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ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ

Αγαπάς την Κύπρο;

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

«Μαύρος καπνός» τελικά στη διάσκεψη του Κραν Μοντανά

Ο μαραθώνιος διεθνών προβολών
στο θερινό Κινηματογράφο - Κων-
στάντια και το Φεστιβάλ Μουσικής
στο Ριάλτο προσφέρουν εξαιρετικές
επιλογές τον Ιούλιο.  σελ. 12

Για λάτρεις μουσικής/κινηματογράφου 

«Μαύρος καπνός» στο  Κραν Μοντανά της Ελβε-
τίας, καθώς η Πενταμερής Διάσκεψη για την
Κύπρο, οδηγήθηκε σε ναυάγιο εξαιτίας των

αδιάλλακτων  θέσεων  της Τουρκίας στα θέματα ασφάλειας
και παραμονής των κατοχικών στρατευμάτων, καθώς και η
επιμονή της στη διατήρηση των παράλογων επεμβατικών δι-
καιωμάτων. 

Το αρχικό πλαίσιο που όρισε ο Γενικός Γραμματέας του
ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες , μετά την πρώτη μετάβασή του στο
Κραν Μοντανά, καθόρισε τις παραμέτρους μέσα στις οποίες
θα έπρεπε να κινηθούν οι διαπραγματεύσεις προκειμένου να
επιτευχθεί πρόοδος ή/ και συγκλίσεις στις ακόλουθες θεμα-
τικές ενότητες:  Ασφάλεια και Εγγυήσεις, Ξένα Στρατεύματα,
Εδαφικό, Περιουσιακό, Αποτελεσματική Συμμετοχή και Με-
ταχείριση Τούρκων Υπηκόων.

Η ελληνοκυπριακή πλευρά υπέβαλε συγκεκριμένες και πε-
ριεκτικές προτάσεις στη βάση και των ιδεών του γ.γ. έτσι
ώστε αν γίνονταν αποδεκτές να ανοίξει ο δρόμος για μία συ-
νολική λύση του Κυπριακού. Οι προτάσεις αυτές αντιμετώ-
πιζαν και τις ανησυχίες των Τουρκοκυπρίων χωρίς να παρα-
γνωρίζουν τις ανησυχίες της ε/κ κοινότητας.

Όσον αφορά το θέμα της ασφάλειας προτάθηκε εισαγωγή
ενός νέου καθεστώτος ασφάλειας και όχι συνέχιση του πα-
λιού.  Προτάθηκε αντικατάσταση του υφιστάμενου συστή-
ματος από ένα σταθερό σύστημα ασφάλειας, όπου ολόκληρη
η Κύπρος και το σύνολο των Κυπρίων και από τις δύο κοι-
νότητες, θα αισθάνονται ασφάλεια μέσω ισχυρών μηχανι-
σμών εφαρμογής και εποπτείας της λύσης, που θα περιλαμ-
βάνουν διεθνή διάσταση, όπως ΟΗΕ, πολυμερές – διεθνές
πλαίσιο, φιλικές χώρες. 

Σε αντίθεση με τις ε/κ θέσεις οι τούρκικες θέσεις για το κε-

φάλαιο της ασφάλειας και των εγγυήσεων ήταν εκτός των
πλαισίων που έθεσε ο κ Γκουτέρες. Ειδικότερα η Τουρκική
πλευρά υπέβαλε τις ακόλουθες προτάσεις.

(α) Η Συνθήκη Εγγύησης θα συνεχίσει να ισχύει και θα
επεκταθεί και στις δύο συνιστώσες πολιτείες, 

(β) Η Συνθήκη Συμμαχίας θα συνεχίσει να ισχύει, αλλά θα
καταργηθεί το τριμελές στρατηγείο, 

(γ) Τα τουρκικά στρατεύματα θα μειωθούν σημαντικά με
την έναρξη εφαρμογής της λύσης και μετέπειτα, θα μειωθούν
σε αντίστοιχο αριθμό με αυτόν των ελληνικών στρατευμά-
των, μέχρι να φθάσουν σε συμφωνημένο αριθμό με μόνιμη
όμως παρουσία εσαεί

(δ) Η εφαρμογή της λύσης θα επιβλέπεται από μια επι-
τροπή στην οποία θα συμμετέχουν με έναν εκπρόσωπο η
Τουρκία, η Βρετανία και η Ελλάδα, ένας Ελληνοκύπριος και
ένας Τουρκοκύπριος από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση,
ένας εκπρόσωπός από κάθε συνιστώσα πολιτεία και ένας εκ-
πρόσωπος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που θα προ-
εδρεύει, με ρητή αναφορά  τον αποκλεισμό συμμετοχής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Σε όλη αυτή τη διελκυστίνδα συνομιλιών, ανταλλαγής εγ-
γράφων, παρασκηνιακών συζητήσεων και προμελετημένων
διαρροών, κατέστη σαφές ότι η Άγκυρα δεν ήταν διατεθει-

μένη να μετακινηθεί από τις κόκκινες γραμμές της - αυτές
που της διασφαλίζουν να κρατά όμηρο, γεωστρατηγικά, την
Κύπρο. 

Χαρακτηριστική ήταν και η δήλωση του Τούρκου ΥπΕξ
Μεβλούτ Τσαβούσογλου τις πρώτες πρωινές ώρες της Πα-
ρασκευής, μετά το ναυάγιο. «Το αποτέλεσμα αυτό», είπε,
«αποκάλυψε την αδυναμία εξεύρεσης λύσης εντός των πα-
ραμέτρων της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών. Πλέον δεν
έχει νόημα να επιμένουμε σε αυτό». Ευλόγως, η δήλωση
αυτή ερμηνεύθηκε ως προάγγελος ενεργοποίησης αυτού που
έχει γίνει γνωστό ως «Σχέδιο Β». 

Στις πρώτες του δηλώσεις  στο πλαίσιο της συνέντευξης
Τύπου για τα αποτελέσματα της Διάσκεψης για την Κύπρο,
στο Κραν Μοντανά,  ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος
Αναστασιάδης κατέστησε σαφές ότι  η ελληνοκυπριακή
πλευρά  παραμένει προσηλωμένη στη διαδικασία των Ηνω-
μένων Εθνών και σε όσα έχουν συμφωνηθεί μέχρι σήμερα.
Τόνισε δε εμφαντικά ότι τις επόμενες των ημερών αναλαμ-
βάνει εκστρατεία ενημέρωσης των ηγετών ξένων χερών, των
Μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, του Ευρωπαϊκού Συμ-
βουλίου, με προσωπικές επιστολές του ιδίου αλλά και με
δραστηριοποίηση και κινητοποίηση του συνόλου των δι-
πλωματικών αποστολών.   

Αναντίλεκτα οι εξελίξεις στο  Κραν Μοντανά ανέτρεψαν
τις προσδοκίες για ευνοϊκές εξελίξεις για το σύνολο του Κυ-
πριακού λαού. Εκφράζουμε την απογοήτευση μας για τις αρ-
νητικές εξελίξεις αλλά ταυτόχρονα  επαναβεβαιώνουμε την
αποφασιστικότητα μας να μην ενδώσουμε στην αποτυχία
την οποία αντιμετωπίζουμε ως μέρος του δύσκολου παιγνι-
διού  και θα συνεχίσουμε  να στηρίζουμε τις προσπάθειες
του Προέδρου τις Δημοκρατίας, με πάγιο στόχο λύση στο
πρόβλημα που θα διασφαλίσει για το σύνολο του Κυπρια-
κού λαού συνθήκες σταθερής προόδου και ευημερίας. n

Η διάσκεψη των G20 στο Αμβούργο επιβε-
βαίωσε τη μειωμένη επιρροή των ΗΠΑ και
της Βρετανίας στη διεθνή σκηνή και την
ανάδειξη ως ηγέτιδας της Άγκελα Μέρκελ.
σελ. 3

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ δεσμεύθηκε να
συμβάλει στην οικοδόμηση ‘ψηφιακού
μέλλοντος’ για την ΕΕ.  σελ. 11

Προβλέψεις Γιούνκερ 
για ψηφιακό μέλλον της ΕΕ

G20, Μέρκελ και οι ευθύνες των «μικρών»
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ΔIOPIΣMOI / ΠPOAΓΩΓEΣ / ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ / ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Aπό την Eπίσημη Eφημερίδα
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

Ο Πάμπος Κυριακίδης διορίζεται με δοκι-
μασία στη θέση Λειτουργού Περιβάλλοντος,
Τμήμα Περιβάλλοντος, από τις 3 Ιουλίου
2017.
ΠΡΟΑΓΩΓΗ

Ο Παντελής Πελεντρίτης, Οδοντιατρικός
Λειτουργός, 2ης Τάξης, προάγεται στη συν-
δυασμένη θέση Οδοντιατρικού Λειτουργού,
1ης Τάξης, από την 1η Ιουνίου 2012. 
ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Ο Γιαννάκης Ονησιφόρου, Νοσηλευτικός
Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος,
αφυπηρέτησε από τις 23 Ιουνίου 2017.

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μια κενή θέση
Οικονομικού Διευθυντή, Υπουργείο Οικο-
νομικών. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού
και Προαγωγής). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική
Κλίμακα: Α15(i): €47.406, 49.325, 51.244,
53.163, 55.082, 57.001, 58.920. 

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΤΗ ΠΟ-
ΣΟΤΗΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μια κενή μό-
νιμη θέση Πρώτου Επιμετρητή Ποσοτήτων,
Τμήμα Δημοσίων Έργων. (Η θέση είναι
Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής). Εγκε-
κριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α14(ii):
€41.810, 43.611, 45.412, 47.213, 49.014,
50.815, 52.616, 54.417, 56.218. 

Η δημοσίευση των πιο πάνω θέσεων γίνε-
ται ύστερα από την απόφαση του Υπουργι-
κού Συμβουλίου και τη μετέπειτα γραπτή
συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επι-
τροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού,
για εξαίρεσή της από τις πρόνοιες των περί
της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέ-
σεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δη-
μόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του
2013 έως 2015. Λεπτομέρειες για τα καθή-
κοντα και ευθύνες, καθώς και τα απαιτού-
μενα προσόντα για τις πιο πάνω θέσεις στην
Επίσημη Εφημερίδα της 7ης Ιουλίου.

Αιτήσεις να υποβληθούν στην ΕΔΥ όχι αρ-
γότερα από την 31η Ιουλίου 2017. n

Δώσε αίμα
Πρόσφερε ζωή

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων, σε μια προσπάθεια περαιτέρω
εξυπηρέτησης των πολιτών, εκδί-

δουν σε εβδομαδιαία βάση ανακοίνωση ως
προς την ημερομηνία εξέτασης των αιτή-
σεων που παραλήφθηκαν και αφορούν σε
Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα, Πε-
ρίοδος 30/6/2017-7/7/2017.

1. ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ:
• Εξετάζονται οι αιτήσεις όσων μισθωτών

τερματίστηκε η απασχόληση τους και η πε-
ρίοδος ανεργίας τους άρχισε στις 16/5/2017.

• Εξετάζονται οι περιπτώσεις όσων ήδη
λαμβάνουν επίδομα ανεργίας, το οποίο
αφορά στην περίοδο ανεργίας Μαΐου-Ιου-
νίου 2017. 

2. ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΩ ΠΛΕΟΝΑΣΜΟΥ:
Εξετάζονται οι αιτήσεις που είχαν υποβληθεί
τον Σεπτέμβριο του 2016. Σημειώνεται ότι,
υπάρχει αριθμός αιτήσεων που έχουν υπο-
βληθεί πριν την πιο πάνω ημερομηνία, για τις
οποίες όμως δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η
εξέταση, διότι οι εργοδότες δεν έχουν απο-
στείλει ακόμη τα στοιχεία που τους έχουν ζη-
τηθεί.

3. ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ: Εξετάζονται
οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 12/04/2017.

4. ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: Εξετάζονται
οι παραληφθείσες αιτήσεις Φεβρουαρίου-
Μαρτίου 2017, νοουμένου ότι έχουν σταλεί
σε Ιατρικό Συμβούλιο.

5. ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ: Εξετά-
ζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Δεκεμ-
βρίου 2016-Ιανουαρίου 2017, νοουμένου ότι
έχουν σταλεί σε Ιατρικό Συμβούλιο.

6. ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ:
Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις
Απριλίου 2017.

7. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΜ-
ΒΟΥΛΙΟ: Εξετάζονται οι ιεραρχικές προ-
σφυγές Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2017.

8. ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ: Εξετάζονται οι
παραληφθείσες αιτήσεις, των οποίων οι αι-
τητές αποκτούν δικαίωμα Μάρτιο-Απρίλιο
2017.

9. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ: Εξετάζονται
οι παραληφθείσες αιτήσεις, των οποίων οι
αιτητές αποκτούν δικαίωμα Απρίλιο-Μάιο
2017.

10. ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΗΡΕΙΑΣ:
• Για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώ-

σας/σα σύζυγος δεν λάμβανε σύνταξη γήρα-
τος, εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις
Απριλίου-Μαΐου 2017. 

• Για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώ-
σας/σα σύζυγος λάμβανε σύνταξη γήρατος,
εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις
Μαρτίου 2017.

11. ΒΟΗΘΗΜΑ ΚΗΔΕΙΑΣ:
• Για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώ-

σας/σα λάμβανε σύνταξη χηρείας, εξετάζον-
ται οι παραληφθείσες αιτήσεις Μαρτίου

2017. 
• Για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώ-

σας/σα λάμβανε σύνταξη γήρατος, δεν είχε
σύζυγο και το αίτημα για βοήθημα κηδείας
προέρχεται από άλλο πρόσωπο που ανέλαβε
τα έξοδα της κηδείας, εξετάζονται οι παρα-
ληφθείσες αιτήσεις Μαρτίου 2017. 

• Για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώ-
σας/σα λάμβανε κοινωνική σύνταξη, εξετά-
ζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Μαΐου
2017.

• Για άλλες περιπτώσεις (πχ. ο/η αποβιώ-
σας/σα ήταν/δεν ήταν συνταξιούχος και είχε
σύζυγο, ο/η αποβιώσας/σα δεν ήταν συντα-
ξιούχος και δεν είχε σύζυγο, ο/η αποβιώ-
σας/σα ήταν νεαρό άτομο, άγαμος/η, και η
αίτηση προέρχεται από τον γονέα ή από τα
αδέλφια του/της, ο/η αποβιώσας/σα ήταν
αγνοούμενος/η), εξετάζονται οι παραλη-
φθείσες αιτήσεις Απριλίου-Μαΐου 2017.

12. ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΡΦΑΝΙΑΣ: Εξετάζονται
οι παραληφθείσες αιτήσεις Απριλίου-Μαΐου
2017.

13. ΒΟΗΘΗΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ: Εξετάζονται
οι παραληφθείσες αιτήσεις Μαΐου 2017.

14. ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ: Εξετά-
ζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι
05/04/2017.

15. Αιτήσεις συντάξεων γήρατος, χηρείας

και ανικανότητας, οι οποίες πληρώνονται με
βάση τις διμερείς συμβάσεις και τον Κανονι-
σμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 883/04:

• Σύνταξη Γήρατος: Εξετάζονται οι αιτή-
σεις, για τις οποίες έχουν παραληφθεί απαν-
τήσεις αναφορικά με στοιχεία, πιστοποιητικά
και ασφαλιστικούς λογαριασμούς από άλ-
λους φορείς, για αιτητές με ημερομηνία γεν-
νήσεως το 1953.

• Σύνταξη Ανικανότητας: Εξετάζονται οι
παραληφθείσες αιτήσεις Μαΐου 2017.

• Σύνταξη Χηρείας: Εξετάζονται οι παρα-
ληφθείσες αιτήσεις μέχρι και τον Αύγουστο-
Σεπτέμβριο 2016, για τις οποίες έχουν πα-
ραληφθεί απαντήσεις αναφορικά με στοι-
χεία, πιστοποιητικά και ασφαλιστικούς
λογαριασμούς από άλλους φορείς.

• Επίδομα Ορφανίας: Εξετάζονται οι πα-
ραληφθείσες αιτήσεις μέχρι και τον Ιούνιο
του 2016, για τις οποίες έχουν παραληφθεί
απαντήσεις αναφορικά με στοιχεία, πιστο-
ποιητικά και ασφαλιστικούς λογαριασμούς
από άλλους φορείς.

16. Ποινικές Υποθέσεις: Τον Απρίλιο του
2017 (τελευταία στοιχεία), εκκρεμούσαν
1.735 ποινικές υποθέσεις, εκ των οποίων οι
1.279 αφορούν εργοδότες και οι 456 αφο-
ρούν αυτοτελώς εργαζόμενους. n

Ημερομηνία εξέτασης αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα 

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανα-
κοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες

του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης 
Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτου-
μένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια
Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016),
προκύπτει η ανάγκη πρόσληψης ενός εμπει-
ρογνώμονα για απασχόληση ορισμένου χρό-
νου στο Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων
Ερευνών για την υλοποίηση των έργων του
Μέτρου 3.1 -Έλεγχος και Επιβολή του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) «Θά-
λασσα 2014-2020», το οποίο συγχρηματο-
δοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασ-
σας και Αλιείας.

Εμπειρογνώμονας σε θέματα Θαλασσίων
Βιολογικών Επιστημών Λειτουργός Αλιείας

(Κλ. Α8).
Λεπτομέρειες για απαιτούμενα προσόντα

και τα καθήκοντα της θέσης στην Επίσημη
Εφημερίδα της 7ης Ιουλίου 2017.

Αιτήσεις να παραδοθούν στο Υπουργείο
Εργασίας ή να σταλούν ταχυδρομικώς όχι
αργότερα από τις 28 Ιουλίου 2017. 

Η δημοσίευση συγχρηματοδοτείται από
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας
2014-2020. n

Πρόσληψη Υπαλλήλου Ορισμένου 
Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία

Στη συνεδρία του Γενικού Συμβουλίου την Τρίτη 4
Ιουλίου εκλέγηκαν για πλήρωση κενών θέσεων η σ.
Παντελίτσα Μουζούρη, του Γενικού Γραμματειακού

Προσωπικού στην Κεντρική Γραμματεία Αν. Γραμματέας του
Γενικού Συμβουλίου και ο σ. Ανδρέας Ανδρέου του Νοση-
λευτικού Προσωπικού Ψυχικής Υγείας μέλος της Εκτελεστι-
κής  Επιτροπής. n

Νέα μέλη στην Κ.Γ. 
και την Εκτελεστική

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

Άρθρα Συνεργατών δεν εκφράζουν
κατ΄ ανάγκη τις θέσεις της Οργάνωσης.
Οι απόψεις που εκφράζονται από συνερ-

γάτες δεν δεσμεύουν κατ’ ανάγκην την
ΠΑΣΥΔΥ. Οι συνεργασίες να περιορίζον-
ται κατά το δυνατό στις 400 λέξεις.
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση ύλης της
εφημερίδας με την προϋπόθεση ότι 
αναφέρεται η πηγή και ο συγγραφέας. 
Διεύθυνση: Δημοσθένη Σεβέρη 3,
Λευκωσία 1066, 
Τηλ. 22844444, 22844470 
Φαξ 22668639
pasydy@pasydy.org 

ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΠΑΣΥΔΥ) 



ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 3

Aπόψεις και σχόλια
Να συντηρηθεί η διαδικασία

Άφησε το ουσιαστικότερο για το τέλος της
χθεσινής συνέντευξης Τύπου ο Πρόεδρος,

Δημοκρα-
τίας: Ελ-
λ η ν ο κ ύ -
πριοι και
Το υ ρ κ ο -

κύπριοι πρέπει να δώσουμε από κοινού τη
μάχη για μια πραγματικά ανεξάρτητη, επα-
νενωμένη ευρωπαϊκή πατρίδα, χωρίς ξένους
στρατούς και χωρίς εξάρτηση από άλλες
χώρες. Αν μάλιστα φρόντιζε, ο ίδιος ή οι συ-
νεργάτες του, η έκκλησή του να έφτανε
άμεσα στους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες
μέσω ταυτόχρονης μετάφρασης, η έκκλησή
του δυνατόν να είχε μεγαλύτερη απήχηση.

Σε αυτές τις ώρες της μεγάλης απογοή-
τευσης για την κατάρρευση των συνομιλιών,
είναι εξαιρετικής σημασίας να αντιλη-
φθούμε, Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι,
ότι η μια κοινότητα είναι ο μεγαλύτερος σύμ-
μαχος της άλλης και ότι η διζωνική δικοινο-
τική ομοσπονδία είναι η τελευταία γραμμή
άμυνας για την Κυπριακή Δημοκρατία, το
κοινό κράτος. Και ότι από κοινού, όπως κά-
λεσε ψες ο Πρόεδρος, πρέπει να δώσουμε τη
μάχη για να αποτρέψουμε τον κοινό κίνδυνο
που συνιστούν το δεύτερο ή το τρίτο σχέδιο
της Τουρκίας. Όσοι αναμασούν τα περί νέας
στρατηγικής και νέας εποχής στο Κυπριακό
δεν έχουν το παραμικρό να προσφέρουν
ενόσω δεν είναι σε θέση να αντιπροτείνουν
οτιδήποτε σε αντικατάσταση του στρατηγι-
κού στόχου, της  μοναδικής επιλογής που
είναι εντός των παραμέτρων του ΟΗΕ.

Η χθεσινή πρόσκληση-πρόκληση του
Προέδρου Αναστασιάδη προς την Τουρκία,
για συνέχιση της αναζήτησης λύσης του Κυ-
πριακού εντός του πλαισίου που καθόρισε ο
Αντόνιο Γκουτέρες, στέλνει σαφές μήνυμα
προς όλους τους ενδιαφερόμενους ότι η ελ-
ληνοκυπριακή πλευρά παραμένει προσηλω-
μένη και αφοσιωμένη στις καλές υπηρεσίες
του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ. Αποτελεί
επίσης απάντηση σε όσους προσπαθούν διά
των διαρροών και των ανώνυμων δηλώσεων
να φορτώσουν τις ευθύνες για το ναυάγιο
του Κραν Μοντανά στην ελληνοκυπριακή
πλευρά. Αν όντως ο Τσαβούσογλου ήταν
έτοιμος και πρόθυμος να αποδεχτεί κατάρ-
γηση των επεμβατικών δικαιωμάτων, ιδού η
Ρόδος. Η ε/κ πλευρά είναι έτοιμη να επα-
νέλθει στο τραπέζι του διαλόγου και να συ-
νεχίσει την προσπάθεια.

Δεν είναι όμως τώρα η ώρα του blame
game, ούτε η ώρα αναζήτησης νέας στρατη-
γικής. Είναι ξεκάθαρο άλλωστε ότι αν μας
διχάζει η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία
μία φορά, η αναζήτηση ενός Plan Β μας δι-
χάζει εκατό.

Τώρα είναι η ώρα για Ελληνοκύπριους και
Τουρκοκύπριους, για τους δύο ηγέτες, αλλά
και ειδικότερα για την ε/κ πλευρά να δοθεί
σκληρή μάχη στον ΟΗΕ και την ΕΕ για συν-
τήρηση της διαδικασίας αναζήτησης λύσης
στις παραμέτρους του ΟΗΕ και εντός του
πλαισίου Γκουτέρες, για να μην λήξει άδοξα
αυτή η τεράστια προσπάθεια που επέτρεψε
να σμικρυνθεί ουσιαστικά n απόσταση με-
ταξύ των δύο κοινοτήτων.

«ΠΟΛΙΤΗΣ»,
11.07.2017

l Συμφωνούμε.

Ένα αναμενόμενο ναυάγιο
Το νέο ναυάγιο στις συνομιλίες για το Κυ-

πριακό δεν αποτέλεσε έκπληξη και τούτο
διότι οι αδιάλλακτες θέσεις της Άγκυρας στα
θέματα ασφαλείας και παραμονής των κατο-
χικών στρατευμάτων, καθώς και η επιμονή
της στη διατήρηση των
παράλογων επεμβατι-
κών δικαιωμάτων, ήταν
γνωστές από καιρό και
είχαν επαναληφθεί με
απόλυτα σαφή τρόπο
τόσο προς την Αθήνα
όσο και προς τη Λευ-
κωσία τις παραμονές
της διάσκεψης στο Κραν Μοντανά. 

