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ΣEK: Πρωτοπόρος στους εργατικούς, κοινωνικούς κι εθνικούς αγώνες

Μειώθηκε η ανεργία μετά από 70 μήνες

Τον περασμένο Ιούνιο

ο ανεργιακός δείκτης

παρουσίασε καθοδική

πορεία για πρώτη φορά

από το 2008.       

Σελ. 5

Η αυτοθυσία των ΕΛΔΥΚάριων
το 1974 έσωσε τη Λευκωσία

Ηεπική μάχη του αεροδρομίου με την αυτοθυσία

και τον ηρωϊσμό των αξιωματικών και οπλι-

τών της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου έμελλε να

παίξει καθοριστικό ρόλο στην έκβαση της Τουρκι-

κής προέλασης τον φρικτό Αύγουστο του 1974.

Σελ. 7

Ξεγνοιασιά και θαλπωρή
στην κατασκήνωση της ΣΕΚ

Μοναδικές στιγμές ανεμελιάς αλλά και δημι-

ουργικότητας βιώνουν τα παιδιά  στην  κατα-

σκήνωση της ΣΕΚ στα Καννάβια. Μακριά από τον

καύσωνα των πόλεων  σε ένα καταπράσινο τοπίο

οι κατασκηνωτές απολαμβάνουν τη δροσιά του

βουνού  ενώ μέσα από ένα δομημένο πρόγραμμα

αναδεικνύουν το ταλέντο τους και ενισχύουν την

αυτοπεποίθηση τους.                           Σελ. 8-9

ΚΛΙΜΑΚΩΤΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Ηκυπριακή οικονομία για να βγει από τα αδιέξοδα

χρειάζεται ανάπτυξη. Για να υπάρξει ανάπτυξη

χρειάζονται λεφτά και χρηματοδότηση επιχειρηματι-

κών και άλλων δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών. 

Προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί να συμβάλει ιδιαί-

τερα ο Συνεργατισμός, ο οποίος στις δύσκολες και

δίσεκτες εποχές που διανύουμε καλείται να επανεύ-

ρει το ρόλο, την ταυτότητα και την αποστολή του,

όπως έκαμε και στο παρελθόν όταν με τη δράση του

συνέβαλε στην ανόρθωση της οικονομίας. 

Ενώ φαίνεται πως, υπάρχουν λεφτά προς δανειοδό-

τηση σε αρκετά Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα, η

πολιτική χορηγήσεων που καθόρισε η Κεντρική Τρά-

πεζα, είναι γραφειοκρατική, δαιδαλώδης και ουσια-

στικά αντί να ενθαρρύνει, αποθαρρύνει τη δανειοδό-

τηση. 

Η ΣΕΚ υποστηρίζει πως, θα πρέπει να απλοποιηθούν

οι διαδικασίες, ώστε ο συνεργατισμός να μπορέσει

να δανειοδοτήσει τον απλό πολίτη για θέματα στέ-

γασης, παιδείας, υγείας.  Να δανειοδοτήσει τον

αγροτικό κόσμο και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

ώστε να αρχίσει να αιμοδοτείται η πραγματική οικο-

νομία. Παράλληλα μπορούν να χρηματοδοτηθούν και

να δανειοδοτηθούν και άλλου είδους αναπτύξεις σε

τρόπο που θα δημιουργούνται και θέσεις απασχόλη-

σης ώστε να συγκρατηθεί και η ανεργία που έφθασε

σε εφιαλτικά επίπεδα. 

Είμαστε υπέρ του ελέγχου και της αυστηρότητας

πλην όμως δεν πρέπει να χάνουμε το μέτρο, αφού

πάντα η αλήθεια βρίσκεται στο μέσο, για αυτό

καλούμε την Κεντρική Τράπεζα να επανεξετάσει το

πλαίσιο πολιτικής που καθόρισε για τις νέες δανειο-

δοτήσεις.

• Χρειάζεται απλοποίηση το πλαίσιο
πολιτικής για τις νέες δανειοδοτήσεις

Βοηθήστε το Συνεργατισμό να βοηθήσει

ΗΣΕΚ καλεί την πολιτεία να εκπονήσει δίκαιο και

ισορροπημένο σχέδιο φορολόγησης των ακινή-

των. Αυτό θα επιτευχθεί με κλιμακωτή φορολόγηση το

ύψος της οποίας θα πρέπει να καθορισθεί μέσω κοι-

νωνικού διαλόγου. 

Ο γ.γ. της ΣΕΚ Νίκος Μωϋσέως εξέφρασε την ευαρέ-

σκεια του γιατί η Βουλή άναψε κόκκινο στην κυβερνη-

τική πρόταση η οποία ευνοούσε τους μεγαλοϊδιοκτή-

τες γης. «Σε καμμιά περίπτωση δεν θα δεχθούμε το

βάρος της φορολόγησης των ακινήτων να πέσει

στους ώμους των μικρομεσαίων» σημείωσε.

Επικροτούμε τη στάση της Βουλής σύμφωνα με την

οποία θα καταβληθούν για το 2014 φόροι σε τιμές

1980, όπως και πέρυσι. Καλούμε την κυβέρνηση και

τη Βουλή να χειρισθούν από δω και μπρος το όλο

θέμα με τη δέουσα σοβαρότητα, κατά τρόπο που να

απονέμεται πραγματική φορολογική δικαιοσύνη,

κατέληξε ο γ.γ. της ΣΕΚ.                            (Σελ. 3)

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Αξία ...............................................................................Φ.Σ.*

Έως 12,5 χιλιάδες ..............................................0

12,5-40 χιλιάδες ............................................6 ‰

40-120 χιλιάδες .............................................8 ‰

120-170 χιλιάδες ...........................................9 ‰

170-300 χιλιάδες .........................................11 ‰

300-500 χιλιάδες .........................................13 ‰

500-800 χιλιάδες .........................................15 ‰

800 χιλιάδες-3 εκ. .......................................17 ‰

3 εκατομμύρια και άνω ...............................19 ‰

* Φ.Σ.: Φορολογικός Συντελεστής.

** Ο φόρος θα επιβληθεί με βάση τις τιμές του

1980 και όχι του 2013.

Εφαρμόζεται πάραυτα ο θεσμός του ΕΕΕ

ΗΣΕΚ θα στηρίξει εμπράκτως

την προσπάθεια για γρήγορη

και αποτελεσματική εφαρμογή της

νομοθεσίας για το Ελάχιστο Εγγυη-

μένο Εισόδημα που ψηφίσθηκε στις

10 Ιουλίου 2014 από τη Βουλή.

Ο θεσμός του ΕΕΕ είναι καινοτόμος

και διέπετε από αίσθημα κοινωνι-

κής δικαιοσύνης. Έχει Ευρωπαϊκή

χροιά και είναι χρέος όλων μας να

εργασθούμε για την ευτυχή κατά-

ληξη του προς όφελος των

δυσπραγούντων συμπολιτών μας

και της κοινωνικής συνοχής ευρύ-

τερα.

Ο γ.γ. της ΣΕΚ Νίκος Μωϋσέως

εξέφρασε την ευαρέσκεια του γιατί

ένας διαχρονικός στόχος στη ΣΕΚ

για αξιοπρεπή διαβίωση όλων

ανεξαιρέτως των πολιτών γίνεται

πραγματικότητα, ιδιαίτερα σε

τούτη τη δύσκολη περίοδο της

οικονομικής κρίσης.

Η ΣΕΚ, πρόσθεσε, θα βρίσκεται σε

συνεχή εγρήγορση για

να παρακολουθεί τη

λειτουργία του θεσμού

ώστε να ανταποκριθεί

στις μεγάλες προσδο-

κίες όλων μας. Μόνιμη

έγνοια μας είναι να

τεθούν και λειτουργή-

σουν  απρόσκοπτα οι

ασφαλιστικές δικλεί-

δες για μεγιστοποίηση

της ωφέλειας του

νέου θεσμού. Προς την κατεύθυνση

αυτή, η δημιουργία του Μητρώου

των δικαιούχων αποτελεί θεμελιώ-

δη αρχή ώστε να αποφεύγεται

κατάχρηση πόρων, υπογράμμισε.

Τα έντυπα αιτήσεων θα βρίσκονται

στα ταχυδρομικά γραφεία στο

τέλος της τρέχουσας εβδομάδας.

Σελ. 3
4 Αρχίζει αμέσως η υποβολή

αιτήσεων για το Ελάχιστο

Εγγυημένο Εισόδημα

• Να μην πέσει στους ώμους των μικρομεσαίων η φορολόγηση της ακίνητης ιδιοκτησίας
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40χρονη διαπλεκόμενη πορεία

Ηιστορική διαδρομή της Κύπρου μετά την τραγω-

δία του 1974 σημαδεύτηκε με σημαντικές επιτεύ-

ξεις  αλλά και μεγάλες ήττες, απότοκες των διαθέσε-

ων και του βαθμού αξιωσύνης των εκάστοτε κυβερ-

νώντων. Στην πρώτη μεταμακαριακή δεκατία,1978-

88, σημειώθηκε το λεγόμενο οικονομικό θαύμα που

πιστώνεται στην διακυβέρνση Σπύρου Κυπριανού η

οποία, ωστόσο, ανήγαγε την αναξιοκρατία και τo

ρουσφέτι σε επιστήμη, θεμελιώνοντας την απαρχή

πολλών δεινών για τον τόπο. Το 1988, περάσαμε από

την εποχή της ΔΗΚΟκρατικής αναξιοκρατίας στην

πενταετία της ήπιας ευνοιοκρατίας του Γιώργου

Βασιλείου με θετική συνεισφορά στην καθίζηση του

κομματικού φανατισμού και της μερικής εμπέδωσης

κανόνων αξιοκρατίας. Όμως η εμμονή του στο δόγμα

για μετατροπή της Κύπρου σε «Σιγκαπούρη της

Μεσογείου» έθεσε τις

βάσεις για να πλημ-

μυρίσει η Κύπρος με

ξένους εργάτες συσ-

σωρεύοντας πλήθος

πρωτόγνωρων κοι-

νωνικών προβλημάτων στο ημικατεχόμενο νησί.

Η δεκαετής διακυβέρνηση Γλαύκου Κληρίδη 1993 -

2003, σημαδεύτηκε με τον εθνικό άθλο της ένταξης

της Κύπρου στην Ευρωπαική  Ένωση και τα απορρέ-

οντα τεράστια μακρόπνοα οφέλη στον  κοινωνικό,

οικονομικό, πολιτικό και γεωστρατηγικό τομέα.

Ωστόσο, η καλή φήμη της δεκαετίας Κληρίδη επλήγη

από το μέγα έγκλημα του Χρηματιστηρίου που απο-

θράσυνε τα γεράκια της κερδοσκοπίας αναζωπυρώ-

νοντας το φαινόμενο της διαπλοκής που διαχρονικά

καταδυνάστευε την  Κυπριακή κοινωνία.

Επί διακυβέρνησης Τάσσου Παπαδόπουλου 2003-

08, επιτεύχθηκε ο εθνικός στρατηγικός στόχος για

ένταξη της Κύπρου στην ζώνη του ευρώ ενώ εδραιώ-

θηκε η αταλάντευτη πορεία προς την Ευρώπη. Μελα-

νό στίγμα, η αιματοβαμμένη συντριβή της ιδιωτικής

αεροπορικής εταιρείας ΗΛΙΟΣ, γεγονός που επαλή-

θευσε το αήττητο της διαπλεκόμενης σχέσης οικονο-

μίας και πολιτικής.

Η  διακυβέρνηση ΑΚΕΛ-ΧΡΙΣΤΟΦΙΑ που ξεκίνησε τον

Μάρτιο του 2008 γράφτηκε με τα πιο μελανά γράμ-

ματα στην μαύρη βίβλο της  Κυπριακής ιστορίας. Η

διαπλοκή μεγαλούργησε, η πολιτική αχαπαροσύνη

κυριάρχησε και η κομματοκρατία με αιχμή το δόγμα

«το κόμμα τζαι τα μάθκια σας» αποθεώθηκε κι έσυρε

τον τόπο στην οικονομική κατάρρευση πιστωποιώ-

ντας ότι η Κύπρος είναι ένα απέραντο «Μαρί» έτοιμο

να εκραγεί.

Η μέχρι τώρα διακυβέρνηση Αναστασιάδη πιστώνε-

ται με την τιτάνεια προσπάθεια γιά οικονομική ανα-

συγκρότηση, αλλά χρεώνεται με την αδυναμία τιμω-

ρίας των ενόχων της τραπεζοοικονομικής τραγω-

δίας.

Γενική διαπίστωση είναι ότι η διαπλοκή παραμένει

αήττητη, ανεξάρτητα με το ποιος κυβερνά. Και αυτό

πρέπει να προβληματίσει βαθύτατα το λαό που ευλό-

γως ανησυχεί έντονα για το «Μαρί» της επόμενης

μέρας.

Του Ξενή Ξενοφώντος
Αρχισυντάκτης

«Εργατικής Φωνής»

xenis.xenofontos@sek.org.cy

ΚΑΥΤΑ &@ ΠΙΠΕΡΑΤΑ
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• Η διαπλοκή στην

Κύπρο παραμένει

αήττητη

Τα ζήσαμε κι αυτά στη δύσμοιρη Κυπριακή «Μπανανία»: 

- Τοκογλύφοι χορηγούσαν δάνεια με τόκο 360%.

- Βενζινοπώλης που πωλούσε βενζίνη σε τιμή χαμηλότερη από

άλλους συναδέλφους του δέχθηκε σοβαρές απειλές για τη ζωή του.

Έτσι αναγκάσθηκε να ανεβάσει τη τιμή της για να μην κινδυνεύσει η

σωματική του ακεραιότητα.

- Απλήρωτος Κοινοτικός ποδοσφαιριστής Κυπριακής ομάδας Α’

κατηγορίας όταν επέστρεψε «αμπάκκιρος» στην πατρίδα του, κατήγ-

γειλε ότι μπράβοι του προέδρου τον απείλησαν διαμηνύοντας του ότι

αν επιμένει να διεκδικεί τα δεδουλευμένα του θα του τοποθετήσουν

ναρκωτικά στο αυτοκίνητο του και θα το βάλουν σε μεγάλους μπελά-

δες.

- Ομάδες που δεν έχουν ούτε σεντ για να πληρώσουν τις οφειλές τους

στο ΤΚΑ και στους ποδοσφαιριστές εξακολουθούν να κάνουν μετα-

γραφές ξένων παιχτών με το τσουβάλι.

Κανείς δεν συγκινείται! Που είναι ο εισαγγελέας; Που είναι οι θεσμοί;

Ανησυχεί κανείς;

Τρία χρόνια μετά την τραγωδία

του Μαρί, ως πολιτεία και ως

κοινωνία δεν φαίνεται να πήραμε

τα αναγκαία διδάγματα.

Η πολιτεία δεν κατάφερε ή δεν

θέλησε να τιμωρήσει τους ενόχους

και τους συνενόχους. Η κοινωνία

δεν μπόρεσε να αφυπνισθεί και να

αντιδράσει ζητώντας την κεφαλή

των υπευθύνων ή καλύτερα των

ανευθύνων, επί πίνακι. Το πόρι-

σμα Πολυβίου ρίχθηκε στον σκου-

πιδοτενεκέ της ιστορίας. Οι οικο-

νομικοί κερδοσκόποι και οι πολι-

τικοί καιροσκόποι αποθρασύνθη-

καν από την ατιμωρησία κι ένα

χρόνο αργότερα ολοκλήρωσαν το

έγκλημα με τη χρεοκοπία του κρά-

τους, την κατάρρευση των τραπε-

ζών και τη φτωχοποίηση του

λαού. Ουδείς αντιδρά. Η κοινωνία

μπήκε μονίμως σε χειμερία νάρκη.

Το μόνο που κάνουμε κάθε χρόνο

στις 11 Ιουλίου είναι το τυπικό:

Τελούμεν 13 μνημόσυνα και μια

κηδεία. Της λαϊκής αφύπνισης.

Και τα χειρότερα έπονται. Ανησυ-

χεί κανείς;

«Ο πλούτος των εθνών είναι η

ποιότητα των θεσμών του» είπε

ο Adams Smith εδώ και 238 χρόνια.

Στην Κύπρο του 21ου αιώνα,

αυτός ο πλούτος στην πράξη είναι

ανύπαρκτος καθώς οι θεσμοί

έχουν ξεφτυλιστεί σε όλες τους τις

πτυχές.

Η οικονομική κατάρρευση της

Κύπρου και η κρατική χρεοκοπία

που έσυραν το λαό στην εξαθλίω-

ση, είναι αποτέλεσμα της αναπο-

τελεσμαμτικής λειτουργίας των

θεσμών, σκόπιμης ή μη. Το πρό-

βλημα είναι οξύτατο κι αν η

παρούσα διακυβέρνηση δεν το

αντιμετωπίσει αποτελεσματικά,

το τίμημα που θα πληρώνουμε για

τα πολλά επόμενα χρόνια ως κοι-

νωνία και ως χώρα θα είναι τερά-

στιο.

