεία της
Κίνας – Έχει δεικτική σημασία.
7. «Θεός … είναι»: τραγούδι της Χάρις Αλεξίου – Ροντρίγκο ...: Πορτογάλλος συνθέτης και
τραγουδιστής.
8. Νομός της Κρήτης – Μαρτσέλο …: πρώην προπονητής της Εθνικής Ιταλίας.
9. Αρχαίος ιστοριογράφος – Μενεξέδες.
10. … Ονίλ: διάσημος σέντερ του ΝΒΑ – Χάρολντ …: Βραβεύτηκε με νόμπελ λογοτεχνίας.
11. Εκφράζει αντίθεση – Το χαϊδευτικό του προπονητή Νίκου Αλέφαντου – Ραδιοφωνικά αρ-
χικά.
Oι λύσεις στη σελίδα 14
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 Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση κα-
λούνται για εγγραφή και κατάταξη για
υπηρεσία δύο χρόνων στη Δύναμη,

Πολιτικής Άμυνας όλοι οι άντρες πολίτες της
Δημοκρατίας που γεννήθηκαν το 1961 και
διαμένουν στις εδαφικές περιοχές της Δημο-
κρατίας.

Η εγγραφή και κατάταξη των υπόχρεων
θα γίνεται στα γραφεία των Περιφερειακών
Διευθύνσεων Πολιτικής Άμυνας (ΠΕΔΠΑ)
κατά επαρχία, στους κατά τόπους Σταθμούς
Πολιτικής Άμυνας ή στα γραφεία των Κοι-
νοτικών Συμβουλίων,
ανάλογα με τον τόπο
διαμονής τους. Η εγ-
γραφή και κατάταξη άρ-
χισε προχθές Δευτέρα
και συνεχίζεται μέχρι και
την Παρασκευή, 20 Νο-
εμβρίου 2015. 

Για τις περιοχές των πόλεων η εγγραφή γί-
νεται από 8:00 π.μ. μέχρι 3:00 μ.μ., και από
5:30 μ.μ. μέχρι 7:30 μ.μ στα γραφεία των Πε-
ριφερειακών Διευθύνσεων Πολιτικής Άμυ-
νας (ΠΕΔΠΑ) κατά επαρχία και για τις πε-
ριοχές της υπαίθρου από 6:30 μ.μ. μέχρι 8:30
μ.μ., στα γραφεία των ΠΕΔΠΑ κατά Επαρ-
χία, στους κατά τόπους Σταθμούς ή στα γρα-
φεία των Κοινοτικών Συμβουλίων.

Όλοι όσοι θα προσέρχονται για εγγραφή
και κατάταξη, θα πρέπει να φέρουν μαζί τους
το Δελτίο της Πολιτικής τους Ταυτότητας.

Από την υποχρέωση υπηρεσίας στη Δύ-
ναμη εξαιρούνται:

1. Τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, τα
μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων, οι Δι-
καστές, τα μέλη της Επιτροπής Δημόσιας
Υπηρεσίας, τα μέλη της Επιτροπής Εκπαι-
δευτικής Υπηρεσίας, οι Γενικοί Διευθυντές
στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο Γενικός Διευ-
θυντής της Βουλής των Αντιπροσώπων, οι
Διευθυντές ή Προϊστάμενοι κυβερνητικών
τμημάτων ή άλλων κρατικών υπηρεσιών, οι

Διευθυντές των Οργανισμών Δημόσιου Δι-
καίου και τα μέλη του Κεντρικού Συμβου-
λίου και των Επαρχιακών Συμβουλίων Πολι-
τικής Άμυνας.

2. Οι κληρικοί.
3. Όσοι υπηρετούν σε μόνιμη βάση στη

Δύναμη Πολιτικής Άμυνας, στον Κυπριακό
Στρατό, στην Εθνική Φρουρά, στην Αστυνο-
μία, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία ή στις φυ-
λακές.

4. Όσοι εκτελούν ή εκτέλεσαν τη θητεία
τους στην Εθνική Φρουρά, ανήκουν σε κλά-

σεις της Εθνικής Φρου-
ράς που δεν έχουν απο-
λυθεί από την εφεδρεία
της και όσοι λόγω ειδι-
κών προσόντων είναι
κατά οποιοδήποτε τρόπο
ενταγμένοι στην εφε-
δρεία ή σε άλλες μονάδες

της Εθνικής φρουράς.
5. Όσοι υπηρετούν σε υπηρεσία, η οποία

κηρύχθηκε «Ουσιώδης Υπηρεσία» και οι
οποίοι ορίζονται για την εφαρμογή του σχε-
δίου πολιτικής άμυνας της εν λόγω Υπηρε-
σίας και τους έχουν ανατεθεί ευθύνες και
υποχρεώσεις, σύμφωνα με τους Κανονι-
σμούς, για την αντιμετώπιση των επιπτώ-
σεων εχθρικών ενεργειών.

Διευκρινίζεται ότι, όλοι όσοι ανήκουν στις
πιο πάνω ομάδες, οφείλουν να προσέλθουν
κανονικά για εγγραφή προσκομίζοντας τα
απαραίτητα δικαιολογητικά και ακολούθως
θα παραχωρηθεί εξαίρεση από την υποχρέ-
ωση υπηρεσίας στη Δύναμη σε όσους πλη-
ρούν τα κριτήρια. 