Έκπληξη θα αποτελούσε αν η τουρκική αν-
τιπροσωπεία, στο πλαίσιο ενός κλασικού
«πάρε - δώσε», μετέβαλε τη στάση της αυτή.
Αυτό όμως όχι μόνο δεν συνέβη αλλά οι
Τούρκοι, θεωρώντας μάλιστα ότι κάνουν μια
μεγάλη υποχώρηση, τόνισαν ότι η απαράδε-
κτη αυτή θέση θα μπορούσε να αναθεωρη-
θεί μετά από... 15 χρόνια! Μια καθαρή κο-
ροϊδία δηλαδή, που συνοδεύθηκε από τη δι-
ευκρίνιση του τούρκου υπουργού
Εξωτερικών ότι δεν υπάρχει πλέον λόγος
επιμονής στην «αποστολή καλών υπηρεσιών
του ΟΗΕ», κορυφώνοντας έτσι την τουρκική
αδιαλλαξία.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το ναυάγιο
αυτό έρχεται τη χειρότερη δυνατή στιγμή
καθώς τις επόμενες ημέρες έχουν προγραμ-
ματισθεί να αρχίσουν οι γεωτρήσεις στη θα-
λάσσια περιοχή της κυπριακής ΑΟΖ από την
Κυπριακή Δημοκρατία, για τις οποίες έχουν
ήδη εκδηλωθεί έντονες τουρκικές αντιδρά-
σεις, συνοδεία απειλών για στρατιωτική πα-
ρέμβαση ώστε να σταματήσουν οι γεωτρή-
σεις αυτές. Η Αγκυρα θεωρεί ότι έχει νόμιμα
δικαιώματα στην περιοχή και ότι χωρίς συ-
νεννόηση μαζί της οι γεωτρήσεις δεν μπο-
ρούν να προχωρήσουν. 

Μια νέα λοιπόν κρίση βρίσκεται στα σκα-
ριά στην ήδη εξαιρετικά ευαίσθητη περιοχή
της Ανατολικής Μεσογείου, που επηρεάζε-
ται άμεσα από τις άλλες γνωστές συγκρού-
σεις που την περιβάλλουν. Μια κρίση που θα
μπορούσε να λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις
και θα είχε ασφαλώς αποφευχθεί αν προ-
ηγουμένως είχε επιτευχθεί μια συμφωνία για
λύση του Κυπριακού, που θα καθόριζε και τα
δικαιώματα της τουρκοκυπριακής περιοχής
στην ΑΟΖ.

Όλα αυτά δείχνουν ότι η σκλήρυνση της
τουρκικής στάσης εντάσσεται στη γενικό-
τερη πολιτική του νέου Σουλτάνου να τα
βάλει με όλον τον κόσμο, στην προσπάθεια
δημιουργίας μιας περιφερειακής ισλαμικής
υπερδύναμης και της ανάγκης να προσεται-
ρισθεί τις ψήφους των ακραίων εθνικιστών
εν όψει των προσεχών προεδρικών εκλογών,
καθώς μάλιστα κέρδισε με ελάχιστη πλει-
οψηφία το δημοψήφισμα για τη συνταγμα-
τική αναθεώρηση. 

Ας μην ξεχνάμε ότι ήδη έχει έλθει σε ανοι-
κτή ρήξη με τους Αμερικανούς λόγω της
υποστήριξης που παρέχουν στους Κούρδους,
με τους Γερμανούς, τους Αυστριακούς και
τους Ολλανδούς που απαγορεύουν σε τούρ-
κους υπουργούς να περιοδεύουν σε προ-
εκλογικές εκστρατείες στις χώρες τους και
πάει λέγοντας.

Και το ερώτημα είναι αν η ελληνική
πλευρά θα παρασυρθεί από την πολιτική
αυτή διαβαίνοντας την πόρτα του φρενοκο-
μείου που έχει ανοίξει η Άγκυρα, ή αν θα αν-
τιμετωπίσει τη νέα αυτή τουρκική απειλή
επιδιώκοντας μια αναγκαία όσο ποτέ εθνική
συνεννόηση.

Γιάννης Καρτάλης,
«ΤΟ ΒΗΜΑ», 09.07.2017

l Όντως είναι αναγκαία όσο ποτέ η εθνική
συνεννόηση. 
 

?

G20, Μέρκελ και οι ευθύνες των «μι-
κρών»

Οι επικήδειοι για τη χαμένη επιρροή των
ΗΠΑ και της Βρετανίας στη διεθνή σκηνή
είναι της μόδας αλλά και πρόωροι. Αυτό που
δεν αμφισβητείται, όμως, είναι ότι με την
εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ και με το

Brexit, η Γερμανία
αναδεικνύεται ως η
απαραίτητη χώρα
και η οικοδέσποινα
της συνάντησης
του G20 στο Αμ-
βούργο, Άνγκελα
Μέρκελ, ως δύναμη
σταθερότητας και
φωνή ευθύνης και

σύνεσης. Η εξέλιξη της Γερμανίας στη διε-
θνή σκηνή την τελευταία δεκαετία παρου-
σιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, και δη όταν την
παρακολουθούμε από την Ελλάδα, η οποία
έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή τη με-
ταμόρφωση, μια μεταμόρφωση που επηρεά-
ζει και τη χώρα μας.

Πριν από την κρίση που σάρωσε τον
κόσμο το 2008, και που δύο χρόνια αργότερα
βύθισε την υπερχρεωμένη Ελλάδα, η Γερμα-
νία δεν έδειχνε καμία διάθεση για μεγαλύ-
τερη συμμετοχή στη διεθνή σκηνή πέρα από
την προώθηση των δικών της οικονομικών
και εμπορικών συμφερόντων. Η ελληνική
κρίση και η απουσία μηχανισμών διαχείρισής
της σε ευρωπαϊκό επίπεδο ανάγκασαν την
ισχυρότερη οικονομία της Ε.Ε. να αναλάβει
την ευθύνη να κρατήσει την Ελλάδα στο
ευρώ, να προστατέψει το κοινό νόμισμα και
τις ευρωπαϊκές τράπεζες που είχαν εκτεθεί
στο ελληνικό χρέος, και να προτείνει ή έστω
να συναινέσει σε μια πολιτική περαιτέρω
ενοποίησης της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η
Ελλάδα παρέμεινε στο ευρώ, αλλά η εμπα-
θής και κοντόφθαλμη προσπάθεια να πα-
ρουσιαστούν οι Έλληνες ως παράδειγμα
προς αποφυγήν, την ίδια ώρα που η χώρα
μας παγιδευόταν σε έναν κύκλο λιτότητας
και ύφεσης, άφησε βαθιές πληγές στην Ελ-
λάδα και ακόμη καθορίζει τις σχέσεις της με
άλλες χώρες-μέλη της Ε.Ε., κυρίως με τη
Γερμανία.

Η κυβέρνηση του Μπαράκ Ομπάμα έδειξε
να κατανοεί νωρίτερα από το Βερολίνο ότι η
εγκατάλειψη της Ελλάδας θα έθετε σε κίν-
δυνο το ευρώ, την Ε.Ε. και την παγκόσμια οι-
κονομία. Όταν η κ. Μέρκελ έλαβε το μήνυμα
ότι έπρεπε να δράσει, έπραξε όσα απαιτούσε
η συγκυρία. Πρωταγωνίστησε στην εξέλιξη
της Ευρωζώνης, ακολούθησε η διαχείριση
της προσφυγικής κρίσης το 2016, και τώρα
πρωταγωνιστεί σε σειρά σημαντικών ζητη-

μάτων στη διεθνή σκηνή. Η πρόσφατη ομι-
λία της κ. Μέρκελ, όπου αναγνώρισε ότι οι
Ευρωπαίοι δεν μπορούν να βασίζονται
πλέον μόνο στις ΗΠΑ για την άμυνά τους,
ήταν ιστορικής σημασίας. Σε άλλα κορυφαία
ζητήματα, όπως η συνθήκη για τη διαχείριση
της κλιματικής αλλαγής, το διεθνές σύστημα
εμπορίου, και οι σχέσεις μεταξύ Ευρώπης και
Ρωσίας, η Γερμανία βρίσκεται στην πρώτη
γραμμή. Δεν είναι τυχαίο ότι την περασμένη
εβδομάδα ο οργανισμός Pew Research Cen-
ter δημοσίευσε μελέτη σύμφωνα με την
οποία οι πολίτες 19 χωρών-μελών της ομά-
δας G20 εκδηλώνουν περισσότερη εμπιστο-
σύνη στην κ. Μέρκελ να κάνει το σωστό
όσον αφορά θέματα διεθνούς σημασίας,
παρά στον κ. Τραμπ. Στις ΗΠΑ, μάλιστα, το
56% έχει εμπιστοσύνη στην καγκελάριο και
46% στον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο μεγαλύτερος ρόλος της Γερμανίας,
όμως, δεν σημαίνει ότι έχει ξεφύγει από τις
δύο αλληλοσυγκρουόμενες εικόνες που
έχουν γι’ αυτήν άλλοι λαοί. Από τη μία, πολ-
λοί φοβούνται μήπως η Ευρώπη υποταχθεί
σε μια ηγεμονική Γερμανία, ενώ, την ίδια
ώρα, πολλοί περιμένουν από την κ. Μέρκελ
και τη χώρα της να αναλάβουν τη διάσωση
της Ευρώπης, να προστατεύσουν τη φιλε-
λεύθερη δημοκρατία και άλλα ιδεώδη. Σε με-
γάλο βαθμό, η καγκελάριος ανταποκρίθηκε
στην ανάγκη να διαφυλάξει τις αρχές της
Ένωσης, παρότι η πολιτική της στη διάσωση
της Ελλάδας και στην προσφυγική κρίση ευ-
νόησε (έστω πρόσκαιρα) ακροδεξιό λαϊκι-
στικό κόμμα. Κι όμως, η κ. Μέρκελ άντεξε
και φαίνεται να οδεύει προς εύκολη επανε-
κλογή στις εθνικές εκλογές του Σεπτεμ-
βρίου. Μάλλον γι’ αυτό δείχνει μεγαλύτερη
προθυμία απ’ ό,τι στο παρελθόν στις προτά-
σεις από τη Γαλλία (μετά την εκλογή του
Εμανουέλ Μακρόν) για ισχυρότερη οικονο-
μική ένωση και ίσως πιο χαλαρή δημοσιονο-
μική πολιτική στην Ε.Ε.

Το δίπολο ηγεμόνας - προστάτης της 
ευρωπαϊκής δημοκρατίας δείχνει και τον
φόβο και τις υψηλές απαιτήσεις που έχουν
άλλοι από τη Γερμανία. Κι όμως, παρότι η 
κ. Μέρκελ παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη
διεθνή σκηνή, εντός Ευρώπης οφείλουμε να
κατανοήσουμε ότι η Ε.Ε. είναι χτισμένη
πάνω σε συλλογικές βάσεις: μπορεί να απαι-
τούμε λύσεις από τη Γερμανία, ή να τη φο-
βόμαστε, αλλά οι πολιτικές βασίζονται πάνω
στη συναίνεση όλων των μελών.  Όταν δεν
συμφωνούν όλες οι χώρες-μέλη λίγα προχω-
ρούν – όπως είδαμε στο αποτυχημένο πρό-
γραμμα μετεγκατάστασης προσφύγων και
μεταναστών. Γνωρίζοντας αυτό, ας μην πα-
ρασυρόμαστε από την εικόνα της ισχυρής
χώρας και της ακλόνητης καγκελαρίου, πε-
ριμένοντας λύσεις μόνο απ’ εκεί. Κάθε χώρα,
συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας,
μπορεί και πρέπει να παίζει δημιουργικό
ρόλο στη λύση προβλημάτων που όλη η Ευ-
ρώπη αντιμετωπίζει. Η συγκυρία ώθησε τη
Γερμανία σε ηγετικό ρόλο, αλλά κάθε χώρα
έχει τις δικές της ευθύνες για την πορεία του
συνόλου.

Νίκος Κωνσταντάρας,
«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», 09.07.2017

l Το βέβαιο είναι ότι η Γερμανία, μέσω του
ευρώ, κυριάρχησε στην Ευρώπη.
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Της Εύας Τσάκου 
Κλινικής Διαιτολόγου - Διατροφολόγου

Όταν η θερμοκρασία σκαρφαλώνει
πολύ ψηλά, το σώμα μας έχει δια-
φορετικές απαιτήσεις σε υγρά αλλά

και στερεά τρόφιμα, ώστε να καλύψει τις
ανάγκες του.

Οι ανάγκες αυτές διαφοροποιούνται με
την ηλικία, το φύλο, το βάρος, τη φυσική
δραστηριότητα, αλλά και το περιβάλλον,
καθώς ένα πολύ ζεστό περιβάλλον οδηγεί σε
αύξηση καύσεων, απώλειες υγρών, υπερλει-
τουργία του σώματος για τη διατήρηση της
φυσιολογικής θερμοκρασίας  και αυξημένες
απώλειες σε υγρά από το δέρμα και την ανα-
πνοή! Έπιπλέον, σας δείχνει και το ίδιο ποιες
είναι οι ανάγκες του, καθώς ενεργοποιούν-
ται μηχανισμοί όπως η συχνή ή έντονη δίψα
και η μειωμένη πείνα για να μπορέσει να αν-
ταπεξέλθει στον καύσωνα!
Τι αλλάζει στο σώμα με τον καύσωνα

Η πρώτη επίπτωση του καύσωνα είναι η
αυξημένη απώλεια υγρών από το δέρμα και
την αναπνοή. Όσο πιο θερμό και υγρό το
κλίμα, τόσο μεγαλύτερες και οι απώλειες.
Έτσι, εμφανίζεται συχνότερα το αίσθημα της
δίψας ως ένδειξη ότι πρέπει να καταναλώ-
σετε υγρά για να ισοσταθμίσετε τις απώλειες
και να μην εμφανιστεί αφυδάτωση. Ειδικά
στην περίπτωση που κάνετε και κάποια
άσκηση οι απώλειες είναι μεγαλύτερες. Τα
συμπτώματα της ήπιας αφυδάτωσης είναι
πονοκεφαλος, κούραση, ζαλάδα, πτώση της

πνευματική λειτουργίας κ.ά.  Πως θα κατα-
λάβετε εάν είστε αφυδατωμένοι; Ένας τρό-
πος είναι το χρώμα των ούρων που όσο πιο
σκούρο είναι, τόσο περισσότερο αφυδατω-
μένοι είστε. Επιπλέον, τόσο η δίψα, όσο και
η ξηροστομία μπορούν να αποτελέσουν εν-
δείξεις ήπιας αφυδάτωσης!

Πέρα από τις απώλειες σε υγρά, το σώμα
έχει ανάγκη και από ελαφριά γεύματα.
Καθώς η διατήρηση του ισοζυγίου υγρών
(ενυδάτωση) και της θερμοκρασίας στο
σώμα είναι υψηλής προτεραιότητας για τη
διατήρηση στη ζωή, οι υπόλοιπες λειτουρ-
γίες όπως η πέψη έρχονται σε δεύτερη
μοίρα... Αυτό σημαίνει πως ένα βαρύ γεύμα,
πλούσιο σε λιπαρά, ζάχαρη και πρωτεΐνες θα
επιβαρύνει τη διαδικασία της πέψης, προκα-
λώντας δυσφορία.
Αυξήστε τα υγρά που καταναλώνετε

Υπό φυσιολογικές συνθήκες θερμοκρασίας
ένας μέσος άνθρωπος χρειάζεται περίπου 9-
13 ποτήρια υγρών με βάση τη Mayo Clinic.
Από αυτό το ποσό, περίπου το 80% προέρ-
χεται από το νερό και τα υπόλοιπα ροφή-

ματα, όπως ο καφές, το τσάι, ο χυμός κλπ και
το υπόλοιπο 20% από στερεά τρόφιμα, όπως
τα φρούτα, τα λαχανικά, το γιαούρτι κ.ά.
Όταν η θερμοκρασία αυξάνει, αυξάνουν και
οι απαιτήσεις σε υγρά. Το πόσο αυξάνουν βέ-
βαια, εξαρτάται από το κάθε σώμα και το αί-
σθημα της δίψας, το οποίο είναι σημαντικό
να μην αγνοείτε! Μπορεί για παράδειγμα να
χρειαστείτε από 1 ποτήρι έως 1 λίτρο νερό ή
και παραπάνω, ιδιαίτερα εάν γυμνάζεστε.

Στην περίπτωση της γυμναστικής έχετε
αρκετές απώλειες και σε ηλεκτρολύτες από
το δέρμα. Έτσι, αντί του σκέτου νερού προ-
τιμήστε να καταναλώσετε και ένα ρόφημα
με ηλεκτρολύτες ή κάποιο συμπλήρωμα ηλε-
κτρολυτών για αναπλήρωση.
Ποια υγρά να αποφύγετε

Στον καύσωνα προτιμήστε ροφήματα
χωρίς θερμίδες, όπως ο καφές, το τσάι, τα
αναψυκτικά, χωρίς την προσθήκη ζάχαρης
καθώς η ζάχαρη δε θα βοηθήσει στην ενυ-
δάτωσή σας. Επιπλέον, περιορίστε την κατα-
νάλωση αλκοολούχων ποτών καθώς μπορεί
να εντείνουν την αφυδάτωση.
Δώστε έμφαση σε στερεά τρόφιμα που
περιέχουν αρκετό νερό

Προτιμήστε την κατανάλωση φρούτων και
λαχανικών, όπως τα εσπεριδοειδή, το καρ-
πούζι, το πεπόνι, οι φράουλες, οι ντομάτες,
τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, το μπρό-
κολο, το αγγούρι και το σέλερι που έχουν
πολύ μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό. Τι πο-
σότητες μπορείτε να καταναλώσετε; Η συ-

νήθης σύσταση των 5-7 μερίδων φρούτων
και λαχανικών την ημέρα μπορεί να αυξηθεί
στην περίπτωση καύσωνα, αντικαθιστώντας
πιο βαριά γεύματα και σνακ που περιέχουν
λιγότερο νερό.
Καταναλώστε ελαφριά γεύματα

Όπως αναφέρθηκε, στον καύσωνα η πέψη
αποτελεί δευτερεύουσας σημασίας διαδικα-
σία για το σώμα. Έτσι, είναι σημαντικό να
απαλλάξετε το σώμα σας από «μεγάλο
φόρτο εργασίας» καταναλώνοντας ελαφριά
γεύματα, χαμηλά σε λιπαρά, ζάχαρη και μέ-
τρια σε πρωτεΐνη. Για παράδειγμα, το μεση-
μέρι αντί για τηγανιτά ή φαγητό κατσαρό-
λας με σάλτσα προτιμήστε ζυμαρικά, ριζότο,
λαχανικά όπως τα φασολάκια, ο αρακάς, οι
αγκινάρες με λίγο ελαιόλαδο, ψάρια και φι-
λέτο κοτόπουλο κατά προτίμηση ψητά,
φούρνου ή βραστά. Συνοδευτικά μπορείτε
να προσθέσετε σαλάτα με λαχανικά εποχής
που θα σας προμηθεύσει και με αρκετό νερό.
Το βραδινό σας μπορεί να έχει ως βάση τα
λαχανικά, ψητά ή ωμά μαζί με καλαμπόκι,
κρουτόν ή παξιμάδια και τυρί ή κοτόπουλο
ή ψάρι, ειδάλλως μπορείτε να φτιάξετε μία
φρουτοσαλάτα με ποικιλία φρούτων!

Τέλος, μπορεί να σας φανεί παράξενο
αλλά και τα καυτερά φαγητά ενδείκνυνται
για το καλοκαίρι, καθώς αυξάνουν την εφί-
δρωση βοηθώντας τη θερμοκρασία του σώ-
ματος να παραμείνει σε φυσιολογικά επί-
πεδα! n 

Διατροφή στον καύσωνα

Ήταν δεδομένο ότι το Ανώτατο Δικαστήριο θα έκρινε
αντισυνταγματικό τον Περί Ορισμένων Νομικών
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Διοικη-

τικών Συμβουλίων) (Τροποποιητικό) Νόμο του 2016. Η πρό-
ταση για θετικά μέτρα υπέρ των γυναικών για Διορισμό στα
Διοικητικά Συμβούλια ήταν βέβαιο, με βάση προηγούμενες
θέσεις της εισαγγελίας, αλλά και τη νομολογία που υπήρχε,
ότι θα είχε αυτή την τύχη. Όμως, υποστηρίχθηκε, για να ανα-
λάβει το δικαστήριο την ευθύνη για τη συνέχιση της υπαρ-
κτής ανισότητας στην οποία οι διορίζοντες εθελοτυφλούν
και προσπαθούν να αποσιωπήσουν…

Μια και δεν υπάρχει καμιά βούληση για αλλαγή σήμερα

του Συντάγματος, υπό τις υπάρχουσες συνθήκες, ας συνει-
δητοποιήσει, τουλάχιστον το μισό του πληθυσμού, ότι η Πο-
λιτική εκτός από Νομική πτυχή έχει την πτυχή της Ηθικής
και του Δικαίου, σύμφωνα με τις οποίες είναι αναξιοκρατικό

και ευτελιστικό να βρίσκεται σε θέσεις λήψης απόφασης το
90% του ανδρικού πληθυσμού και μόνο το 10% των γυναι-
κών. Μια στατιστική αναλογία που επαναλαμβάνεται λες και
οι γυναίκες στερούνται από τη φύση τους ικανοτήτων, σε μια
εποχή μάλιστα κατά την οποία στην Κύπρο οι γυναίκες συγ-
κρίνονται θετικά με τους άνδρες, ως προς τα ακαδημαϊκά και
εκπαιδευτικά τους προσόντα.

Μέσα, λοιπόν, στα πλαίσια της Ηθικής και του Δικαίου 
ας δεσμεύσουμε τους πολιτικούς που διεκδικούν την ψήφο
μας στις επικείμενες εκλογές ότι θα σεβαστούν τις πο-
σοστώσεις και ας μην είναι νομικά υποχρεωμένοι να το 
κάνουν. n 

Περί Ισότητας ο λόγος …

ΗΚυπρία ποιήτρια Κλεοπάτρα Μα-
κρίδου-Robinet τιμήθηκε για το ποι-
ητικό της έργο με το αργυρό μετάλ-

λιο και δίπλωμα από τη διεθνή Ακαδημία
Γραμμάτων Τεχνών και Επιστημών / Arts-
Sciences- Lettres, σε ειδική τελετή που πραγ-
ματοποιήθηκε στο Παρίσι το Σάββατο, 24
Ιουνίου 2017.

Στο σκεπτικό της βράβευσης της ποι-
ήτριας τονίστηκε ιδιαίτερα η δημιουργική κι
ευαίσθητη γραφίδα της, με την πρωτότυπη
επιθετικοποίηση των ουσιαστικών και τους
ασυνήθεις συνειρμούς που δίνουν μιαν ιδιαί-
τερη υπερρεαλιστική δύναμη στην ποίηση
της καθώς και η ικανότητα της να τιθασεύει
τις λέξεις και να ζωντανεύει μέσα από αυτές
μεγάλες προσωπικότητες από την μακραί-
ωνη ιστορία της Κύπρου. 

Η ποιήτρια δείχνει μέσα από το έργο της

ότι η μοίρα των καλλιτεχνών που προέρχον-
ται από χώρες με πλούσιο και πολύχρονο πο-
λιτισμό είναι δύσκολη, αλλά ταυτόχρονα συ-
ναρπαστική. Η καλλιτεχνική παραγωγή με
τέτοια πλούσια ιστορία και κληρονομιά απο-
τελεί καθημερινό αγώνα. Ο καλλιτέχνης είτε
αφήνεται να απορροφηθεί πλήρως από το
βάρος της Ιστορίας, είτε ξεκινώντας από
αυτή τη βάση χτίζει τη δική του ιστορία, τη
δική του παραγωγή, χωρίς να απαρνείται την
εμπειρία των περασμένων αιώνων. Τότε, η
καλλιτεχνική παραγωγή μετουσιώνεται και
ριζώνει στην ιστορία. Ζώντας για χρόνια στη
Ορλεάνη της κεντρικής Γαλλίας, η Κλεοπά-
τρα Μακρίδου-Robinet επέλεξε τον δεύτερο
δύσκολο δρόμο. 