Ήδη, σήμερα πληρώνουμε πανά-

κριβα την ανευθυνότητα, την αχα-

παροσύνη και τη θεσμική ανυπαρ-

ξία της πενταετούς διακυβέρνη-

σης ΑΚΕΛ - Χριστόφια. Προσδο-

κούμεν ότι ο πρόεδρος Αναστα-

σιάδης θα τηρήσει τις δεσμεύσεις

του προχωρώντας στη δημιουργία

ενός κράτους που θα σέβεται τον

πολίτη στη βάση των Ευρωπαϊκών

θεσμών. Διαφορετικά είναι αυτο-

κοροϊδία να θεωρούμε τους εαυ-

τούς μας Ευρωπαίους πολίτες.
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Τα ζήσαμε κι αυτά! Ανησυχεί κανείς;

Η κηδεία της λαϊκής αφύπνισης

Η ποιότητα των θεσμών

Το ΕΕΕ και το ΑΚΕΛ

Αυτός ο τόπος δεν θα δει ποτέ

χαϊρι. Γιατί το λέω αυτό;

Διότι έμεινα αποσβολωμένος

ακούοντας τους ΑΚΕΛοκαθοδη-

γούμενους συνταξιούχους της

ΕΚΥΣΥ να διαδηλώνουν έξω από

τη Βουλή εναντίον του Ελάχιστου

Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ).

Είναι από τις λίγες φορές που

αυτή η πολιτεία προωθεί ένα

σοβαρό θεσμό (όχι γιατί το επι-

δίωξε αλλά γιατί το επέβαλαν οι

Τροϊκανοί δανειστές μας) και

αντί να την επαινέσουμε, επιχει-

ρούμεν χάριν ιδιοτελών συμφε-

ρόντων και κομματικών σκοπι-

μοτήτων να την κατακρίνουνμε

γιατί ενεργεί... ορθά. Δεν είμαι

βέβαιος κατά πόσο θα μπορέσει

αυτή η πολιτεία (της οποίας

τώρα ηγείται ο Ν. Αναστασιά-

δης) να εφαρμόσει σωστά το

θεσμό του ΕΕΕ. Για ένα πράγμα

είμαι βέβαιος: Αν ο θεσμός του

ΕΕΕ υιοθετείτο επί διακυβέρνη-

σης ΑΚΕΛ - Χριστόφια, τα πλα-

τειά στρώματα του κόμματος

του εργαζόμενου λαού θα πανη-

γύριζαν για το μεγάλο κοινωνικό

επίτευγμα που όμοιο του δεν

υπήρξε από ιδρύσεως της

Κυπριακής Δημοκρατίας.

Μήπως ανησυχεί κανείς για το

αύριο;
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Ύστερα από την έντονη αντίδραση των

περισσοτέρων κομμάτων, της ΣΕΚ και

πολλών οργανωμένων συνόλων, η Κυβέρνη-

ση απέσυρε το νομοσχέδιο για φορολόγηση

των ακινήτων στη βάση επικαιροποιημένων

τιμών του 2013. Την υστάτη, τα κόμματα

ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και ΕΥΡΩΚΟ υπέβαλαν πρόταση

νόμου για φορολόγηση με τιμές του 1980 η

οποία εγκρίθηκε με 53 ψήφους υπέρ απ’ όλα

τα κόμματα και μίαν εναντίον από τους

Οικολόγους.

Επί της ουσίας, ισχύουν οι φορολογίες της

περσινής χρονιάς. Ταυτόχρονα δίδεται η

δυνατότητα στις φορολογικές αρχές να

φορολογήσουν τις περιουσίες που εντοπί-

σθηκαν εντός 2013 που ανέρχονται σε

300.000 ιδιοκτησίες και οι οποίες θα φορο-

λογηθούν επίσης με τιμές του 1980.

Στην εγκριθείσα νομοθεσία περιλαμβάνο-

νται και τα εξής:

• Ο φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας θα κατα-

βάλλεται απευθείας από τον δικαιούχο ανε-

ξάρτητα αν έχει εγγραφεί στο όνομά του,

εφόσον απέκτησε κατοχή της και εκμεταλ-

λεύεται την περιουσία. Υπάρχει ειδική πρό-

νοια που ξεκαθαρίζει ότι αν κάποιος είναι

χρήστης και εκμεταλλεύεται την περιουσία

αλλά δεν είναι εξ υπαιτιότητας του που δεν

κατέχει τίτλο, τότε δεν εφαρμόζεται αυτή η

πρόνοια.

• Μετακινείται η ημερομηνία καταβολής του

φόρου αντί τον Οκτώβριο, στο τέλος Νοεμ-

βρίου για να δοθεί περισσότερος χρόνος

στον φορολογούμενο να τακτοποιήσει την

υποχρέωση του.

• Έκτπωση 15% αν η πληρωμή γίνει μέχρι το

τέλος Οκτωβρίου. Όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων

δεν καταβάλλουν τον φόρο ακίνητης στον

χρόνο που προβλέπεται, θα πληρώσουν

επιπλέον 10% της φορολογίας τους μετά την

30η Νοεμβρίου 2014.

• Δεν θα πληρώνουν φόρο ακινήτων οι

κάτοχοι περιουσίας μέχρι €12.500 σε τιμές

του 1980. 

Είναι κοινή εκτίμηση των κομμάτων ότι η

νέα νομοθεσία βγάζει προσωρινός από τα

αδιέξοδα μέχρι να υπάρξει κατάληξη στο

θέμα των επικαιροποιημένων τιμών.

Σύμφωνα με την εγκριθείσα νομοθεσία το

κτηματολόγιο υποχρεούται να αποστείλει

γραπτή ειδοποίηση σε όλους τους ιδιοκτή-

τες έτσι ώστε να τους κοινοποιηθεί η εκτί-

μηση της ακίνητης τους περιουσίας.

ΔΥΣΑΡΕΣΚΕΙΑ

Δυσαρεστημένοι με την απόφαση της Βου-

λής είναι οι Επιχειρηματίες Ανάπτυξης Γης

και ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων.

Από την πλευρά του ο Συνασπισμός Μικρών

Επιχειρήσεων και Αυτοεργοδοτουμένων

ήγειρε θέμα αντισυνταγματικότητας της

νομοθεσίας καλώντας τα μέλη του να υπο-

βάλουν μαζικές ενστάσεις μέσω της δικα-

στικής οδού.

Ηολομέλεια της Βουλής ψήφισε κατά

πλειοψηφία την περασμένη Πέμπτη το

νομοσχέδιο για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισό-

δημα (ΕΕΕ).

Υπέρ ψήφισαν 34 βουλευτές των κομμάτων

ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ, Οικολόγοι ενώ οι 20

παρόντες του ΑΚΕΛ και της «Συμμαχίας

Πολιτών» ψήφισαν αποχή.

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών

Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλιανίδου εξέφρασε

την ευαρέσκεια της για τη ψήφιση του νομο-

σχεδίου τονίζοντας ετοιμότητα για άμεση

εφαρμογή του νέου θεσμού που φιλοδοξεί

να εξασφαλίσει αξιοπρεπή διαβίωση σε

όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες που έχουν

ως μόνιμο τόπο διαμονής

τους την Κύπρο την

τελευταία πενταετία.

Η ΑΚΕΛική αξιωματική

αντιπολίτευση δια του

Βουλευτή Ανδρέα

Φακοντή κατηγόρη-

σε την κυβέρνηση ότι «χρησιμοποιεί ως

όχημα και περιτύλιγμα το ΕΕΕ για να περά-

σει πολιτικές λιτότητας».

Οι βασικές πρόνοιες του ΕΕΕ

Το ύψος του ΕΕΕ έχει καθοριστεί στα 480

ευρώ, ενώ το τελικό ποσό που θα δίδεται σε

οικογένειες θα διαμορφώνεται ανάλογα με

τη σύνθεση και το μέγεθος του νοικοκυριού.

Για κάθε επιπλέον μέλος της οικογένειας

άνω των 14 ετών, περιλαμβανομένου του

συζύγου, θα υπολογίζεται επιπλέον 50%

(240 ευρώ) του βασικού ποσού και για κάθε

επιπλέον μέλος ηλικίας 14 ετών και κάτω

θα υπολογίζεται επιπλέον το 30% (144

ευρώ) του βασικού ποσού. Όσον αφορά τα

εξαρτώμενα τέκνα, ορίζονται τα άγαμα

παιδιά ηλικίας μέχρι των 28 ετών.

Όσον αφορά τις άλλες ανάγκες των δικαι-

ούχων, λαμβάνεται πρόνοια για σκοπούς

στέγασης η επιχορήγηση του ενοικίου ή και

η καταβολή τόκων για στεγαστικό δάνειο. Η

πληρωμή των ποσών θα γίνεται κατευθείαν

στον ιδιοκτήτη ή στην τράπεζα, για ευνόη-

τους λόγους. Επίσης, το Υπουργείο Εργα-

σίας θα καταβάλλει δημοτικά τέλη ακίνητης

περιουσίας για την κύρια κατοικία, τέλη

αποχέτευσης και το τέλος αποκομιδής σκυ-

βάλων. Όλα τα τέλη θα καταβάλλονται

απευθείας στις δημοτικές Αρχές. Θα κατα-

βάλλεται, επίσης, το εφάπαξ τέλος σύνδε-

σης με το αποχετευτικό σύστημα, έπειτα

από αίτηση του δικαιούχου.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Στη «μάχη» για γρήγορο εφοδιασμό των

ενδιαφερομένων με τις αιτήσεις για το Ελά-

χιστο Εγγυημένο Εισόδημα μπαίνουν οι

ταχυδρομικές υπηρεσίες.

Αύριο Πέμπτη αναμένεται ότι οι αιτήσεις θα

βρίσκονται σε 54 ταχυδρομικά γραφεία. Οι 20.000 λήπτες βοηθήματος θα παραλάβουν

τα έντυπα αιτήσεων ταχυδρομικώς.

Όλα έτοιμα για την εφαρμογή του θεσμού
του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

• ΣΤΟΧΟΣ Η ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΟΛΩΝ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Νομοθεσία για φορολόγηση ακινήτων
με τιμές του 1980 ψήφισε η Βουλή

Μειώθηκε ο

τιμάριθμος

ΟΔείκτης Τιμών Κατα-

ναλωτή την περίοδο

Ιανουαρίου - Ιουνίου

2014 σημείωσε μείωση

0.96%.

Λόγω της πιο

πάνω μείωσης η

Α υ τ ό μ α τ η

Τιμαριθμι-

κή Αναπρο-

σ α ρ μ ο γ ή

(ΑΤΑ) από

30.15% που

ήταν το προηγούμενο

εξάμηνο μειώνεται στο

28.90% και από 316.47%

μειώνεται στο 31;.48%.

Επίσημη ανακοίνωση του

υπουργείου Οικονομικών

αναφέρει τα εξής:-

«Με βάση στοιχεία της

Στατιστικής Υπηρεσίας

της Κυπριακής Δημοκρα-

τίας, ο αριθμητικός

μέσος όρος του Δείκτη

Τιμών Καταναλωτή του

εξαμήνου Ιανουάριος -

Ιούνιος 2014, εξαιρουμέ-

νης της επίπτωσης από

την αύξηση των φόρων

κατανάλωσης, κατήλθε

στις 112,76 μονάδες σε

σύγκριση με 113,85

μονάδες της προηγούμε-

νης εξαμηνίας (με βάση

Ιανουάριο-Δεκέμβριο

2005 = 100), δηλαδή

σημείωσε μείωση 0,96%.

Σύμφωνα με το Άρθρο 8

των περί της μη Παρα-

χώρησης Προσαυξήσεων

και Τιμαριθμικών Αυξή-

σεων στους Μισθούς των

Αξιωματούχων και Εργο-

δοτουμένων και στις

Συντάξεις των Συνταξι-

ούχων της Κρατικής

Υπηρεσίας και του Ευρύ-

τερου Δημόσιου Τομέα

Νόμων του 2011 έως

2012:

- Ανεξάρτητα από τις

διατάξεις οποιουδήποτε

άλλου νόμου ή Κανονι-

σμών ή διοικητικών ρυθ-

μίσεων ή πρακτικών που

ρυθμίζουν θέματα κατα-

βολής απολαβών ή

συντάξεων, το τιμαριθ-

μικό επίδομα παραμένει

σταθερό όπως ίσχυε στις

31 Δεκεμβρίου 2011, για

σκοπούς υπολογισμού

των απολαβών ή επιδο-

μάτων ή άλλων οικονο-

μικών ωφελημάτων

αξιωματούχου ή εργοδο-

τουμένου ή της σύνταξης

που χορηγείται σε

συνταξιούχο, για την

τετραετία 2012-2015.»

Λόγω της πιο πάνω μεί-

ωσης (0.96%) η ΑΤΑ από

30.15% που ήταν το

προηγούμενο εξάμηνο

μειώνεται στο 28.90% και

από 316.47% μειώνεται

στο 312.48%. 

• Αφορολόγητες οι περιουσίες
μέχρι €12.500

Παραδείγματα υπολογισμού του ΕΕΕ

Περίπτωση ................................................................................................................ Ποσό (€)

Αιτητής, χωρίς σύζυγο και εξαρτώμενα ....................................................................... €480

Αιτητής, σύζυγος και ένα ανήλικο παιδί κάτω των 14 ετών ....................................... €864

Αιτητής, σύζυγος και εξαρτώμενο άνω των 14 ετών ................................................... €960

Αιτητής, σύζυγος, εξαρτώμενο κάτω των 14 ετών και εξαρτώμενο άνω των 14 ετών €1.104

Αιτητής, σύζυγος και δυο εξαρτώμενα κάτω των 14 ετών ....................................... €1.008

Αιτητής, σύζυγος και δυο εξαρτώμενα άνω των 14 ετών ......................................... €1.200

Αιτητής, σύζυγος, δύο εξαρτώμενα κάτω των 14 ετών και ένα άνω των 14 ετών ... €1.248

Αιτητής, σύζυγος, ένα εξαρτώμενο κάτω των 14 ετών και δύο άνω των 14 ετών ... €1.344

Αιτητής, σύζυγος και τρία εξαρτώμενα κάτω των 14 ετών ...................................... €1.152

Αιτητής, σύζυγος και τρία εξαρτώμενα άνω των 14 ετών ........................................ €1.440

* Σημειώνεται πως υπό την ομπρέλα του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος θα συγκε-

ντρωθούν όλες οι κοινωνικές παροχές, με εξαίρεση αυτές που αφορούν τα άτομα με ανα-

πηρία, τη φοιτητική χορηγία και το επίδομα τέκνου, τις μονογονεϊκές οικογένειες και τα

σχέδια οικονομικής βοήθειας προς τους πρόσφυγες.

Δήλωση  Ζέτας

Απαντώντας σε

ερώτηση της «Εργα-

τικής Φωνής», η

υπουργός Εργασίας,

Πρόνοιας και Κοινω-

νικών  Ασφαλίσεων

Ζέτα Αιμιλιανίδου

ανέφερε ότι η εφαρ-

μογή του ΕΕΕ θα κρι-

θεί στην πράξη. Ένα σύστημα που εισά-

γεται για πρώτη φορά δεν μπορεί από

την αρχή να είναι τέλειο και χωρίς ψεγά-

δι και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το

Υπουργείο θα συνεχίσει να αξιολογεί τα

δεδομένα σε κάθε βήμα της εφαρμογής

του ΕΕΕ και να λαμβάνει όλα εκείνα τα

μέτρα που είναι αναγκαία για την επιτυ-

χία αυτής της σημαντικής μεταρρύθμι-

σης.
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Κόκκινη κάρτα
στον «χουλιγκανισμό»

Καμιά φορά διερωτάται κάποιος αν αξίζει
τον κόπο να γράφει τις θέσεις και τις από-

ψεις του ειδικότερα όταν οι πράξεις κάποιων
δεν συνάδουν με τις διακηρύξεις και τις τοπο-
θετήσεις τους.

Δεν θα επισέλθω σε θέματα ουσίας σε σχέση  με
το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή  για
πάταξη της βίας μέσα στα γήπεδα γιατί κινδυ-
νεύω   να χαρακτηριστώ ως ημιμαθής του αντι-
κειμένου ωσάν να φυσικά   και οι υπόλοιποι που
είναι γνώστες και εμπειρογνώμονες έχουν λύσει

το καυτό αυτό ζήτημα που
ταλανίζει το κυπριακό ποδό-
σφαιρο εδώ και δεκαετίες. 

Πως γίνεται κάθε φορά που
κινδυνεύει κάποιος να χάσει
την ζωή του στα γήπεδα ,όλοι
σχίζουν τα ιμάτια τους και
φωνασκούν   ότι δεν λαμβάνο-
νται επαρκή μέτρα για πάταξη
του φαινόμενου της βίας στα

γήπεδα και την στιγμή που κατατίθεται στη
Βουλή  ένα νομοσχέδιο που στοχεύει να δώσει
λύση, ξεκινά η οπισθοχώρηση  και τα μουρμου-
ρητά με κίνδυνο να διεμβολιστεί αυτή η προ-
σπάθεια.  Είναι δυνατό ένα νομοσχέδιο και οι
πρόνοιες του  να ικανοποιούν όλους. Όχι φυσι-

κά. Είναι όμως αδια-
νόητο να  βρισκόμα-
στε στο παρά πέντε
της έναρξης του
πρωταθλήματος και
να παρατηρείται
δυστοκία στην ψήφι-
ση του νομοσχεδίου.