Περισσότερες πληροφορίες, από:
ΠΕΔΠΑ Λευκωσίας: 22403470
ΠΕΔΠΑ Λεμεσού: 25811024
ΠΕΔΠΑ Λάρνακας: 24802034
ΠΕΔΠΑ Πάφου: 26818470
ΠΕΔΠΑ Αμμοχώστου: 23815151. n

Κατάταξη στην Πολιτική Άμυνα

ΗΣτατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει
ότι η εξέλιξη του Εναρμονισμένου
Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για το

μήνα Οκτώβριο 2015, έχει ως εξής:
• Ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο 2015 μει-

ώθηκε με ρυθμό -1,8% σε σύγκριση με -1,9%
το Σεπτέμβριο 2015. Αντίστοιχα, τον Οκτώ-

βριο 2014 ο ρυθμός πληθωρισμού αυξήθηκε
με ρυθμό 0,3%.

• Η διακύμανση του Δείκτη κατά τους τε-
λευταίους τρεις μήνες όπως και η ποσοστι-
αία μεταβολή σε σύγκριση με τον προηγού-
μενο χρόνο παρουσιάζονται στον πίνακα
που ακολουθεί:

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Οκτωβρίου
-1,8% ο ρυθμός πληθωρισμού της Κύπρου 
με βάση τον Εν. ΔΤΚ

• Υπηρεσία για δύο χρόνια
• Εγγραφή μέχρι μεθαύριο
• Συγκεκριμένες εξαιρέσεις
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Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ. 13

Νέες Εκδόσεις του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών

Το Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών
ανακοίνωσε την έκδοση των τεσσά-
ρων πιο κάτω έργων, τα οποία εκπο-

νήθηκαν από Κύπριους και ξένους επιστή-
μονες, στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με
το Κέντρο.

1) e Chronicle of Amadi, translated
from the Italian by Nicholas Coureas and
Peter Edbury, Texts and Studies in the His-
tory of Cyprus, LXXIV, Λευκωσία 2015, xxvi

+ 572 σελίδες.
Το βιβλίο απο-

τελεί μετάφραση
από την ιταλική
στην αγγλική
γλώσσα του
εκτεν έσ τερ ου
χρονικού που
γράφτηκε για
την εποχή της
Φραγκοκρατίας
στην Κύπρο. Ο
συγγραφέας του
χρονικού παρα-

μένει ανώνυμος και το έργο παίρνει την ονο-
μασία του από τον Βενετό αριστοκράτη και
άνθρωπο των γραμμάτων Francesco Amadi,
ο οποίος ήταν και ο τελευταίος κάτοχός του.
Το χρονικό γράφτηκε στις αρχές του 16ου
αιώνα και χρονολογικά καλύπτει την ιστο-
ρία του βασιλείου της Κύπρου (1191 - μέσα
του 15ου αιώνα), καθώς και αυτή του σταυ-
ροφορικού βασιλείου των Ιεροσολύμων
(1099-1291). Διασώζεται σε ένα μόνο χειρό-
γραφο που σήμερα βρίσκεται στη Μαρκιανή
Βιβλιοθήκη της Βενετίας. Εκτός από το κυ-
ρίως κείμενο της μετάφρασης με κριτικό
υπόμνημα, το δημοσιευμένο έργο περιλαμ-
βάνει εισαγωγή, τέσσερα παραρτήματα στα
οποία, μεταξύ άλλων, αναλύονται οι αρχικές
πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύν-
ταξη του χρονικού, βιβλιογραφία και εκτε-
νές ευρετήριο. Σημειώνεται επίσης πως αυτή
είναι η πρώτη μετάφραση του ιταλικού χρο-
νικού που πραγματοποιήθηκε σε οποιαδή-
ποτε γλώσσα.

2) Επετηρίδα Κέντρου Επιστημονικών
Ερευνών, τόμος 37, Λευκωσία 2015, 405 σε-
λίδες. 

Στην εν λόγω Επετηρίδα φιλοξενούνται οι
εξής 13 μελέτες:

- P. MASTORA, Achilles first bath in the
House of eseus in Nea Paphos and the na-
tivity of Christ.

- D. M. METCALF, A rare Byzantine-Is-

lamic hybrid lead
seal from the sev-
enth century and
some thoughts on
its historical con-
text.

- N. COUREAS,
How frankish was
the frankish ruling
class of Cyprus?
Ethnicity and
Identity. 

- M. ΝΤΟΥΡΟΥ – ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, Αρ-
χειακές μαρτυρίες για τους Δυτικούς στη
Φραγκοκρατούμενη Κύπρο. 

- P.-V. CLAVERIE, Heurs et malheurs
d΄une expιdition commerciale vers l΄ξle de
Chypre (1326-1335). 

- B. Arbel, Port Dredging in the Venetian
Stato da Mar: e Case of Famagusta (1489-
1571). 

- A. NICOLAOU – KONNARI, A new
manuscript of Leontios Makhairas΄s Chron-
icle of the Sweet Land of Cyprus: Edition of
the extracts in British Library, MS Harley
1825. 

- Κ. ΚΟΚΚΙΝΟΦΤΑΣ, Εξισλαμισμοί και
επανεκχριστιανισμοί στην Κύπρο κατά την
Αγγλοκρατία (1878-1960). 

- W. MALLINSON, Greece, Cyprus and
the Eastern Mediterranean: Russia΄s and the
Anglo-Saxons΄ piggies-in-the-Middle: en
is now. 

- Τ. Α. ΚΑΠΛΑΝΗΣ, Νεόφυτος Ροδινός –
Ιωακείμ Κύπριος : Λογοτεχνικές αποτυπώ-
σεις της Κύπρου και ταυτότητες στο 17ο αι. 

- Μ. ΙΩΑΝΝΟΥ, Η βιβλιοθήκη του Κύ-
πριου λόγιου Πετράκη Καρίδη (Β’ μισό του
18ου αιώνα). 

- Ε. ΠΟΛΥΒΙΟΥ, Arnalda/Eudora : Από τις
ιστορικές και εικονογραφικές τύχες μιας Κύ-

πριας ηρωϊδας στον ποιητικό επαναπροσ-
διορισμό της. Η περίπτωση της κυρίας He-
mans. 