Ως άξιος γόνος της Κύπρου, είναι σαφώς
εμποτισμένη από τη ζωή της νήσου της
Αφροδίτης. Η σκέψη και η έκφραση της γί-

νονται ένα με το νησί, ένα με την ιστορία του
και τη ζωή του. Το βίωμα της Κύπρου μέσα
από τους αιώνες αποτελεί το επίκεντρο της
ποίησης της Κλεοπάτρας Μακρίδου-Robi-
net. Η δραματική κατάσταση που βιώνει η
χώρα μας με την εισβολή, τη συνεχιζόμενη
κατοχή και όλα τα δραματικά γεγονότα που
συνδέονται με αυτή την κατάσταση, η
πληγή, με λίγα λόγια, που σημαδεύει το πρό-

σωπο του νησιού, κομμένο στα δυο από την
τουρκική εισβολή του 1974, συνεχίζουν να
ξεδιπλώνονται μπροστά στα μάτια μας, μέσα
από την ποίηση της. 

Πέρα από αυτό, η ποιήτρια αγγίζει μέσα
από το έργο της διαχρονικά θέματα όπως
αυτό του διαχωρισμού του ξεριζωμού, της ει-
ρήνης και του πολέμου, της ζωής και του θα-
νάτου. Μέσα από την προσωπική της εμπει-
ρία, η Κλεοπάτρα ασχολείται με τα μεγάλα
φιλοσοφικά ζητήματα που επηρεάζουν όλη
την ανθρωπότητα.

Το σημαντικό ποιητικό έργο της βραβευ-
θείσας παρουσίασε η Κύπρια Αγγέλα Μί-
καλλου-Jourdan, πολιτιστική σύμβουλος της
διεθνούς Ακαδημίας Γραμμάτων Τεχνών και
Επιστημών / Arts-Sciences- Lettres στο Πα-
ρίσι και μεταφράστρια, η οποία ζει και εργά-
ζεται στη Λυών Γαλλίας. n

Βράβευση Κύπριας λογοτέχνιδας στο Παρίσι
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ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

Γ Ν Ω Μ Α Τ Ε Υ Σ Η
Με την παρούσα Αναφορά ο Πρόεδρος

της Δημοκρατίας ζητά γνωμάτευση του
Ανωτάτου Δικαστηρίου για το κατά πόσον ο
Νόμος με τίτλο «ο περί Ορισμένων Νομικών
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός
Διοικητικών Συμβουλίων) (Τροποποιητικός)
Νόμος του 2016» (ο Νόμος) είναι αντίθετος
και ασύμφωνος με τα Άρθρα 28 και 35 του
Συντάγματος της Δημοκρατίας και την αρχή
της Διάκρισης των Εξουσιών, η οποία είναι
διάχυτη στο Σύνταγμα της Δημοκρατίας.

Ο Νόμος προσθέτει στον περί Ορισμένων
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου
(Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων)
Νόμον του 1988 (Νόμος 149/1988) ο βασι-
κός Νόμος) δύο νέες επιφυλάξεις μετά το
άρθρο 3, εδάφιο (1), οι οποίες προβλέπουν
τα ακόλουθα:

«Νοείται ότι το διοικητικό συμβούλιον
οποιουδήποτε από τα ορισμένα νομικά πρό-
σωπα δημοσίου δικαίου αποτελείται από
Μέλη που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλά-
χιστον του ενός τρίτου ανά φύλο. 

Νοείται, περαιτέρω, ότι σε περίπτωση δε-
καδικού αριθμού, εφόσον το κλάσμα είναι
ίσο με το μισό της μονάδας και άνω, αυτός
στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη
μονάδα.»

Η επιφύλαξη που ενδιαφέρει, εν προκει-
μένω, είναι η πρώτη, η κύρια επιφύλαξη,
εφόσον η δεύτερη είναι επικουρική της πρώ-
της και απλά εισάγει ένα μαθηματικό τρόπο
υπολογισμού. Κατά τον Αιτητή η πρώτη επι-
φύλαξη καταστρατηγεί την αρχή της Ισότη-
τας όπως αυτή κατοχυρώνεται από τα
Άρθρα 28 και 35 του Συντάγματος και δε-
σμεύει την Εκτελεστική, τη Νομοθετική και
τη Δικαστική Εξουσία (Δέστε: Republic v.
Arakian (1972) 3 CLR, 294).

Σύμφωνα με την εισήγηση του Αιτητή ο
Νόμος θεσμοθετεί την εισαγωγή θετικής
διάκρισης υπέρ του, κατά περίπτωση, υπο-
εκπροσωπούμενου φύλου, η οποία δεν συ-
νάδει με το Άρθρο 28 του Συντάγματος.
Επιπρόσθετα η εισαγόμενη θετική διά-
κριση δεν μπορεί να διασωθεί από το
Άρθρο 23 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιω-
μάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά ούτε
και από το άρθρο 157(4) της Συνθήκης Λει-
τουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Η Καθ΄ ης η αίτηση, στην δική της εισή-
γηση, υποβάλλει ότι με την κύρια επιφύλαξη,
η οποία εισάγεται από το Νόμο, δεν παρα-
βιάζεται η αρχή της Ισότητας, όπως κατοχυ-
ρώνεται στο Άρθρο 28 του Συντάγματος,

εφόσον αφενός δεν δημιουργεί διάκριση με-
ταξύ ομοίων και αφετέρου πρόκειται για διά-
κριση εύλογη και όχι αυθαίρετη, η οποία εξυ-
πηρετεί το δημόσιο συμφέρον και συνάδει με
την αρχή της Αναλογικότητας. Γίνεται ανα-
φορά στο Άρθρο 28.2 του Συντάγματος, το
οποίο προνοεί ότι έκαστος απολαμβάνει
όλων των δικαιωμάτων και των ελευθεριών
που προβλέπονται στο Σύνταγμα, χωρίς
οποιαδήποτε δυσμενή διάκριση, εκτός αν με
ρητή διάταξη του Συντάγματος ορίζεται το
αντίθετο. Γίνεται ακόμα αναφορά στη Σύμ-
βαση των Ηνωμένων Εθνών για την εξά-
λειψη κάθε μορφής διάκρισης σε βάρος της
γυναίκας (Κυρωτικός Νόμος 78/1985), η
οποία δημιουργεί υποχρέωση στα Κράτη για
εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης σε βάρος
της γυναίκας. Η Καθ΄ ης η αίτηση αναφέρε-
ται σε πρόσφατη απόφαση Αναθεωρητικής
Δικαιοδοσίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου
Τσίκκας ν. Κυπριακής Δημοκρατίας και Πα-
λούκης ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, Συνεδκ.
Υποθέσεις 1519/10 και 1520/10, ημερ. 3.9.15,
όπου πρόσωπα με αναπηρία κρίθηκαν ως ξε-
χωριστή τάξη ατόμων η οποία έχρηζε κατη-
γοριοποίησης και διαφορετικής αντιμετώπι-
σης (Δέστε, επίσης, Republic v. Christoudia
and Another (1988) 3 CLR, 2622).

Κατά τους ευπαιδεύτους συνηγόρους της
Καθ΄ ης η αίτηση ο Νόμος δεν θέτει περιο-
ρισμούς στο Άρθρο 28, αλλά επιβεβαιώνει
την ισότητα των φύλων, η οποία συνιστά
μέρος του δικαιώματος της ισότητας που
κατοχυρώνεται από το Άρθρο 28 του Συν-
τάγματος. Δεν πρόκειται, επομένως, για
άνιση μεταχείριση ομοίων καταστάσεων.
Επιπρόσθετα ο Νόμος δεν παραβιάζει την
αρχή της Διάκρισης των Εξουσιών και είναι
δεόντως αιτιολογημένος.

Εξετάσαμε με πολλή προσοχή όλα τα ενώ-
πιον μας στοιχεία υπό το φως των ικανών
αγορεύσεων των ευπαιδεύτων συνηγόρων
των διαδίκων. Θεωρούμε ότι η νομολογία
μας είναι σαφής ως προς το ότι τέτοιου εί-
δους πρόνοιες, όπως αυτή που εισάγεται με
την κύρια επιφύλαξη του Νόμου, καταστρα-
τηγούν την αρχή της Ισότητας, όπως αυτή
κατοχυρώνεται από το Άρθρο 28 του Συν-
τάγματος και δεσμεύει όλες τις συντεταγμέ-
νες εξουσίες του Κράτους σύμφωνα με το
Άρθρο 35 του Συντάγματος.

Στην υπόθεση Republic v. Christoforou
and Others (1986) 3 CLR, 1523 το Ανώτατο
Δικαστήριο, στην αναθεωρητική του δικαιο-
δοσία, έκρινε ότι απόφαση του Υπουργικού
Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία, κατά το
ακαδημαϊκό έτος 1984-85, θα γίνονταν δε-
κτοί στην Παιδαγωγική Ακαδημία Κύπρου
πενήντα νέοι φοιτητές εκ των οποίων 25 άν-
δρες και 25 γυναίκες, προσέκρουε στην αρχή
της Ισότητας και καταστρατηγούσε το
Άρθρο 28 του Συντάγματος και επομένως
ήταν αντισυνταγματική και άκυρη. Η αρχή
της Ισότητας δεν αποκλείει εύλογες διακρί-
σεις όπως αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων,
στην υπόθεση Arakian (ανωτέρω). Στην

υπόθεση Christoforou (ανωτέρω), όμως, δεν
υπήρχε οποιαδήποτε αιτιολόγηση η οποία να
καθιστά την προαναφερόμενη απόφαση
προϊόν εύλογης διάκρισης στη βάση του
φύλου.

Στην υπόθεση Κιττής και Άλλοι ν. Δημο-
κρατίας (2006) 3 ΑΑΔ, 734 η Πλήρης Ολο-
μέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου έκρινε
ότι ο περί Παροχής ΄Ισων Ευκαιριών για την
Επαγγελματική Αποκατάσταση των Παθόν-
των και των Τέκνων των Εγκλωβισμένων
του 2004, Ν 87(Ι)/2004, παραβίαζε την αρχή
της Ισότητας επειδή δημιουργούσε διάκριση,
αναφορικά με την πρόσληψη και προαγωγή,
μεταξύ των ατόμων που ανήκουν στην τάξη
που δημιουργούσε και ευνοούσε ο Νόμος
και των υπολοίπων υποψηφίων. Στην από-
φαση Κιττής (ανωτέρω) έγινε αναφορά στην
προηγούμενη υπόθεση Δημοκρατία ν. Κων-
σταντίνου (2002) 3 ΑΑΔ, 534 στην οποίαν
τονίστηκε ότι η ευνοϊκή μεταχείριση των
ατόμων που προβλέπει ο Νόμος, γίνεται εις
βάρος συγκεκριμένων υπόλοιπων υποψη-
φίων, οι οποίοι ουσιαστικά επωμίζονται την
εκπλήρωση της ευθύνης που έχει το σύνολο
της Πολιτείας, απέναντι στην τάξη που ο
Νόμος θέλει να ευνοήσει.

Εν προκειμένω, ο Νόμος (άρθρο 3(3)) δια-
φυλάττει υπέρ του κάθε πολίτη τη δυνατό-
τητα να υποβάλει στον αρμόδιο Υπουργό
βιογραφικό σημείωμα και το ενδιαφέρον του
να διοριστεί σε διοικητικό συμβούλιο ορι-
σμένου νομικού προσώπου δημοσίου δι-
καίου. Νοείται μεν, ορίζει περαιτέρω ο
Νόμος, ότι η εν λόγω υποβολή ενδιαφέρον-
τος ουδεμίαν συνεπάγεται δέσμευση αναφο-
ρικά με το διορισμό των συμβουλίων, αλλά
τα πρόσωπα που επιλέγονται πληρούν τα
προσόντα που καθορίζονται από το άρθρο
3(3) του Νόμου (ακαδημαϊκά ή άλλα επαγ-
γελματικά προσόντα, η εμπειρία και η κοι-
νωνική δράση και προσφορά), τα οποία συ-
νεκτιμούνται.

Εφόσον τίθενται τέτοια κριτήρια, η περί-
πτωση προσομοιάζει με όσα, ως άνω, κρίθη-
καν ήδη από τη νομολογία (Δέστε: Κιττής
και Κωνσταντίνου, ανωτέρω). Πέραν δε της
αριθμητικής υποεκπροσώπησης δεν έχει αι-
τιολογηθεί ο Νόμος ως προϊόν εύλογης διά-
κρισης ώστε να υπερβεί το συνταγματικό εμ-
πόδιο του Άρθρου 28 (Δέστε: Christoforou,
ανωτέρω).

Είναι προφανές, κατά την κρίση μας, ότι
με το Νόμο, και συγκεκριμένα την κύρια
επιφύλαξη του, ευνοείται το λιγότερο εκ-
προσωπούμενο φύλο στα διοικητικά συμ-
βούλια των οργανισμών στους οποίους ο
Νόμος αναφέρεται, εις βάρος τυχόν ικανο-
τέρων υποψηφίων του περισσότερο εκπρο-
σωπούμενου φύλου και με αυτό τον τρόπο
καταστρατηγείται η αρχή της Ισότητας, η
οποία κατοχυρώνεται από το Άρθρο 28 του
Συντάγματος. Δεν πρόκειται για επιβεβαί-
ωση της αρχής της Ισότητας μεταξύ των δύο
φύλων ούτε και για οποιαδήποτε εύλογη
διάκριση στη βάση του διαφορετικού φύλου,

αλλά για αυθαίρετη, από συνταγματικής
απόψεως, διάκριση, η οποία παραγνωρίζει τα
αξιοκρατικά και άλλα αντικειμενικά κριτή-
ρια που θέτει ο Νόμος. Μάλιστα, σε μια δε-
δομένη περίπτωση, δυνατό η εφαρμογή της
υπό αναφορά πρόνοιας να αποβεί εις βάρος
του φύλου, το οποίο, σύμφωνα με τη θέση
της ευπαίδευτης συνηγόρου της, η Καθ΄ ης η
αίτηση επιδιώκει να ευνοηθεί.

Κρίνομε λοιπόν ότι, με το Νόμο, γίνεται
παραβίαση του Άρθρου 28 του Συντάγμα-
τος. Το άρθρο 157(4) της ΣΛΕΕ (πρώην
άρθρο 141 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας), και το άρθρο 23 του Χάρτη Θε-
μελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης δεν τυγχάνουν εφαρμογής. Το
άρθρο 157(4) προνοεί ότι, προκειμένου να
εξασφαλιστεί εμπράκτως η πλήρης ισότητα
μεταξύ ανδρών και γυναικών στην εργασία,
η αρχή της Ίσης Μεταχείρισης δεν εμποδίζει
τα Κράτη Μέλη να διατηρήσουν ή να θεσπί-
σουν μέτρα που προβλέπουν ειδικά πλεονε-
κτήματα, τα οποία διευκολύνουν το λιγό-
τερο εκπροσωπούμενο φύλο να συνεχίσει
μιαν επαγγελματική δραστηριότητα ή προ-
λαμβάνουν ή αντισταθμίζουν τα μειονεκτή-
ματα στην επαγγελματική σταδιοδρομία.
Στην προκείμενη περίπτωση, με την κύρια
επιφύλαξη του Νόμου, δεν διατηρούνται ή
θεσπίζονται μέτρα που προβλέπουν ειδικά
πλεονεκτήματα υπέρ του λιγότερο εκπρο-
σωπούμενου φύλου με σκοπό την εξασφά-
λιση της ισότητας μεταξύ των δύο φύλων
στην εργασία. Με το Νόμο προνοείται θε-
τική διάκριση, εύνοια δηλαδή, υπέρ των υπο-
ψηφίων του λιγότερο εκπροσωπούμενου
φύλου στα διοικητικά συμβούλια ορισμένων
οργανισμών δημοσίου δικαίου. 

Το άρθρο 23 του Χάρτη Θεμελιωδών Δι-
καιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης διακη-
ρύττει ότι η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυ-
ναικών πρέπει να διασφαλίζεται σε όλους
τους τομείς, περιλαμβανομένης της απασχό-
λησης, της εργασίας και της αμοιβής. Η αρχή
της Ισότητας δεν αποκλείει τη διατήρηση ή
την υιοθέτηση μέτρων τα οποία προνοούν
για ειδικά πλεονεκτήματα υπέρ του λιγότε-
ρου εκπροσωπούμενου φύλου. Το άρθρο 23
δεν ισχύει στην προκείμενη περίπτωση, κα-
θότι με το Νόμο δεν γίνεται πρόνοια για
εφαρμογή ενωσιακού δικαίου και το άρθρο
23 ισχύει μόνο στις περιπτώσεις εφαρμογής
του ενωσιακού δικαίου (Δέστε άρθρο 51 του
Χάρτη). Επομένως ούτε και το άρθρο 23 του
Χάρτη μπορεί να διασώσει το Νόμο.

Σημειώνουμε ότι στην Ελλάδα, στην οποία
αναφέρθηκαν οι ευπαίδευτοι συνήγοροι, θε-
σπίστηκε ειδική πρόνοια, στο Άρθρο 116 
παράγραφος 2 του Συντάγματος, δυνάμει
της οποίας: «Θετικές διακρίσεις (positive
discrimination,  reverse discrimination,  
affirmative action) υπέρ των γυναικών προς
αντιστάθμιση της μακράς δυσμενούς 
κοινωνικο-οικονομικής και νομικής θέσεώς

Αναφορά Αρ. 2/2016

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΑΙ   

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ,

5 Ιουλίου 2017  
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Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Ιούνιο

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

ανέργων στο τέλος Ιουνίου 2017, έφτασε τα
30.577 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορ-
θωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία
δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός
των εγγεγραμμένων ανέργων τον Ιούνιο
2017 μειώθηκε στα 33.631 πρόσωπα σε σύγ-
κριση με 34.170 τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2016 ση-
μειώθηκε μείωση 4.688 προσώπων ή 13,3%
που αποδίδεται κυρίως στους τομείς της δη-
μόσιας διοίκησης (μείωση 1.377 ανέργων),
των κατασκευών (μείωση 1.143), του εμπο-
ρίου (μείωση 679), της μεταποίησης (μείωση
496) και των χρηματοπιστωτικών και ασφα-
λιστικών δραστηριοτήτων (μείωση 288).
(Πίνακας 2) 

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων
αφορά στα άτομα άνω των 15 χρονών που
αποτείνονται στα Επαρχιακά και Τοπικά Γρα-

φεία Εργασίας του Τμήματος Εργασίας για
εξεύρεση εργασίας και καταχωρούνται ως
άνεργοι. Τα άτομα αυτά πρέπει να είναι
ικανά και διαθέσιμα για εργασία και να ανα-
ζητούν ενεργά εργασία. Ο μηνιαίος αριθμός
των εγγεγραμμένων ανέργων αφορά τα
άτομα που κατά την τελευταία μέρα κάθε
μήνα έχουν ενεργή αίτηση για εξεύρεση ερ-
γασίας. 

Στον αριθμό των εγγεγραμμένων ανέργων
δεν περιλαμβάνονται αυτοεργοδοτούμενοι,
άτομα που ψάχνουν για εργασία με μερική
απασχόληση καθώς επίσης και άτομα, τα
οποία ψάχνουν για εργασία σε συγκεκριμένη
περιοχή ή σε συγκεκριμένο εργοδότη.
Εποχικά Διορθωμένα στοιχεία

Εποχική Διόρθωση είναι μια στατιστική
τεχνική που αφαιρεί την επίδραση της επο-
χικότητας από μια χρονολογική σειρά, καθι-
στώντας με αυτό τον τρόπο περισσότερο
ορατή την πραγματική τάση στη μεταβολή
ενός μεγέθους. Για την εφαρμογή της εποχι-

κής διόρθωσης η Στατιστική Υπηρεσία χρη-
σιμοποιεί το λογισμικό Demetra 2.04, το
οποίο έχει αναπτυχθεί από την Eurostat. 
Η παραγωγή των προσαρμοσμένων χρονο-
σειρών γίνεται με τον αλγόριθμo
TRAMO&SEATS. Επισημαίνεται ότι λόγω
της εποχική διόρθωσης, επαναϋπολογίζεται

ολόκληρη η χρονολογική σειρά των μηνι-
αίων εκτιμήσεων κάθε φορά που προστίθεν-
ται τα στοιχεία ενός καινούργιου μήνα.
Αυτός ο επαναυπολογισμός οδηγεί συχνά σε
αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων για τους προ-
ηγούμενους μήνες. n

τους επιτρέπονται μόνον εάν και στο μέτρο
που μπορούν να στηριχθούν σε συγκεκριμέ-
νους ‘αποχρώντες λόγους’» (Δέστε: Π.Δ.
Δαγτόγλου, «Συνταγματικό Δίκαιο, Ατομικά
Δικαιώματα, Β΄, σελ. 1068). 

Με βάση τα προαναφερόμενα γνωμα-
τεύομε ότι ο Νόμος καταστρατηγεί την
αρχή της Ισότητας, όπως αυτή κατοχυρώ-

νεται στο Άρθρο 28 του Συντάγματος και
εφαρμόζεται δυνάμει του Άρθρου 35 του
Συντάγματος, και δεν διασώζεται από οποι-
αδήποτε πρόνοια του Ενωσιακού Δικαίου.
Επομένως είναι αντισυνταγματικός και
άκυρος.

Η παρούσα Γνωμάτευση κοινοποιείται,
σύμφωνα με το ΄Αρθρο 140.2 του Συντάγ-
ματος, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και
στη Βουλή των Αντιπροσώπων. n

Απόφαση Ανωτάτου Δικαστηρίου

ΟΔείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ)
τον Ιούνιο 2017 μειώθηκε κατά 0,51
μονάδες και έφτασε στις 99,19 μονά-

δες σε σύγκριση με 99,70 μονάδες τον Μάιο
2017. Σε σχέση με τον Ιούνιο του 2016 ο
ΔΤΚ αυξήθηκε κατά 0,7% ενώ για την πε-
ρίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2017, ο ΔΤΚ ση-
μείωσε επίσης αύξηση 1,3% σε σύγκριση με
την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ο μέσος Δείκτης Ιουλίου 2016 - Ιουνίου

2017, σε σύγκριση προς τον ίδιο Δείκτη Ιου-
λίου 2015 - Ιουνίου 2016, παρουσίασε αύ-
ξηση 0,3% έναντι μείωσης -2,3% που σημει-
ώθηκε κατά το αντίστοιχο προηγούμενο δω-
δεκάμηνο. 

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές
κατηγορίες καταγράφηκε στην κατηγορία
του Ηλεκτρισμού όπου σημειώθηκε αύξηση
31,5% συγκριτικά με τον Ιούνιο του 2016. n

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή 
για τον Ιούνιο 2017: Πληθωρισμός 0,7%

Συνέχεια στη σελ. 6
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Στους λόγους που καθυστέρησε η
εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης αναφέρθηκε με δηλώσεις του σε

διάσκεψη τύπου ο Υπουργός Εσωτερικών κ.
Κωνσταντίνος Πετρίδης την περ. Πέμπτη,
είπε ότι το αποτέλεσμα πολλών χρόνων κυ-
βερνητικής αδράνειας και αδιαφορίας στην
ηλεκτρονική διακυβέρνηση συνοψίζεται στα
ακόλουθα: ανυπαρξία ολοκληρωμένου πλά-
νου πολιτικής και εποπτείας, καθυστερήσεις
χρόνων στην έγκριση έργων, απουσία δια-
λειτουργικότητας πληροφοριακών συστη-
μάτων, απουσία συντονισμού των αρμοδίων
τμημάτων του δημοσίου, κατακερματισμός
συστημάτων, σπασμωδικές κινήσεις. 

Ο Υπουργός επεσήμανε ιδιαίτερα ότι ση-
μαντικότατα έργα βρίσκονταν για χρόνια
στα συρτάρια, όπως είναι οι ηλεκτρονικές
υπογραφές, το σύστημα ηλεκτρονικής αρ-
χειοθέτησης των τμημάτων του δημοσίου (e-
OASIS), ενώ η ηλεκτρονική πληροφόρηση
του πολίτη ήταν σχεδόν ανύπαρκτη. Το
κύριο σύστημα ηλεκτρονικής πληροφόρη-
σης «Αριάδνη», το οποίο αποτελεί τη ραχο-
κοκαλιά της όποιας προσπάθειας για ηλε-
κτρονική διακυβέρνηση και για το οποίο ο
φορολογούμενος πλήρωσε αρκετά εκατομ-
μύρια ευρώ, βρισκόταν ουσιαστικά σε αχρη-
σία. 