Η καταστροφή η
βιαιότητα και η
αγριότητα που παρα-
τηρείται στα γήπεδα
δεν πρέπει να ξεχνιέ-

ται ούτε ένα λεπτό  Ας μην περιμένουμε να
χαθούν ζωές ή να ακρωτηριαστούν και άλλοι
συμπολίτες μας  μέσα στα γήπεδα για να μπορέ-
σουμε να δώσουμε αναγκαστικές λύσεις. 

Όλα αυτά που συνέβησαν στον αγώνα ΑΕΛ -
ΑΠΟΕΛ δυστυχώς θα επαναληφθούν αν μέχρι
τότε δεν ληφθούν αυστηρά και ενδεχομένως
σκληρά μέτρα για πάταξη της βίας. 

Για να μπορέσουμε όμως να το πετύχουμε θα

πρέπει όλοι να αντιληφθούν  ότι τα συμφέροντα

θα πρέπει να μπουν στο περιθώριο και να επι-

κρατήσει η λογική ώστε από φέτος τουλάχιστον

να μπορέσουμε να τιθασεύσουμε όλους αυτούς

που κρύβονται πίσω από την ανωνυμία τους και

εκδηλώνουν βίαιες συμπεριφορές στα γήπεδα

σκορπώντας τον τρόμο και την οργή στους

φιλήσυχους πολίτες που πηγαίνουν να παρακο-

λουθήσουν ένα ποδοσφαιρικό αγώνα.

Κόκκινη κάρτα θα πρέπει λοιπόν να δείξουμε

στην βία και στο ανώνυμο χουλιγκανισμό και

όχι στο νομοσχέδιο.

Η ατιμωρησία  δεν έχει θέση μέσα στα γήπεδα

ανεξαρτήτως ποιας ομάδας ανήκει ένας ταρα-

χοποιός. Και για να είμαστε ειλικρινείς με τους

ευατούς μας. Ποιό το μεμπτό στη κάρτα φιλά-

θλου; Όταν δεν έχεις σκοπό να δημιουργήσεις

προβλήματα στο γήπεδο τι έχεις να φοβηθείς;

Συνεπώς η βία στα γήπεδα θα πρέπει να εκλεί-

ψει με οποιονδήποτε κόστος και τίμημα που

ενδεχομένως επωμιστεί το κάθε σωματείο.

Η ζωή είναι το πολυτιμότερο αγαθό στον

κόσμο και δεν πρέπει να τίθεται σε κίνδυνο.

Σκεφτείτε πόσες χιλιάδες φίλαθλοι παρακολού-

θησαν μέσα στα γήπεδα της Βραζιλίας το Μου-

ντιάλ Ποδοσφαίρου χωρίς να σκάσει μύτη . Για

τα κυπριακά γήπεδα είναι τόσο δύσκολο;

AΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 20144

Της Δέσποινας
Ησαΐα -
Κοσμά

ΑποΤΥΠΩΜΑΤΑ@

Της Κλαίλιας Τομπόλη-Θεοδούλου 
τ. εισαγγελέας της Δημοκρατίας

Ποδόσφαιρο, πολιτική, πολιτισμός:
Τρεις λέξεις που το μόνο κοινό που

έχουν είναι ότι αρχίζουν κι οι τρεις από το
γράμμα «πι». Κατά τ' άλλα, οι λέξεις αυτές
αποδίδουν τρεις διαφορετικές έννοιες ή,
καλύτερα, συμβολίζουν τρεις διαφορετικές
δυνάμεις, που η καθεμιά σήμερα, άλλη
λιγότερο, άλλη περισσότερο, παίζει καθορι-
στικό ρόλο στη ζωή μας.

Θα μπορούσαν να είναι ισοζυγισμένες
δυνάμεις και να βρίσκονται στο ίδιο επίπε-
δο, όπως το επίπεδο της επιφάνειας ενός
υγρού μέσα σε συγκοινωνούντα δοχεία,
ασκώντας η καθεμιά σύμμετρο με τις άλλες
επηρεασμό της κοινωνικής ζωής. Δυστυ-
χώς, όμως, αυτές δεν ακολουθούν τον
φυσικό νόμο των συγκοινωνούντων δοχεί-
ων, αλλά, μάλλον, τον «νόμο της τραμπά-
λας». Δηλαδή, όταν ανεβαίνει το ποδό-
σφαιρο, και, μαζί μ' αυτό, ότιδήποτε χωρίς
πνευματικό ή καλλιτεχνικό υπόβαθρο,
κατεβαίνει ο πολιτισμός, και αντιθέτως.
Μόνο η πολιτική, που βρίσκεται κάπου στη
μέση των άλλων δυο δυνάμεων, μένει στο
ίδιο επίπεδο από χρόνια. Αυτή, τον χαβά
της. Πάντα μένει αδιάφορη, έστω κι όταν
το ποδόσφαιρο αναρριχάται μονίμως
ψηλά, ενώ ο πολιτισμός κατρακυλά μονί-
μως χαμηλά.

Από το τελευταίο σύμπτωμα πάσχουν πολ-
λές, ίσως οι περισσότερες χώρες του πλανή-
τη μας, περιλαμβανομένης, δυστυχώς, και
της δικής μας. Και, καλά, ορισμένες χώρες,
που δεν φημίζονται για τον πολιτισμό τους,
μπορούν να συγχωρεθούν για την κατάντια
τους. Η Κύπρος, όμως, που υπήρξε μέρος
του αρχαίου ελληνικού χώρου, της κοιτί-

δας του πολιτισμού, μπορεί να συγχωρεθεί
γι' αυτό;

Πού είναι σήμερα οι άνθρωποι του πνεύμα-
τος, ακόμη μιας λέξης που αρχίζει από «πι»,
της φυσιολογικά ισχυρότερης δύναμης σε
κάθε πολιτισμένη χώρα; Πού είναι οι συγ-
γραφείς, οι λογοτέχνες, τα ΜΜΕ, οι καθη-
γητές Πανεπιστημίων, οι υπόλοιποι πολυά-
ριθμοι εκπαιδευτικοί, οι κοινωνιολόγοι, οι
ψυχολόγοι, οι γιατροί, οι δικηγόροι, οι ηθο-
ποιοί και οι άλλοι καλλιτέχνες, καθώς και
όλοι οι άλλοι δημιουργοί, να στήσουν το
ανάστημά τους και να διαμαρτυρηθούν, να
αρθρογραφήσουν, να δημιουργήσουν ομά-
δες πίεσης προς τους εκάστοτε κυβερνώ-
ντες, να δραστηριοποιήσουν κοιμισμένους
συνδέσμους ανθρώπων των γραμμάτων και
τεχνών, ή να ιδρύσουν νέους μη κυβερνητι-
κούς οργανισμούς (ΜΚΟ) για παρόμοιους
σκοπούς, να κινητοποιηθούν και να στα-
θούν με πανό μπροστά στη Βουλή, ν' αντι-
σταθούν στη δημιουργία κι άλλων ποδο-
σφαιρικών γηπέδων, όπου, μεταξύ άλλων,
αποβλακώνεται ή αποθηριώνεται και εξα-
θλιώνεται η νεολαία μας;

Πού είναι οι άνθρωποι των γραμμάτων και
των τεχνών που θα απαιτήσουν, από τους
εκάστοτε κυβερνώντες την ανάληψη έργων
υποδομής για τη διατήρηση της ιστορικής
μνήμης της χώρας μας και την ανύψωση
του πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου
του λαού, τώρα που, μεσούσης της οικονο-
μικής κρίσης, ο κόσμος της Κύπρου το χρει-
άζεται περισσότερο από ποτέ; Πού είναι οι
εκάστοτε κυβερνώντες να αγωνισθούν για
τη διοχέτευση της τεράστιας ενέργειας των
νέων μας σε ευγενείς και δημιουργικές ενα-
σχολήσεις, στη μόρφωση, στον υγιή αθλητι-
σμό, στην άμιλλα και στον ωφέλιμο συνα-

γωνισμό, ενθαρρύνοντας και επιβραβεύο-
ντάς τους με αξιοπρεπή οικονομική επιχο-
ρήγηση, ως αντίβαρο στην καλπάζουσα
ανεργία, στην ανάγκη περικόπτοντας
αχρείαστα δημόσια έξοδα, όπως τα έξοδα
για πολυτελείς λιμουζίνες και για αεροπο-
ρικά «υπερατλαντικά» ταξίδια πρώτης
θέσης των διαφόρων κυβερνητικών αξιω-
ματούχων;

Πού είναι η κοινωνία των πολιτών («civil
society»), να λειτουργήσει ως μοχλός πίεσης
των εκάστοτε κυβερνώντων και των πολιτι-
κών κομμάτων, πού είναι οι παλιοί καλοί
και νουνεχείς νοικοκύρηδες που κρατού-
σαν τα ηνία της κοινωνικής ζωής και, προ-
παντός, πού είναι η εθναρχεύουσα εκκλη-
σία; Δεν λέω, τους τσάκισε όλους η πρό-
σφατη οικονομική καταστροφή του τόπου
μας.

Είναι καιρός να ξυπνήσουμε, προτού απο-
συντεθεί τελείως η κοινωνία μας, οπόταν
θα είναι πλέον πολύ αργά. Καιρός ν' αρχί-
σουμε σιγά-σιγά να ανατρέπουμε την ανι-
σότητα μεταξύ του επιπέδου του ποδο-
σφαίρου και εκείνου του πολιτισμού και να
επιδιώξουμε ένα ισοζύγιο, ένα ισορροπημέ-
νο περιβάλλον, ένα πλαίσιο, μέσα στο οποίο
θα συνυπάρχουν αρμονικά όλες οι προανα-
φερθείσες δυνάμεις, ομόρροπες και μη,
χωρίς η μια να εξουδετερώνει την άλλη.

Κανείς δεν υποστηρίζει ότι πρέπει να
καταργηθεί το ποδόσφαιρο ή ότι δεν πρέπει
να υπάρχουν ποδοσφαιρικά γήπεδα.
Κοντά, όμως, σ' όλα αυτά τα πολυάριθμα
ποδοσφαιρικά γήπεδα που κατακλύζουν το
νησί μας και πληθαίνουν διαρκώς, ας δημι-
ουργηθεί, ως αντίβαρο, και μια πρέπουσα
Κυπριακή Εθνική Βιβλιοθήκη. Μια μόνο!
Και θα δείτε πόσα πράγματα θ' αλλάξει...

Ποδόσφαιρο, πολιτική, πολιτισμός

Ένα πολύ σημαντικό ποσοστό της
αξίας μιας ξενοδοχειακής επιχείρη-

σης προέρχεται από το ανθρώπινο δυναμι-
κό της, που είναι άμεσα υπεύθυνο για την
ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των
υπηρεσιών που προσφέρονται στους τουρί-

στες.

Οι περισσότεροι εργαζόμενοι στον τουρι-
σμό σήμερα στην Κύπρο είναι άσχετοι με
τον τουρισμό. Δεν το έχουν σπουδάσει.
«Και γιατί να το σπουδάσουν;» θα απαντή-
σει ο επιχειρηματίας που θέλει με τις κρα-
τήσεις ενός εξαμήνου να συντηρεί την επι-
χείρηση όλο το χρόνο. Ο ντόπιος ξενοδόχος
δεν θέλει εξειδικευμένο προσωπικό, γιατί
όσο πιο υψηλός είναι ο βαθμός εξειδίκευ-
σης, τόσο περισσότερο αυξάνονται οι απαι-
τήσεις του εργαζομένου. Η ποιότητα μένει
γράμμα κενό περιεχομένου, αν δεν προω-
θηθεί η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυνα-
μικού το οποίο υπηρετεί τον τουρισμό, με
άλλα λόγια την εκπαίδευση του προσωπι-
κού.

Προτάσεις αναβάθμισης της ποιότητας των
προσφερόμενων υπηρεσιών.

• Όλοι οι εργαζόμενοι στον τομέα των
ξενοδοχείων και των εστιατορίων, που
έρχονται σε καθημερινή και άμεση επικοι-
νωνία με τους πελάτες, θα πρέπει να έχουν

βασικές γνώσεις και ικανότητες της γλώσ-
σας της χώρας υποδοχής. Τι θα μπορούσε
να είναι πιο απογοητευτικό, ακόμα και
προσβλητικό για τους ντόπιους, να μην
μπορούν οι τελευταίοι να επικοινωνούν
ελεύθερα στη μητρική τους γλώσσα στο
εσωτερικό της χώρας τους; Nα αναγκάσου-
με τον ντόπιο πληθυσμό να μιλάει μια άλλη
γλώσσα, για να είναι έτσι δυνατή η επικοι-
νωνία με το προσωπικό της τουριστικής
βιομηχανίας;

• Οι υπάλληλοι των ξενοδοχείων και της
επισιτιστικής βιομηχανίας πρέπει να έχουν
τουλάχιστον βασική γνώση του ντόπιου
πολιτισμού, των τοπικών παραδόσεων, να
ξέρουν σε ικανοποιητικό βαθμό τα ήθη και
τις συνήθειες της Κύπρου. Μια σημαντική
πρόταση είναι να γίνει διδασκαλία των
σημαντικότερων πολιτισμικών στοιχείων,
έτσι ώστε οι ξένοι εργαζόμενοι να εξοικει-
ωθούν με τον τοπικό πολιτισμό και την
ιστορία, τις παραδόσεις και τα έθιμα, που
αποτελούν την κυπριακή νοοτροπία και
κουλτούρα.

• Η κουλτούρα της φιλοξενίας θα πρέπει να
είναι γραμμένη με κεφαλαία γράμματα και
να εφαρμόζεται αυστηρά. Το σύνολο των
εργαζομένων θα πρέπει να έχουν την
ευκαιρία να αναπτύξουν τις γνώσεις και τις
δεξιότητές τους σχετικά με την τοπική
φιλοξενία και να έχουν πρόσβαση σε υψη-
λής ποιότητας ευκαιρίες μάθησης και
κατάρτισης. Δυστυχώς, αυτές οι πρωτο-
βουλίες και τα προγράμματα πολύ συχνά
υποτιμούνται.

• Η διασκέδαση και ψυχαγωγία που προ-
σφέρεται στον τόπο διαμονής των τουρι-
στών θα πρέπει να αναπτυχθεί με τέτοιο

τρόπο, ώστε να δίνεται μια αντιπροσωπευ-

τική εικόνα των κατοίκων της περιοχής και

των παραδόσεών τους. Ξεχνάμε ότι οι του-

ρίστες έχουν επιλέξει την Κύπρο και ενδια-

φέρονται να γνωρίσουν τον πολιτισμό της.

Έχουμε τόσο λίγα πράγματα να δείξουμε

στους επισκέπτες μας, για μια νύχτα μόνο

κάθε εβδομάδα;

• Κατά τα τελευταία έτη, ιδίως στον τομέα

των τροφίμων και ποτών, το μεγάλο πρό-

βλημα είναι η απώλεια της αυθεντικότητας.

Το γαστρονομικό μενού που προσφέρεται

σε ξενοδοχεία ή σε άλλους χώρους διαμο-

νής και εστίασης, πρέπει να εκφράζει

σαφώς το παραδοσιακό μενού και τις μεθό-

δους της μαγειρικής, αντί να παρέχει μόνο

ένα διεθνές μενού. Θα ήθελα να αναφέρω

εδώ ότι η Τουρκία, για να προσελκύσει του-

ρίστες για τον πολιτιστικό τουρισμό, έχει

ξεκινήσει ένα ειδικό πρόγραμμα, «Διακο-

πές μαγειρικής στην Τουρκία - Μεσογειακή

υγιεινή τουρκική κουζίνα». Η Κύπρος, με

πολύ παλαιότερες παραδόσεις και την περί-

φημη ιστορία της, μπορεί να συνδυάζει

αυτή τη μορφή διακοπών μαγειρέματος με

εκδρομές σε συγκεκριμένες περιοχές, με

γαστρονομικές περιηγήσεις και τοπικές

γαστρονομικές σπεσιαλιτέ.

Οι πολιτιστικές αξίες και τα αξιοθέατα της

Κύπρου αξίζουν τον θαυμασμό από τους

τουρίστες. Εξαρτάται αποκλειστικά από

εμάς το πώς θα παρουσιάσουμε αυτές τις

μοναδικές πολιτιστικές αξίες, προς όφελος

των κατοίκων, των τουριστών και, ίσως το

πιο σημαντικό, για τη φήμη της Κύπρου

μεταξύ των διεθνών τουριστικών προορι-

σμών.

Οι εργαζόμενοι στον τουρισμό στην Κύπρο

Της Δρ Ρωξάνας
Μιχαηλίδου,
Hospitality Management /

Quality of Services, Member
of Scientific Committee
WTA.