- Θ. ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ – Π. ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ,
Επιστολές από το αρχείο Ιερώνυμου Μ. Βαρ-
λαάμ. A΄ Η αλληλογραφία του Ιερώνυμου
Μ. Βαρλαάμ με τον φιλόλογο καθηγητή Εμ-
μανουήλ Γαλάνη. 

3) Τα Παραμύθια της Κύπρου από το Λα-
ογραφικό Αρχείο του Κέντρου Επιστημο-
νικών Ερευνών, Εισαγωγή: Μιχάλης Μερα-
κλής, Επιμέλεια: Αργυρώ Ξενοφώντος και
Κωνσταντίνα Κωνσταντίνου, τόμος 1, Σειρά:
Δημοσιεύματα του Κέντρου Επιστημονικών

Ερευνών, αρ. 58,
Λευκωσία 2015,
1002 σελίδες.

Η έκδοση
αυτή δίνει την
ευκαιρία να
δουν το φως της
δημοσιότητας
κυπριακά παρα-
μύθια που για
χρόνια λειτουρ-
γοί και συνεργά-
τες του Κέντρου

Επιστημονικών Ερευνών είχαν συλλέξει από
λαϊκούς αφηγητές και είχαν συγκεντρώσει
στο Λαογραφικό Αρχείο του Κέντρου Επι-
στημονικών Ερευνών. 

Ο πρώτος τόμος περιλαμβάνει: 
- Γενική Εισαγωγή, 
- 58 παραμυθιακές ενότητες που δημοσι-

εύονται στην κυπριακή διάλεκτο, με παράλ-
ληλη απόδοσή τους στην κοινή νεοελληνική, 

- Παρατηρήσεις-Σχόλια, 
- 5 Πίνακες-Παραρτήματα και Βιβλιογρα-

φία. 
Εύνοια της τύχης συνιστά το γεγονός ότι

τη Γενική Εισαγωγή και μέρος των σχολίων

ανέλαβε ο Μιχάλης Μερακλής, ομότιμος κα-
θηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και
Πρόεδρος της Ελληνικής Λαογραφικής Εται-
ρείας. Το βιβλίο κοσμείται με χαρακτικά του
Χαμπή Τσαγγάρη. Αξίζει να σημειωθεί ότι η
έκδοση αυτή συμβάλλει στη διάσωση του
επαπειλούμενου με αφανισμό λαϊκού πολιτι-
σμού και προβάλλει ταυτόχρονα τον ελλη-
νικό πολιτισμό της Κύπρου, αλλά και τη διε-
θνή προφορική παράδοση, κομμάτι της
οποίας αποτελεί η κυπριακή. Φιλοδοξεί δε
να δώσει στο κυπριακό παραμύθι τη θέση
που του αξίζει. 

4) Γ. Χ. Παπαχαραλάμπους, Η Κυπριακή
Οικία, Σειρά:
Δημοσιεύματα
του Κέντρου
Επιστημονικών
Ερευνών, αρ. 2,
Τρίτη έκδοση,
Λευκωσία 2015,
i-vi + 30* +77
σελίδες + 58 Πί-
νακες + 1 χάρ-
της της Κύπρου. 

Πρόκειται για
τη 2η επανέκ-
δοση του έργου που πρωτοεκδόθηκε από το
Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών το 1968. 

Τα πιο πάνω βιβλία διατίθενται προς πώ-
ληση από το Κέντρο Επιστημονικών Ερευ-
νών, Γλάδστωνος 6, 1095 Λευκωσία, τηλ.
22456320, 22456319. n

Το Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύ-
πρου και το Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας παρουσιάζουν αύριο τις εκδόσεις:
1. Cypriot Medieval Ceramics: Reconsiderations and New Perspectives

Demetra Papanikola – Bakirtzi and Nicholas Coureas (ed.). Παρουσίαση: Eunice Dau-
terman Maguire, τέως Έφορος Αρχαιολογικής Συλλογής του Πανεπιστημίου John Hop-
kins 

2. Byzantine Lead Seals from Cyprus, Vol. 2 Μichael Metcalf 
Παρουσίαση: Στέφανος Ευθυμιάδης, Καθηγητής στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Κοσμήτορας Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 

3. Identity/Identities in Late Medieval Cyprus 
Tassos Papacostas and Guillaume Saint - Guillain (ed.). Παρουσίαση: Γεώργιος Δελη-
γιαννάκης, Επίκουρος Καθηγητής στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
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Επιστροφή στα γήπεδα… Μετά τη διακοπή για δύο
περίπου εβδομάδες, λόγω των Ευρωπαϊκών αγώνων,
όλα είναι έτοιμα για να επαναρχίσει το πρωτάθλημα,

με τους αγώνες της 11ης αγωνιστικής και το ενδιαφέρον να
συγκεντρώνεται στο ντέρμπι μεταξύ του ΑΠΟΕΛ και της
Ανόρθωσης στο ΓΣΠ.

Να θυμίσουμε όμως τι έγινε στην τελευταία αγωνιστική
(10η), τα αποτελέσματα και τη βαθμολογία και στη συνέχεια
θα αναλύσουμε την πορεία των ομάδων στο πρωτάθλημα και
φυσικά τους αγώνες της 11ης αγωνιστικής.

Στη 10η αγωνιστική είχαμε δύο ντέρμπι που έληξαν ισό-
παλα, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει αλλαγή στο βαθμολο-
γικό πίνακα. Στο ΓΣΠ στο αιώνιο ντέρμπι, Ομόνοια –
ΑΠΟΕΛ και στο ‘Αντώνης Παπαδόπουλος’ Ανόρθωση και
ΑΕΚ εξήλθαν ισόπαλοι, 2-2 και 1-1 αντίστοιχα.