Για το ιστορικό του θέματος ο κ. Πετρίδης
ανάφερε ότι η η-Διακυβέρνηση τέθηκε από
την αρχή ως προτεραιότητα της Κυβέρνησης
και το Νοέμβριο 2014 δημιουργήθηκε επο-
πτικό συντονιστικό όργανο (ΜΔΜ), με πο-
λιτικό προϊστάμενο τον Υφυπουργό παρά τω
Προέδρω, αφού η υφιστάμενη δομή του κρά-
τους δεν προνοούσε και δεν κάλυπτε την
ηλεκτρονική διακυβέρνηση, που είναι ένα
οριζόντιο θέμα. Μέσα σε 2,5 χρόνια έγιναν
τεράστια βήματα, τα οποία έπρεπε να γίνουν
εδώ και δεκαετίες. Δεν έγιναν, αφού δεν
ήταν καν στην ατζέντα των προηγούμενων
κυβερνήσεων.

Συγκεκριμένα:
1. Ετοιμάσαμε 3ετές Σχέδιο Δράσης με τα

πιο σημαντικά έργα, νομοθετήματα, αλλα-
γές διαδικασιών. Ποτέ στο παρελθόν δεν
υπήρξε παρόμοιο ολοκληρωμένο πλάνο και
εποπτεία για την εφαρμογή του. Το εν λόγω
σχέδιο έτυχε έγκρισης και από την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή. 

2. Αριάδνη www.ariandi.gov.cy Παραλά-
βαμε επίσημα το σύστημα «Αριάδνη», του
οποίου η παραλαβή κολλούσε σε διάφορες
προφάσεις, γραφειοκρατικές ή τεχνικές. Δό-

θηκε πρόσβαση στο κοινό και μέχρι σήμερα,
κτίστηκαν πάνω του 62 περίπου Υπηρεσίες
του Δημοσίου, για τους πολίτες και τις επι-
χειρήσεις, ενώ παρέχονται και επιβεβαιώσεις
για τη γνησιότητα εγγράφων. Στόχος, με
βάση το Σχέδιο Δράσης που εγκρίθηκε από
το Υπουργικό Συμβούλιο τον Μάιο 2016,
είναι όπως σταδιακά, όλα τα τμήματα του
Δημοσίου δουλέψουν για να συνδέσουν τις
υπηρεσίες τους με το σύστημα. Εντός του
2018 υπολογίζουμε να φτάσουμε τις 87 υπη-
ρεσίες. 

3. Νομοσχέδια η-Ταυτότητες και η-Πι-
στοποίηση: Η αναγνώριση των
ηλεκτρονικών υπογραφών ως
νομικά ισότιμες της ιδιόχειρης
αποτελεί προϋπόθεση για την
ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Το
θέμα βρισκόταν και αυτό στα
συρτάρια. Ετοιμάστηκαν τάχι-
στα νέα νομοσχέδια, τα οποία
μας εναρμονίζουν και με το ευ-
ρωπαϊκό κεκτημένο και τα οποία
εγκρίθηκαν από το Υπουργικό
Συμβούλιο τον Απρίλιο 2017. Τα
νομοσχέδια εκκρεμούν στη Βουλή για ψή-
φιση. 

4. Σχέδιο χρήσης των η-Υπογραφών: Με
τη συνδρομή Εσθονών εμπειρογνωμόνων
λήφθηκε απόφαση να αγοραστούν η-Ταυτό-
τητες από εξουσιοδοτημένο παροχέα. Συ-
στάθηκε ομάδα έργου, ολοκληρώθηκε η με-
λέτη του έργου και ετοιμάστηκε Σχέδιο Δρά-
σης για τον τρόπο χρήσης των
η-Ταυτοτήτων. Επόμενο βήμα είναι η ετοι-
μασία των εγγράφων διαγωνισμού για εξα-
σφάλιση των η-Ταυτοτήτων και η προκή-
ρυξή του εντός 2018. 

5. Καταγραφή υπηρεσιών του Δημοσίου:
Ένα τεράστιο έργο. Μέχρι τώρα ουδείς γνώ-
ριζε ποιες ή πόσες είναι οι υπηρεσίες που
προσφέρει το Δημόσιο προς τον πολίτη και
τις Υπηρεσίες. Για πρώτη φορά έχουν κατα-
γραφεί ομοιόμορφα οι υπηρεσίες και οι δια-
δικασίες του Δημοσίου που αφορούν στους
πολίτες και στις επιχειρήσεις. Δημιουργή-
θηκε ειδική ιστοσελίδα ως μοναδικό σημείο
αναφοράς, η οποία παρέχει από τον Ιούλιο
2016 όλες τις απαραίτητες πληροφορίες,
όπως τα απαραίτητα πιστοποιητικά που
χρειάζονται για μια αίτηση, τον υπεύθυνο
φορέα, τον τόπο και τρόπο υποβολής της αί-
τησης, το κόστος, τη σχετική νομοθεσία και
ό,τι άλλο χρειάζεται. Μέχρι στιγμής έχει
αναρτηθεί πληροφόρηση για τις περισσότε-

ρες υπηρεσίες, περίπου 550. Η πληροφό-
ρηση αυτή θα επικαιροποιείται, με απώτερο
στόχο σύντομα να υπάρχει η πληροφόρηση
για όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου.

6. Σημαντικά έργα που προωθήθηκαν:
Με βάση την προτεραιοποίηση και με συ-
νεργασία των τμημάτων του δημοσίου, προ-
ωθήθηκαν και ολοκληρώθηκαν τα πολύ ση-
μαντικά έργα, τα οποία εξυπηρετούν τον πο-
λίτη, όπως είναι το DSL Portal του
κτηματολογίου, η αναβάθμιση του Συστή-
ματος Ηλεκτρονικών Πληρωμών των Υπη-
ρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η Πλατ-

φόρμα Σχεδίων Χορηγιών
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων,
και η δημιουργία πλατφόρμας
για τα ανοικτά δεδομένα του
Δημοσίου. Χίλια σύνολα πλη-
ροφοριών του Δημοσίου είναι
πλέον προσβάσιμα στο κοινό,
στους ερευνητές και στις επι-
χειρήσεις προς πλήρη αξιο-
ποίηση και η Κύπρος κατα-
τάσσεται στην τέταρτη θέση
από την ΕΕ όσον αφορά στην

πρόοδο προς διάθεση δεδομένων του Δημο-
σίου στο κοινό. 

7. Προωθήθηκε η εφαρμογή αυτοματο-
ποίησης της διαχείρισης όλων των εγγρά-
φων της Δημόσιας Υπηρεσίας, ένα σύστημα
το οποίο θα οδηγήσει και στην εξοικονό-
μηση πόρων αλλά και στην πιο αποτελεσμα-
τική εξυπηρέτηση του πολίτη. Είναι θέμα
που επίσης κολλούσε, με διάφορες προφά-
σεις, για χρόνια. Σήμερα, το σύστημα είναι
εγκατεστημένο σε δύο Υπουργεία, στην
Προεδρία και σε αριθμό Υπηρεσιών, όπως
την Ελεγκτική Υπηρεσία, τη Γενική Διεύ-
θυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντο-
νισμού και Ανάπτυξης και την Αστυνομία, με
σύνολο 4000 χρηστών. Με βάση το χρονο-
διάγραμμα που εμπεριέχει και εντατική εκ-
παίδευση των χρηστών, προχωρεί η σύστασή
του σε όλη τη Δημόσια Υπηρεσία για 12 χι-
λιάδες χρήστες. 

8. Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης:
Για αντιμετώπιση του φαινομένου «σπα-
σμένο τηλέφωνο» και γνωρίζοντας ότι πολ-
λοί πολίτες δεν έχουν δυνατότητα χρήσης
του Διαδικτύου, προωθήθηκε δημιουργία
ενός σύγχρονου Κέντρου Τηλεξυπηρέτησης,
το οποίο θα απαντά σε όλα τα τηλεφωνή-
ματα των πολιτών και θα τους παρέχει τηλε-
φωνική πληροφόρηση για τις υπηρεσίες που
τους αφορούν και για την πρόοδο των αιτη-

μάτων των πολιτών. Ως ενδιάμεσο βήμα, από
1η Μαρτίου 2015 λειτουργεί, με δωρεάν
κλήση, ο τετραψήφιος αριθμός 1434, για την
τηλεφωνική εξυπηρέτηση των πολιτών, για
70 και πλέον Υπηρεσίες που προσφέρονται
από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη. 

Όσον αφορά στο Συμβούλιο Ηλεκτρονι-
κής Διακυβέρνησης (ΣΗΔ), για το οποίο έγι-
ναν σχετικές παρατηρήσεις από την Ελεγ-
κτική Υπηρεσία στην έκθεσή της, αυτό απο-
τελούσε ένα από τους πολλούς πυλώνες του
Σχεδίου Δράσης. Κύριος σκοπός του αποτε-
λεί η έγκριση των έργων των τμημάτων του
Δημοσίου, τα οποία όμως συνάδουν με την
πολιτική της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

Ο Υπουργός ανάφερε επίσης ότι ως απο-
τέλεσμα της καλής προετοιμασίας και συν-
τονισμού από τη ΜΔΜ, έχουν εγκριθεί τάχι-
στα και με πλήρη διαφάνεια έντεκα πολύ ση-
μαντικά έργα και τούτο επιβεβαιώνεται από
το γεγονός ότι σήμερα δεν υπάρχουν σε εκ-
κρεμότητα αιτήματα από Υπηρεσίες του Δη-
μοσίου για προώθηση έργων ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης. 

Για τα σχόλια της Ελεγκτικής Υπηρεσίας ο
Υπουργός Εσωτερικών είπε ότι αυτά κατα-
δεικνύουν κάποια από τα προβλήματα τα
οποία και η Κυβέρνηση κατέδειξε στη Βουλή
και αφορούν στην αποτελεσματική εποπτεία,
συντονισμό και παρακολούθηση των θεμά-
των της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η
καθυστέρηση δύο χρόνων της έγκρισης από
τη Βουλή του νομοσχεδίου για την κινητι-
κότητα, στέρησε από την Μονάδα την ευχέ-
ρεια ενίσχυσης, με βάση των προγραμματι-
σμό. 

Ανάφερε επίσης ο κ. Πετρίδης ότι η ηλε-
κτρονική διακυβέρνηση δεν είναι ένα λογι-
σμικό που το αγοράζεις και το εφαρμόζεις.
Αν ήταν έτσι θα την είχαν κάνει και άλλοι.
Προϋποθέτει σκληρή δουλειά, πολλά νομο-
θετήματα, συνεργασία και συντονισμό όλων
των τμημάτων του Δημοσίου, καταγραφή
και απλοποίηση διαδικασιών, διασύνδεση
συστημάτων και συνεχείς αλλαγές και επο-
πτεία. Η τεχνολογία αλλάζει πολύ πιο γρή-
γορα από τις δομές της Κύπρου του 1960 και
γι’ αυτό προτείνουμε και την αλλαγή των
δομών και τις θεσμικής θωράκισης προκει-
μένου να μην τρέχουμε πάντα πίσω από τις
εξελίξεις. Είναι κρίμα το τεράστιο έργο το
οποίο έχει επιτελεστεί μέσα σε πολύ μικρό
χρονικό διάστημα, αντί να τυγχάνει πρακτι-
κής υποστήριξης, να τυγχάνει αφορισμών
και μικροκομματικής εκμετάλλευσης. n

Ο Υπουργός Εσωτερικών προέβη σε περιληπτικό απολογισμό 
του έργου για Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Ηπορεία από το καλοκαίρι του 1789 στο καλοκαίρι
του 1793, από τη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου και του Πολίτη στο Επαναστατικό Δικα-

στήριο, από τη Δημοκρατία της Τρίτης Τάξης στη Δημοκρα-
τία των Ορεινών, αποτελεί το κυριότερο ίσως πρόβλημα της
ιστοριογραφίας της Γαλλικής Επανάστασης. Η Ριζοσπαστική
τροπή που οδηγεί από τη Συντακτική Συνέλευση στο καθε-
στώς της Επιτροπής Κοινής Σωτηρίας είναι αυτή που έχει
εγείρει τα σημαντικότερα ερωτήματα για τη φύση της Επα-
νάστασης αλλά και για το ίδιο το επαναστατικό φαινόμενο

συνολικά. 
Πολλοί την ερμηνεύουν ως “ολίσθηση” (derapage) από τη

φιλελεύθερη στην ανελεύθερη επανάσταση, από το κράτος
του νόμου στην επικράτεια της βίας, ενώ αντίθετα έβλεπε το
1789 την απόληξη μιας κατεξοχήν “μακράς διαρκείας”, της
εξόδου από τον φεουδαλισμό, της κατίσχυσης της αστικής
τάξης και της ιδεολογίας της. Ακολούθησαν πολλές άλλες
εκτιμήσεις και απόπειρες να ερμηνευθεί, ενώ ο γαλλικός
λαός συνεχίζει να γιορτάζει τη 14η Ιουλίου ως την εθνική
του μέρα. n

Από την 14η Ιουλίου στη λαιμητόμο
Ερμηνίες για τη Γαλλική Επανάσταση με την ευκαιρία της 228ης επετείου

Η έφοδος και η άλωση της Βαστίλης.

Σταθερά επεκτεί-
νεται η ηλεκτρο-
νική εξυπηρέτηση
των πολιτών από
τις δημόσιες υπη-
ρεσίες.
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Η Ευρώπη απαιτεί έργα ανάπτυξης αλλά και προστασίας των πολιτών
Από το Δελτίο της  Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

Τεχνητή νοημοσύνη: Η Ευρώπη πρέπει να υιοθετήσει
μια προσέγγιση ελεγχόμενη από τον άνθρωπο

Η ΕΟΚΕ προτρέπει τον Επίτροπο κ. Navracsics 
να εγκρίνει σχέδιο δράσης για την πολιτιστική διπλωματία

ΗΕΕ πρέπει να υιοθετήσει πολιτικές
για την ανάπτυξη και την εξάπλωση
της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ)

στην Ευρώπη κατά τρόπο που θα λειτουργεί
προς όφελος, και όχι σε βάρος, της κοινω-
νίας και της κοινωνικής ευημερίας, ανέφερε
η ΕΟΚΕ σε γνωμοδότηση πρωτοβουλίας για
τον κοινωνιακό αντίκτυπο της ΤΝ.

«Χρειαζόμαστε μια προσέγγιση της ΤΝ
ελεγχόμενη από τον άνθρωπο, όπου τα μηχα-
νήματα θα παραμένουν μηχανήματα και οι
άνθρωποι θα διατηρούν τον έλεγχο αυτών
των μηχανημάτων ανά πάσα στιγμή», ανέ-
φερε η εισηγήτρια κ. Catelijne Muller (NL –
Ομάδα Εργαζομένων).

Η αγορά ΤΝ φτάνει περίπου τα 664 εκα-
τομμύρια δολάρια ΗΠΑ και αναμένεται να
αυξηθεί σε 38,8 δισ. δολάρια έως το 2025.

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι η ΤΝ μπορεί να
έχει σημαντικά οφέλη για την κοινωνία: μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να κα-
ταστεί η γεωργία πιο βιώσιμη και οι διαδικα-
σίες παραγωγής πιο φιλικές προς το περι-
βάλλον, να βελτιωθεί η  ασφάλεια των

μεταφορών, της εργασίας και του χρηματο-
πιστωτικού συστήματος, να βελτιωθεί η πα-
ρεχόμενη ιατρική περίθαλψη κλπ.

Ωστόσο, τα οφέλη δεν θα επιτευχθούν
παρά μόνον εφόσον αντιμετωπιστούν επίσης
οι προκλήσεις γύρω από την ΤΝ. Η  ΕΟΚΕ
εντόπισε 11 τομείς όπου η ΤΝ εγείρει προ-
βληματισμούς από κοινωνιακή σκοπιά, που
κυμαίνονται από τη δεοντολογία, την ασφά-
λεια, τη διαφάνεια, την ιδιωτικότητα και τα
πρότυπα μέχρι την εργασία, την εκπαίδευση,
την πρόσβαση, τους κανόνες και κανονι-
σμούς, τη διακυβέρνηση, τη δημοκρατία, τα
εμπόλεμα μέσα και την υπερνοημοσύνη.

Αυτές οι προκλήσεις δεν μπορούν να αν-
τιμετωπιστούν αποκλειστικά από τις επιχει-
ρήσεις: οι κυβερνήσεις, οι κοινωνικοί εταίροι
και οι επιστήμονες πρέπει επίσης να συμμε-

τέχουν. Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι έφτασε η ώρα
η ΕΕ να αναλάβει ηγετική θέση σε παγκό-
σμιο επίπεδο στον τομέα, καθορίζοντας ευ-
ρωπαϊκούς κανόνες και πρότυπα, ευρωπαϊκό
κώδικα δεοντολογίας και εργασιακές στρα-
τηγικές για τη διατήρηση ή τη δημιουργία
θέσεων εργασίας.

Η γνωμοδότηση ζητεί επίσης ευρωπαϊκές
υποδομές ΤΝ με περιβάλλοντα μάθησης
ανοιχτού κώδικα που θα σέβονται την ιδιω-
τική ζωή, περιβάλλοντα δοκιμών υπό πραγ-
ματικές συνθήκες και υψηλής ποιότητας σύ-
νολα δεδομένων για την ανάπτυξη και την
κατάρτιση συστημάτων ΤΝ. Συνδυασμένα
με μια ευρωπαϊκή πιστοποίηση ή επισήμανση
ΤΝ, αυτά θα έχουν το πρόσθετο όφελος της
δημιουργίας ανταγωνιστικού οφέλους για
την ΕΕ. n

ΗΕΕ χρειάζεται ένα συγκεκριμένο σχέδιο για την προ-
αγωγή του πολιτισμού ως ζωτικής συνιστώσας ανοι-
κτών και ανεκτικών κοινωνιών. Η ΕΟΚΕ πραγματο-

ποίησε συζήτηση με τον Επίτροπο κ. Navracsics και προέβη
σε ψηφοφορία σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για διεθνείς
πολιτιστικές σχέσεις, μέσω της γνωμοδότησής της επί του
θέματος. 

«Σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία ο εξτρεμισμός εν-
τείνεται και κατά την οποία οι πολίτες αμφισβητούν περισ-
σότερο από ποτέ την κοινή τους ταυτότητα, ήρθε πλέον
η ώρα ο πολιτισμός και οι πολιτιστικές πολιτικές να τεθούν
στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής πολιτικής ατζέντας», δήλωσε
ο εισηγητής κ. Luca Jahier, πρόεδρος της Ομάδας Διαφόρων
Δραστηριοτήτων της ΕΟΚΕ. «Η ΕΕ θα πρέπει να αξιοποι-

ήσει τη δυναμική που δημιουργήθηκε και να διαμορφώσει
μια συγκεκριμένη στρατηγική και ένα σχέδιο δράσης για διε-
θνείς πολιτιστικές σχέσεις», επωφελούμενη από την ώθηση

που δόθηκε με την ανακήρυξη του 2018 ως Ευρωπαϊκού
Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Η ΕΟΚΕ, παρότι επιδοκίμασε την πρόσφατη κοινή ανα-
κοίνωση, κάλεσε την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να αναγνωρί-
σουν τον πολιτισμό ως πυλώνα της βιώσιμης ανάπτυξης, να
χρησιμοποιήσουν τον πολιτισμό ως μέσο για την εδραίωση
της ειρήνης και τη χάραξη στρατηγικών για την επίλυση συγ-
κρούσεων και, συγχρόνως, να προωθήσουν τον διαθρη-
σκευτικό διάλογο.

Ο Επίτροπος κ. Navracsics εξήρε τη γνωμοδότηση της
ΕΟΚΕ και συμφώνησε ότι η  συμμετοχή όλων των ενδιαφε-
ρομένων φορέων, ιδίως δε της κοινωνίας των πολιτών, στην
εφαρμογή της εν λόγω στρατηγικής είναι εξαιρετικής σημα-
σίας. n

Ο Πρόεδρος του ΕΚ κ. Tajani και ο Πρόεδρος της ΕΟΚΕ 
κ. Ντάσης δεσμεύονται να ενισχύσουν τη συνεργασία, βοηθώντας
τους πολίτες να ανακτήσουν της εμπιστοσύνη τους στην Ευρώπη

ΟΠρόεδρος του ΕΚ Antonio Tajani συμμετείχε στη
σύνοδο ολομέλειας της ΕΟΚΕ την Πέμπτη 1 Ιουνίου
για να συζητήσει τις προτεραιότητες του ΕΚ και την

ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο οργάνων.
«Οι τρεις βασικές προκλήσεις επί των οποίων πρέπει να συ-

νεργαστούμε είναι η  ανεργία (ιδίως των νέων), η  μετανά-
στευση και η τρομοκρατία», ανέφερε ο κ. Tajani 

Ο Πρόεδρος της ΕΟΚΕ Γιώργος Ντάσης δήλωσε ότι κάθε
επιμέρους δράση και προσπάθεια της ΕΟΚΕ αποδεικνύει ότι
η ΕΟΚΕ στηρίζει την ευρωπαϊκή δημοκρατία και «είναι
πραγματικά προσηλωμένη στη μετουσίωση του συνθήματος
–για μια ενωμένη, δημοκρατική, αλληλέγγυα, ειρηνική και
ευημερούσα Ευρώπη, κοντά στους πολίτες της– σε πράξη».

Ο κ. Tajani και ο κ. Ντάσης δεσμεύθηκαν για τη βελτίωση
του διαλόγου μεταξύ του ΕΚ και της ΕΟΚΕ, τόσο επίσημα
όσο και άτυπα, και για τη διεξαγωγή τακτικών ανταλλαγών
απόψεων για να συζητούν ιδέες, να συμμετέχουν και να εμ-
βαθύνουν τη συνεργασία προκειμένου να εξασφαλιστεί μια
ισχυρή απάντηση σε όσα συμβαίνουν στην πράξη. Αυτό, με
τη σειρά του, θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των πο-
λιτικών της ΕΕ, με σαφή αποτελέσματα στις ζωές των απλών
πολιτών. n

Συζήτηση στην Ολομέλεια με τον Επίτροπο κ. Navracsics (στο
κέντρο) και τον εισηγητή κ. Luca Jahier (πρώτο από δεξιά).

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Antonio Tajani με
τον Πρόεδρο της ΕΟΚΕ κ. Γιώργο Ντάση.

Η ΕΟΚΕ προκηρύσσει το Βραβείο 
της κοινωνίας των πολιτών 2017

Στόχος είναι να επιβραβευθούν:  «Καινοτόμα έργα για
την προώθηση της ποιοτικής απασχόλησης και της
επιχειρηματικότητας για το μέλλον της εργασίας»

Η ΕΟΚΕ προκήρυξε ήδη το έπαθλο αξίας 50.000 ευρώ για
το Βραβείο της Κοινωνίας των Πολιτών 2017. Φέτος, τα βρα-
βεία θα απονεμηθούν σε καινοτόμα έργα που έχουν ως στόχο
να βοηθήσουν τους νεοφερμένους, και άλλα άτομα που χρει-
άζονται ειδική υποστήριξη, να εισέλθουν στην αγορά εργα-
σίας.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν έως τις 8 Σεπτεμβρίου
2017. Η απονομή του βραβείου στους νικητές θα γίνει στις 7
Δεκεμβρίου 2017.