• Το νομοσχέδιο για

τη βία στα γήπεδα

θα πρέπει να ψηφι-

στεί πριν την έναρξη

του ποδοσφαιρικού

πρωταθλήματος

διαφορετικά τα 

χειρότερα έπονται
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Μετά από 70 συνεχείς μήνες, (από τον

Αύγουστο του 2008), που παρατη-

ρείτο συνεχής αύξηση της ανεργίας,

φθάσαμε αισίως και σε μήνες μείωσης

του ανεργιακού δείκτη. 

Συγκεκριμένα το φετινό Ιούνιο η ανεργία

μειώθηκε κατά 1938 πρόσωπα ή 4.1% σε

σύγκριση με τον Ιούνιο του 2013.

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα

Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας ο αριθμός

των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος

του 2014 έφθασε τα 44925 πρόσωπα.  

Η μείωση της ανεργίας αποδί-

δεται κυρίως στους τομείς του

εμπορίου, των κατασκευών, της

μεταποίησης, της εκπαίδευσης

και των επαγγελματικών επι-

στημονικών και τεχνικών δρα-

στηριοτήτων. 

Τα κύρια χαρακτηριστικά της

ανεργίας του φετινού Ιούνη

είναι τα εξής:

• Οι περισσότεροι άνεργοι (8063

άτομα) βρίσκονται στο χοντρικό

και λιανικό εμπόριο καθώς επί-

σης και στις κατασκευές (6597

άτομα).  Άλλες 5849 είναι οι

νεοεισερχόμενοι. 

• Κατά επαγγελματική κατηγορία συνο-

λικά 8124 άτομα είναι καθαριστές, κλη-

τήρες και ανειδίκευτοι εργάτες, ενώ 7748

είναι γραφείς, δακτυλογράφοι και

ταμίες. Άλλοι 6821 άνεργοι είναι υπάλ-

ληλοι υπηρεσιών και πωλητές. 

• Συνολικά 10498 άνεργοι είναι στην

ηλικία των 50-59 ετών και 10304 στην

ηλικία των 30-39 ετών.  Το 26.5% των

ανέργων (11907 άτομα) βρίσκονται στην

ηλικία κάτω των 29 ετών.  

• Περισσότεροι από τους μισούς ανέρ-

γους είναι γυναίκες με το ποσοστό τους

να φθάνει στο 50.62% της ολικής ανερ-

γίας. Οι περισσότερες από τις άνεργες

γυναίκες (5511) βρίσκονται στην ηλικία

30-39 ετών. 

• Κατά επαρχία η Λευκωσία με 16502

άτομα βρίσκεται στην πρώτη θέση και

ακολουθούν η Λεμεσός 13094 άτομα, η

Λάρνακα – Αμμόχωστος με 10470 άτομα

και η Πάφος με 4859. 

• Συνολικά 16998 άνεργοι είναι απόφοι-

τοι Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, ενώ

14425 είναι απόφοιτοι Ανώτερης Εκπαί-

δευσης. 

• Το 46.94% (21090 άτομα) των ανέργων

βρίσκονται στην ανεργία πέραν των 6

μηνών, χρονικό διάστημα κατά

το οποίο καταβάλλεται ανεργια-

κό επίδομα. 

Άλλοι 11599 άτομα είναι άνεργοι

για διάστημα μεταξύ 15 ημερών

και 3 μηνών. 

• Το 82% των ανέργων (36860

άτομα) είναι Ελληνοκύπριοι, το

13.58% (6102 άτομα) είναι Κοινο-

τικοί, 1706 είναι αλλοδαποί και

257 Τουρκοκύπριοι. Τον Ιανουά-

ριο του 2014 το ποσοστό των

Ελληνοκυπρίων ανέργων αποτε-

λούσε το 77.18% της συνολικής

ανεργίας, ενώ οι άνεργοι Κοινο-

τικοί ανέρχονταν στο 18.40%. 

Του Χρίστου Καρύδη

Τμήμα Οικονομικών

Μελετών ΣΕΚ

Μείωση ανεργίας μετά από 70 μήνες 

Σύμφωνα με τ’ αποτελέσματα της

ειδικής έρευνας που πραγματοποίη-

σε η Στατιστική Υπηρεσία για τον

καταρτισμό στοιχείων για την επιστη-

μονική έρευνα και την πειραματική ανά-

πτυξη, οι συνολικές δαπάνες για ερευ-

νητικές δραστηριότητες στην Κύπρο

κατά το 2012 υπολογίζονται σε €83,3

εκ. και αντιστοιχούν σε 0,47% του Ακα-

θάριστου Εγχώριου Προϊόντος, σε

σύγκριση με €88,9 εκ. ή 0,50% του

Α.Εγχ.Π. το 2011.

Η Κύπρος εξακολουθεί να παραμένει σε

χαμηλά επίπεδα συγκριτικά με το μέσο

όρο στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής

Ένωσης (2,07%) ως προς στο μερίδιο του

Α.Εγχ.Π. που δαπανάται για ερευνητι-

κούς σκοπούς. Η Κύπρος κυμαίνεται στα

επίπεδα της Ρουμανίας (0,49%), της

Βουλγαρίας (0,64%) και της Λετονίας

(0,66%), ενώ τα υψηλότερα ποσοστά

καταγράφονται στη Σουηδία (3,41%) και

τη Φινλανδία (3,55%).

Κατά τομέα δραστηριότητας, η τριτο-

βάθμια εκπαίδευση παρουσίασε ερευνη-

τικές δαπάνες ύψους €46,7 εκ. ή 56,0%

του συνόλου, το δημόσιο €13,7 εκ. ή

16,4%, οι επιχειρήσεις €12,0 εκ. ή 14,4%

και τα ιδιωτικά ιδρύματα μη κερδοσκο-

πικού χαρακτήρα €11,0 εκ. ή 13,2%. Στον

τομέα των επιχειρήσεων, η μεταποιητι-

κή βιομηχανία (και ιδιαίτερα ο κλάδος

παραγωγής βασικών φαρμακευτικών

προϊόντων και σκευασμάτων) αποτέλε-

σε τον κύριο φορέα ερευνητικής δραστη-

ριότητας με δαπάνες ύψους €4,2 εκ.,

ενώ σημαντική ήταν και η συνεισφορά

των κλάδων δραστηριοτήτων ανθρώπι-

νης υγείας με €2,8 εκ. και προγραμματι-

σμού ηλεκτρονικών υπολογιστών,

παροχής συμβουλών και συναφών δρα-

στηριοτήτων με €1,8 εκ.

Το μεγαλύτερο μέρος των ερευνητικών

δαπανών επικεντρώθηκε στις θετικές

επιστήμες (€27,5 εκ.), ενώ οι επιστήμες

μηχανικού απορρόφησαν €19,6 εκ., οι

κοινωνικές επιστήμες €15,9 εκ., οι

αγροτικές επιστήμες €8,4

εκ., οι ανθρωπιστικές

ε π ι σ τ ή μ ε ς

€8,3 εκ.

και οι

ιατρικές

επιστήμες €3,6 εκ.

Από πόρους του δημοσίου

χρηματοδοτήθηκε το 2012 το

39,9% της ερευνητικής δραστηριότητας

(€33,2 εκ.), σε σύγκριση με €39,0 εκ. ή

43,9% το 2011, ενώ €22,1 εκ. προήλθαν

από τον προϋπολογισμό των δημόσιων

πανεπιστημίων και €14,6 εκ. από πηγές

του εξωτερικού (περιλαμβανομένων

€12,8 εκ. από κονδύλια της Ευρωπαϊκής

Ένωσης). Ποσό €13,4 εκ. προήλθε από

τον ιδιωτικό τομέα, σε σύγκριση με

€13,6 εκ. το 2011.

Ο αριθμός των ατόμων που απασχολή-

θηκαν σε ερευνητικές δραστηριότητες

κατά το 2012 ανήλθε σε 2.727, σε

σύγκριση με 2.788 το 2011. Σε όρους

ισοδύναμους πλήρους απασχόλησης, ο

αριθμός αυτός υπολογίζεται σε 1.241

άτομα, εκ των οποίων τα 510 ή 41,1%

ήταν γυναίκες. Ποσοστό

37,9% του ερευνητικού

δυναμικού κατείχε διδα-

κτορικό τίτλο.

Ουραγός η Κύπρος στην έρευνα
• Ερευνητική Δραστηριότητα στην Κύπρο

• Τα αρνητικά σκήπτρα
της έρευνας και της καινοτομίας

κρατεί η Κύπρος μεταξύ των
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

• Η κατάσταση εξακολουθεί

να είναι δραματικά δύσκολη

και δεν δικαιολογείται

αδράνεια και εφησυχασμός 

ΤΑ «ΣΚΗΠΤΡΑ» ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΟ 8063

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 6597

ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ 5849

Λευκωσία 16502

Λεμεσός 13094

Λάρνακα - Αμμόχωστος 10470

Πάφος 4859

ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΟΙ 36860

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ 6102

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 1706

ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΙ 257

ΣΥΡΡΙΚΝΩΘΗΚΕ ΤΟ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014

Το εργατικό δυναμικό της Κύπρου

συρρικνώθηκε κατά 5700 άτομα

το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος

έτους σε σχέση με το τέταρτο τρίμη-

νο του 2013.

Ο αριθμός των εργαζομένων το

πρώτο τρίμηνο του 2014 ήταν

358.300 άτομα ενώ το τέταρτο τρί-

μηνο του απελθόντος έτους ήταν

364.000. Το ποσοστό ανεργίας στο

πρώτο τρίμηνο του 2014 ήταν

16.9% του εργατικού δυναμικού που

αντιστοιχεί σε 72.800 άτομα

(39.500 άνδρες και 33.300 γυναί-

κες). Το τελευταίο τρίμηνο του 2013

η ανεργία ήταν 16.9%/ Το ψηλότερο

ποσοστό ανεργίας αφορούσε τους

νέους κάτω των 25 ετών που άγγι-

ξε το 39.6%. Το 37.5% των ανέργων

αναζήτησε εργασία για περίοδο

μέχρι έξι μήνες, το 21% για περίοδο

6-11 μήνες ενώ το 41.5% για δώδε-

κα μήνες και άνω.   
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Στις πρωτοφανείς και αντί-
ξοες συνθήκες που βιώνει η

χώρα μας και οι οποίες πλήτ-
τουν ανεπανόρθωτα τα πλατιά
στρώματα του πληθυσμού, η
ΣΕΚ με σύνεση και συνέπεια
συνεχίζει τον αγώνα για χαλι-
ναγώγηση των επιπτώσεων
που βαραίνουν την εργατική
τάξη.

Ο Επαρχιακός Γραμματέας της
ΣΕΚ Λάρνακας Αντρέας Που-

λής στο πλαίσιο της 21ης
Επαρχιακής Συνδιάσκεψης του
σωματείου μεταφορών ΣΕΚ
Λάρνακας αναφέρθηκε στις

μαζικές απολύσεις εργαζομέ-
νων, στην αύξηση της ανερ-
γίας που πλήττει τη νέα γενιά
και στη μειωμένη οικονομική
δραστηριότητα.

Ο κ. Πουλής επεσήμανε παράλ-
ληλα ότι η εργατική τάξη
πλέον εναποθέτει τις ελπίδες
της στο συνδικαλιστικό κίνημα
για να ανατείλουν καλύτερες
μέρες. 

Ο γ.γ. της ΟΜΕΠΕΓΕ - ΣΕΚ
Παντελής Σταύρου κάλεσε
όλους σε ενότητα και συστρά-
τευση για να μπορέσει το Κίνη-

μα της ΣΕΚ πιο δυνατό και ενι-
σχυμένο να θωρακίσει τα εργα-
τικά δικαιώματα που έχουν

τεθεί στο στόχαστρο της εργο-
δοτικής αυθαιρεσίας.

Καταθέτοντας την έκθεση δρά-

σης ο γραμματέας του σωμα-
τείου Νίκος Κολιαντρής αφού
αναφέρθηκε στα προβλήματα

που αντιμετωπίζουν οι εργα-
ζόμενοι στους χώρους εργα-
σίας, τόνισε πως το οικονομι-
κό κλίμα μπορεί να αναστρα-
φεί μόνο με την υιοθέτηση
πολιτικών ανάπτυξης, με τις
επενδύσεις στην έρευνα στην
καινοτομία και την πράσινη
ενέργεια.

Με την εφαρμογή πολιτικών
αυστηρής λιτότητας το βιοτικό
επίπεδο των εργαζομένων
συρικνώνεται όλο και πιο
πολύ, κατέληξε.

Στο πλαίσιο της συνδιάσκεψης
τιμήθηκαν για την πολύπλευρη
προσφορά τους στο Κίνημα
της ΣΕΚ, ο Πανίκος Αλαμπρί-

της και ο Γεώργιος Κωστέας

(φωτό).

• 21η Επαρχιακή Συνδιάσκεψη Σωματείου Μεταφορών ΣΕΚ Λάρνακας

Καθημερινό φαινόμενο
οι απολύσεις εργαζομένων

√ Έγνοια της ΣΕΚ

η προάσπιση των

εργατικών δικαιωμά-

των και η αναβάθμιση

της ποιότητας ζωής

των εργαζομένων

Πρώτιστο μέλημα του
σωματείου μας είναι η ευη-

μερία και η πρόοδος των
χιλιάδων μελών μας και όλοι
μαζί θα αγωνιστούμε για να
αντικόψουμε όσους επιχειρούν
να φορτώσουν την ευθύνη για
τις μειώσεις στους μισθούς
στο συνδικαλιστικό κίνημα.

Ο γραμματέας του σωματείου

κυβενρητικοστρατιωτικών και
δημόσιων υπηρεσιών ΣΕΚ
Λεμεσού Τάκης Χριστοφόρου

(φωτό) από το βήμα της 19ης
Επαρχιακής Συνδιάσκεψης
τόνισε παράλληλα πως οφεί-
λουμε όλοι να εργαστούμε
σκληρά και επικοδομοιτικά για

να ανακτηθούν οι απώλειες
που επέφερε η οικονομική
κρίση. Ευχαριστούμε δε την
Ομοσπονδία ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ για
την στήριξη που τυγχάνει το
σωματείο με στόχο την επιτυχή
αντιμετώπιση των προβλημά-
των που αναφύονται.

Ο γ.γ. της ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ Μιχά-

λης Μιχαήλ και ο Επαρχιακός
Γραμματέας της ΣΕΚ Λεμεσού
Σάββας Γεωργίου διαβεβαίω-
σαν ότι η ΣΕΚ θα συνεχίσει
αταλάντευτα τον αγώνα για
θωράκιση των δικαιωμάτων
των εργαζομένων και πως με

ουσιαστική δουλειά χωρίς
τυμπανοκρουσίες το Κίνημα
της ΣΕΚ στηρίζει έμπρακτα τα
μέλη του. Ο ταμίας του σωμα-
τείου Χρήστος Τζιαπούρας

κατέθεσε την οικονομική κατά-
σταση του σωματείου η οποία
παρά τις δύσκολες οικονομικές
συνθήκες κρίνεται ικανοποιη-
τική. Ο κ. Τζιαπούρας αναφέρ-
θηκε και στα σοβαρά προβλή-
ματα που αντιμετωπίζουν οι
εργαζόμενοι στις Βρετανικές
βάσεις, η διεύθυνση των οποί-
ων αθετεί συμφωνίες και υπο-
γραφές.

• 19η Επαρχιακή Συνδιάσκεψη Σωματείου Κυβερνητικών ΣΕΚ Λεμεσού

Πρώτιστο μέλημα μας η ευημερία των εργαζομένων

√ Θα αγωνιστούμε

σκληρά για να

ανακόψουμε όσους

επιχειρούν να φορτώ-

σουν την ευθύνη

των επιπτώσεων

της κρίσης στο

συνδικαλιστικό κίνημα

Επαρχιακό Συμβούλιο: 

Νίκος Κολιανδρής

Σάββας Τουμάζου

Δήμητρα Μούχλη

Παύλος Παύλου

Ειρήνη Μιχαήλ

Σταύρος Σταύρου

Μαρία Δανιήλ

Πάμπος Καραπίττας

Ανδρέας Σύζινος

Παύλος Ψαράς

Γιώργος Αγγελή

Χριστάκης Χριστοφόρου

Στυλιανός Ιωαννίκιος

Χριστόδουλός Ματσούκας

Αβραάμ Αναστασιάδης

Χριστάκης Χριστοφόρου

Αντώνης Καπάρας

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΖΙΑΠΟΥΡΑΣ

ΝΑΝΤΙΑ ΠΙΕΡΙΔΟΥ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΙΑΚΩΒΟΥ

ΘΕΟΚΛΗΣ ΣΙΗΜΗΤΡΑ

ΜΙΧΑΛΗΣ Χ''ΜΙΧΑΗΛ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Π''ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΛΕΙΤΟΥ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΙΑΤΤΑΛΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ

ΧΑΡΙΤΟΣ ΔΙΑΟΥΡΗΣ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΤΡΥΦΩΝΑΚΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
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Ξημέρωμα της 23ης Ιουλίου

1974, οι Τούρκοι εκμεταλ-

λευόμενοι την εκεχειρία και την

κατάπαυση του πυρός, έχουν

αποβιβάσει πολλές χιλιάδες

στρατιωτών, τουλάχιστον 400

άρματα μάχης και προωθού-

νται σε όλα τα μέτωπα. Αντί-

θετα οι δυνάμεις της Εθνικής

Φρουράς τηρούν την κατάπαυ-

ση του πυρός.