Ο ΑΠΟΕΛ διατήρησε τη βαθμολογική του θέση και πα-
ρέμεινε για τρίτη αγωνιστική μόνος στο ρετιρέ, με 26 β. Δεύ-
τερη είναι η ΑΕΚ με 23 βαθμούς, ενώ την 3η και 4η θέση τη
μοιράζονται ο Απόλλωνας, που και αυτός στραβοπάτησε στο
Τσίρειο με αντίπαλο τον Ερμή Αραδίππου (0-0) και η Ανόρ-
θωση με 21 βαθμούς. Ακολουθεί η Ομόνοια και η Νέα Σα-
λαμίνα με 16 βαθμούς αφού οι ‘Ερυθρόλευκοι’ επανήλθαν
στις νίκες με την επιτυχία τους επί της Ένωσης με 3-1.

Νίκη πέτυχε και η Δόξα επί της ΑΕΛ με 2-1, ενώ το παι-
χνίδι μεταξύ της Αγίας Νάπας και Πάφου, έληξε ισόπαλο 
1-1, και άφησε τους γηπεδούχους μόνους στον πυθμένα και
χωρίς νίκη, με τέσσερις ισοπαλίες.
Ετοιμάζεται για την… πρώτη

Γνωρίζουμε από τώρα ποιος θα είναι το κεντρικό πρόσωπο
του μεγάλου ντέρμπι της 21ης Νοεμβρίου στο ΓΣΠ και
αυτός δεν είναι άλλος από τον Τιμούρ Κετσπάγια. Ο Γεωρ-
γιανός τεχνικός θα τεθεί για πρώτη φορά αντιμέτωπος με
την ομάδα με την οποία έζησε τις μεγαλύτερες στιγμές της
καριέρας του και σαν προπονητής και σαν ποδοσφαιριστής
και όπως και να το κάνουμε θα πρόκειται για μια ιδιαίτερη
στιγμή για τον προπονητή του ΑΠΟΕΛ. Δύο ντέρμπι έδωσε
το ΑΠΟΕΛ μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα και δεν κέρδισε κα-
νένα. Στην 3η αγωνιστική έμεινε στο ισόπαλο 2-2 με την
ΑΕΚ στο ΓΣΖ και στην 10η αγωνιστική με το ίδιο σκορ
έμεινε στην ισοπαλία με την Ομόνοια. Τώρα καλείται να
δώσει το 3ο του ντέρμπι εντός έδρας με την Ανόρθωση και
η νίκη θα λέγαμε ότι είναι… μονόδρομος, αν θέλει να εξα-
κολουθήσει να είναι μόνος στην κορυφή και να είναι το
πρώτο φαβορί για τον τίτλο.

Οι 26 βαθμοί με τις 8 νίκες και τις δύο ισοπαλίες είναι εξαι-
ρετικός απολογισμός, τον οποίο πέτυχαν ξανά οι ‘γαλαζοκί-
τρινοι’ για δύο συνεχόμενες αγωνιστικές περιόδους και συγ-
κεκριμένα το 2005-2006 που πήραν την 3η θέση και το 2006-
2007 όταν κατέκτησαν τον τίτλο.
Η ‘Κυρία’

Χωρίς απρόοπτα συνεχίστηκε η προετοιμασία της Ανόρ-
θωσης ενόψει της αναμέτρησης με το ΑΠΟΕΛ. Αγωνιστικά
προβλήματα δεν υπάρχουν με όλους τους παίκτες να είναι…
διαθέσιμο. Την 7η του απόπειρα για να φύγει νικητής από το
συγκεκριμένο γήπεδο θα κάνει ο Ολλανδός τεχνικός στο
ντέρμπι στο ΓΣΠ με τους ‘γαλαζοκίτρινους’. Με τον Πάους
στον πάγκο η ‘Κυρία’ γνώρισε πέντε νίκες στο περσινό πρω-
τάθλημα, ενώ πήρε τον πρώτο της βαθμό (ισοπαλία 0-0) στο
φετινό ντέρμπι με την Ομόνοια για την 4η αγωνιστική. Πέρσι
μετά την 10η αγωνιστική η Ανόρθωση είχε 16 βαθμούς. Δέχ-
θηκε 4 ήττες και έφερε μια ισοπαλία. Φέτος έχει 21 βαθμούς
με το παιχνίδι που έχασε στα χαρτιά από τον Απόλλωνα. Στο
γήπεδο δεν την κέρδισε καμιά ομάδα.
Καλή η συγκομιδή για την ΑΕΚ

Η ΑΕΚ βρίσκεται στη 2η θέση μετά από δέκα αγωνιστι-
κές, με απολογισμό 23 βαθμούς, τρεις λιγότερους από το
ΑΠΟΕΛ, μετρώντας επτά νίκες, δύο ισοπαλίες (με ΑΠΟΕΛ
και Ανόρθωση) και μία ήττα, από τη Νέα Σαλαμίνα. Η συγ-
κομιδή θεωρείται αρκετά καλή, αν και μπορούσε να ήταν κα-
λύτερη. Γιατί σίγουρα η ήττα από τη Νέα Σαλαμίνα και μά-
λιστα μέσα στο ΓΣΖ θεωρείται εκτός προγράμματος…

Επόμενος αντίπαλος της ΑΕΚ είναι η Αγία Νάπα στο ΓΣΖ.
Ένας αγώνας σημαντικός, αφού μετά την ισοπαλία με την
Ανόρθωση, η ομάδα της Λάρνακας θέλει να επιστρέψει στις

επιτυχίες. Έχει το πλεονέ-
κτημα ότι παίζει Κυριακή,
ενώ το ντέρμπι του ΑΠΟΕΛ
είναι Σάββατο και αναλόγως
του αποτελέσματος θα έχει
έξτρα κίνητρο για τη νίκη,
αφού θα γνωρίζει το αποτέ-
λεσμά του.