Σκοπός αυτού του βραβείου της ΕΟΚΕ, το οποίο έχει θε-
σμοθετηθεί και απονέμεται εδώ και 9 χρόνια, είναι η επιβρά-
βευση πρωτοβουλιών των οργανώσεων της κοινωνίας των
πολιτών ή και μεμονωμένων ατόμων που συνέβαλαν σημαν-
τικά στην προβολή της ευρωπαϊκής ταυτότητας και ολο-
κλήρωσης. Η δημιουργία θέσεων εργασίας, η απασχόληση
και η ποιότητα της εργασίας υπέρ όλων των κοινωνικών
ομάδων βρίσκονται διαρκώς στο κέντρο των δραστηριοτή-
των της ΕΟΚΕ (βλ. π.χ. http://www.eesc.europa.eu/?i=por-
tal.en.social-affairs). n
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Από τις δράσεις δημοσιοϋπαλληλικών συντεχνιών 
με την ενεργό συμμετοχή και στήριξη της EPSU 

ΗΟμοσπονδία Ευρωπαϊκών Δημοσιοϋπαλληλικών
Συνδικαλιστικών Οργανώσεων EPSU με την απευ-
θείας συμμετοχή της σε συνέδρια και άλλες συνδια-

σκέψεις εθνικών οργανώσεων που ανήκουν στη δύναμη της
εκφράζει την πλήρη στήριξη της στις κινητοποιήσεις τους
που τρέχουσα επιδίωξη τους είναι για προαγωγή του κυριό-
τερου αιτήματος των δημοσιοϋπαλληλικών συντεχνιών στην
Ευρώπη για έγκριση αυξήσεων μισθών στους δημοσίους
υπαλλήλους και για αποκατάσταση δικαιωμάτων τους που
παραβιάσθηκαν στα πλαίσια των μέτρων λιτότητας για την
αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, για την οποία ουδεμία
ευθύνη είχαν οι δημόσιοι υπάλληλοι και γενικότερα οι ερ-
γαζόμενοι. 

Στις 29 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στην Πολωνία ειδικό
συνέδριο από τη Συντεχνία Νοσοκόμων και Μαιών, στο
συμμετείχε και ο Γενικός Γραμματέας της ΕPSU ο οποίος δια-
βεβαίωσε τους συνέδρους για τη συνεχή στήριξη της Ομο-
σπονδίας στο αίτημα τους για αξιοπρεπείς απολαβές και
συνθήκες εργασίας. 

Η συνδικαλιστική πλευρά στην Πολωνία έχει πρωτοπο-
ρήσει σε δράσεις στήριξης των αιτημάτων της. Εξαιρετική
επιτυχία σημείωσε πρωτότυπη εκδήλωση διαμαρτυρίας που
περιέλαβε και δημιουργία χωριού από λευκές σκηνές που
στήθηκαν έξω από το Υπουργείο Οικονομικών ως μέτρο
άσκησης συνεχούς πίεσης στον Υπουργό Οικονομικών για
να εγκρίνει δαπάνες για αυξήσεις μισθών και για δημιουρ-
γία νέων θέσεων εργασίας. Οι σκηνές του λευκού χωριού
διατηρήθηκαν στο χώρο για ένα περίπου μήνα μέχρι να κα-
ταρρεύσουν λόγω καιρικών συνθηκών. 

Η συνδικαλιστική πλευρά αγωνίζεται και την εφαρμογή
των καλύτερων δυνατών αναλογιών προσωπικού-ασθενών
και για τη βελτίωση των επιπέδων προσωπικού σύμφωνα με
τα Ευρωπαϊκά. 

Η υποστελέχωση υποσκάπτει την υγεία και ασφάλεια του
προσωπικού το οποίο προσβάλλεται από πλήγματα άγχος,
υπερκούρασης και συναφείς ασθένειες. Άμεσο αποτέλεσμα
είναι η υποβάθμιση της ποιότητας της φροντίδας για τους
ασθενείς, ενώ κατηρτισμένο νοσηλευτικό και άλλο προσον-
τούχο προσωπικό να εξαναγκάζεται σε παραίτηση και να
αναζητεί καλύτερους όρους εργασίας σε άλλους τομείς στην
ίδια την Πολωνία ή σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. 

Ο ΓΓ της ΕPSU συζήτησε τις καταστροφικές επιπτώσεις
για το προσωπικό των τομέων υγείας και πρόνοιας στην Πο-
λωνία με τις ηγεσίες των συντεχνιών τους. Συζητήθηκαν με-
ταξύ άλλων η πίεση από τη διεύθυνση στο προσωπικό για
συνεχή υπερωριακή εργασία με αποτέλεσμα την ένταση και
το άγχος και πολύ συχνά και επεισόδια στους χώρους εργα-
σίας όπως εγκαύματα και τραύματα. 

Η Πολωνική κυβέρνηση έχει αποσύρει προηγούμενες απο-
φάσεις της για παράταση στην ηλικία αφυπηρέτησης και η
απόφαση αυτή χαιρετίσθηκε από το προσωπικό και 300 000
εργαζόμενους έχουν ήδη υποβάλει αίτηση για αφυπηρέτηση
και συνταξιοδότηση από τον ερχόμενο Οκτώβριο, εξέλιξη
όμως η οποία θα οδηγήσει σε κατάρρευση του συστήματος,
γιατί δεν έχουν εγκριθεί αυξημένες δαπάνες για προσλήψεις
προσωπικού ενώ δεν έχει αποζημιωθεί και η υπερωριακή ερ-
γασία. Οι μισθοί στον τομέα της υγείας είναι από τους χα-
μηλότερους στην Πολωνία και το προσωπικό είναι κατά 98%
γυναίκες. Το συνδικαλιστικό κίνημα μελετά νέες κινητοποι-
ήσεις και έχει ήδη δημιουργηθεί κλίμα αντιπαράθεσης με την
κυβέρνηση. 

Ο ΓΓ της ΕΡSU παρευρέθηκε επίσης και στο Συνέδριο της
Γαλλικής δημοσιοϋπαλληλικής συντεχνίας Interco-CFDT
που πραγματοποιήθηκε στις 27 – 28 Ιουνίου στη Μπρεστ,
στο οποίο κύριο θέμα ήταν τα σχέδια της νέας Γαλλικής κυ-
βέρνησης για τη δημόσια υπηρεσία. Το συνέδριο ασχολή-
θηκε με το μέλλον των δημοσίων υπαλλήλων στη Γαλλία
από ειδικά με τις επιπτώσεις της ψηφιοποίησης η οποία θα
οδηγήσει σε μείωση των θέσεων εργασίας στο δημόσιο Κα-

λύφθηκαν επίσης τα θέματα του αποκεντρωτισμού και ο
ρόλος του κοινωνικού διαλόγου. Από πλευράς της EPSU
εξέθεσε τις θέσεις της Ομοσπονδίας η εκ των στελεχών της
Nadjia Salson η οποία τόνισε ιδιαίτερα την αποτελεσματικό-
τητα των δεσμών που συνδέουν την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία
με τις εθνικές οργανώσεις μέλη της και ιδιαίτερα αναφέρ-
θηκε στο αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση
και εφαρμογή συμφωνιών που είναι αποτέλεσμα κοινωνικού
διαλόγου και αφορούν ειδικότερα τα δικαιώματα των δημο-
σίων υπαλλήλων, τα οποία δεν καλύπτονται επί του παρόν-
τος από τις ρυθμίσεις της Κομισιόν. 

Ο ΓΓ της ΕPSU τόνισε την ανάγκη για υιοθέτηση θετικής
ατζέντας για τα δικαιώματα των εργαζομένων στο δημόσιο
και για αύξηση των δαπανών για να διασφαλίζεται προ-
σφορά δημοσίων υπηρεσιών ποιότητας και επισήμανε τις ιδι-
αίτερα θετικές προοπτικές από την πάταξη της φοροαποφυ-
γής.

Οι σύνεδροι επανατόνισαν το αίτημα για αυξήσεις μισθών
για τους δημοσίους υπαλλήλους όχι μόνο στη Γαλλία αλλά
και στις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. (Αίτημα που προβλήθηκε
και με τη συλλογική φωτογραφία των συνέδρων). 

Στα πλαίσια του Συνεδρίου οι συμμετέχοντες αποχαιρέτη-
σαν με την ευκαιρία της αφυπηρέτησης του τον Αντιπρόεδρο
της ΕΡSU Στέλιο Τσιάκκαλο τον οποίο ο ΓΓ της Οργάνωσης
ευχαρίστησε για τη συνεισφορά του στο Δημοσιοϋπαλλη-
λικό Συνδικαλιστικό Κίνημα. Στο συνέδριο συμμετείχαν αν-
τιπρόσωποι δημοσιοϋπαλληλικών συντεχνιών του Βελγίου,
της Κύπρου, του Ισραήλ, της Παλαιστίνης, της Πορτογαλίας,
της Τυνησίας, και της Ισπανίας. n

Σε έντονες διαβουλεύσεις και σχεδιασμούς οδήγησαν
οι δυσάρεστες εξελίξεις στο Κραν Μοντάνα της Ελβε-
τίας και τα απογοητευτικά συναισθήματα των εξελί-

ξεων του φετινού Ιουλίου ενώθηκαν με τις θλιβερές μνήμες
του Ιουλίου του 1974. Σαραντατρία χρόνια συμπληρώνον-
ται αυτό το μήνα από το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου και
της εισβολής στις 20 Ιουλίου του 1974 και ο λαός μας συνε-
χίζει να πενθεί, να υποφέρει και να πονά από τις τραγικές
τους συνέπειες 

Ξαναζούμε τις μέρες της προδο-
σίας με τα καθοριστικά για τις εξε-
λίξεις καταστροφικά της αποτελέ-
σματα και θρηνούμε για τον αβά-
στακτο χαμό συγγενών και φίλων,
για το βάναυσο εκτοπισμό από τις
εστίες μας και η γη μας αλλά και με
απόλυτα δικαιολογημένη δυσαρέ-
σκεια καταγράφουμε την αδιαφο-
ρία και αδυναμία διεθνών οργανι-
σμών και των ισχυρών της γης που
υποσχέθηκαν απόδοση της δικαιο-
σύνης στη τραγωδία που μας
έπληξε κι’ όμως δεν ανταποκρίθη-
καν στην πανανθρώπινη υποχρέ-
ωση για επικράτηση του δικαίου
στη δική βαριά ταλανιζόμενη πα-
τρίδα. 

Τις μέρες αυτές της οδύνης και
της πικρής μνήμης στεκόμαστε με
αισθήματα βαθιάς τιμής μπροστά στη θυσία των αδελφών
που πρόσφεραν την πολύτιμη ζωή τους για τη δημοκρατία
και την ελευθερία. Ταυτόχρονα οι επάρατοι επέτειοι και οι
τελευταίες αρνητικές πολιτικές εξελίξεις στο εθνικό μας πρό-

βλημα διατρανώνουν την αποφασιστικότητα μας να συνεχί-
σουμε απτόητοι και ενωμένοι τον αγώνα για δικαίωση της
θυσίας των ηρώων μας και για διασφάλιση του μέλλοντος
των γενιών που θα μας ακολουθήσουν. n

Απτόητοι και ενωμένοι συνεχίζουμε τον αγώνα 
για δικαίωση της θυσίας των ηρώων του 1974
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ΝEΑ ΑπO τηΝ ΕυρωπΑϊΚH EΝωση
Έρευνα / Επιμέλεια:
Κυριάκος  Ανδρέου

Η Εσθονία ανέλαβε την Προεδρία 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Στρατηγική αντιμετώπισης 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων

Ένα από τα πιο πιεστικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι
τράπεζες της ζώνης του ευρώ είναι το ύψος των μη εξυπηρε-
τούμενων δανείων (ΜΕΔ) στους ισολογισμούς τους, το οποίο
αγγίζει το 1 τρισ. ευρώ. Αν και ο μέσος λόγος των ΜΕΔ στη
ζώνη του ευρώ έχει μειωθεί σταδιακά από το ανώτατο επί-
πεδο του 8% το 2013, εξακολουθεί να διαμορφώνεται σε 6%

και οι διαφορές μεταξύ των χωρών είναι έντονες: σε έξι χώρες ο λόγος των ΜΕΔ εξακολου-
θεί να υπερβαίνει το 10% και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις ανέρχεται σε πολύ υψηλό-
τερα επίπεδα. 

Η ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού έγινε εντονότερη με την παγκόσμια χρηματοπι-
στωτική κρίση. Όταν ξέσπασε η κρίση, η απότομη άνοδος των ΜΕΔ ανέκοψε τη δυνατό-
τητα πολλών τραπεζών να αντιμετωπίζουν τα προβληματικά δάνεια.

Η οριστική διευθέτηση των ΜΕΔ, καίτοι δεν συνιστά πανάκεια για όλα τα τραπεζικά προ-
βλήματα, θα μπορούσε να αποφέρει σημαντικά οφέλη. Δεν είναι εύκολο να εκτιμηθούν οι
επιδράσεις της διευθέτησής τους. Η αντικατάσταση των ΜΕΔ με εξυπηρετούμενα στοιχεία
ενεργητικού θα μπορούσε να αυξήσει τη συνολική αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων των
τραπεζών της ζώνης του ευρώ κατά περισσότερο από 1 ποσοστιαία μονάδα, σε κάποιες
χώρες μάλιστα οι τραπεζικοί τομείς θα κέρδιζαν μέχρι και 5 ποσοστιαίες μονάδες.

Ως εκ τούτου, είναι ουσιώδες να βρεθεί μια λύση για το ζήτημα των ΜΕΔ. Πρέπει πάντως
να αναγνωρίσουμε αφενός ότι θα χρειαστεί χρόνος και αφετέρου ότι δεν υπάρχει ένα και
μόνο μέσο που ως διά μαγείας θα λύσει το πρόβλημα. Αντιθέτως, θα χρειαστεί μια ολοκλη-
ρωμένη στρατηγική που θα περιλαμβάνει ευρύ πλέγμα μέσων. Η ΕΚΤ εργάζεται ήδη προς
αυτήν την κατεύθυνση με σαφείς κατευθύνσεις στις τράπεζες που εποπτεύει άμεσα. 

Διάφορα σημαντικά εμπόδια επηρεάζουν τις τιμές των ΜΕΔ, σε διαφορετικό βαθμό μεταξύ
των χωρών της ζώνης του ευρώ Οι διαρθρωτικές ανεπάρκειες όσον αφορά την αναγκαστική
εκτέλεση απαιτήσεων από δάνεια και την εκποίηση ασφαλειών συμβάλλουν επίσης στην
έλλειψη δραστηριότητας στην αγορά. Αυτά τα συμπτώματα δυσλειτουργίας της αγοράς,
επιδεινώνονται λόγω νομικών περιορισμών και απαιτούν ανάληψη δράσης. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα εκπονήσει πρόταση σχετικά με μια
ολοκληρωμένη και συντονισμένη ευρωπαϊκή στρατηγική για την αντιμετώπιση των ΜΕΔ,
η οποία θα περιλαμβάνει και σχέδιο για τη σύσταση εθνικών εταιρειών διαχείρισης στοι-
χείων ενεργητικού. n

Η Εσθονία πήρε τη σκυτάλη από την Μάλτα και ανέλαβε από την
1η Ιουλίου την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου.

Με θερμά λόγια μίλησε ο Πρόεδρος της Κομισιόν Ζαν Κλοντ Γι-
ούνκερ για την ατζέντα της Εσθονίας για το επόμενο εξάμηνο . 

«Είμαι πεπεισμένος ότι αυτή η εσθονική προεδρία θα προσθέσει
σε αυτή τη θετική ώθηση και θα συμβάλει σε ένα πιο ευοίωνο και
πιο ασφαλές μέλλον για όλους τους Ευρωπαίους. Το πρόγραμμα, οι
προτεραιότητες που θέσατε δείχνουν ξακάθαρα αυτό: Από την
ασφάλεια στη βιωσιμότητα, από την προστασία στην ευημερία» δή-

λωσε σχετικά. 
Η Εσθονική Προεδρία θέλει να ενισχύσει τις ευρωπαϊκές ψηφιακές πολιτικές αξιοποιών-

τας τη δική της εμπειρία στις τεχνολογίες πληροφοριών. Το Ταλίν έχει στόχο να πιέσει την
ΕΕ προς την κατεύθυνση της ψηφιοποίησης της αγοράς για τις αμυντικές πολιτικές.

«Θέλουμε να καταστήσουμε την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων, ως την πέμπτη θε-
μελιώδη ελευθερία της ΕΕ» δήλωσε ο Εσθονός Πρωθυπουργός Γιούρι Ράτας. Οι πολίτες της
Εσθονίας απολαμβάνουν ένα πλήρες φάσμα ηλεκτρονικών υπηρεσιών του δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα, από υγειονομική περίθαλψη μέχρι δήλωση φόρου εισοδήματος. 

Μπορεί να αποτελεί ένα μικρό κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πληθυσμό λιγότερο
από 1,5 εκατ. κατοίκους, ωστόσο αποτελεί έναν παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα της δημόσιας
διοίκησης. «Η έννοια του ψηφιακού είναι στο DNA της χώρας σας και πρέπει να γίνει μέρος
του ευρωπαϊκού DNA, βασιζόμαστε σε σας και την εξειδίκευσή σας για να προοδεύσουμε»
δήλωσε ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ.

Η αμυντική πολιτική και η ασφάλεια αποτελούν επίσης προτεραιότητες για την Εσθονία.
Στη διάρκεια του επόμενου εξαμήνου θα τεθούν σε εφαρμογή τα σχέδια για τη δημιουργία
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αμυνας ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ για τη χρηματοδότηση της
ανάπτυξης ενός πρωτότυπου στρατιωτικού πακέτου, που θα περιλαμβάνει αεροσκάφη, ρομ-
πότ και αμυντική τεχνολογία στον κυβερνοχώρο.

Την πεποίθησή της ότι οι σχέσεις με τη Βρετανία θα παραμείνουν στενές και μετά το bre-
xit εξέφρασε η Εσθονή Πρόεδρος. «Η Βρετανία είναι μία δημοκρατική χώρα, μία ελεύθερη
χώρα που μοιράζεται τις αξίες μας, που θα παραμείνει στην Ευρώπη, που θα παραμείνει εταί-
ρος μας και σύμμαχος, ακόμα και μετά το brexit. Δεν θα επιτρέψουμε σε αυτές τις συζητή-
σεις να σπάσουν αυτούς τους δεσμούς και αυτό δεν είναι στόχος κανενός στην Ευρώπη, σας
διαβεβαιώνω» δήλωσε η Κέρστι Κάλιουλαϊντ. n

Το ξέσπασμα του προέδρου 
της Επιτροπής στην Ευρωβουλή

Η πρόσφατη «έκρηξη» του προέδρου της Κομισιόν Ζαν-Κλοντ
Γιούνκερ εναντίον της Ευρωβουλής, που συνοδεύτηκε από βα-
ριές εκφράσεις, μπορεί να ξάφνιασε αρκετούς, όχι όμως όσους
γνωρίζουν το πώς λειτουργούν τα διάφορα κοινοτικά όργανα κυ-
ρίως τα τελευταία χρόνια. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι «γε-
λοίο, πολύ γελοίο» για αυτό το θέαμα, είπε, δείχνοντας μια κυ-
ριολεκτικά άδεια αίθουσα, αφού σε ώρα συνεδρίασης και πριν

από τη συζήτηση ενός σημαντικού θεσμικά θέματος, είναι ζήτημα να ήταν παρόντες 30 ευ-
ρωβουλευτές επί συνόλου 751. 

Ο κ. Γιούνκερ επρόκειτο να συμμετάσχει στη συζήτηση για τον απολογισμό της μαλτέζι-
κης προεδρίας, παρουσία και του πρωθυπουργού της χώρας αυτής, Τζόζεφ Μουσκάτ.

Ο πρόεδρος της Κομισιόν έγινε ακόμη πιο αιχμηρός όταν ο πρόεδρος της Ευρωβουλής, Αν-
τόνιο Ταγιάνι, του είπε ότι δεν βρίσκεται στην αίθουσα αυτή για να ελέγχει την Ευρωβουλή
και πως η Κομισιόν είναι αυτή που ελέγχεται από τους ευρωβουλευτές. «Είναι πολύ λίγοι οι
παρόντες για να ελέγξουν την Επιτροπή» απάντησε ειρωνικά, κάνοντας και τη ρελάνς: «Εάν
ήταν ο Εμανουέλ Μακρόν ή η Άγκελα Μέρκελ στη θέση του κ. Μουσκάτ, ο αριθμός των ευ-
ρωβουλευτών μέσα στην αίθουσα θα ήταν πολύ μεγαλύτερος», αφήνοντας να εννοηθεί ότι
θα έτρεχαν για το 1 λεπτό δημοσιότητας…

Προφανώς ο κ. Γιούνκερ, χρησιμοποιώντας βαριές εκφράσεις πήγε πιο μακριά από όσο
έπρεπε, ωστόσο κανένας δεν μπορεί να του προσάψει τίποτα επί της ουσίας. Δεν είναι ούτε
ο πρώτος ούτε ο τελευταίος που διαμαρτύρεται για αυτό το πραγματικά λυπηρό θέαμα των
κενών εδράνων, απλώς το έκανε με πιο έντονο τρόπο.

Οι ευρωβουλευτές διαμαρτύρονταν διαχρονικά ότι τους περιόριζαν σε έναν διακοσμητικό
ρόλο, αγνοώντας όλες τις υποδείξεις τους. Τα πράγματα έχουν αλλάξει εδώ και 8 χρόνια με
τη Συνθήκη της Λισαβόνας, που τους έδωσε δικαίωμα συναπόφασης με τα κράτη - μέλη
σχεδόν σε όλα τα θέματα.

Τον ρόλο της συναπόφασης τον εκμεταλλεύονται, δυστυχώς, κατά το δοκούν - εάν τους
αρέσει το θέμα συμμετέχουν και κάνουν και φασαρία, δικάζουν και καταδικάζουν. Αυτό που
ενδιαφέρει τους περισσότερους είναι η δημοσιότητα, φυσικά με το αζημίωτο, αφού πληρώ-
νονται καλύτερα από πρωθυπουργούς.

Είναι ζήτημα εάν από τους 751 ευρωβουλευτές υπάρχουν κάποιες δεκάδες ευσυνείδητοι,
που έχουν πάρει σοβαρά τον ρόλο τους. Οι υπόλοιποι είναι σαν αυτούς που προτίμησαν τον
καφέ και το κρουασάν στην καφετέρια της Ευρωβουλής - σιγά μην πήγαιναν να ακούσουν
τον Μουσκάτ… n

Νέα ευρωπαϊκή οδηγία 
για την καταπολέμηση της απάτης

Η νέα ευρωπαϊκή οδηγία θα καταστήσει ευκολότερη τη δίωξη
των περιπτώσεων απάτης στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων
και των διασυνοριακών πρακτικών εξαπάτησης που σχετίζονται
με τον ΦΠΑ.

Οι διαπραγματευτές του ΕΚ κατέληξαν σε συμφωνία με το Συμ-
βούλιο σχετικά με τη νέα οδηγία, η οποία προβλέπει μεταξύ άλλων την υιοθέτηση κοινών
ορισμών για διάφορα αδικήματα που σχετίζονται με τις περιπτώσεις απάτης εις βάρος του
προϋπολογισμού της ΕΕ, όπως:

- η ενεργητική και παθητική δωροδοκία
- η υπεξαίρεση κεφαλαίων
- η απάτη που σχετίζεται με τον ΦΠΑ, όταν εμπλέκονται τουλάχιστον δύο κράτη μέλη της

ΕΕ και η ζημία ανέρχεται σε τουλάχιστον 10 εκατ. ευρώ
Η νέα οδηγία προβλέπει επίσης τα εξής:

- προθεσμίες παραγραφής διάρκειας τουλάχιστον 5 ετών για τη διερεύνηση των αδικη-
μάτων και τη δίωξη των υπευθύνων

- επιβολή μέγιστης ποινής φυλάκισης τουλάχιστον 4 ετών εάν η απάτη αφορά ποσό άνω
των 100.000 ευρώ

Η υιοθέτηση πανευρωπαϊκών ορισμών για τις περιπτώσεις απάτης εις βάρος του προ-
ϋπολογισμού της ΕΕ ορίζει επίσης την εντολή της νέας Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (European
Public Prosecutor Office). Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει να
λειτουργεί μέσα στην περίοδο 2020-2021, θα μπορεί να διώκει άτομα ή οργανισμούς που
διαπράττουν αδικήματα εις βάρος του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού.

Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας θα εφαρμοστούν και από τις εθνικές αρχές επιβολής
του νόμου. Τα κράτη μέλη της ΕΕ θα έχουν στη διάθεση τους δύο χρόνια προκειμένου να εν-
σωματώσουν στο εθνικό τους δίκαιο τις διατάξεις της οδηγίας. Η Δανία και το Ηνωμένο
Βασίλειο ζήτησαν να εξαιρεθούν από την εφαρμογή της.