Εκείνη την κρίσιμη ώρα φθάνει

η Α΄Μοίρας Καταδρομών με

κωδικό «ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΝΙΚΗ» η

οποία από το Μάλεμε της Κρή-

της σε διατεταγμένη αποστολή

αυτοκτονίας με αεροπλάνα

ΝΟΡΑΤΛΑΣ που πετούσαν σε

πολύ χαμηλό ύψος σβηστα

φώτα για να μην εντοπισθουν

απότα τουρκικά ραντάρ.

Δυστυχώς, οι ΄Ελληνες κατα-

δρομείς είχαν σημαντικές

απώλειες, καθώς δυο αερο-

σκάφη χτυπήθηκαν από φίλια

πυρά λίγο προτού προσγειω-

θούν στο αεροδρόμιο Λευκω-

σίας. Μετά το τραγικό συμβάν

και το πολιτικοστρατιωτικό

χάος που επικρατούσε σετην

Ελλάδα, τα υπόλοιπα 13

αεροπλάνα δεν έφθασαν ποτέ.

Οι Τούρκοι προωθούνται κατά

χιλιάδες προς το διεθνές αερο-

δρόμιο της Λευκωσίας με

σκοπό την κατάληψή του, η

οποία θα επέφερε στρατηγικό

πλήγμα στην Κύπρο. Παράλλη-

λα συγκρούονται με μονάδες

της Εθνικής Φρουράς στα περί-

χωρα της Λευκωσίας, όπου

προωθούνται κατά χιλιάδες. Η

κατάληψη της Λευκωσίας από

τους Τούρκους ήταν κορυφαίος

στόχος. Ο σιδηρόφρακτος

Τουρκικός κλοιός έχει περισφί-

ξει το αεροδρόμιο Λευκωσίας

και το στρατόπεδο της

ΕΛ.ΔΥ.Κ. Ο Ταγματάρχης Κατα-

δρομών Βασίλης Μανουράς

σπεύδει με τους 41ο, 42ο, 43ο

Λόχους Κρούσης και καταλαμ-

βάνει το αεροδρόμιο.

Δύο ευμεγέθεις Τουρκικοί σχη-

ματισμοί πλησιάζουν το αερο-

δρόμιο και ένα ολόκληρο

Σύνταγμα παραμένει σε εφε-

δρεία για να επιτεθεί κι αυτό

στην συνέχεια. Τις Τουρκικές

δυνάμεις συνοδεύουν ισχυρές

δυνάμεις αρμάτων μάχης.Η

ψυχραιμία του Ταγματάρχη

Μανουρά είναι παροιμιώδης!

Αφήνει τους Τούρκους να πλη-

σιάσουν σε απόσταση ανα-

πνοής και τότε, η διμοιρία του

Λοχαγού Μπένου από την

ταράτσα του αεροδρομίου,

ξερνά φωτιά και σίδερο στους

Τούρκους!

Ο 42ος Λόχος Κρούσης Κατα-

δρομών, μπαίνει στην μάχη κι

αυτός αμέσως.

Ο 43ος θερίζει τους Τούρκους

ανηλεώς! Οι Τούρκοι θερίζο-

νται κατά κύματα από τα

εύστοχα πυρά των Ελλήνων

Καταδρομέων.

Κοντά στο αεροδρόμιο βρίσκε-

ται το φυλάκιο των Καναδών

του Ο.Η.Ε., όπου βρίσκουν

καταφύγιο οι Τούρκοι.

Οι φιλότουρκοι Καναδοί δίνουν

όλες τις πληροφορίες για τους

΄Ελληνες Καταδρομείς στους

Τούρκους αξιωματικούς.

Δύο χιλιάδες Τούρκοι επίλεκτοι

ετοιμάζονται εκ νέου και επιτί-

θενται με πρωτοφανή μανία

εναντίων των Ελλήνων Κατα-

δρομέων.

Ο Μανουράς δίνει όρθιος τις

εντολές του αψηφώντας τις

σφαίρες που σφυρίζουν γύρω

του.

Οι επίλεκτοι Τούρκοι έπεσαν

πάνω σε διασταυρωμένα πυρά

και αποδεκατίστηκαν. Επί μια

ώρα οι προσπάθειες των

Τούρκων έσπαγαν κατά κύμα-

τα επάνω στα στήθη των

Ελλήνων Καταδρομέων! Πυρα-

μίδες σχημάτιζαν οι σωροί των

Τουρκικών πτωμάτων κάτω

από τον καυτό Κυπριακό ήλιο.

Από τους Καταδρομείς η μονα-

δική απώλεια ήταν ο τραυμα-

τισμός του Ανδρουλάκη.

Το απόγευμα ήρθαν οι Καναδοί

οηέδες για να παραλάβουν το

αεροδρόμιο υπό τον Ο.Η.Ε.

Επικεφαλής ένας Αυστριακός

του Ο.Η.Ε., απευθυνόμενος

στους Καταδρομείς λέει «Είναι

εντολή του Πρέσβη Λαγάκου (ο

΄Ελληνας Πρέσβης στην Λευ-

κωσία) να παραδώσετε το

αεροδρόμιο. 

Κι ο Μανουράς απαντάει

«Ποιος Λαγάκος, Ταγματάρχης

Μανουράς εδώ!» .

Οι καταδρομείς δεν παρέδιδαν

το αεροδρόμιο! Δεκάδες μυστι-

κές αποστολές στα Τουρκικά

μετόπισθεν προκαλώντας τον

όλεθρο στα στίφη του Αττίλα!

Σαν φαντάσματα κάθε νύχτα

ξεχύνονται στα τουρκικά μετό-

πισθεν και σκορπούν τον

θάνατο αθόρυβα. Ολόκληροι

Τουρκικοί καταυλισμοί κάθε

πρωί μετρούσαν τους νεκρούς

τους!

Αττίλας 2

Από τα ξημερώματα της 14ης

Αυγούστου, το πυροβολικό και

η αεροπορία των Τούρκων

άρχισαν να βομβαρδίζουν

μανιασμένα το στρατόπεδο της

ΕΛ.ΔΥ.Κ.. Ακολούθησαν όπλα

καμπύλης τροχιάς, όλων των

διαμετρημάτων και άρματα

μάχης.Μέσα στο στρατόπεδο

της ΕΛ.ΔΥ.Κ. βρίσκονταν ο 2ος

Λόχος του 1ου Τ.Π Εναντίον

των νέων «300» επετέθησαν η

ΤΟΥΡ.ΔΥ.Κ. ολόκληρο το 50ο

Σύνταγμα Πεζικού των Τούρ-

κων με άρματα μάχης, από

κάθε κατεύθυνση.

Οι ΄Ελληνες γίγαντες, μείνανε

για να υπερασπίσουν το στρα-

τόπεδό τους.

Η μάχη άνιση πέρα από

κάθε φαντασία! 

Οι λυσσασμένοι Τούρκοι θέλα-

νε πάση θυσία να καταλάβουν

το στρατόπεδο της ΕΛ.ΔΥ.Κ.,

αλλιώς δεν θα σταματούσαν

τον πόλεμο!

Ξεχύθηκαν τα Τούρκικα F 104,

αδειάζοντας τις Ναπάλμ πάνω

στους «300» ήρωες της

ΕΛ.ΔΥ.Κ., το βαρύ πυροβολικό

τους ανέσκαπτε την γη μέσα

στο στρατόπεδο. Η επίθεση

ήδη ξεκίνησε…κατά κύματα οι

Τούρκοι καλυπτόμενοι από

άρματα μάχης επιτίθονται.

Θερίζονται σαν στάχυα από

τους «300» Λέοντες της

ΕΛ.ΔΥ.Κ.. Οπισθοχωρούν με

βαρύτατες απώλειες. Στις

15.00΄ ο 4ος Λόχος δέχεται

σφοδρή επίθεση στα πλευρά

του από ολόκληρο Τάγμα των

Τούρκων.

Οι Τούρκοι οπισθοχωρούν

άτακτα, φήνοντας και πάλι

δεκάδες νεκρούς μπροστά στα

Ελληνικά χαρακώματα. 

ΜΝΗΜΕΣ 1974

Ο ηρωισμός και η αυτοθυσία των
ΕΛΔΥΚάριων έσωσε τη Λευκωσία 

• Η επική μάχη του αεροδρομίου Λευκωσίας,
με την αυτοθυσία  των αξιωματικών και οπλιτών

της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου, έμελλε να κρατήσει
ελεύθερη την Κυπριακή πρωτεύουσα διαδραματίζοντας

καθοριστικό ρόλο στην έκβαση της τουρκικής 
προέλασης και της κατάπαυσης του πυρός

Η πρώτη συντονισμένη

τουρκική επίθεση  κατά

του στρατοπέδου της

ΕΛΔΥΚ παρά 

ο αεροδρόμιο Λευκωσία,

εκδηλώθηκε στις 14

Αυγούστου, αργά το πρωί,

αφού προηγήθηκε

προσβολή του στρατοπέ-

δου από την αεροπορία

και το πυροβολικό

Η ΑΠΟΦΡΑΔΑ ΜΕΡΑ 

Οι Τούρκοι εκείνη την ημέρα είχαν αποφασίσει πως θα θυσίαζαν τα πάντα για να καταλάβουν το

στρατόπεδο της ΕΛ.ΔΥ.Κ.. Πίστευαν πως μέσα υπάρχουν πάνω από 1.000 αμυνόμενοι στρατιώτες.

Τρία μηχανοκίνητα Τάγματα Τούρκων επιτίθονταν από την πλευρά του Γερόλακου και δύο από την

πλευρά της ΤΟΥΡ.ΔΥ.Κ.. Η Τουρκικά αεροπορία με πρωτοφανή μανία ανέσκαπτε το έδαφος και

πολυβολούσε ότι κινούταν μέσα στο στρατόπεδο της ΕΛ.ΔΥ.Κ.. ΄Ηταν 12 η ώρα το μεσημέρι όταν

οι ορδές του Αττίλα ξεχύθηκαν κατά εκατοντάδες εναντίων των υπερασπιστών του στρατοπέδου.

Τα τούρκικα άρματα έφτασαν πλέον στο Β΄ύψωμα που υπερασπίζεται ο Λόχος Διοικήσεως. Κόλα-

ση πυρός! Η κατάσταση ξεπερνάει κάθε περιγραφή!

Τα τούρκικα άρματα ανατινάζουν τους σύγχρονους Λεωνίδες σχεδόν εξ επαφής! Τούρκοι στρα-

τιώτες εισέρχονται στο ύψωμα και ξεκινά μάχη σώμα με σώμα!

Τα αεροσκάφη επίσης χτυπούν την Ελληνοτουρκική πλέον μάζα αδιάκριτα!

Ο Λοχαγός Σταυριανάκος ουρλιάζοντας καλύπτει με τις κραυγές του ολόκληρη την οχλοβοή και τον

πάταγο της μάχης! «Ας μας πατήσουν ! Ούτε βήμα πίσω!» Πάγωσε το αίμα στις φλέβες των Τούρ-

κων! Τρέχουν να κρυφτούν στα ορύγματα και τα λαγούμια από όπου εξήλθαν τα λιοντάρια της

ΕΛ.ΔΥ.Κ.. Σκηνές αποκάλυψης!

Μέχρι της 18.00΄οι μάχες μαίνονταν μέσα στο στρατόπεδο της ΕΛ.ΔΥ.Κ. από τα απομεινάρια του

4ου και 2ου Λόχου. Ο Ταγματάρχης Δελλής έσωσε όσους μπόρεσε με μια ηρωική έξοδο ανάμεσα

στα Τούρκικα άρματα και τις εκατοντάδες Τούρκους στρατιώτες! Η ΕΛ.ΔΥ.Κ. οχυρώθηκε λίγο ποιο

πίσω από το στρατόπεδό της. Εκει εκτυλίχθηκε  η τελευταία μάχη του πολέμου.

Τόση ήταν η μανία των Τούρκων που αποκεφάλισαν σχεδόν όλα τα σκηνώματα των Ελλήνων

στρατιωτών μέσα στο μαρτυρικό στρατόπεδο.

Τα φωτογράφησε κρυφά ένας δημοσιογράφος του BBC οποίος ανέφερε στο ρεπορτάζ του. «Τέτοια

άνιση μάχη δεν έχει συμβεί στα παγκόσμια χρονικά. Τέσσερις μέρες κράτησε…δεν θα με πιστεύει

κανένας

ERG_7-7_inn_4  7/15/14  10:38 AM  Page 1



ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 20148

Δημιουργική ενασχόληση και ανεμελιά 
προσφέρει στα παιδιά η κατασκήνωση της ΣΕΚ

Το καυτό καλοκαίρι έχει κάνει για τα

καλά την εμφάνιση του, τα σχολεία

είναι κλειστά και η κατασκήνωση της

ΣΕΚ για τρίτη  συνεχή εβδομάδα  φιλο-

ξενεί αγόρια και κορίτσια προσφέρο-

ντας τους μοναδικές εμπειρίες και  ανε-

πανάληπτες στιγμές μακριά από την

καθημερινή ρουτίνα της πόλης.   Από

την ξάπλα του καναπέ και την εξάρτη-

ση της τηλεόρασης δεν είναι λίγο πράγ-

μα έστω και για λίγες μέρες να απολαμ-

βάνει ένα παιδί  τη δροσιά του βουνού

και να συναναστρέφεται με συνομήλι-

κους του.

Το πρόγραμμα της κατασκήνωσης είναι

αναβαθμισμένο  σε σημαντικό βαθμό

και προσφέρει τη δυνατότητα στα παι-

διά να εκφράζονται για διάφορα θέμα-

τα ενώ μέσα από συνεχείς δράσεις να

αναδεικνύουν το ταλέντο τους.

Την περασμένη εβδομάδα την κατασκή-

νωση επισκέφθηκε ο αναπληρωτής

γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας

Μάτσας ο οποίος είχε την ευκαιρία να

συνομιλήσει με την αρχηγό της κατα-

σκήνωσης ,ομαδάρχες και ομαδάρχισ-

σες  και να ανταλλάξει απόψεις με

στόχο πάντοτε τη συνεχή αναβάθμιση

της κατασκήνωσης. Διαχρονική προτε-

ραιότητα της ΣΕΚ όπως επεσήμανε

είναι ασφάλεια και η υγιεινή ειδικότερα

τις περιόδους που φιλοξενούνται παι-

διά.

Τόσο η αρχηγός όσο και οι ομαδάρχες

εξέφρασαν την ικανοποίηση τους  για

το γεγονός ότι η ΣΕΚ λαμβάνει σοβαρά

υπόψη τις απόψεις τους και πως προ-

σπαθούν να δώσουν τον καλύτερο τους

εαυτό στην υλοποίηση των προγραμ-

μάτων της κατασκήνωσης με στόχο τα

παιδιά να αποκομίσουν όσο το δυνατό

πολύ περισσότερα οφέλη.

Η κατασκήνωση της ΣΕΚ λειτουργεί

θετικά στην ωρίμανση της προσωπικό-

τητάς των παιδιών.  Το παιδί στην

κατασκήνωση ανακαλύπτει καλύτερα

τον εαυτό του, γίνεται ανεξάρτητο,

μαθαίνει να αντιμετωπίζει τους φόβους

του, γίνεται πιο ανθεκτικό, εκπαιδεύε-

ται σε κανόνες και όρια, δημιουργεί νέες

φιλίες και αναπτύσσει την αυτοεκτίμη-

σή του.

Προσφέρεται στο παιδί η ευκαιρία   να

απολαύσει τη φύση που στερείται στην

καθημερινότητά του και να απαλλαγεί

από τις  διάφορες εξαρτήσεις όπως  τα

ηλεκτρονικά παιχνίδια και την τηλεό-

ραση.

Τα παιδιά στο σύνολο τους δήλωσαν

ευχαριστημένα από τις συνθήκες δια-

βίωσης τους στον κατασκηνωτικό χώρο

της ΣΕΚ μέσα στο καταπράσινο τοπίο.

Περιμένουν μας είπαν πως και πώς να

απολαύσουν τη δροσιά της πισίνας και

να διασκεδάσουν  παίζοντας διάφορα

παιγνίδια μέσα στο νερό.  

Οι ομαδάρχες και οι ομαδάρχισσες

πέραν του γεγονότος ότι επιβλέπουν τα

παιδιά στις καθημερινές τους δραστη-

ριότητες τους δίδεται η ευκαιρία μέσα

από συζητήσεις να δώσουν λόγο στα

παιδιά να εκφραστούν για διάφορα

ζητήματα που τους απασχολούν ενώ

ανταλλάσσουν απόψεις και προβλημα-

τισμούς.