Η ΑΕΚ πέτυχε 17 γκολ σε
10 ματς και η εντύπωση που
υπάρχει είναι ότι μπορεί και
καλύτερα. Η ομάδα της Λάρ-

νακας δημιουργεί ευκαιρίες, το ζητούμενο είναι να γίνει πιο
αποτελεσματική…
‘Τολμηρή’ και στο ΓΣΖ η Αγία Νάπα

Υπάρχουν ελπίδες για θετικό αποτέλεσμα στο ΓΣΖ, αφού
η Αγία Νάπα το τελευταίο διάστημα εμφανίζεται πολύ δυ-
νατή και αυτό φαίνεται και από τα αποτελέσματα της. Έχασε
μόλις ένα παιχνίδι (Απόλλων 0-3) σε πέντε αγώνες. Είναι χα-
ρακτηριστικό ότι στις δύο εξόδους της με Ανόρθωση και
Ερμή δεν ηττήθηκε, ενώ όπως έδειξε σχεδόν σε όλα τα παι-
χνίδια της ήταν ανταγωνιστική και δύσκολος… αντίπαλος.
Έχασε την ευκαιρία ο Απόλλωνας…

Το γκολ δεν ήλθε για τον Απόλλωνα στο παιχνίδι με τον
Ερμή, όπως δεν ήλθε και σε άλλα τρία ματς. Έτσι ο Απόλ-
λωνας έχασε την ευκαιρία να ισοβαθμήσει στην 2η θέση με
την ΑΕΚ και τώρα καλείται εκτός έδρας να δαμάσει την
σκληροτράχηλη Πάφο και να συνεχίσει την ανοδική του πο-
ρεία προς τον τίτλο. Οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα θα είναι
κάτι περισσότερο από οδυνηρό, ή καταστροφικό, αφού στη
συνέχεια θα έχει ένα… γολγοθά μπροστά του. Αρχής γενο-
μένης με ΑΕΚ και με ΑΠΟΕΛ εκτός. Δύο καθοριστικά παι-
χνίδια. Οι απουσίες Απόλλωνα θα είναι πολλές στην Πάφο,
εκτός οι τιμωρημένοι Σακέτι, Μερκής, Παπουλής και Του-
ράμ, και οι τραυματίες Μέζγκα, Λόπε και Κυριάκου. Πάλι
καλά δηλαδή που επιστρέψει ο Ζοάο Πέδρο… 

Πέρσι τέτοια εποχή, ο Απόλλωνας είχε μακράν την καλύ-
τερη επίθεση με 21 γκολ, φέτος ωστόσο τα πράγματα είναι
διαφορετικά, αφού διαθέτει τη χειρότερη από όλες τις ομά-
δες της πρώτης εξάδας, έχοντας πετύχει μόλις 16.
Η Πάφος με … νέο προπονητή

Η πενιχρή βαθμολογική συγκομιδή ήταν ο λόγος, όπως
εξηγήθηκε για αποδέσμευση του Σοφοκλή Σοφοκλέους από
την τεχνική ηγεσία της Πάφου. Νέος προπονητής για την
υπόλοιπη της σεζόν είναι ο Χοσέ Ρόκα. Δεν αντιμετωπίζει
κανένα πρόβλημα, όλοι οι παίκτες είναι στη διάθεση του
νέου τεχνικού και όλοι περιμένουν τα αποτελέσματα του…
Ενθουσιασμός, αλλά με… μέτρο

Ο Άρης συνεχίζει να τρελαίνει κόσμο με την πορεία που
κάνει το τελευταίο διάστημα. Οι πράσινοι της Λεμεσού βρί-
σκονται σε περίοδο εκπληκτικής φόρμας, γι’ αυτό και άλ-
λωστε μετρούν πέντε συνεχόμενες νίκες (τέσσερις στο πρω-
τάθλημα, μία στο Κύπελλο) και πλέον με το πέρας των 10
πρώτων αγωνιστικών βρίσκονται στην 7η θέση με 13 βαθ-
μούς. Τα συνεχόμενα επιτυχή αποτελέσματα ανέβασαν την
ψυχολογία των πρασίνων, ωστόσο σε καμιά περίπτωση δεν
αποπροσανατολίζονται από τον αρχικό του στόχο… Η προ-
σοχή τώρα στρέφεται στον αγώνα με Ομόνοια στο Τσίρειο,
με μεγάλο αντίπαλο και οι ποδοσφαιριστές του Νεαγκόε
(πρώην παίκτης Ομόνοιας), θα μετρήσουν δυνάμεις έχοντας
ως μοναδικό στόχο το βαθμολογικό κέρδος.
Σταθερότητα στην απόδοσή της…

Άλλη μια φορά έφθασε στην πηγή… αλλά δεν μπόρεσε
να… ξεδιψάσει η Ομόνοια. Άλλη μια ευκαιρία είχαν οι ‘πρά-
σινοι’ να κερδίσουν το ΑΠΟΕΛ, αλλά δεν τα κατάφεραν,
γιατί πλήρωσαν τα λάθη τους στην άμυνα, ενώ δεν ήταν
αποτελεσματικοί στην επίθεση. Τώρα στην ομάδα ήλθε νέος
προπονητής, ο Βλάνταν Μιλόγεβιτς και στην Ομόνοια αι-
σιοδοξούν να αρχίσουν μια ανοδική πορεία, αρχής γενομέ-
νης, από το Τσίρειο με αντίπαλο το φορμαρισμένο Άρη και
στη συνέχεια με την Ένωση. Αν τα καταφέρει και υπάρξει κά-
ποιο στραβοπάτημα από τους πρωτοπόρους (στο μεταξύ θα
δώσουν ντέρμπι μεταξύ τους) τότε θα ελπίζει βάσιμα για μια
θέση στην Ευρώπη…  Τους ίδιους βαθμούς (16) που είχε