Το 2015, οι περιπτώσεις απάτης στις δαπάνες του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού στα κράτη
μέλη έφτασαν τα 637,6 εκατ. ευρώ, με τη χρήση ψευδών ή παραποιημένων εγγράφων και δη-
λώσεων. Αυτές αποτελούν τις συνηθέστερες μεθόδους εξαπάτησης όπως καταδεικνύει μια
έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όσον αφορά τα έσοδα του προϋπολογισμού, οι περι-
πτώσεις απάτης που σχετίζονται με τον ΦΠΑ κοστίζουν στους ευρωπαίους φορολογούμε-
νους περίπου 50 δισ. ευρώ ετησίως. n
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AπΟ την EλλΑδΑ κΑι τΟν υπΟλΟιπΟ KΟσμΟ

Ε.Κ.: Φιάσκο οι προτάσεις της Βρετανίας
για τους Ευρωπαίους πολίτες

Φιάσκο χαρακτήρισε ο διαπραγματευτής του
ευρωκοινοβουλίου για το Brexit Γκι Φέρχοφ-
στατ τις προτάσεις της Βρετανίας για τα δι-
καιώματα των πολιτών της Ε.Ε. που ζουν στη
Βρετανία τονίζοντας ότι εάν εφαρμόζονταν θα
έριχναν ένα βαρύ πέπλο ασάφειας και αβεβαι-
ότητας στις ζωές εκατομμυρίων Ευρωπαίων. 

Σε άρθρο του στην εφημερίδα «Guardian»
αναφέρει ότι οι διαφορές μεταξύ των προτά-
σεων που έγιναν από την Ευρωπαϊκή Ένωση

και τη Βρετανία για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων όσων ζουν μακριά από την πατρίδα
τους είναι έντονες, σε μια ακόμα ένδειξη ότι οι δύο πλευρές κάθε άλλο παρά κοντά σε συμ-
φωνία βρίσκονται αναφορικά με αυτό που έπρεπε να είναι ένα σχετικά εύκολο κομμάτι των
συνομιλιών για το Brexit.

Τόνισε ότι ενώ αποδέχεται την ψήφο της Βρετανίας υπέρ της αποχώρησής της από την
Ε.Ε., το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι πεπεισμένο ότι το Brexit θα βοηθήσει την ευρω-
παϊκή οικονομία ή τους πολίτες της.

«Ήταν φιάσκο, προτείνοντας οι Ευρωπαίοι να διατηρήσουν το καθεστώς υπηκόων τρίτης
χώρας στο Ηνωμένο Βασίλειο, με λιγότερα δικαιώματα από αυτά που προσφέρονται στους
Βρετανούς υπηκόους σε όλη την Ε.Ε.» σημειώνει.

Ο Φέρχοφστατ δήλωσε επίσης ότι το κοινοβούλιο, που έχει το δικαίωμα αρνησικυρίας
στην όποια συμφωνία για το Brexit, θέλει οι διαπραγματεύσεις να έχουν ολοκληρωθεί έως
τις 30 Μαρτίου του 2019, προσθέτοντας ότι δεν θα στηρίξει την όποια παράταση αυτής της
προθεσμίας καθώς τον Μάιο εκείνης της χρονιάς είναι προγραμματισμένο να διεξαχθούν οι
ευρωεκλογές.

«Δεν θα στηρίξουμε την όποια παράταση αυτής της προθεσμίας, διότι αυτό θα απαιτεί από
το Ηνωμένο Βασίλειο να διενεργήσει ευρωεκλογές τον Μάιο του 2019», έγραψε ο Φέρχοφ-
στατ. «Αυτό είναι απλά αδιανόητο».

Ο Ντέμιαν Γκριν, γενικός γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου, δήλωσε στο ραδιό-
φωνο του BBC ότι η κυβέρνηση θα διατηρήσει τα βασικά δικαιώματα των Ευρωπαίων 
πολιτών στη Βρετανία, αλλά επανέλαβε ότι αυτά τα δικαιώματα δεν μπορεί να προστα-
τεύονται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο  –  ένα σημείο που αποτελεί αγκάθι για τις δύο
πλευρές. n

G20: Σύγκλιση απόψεων για την καταπολέμηση 
της τρομοκρατίας και τη χρηματοδότηση της

Η G20 δεσμεύθηκε χθες στο Αμβούργο να
καταπολεμήσει τη χρηματοδότηση της τρο-
μοκρατίας και τη διάδοσή της, ένα από τα λίγα
θέματα στα οποίο υπάρχει σύγκλιση απόψεων
σε μια σύνοδο που έχει χαρακτηριστεί από
διαφωνίες σε ό,τι αφορά την κλιματική αλ-
λαγή και το εμπόριο.

Οι ηγέτες των πιο ισχυρών οικονομιών του
κόσμου συμφώνησαν σε μια κοινή ανακοί-
νωση 21 σημείων με την οποία καταγγέλλουν

τη «μάστιγα» της τρομοκρατίας, ξεχωριστή από το τελικό ανακοινωθέν της συνόδου, για
το οποίο εξακολουθεί να μην υπάρχει συμφωνία.

Στην ανακοίνωση εκφράζουν τη στήριξή τους στην Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης
(Gafi), που δημιουργήθηκε το 1989 και δημοσιεύει τακτικές συστάσεις προς τα 37 μέλη της
για τον τρόπο καταπολέμησης του οικονομικού εγκλήματος και της χρηματοδότησης της
τρομοκρατίας.

«Υποστηρίζουμε τη διαδικασία που γίνεται για την ενίσχυση της Gafi. Εκτιμάμε θετικά
την πρόθεσή της να αποκτήσει νομική οντότητα, κάτι που αποτελεί αναγνώριση του γεγο-
νότος ότι η Gafi έχει εξελιχθεί», αναφέρει η ανακοίνωση.

Προς το παρόν η Gafi υπάγεται στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και την Ανά-
πτυξης (ΟΟΣΑ).

«Ζητάμε από όλα τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η Gafi διαθέτει όλους τους απαραί-
τητους πόρους για να φέρει σε πέρας την αποστολή της», προσθέτει η ανακοίνωση.

Επίσης καλούν τις χώρες να είναι προσεκτικές αναφορικά με τις σχέσεις μεταξύ της τρο-
μοκρατίας «και άλλων μορφών του οργανωμένου εγκλήματος», από το λαθρεμπόριο αρ-
χαιοτήτων ως τη διακίνηση ναρκωτικών και ανθρώπων.

Όμως η G20 καλεί επίσης και «σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, και κυρίως με τους
παρόχους επικοινωνίας», ώστε να καταπολεμηθεί πιο αποτελεσματικά η προπαγάνδα μέσω
του Διαδικτύου και η ριζοσπαστικοποίηση.

Η συγκεκριμένη αυτή αναφορά, που γίνεται «για να επισημανθεί η σημασία που αποδίδει
η G20 σε αυτό το θέμα», περιέχει «αρκετά ισχυρά μηνύματα για την πρόσβαση σε δεδομένα,
τον εντοπισμό και την απόσυρση από τους διαχειριστές περιεχομένου που υποκινεί στην
τρομοκρατία», τονίζει μια διπλωματική πηγή. n

Γιούνκερ: «Δεν έχω ακόμα smartphone»
αλλά το μέλλον της ΕΕ είναι ψηφιακό

Ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ παραδέχθηκε ότι
ακόμα δεν έχει αποκτήσει ένα smartphone,
αλλά δεσμεύθηκε να συμβάλει στην οικο-
δόμηση ενός «ψηφιακού μέλλοντος» για
την Ένωση.

Ο Γιούνκερ έκανε το σχόλιο αυτό κατά
τη διάρκεια δηλώσεών του με τον πρωθυ-
πουργό της Εσθονίας, η οποία έχει μετα-
μορφώσει τη μετασοβιετική της οικονομία

εν μέρει χάρη στη νέα τεχνολογία. Καθώς η κυβέρνηση της χώρας αναλαμβάνει την προ-
εδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο πρωθυπουργός Γιούρι Ράτας ζήτησε να υπάρξει νέα ελεύ-
θερη μεταφορά δεδομένων στην ΕΕ προκειμένου να ενισχυθεί η οικονομική ανάπτυξη στην
Ένωση.

«Δεν θα έπρεπε να το πω, αλλά οφείλω να το πω: Δεν έχω ακόμα smartphone. Κατά συ-
νέπεια, δεν θα μπορούσα να γίνω πρωθυπουργός της Εσθονίας, αυτό θα ήταν απολύτως
αδύνατον», δήλωσε ο 62χρονος, πρώην πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου, σε συνέντευξη
Τύπου μετά τις δηλώσεις του Ράτας.

«Ο Γιούρι το γνώριζε αυτό και γι’ αυτό μου έστειλε, όπως τον 19ο αιώνα, μια καρτ ποστάλ
προσκαλώντας με στο Ταλίν», συνέχισε ο Γιούνκερ. Σύμφωνα με ευρωπαϊκές πηγές, ο Γι-
ούνκερ χρησιμοποιεί ένα παλιό μοντέλο φιλανδικής εταιρίας.

«Αλλά ακόμα και χωρίς να έχω τεχνικές γνώσεις, γνωρίζω ότι το μέλλον μας είναι ψη-
φιακό», επέμεινε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. «Η ψηφιακή (τεχνολογία) είναι το
DNA της χώρας σας και χρειάζεται να γίνει μέρος του ευρωπαϊκού DNA», δήλωσε στον
Ράτας.  Αρμόδιος για το χαρτοφυλάκιο ψηφιακής αγοράς στην Επιτροπή του Γιούνκερ στις
Βρυξέλλες είναι ένας πρώην Εσθονός πρωθυπουργός. Η ατζέντα της Κομισιόν, που έχει τη
στήριξη των εθνικών κυβερνήσεων, περιλαμβάνει δεσμεύσεις για τη δημιουργία μιας «ψη-
φιακής ενιαίας αγοράς» για την Ευρώπη και την προώθηση τεχνολογικών επενδύσεων.

«Ο πρόεδρος Γιούνκερ δήλωσε ότι αναμένει η προεδρία της Εσθονίας να καταγράψει αξιο-
σημείωτη πρόοδο ιδιαίτερα στα θέματα της ψηφιακής πολιτικής», δήλωσε ο Ράτας. «Η ελεύ-
θερη μεταφορά δεδομένων είναι προϋπόθεση για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά». n

«Ευρωπαϊκή σύνταξη» για όσους 
κινούνται εντός ΕΕ σχεδιάζει η Κομισιόν

Τη δημιουργία «ευρωπαϊκής σύνταξης» προ-
τείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η εκούσια αυτή
ατομική σύνταξη απευθύνεται κυρίως σε πολί-
τες που μετακινούνται εντός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και θα επιτρέπει στους εργαζόμενους
που κινούνται μεταξύ χωρών - μελών της ΕΕ
να αποταμιεύουν σε ένα «ταμείο», ανεξαρτή-
τως της χώρας στην οποία εργάζονται.

Για να κάνουν τις συντάξεις αυτές πιο ελκυ-
στικές, οι Βρυξέλλες προτείνουν στις εθνικές

κυβερνήσεις να φροντίσουν να έχει το πανευρωπαϊκό προϊόν ευνοϊκές φορολογικές ρυθμί-
σεις. Παρ’ όλο που υπήρξε η επιθυμία να υπάρξει συμφωνία για κοινή φορολογική πολιτική
απέναντι σε αυτές τις νέες συντάξεις, αυτό δεν κατέστη εφικτό. 

Θα πρέπει επίσης να υπάρχουν υψηλά επίπεδα διαφάνειας όσον αφορά τα τέλη, καθώς
αυξάνεται η ανησυχία ότι όσοι αποταμιεύουν βρίσκονται στο σκοτάδι για τις χρεώσεις που
λαμβάνονται από τις αποταμιεύσεις τους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι ελπίζει ότι η σύνταξη της ΕΕ θα ενθαρρύνει τους ερ-
γαζόμενους, ιδίως εκείνους που εκμεταλλεύονται την ελευθερία της ΕΕ να αποταμιεύουν.
Μόνο το 27% των Ευρωπαίων ηλικίας μεταξύ 25 και 59 ετών έχουν εγγραφεί σε συνταξιο-
δοτικό προϊόν.

Η Κομισιόν εκτιμά ότι η πρότασή της θα δώσει στους παρόχους συνταξιοδοτικών υπηρε-
σιών τα μέσα για την προσφορά ενός απλού και καινοτόμου Πανευρωπαϊκού Ατομικού Συν-
ταξιοδοτικού Προϊόντος (PEPP). 

Τα PEPP θα έχουν τα ίδια βασικά χαρακτηριστικά οπουδήποτε πωλούνται στην ΕΕ και
μπορούν να προσφέρονται από ευρύ φάσμα παρόχων, όπως ασφαλιστικές εταιρείες, τράπε-
ζες, ταμεία επαγγελματικής συνταξιοδότησης και διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων. Θα
συμπληρώνουν τις υφιστάμενες κρατικές, επαγγελματικές και εθνικές ατομικές συντάξεις,
αλλά δεν θα αντικαταστήσουν ούτε θα εναρμονίσουν τα εθνικά καθεστώτα ατομικής συν-
ταξιοδότησης. 

Τα νέα προϊόντα θα ενισχύσουν επίσης το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια
Ένωση Κεφαλαιαγορών, βοηθώντας να διοχετεύονται οι αποταμιεύσεις σε μακροπρόθεσμες
επενδύσεις στην ΕΕ. n
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ KAI EΠIΣTHMH

Όπως για κάθε καλοκαίρι έτσι και φέτος
έχουν ανακοινωθεί προγράμματα εκλεκτού
περιεχομένου για επιλογή από τους λάτρεις
της μουσικής και του κινηματογράφου και
για να τους διευκολύνουμε δημοσιεύουμε
μια δική μας επιλογή για το πρόγραμμα θε-
ρινών προβολών στο θερινό κινηματογράφο
Κωνστάντια στην Παλλουριώτισσα και το
12ο φεστιβάλ αριστουργημάτων της παγκό-
σμιας μουσικής παραγωγής στο Θέατρο
Ριάλτο στη Λεμεσό. Δίνουμε τις δικές μας
επιλογές με την ενθάρρυνση στους ενδιαφε-
ρόμενους συναδέλφους να μελετήσουν ολό-
κληρο το πρόγραμμα. 
Ο μαραθώνιος θερινών προβολών 

Διοργανωτές του μαραθωνίου θερινών
προβολών (12 Ιουλίου – 10 Σεπτεμβρίου)
στο θερινό κινηματογράφο Κωνστάντια
είναι οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Πολιτισμού και το Θέα-
τρο Ένα σε συνεργασία με τον ΄Ομιλο Φίλων
Κινηματογράφου. Οι προβολές αρχίζουν
στις 9 μ.μ. Γενική είσοδος 5 ευρώ, παιδιά
κάτω των δέκα ετών δωρεάν. 

• Η γαλλική κωμωδία “Μια αγελάδα στο
Παρίσι”

Σκηνοθεσία: Mohamed Hamidi. Ηθοποιοί:
Fatsah Bouyamed, Jamel Debouze, Lambert
Wilson.

Ο Αλγερινός αγρότης Φατάχ ξεκινά μαζί
με την αγελάδα του Ζακλίν ένα μακρύ ταξίδι
με τα πόδια από τη Μασσαλία μέχρι το Πα-
ρίσι για να συμμετάσχει στη Διεθνή Αγρο-
τική Έκθεση. Στο δρόμο του βρίσκονται μια
σειρά από πρόσωπα και πρωτόγνωρες κατα-
στάσεις, που θα αναγκάσουν ακόμη και
αυτόν να αμφισβητήσει το σκοπό του. Μια
ανάλαφρη κωμωδία που εκθέτει τα στερεό-
τυπα του κοινωνικού αποκλεισμού στην Ευ-
ρώπη.

Προβολές: 15 Ιουλίου και 18 Αυγούστου.
• Η Ιταλο-Γαλλική δραματική ταινία “Η

Μεγάλη Αναμονή”

Σκηνοθεσία: Piero Messina. Ηθοποιοί:
Juliette Binoche, Giorgio Colangeli, Lou de
Laâge. 

Υποψήφια ταινία για το Χρυσό Λέοντα,
Φεστιβάλ Βενετίας 2016.

Ο τρόπος που ο καθένας διαχειρίζεται τον
χαμό ενός αγαπημένου είναι μοναδικός. Οι
σκέψεις, οι αναμνήσεις, τα συναισθήματα
είναι ποικιλόμορφα και κάνουν την εμπειρία
προσωπική. Η πρώτη σκηνοθετική απόπειρα
του βοηθού του Πάολο Σορεντίνο στην «Τέ-
λεια Ομορφιά», Πιέρο Μεσίνα, αντιμετωπίζει
μια τέτοια απώλεια με οπτικούς κυρίως

όρους, χρησιμοποιώντας τα παράξενα δυνα-
μικά που αναπτύσσονται όταν δύο γυναίκες
με διαφορετικές συναισθηματικές ιδιότητες
αντιδρούν στην απουσία του ίδιου άνδρα.
Με τη καταπληκτική Juliette Binoche.

Προβολές: 19 lουλίου και 20 Αυγούστου.
• “Στην ηλικία μου κρύβομαι για να κα-

πνίσω” κοινή παραγωγή Γαλλίας, Ελλάδας,
Αλγερίας.

Σκηνοθεσία: Rayhana Obermeyer. Ηθο-
ποιοί: Hiam Abbass, Fadila Belkebla, Nadia
Kaci.

Βραβείο κοινού Φεστιβάλ θεσσαλονίκης
2016.

Στην καρδιά ενός χαμάμ, μακριά από το
επικριτικό βλέμμα των αντρών, των μητέρων,
των εραστών, των παρθένων και των φανα-
τικών ισλαμιστών, συνυπάρχουν, αναμει-
γνύονται και συγκρούονται μπούρκες και πι-
σινοί, γέλια και δάκρυα, ξεσπάσματα θυμού,
η Βίβλος και το Κοράνι...

Προβολές: 26 lουλίου και 26 Αυγούστου.
• “Νερούδα”, κοινή παραγωγή Χιλής, Αρ-

γεντινής, Γαλλίας.
Το 1948, στη Χιλή του Ψυχρού Πολέμου,

ο Γερουσιαστής Πάμπλο Νερούδα κατηγο-
ρεί την κυβέρνηση ότι προδίδει το Κομμου-
νιστικό Κόμμα, γεγονός που προκαλεί την

αντίδραση του Προέδρου Γκονζάλες Βιν-
τέλα. Ο Νερούδα προσπαθεί να διαφύγει
από τη χώρα, με την γυναίκα του, αλλά
αναγκάζονται τελικά να κρυφτούν. Εμπνευ-
σμένος από τα δραματικά γεγονότα της νέας
του ζωής, ως φυγάς, ο Νερούδα γράφει την
επική ποιητική συλλογή του “Canto Gen-
eral”. Εν τω μεταξύ στην Ευρώπη ο θρύλος
του κυνηγημένου από την αστυνομία ποιητή
μεγαλώνει και οι καλλιτέχνες με επικεφαλής
τον Πάμπλο Πικάσο κραυγάζουν για την
ελευθερία του Νερούδα.

Προβολές: 29 Ιουλίου και 31 Αυγούστου.

Το 12ο Φεστιβάλ Μουσικής στο Ριάλτο
Από το πρόγραμμα του 12th Cyprus Rialto

World Music Festival επιλέγουμε τα πιο
κάτω. ΄Ωρα έναρξης 8.30 μ.μ.. Είσοδος δω-
ρεάν. 

• Τετάρτη 19 Ιουλίου - Abhisek Lahiri
Ένας από τους νεότερους βραβευμένους

lνδούς βιρτουόζους του σαρόντ, μαθητής
του διάσημου γκουρού, Pandit Alok Lahiri.
Έχει περιοδεύσει στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ, τον
Καναδά, τη Σρι Λάνκα, την Ιαπωνία, το
Μπανγκλαντέ. Τα άλμπουμ του Abhisek
Sparkling Sarod και Mood of Puriya Kalyan
ήταν υποψήφια στα Βραβεία GIMA (Glob-
allndIan Music Awards) το 2010 και το 2014
αντίστοιχα.

• Δευτέρα 24 Ιουλίου - Trio Tekke
Το καταξιωμένο "νεο-ρεμπέτικο" γκρουπ

επιστρέφει με την τρίτη του δισκογραφική
δουλειά που αποτελείται από αυθεντικές
συνθέσεις και διαμορφώνει μια καινούρια

προοπτική σε σχέση με τον ήχο του γκρουπ.
Τα τραγούδια ενισχύονται από τους ήχους
της ηλεκτρικής κιθάρας, του ηλεκτρικού
μπάσου, του πειραγμένου τζουρά, των τυμ-
πάνων, των κρουστών, αλλά και κάποιων
ηλεκτρονικών, δημιουργώντας ένα μουσικό
κοκτέιλ Ρεμπέτικου μπολιασμένου με
Afrobeat, Cumbia, Acid Rock, Psychedelia
και Jazz. 

• Τετάρτη 26 Ιουλίου - Βασιλική Αναστα-
σίου

Ένα ταξίδι που ισορροπεί μεταξύ του δρο-
σερού Μεσογειακού ήχου, της ηχούς των
βουνών των Βαλκανίων και των πλούσιων
ηχοχρωμάτων της πολυφωνίας. Θα παρου-
σιάσουν διασκευασμένα παραδοσιακά τρα-

γούδια, ένα αμάλγαμα Δύσης και ανατολής,
όπως και δικές τους συνθέσεις, με εμβόλιμες
μικρές αφηγηματικές ιστορίες, αλλά και το
πρωτο ολοκληρωμένο τους άλμπουμ με
τίτλο Vasiliki Anastasiou - the Amalgama-
tion project. 

•  Δευτέρα 31 Ιουλίου - Soneros De Ver-
dad

Το διάσημο συγκρότημα σηματοδοτεί τη
λήξη του Φεστιβάλ και της σεζόν, με ένα τα-
ξίδι στη μουσική ποικιλομορφία της Κούβας,
μαγεύοντας το κοινό με την γεμάτη ενέργεια
σκηνική του παρουσία. Θεωρούν τους εαυ-
τούς τους τη δεύτερη γενιά του Buena Vista

Social Club, μιας και ο θρυλικός Pio Leyva
ήταν ένα από τα ιδρυτικά μέλη του εξαμε-
λούς πλέον συγκροτήματος.  Με επικεφαλής
τον εξαιρετικό τραγουδιστή Luis Frank Arias
παραμένουν πιστοί στο Son Cubano κλασικά
κομμάτια ερμηνεύονται και παρουσιά-
ζουντας ταυτόχρονα αυθεντικές τους συν-
θέσεις. n

Πλούσιο το πρόγραμμα Ιουλίου σε Λευκωσία και Λεμεσό
για τους λάτρεις της μουσικής και του κινηματογράφου

Η δημοφιλής όπερα του Wolfgang Amadeus
Mozart «Η Απαγωγή από το Σεράι» θα είναι η φε-
τινή προσφορά του 19ου «Pafos Aphrodite Festi-
val», στους Κύπριους και ξένους επισκέπτες μας,
λάτρεις της οπερατικής μουσικής δημιουργίας.

Η ιδιαιτερότητα του 19ου «Pafos Aphrodite Fes-
tival» έγκειται στο γεγονός ότι εντάσσεται στο
πρόγραμμα των εκδηλώσεων του Οργανισμού της
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, Πάφος
2017. 

Το αριστούργημα του μεγάλου Αυστριακού
κλασσικού συνθέτη θα παρουσιασθεί στις 1, 2 και
3 Σεπτεμβρίου 2017, σε συμπαραγωγή του ιταλι-
κού οργανισμού Parma Opera Organization
C.E.F.A.C. και του Θεάτρου της Πίζας, με τη συμ-
μετοχή της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου. 