Αργά το απόγευμα μαζεύονται όλα τα

παιδιά και διεξάγονται διάφοροι δια-

γωνισμοί χορογραφίας τραγουδιού και

θεάτρου δημιουργώντας μια χαρούμενη

και ευχάριστη ατμόσφαιρα.

• Σε ένα καταπράσινο τοπίο με πεύκα και άγρια βλάστηση στο χωριό Καννάβια η ΣΕΚ προσφέρει κάθε χρόνο
την ευκαιρία σε δεκάδες παιδιά να βιώσουν αξέχαστες και νοσταλγικές στιγμές απολαμβάνοντας την ομορφιά της φύσης

• Τα θετικά στοιχεία της κατα-

σκήνωσης είναι πολυάριθμα.

Το παιδί ανακαλύπτει καλύτε-

ρα τον εαυτό του, γίνεται πιο

ανεξάρτητο, μαθαίνει να αντι-

μετωπίζει πολλούς από τους

φόβους του, γίνεται πιο ανθε-

κτικό καθώς καλείται να επι-

βιώσει σε νέο περιβάλλον,

εκπαιδεύεται σε κανόνες και

όρια, δημιουργεί νέες φιλίες

και αναπτύσσει την αυτοεκτί-

μησή του. 

Το ταλέντο σ’ όλο του το μεγαλείο

ERG_8-9_inn_8 & 9  7/15/14  10:38 AM  Page 1



ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014  ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

9

Πολλαπλές οι εμπειρίες και μεγάλα τα οφέλη της κατασκήνωσης

• Ο καύσωνας του
καλοκαιριού και η
άπνοια της ζέστης

δεν έχουν θέση στον
κατασκηνωτικό

χώρο της ΣΕΚ που
ξεφυτρώνει μέσα

από ένα μαγευτικό
τοπίο. 

Ωστόσο τα γέλια
και η διασκέδαση
των παιδιών είναι
αυτά που  δίδουν

υπόσταση στο χώρο
που περιμένει κάθε
χρόνο με αγάπη να

τα υποδεχτεί

• Η επαφή με τη φύση και η συμβίωση με άλλα άτομα σε ένα είδος
μιας μικρής οργανωμένης κοινωνίας που διέπεται από κανόνες

τους οποίους το παιδί πρέπει να τηρεί, προσφέρει στο παιδί νέα
ερεθίσματα και το μαθαίνει να στηρίζεται στον εαυτό του

• Η κατασκήνωση της ΣΕΚ  προσφέρει διασκέδαση, όμορφες στιγ-
μές χαλάρωσης, παιχνιδιού και γέλιου. Είναι η καλύτερη ευκαιρία

το παιδί να απολαύσει τη φύση που στερείται στην καθημερινότη-
τά του και να απαλλαγεί από τις κακές  συνήθειές

Ο α.γ.γ. της ΣΕΚ Αντρέας Μάτσας παρακολουθεί τα παιδιά
που φτιάχνουν εξαιρετικές δημιουργίες

Το πρωτάθλημα αρχίζει
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Ηγενική μεταρρύθμιση του
συστήματος ευημερίας της

Κύπρου, αποτελεί ένα πολιτικό
στοίχημα για την Κυβέρνηση,
μέσω του οποίου προσδοκεί να
αποδείξει ότι μπορεί να λει-
τουργήσει ως κράτος κοινωνι-
κής πρόνοιας και να καλύψει
τις βασικές ανάγκες των ατό-
μων που έχουν περάσει το
κατώφλι της φτώχειας και του
κοινωνικού αποκλεισμού.
Αυτός είναι και ο λόγος για τον
οποίο αναλώνεται πολύ μελάνι
για το θέμα του Ελαχίστου

Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ),
το οποίο αποτελεί τον ακρο-
γωνιαίο λίθο κοινωνικής προ-
στασίας και την θεμελιώδη
βάση για κοινωνική δικαιοσύ-
νη. 

Για το Εθνικό Δίκτυο Ενάντια
στην Φτώχεια-Κύπρος (ΕΔΕΦ-
Κύπρος) το ΕΕΕ δεν είναι και-
νούργιο θέμα, καθώς προωθεί-
ται από το 2008. Οι χώρες που
το έχουν εφαρμόσει και θεω-
ρούνται ως καλή  πρακτική,
έχουν αξιολογήσει θετικά την

επίδραση του στην κοινωνία
καθώς τα αποτελέσματα
παρουσιάζουν μείωση στα
ποσοστά σχετικής φτώχειας. 

Μέσα στα πλαίσια της Εισήγη-
σης της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής για ενεργό συμμετοχή
(2008), το EAPN  είχε προωθή-
σει εκστρατεία δημιουργώντας
ταυτόχρονα σχετικό υπόμνημα
στο διαδίκτυο

(www.adequateincome.eu) ,
όπου οι υποστηρικτές του
μπορούν να υπογράψουν ανα-
γνωρίζοντας το θεμελιώδες
δικαίωμα του ανθρώπου για
κοινωνική βοήθεια, η οποία θα
του παρέχει την δυνατότητα να
ζει με αξιοπρέπεια.  Το υπό-
μνημα αυτό έχουν υπογράψει
σημαντικά πρόσωπα σε Ευρω-
παϊκό επίπεδο όπως ο Jacques
Delors πρώην Πρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο John
Monks πρώην Γενικός Γραμμα-
τέας της Συνομοσπονδίας

Ευρωπαϊκών Συνδικάτων και
πολλοί άλλοι στα πλαίσια της
προσπάθειας δημιουργίας
Ευρωπαϊκής Οδηγίας.

Η θεσμοθέτηση του στην
Κύπρο, αφ’ ενός σε περίοδο
οικονομικής ύφεσης και αφετέ-
ρου μέσα από αυστηρά χρονο-
διαγράμματα, είναι συγκυρίες
που δεν ευνοούν την ομαλή
μετάβαση στο εντελώς νέο
σύστημα. Η φιλοσοφία του ΕΕΕ
και προφανώς η επιτυχία του
βασίζεται σε τρεις αλληλένδε-
τους πυλώνες κοινωνικής πρό-
νοιας:

1. Χρηματική υποστήριξη

2. Πρόσβαση στην αγορά εργα-
σίας 

3. Πρόσβαση σε ποιοτικές
υπηρεσίες 

Αναλύοντας τους τρεις αυτούς
πυλώνες με βάση την σημερινή
Κυπριακή πραγματικότητα,
εντοπίζουμε σημαντικά μειονε-
κτήματα τα οποία ενδεχομένως
να εξελιχθούν σε εμπόδια κατά
την εφαρμογή του. Μέχρι σήμε-
ρα δεν έχει γίνει ξεκάθαρο
ποιες θα είναι οι πηγές χρημα-
τοδότησης του ΕΕΕ, γεγονός
που δημιουργεί δυσπιστίες σε
σχέση με την προσδοκώμενη

αποτελεσματικότητα και βιω-
σιμότητα του. Μεγάλο επίσης
ερωτηματικό θεωρείται η
απουσία προσφοράς εργασίας
στην περίοδο της ύφεσης,
γεγονός που αποσυνδέει τον
πυλώνα της χρηματικής υπο-
στήριξης με την πρόσβαση
στην αγορά εργασίας. Όσο
αφορά τις ποιοτικές υπηρεσίες
είναι προφανές ότι παρουσιά-

ζουμε σημαντικές στρεβλώσεις
και κενά, καθώς παρατηρείται
έλλειψη υποδομών σε σχέση με
τις υπηρεσίες φροντίδας ηλι-
κιωμένων και παιδιών, αλλά
και σε σχέση με τις υπηρεσίες
υγείας, αφού το Γενικό Σχέδιο
Υγείας βρίσκεται ακόμα στο
σχεδιασμό και μέσα σε
συμπληγάδες. Συνεπώς η σύν-
δεση των τριών πυλώνων
αποδυναμώνεται από τις υφι-
στάμενες πραγματικότητες.

Ένας τέταρτος πυλώνας ιδιαί-
τερα σημαντικός είναι ο κοι-

νωνικός διάλογος, τόσο με
τους κοινωνικούς εταίρους όσο
και με τις ΜΚΟ, ο οποίος απο-
δεικνύεται ελλειμματικός δημι-
ουργώντας αντικειμενικά προ-
βλήματα κατά την άρθρο προς
άρθρο συζήτηση του στην Κοι-
νοβουλευτική Επιτροπή Εργα-
σίας. Το γεγονός αυτό  αναπό-
φευκτα επηρεάζει τα ίδια τα
χρονοδιαγράμματα και δημι-
ουργεί αρνητικές προοπτικές
για την συνεργασία της κοινω-
νίας των πολιτών με το κρά-
τος.

Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο δια-
δραματίζει η σχέση του ΕΕΕ με
τους μισθούς των εργαζομέ-
νων, η οποία σε περίπτωση
που δεν ληφθεί σοβαρά υπόψη
ενδεχομένως να απορρυθμίσει
την αγορά εργασία.  Η απουσία
Εθνικού Κατώτατου Μισθού,
δημιουργεί κίνητρα εκμετάλ-
λευσης εργαζομένων, προώθη-
σης του αθέμιτου ανταγωνι-
σμού και της αδήλωτης εργα-
σίας, ενώ παράλληλα απου-
σιάζει το σημείο αναφοράς
που θα αποτελέσει το κίνητρο
για επανένταξη στην αγορά
εργασίας. Η αδυναμία αυτή
σχετίζεται με την απώλεια των
θέσεων εργασίας και διευρύνε-
ται με την μείωση του ποσο-
στού εργαζομένων που βρί-
σκονται κάτω από την Συλλο-
γική Διαπραγμάτευση.

Σε μια κοινωνία που επιφυλάσσει για
τους πολίτες της πληθώρα υποχρε-

ώσεων, απαιτήσεων και δεσμεύσεων, η
ισορροπία ανάμεσα στην εργασιακή και
την προσωπική ζωή έχει καταστεί
κυρίαρχο ζητούμενο και επιτακτική
ανάγκη. Πρακτικές που στοχεύουν στην
επίτευξη του Work - Life Balance, αποτε-
λούν απαίτηση τόσο των εργαζομένων
όσο και των επιχειρήσεων που συνειδη-
τοποιούν τα άμεσα αλλά και τα μακρο-
πρόθεσμα οφέλη που συνεπάγονται οι
πολιτικές αυτές. Σήμερα, οι επιπτώσεις
της οικονομικής κρίσης έχουν διαφανεί

έντονα στις προσωπικές και οικογενει-
ακές σχέσεις. Πολλά άτομα ξοδεύουν
περισσότερο χρόνο για την εργασία
τους και λιγότερο για την προσωπική
τους ζωή, λόγω των πολλαπλών απαι-
τήσεων που συνεχώς αυξάνονται.
Πόσο, όμως, αυτό μπορεί να επηρεάσει
αρνητικά την απόδοση των ατόμων;
Μήπως στην προσπάθεια να κάνουμε
περισσότερα, έχουμε ακριβώς τα αντί-
θετα αποτελέσματα; Πολλές έρευνες
ειδικών αποδεικνύουν ακριβώς αυτό.

Επιπτώσεις της ανισορροπίας

Η ανισορροπία μεταξύ της εργασιακής
και της προσωπικής ζωής έχει αρκετές
επιπτώσεις τόσο σε προσωπικό όσο και
σε εργασιακό επίπεδο. Θα ασχοληθούμε
με τις εργασιακές επιπτώσεις που αφο-
ρούν άμεσα τις εταιρείες. Κατ’ αρχήν,
είναι πλέον γνωστό ότι τα συναισθήμα-
τα γενικά έχουν έντονη επίδραση στην

αποδοτικότητα. Αν ένας υπάλληλος δεν
έχει εξισορροπήσει την προσωπική του
ζωή με τη δουλειά του, τότε μακροπρό-
θεσμα αυτό θα έχει αντίκτυπο στην
εργασία του. Η ανισορροπία θα επιδρά-
σει αρνητικά και αυτό θα έχει ως απο-
τέλεσμα κακή ψυχολογία και πολλές
φορές λήψη λανθασμένων αποφάσεων.

Επιπλέον, μια μη ισορροπημένη σχέση
μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής
μπορεί να επιφέρει αρνητικά αποτελέ-
σματα στην παραγωγικότητα. Είναι
πλέον γνωστό ότι δεν μπορεί κάποιος
να παράγει στο μέγιστο, ενώ υφίσταται
σωματική ή ψυχολογική κούραση. Με
όλο αυτό, οι έρευνες τονίζουν ότι αν οι
εταιρείες έχουν διαδικασίες εξισορρό-
πησης, τότε αυτό θα έχει άμεσο όφελος
για τις ίδιες τις εταιρείες όσο και για
τους υπαλλήλους γενικότερα. Είναι
σίγουρο ότι σήμερα εκείνο που θέλουν
οι εργοδότες είναι να παράγουν οι
εργαζόμενοι στο μέγιστο. Με μεθόδους,
όμως, έντονων ωραρίων αυτό δεν επι-
τυγχάνεται.

Στη συνέχεια, αρνητικές επιπτώσεις
από τέτοιες καταστάσεις υπάρχουν και
στην εξυπηρέτηση των πελατών, ειδικά
αν έχεις να κάνεις με παροχή υπηρε-
σιών. Πολλές φορές ένα κουρασμένο
άτομο «ξεσπά» με

τρόπο άσχημο σε πελάτες που μπορεί
να παρουσιάζουν κάποιο πρόβλημα ή
να έχουν κάποιο παράπονο. Όλο αυτό
δε χρειάζεται να πούμε ότι μπορεί να
καταστεί καταστροφικό για μια επιχεί-
ρηση, όπου ο ανταγωνισμός καραδοκεί
να εξυπηρετήσει τον πελάτη που εσείς
δεν καταφέρατε να χειριστείτε σωστά.

Πώς να το χειριστείτε

Το θέμα αυτό έχει ξεκινήσει να απασχο-

λεί έντονα ακόμη και πολλούς εργοδό-
τες. Χειρισμοί μπορούν να γίνουν και
από την πλευρά του εργοδότη αλλά και
του εργαζομένου. Οι εργοδότες μπορούν
με απλούς χειρισμούς να βοηθήσουν
στο κομμάτι αυτό. Το ευέλικτο ωράριο
μπορεί να επιλύσει πολλά προβλήματα.
Σε μεγάλους οργανισμούς μπορούν να
δημιουργηθούν ειδικοί χώροι για τα

παιδιά των εργαζόμενων γυναικών το
απόγευμα ή ακόμη πιο εύκολο, συμφω-
νίες με εργαστήρια απογευματινής
απασχόλησης.

Επίσης, σε ειδικές περιπτώσεις μπο-
ρούν να γίνουν ειδικές συμφωνίες με
τους εργαζομένους και να τηρούνται
σωστά και από τις δυο πλευρές. Τέλος,
αν έρθουν στην αντίληψη του εργοδότη
σημάδια έντονης κούρασης, θα πρέπει
να το συζητήσει με τον υπάλληλο και να
βρουν εξατομικευμένες λύσεις.

Πολλά, όμως, μπορούν να γίνουν και
από την πλευρά των υπαλλήλων.
Ειδικότερα, στελέχη σε υψη-
λές θέσεις σε μια επιχείρηση
φαίνεται να περνούν υπερβο-
λικό χρόνο στην εργασία ή να
παίρνουν δουλειά στο σπίτι.
Θα πρέπει να αποφεύγεται όσο
είναι δυνατόν αυτό ή τουλάχιστο
να χρησιμοποιείται το Σαββατο-
κύριακο ως ένα διάλειμμα.

Επίσης, με την τεχνολογία να αναπτύσ-
σεται ραγδαία, ο καθένας έχει πλέον
πρόσβαση στα ηλεκτρονικά του μηνύ-
ματα συνεχώς.

Βάλτε κάποιο όριο, ελέγχοντάς τα αν
θέλετε στο σπίτι σε καθορισμένες ώρες
αλλά όχι σε συνεχόμενο επίπεδο. Τέλος,
βάλτε προτεραιότητες και διαχειριστεί-
τε τον χρόνο σας σωστά και μεθοδικά.

Η προσέγγιση που θα οδηγήσει το κάθε
άτομο σε ισορροπία είναι απολύτως
εξατομικευμένη και εξαρτάται όχι μόνο
από χαρακτηριστικά, όπως για παρά-
δειγμα η θέση εργασίας, τα χρόνια
εργασίας κτλ, αλλά και από τα ιδιαίτε-
ρα χαρακτηριστικά που συνθέτουν την
προσωπικότητα και συμπεριφορά του
κάθε ατόμου.

Ταυτόχρονα, πρέπει να αναγνωρίσουμε
ότι η εργασία αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της ζωής ενός ανθρώπου. Πολλές
είναι οι κοινωνικές πτυχές που σχετίζο-
νται με την εργασία και κάποιοι άνθρω-
ποι απολαμβάνουν να εργάζονται πολ-
λές ώρες. Έτσι, φαίνεται ότι η ιδέα της
αποτελεσματικής ισορροπίας μεταξύ
εργασίας και προσωπικής ζωής, συχνά
θεωρείται ότι σχετίζεται περισσότερο
με το να αισθανόμαστε ότι έχουμε τον
«έλεγχο» σε αυτά που πρέπει να κάνου-
με στην εργα-

σία και την
προσωπική
μας ζωή και
στο πώς
μ π ο ρ ο ύ μ ε

να τα
διαχει-
ριστού-
με.