πέρσι η Ομόνοια με την ολοκλήρωση της 10ης αγωνιστικής,
έχει και φέτος. Στην περσινή περίοδο είχε 5 νίκες, μία ισο-
παλία και 4 ήττες και βρισκόταν στην 4η θέση και στο -8 από
τον κορυφή. Φέτος οι πράσινοι μετρούν 4 νίκες, 4 ισοπαλίες
και 2 ήττες και είναι στο -10, από την κορυφή. Φέτος με-
τρούν 18 υπέρ και 10 κατά, ενώ πέρσι είχαν σημειώσει μόλις
11 και είχαν δεχτεί επίσης 11.
Θέλει βελτίωση η ΑΕΛ

Ο Μάκης Χάβος εργάζεται με στόχο να αλλάξει την αγω-
νιστική κατάσταση της ΑΕΛ και να βάλει τη σφραγίδα του.
Αυτό που ενδιαφέρει τον Ελλαδίτη τεχνικό είναι να απο-
κτήσει η ομάδα μεγαλύτερη διάρκεια, να γίνει πιο δημιουρ-
γική και να βρίσκει πιο εύκολα το δρόμο για τα δίκτυα. Επό-
μενος αντίπαλος η Νέα Σαλαμίνα, θα απουσιάζουν Μέσκα,
Αρούα, αντίθετα οι Σέμα και Σιέλης επιστρέφουν.
Καλύτερη εκτός η Νέα Σαλαμίνα

Ένα καλύτερο πρόσωπο μακριά από το ‘Αμμόχωστος’ δεί-
χνει η Νέα Σαλαμίνα σ’ αυτές τις δέκα πρώτες αγωνιστικές
του πρωταθλήματος. Στην έδρα τους μετράνε δύο νίκες, μία
ισοπαλία και δύο ήττες, σύνολο επτά βαθμούς, ενώ εκτός
έχουν κερδίσει τρεις φορές κι έχασαν δύο (δεν έχουν ισοπα-
λία), μετρώντας εννέα βαθμούς.
Αντεπίθεση για άνοδο ο Ερμής

Ο βαθμός κόντρα στον Απόλλωνα (εκτός), ήταν ένα
δείγμα των δυνατοτήτων του Ερμή, που καλείται με την επα-
νέναρξη του πρωταθλήματος να κάνει την αντεπίθεση του
για άνοδο στη βαθμολογία. Αρχή με τη Δόξα το Σάββατο
και στη συνέχεια και πάλι εντός με Πάφο, κρίνονται πολύ
σημαντικοί αγώνες για την ανοδική του πορεία…
Δόξα – Δύναμη της το Μακάρειο

Η προσφυγική ομάδα της Δόξας Κατωκοπιάς έχει κατα-
φέρει να εκμεταλλευτεί την έδρα της, αφού εκεί πέτυχε και
τις τρεις της νίκες, επί της Πάφου, του Άρη και της ΑΕΛ. Το
Σάββατο θα προσπαθήσει να πάρει και την πρώτη εκτός
έδρας νίκη στο ματς με Ερμή Αραδίππου στο ‘Αμμόχωστος’.
Για το καλύτερο η Ένωση

Ο νέος τεχνικός της Ένωσης Παραλιμνίου Ρόνι Βαν, πα-
ρουσιάζεται αισιόδοξος ότι μέσα από τη σκληρή δουλειά το
Παραλίμνι θα ανακάμψει και θα ξεφύγει από την επικίνδυνη
ζώνη. Για να γίνει αυτό πρέπει να ξεπεράσει το εμπόδιο του
Εθνικού Άχνας για να επανέλθει η ηρεμία και η αγωνιστική
βελτίωση, αφού στην επόμενη αγωνιστική (12η) θα έχει για
αντίπαλό του την Ομόνοια στο ΓΣΠ.
Ενισχυμένος ο Εθνικός

Είναι φυσιολογικό να υπάρχει απογοήτευση στον Εθνικό,
όχι μόνο για την ήττα, αλλά και από την εμφάνιση της ομά-
δας στο τελευταίο παιχνίδι και την ήττα από τον Άρη. Από
την άλλη, στην επόμενη αγωνιστική, ο Κ. Τζούρεφ θα έχει
στη διάθεση του τρεις ταλαντούχους ποδοσφαιριστές,
καθώς όπως φαίνεται θα είναι έτοιμοι για τον αγώνα στο
‘Τάσος Μάρκου’ με αντίπαλο την Ένωση. Ένα παιχνίδι κα-
θοριστικό για την πορεία Εθνικού, αφού παρέμεινε στην 12η
θέση με οκτώ β., όσους έχει και ο αντίπαλός του η Ένωση.
ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Καρμιώτισσα, Οθέλλος και Αναγέννηση Δερύνειας ήταν
οι κερδισμένοι της 9ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα Β΄ Κα-
τηγορίας. Οι εν λόγω ομάδες προχώρησαν με νίκες, ενώ η
ΑΕΖ έμεινε στην ισοπαλία 0-0 με την Παρεκκλησιά. Ο Ολυμ-
πιακός προκάλεσε την έκπληξη καθώς ηττήθηκε στο Μακά-
ρειο από τον ΑΣΙΛ με 2-1. Η πρωτοπόρος Καρμιώτισσα Πο-
λεμιδιών (24 β.) κέρδισε με 2-1 την Ελπίδα Ξυλοφάγου, ο
Οθέλλος (20 β.) νίκησε την Ομόνοια Αραδίππου με 2-1 και
στη Δερύνεια η τοπική Αναγέννησης (20 β.) το ΘΟΪ Λακα-
τάμιας με 3-0.
Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ήττα σοκ για τους πρωτοπόρους ΜΕΑΠ Π. Χωρίου και
Χαλκάνορα που μοιράζονται την κορυφή με 19 β. Έχασαν
από το Διγενή Ύψωνα και Διγενή Μόρφου με 2-0 και 1-3 αν-
τίστοιχα. Στην 2η θέση ανέβηκε ο Ακρίτας Ύψωνα που κί-
νησε τον Κούρρη Ερήμης με 4-0 και έχει 18 β. Νίκη σημείωσε
και η Αλκή εκτός έδρας επί της Ολυμπιάδας Λυμπιών με 1-0
και έμεινε μόνη στην 4η θέση με 16 β. Οδυνηρή ήττα δέχ-
θηκε και ο Ηρακλής Γερολάκκου που τον δάμασε ο Π.Ο. Ορ-
μήδειας με 3-0. n