Τα οφέλη που έχουν προκύψει μέσα από τη
19ετή πορεία του θεσμού είναι πολλαπλά, με κυ-
ριότερα την προβολή της Κύπρου στο εξωτερικό,
τη σύσφιγξη των πολιτιστικών της σχέσεων με άλλες χώρες, την καλλιέργεια μουσικής παι-
δείας, τον εμπλουτισμό του ποιοτικού τουριστικού προϊόντος, όπως επίσης και την αξιο-
ποίηση Κυπρίων καλλιτεχνών. Το Pafos Aphrodite Festival ως θεσμός συνέβαλε τα μέγιστα
στην ενδυνάμωση του πολιτιστικού τουρισμού στο νησί μας και στη διαμόρφωση ενός κοι-
νού με υψηλά κριτήρια αισθητικής απόλαυσης και εκτίμησης. n

Η δημοφιλής όπερα του Mozart 
στο 19o «Pafos Aphrodite Festival»



Τρία σχέδια κινήτρων για προσλήψεις
ανακοίνωσε την περασμένη Παρα-
σκευή τo Yπουργείο Εργασίας, Πρό-

νοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τα οποία
αφορούν πρόσκληση για υποβολή αιτήσεω,ν
στο πλαίσιο των Σχεδίων Παροχής Κινήτρων
για την Πρόσληψη Ατόμων με Χρόνιες Πα-
θήσεις, Ατόμων με Αναπηρία και Απασχό-
ληση Νέων Ηλικίας 25 μέχρι 29 ετών. Τα
σχέδια περιλαμβάνονται στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα 2014-2020 και μπορούν να συγ-
χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Κοι-
νωνικό Ταμείο και την Κυπριακή Δημοκρα-
τία.

Τα Σχέδια στοχεύουν στην παροχή ενισχύ-
σεων-χορηγιών σε επιχειρήσεις για διευκό-
λυνση της πρόσληψης ατόμων που αναφέ-
ρονται και είναι εγγεγραμμένα στη Δημόσια
Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) κατά την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συμ-
μετοχή στα Σχέδια.

Η ένταση της χορηγίας για τα πρώτα δύο
σχέδια ανέρχεται στο 75% του εγκριμένου
επενδυτικού προγράμματος και μπορεί να
καλύψει δαπάνες που αφορούν το μισθολο-
γικό κόστος του εργοδοτούμενου με μέγιστο
ύψος €10.000 και €20.000. Τα Σχέδια αυτά
προνοούν απασχόληση του ανέργου για δώ-
δεκα (12) και δεκατέσσερις (14) μήνες και
καταβολή στον εργοδότη χορηγίας για
όλους τους μήνες απασχόλησης.

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις
ανάγκες της πρόσκλησης για τα δύο Σχέδια
είναι €1.650.000.

Για το Σχέδιο για παροχή ενισχύσεων-χο-
ρηγιών σε επιχειρήσεις για διευκόλυνση της

πρόσληψης νέων ηλικίας 25 μέχρι 29 ετών,
το ύψος της χορηγίας ανέρχεται στο 70% του
μισθολογικού κόστους του εργοδοτούμενου
με ανώτατο όριο €8.400. Το Σχέδιο προνοεί
απασχόληση του ανέργου για δώδεκα (12)
μήνες και καταβολή στον εργοδότη χορηγίας
μόνο για τους πρώτους δέκα (10) μήνες απα-
σχόλησης και με υποχρέωση του εργοδότη
για διατήρηση της εργοδότησης του απα-
σχολούμενου για δύο (2) πρόσθετους μήνες
χωρίς επιχορήγηση. 

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις
ανάγκες της πρόσκλησης είναι €3.000.000.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλί-
σουν τον Οδηγό Εφαρμογής του Σχεδίου,
στον οποίο αναφέρονται όλες οι απαιτούμε-
νες λεπτομέρειες, το Έντυπο της Αίτησης
Υποβολής Πρότασης και κάθε άλλο απαι-
τούμενο έντυπο ή έγγραφο, από την ιστοσε-
λίδα του Τμήματος Εργασίας
(http://www.mlsi.gov.cy/dl), την ιστοσελίδα
της ΓΔ ΕΠΣΑ (http://www.
structuralfunds.org.cy) καθώς και από τα
κατά τόπους Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία
Εργασίας (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλη-
σης).

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι εξαντ-
λήσεως του κονδυλίου ή ανακοίνωσης για
λήξη του Σχεδίου. Τα σχετικά έντυπα υποβο-
λής των αιτήσεων θα πρέπει να υποβάλλον-
ται μόνο με απευθείας κατάθεση στα κατά
τόπους Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία Εργα-
σίας. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστο-
σελίδα του Τμήματος Εργασίας
www.mlsi.gov.cy/dl. n

ΓΙΑ ΤΟν ΕΛΕYθΕΡO σΑσ χΡOνΟ

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

Σταυρόλεξο
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Κορυφαίος αρχαίος κωμωδιογράφος.
2. Υπάρχει και … αλγεβρική.
3. Δεν υπάρχει τάξη.
4. Είδος ψαριού – Λόγια το τραγούδι.
5. Σύνδεσμος – Ζημιά καταστροφή – Παθογό-
νος μικροοργανισμός (πληθ.).
6. Τέτοια περιστατικά δεν δικαιολογούν ανη-
συχία – Αθλητικός αγώνας.
7. Στο …: την τελευταία στιγμή – Μόριο – Επι-
φώνημα.
8. Υπάρχουν και τέτοια σκάνδαλα – Πρόθεση
(αρχ.).
9. Πιότρ …: Ρώσος συνθέτης, από τα μεγαλύτερα ονόματα στην ιστορία της μουσικής.
10. Μέρος του … Όσκαρ – Η άνοιξη (αρχ.) - … Φον Βίσμαρκ: Γερμανός πολιτικός.
11. Η ακολουθία, η αλληλοδιαδοχή ομοειδών προσώπων ή πραγμάτων – Φρεντ …: Αμερι-
κανός χορευτής, χορογράφος, τραγουδιστής και ηθοποιός.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Τίποτα δεν γίνεται χωρίς αυτόν.
2. Από τους σημαντικότερους Γάλλους συγγραφείς – Σε συντομογραφία στρατιωτική σχολή
της Ελλάδας.
3. Χώρα της Μέσης Ανατολής – Σκουλήκι που τρώει και καταστρέφει τα ξύλα.
4. « … Στίχοι »: Βιβλίο του Σάλμαν Ρούσντι.
5. Διπλό χορεύεται – Συνεχόμενα στη ..Λίμα – Διονυσία … : Ελληνίδα σκακίστρια.
6. Κούρδος ηγέτης – Ο αριθμός 71 με γράμματα.
7.  … κάρτα: Φράση που χρησιμοποιείται για κάποιο που εμφανίζεται μπροστά μας απροσ-
δόκητα.
8. Κρατίδιο στη Β/Α Ινδία – Έτσι αποκαλούν το Καστελλόριζο οι Τούρκοι.
9. Νησιώτικη (αρχ.) – Γουόλτερ …: Σκωτσέζος συγγραφέας και ποιητής.
10. Ελληνικός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου – Αρχή ελληνικού παιάνα.
11. Το διασκόρπισμα – Αγγλική διάζευξη.

Oι λύσεις στη σελίδα 14
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Σχέδιο παροχής κινήτρων για πρόσληψη
ατόμων με παθήσεις και ανέργων νέων

Τα Επιμορφωτικά Κέντρα του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
αποτελούν σήμερα το μεγαλύτερο και

μαζικότερο πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ενηλί-
κων στην Κύπρο και έχουν καταξιωθεί στη
συνείδηση των πολιτών για την ποιότητα και
το ευρύ φάσμα των θεμάτων τους. Ενδει-
κτικά, κατά τη φετινή σχολική χρονιά 2016-
2017, δίδαξαν 665 προσοντούχοι εκπαιδευ-
τές και συμμετείχαν 25198 μέλη, εκ των
οποίων 23563 ενήλικες και 1635 αλλό-
γλωσσα παιδιά.

Έρευνα που έγινε στη σχολική χρονιά
2015-2016 σε συνεργασία με το Κέντρο Εκ-
παιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης
(ΚΕΕΑ) σκοπόν είχε την αξιολόγηση της
εφαρμογής του θεσμού των Επιμορφωτικών
Κέντρων στην Κύπρο και ως επιμέρους στό-
χοι της έρευνας ορίστηκαν η διερεύνηση των
απόψεων και των αντιλήψεων των εμπλεκο-
μένων έναντι του θεσμού, η διασαφήνιση
των απόψεών τους έναντι της οργάνωσης
και του τρόπου εφαρμογής του θεσμού και η
συλλογή εισηγήσεων που αφορούν στην
αναβάθμιση/βελτίωση του περιεχομένου και
της εφαρμογής του θεσμού.

Κατά την έρευνα χρησιμοποιήθηκαν ως
εργαλεία συλλογής δεδομένων ερωτηματο-
λόγια, τα οποία δόθηκαν στα μέλη και στους
εκπαιδευτές.

Η έρευνα έδειξε ότι οι συμμετέχοντες
έχουν γενικά πολύ θετικές απόψεις για την
οργάνωση και τις συνθήκες των μαθημάτων.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι καινο-
τομίες που αφορούν στην ηλεκτρονική εγ-
γραφή των μελών και στις πληρωμές τους
μέσω διαδικτύου και τραπεζών, έχουν υψηλά
ποσοστά ικανοποίησης. Ακόμη μία καινοτο-
μία που αφορά στη μοριοδότηση των εκπαι-
δευτών, στην οποία εμπεριέχεται η θέσπιση
ειδικών αξιοκρατικών κριτηρίων για την
πρόσληψη των εκπαιδευτών, παρουσιάζει
μεγάλο ποσοστό ικανοποίησης από τους ίδι-

ους τους εκπαιδευτές.
Οι απόψεις των μελών που αφορούν στους

εκπαιδευτές, είναι σε πάρα πολύ μεγάλο
βαθμό θετικές. Όλες οι ερωτήσεις έχουν
υψηλούς μέσους όρους και υψηλούς δείκτες
ικανοποίησης.

Όσον αφορά στις απόψεις για τη λειτουρ-
γία του θεσμού (οργάνωση, συνθήκες και
μαθήματα), αυτές παρουσιάζουν μεγάλο
βαθμό ικανοποίησης. Όμως, οι συμμετέχον-
τες θεωρούν ότι τα Επιμορφωτικά Κέντρα
χρειάζονται αναβάθμιση/αλλαγές σε κάποι-
ους τομείς. Αυτό μπορεί να συνοψιστεί στα
ακόλουθα: 

- θεωρούν ότι θα πρέπει να μειωθούν τα
μέλη στις ομάδες (ειδικά στα πρακτικά θέ-
ματα), 

- να εμπλουτιστεί το πρόγραμμα και με
άλλα θέματα, 

- να γίνονται δύο συναντήσεις την εβδο-
μάδα,

- να διευρυνθεί η περίοδος μαθημάτων
(από Σεπτέμβριο ή/και μέχρι Ιούνιο), 

- να περιληφθούν στο πρόγραμμα περισ-
σότερα πρωινά μαθήματα,

- να εξευρεθούν εξειδικευμένα εργαστήρια
για ορισμένα θέματα, όπως η Ζωγραφική, η
Αισθητική κ.ά. 

Σημαντικές είναι οι εισηγήσεις που αφο-
ρούν στην πληρωμή των διδάκτρων των
μελών ταυτόχρονα με την εγγραφή τους,
στην αξιολόγηση και στην αναγνωρισμένη
πιστοποίηση που θα δίδεται στα μέλη, στην
αύξηση της αντιμισθίας (εκπαιδευτών και
τοπικών υπευθύνων) και στην καταβολή των
εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων, όπως γινόταν παλιότερα, και στην
αναγνώριση της υπηρεσίας των εκπαιδευτών
στα Επιμορφωτικά Κέντρα.

Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν
ότι τα Επιμορφωτικά Κέντρα αποτελούν ση-
μαντικό και χρήσιμο θεσμό για την κοινωνία
της Κύπρου. n

Αποτελέσματα παγκύπριας έρευνας 
για τα Επιμορφωτικά Κέντρα
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Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ. 13

Οαρχισυντάκτης της Τζουμχουριέτ
Τζαν Ντουντάρ, αποκαλύπτει παρα-
νομίες των μυστικών υπηρεσιών

στην Τουρκία, σε βιβλίο του που αφηγείται
την «τρίμηνη αιχμαλωσία» του σε μια χώρα
που μοιάζει με «μισάνοιχτη φυλακή».

«Το κτίριό μας είναι περικυκλωμένο απ’
την αστυνομία και το γραφείο μου έχει δύο
παράθυρα. Το ένα βλέπει στο δικαστήριο και
τ’ άλλο σ’ ένα κοιμητήριο. Αυτά είναι τα δύο
μέρη που επισκέπτονται πιο συχνά οι τούρ-
κοι δημοσιογράφοι...» έγραφε ο Τζαν Ντουν-
τάρ, αρχισυντάκτης της «Τζουμχουριέτ»,
στην ομιλία που επρόκειτο να εκφωνήσει
στο Στρασβούργο. Οι Δημοσιογράφοι Χωρίς
Σύνορα είχαν αποφασίσει να απονείμουν
στην ιστορική εφημερίδα (εν πολλοίς κεν-
τροαριστερή και από την ίδρυσή της ατα-
λάντευτα υπέρ του κοσμικού χαρακτήρα του
τουρκικού κράτους) το βραβείο Ελευθερίας
του Τύπου για το έτος 2015. Αυτά στο εξω-
τερικό, διότι στο εσωτερικό, στην Κωνσταν-
τινούπολη για την ακρίβεια, συνέβαιναν
άλλα εκείνο το μουντό φθινόπωρο: «Ο
όχλος επιτέθηκε στα κεντρικά μας γραφεία...
Οι επιτιθέμενοι είχαν την προστασία τόσο
της αστυνομίας όσο και των δικαστικών
αρχών, κι αργότερα μέχρι που επιβραβεύτη-
καν από το κυβερνών κόμμα» του Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν, το AKP δηλαδή (Κόμμα Δι-

καιοσύνης και Ανάπτυξης) που κυριαρχεί
στην πολιτική και κοινωνική ζωή της Τουρ-
κίας την τελευταία δεκαπενταετία.
Μυστικές υπηρεσίες και παράνομα όπλα

Μερικούς μήνες πριν, λοιπόν, στα τέλη
Μαΐου του 2015, έγινε μια κατεπείγουσα σύ-
σκεψη στον τέταρτο όροφο της εφημερίδας.
Στην ατζέντα της συζήτησης υπήρχε μια ει-
κόνα, «η εικόνα ενός εγκλήματος». Οι δημο-
σιογράφοι της «Τζουμχουριέτ» ήταν βέβαιοι
ότι δεν διέπρατταν κανένα έγκλημα αλλά
ότι, απεναντίας, θα αποκάλυπταν ένα,
επειδή ο αρχισυντάκτης τους ήταν αποφασι-
σμένος να δημοσιεύσει το αδιάσειστο στοι-
χείο. «Το βίντεο από το οποίο είχε παρθεί η
εν λόγω εικόνα έδειχνε ένα φορτηγό με ρυ-
μούλκα που ανήκε στην MΙT, την Εθνική
Οργάνωση Πληροφοριών, σταματημένο από
τη χωροφυλακή. Οι πράκτορες διαπληκτί-

ζονται με τους χωροφύλακες, που τους κα-
τεβάζουν από το όχημα κι έπειτα διενεργούν
έρευνα με ένταλμα από τον εισαγγελέα.
Μόλις οι ατσάλινες πόρτες ανοίγουν, φανε-
ρώνονται κιβώτια με φάρμακα βαλμένα για
να κρύβουν τα πυρομαχικά και τον βαρύ
οπλισμό από κάτω: όλμους, εκτοξευτές χει-
ροβομβίδων κ.λπ. Το βίντεο τραβήχτηκε στις
19 Ιανουαρίου 2014» αναφέρει ο Τζαν
Ντουντάρ στο εξαιρετικά ενδιαφέρον βιβλίο
του Μας συνέλαβαν! Μια μαρτυρία από τη
φυλακή  που κυκλοφόρησε στην ελληνική
γλώσσα. Κοντολογίς, οι τουρκικές μυστικές
υπηρεσίες έστελναν όπλα στη Συρία.
Η αλαζονική οργή του «σουλτάνου»

«Εχοντας καταχραστεί εξουσία που δεν
είχε, η υπηρεσία πληροφοριών έστελνε όπλα
σε γειτονική χώρα δίχως κοινοβουλευτική
έγκριση, με προορισμό ριζοσπαστικές ισλα-
μιστικές οργανώσεις κατά πάσα πιθανότητα.
Αυτό καθιστούσε την Τουρκία συμμέτοχο
στον συριακό εμφύλιο πόλεμο. Το κοινό είχε
δικαίωμα να το γνωρίζει αυτό και να ψηφίσει
ανάλογα στις εκλογές». Οι κάλπες στήθη-
καν, βέβαια, αλλά τα πράγματα δεν εξελίχ-
θηκαν όπως προσδοκούσε ο Ντουντάρ. «Το
κυβερνών κόμμα συγκέντρωσε 5 εκατομμύ-
ρια νέες ψήφους στις γενικές εκλογές της
1ης Νοεμβρίου. Ηταν ο θρίαμβος του
φόβου». Πάντως το νέο στοιχείο (είχαν πε-

ράσει 16 μήνες αλλά το θέμα δεν είχε περά-
σει απαρατήρητο από τον πολιτικό κόσμο
και τον Τύπο στη γειτονική χώρα) ήταν αυτό
το βίντεο, το οποίο έδωσε στον Ντουντάρ
ένας φίλος του, αριστερός βουλευτής. Στο
επίμαχο φύλλο της «Τζουμχουριέτ», ο πρω-
τοσέλιδος τίτλος («Τα όπλα που αρνήθηκε ο
Ερντογάν!») τεκμηρίωνε το ψέμα της κυβέρ-
νησης που είχε πιαστεί επ’ αυτοφώρω (αν και
ετεροχρονισμένα). Εν τω μεταξύ, οι προγε-
νέστεροι επίσημοι ισχυρισμοί περί ανθρωπι-
στικής βοήθειας είχαν καταρρεύσει. Οι ίδιοι
οι Τουρκμένιοι είχαν διαψεύσει την υπερα-
σπιστική γραμμή της κυβέρνησης: «Στέλ-
ναμε όπλα στους Τουρκμένιους».

Κατόπιν, στο τηλεοπτικό δίκτυο TRT, ο
«σουλτάνος» Ερντογάν δεν μπήκε καν στον
κόπο να δώσει την παραμικρή εξήγηση, κάθε
άλλο, σήκωσε απλώς το δάχτυλο για μία
ακόμη φορά: «Εχω υποβάλει ήδη μήνυση.
Ψοφάνε ν’ αμαυρώσουν την εικόνα της
Τουρκίας. Οποιος έγραψε το συγκεκριμένο
άρθρο θα πληρώσει βαρύ τίμημα. Δεν θα τον
αφήσω να τη γλιτώσει» και, πράγματι, δεν θα
μπορούσε να γίνει αλλιώς «από ένα ποινικό
δικαστήριο υπό πλήρη κυβερνητικό έλεγχο»,
όπως υπογραμμίζει ο Τζαν Ντουντάρ, ο
οποίος, ειρήσθω εν παρόδω, όταν σπούδαζε
είχε εκπονήσει μεταπτυχιακή εργασία με
θέμα τα κρατικά μυστικά. n

Can Dundar: Μας συνέλαβαν! Μια μαρτυρία από τη φυλακή

Το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (ΓΤΠ) ανακοι-
νώνει ότι, από τον Ιούλιο 2017 οι πολίτες μπορούν να
αιτούνται έκδοση μεταφρασμένου απολυτηρίου Λυ-

κείου απευθείας από το σχολείο αποφοίτησής τους με τέλος
8 ευρώ, σε έξι γλώσσες (αγγλικά, βουλγαρικά, γαλλικά, γερ-
μανικά, ιταλικά και ολλανδικά). 

Το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών θα αναλαμβάνει μόνο
τις εξής μεταφράσεις απολυτηρίων:

• Απολυτήρια όσων έχουν αποφοιτήσει από το Λύκειο πριν
τον Ιούνιο του 2006, σε όλες τις γλώσσες.

• Μετάφραση Απολυτηρίου Λυκείου σε άλλες γλώσσες,
εκτός των έξι που προαναφέρθηκαν. 

• Μετάφραση Απολυτηρίου Γυμνασίου, Τεχνικών Σχολών,
ιδιωτικών σχολείων.

Το τέλος μετάφρασης από τον Κλάδο Μεταφράσεων του
Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών θα παραμείνει στα 19
ευρώ και στα 27 ευρώ, σε περίπτωση επίσπευσης της έκδο-
σης.

Για πληροφορίες αναφορικά με την έκδοση Απολυτηρίου
Λυκείου, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως επικοινω-

νούν απευθείας με τη σχολική μονάδα από την οποία απο-
φοίτησαν.

Η έκδοση απολυτηρίων σε ξένη γλώσσα είναι μια νέα υπη-
ρεσία, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, το οποίο
διευκρινίζει ότι η δυνατότητα έκδοσης του απολυτήριου Λυ-
κείου, μέσω των σχολικών μονάδων σε ξένες γλώσσες, κα-
λύπτει επίσης και αποφοίτους του Ενιαίου Λυκείου, οι οποίοι
έχουν αποφοιτήσει από το Ενιαίο Λύκειο τον Ιούνιο 2006 και
μετά.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς/κηδεμόνες και απόφοιτοι μπο-
ρούν να απευθύνονται στο σχολείο αποφοίτησής τους, για
έκδοση απολυτήριου σε μετάφραση. Στη συνέχεια, θα έχουν
τη δυνατότητα να απευθύνονται στα Επαρχιακά Γραφεία
Μέσης Εκπαίδευσης της πόλης τους για επικύρωση της υπο-
γραφής του Διευθυντή του σχολείου. 

Ο κάθε ενδιαφερόμενος προσκομίζει, για την έκδοση, φω-
τογραφία, η οποία επικολλάται στο αντίγραφο. Στην περί-
πτωση που το αντίγραφο το ζητά ο γονέας/κηδεμόνας/ εξου-
σιοδοτημένος αντιπρόσωπος του αποφοίτου, η φωτογραφία
πρέπει να είναι πιστοποιημένη. n

Νέα πολιτική στην έκδοση 
μεταφρασμένων απολυτηρίων Λυκείου

ΗΑρμόδια Αρχή Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού, Ια-
τρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, σε
συνεργασία με την εταιρεία Novo Nordisk A/S και

την τοπική εταιρεία διανομής VHP (Varnavas Hadjipanayis
Ltd) θέλει να ενημερώσει τους χρήστες των πενών NovoPen
Echo που χρησιμοποιούνται στην ινσουλινοθεραπεία ατό-
μων με διαβήτη για τη σχετική Ειδοποίηση Ασφαλείας που
έχει εκδώσει η εταιρεία Novo Nordisk A/S.

Αριθμός Παρτίδας:
NovoPen Echo
EVG5946
Προτρέπονται τα άτομα με διαβήτη που χρησιμοποιούν το

εν λόγω προϊόν του επηρεαζόμενου αριθμού παρτίδας να
διαβάσουν προσεκτικά τη συνημμένη Ειδοποίηση Ασφα-
λείας και να επικοινωνήσουν με την εταιρεία προκειμένου
να αντικαταστήσουν τον υποδοχέα φυσιγγίου, καθώς μπορεί
κάποιοι από τους υποδοχείς αυτούς να έχουν υποστεί φθορά
ή/και να υποστούν στο μέλλον, εφόσον δεν αντικαταστα-
θούν. Το τηλέφωνο επικοινωνίας της εταιρείας, όπως αυτό
αναφέρεται στην εν λόγω ειδοποίηση, είναι το 22 207700. n

Προβληματικό προϊόν 
για το διαβήτη
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Ηαντίστροφη μέτρηση για ΑΠΟΕΛ και Απόλλωνα…
άρχισε αφού σήμερα Τετάρτη και αύριο Πέμπτη αν-
τίστοιχα, ρίχνονται στη μάχη του Τσάμπιονς Λιγκ και

Γιουρόπα Λιγκ. Αντίθετα, για ΑΕΚ και ΑΕΛ είναι η τρίτη
εβδομάδα προκριματικής φάσης του Γιουρόπα Λιγκ, αφού
στον πρώτο προκριματικό οι ομάδες μας πέρασαν με άριστα.

Ο ΑΠΟΕΛ, γεμάτος φιλοδοξίες και υψηλούς στόχους, ει-
σήλθε στην προκριματική φάση του Τσάμπιονς Λιγκ με την
ετικέτα της ‘δυνατής ομάδας’ και καλείται να δώσει εξετά-
σεις απέναντι σε αντίπαλο μικρότερης αγωνιστικής εμβέ-
λειας. Μπαίνει στη μέση και το θέμα γοήτρου για τους γα-
λαζοκίτρινους, οι οποίοι καλούνται να αποδείξουν ότι αυτή
η αξιολόγηση μόνο τυχαία δεν έγινε. Και αυτό θα επιτευχθεί
μονάχα αν ξεδιπλώσουν οι ποδοσφαιριστές τις αγωνιστικές
τους ικανότητες, παρά το γεγονός πως τέτοια εποχή τα
πόδια δεν είναι στον επιθυμητό βαθμό ‘λυμένα’ και η αφο-

μοίωση της αγωνιστικής φιλοσο-
φίας του νέου προπονητή δεν έχει
εμπεδωθεί στο μέγιστο βαθμό.

Τα εν λόγω δεδομένα, σε συνάρ-
τηση με τον ενθουσιασμό που
υπάρχει στο στρατόπεδο της πρω-
ταθλήτριας Ντουντελάνζ ομάδες
του Λουξεμβούργου, οφείλουν να
λειτουργήσουν ως καμπανάκι
αφύπνισης.

Όσον αφορά το παιχνίδι σή-
μερα, Τετάρτη, δεν υπολογίζονται
οι Ρουέδα και Εφραίμ. Ο πρώτος
θα είναι σε θέση να βοηθήσει στον
επόμενο γύρο του Τσάμπιονς
Λιγκ, εάν και εφόσον η ομάδα επι-
βεβαιώσει τα προγνωστικά. Ο
δεύτερος αισθάνεται πολύ καλύ-

τερα και στον επαναληπτικό αγώνα που θα διεξαχθεί στο
Λουξεμβούργο (19 Ιουλίου) θα βρίσκεται στις επιλογές του
Μάριο Μπέιν.
Ντουντελάνζ

Προπονητής της επικείμενης αντιπάλου του ΑΠΟΕΛ είναι
ο 36χρονος Γερμανός Ντίνο Τοπμέλερ. Η πρωταθλήτρια του
Λουξεμβούργου, υπενθυμίζουμε, έδωσε 46 Ευρωπαϊκά παι-
χνίδια σε προκριματικούς γύρους, καταγράφοντας 8 νίκες,
5 ισοπαλίες και 33 ήττες, πετυχαίνοντας 48 τέρματα, μα-
ζεύοντας αντιθέτως την μπάλα από τα δίκτυα της 111 φορές. 

Στις προηγούμενες, τέσσερις σεζόν αποκλείστηκε από τα
πρώτα της Ευρωπαϊκά παιχνίδια, κάτι που θέλει ο ΑΠΟΕΛ
ασφαλώς να γίνει για πέμπτη διαδοχική αγωνιστική περίοδο.
Απόλλων

Ο Απόλλων είναι το φαβορί στις διπλές αναμετρήσεις με
τη Ζάρια και το μόνο που μένει είναι να το αποδείξει στο γή-
πεδο. Η αντίπαλος των Κυπελλούχων από τη Μολδαβία δεν
είναι το φόβητρο, αντίθετα είναι στα μέτρα τους και με καλές
εμφανίσεις, συγκέντρωση και ουσία στο παιχνίδι του, μπορεί
να περάσει. Δεν αποκλείεται μάλιστα αύριο Πέμπτη, στο
‘ΑΕΚ Αρένα’ να γραφτεί και ο επίλογος της πρόκρισης. Αν
δηλαδή η ομάδα του Σωφρόνη Αυγουστή, καταφέρει να εξα-
σφαλίσει ένα σκορ πρόκρισης, όλα θα είναι πιο απλά και στο
Κισινάου, εκεί όπου θα διεξαχθεί ο επαναληπτικός σε μια
εβδομάδα.

Αν ο Απόλλων πετύχει μια καθαρή νίκη, όλα θα γίνουν και
πιο απλά. Όμως, όλα αυτά αγγίζουν μόνο την σφαίρα των
πιθανοτήτων. Γι’ αυτό και οι κυανόλευκοι παρουσιάζονται
έτοιμοι από κάθε άποψη.

Στο ποδόσφαιρο υπάρχουν παγίδες, υπάρχουν συγκυρίες
και άλλα απρόοπτα, που μπορούν να φέρουν τα πάνω-κάτω.
Οπόταν επιβάλλεται απόλυτη συγκέντρωση και αγωνιστική
πειθαρχία.

Ο Απόλλωνας είναι το φαβορί στα χαρτιά και μένει να το
αποδείξει στο γήπεδο. Ο Αυγουστής και οι ποδοσφαιριστές
έχουν στόχο να προχωρήσουν και να περάσουν στους ομί-
λους του Γιουρόπα Λιγκ. Το έχουν ξανακάνει δύο φορές στη

τελευταία πενταετία, γιατί όχι και τώρα που η ομάδα, είναι
πιο γεμάτη και πιο έμπειρη.

Η Ζάρια δεν είναι δα και κανένα μεγαθήριο, ωστόσο όλες
οι ομάδες στην Ευρώπη χρειάζονται προσοχή. Το ότι απέ-
κλεισε τη Σαράγεβο, μια ομάδα από την Βοσνία, δεν είναι
κάτι που… περνάει αδιάφορα.
ΑΕΚ

Τρίτη εβδομάδα προκριματικής φάσης του Γιουρόπα Λιγκ
και δεύτερος αντίπαλος για την ΑΕΚ. Στο χωρητικότητας
7.385 θεατών Τέρνερς Κρος, η Κορκ Σίτι θα την υποδεχτεί
αύριο Πέμπτη, στο πλαίσιο του 2ου προκριματικού γύρου της
διοργάνωσης. Έχοντας αποκλείσει τη Λίνκολν του Γιβραλ-
τάρ με συνολικό σκορ 6-1 (5-0, 1-1) η ομάδα της Λάρνακας
είναι έτοιμη για τις δύο αναμετρήσεις με υψηλότερο βαθμό
δυσκολίας. Σαφώς, θεωρείται το φαβορί βάσει των αποτε-
λεσμάτων των Κυπριακών και Ιρλανδικών εκπροσώπων στις
Ευρωπαϊκές διοργανώσεις των τελευταίων χρόνων. Ωστόσο,
υπάρχουν ενδείξεις ότι η προσεχής αντίπαλος μπορεί να
αποδειχτεί πολύ σκληρό καρύδι για τους κιτρινοπράσινους
της Λάρνακας.

Καταρχάς, ποτέ δεν είναι καλό για μια ομάδα που βρίσκε-
ται στην έναρξη της σεζόν, να τίθεται αντιμέτωπη με κάποια
που προέρχεται από εν εξελίξει πρωτάθλημα. Η Κορκ Σίτι
έχει δώσει μέχρι στιγμής 20 παιχνίδια πρωταθλήματος και
άλλα δύο απέναντι στη Λεβάντια Ταλίν για το Γιουρόπα
Λιγκ (2-0, 4-2).

Επίσης, δεν είναι ότι καλύτερο να συνηγορούν όλα πως η
αντίπαλος βρίσκεται σε δαιμονιώδη φόρμα. Η Κορκ Σίτι
είναι αήττητη λοιπόν στα 22 παιχνίδια που έδωσε, έχοντας
21 νίκες και μία ισοπαλία. Είναι γνωστό πως μεταφράζεται
αυτό, υψηλός δείκτης αυτοπεποίθησης στις τάξεις της ομά-
δας και κλίμα ευφορίας στους οπαδούς…

Συμπερασματικά, η επικείμενη αντίπαλος της ΑΕΚ είναι
φορμαρισμένη, διαθέτει καλή ψυχολογία, επικίνδυνους παί-
κτες και χαρακτηρίζεται από προπονητική σταθερότητα.
‘ΑΕΚ-ΑΡΕΝΑ’

Η αναβάθμισης της ‘ΑΕΚ-Αρένα’ σε κατηγορία 3 από την
ΟΥΕΦΑ αποτέλεσε μια εξαιρετική ευχάριστη είδηση για την
ομάδα αφού της δίνεται το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει την
έδρα της σε όλες τις προκριματικές φάσεις του Γιουρόπα
Λιγκ. Μόνο αν προκριθεί στους ομίλους θα αλλάζει έδρα. Η
ΟΥΕΦΑ ενημέρωση την ΑΕΚ ότι θα πρέπει να γίνουν κά-
ποιες βελτιώσεις και αναβαθμίσεις, όπως για παράδειγμα
στις θέσεις των δημοσιογράφων, να είναι ασφαλής ο χώρος
πρόσβασης των οπαδών, να υπάρχει χώρος για φιλοξενία και
κάποια άλλα.
ΑΕΛ

Όταν μια ομάδα καταφέρει να αποκλείσει την Ρέιντζερς
οπωσδήποτε δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο. Η πρό-
κριση-έκπληξη της Πρόγκρες μόνο ευχάριστα ήχησε σε
όλους στη Λεμεσιανή ομάδα, αφού κακά τα ψέματα, είναι
πολύ καλύτερο για τους κίτρινους, να ταξιδέψουν Λουξεμ-
βούργο παρά Σκωτία. Όχι πως η Ρέιντζερς στην παρούσα
φάση ήταν κάτι ιδιαίτερο, από αγωνιστικής άποψης, αλλά
λίγο το ιστορικό εκτόπισμα, λίγο η έδρα της δημιούργησαν
μία άλλη εικόνα. Πλέον η πρόκριση στον γ’ προκριματικό
γύρο είναι στο χέρι της, αρκεί να παρουσιαστεί σοβαρή τόσο
στο Λουξεμβούργο αύριο Πέμπτη, όσο και στον επαναλη-
πτικό της Λάρνακας. Η ΑΕΛ έχει πλέον πιο ανοικτό δρόμο
για να πάει μακριά στη διοργάνωση. Σίγουρα, εφόσον πε-
ράσει από την ομάδα του Λουξεμβούργου, θα βρει άλλα εμ-
πόδια στη συνέχεια, από ψηλά μέχρι και πανύψηλα, αλλά
μπορεί να έχει, πρακτικά φιλοδοξίες.

Αν η ΑΕΛ βγάλει καλό πρόσωπο όπως και με την Σεντ

Τζόζεφς (4-0, 6-0) και είναι συγκεντρωμένη
στο παιχνίδι της έχει τις ικανότητες να είναι
αυτή που θα περάσει στον τρίτο προκριμα-
τικό γύρο. Οι γαλαζοκίτρινοι έχουν μια καλή
ευκαιρία για να περάσουν και θέλουν να την
εκμεταλλευτούν, αφού σε διαφορετική περί-
πτωση η ομάδα θα έχει ένα μήνα απραξίας

μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος. Με την συμπλήρωση
του Α΄ προκριματικού γύρου η ΑΕΛ κατάφερε να ξεχωρίσει
σε κάποιες στατιστικές κατηγορίες του Γιουρόπα Λιγκ.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της ΟΥΕΦΑ η ΑΕΛ
σημείωσε μαζί με την Μίντιλαντ  τα περισσότερα γκολ (10)
με τη διαφορά ότι η ΑΕΛ δεν δέχθηκε γκολ, ενώ η Μίντι-
λαντ δέχθηκε δύο. Στις συνολικές επιθετικές προσπάθειες
προς την αντίπαλη εστία, από τις 100 ομάδες η ΑΕΛ είχε 37
και βρίσκεται στην 10η θέση μαζί με άλλες δύο ομάδες. Στις
προσπάθειες εντός στόχου η ΑΕΛ κατάφερε να έχει 19/37
στο στόχο και αυτό τη φέρνει στην 4η θέση της σχετικής λί-
στας.
ΠΡΟΓΚΡΕΣ

Κοντά στους 2.300 θα είναι οι οπαδοί της Προγκρές και
272 είναι τα εισιτήρια που θα έχει η ΑΕΛ. Μετά την πρό-
κριση επί της Ρέιντζερ, οι Λουξεμβούργιοι είναι ενθουσια-
σμένοι και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης δίνουν τεράστια προ-
βολή στον αυριανό αγώνα. Να περάσει έναν ακόμη γύρο θα
είναι μοναδική επιτυχία για την Προγκρές κυρίως από πλευ-
ράς γοήτρου…
Η Κύπρος από 24η στην 25η θέση της ΟΥΕΦΑ

Από την αρχή της φετινής Ευρωπαϊκής χρονιάς, οι διαφο-
ρές μεταξύ των χωρών που βρίσκονται στη μέση περίπου του
βαθμολογικού πίνακα της ΟΥΕΦΑ είναι πολύ μικρές και η
κατάταξη θα αλλάζει κάθε φορά που θα έχουμε αγώνες, ενώ
την ίδια ώρα θα έχουμε και μείωση των ομάδων που εκπρο-
σωπούν κάθε χώρα.

Η Κύπρος που ξεκίνησε τη σεζόν 2017-18 από την 26η

θέση, με τις δύο νίκες ΑΕΛ και ΑΕΚ στους πρώτους αγώνες
του 1ου προκριματικού γύρου, ανέβηκε στην 24η θέση και την
Παρασκευή έπεσε στην 25η θέση, μετά την ισοπαλία της
ΑΕΚ στο Φάρο της Πορτογαλίας.

Η χώρα που παρέμεινε αμετακίνητη σε αυτούς τους πρώ-
τους αγώνες, είναι το Ισραήλ το οποίο από την 20η θέση που
βρίσκεται, αύξησε τη διαφορά από τους υπόλοιπους. Αξίζει
ακόμα να σημειώσουμε ότι στο γκρουπ των χωρών που συ-
ναγωνίζονται την Κύπρο πέρασε το Καζακτσάν και υποχώ-
ρησε η Σκωτία, η οποία πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο.
Πως επηρεάζουν οι αλλαγές της ΟΥΕΦΑ

Το μέλλον δεν προμηνύεται πιο ευοίωνο, αφού πέραν των
οικονομικών προβλημάτων που ταλανίζουν τους Συλλόγους
μας, δεν είναι καθόλου ευνοϊκές, ούτε οι αλλαγές που θα
προκύψουν από την αγωνιστική περίοδο 2018-19. Οι αλλα-
γές στο Τσάμπιονς Λιγκ θα είναι σαρωτικές, αφού 26 από τις
32 ομάδες των ομίλων  θα εξασφαλίζουν απευθείας την πρό-
κριση τους με το τέλος της προηγούμενης σεζόν. Αυτό ση-
μαίνει πως μειώνονται τα εισιτήρια μέσω προκριματικών
κατά τέσσερα (από δέκα σε έξι).

Ακόμα πιο δύσκολα θα γίνουν τα πράγματα για τις ομάδες
μας στο Γιουρόπα Λιγκ, αφού θα ανεβεί κατακόρυφα ο βαθ-
μός δυσκολίας των κληρώσεων. Με τα υφιστάμενα βαθμο-
λογικά δεδομένα, από τη νέα σεζόν μόνο το ΑΠΟΕΛ και ο
Απόλλωνας θα είναι ισχυροί στον 3ο προκριματικό γύρο της
διοργάνωσης, ενώ οι υπόλοιπες ομάδες μας θα ανήκουν στο
γκρουπ των αδυνάτων. Για την ΑΕΛ και ΑΕΚ, λοιπόν, είναι
η τελευταία ευκαιρία να μαζέψουν κάποιους βαθμούς και να
ανατρέψουν το σκηνικό, με την ελπίδα ότι μπορούν να βρε-
θούν και αυτές στους ισχυρούς του 3ου προκριματικού γύρου.

Όσον αφορά την Ομόνοια και Ανόρθωση, από τη στιγμή
που δεν συμμετέχουν φέτος στα Κύπελλα Ευρώπης είναι δε-
δομένο ότι θα είναι στους αδύνατους του 3ου προκριματικού,
σε περίπτωση φυσικά που εξασφαλίσουν το ευρωπαϊκό εισι-
τήριο. n

Στην ‘μάχη’ ρίχνονται ΑΠΟΕΛ και Απόλλωνας. 
ΑΕΛ και ΑΕΚ με φιλοδοξίες για τον 3ο προκριματικό γύρο!
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Tι είπαν... Tι έγραψαν
Οι δύο ηγέτες και όλα τα μέρη που εμπλέ-
κονται στο Κυπριακό θα πρέπει να προβλη-
ματιστούν βαθιά για το απογοητευτικό απο-
τέλεσμα στο Κραν Μοντάνα.
Αντόνιο Γκουτιέρες
Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ.

Το αποτέλεσμα δεν είναι σε καμία απολύτως
περίπτωση μια θετική εξέλιξη, αλλά δεν
είναι και το τέλος του δρόμου.
Νίκος Αναστασιάδης,
Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Δεν ήταν δυνατό να γίνουν αποδεκτά πα-
ρεμβατικά δικαιώματα της Τουρκίας.  Το
όνειρο και σχέδιο λύσης παραμένει ζωντανό.
Νίκος Κοτζιάς,
ΥΠΕΞ της Ελλάδας.

Η λύση του Κυπριακού δεν μπορεί πλέον να
βρεθεί μέσα στις παραμέτρους των Ηνωμέ-
νων Εθνών. 
Μεβλούτ Τσαβούσογλου,
ΥΠΕΞ της Τουρκίας.

Η νίκη στη Μοσούλη» δείχνει ότι «οι ημέρες
του ISIS στο Ιράκ και τη Συρία είναι μετρη-
μένες.
Ντόναλντ Τραμπ,
Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Η Γαλλία τιμά τις δυνάμεις που επέτρεψαν

την απελευθέρωση της Μοσούλης.

Εμανουέλ Μακρόν,

Πρόεδρος  της Γαλλίας.

Ελπίζω η υπόλοιπη Ευρώπη να ευημερήσει
τόσο, ώστε οι Βρετανοί να συνειδητοποι-
ήσουν κάποια στιγμή ότι έκαναν λάθος.
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε,
Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας.

Όσο λιγότερο μιλάμε για την Ελλάδα στο
Eurogroup, τόσο καλύτερο σήμα για το μέλ-
λον.
Πιέρ Μοσκοβισί,
Επίτροπος Ευρωπαϊκής Ένωσης.

μοιράζει εκατομμύρια
βοηθά τον τόπο μας

Tο Kρατικό Λαχείο

Επανακρατικοποίηση δημόσιων υπηρεσιών 
για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών

Την ορθότητα της
θέσης του Ευρωπαϊ-
κού Συνδικαλιστικού

Κινήματος ότι η ιδιωτικοποί-
ηση βασικών δημοσίων υπη-
ρεσιών εξυπηρέτησης του
πολίτη επιβεβαίωσε και η
έρευνα που διενεργήθηκε
από το Διεθνές Ινστιτούτο
ΤΝΙ (Transnational Insti-
tute) με τη στήριξη της Ομο-
σπονδίας Ευρωπαϊκών Δη-
μοσιοϋπαλληλικών Συνδι-
καλιστικών Οργανώσεων
ΕΡSU. Σύμφωνα με τα ευρή-
ματα της έρευνας, τα οποία
δημοσιοποιήθηκαν την πε-
ρασμένη βδομάδα, περισσό-
τερες από 835 υπηρεσίες του
δημόσιου τομέα που είχαν αποκρατικοποιηθεί στον Ευρω-
παϊκό και το διεθνή χώρο έχουν επανέλθει κάτω από τη δι-
οίκηση του δημόσιου τομέα, λόγω μη ικανοποιητικής λει-
τουργίας τους κατά την περίοδο της αποκρατικοποίησης
τους. 

Προκύπτει από τα ευρήματα της έρευνας ότι η επανά-
κτηση βασικών δημόσιων υπηρεσιών από το δημόσιο, όπως
οι υπηρεσίες υγείας, ενέργειας, υδατοπρομήθειας,  είναι ζω-
τικής σημασίας εάν στόχος είναι η διασφάλιση τους μέλλον-
τος των υπηρεσιών και η λειτουργία τους για εξυπηρέτηση
των πολιτών στη βάση δημοκρατικών διαδικασιών. 

Η έρευνα του UNI αναφέρει ότι η αποκρατικοποίηση δη-
μόσιων υπηρεσιών έγινε με τη δικαιολογία ότι ο ιδιωτικός
τομέας μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες αυτές με περισ-
σότερη επάρκεια και ψηλότερη ποιότητα. Όμως από την
έρευνα αποκαλύφθηκε ότι η θέση αυτή δεν ανταποκρίνεται
στην πραγματικότητα ενώ με την επανάκτηση τους από το
δημόσιο διασφαλίζεται και ενισχύεται και η συμμετοχική
διαδικασία διότι η επαναφορά των υπηρεσιών στο δημόσιο
διενεργείται σε πλήρη συναίνεση με τις θέσεις και τις προσ-
δοκίες των εργαζομένων και γενικότερα των πολιτών, οι
οποίοι με την επαναφορά στο δημόσιο επανακτούν την
άμεση εμπλοκή στη διαδικασία της προσφοράς των υπηρε-
σιών. Στα πλαίσια του δημόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών
οι εργαζόμενοι και γενικότερα οι πολίτες εμπλέκονται στις
ιδιαιτερότητες της λειτουργίας τους με ιδιαίτερη έμφαση
στην τοπική εξυπηρέτηση που προσφέρουν, αντίθετα με τους
οικονομικούς στόχους και τις άλλες προτεραιότητες που κα-
θορίζουν τη λειτουργία των υπηρεσιών όταν αυτές με την
αποκρατικοποίηση τους προσφέρονται από πολυεθνικές ή

άλλες μεγαλοεταιρείες του ιδιωτικού τομέα. 
Ειδικότερα για τις υπηρεσίες δήμων που είχαν αποκρατι-

κοποιηθεί και επανήλθαν στη διοίκηση των δήμων η έρευνα
του UNI αποκάλυψε ότι η επανάκτηση τους πραγματοποι-
είται  σε δήμους τόσο μικρών όσο και μεγάλων πόλεων με

την εμπλοκή, μικρή ή μεγάλη, πολιτών και ερ-
γαζομένων. Και το γενικό πόρισμα είναι ότι με
την επανάκτηση τους προσφέρονται στους
πολίτες υπηρεσίες με βάση την επάρκεια, και
τις , δημοκρατικές διαδικασίες και σε ανεκτό
κόστος. Και συνεχώς περισσότερες πόλεις και
περισσότεροι δημότες κλείνουν το κεφάλαιο
των αποκρατικοποιήσεων και μεταφέρουν τις
ουσιώδεις υπηρεσίες στον έλεγχο των ίδιων
των πολιτών. Η έρευνα κατέδειξε ότι από το
2000 έχουν επανακτηθεί από δήμους και κοι-
νότητες περισσότερες από 835 δημόσιες υπη-
ρεσίες σε περισσότερους από 1600 δήμους σε
45 χώρες. 

Με τη δημοσιοποίηση των ευρημάτων της
έρευνας η ΕPSU και η Διεθνής Δημόσιων Υπη-
ρεσιών PSI δεσμεύονται να εργασθούν για
επανάκτηση των δημόσιων υπηρεσιών που
αποκρατικοποιήθηκαν σε ολόκληρη την Ευ-
ρώπη. Η έρευνα δικαιώνει απόλυτα το Ευρω-
παϊκό και Διεθνές Δημοσιοϋπαλληλικό Συν-
δικαλιστικό Κίνημα που αγωνίζεται και απαι-
τεί διασφάλιση δημόσιων υπηρεσιών

ποιότητας και εξυπηρέτησης των πολιτών και όχι των ιδιω-
τικών συμφερόντων που είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής η οποία συνεχίζει να διαπραγματεύεται και να
υπογράφει διεθνείς εμπορικές συμφωνίες που εκχωρούν δη-
μόσιες υπηρεσίες σε ξένα ιδιωτικά συμφέροντα και παρα-
βιάζουν συμφέροντα των δημοσίων υπαλλήλων, όπως η συμ-
φωνία με τον Καναδά και η τελευταία με την Ιαπωνία, ενώ
συνεχίζονται και διαπραγματεύσεις και με άλλες χώρες. n

Στην Αθήνα είναι συχνές οι κινητοποιήσεις συνδικαλιστών κυρίως κατά των μέ-
τρων που επιβάλλονται σε μισθούς, συντάξεις και φορολογικά με αθροιστικό
αποτέλεσμα τη μείωση των απολαβών των εργαζομένων και γενικότερα ολό-
κληρου του λαού κατά 40%.