Επιστροφή στα γήπεδα με το ντέρμπι της 11ης αγωνιστικής ΑΠΟΕΛ – Ανόρθωση

Οι εξετάσεις έδειξαν κάκωση πρώ-
του βαθμού στον δικέφαλο και ο
32χρονος επιθετικός άρχισε εντα-
τική φυσιοθεραπεία.
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Tι είπαν... Tι έγραψαν
Πολεμική πράξη με ευθύνη του ISIS οι επι-

θέσεις στο Παρίσι.

Φρανσουά Ολάντ,

Πρωθυπουργός της Γαλλίας.

Οι επιθέσεις στο Παρίσι αποτελούν πλήγμα
εναντίον «όλης της ανθρωπότητας και των
οικουμενικών μας αξιών.
Μπαράκ Ομπάμα,
Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Οι τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι υπο-
γραμμίζουν την ανάγκη η διεθνής κοινότητα
να ενωθεί κατά της τρομοκρατίας.
Βλαντιμίρ Πούτιν,
Πρόεδρος της Ρωσίας.

Αυτή η επίθεση στην ελευθερία δεν αφορά
μόνο το Παρίσι, αλλά όλους μας και για
αυτό θα δώσουμε όλοι μαζί την απάντηση. 
Άνγκελα Μέρκελ,
Καγκελάριος της Γερμανίας.

Είμαι σοκαρισμένος από τα σημερινά γεγο-
νότα στο Παρίσι. Οι σκέψεις και οι προσευ-
χές μας είναι με τον γαλλικό λαό.
Ντέιβιντ Κάμερον, 

Πρωθυπουργός  της Βρετανίας.

Η Ευρώπη θα παραμείνει έδαφος ελευθερίας

και Δημοκρατίας.

Αλέξης Τσίπρας,

Πρωθυπουργός της Ελλάδας.

Καταδικάζω μετά βδελυγμίας τις τρομοκρα-
τικές επιθέσεις στη Γαλλία που είχαν ως
αποτέλεσμα το θάνατο δεκάδων αθώων αν-
θρώπων.
Νίκος Αναστασιάδης,
Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Ότι υπέφερε η Γαλλία από τον άγριο  τρόμο
είναι αυτό που βιώνει εδώ και καιρό ο συ-
ριακός λαός. 
Μπασάρ αλ Άσαντ,
Πρόεδρος της Συρίας.

μοιράζει εκατομμύρια
βοηθά τον τόπο μας

Tο Kρατικό Λαχείο

Φόρο τιμής στα θύ-
ματα των δύο Παγ-
κοσμίων Πολέμων

απέτισε στις 11 Νοεμβρίου η
Κυπριακή Πολιτεία κατά τη
διάρκεια τελετής για την
Ημέρα Ανάμνησης των Θυ-
μάτων των δύο Παγκόσμιων
Πολέμων, που διοργανώθηκε
από τον Παγκύπριο Σύνδε-
σμο Πολεμιστών Β’ Παγκο-
σμίου Πολέμου  μπροστά
από το μνημείο στο προαύ-
λιο της ΠΑΣΥΔΥ.

Κατά την έναρξη της εκδή-
λωσης για την Ημέρα της
Παπαρούνας, όπως είναι
γνωστή η Ημέρα Ανάμνη-
σης, τηρήθηκε, ως είθισται, δίλεπτη σιγή. Δίλεπτη σιγή τη-
ρήθηκε και σε δημόσιες υπηρεσίες σύμφωνα με απόφαση του
Υπουργικού Συμβουλίου. Για τη δίλεπτη σιγή οι υπάλληλοι
συγκεντρώθηκαν έξω από τα γραφεία τους (φωτο).

Στην εκδήλωση, παρευρέθηκαν και κατέθεσαν στεφάνι στο
Μνημείο Κυπρίων Πεσόντων ο Προεδρεύων της Δημοκρα-
τίας Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων,  αρχηγοί και
εκπρόσωποι κομμάτων, ξένοι πρέσβεις, εκπρόσωποι οργανι-
σμών και οργανώσεων και Κύπριοι βετεράνοι του Β’ Παγκο-
σμίου Πολέμουμ με επικεφαλής το Προεδρείο τους. Οι πα-
ρευρισκόμενοι έφεραν στο πέτο τους τις καθιερωμένες κόκ-
κινες παπαρούνες, σύμβολο της αιματοχυσίας κατά τον
πόλεμο των χαρακωμάτων.

Η εκδήλωση έκλεισε με την ανάκρουση του Εθνικού
Ύμνου από τη Στρατιωτική Μουσική της Εθνικής Φρουράς.

Σε χαιρετισμό του στην τελετή ο Προεδρεύων της Δημο-
κρατίας, Πρόεδρος της Βουλής Γιαννάκης Ομήρου είπε:

Πριν από 97 χρόνια, την 11η Νοεμβρίου 1918, έληξε ο Α´
Παγκόσμιος Πόλεμος με την υπογραφή της συνθήκης ανα-
κωχής της Κομπιέν, με την οποία η ηττημένη Γερμανία συν-
θηκολόγησε άνευ όρων. «Μεγάλο Πόλεμο» χαρακτήρισαν οι
σύγχρονοι τον Α´ Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς θεωρήθηκε
πως όμοιό του δε θα γνώριζε ξανά ο άνθρωπος. Η ιστορία
όμως τους διέψευσε, καθώς η ανθρώπινη μισαλλοδοξία και
ο σοβινισμός αποδείχτηκαν τρανότερα της μνήμης, τρανό-
τερα και της φρίκης που προκάλεσε ο Μεγάλος Πόλεμος.
Έτσι, είκοσι ένα χρόνια μετά τη λήξη του Α´ ξέσπασε ο Β´
Παγκόσμιος Πόλεμος, που αποδείχτηκε τρομακτικότερος σε
έκταση και φρικαλεότητες. 

Η 11η Νοεμβρίου καθιερώθηκε αργότερα ως Ημέρα Ανά-
μνησης των Θυμάτων των δύο παγκόσμιων πολέμων. Δύο
ολέθριων πολέμων που διήρκεσαν συνολικά δέκα χρόνια,
από τα πλέον ανθρωποκτόνα της ιστορίας. Νέα όπλα δοκι-
μάστηκαν, μαζικής καταστροφής αυτή τη φορά, και πρωτό-

γνωρες μέθοδοι εξόντωσης του ανθρώπου τέθηκαν σε εφαρ-
μογή. Ως αποτέλεσμα, πέραν των ογδόντα εκατομμυρίων
ανθρώπων, μαχίμων και αμάχων, έχασαν τη ζωή τους. 

Η μικρή μας Κύπρος δεν έμεινε αδιάφορη μπροστά στο
τέρας του ολοκληρωτισμού που απείλησε δις την υφήλιο
κατά τον προηγούμενο αιώνα. Χιλιάδες ήταν οι Κύπριοι που
κατετάγησαν εθελοντικά και πολέμησαν για τα ιδανικά της
ελευθερίας και της δημοκρατίας. Πέραν των 12.000 κατετά-
γησαν εθελοντικά κατά τον Α´ Παγκόσμιο Πόλεμο και υπη-
ρέτησαν ως επί το πλείστον στο μακεδονικό μέτωπο, κυρίως
ως ημιονηγοί, αλλά και ως μεταφραστές και γραφείς. Ακόμη
περισσότεροι κατετάγησαν κατά το B´ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί πως η Κύπρος αποτέλεσε την

πρώτη βρετανική αποικία που
έστειλε άντρες στις πολεμικές
επιχειρήσεις, ήδη από το φθινό-
πωρο του 1939. Στο Κυπριακό
Σύνταγμα που ιδρύθηκε το Φε-
βρουάριο του 1940, έγιναν δε-
κτοί για κατάταξη 12.216 Κύ-
πριοι στρατιώτες και αξιωματι-
κοί. Στην Κυπριακή Εθελοντική
Δύναμη, ιδρυθείσα τον Ιούνιο
του 1940 για σκοπούς κυρίως
πολιτικής άμυνας, στρατολογή-
θηκαν 4466 άντρες. Αξιοσημεί-
ωτη υπήρξε και η κατάταξη Κυ-
πρίων γυναικών κατά το Β´
Παγκόσμιο Πόλεμο, οι οποίες
υπηρέτησαν σε βοηθητικές υπη-
ρεσίες του στρατού και της αε-
ροπορίας κυρίως ως νοσοκόμες. 

Η Κύπρος λοιπόν, συνεπαρ-
μένη κι αυτή από το πνεύμα του αγώνα και της αντίστασης,
συνέβαλε με το δικό της μικρό λιθαράκι στη νίκη επί του φα-
σισμού και ναζισμού. Πλήρωσε μάλιστα το δικό της μερτικό
σε φόρο αίματος, αριθμώντας μερικές εκατοντάδες δικά της
τέκνα ανάμεσα στις εκατόμβες των νεκρών και των τραυμα-
τιών των δύο πολέμων. Δυστυχώς, παρά τις θυσίες αυτές του
κυπριακού λαού, οι υποσχέσεις για στήριξη του αιτήματος
για ελευθερία της Κύπρου, αποδείχθηκαν αφερέγγυες.

Σήμερα, που φαινόμενα νεοφασιστικών και νεορατσιστι-
κών κινημάτων βρίσκονται και πάλι σε έξαρση και η ανθρω-
πότητα απειλείται ξανά από νέας μορφής «Τελικές Λύσεις»,
οφείλουμε όχι μόνο να τιμούμε τους νεκρούς των δύο πολέ-
μων, αλλά και να δράσουμε άμεσα και αποφασιστικά, ώστε
να διασφαλίσουμε πως τα ανθρώπινα δικαιώματα γίνονται
σεβαστά, και πως οι πανανθρώπινες αξίες θριαμβεύουν σε
κάθε γωνιά του πλανήτη μας.

Ο κυπριακός λαός, που εξακολουθεί να βιώνει συνθήκες
κατοχής και ωμής παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων και
ελευθεριών από την Τουρκία, προσβλέπει σταθερά στη λύ-
τρωσή του με την επικράτηση των ιδανικών και των αρχών
της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης. n
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