Η αποτελεσματικότητα της μεταρρύθμισης
της Κοινωνικής Πρόνοιας

Του Νίκου Σατσιά 

Phd (can.), Dip. CIPR, MCIPR, Master in
International Labour and Trade Union Studies

Επαρχιακός Οργανωτικός Ε.Ε.Κ. ΣΕΚ Λευκωσίας-
Κερύνειας, Αντιπρόεδρος ΕΔΕΦ-Κύπρος

Της Ασπασίας Σιμιλλίδου

- Θεοδοσίου

Λέκτορας στο CIM

Σύμβουλος σε θέματα

Ανθρώπινου Δυναμικού

Κρατήστε τις ισορροπίες!

√ Οι απειλές από τις
χρονικές συγκυρίες και

τον ελλειμματικό διάλογο

• Εκείνο που θέλουν οι εργοδότες
είναι να παράγουν οι εργαζόμενοι

στο μέγιστο. Με μεθόδους,
όμως, έντονων ωραρίων 
αυτό δεν επιτυγχάνεται
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Oήλιος όσο και η θάλασσα που προ-
σφέρουν ανείπωτη χαρά στα παι-

διά, εγκυμονούν κινδύνους για τους
μικρούς παραθεριστές. Οι γονείς οφεί-
λουν καθόλην τη διάρκεια του των
καλοκαιρινων διακοπών να έχουν τα
μάτια τους δεκατέσσερα για αποφυγή
δυσάρεστων εκπλήξεων. Ιδού οι χρυσές
συμβουλές.

Στον ήλιο με μέτρο

Ο ήλιος είναι απαραίτητος, καθώς βοη-
θάει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωστά.
Όμως, χρειάζεται και πολλή προσοχή,
γιατί κρύβει κινδύνους. Βασικός κανό-
νας είναι τα παιδιά να πηγαίνουν στη
θάλασσα το πρωί μέχρι τις 11 και το
απόγευμα μετά τις 4.

Επίσης, μην ξεχνάτε να ντύνετε το παιδί
σας ελαφρά, να του δίνετε να πίνει
συχνά νερό, ποτέ μην το αφήνετε –αν
είναι μωρό– κλεισμένο και μόνο στο
αυτοκίνητο ή στο τροχόσπιτο κάτω από
καυτό ήλιο. Ακόμη, να του φοράτε
πάντα γυαλιά ηλίου, καπέλο και ένα
ελαφρύ μπλουζάκι όταν παίζει στην
παραλία και να το αλείφετε, κάθε δύο
ώρες, με μια αντηλιακή κρέμα.

Προστασία από εγκαύματα

Ένα έγκαυμα μπορεί να εμφανιστεί με
ελαφριά κοκκινίλα (αν το παιδί εκτέθη-
κε για λίγο στον ήλιο) ή με κοκκινίλες
και αίσθημα καψίματος και ίσως και
φουσκάλες (αν η έκθεση στον ήλιο ήταν
μεγάλη). Σε τέτοιες περιπτώσεις καλύψ-
τε την περιοχή με μια λιπαρή κρέμα και
ανακουφίστε τη με κομπρέσες με ξιδό-
νερο.

Αν είστε σε περιοχή μακριά από φαρμα-
κείο ή νοσοκομείο, θυμηθείτε ότι το
παγωμένο γιαούρτι ανακουφίζει σημα-
ντικά. Σε περίπτωση που παρουσια-
στούν φουσκάλες, το λόγο έχει πλέον ο
γιατρός.

Αποφύγετε την ηλίαση

Τα παιδιά κινδυνεύουν εύκολα να
πάθουν ηλίαση, γι’ αυτό χρειάζεται
μεγάλη προσοχή. Τα συμπτώματά της
είναι: εγκαύματα, αδιαθεσία, τάση για
υπνηλία. Ίσως το παιδί να ζαλίζεται
και καμιά φορά –σε σοβαρές περιπτώ-
σεις– η υπνηλία να μετατραπεί σε κώμα.

Πώς αντιμετωπίζεται; Με κομπρέσες
και αρκετά υγρά. Σε περίπτωση, όμως,
που το παιδί παρά τη βοήθεια δεν
καλυτερεύσει το πολύ σε μία ώρα, πρέ-
πει να το πάτε στο νοσοκομείο.

Μάθετέ τους να κολυμπούν

από μικρά

Αυτή είναι η βασική συμβουλή «ασφα-
λείας» για την πρόληψη του πνιγμού.
Ένα παιδί, μετά τα 2-3 χρόνια του,
μαθαίνει κολύμπι ευκολότερα στην

πισίνα. Ωστόσο, οι εκπαιδευτές προτι-
μούν η εκμάθηση να αρχίζει μετά τα 5
χρόνια, καθώς σε αυτή την ηλικία τα
παιδιά είναι πιο υπάκουα.

Επίσης, μην ξεχνάτε ότι πέντε εκατοστά
νερό αρκούν για να πνίξουν ένα μικρό
παιδί! Γι’ αυτό μην αφήνετε τα παιδιά
από τα μάτια σας όσο είναι στη θάλασ-
σα. Ούτε και όταν είναι μόνα τους κοντά
στο νερό. Πρέπει να τα προσέχετε διαρ-
κώς, ακόμα κι αν ξέρουν κολύμπι ή αν
τα νερά είναι ρηχά.

Τα σωσίβια, τέλος, και τα μπρατσάκια
τους πρέπει να είναι καλής ποιότητας,
να εφαρμόζουν σωστά και να αντιστοι-
χούν στην ηλικία τους.

Απαγορεύστε τους να μπαίνουν

στη θάλασσα μετά το φαγητό

Το ερώτημα πολλών γονέων είναι πόσες
ώρες πρέπει να περάσουν ανάμεσα στο
γεύμα και το μπάνιο. Για να απαντηθεί
αυτό το ερώτημα θα πρέπει να ληφθεί
υπόψη η ποσότητα και κυρίως η ποιό-
τητα των τροφών.

Γιατί, όπως είναι φυσικό, άλλο χρόνο
χρειάζεται κανείς να χωνέψει τα σάκχα-
ρα ή τα λίπη και άλλο τις πρωτεΐνες.
Για παράδειγμα, ένα μεγάλο κομμάτι
παστίτσιο χωνεύεται σε 5 ώρες, μια
απλή μακαρονάδα σε 2, ενώ ένα μπου-

κάλι γάλα σε 1 ώρα.

Μεριμνήστε για την καθαριότητα

και τη διατροφή τους

Τους καλοκαιρινούς μήνες έχουμε να
κάνουμε συχνά με ιώσεις του γαστρε-
ντερικού. Ιούς, δηλαδή, που προκαλούν
γαστρεντερίτιδα και οι οποίοι μεταδί-
δονται μέσω της εντερικής οδού: άλλοτε
με την κατανάλωση μολυσμένων τρο-
φών, όπως κοτόπουλο, αβγά (σαλμονέ-
λα, εντερίτιδα) και άλλοτε με την επαφή
με μολυσμένα άτομα.

Η οξεία γαστρεντερίτιδα, σπάνια αντι-
μετωπίζεται με αντιβιοτικά ή αντιδιαρ-

ροϊκά.

Όχι στα άγονα νησιά και στις... ερημιές

Όσοι έχετε παιδιά κάτω από 3 χρόνων
πρέπει να γνωρίζετε ότι στις ηλικίες
αυτές τα ατυχήματα είναι συχνότερα
και η νοσηρότητα μεγαλύτερη. Γι’ αυτό
πρέπει να διαλέγετε για διακοπές
περιοχές στις οποίες να υπάρχει εύκολη
πρόσβαση σε υγιειονομικές υπηρεσίες,
όπως κέντρα υγείας ή αγροτικά ιατρεία.

Ας αποφεύγετε, λοιπόν, όσοι έχετε
μικρά παιδιά νησάκια της άγονης γραμ-
μής ή ερημιές, τόπους δηλαδή ιδανικούς
για μεγάλες ηλικίες.

Μην ξεχνάτε τον εμβολιασμό τους

Όλα τα παιδιά πριν ξεκινήσουν για δια-
κοπές θα πρέπει να έχουν κάνει τα
εμβόλιά τους, κυρίως του τετάνου,
καθώς έτσι δε θα κινδυνεύσουν από
αυτόν, εξαιτίας συνηθισμένων μικρο-
τραυματισμών.

Επίσης, οι γονείς πρέπει να φροντίζετε
να έχετε μαζί σας το βιβλιάριο υγείας
του παιδιού, όπου να φαίνονται οι
εμβολιασμοί και να ζητάτε από το για-
τρό να γράφει τη θεραπεία για οποιο-
δήποτε πρόβλημα.

Σε ό,τι αφορά το παιδικό φαρμακείο,

αυτό πρέπει να περιλαμβάνει: ένα αντι-
πυρετικό σιρόπι, μια αντιαλλεργική
κρέμα ή ένα τζελ για τσιμπήματα εντό-
μων, επαφή με φυτά, τσούχτρες κ.λπ.
Επίσης, ένα ηλεκτρολυτικό διάλυμα σε
σκόνη ή υγρό για εμετούς, διάρροια ή
θερμοπληξία και ένα μπουκάλι με αντι-
σηπτικό διάλυμα, μερικές αποστειρω-
μένες γάζες, λευκοπλάστης και ένα θερ-
μόμετρο.

Προστατεύστε τα κοριτσάκια

από αιδοιοκολπίτιδες

Ένα άλλο πρόβλημα από το οποίο κιν-
δυνεύουν τα κοριτσάκια τώρα το καλο-
καίρι είναι και οι λοιμώξεις της αιδοιο-
κολπικής περιοχής, που μπορεί να
εκδηλωθούν σαν αιδοιοκολπίτιδες ή
ουρολοιμώξεις.

Μάλιστα, κυρίως τα βρέφη και τα
νήπια, που χωρίς μαγιό μπαινοβγαί-
νουν στη θάλασσα και παίζουν γυμνά
στην άμμο, μπορεί να παρουσιάσουν
τοπική λοίμωξη από ιούς, μικρόβια και
μύκητες.

Όλα τα παραπάνω παρουσιάζουν
έξαρση το καλοκαίρι, λόγω της αυξημέ-
νης ζέστης, αλλά και εξαιτίας των στε-
νών συνθετικών εσωρούχων και των
παντελονιών που φοράνε τα μικρά
κορίτσια και κυρίως οι έφηβες.

Τα βασικά συμπτώματα των αιδοιοκολ-
πίτιδων αυτών –που οι περισσότερες
είναι μυκητιασικές και ευνοούνται από
τη ζέστη και την υγρασία– είναι: τοπι-
κός κνησμός, κολπική υπερέκκριση, που
ίσως να είναι και δύσοσμη, συχνουρία
και δυσουρία. Όσο για την πρόληψή
τους, καλό είναι να αποφεύγουν τα
παιδιά –και ιδιαίτερα τα κορίτσια– να
κυκλοφορούν γυμνά στην παραλία.

ΗΛΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ ΠΑΙΔΙ

ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ

Προφυλάξτε τα βρέφη σας από θερμοπληξία

Σε παιδιά που θηλάζουν η θερμοπληξία εμφανίζεται ως εξής: το μωρό κοκκινίζει,

ιδρώνει, πίνει πολλά υγρά. Ενοχλείται και επομένως κλαίει. Μετά δείχνει ήρεμο

και καταβεβλημένο. Αρνείται το θηλασμό, δείχνει να μην πεινάει, ενώ παρουσιά-

ζει και διάρροια, που μερικές φορές συνοδεύεται από εμετούς.

Η παραμονή του παιδιού στον ήλιο μπορεί να ανεβάσει τη θερμοκρασία του ακόμη

και στους 40 βαθμούς και να προκαλέσει και σπασμούς. Σε τέτοιες περιπτώσεις,

βάλτε το παιδί σε δροσερό μέρος, αφού πρώτα το γδύσετε, και δώστε του ζαχα-

ρόνερο. Αν η θερμοκρασία του ξεπερνάει τους 38 βαθμούς, τυλίξτε το σε μια βρεγ-

μένη πετσέτα και ειδοποιήστε αμέσως γιατρό.

Φροντίστε για τη μελλοντική υγεία τους

Τα παιδιά χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή στον ήλιο, γιατί έχουν λεπτότερο και

πιο ευαίσθητο δέρμα από τους ενήλικες και γιατί παραμένουν εκτός σπιτιού για

παιχνίδι και αθλήματα περισσότερο (τριπλάσιες ώρες) στη διάρκεια του χρόνου.

Μην ξεχνάτε, επίσης, ότι αφήνοντας το παιδί σας να εκτίθεται υπερβολικά στον

ήλιο, διακινδυνεύετε να αυξήσετε τις πιθανότητες εκδήλωσης καρκίνου σε κάποια

στιγμή της ζωής του.

Το μελάνωμα, για παράδειγμα, η πιο επικίνδυνη μορφή δερματικού καρκίνου,

προσβάλλει όλες τις ηλικίες και συνηθέστερα άτομα που έχουν εκτεθεί περιοδικά

στον ήλιο (π.χ., κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών ή χειμερινών διακοπών) και

παρόλο που είναι εξαιρετικά σπάνιο στην πρώτη δεκαετία της ζωής, δυστυχώς

τα τελευταία 10 χρόνια παρουσιάζει αύξηση της συχνότητάς του σε παιδιά και

εφήβους, αποτελώντας το 1-3% του συνόλου των καρκίνων της παιδικής ηλικίας.
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Αγγούρια κατά

των τσιμπιμάτων
Το καλύτερο γιατροσόφι για να ανα-
κουφιστούμε από τσίμπημα κουνουπι-
ού ή οποιουδήποτε άλλου εντόμου
είναι να κόψουμε μερικές φέτες κρύο
αγγούρι και να της τοποθετήσουμε
πάνω στο ερεθισμένο δέρμα. Το αγγού-
ρι, που αποτελείται από 90% νερό,
είναι πολύ ενυδατικό και θρεπτικό.
Ανακουφίζει από την έντονη φαγούρα
και διώχνει το πρήξιμο. 
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ΚΡΟΙΣΟΣ ΠΕΘΑΝΕ ΣΕ ΚΑΛΥΒΑ

Ένας άνδρας, ο οποίος βρέθηκε νεκρός,
ζούσε σε μία καλύβα χωρίς θέρμανση ή

σύστημα ύδρευσης, παρά το γεγονός ότι
στον τραπεζικό του λογαριασμό υπήρχαν
3 εκατομμύρια δολάρια, μετέδωσαν αμερι-
κανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Τζορτζ Κόναϊτ, 79 ετών, βρέθηκε νεκρός
σε δασική περιοχή που ανήκε στην οικογέ-
νειά του, στην περιοχή Χάντσον Βάλεϊ της
Νέας Υόρκης. Σύμφωνα με το περιοδικό
Journal News in White Plains, ο 79χρονος
ζούσε μια μοναχική ζωή.

Ο Κόναϊτ είχε αναγκαστεί, πριν από μερικά
χρόνια, να πωλήσει 130 στρέμματα εκ των
συνολικά 800 που του ανήκαν, προκειμέ-

νου να πληρώσει
ένα πρόστιμο στην
εφορία ύψους
130.000 δολαρίων.
Από την πώληση
αυτή ο ηλικιωμένος
είχε λάβει το ποσό
των 3 εκατομμυ-
ρίων δολαρίων.

«Περιπλανιόταν
στο δάσος», δήλωσε ο αστυνόμος Μαρκ Έμα.
«Φαίνεται ότι μάζευε και έκοβε μόνος του καυσό-
ξυλα. Είχε ένα και μοναδικό φως. Το σπίτι του
ήταν άνω κάτω. Κάποιος θα μπορούσε να σκε-
φτεί ότι το σπίτι ήταν εγκαταλελειμμένο». Ο
δικηγόρος του Κόναϊτ, Τόμας Ο’Κόνελ, δήλωσε ότι
ο πελάτης του και οι δύο αδελφές του, οι οποίες
είχαν πεθάνει μερικά χρόνια πριν, ζούσαν σε
αυτό το κτήμα και δεν είχαν δουλέψει ποτέ.
Όποτε χρειάζονταν χρήματα πωλούσαν και ένα
μέρος της ιδιόκτητης περιοχής.

«Ήθελαν να μείνουν εκεί γιατί απολάμβαναν
αυτόν τον τρόπο ζωής, της απομόνωσης και να
περιβάλλονται από δέντρα και ελάφια και να
κάνουν βόλτες στην περιοχή», δήλωσε ο Ο’Κόνελ.
«Η μόνη τους υποχρέωση ήταν οι φόροι… Δεν
ήθελαν να ασχολούνται με την κυβέρνηση. Απλά
δεν ήταν συνεπείς στην αποπληρωμή των
φόρων», είπε. Ο Ο’Κόνελ δήλωσε ότι ο Κόναϊτ δεν
είχε επισκεφτεί ποτέ του οδοντίατρο και δεν είχε
τηλέφωνο έως πρόσφατα όταν ο ίδιος τον είχε
πείσει να αγοράσει ένα κινητό.

ΑΤΑΚΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Σκέφτονται να κατέβουν στους δρόμους
για διαμαρτυρία οι ληστές και οι λωποδύ-
τες. Κατηγορούν τα κόμματα για μονοπω-
λιακές τακτικές στο επάγγελμα.
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O γηραιότερος ευρωβουλευτής είναι ο Μανώλης
Γλέζος, σε ηλικία 92 ετών σύμφωνα με τα στατι-

στικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα την
Τετάρτη το Ευρωπαϊκό Ευρωκοινοβούλιο.

Από τον νεότερο εκλεγμένο ευρωβουλευτή, το Δανό
Andres Vistisen, τον χωρίζουν 66 χρόνια.

Η εκπροσώπηση των γυναικών στο ΕΚ αυξήθηκε από
35,05% το 2009, σε 36,88% το 2014.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα δύο τρίτα των Μαλτέζων
ευρωβουλευτών είναι γυναίκες.

Πιο συγκεκριμένα, η Μάλτα ήταν η χώρα που έστειλε
το υψηλότερο ποσοστό γυναικών στην Ευρωβουλή,
που αγγίζει το 66,67%. Στον αντίποδα, η Λιθουανία, με
ποσοστό 9,09%.

Μικρή πτώση σημείωσε το ποσοστό των ευρωβουλευ-
τών που επανεξελέγησαν. Από 49,59% το 2009 έπεσε
στο 49,4% στις εκλογές του Μαΐου του 2014.

"Πρωταθλητές" στην επανεκλογή οι Γερμανοί, με το

69,79% των μελών του ΕΚ να παραμένουν στο αξίωμά
τους. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ
των χωρών της ΕΕ.

Στην Ελλάδα αντιθέτως, σημειώθηκε 100% ανανέωση
των προσώπων, με τους Έλληνες ευρωβουλευτές που
προέκυψαν από τις εκλογές του 2009 να μην επανε-
κλέγονται.

Ο γηραιότερος ευρωβουλευτής είναι 92 ετών, ο Μανώλης Γλέζος
Στο 100% η ανανέωση προσώπων για την Ελλάδα

Ακούμε συχνά πως  «το
χρήμα δεν φέρνει την

ευτυχία», η σημασία που
αποδίδουμε όμως σε αυτό
είναι τόσο μεγάλη ώστε η
έλλειψη του, δεν επηρεάζει
μόνο την καθημερινότητα
μας πρακτικά αλλά και εμάς
ψυχολογικά. Λόγω μαλιστα
της οικονομικής κρίσης που
έχει επισύρει μεταξύ άλλων
χιλιάδες απολύσεις κι άρα
δυσκολίες, αβεβαιότητα και
χρέη, η ανησυχία για τα
οικονομικά θέματα μεγαλώ-
νει, δημιουργώντας μια
έντονα αρνητική ατμόσφαι-

ρα που πλανιέται σχεδόν παντού.
Η αλήθεια είναι ότι το χρήμα δεν
φέρνει την ευτυχία. Όμως ούτε και
η ανέχεια. Η οικονομική σταθερό-
τητα βοηθά στο να νιώσουμε
ασφαλείς και ικανοποιημένοι, άρα
συντελεί στην ψυχολογική σταθε-
ρότητα. Ενώ οι οικονομικές δυσκο-
λίες και οι μειώσεις στο εισόδημα
έχουν επηρεάσει άλλους περισσό-
τερο κι άλλους λιγότερο, σίγουρα
έχουν προκαλέσει σε πολλούς από
εμάς απογοήτευση και ανησυχία
για το αύριο.
Εάν χρειάζεσαι ενθάρρυνση για να
διατηρήσεις τη δύναμη σου και να
αντιμετωπίσεις την ανησυχία σου,
θυμίσου ότι:
1. Η ανησυχία δημιουργεί

στασιμότητα

«Η ανησυχία είναι σαν κουνιστή
πολυθρόνα. Σου δίνει κάτι να
κάνεις αλλά δε σε πάει πουθενά».
Δεν υπάρχει περιορισμός για το
πόσο μπορείς ν’ανησυχήσεις.
Μπορείς ν’ανησυχείς όλη μέρα,
κάθε ώρα, κάθε στιγμή. Η ανησυχία
όμως, πέρα του ότι απασχολεί το
μυαλό σου με τη δυσάρεστη
παρουσία της, δεν μπορεί να σε
βοηθήσει σε οτιδήποτε άλλο. Κι
αυτό γιατί υπάρχουν δύο κατηγο-
ρίες πραγμάτων στον κόσμο: αυτά
που μπορούμε να ελέγξουμε κι
αυτά που δεν μπορούμε να ελέγ-
ξουμε. Εάν κάτι μπορείς να το ελέγ-
ξεις, σχεδίασε ένα πλάνο δράσης
κι εφάρμοσε το. Γιατί ν’ανησυχείς
εφόσον είναι αντιμετωπίσιμο; Εάν

κάτι δεν μπορείς να το ελέγξεις ή
δεν επιλύεται, τότε και πάλι τι
όφελος υπάρχει στην ανησυχία;
2. Η σημασία του ν’αλλάξεις

οπτική

«Ο απαισιόδοξος παραπονιέται
για τον άνεμο. Ο αισιόδοξος περι-
μένει ότι θ’αλλάξει. Ο ρεαλιστής
προσαρμόζει τα πανιά». ~ William
Arthur Ward
Είναι ανακουφιστικό να εκφράζου-
με τα συναισθήματα μας και το
πως μας επηρεάζει μια κατάστα-
ση. Εάν όμως, τα συναισθήματα
μας πλημμυρίζουν τόσο ώστε

καταλήγουμε μόνο να παραπονιό-
μαστε χωρίς να προσπαθούμε
ν’αλλάξουμε κάτι, τότε παραμέ-
νουμε και πάλι στάσιμοι. Η υπερ-
βολική αισιοδοξία και η προσδοκία
ότι όλα θα λυθούν θαυματουργά,
έχει κι αυτή το ίδιο αποτέλεσμα.
Μόνο όταν ψάξουμε ενεργά τη
λύση, μόνο όταν προσαρμόσουμε
τα πανιά μας, μπορούμε ν’αντιμε-
τωπίσουμε την κατάσταση.
3. Τι χρειάζεσαι πραγματικά;

«Πλούσιος δεν είναι αυτός που έχει
πολλά μεγάλα υπάρχοντα αλλά
εκείνος που έχει λίγες επιθυμίες» ~
Επίκτητος
Το μέτρο του πόσο δυσαρεστημένοι
είμαστε με την οικονομική μας
κατάσταση εξαρτάται από τις
προσδοκίες που έχουμε ως προς
αυτή. Εάν είχαμε συνηθίσει σ’έναν
συγκεκριμένο επίπεδο ζωής και
ξαφνικά βιώσαμε μια πτώση, τότε
όλες οι επιθυμίες που κάποτε
εκπληρώναμε, ξαφνικά μένουν
ανεκπλήρωτες. Όσο περισσότερα
θέλουμε, τόσο περισσότερο δημι-
ουργείται μέσα μας η αίσθηση της
έλλειψης. Όσο λιγότερα επιθυμού-

με, τόσο περισσότερο εκτιμάμε
αυτό που έχουμε.
4. Ο χρόνος σου είναι ο πλούτος

σου

«Κάθε ημέρα είναι ένας τραπεζικός
λογαριασμός. Κανείς δεν είναι
πλούσιος,κανείς δεν είναι φτωχός,
όλοι μας έχουμε από 24 ώρες.» ~
Christopher Rice
Ακόμα κι αν οι υλικές μας επιθυμίες
ή ανάγκες δεν καλύπτονται εξ’
όλοκλήρου, υπάρχουν τόσα πράγ-
ματα τα οποία μπορούμε να
κάνουμε ανέξοδα  και να νιώσουμε
εκπληρωμένοι και γεμάτοι, όπως ο
χρόνος με οικογένεια και φίλους, η
ομορφιά της φύσης, το χιούμορ και
οι αστείες στιγμές.
5. Διατήρησε την πίστη σου

«Εκείνος που χάνει χρήματα, χάνει
πολλά. Εκείνος που χάνει ένα
φίλο,χάνει πολλά περισσότερα.
Εκείνος που χάνει την πίστη του,
τα χάνει όλα.» ~ Eleanor Roosevelt
Είναι αλήθεια, εκείνος που χάνει
την πίστη του και την ελπίδα του,
τα χάνει όλα. Στις πιο δύσκολες
στιγμές της ζωής μας, η πίστη
είναι το μόνο στήριγμα που έχουμε,
η μόνη ώθηση για να προχωρήσου-
με. Πώς είναι δυνατόν να ξεπερά-
σουμε τη δυσκολία αν παραιτηθού-
με;
6. Αναρωτήσου: Τι μπορώ να

κάνω;

«Όλοι σκέφτονται πως ν’αλλάξουν
τον κόσμο, αλλά κανείς πως ν’αλ-
λάξει τον εαυτό του.» ~ Leo Tolstoy
Φταίνε οι κυβερνήσεις, φταίνε  οι
σχέσεις μας, ο προηγούμενος εργο-
δότης μας, η άδικη κοινωνία, το
σύστημα, οι καταστάσεις και οι
συνθήκες. Εάν αλλάξει ο κόσμος,
θ’αλλάξει και η κατάσταση μας.
Έτσι  μπορεί να πιστεύουμε και να
προσπαθούμε ν’αλλάξουμε τον
κόσμο. Είναι κι αυτό σεβαστό ιδεώ-
δες, αλλά πριν αλλάξουμε τον
κόσμο, μήπως θα ήταν καλό ν’ανα-
ρωτηθούμε τι θα μπορούσαμε
ν’αλλάξουμε στον εαυτό μας; Την
προσέγγιση μας στα πράγματα ;
Τον τρόπο που μπορούμε να βελ-
τιωθούμε για να βελτιώσουμε τη
ζωή μας και τη ζωή των γύρω μας;

«6» Αποφθέγματα: Ξεπερνώντας την ανησυχία για την κρίση
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• Ζούσε σε καλύβα,
αλλά είχε περισσότερα
από τρία εκατομμύρια

δολάρια στον
λογαριασμό του
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Είναι δυσάρεστο να μάθει κάποι-

ος ότι έχει υψηλά επίπεδα τρι-

γλυκεριδίων. Τα υψηλά επίπεδα

αυξάνουν την πιθανότητα να

εμφανίσετε καρδιοπάθεια. Ωστόσο,

υπάρχουν και καλά νέα. Αν αλλά-

ξετε μερικές κακές συνήθειες σε πιο

υγιεινές, μπορείτε να μειώσετε τα

επίπεδα τριγλυκεριδίων και να

έχετε μια υγιή καρδιά.

1: Πίνετε αναψυκτικά, γλυκό τσάι

ή φρουτοχυμούς

Η ζάχαρη και η φρουκτόζη που

χρησιμοποιούνται ως γλυκαντικά

μπορούν να αυξήσουν τα τριγλυκε-

ρίδια. Οι επιπλέον θερμίδες στα

αναψυκτικά μπορούν επίσης να

οδηγήσουν σε αύξηση του βάρους,

που θέτει επιπλέον βάρος στην

καρδιά σας και συμβάλλει σε

αύξηση των επιπέδων χοληστερό-

λης και τριγλυκεριδίων.

Καλύτερη συνήθεια: Το νερό είναι

το πιο βολικό και φτηνό ποτό.

Μπορείτε να προσθέσετε λεμόνι ή

λαιμ σε ανθρακούχο νερό.

2: Τρώτε λευκές τροφές, όπως

ζυμαρικά, ρύζι ή ψωμί

Όπως η ζάχαρη, τροφές όπως το

αλεύρι μπορούν να αυξήσουν τα

επίπεδα τριγλυκεριδίων. Έτσι, και

οι αμυλώδεις τροφές όπως το

λευκό ρύζι και οι πατάτες.

Καλύτερη συνήθεια: Τα ζυμαρικά

ολικής άλεσης είναι καλή εναλλα-

κτική, ιδιαίτερα για σάλτσες όπως

η σάλτσα ντομάτας. Ψάξτε για

νόστιμο ψωμί ολικής άλεσης για

σάντουιτς και να τρώτε καστανό

ρύζι αντί για άσπρο. Αντί για

πατάτες δοκιμάστε σπόρους όπως

το κινόα.

3: Τρώτε πολύ κόκκινο κρέας

Τα τριγλυκερίδια είναι τύπος λιπι-

δίων στο αίμα. Τροφές με μεγάλη

περιεκτικότητα σε κορεσμένα

λιπαρά, όπως το κόκκινο κρέας,

αυξάνουν τα επίπεδα. Το βούτυρο

και το τυρί περιέχουν τέτοια λιπα-

ρά που αυξάνουν τα τριγλυκερίδια.

Καλύτερη συνήθεια: Αναζητήστε

κοτόπουλο και γαλοπούλα, που

περιέχουν χαμηλότερα επίπεδα

κορεσμένων λιπαρών. Άλλη υγιεινή

επιλογή είναι τα γεύματα χωρίς

κρέας. Αποφύγετε τα πιάτα που

περιέχουν κρέμα ή τυρί αντί για

συνταγές που χρησιμοποιούν λάδι

από λαχανικά και περιέχουν άφθο-

να λαχανικά.

4: Τρώτε μόνο τηγανιτό ψάρι

Τα περισσότερα έχουν πολύ πρό-

σθετο λάδι-το ανθυγιεινό είδος,

δηλαδή τα κορεσμένα λιπαρά.

Αυτά τα λιπαρά υπερισχύουν ένα-

ντι του είδους των λιπαρών που

περιέχονται στο ψάρι, δηλαδή τα

ωμέγα-3 λιπαρά που κρατούν

χαμηλά τα τριγλυκερίδια.

Καλύτερη συνήθεια: Να τρώτε

λιπαρά ψάρια, όπως σολομό ή

τόνο, που είναι πλούσια σε ωμέγα

3 λιπαρά (ψητά ή βραστά). 

5. Πίνετε αρκετά ποτήρια αλκοόλ

την ημέρα

Μεγάλη ποσότητα μπύρας, κρασι-

ού ή οινοπνευματωδών μπορεί να

αυξήσει τα τριγλυκερίδια.

Καλύτερη συνήθεια: Να μην

ξεπερνάτε το ένα ποτό την ημέρα

αν είστε γυναίκα και τα 2 αν είστε

άντρας. Αν τα τριγλυκερίδια δεν

είναι αρκετά χαμηλά, παρά τις

προσπάθειές σας, ο γιατρός σας

μπορεί να σας ζητήσει να διακόψε-

τε το ποτό. Οι εραστές της μπύρας

μπορούν να επιλέξουν μια μπύρα

χωρίς αλκοόλ. Αν πίνετε κρασί,

επιλέξτε ανθρακούχο νερό με

κάποια γεύση.

6: Τρώτε υπερβολικά

Πολύ μεγάλα γεύματα μπορεί να

στείλουν τα επίπεδα τριγλυκερι-

δίων στην επικίνδυνη ζώνη.

7: Παραλείπετε γεύματα

Ίσως πιστεύετε ότι θα αδυνατίσετε

αν παραλείπετε γεύματα. Το πρό-

βλημα είναι ότι πιθανόν θα πεινά-

σετε τόσο πολύ αργότερα, που θα

φάτε ότι βρείτε μπροστά σας, είτε

είναι υγιεινό είτε όχι. ‘Η θα φάτε

υπερβολικά στο επόμενο γεύμα,

γεγονός που οδηγεί σε άνοδο τα

επίπεδα τριγλυκεριδίων.

• Αναψυκτικά, λευκές τροφές,

κόκκινο κρέας και οινόπνευμα

αυξάνουν τα επίπεδα 

τριγλυκεριδίων και 

τον κίνδυνο καρδιοπάθειας

Κριός: Με το ταμπεραμέντο

που έχεις, θα πετύχεις πράγμα-

τα που στο παρελθόν ήταν σε στασιμό-

τητα. Οι ευκαιρίες θα διαδέχονται η μία

την άλλη και θα δρομολογήσεις τους

στόχους σου με επιτυχία. Επιδίωξε να

κάνεις συζητήσεις με άτομα της οικογέ-

νειας, για να λύσεις τα όποια προβλή-

ματα σε ταλαιπωρούν..

Ταύρος: Διανύεις μία περίοδο που οι

αλλαγές θα είναι πάρα πολλές. Πρέπει

να δείξεις τεράστια προσοχή σε ό,τι

κάνεις και καλό θα είναι να μη δίνεις

σημασία σε ό,τι ακούς, αν πρώτα δεν

έχεις εξετάσει την εγκυρότητα τους. Οι

ευκαιρίες που θα σου παρουσιαστούν

θα είναι πολύ καλές, προκειμένου να

μπορέσεις να υλοποιήσεις τα σχέδιά

σου για το μέλλον.

Δίδυμοι: Δες τις καταστάσεις από μία

άλλη σκοπιά, πιο ρεαλιστική και λογική.

Μήπως μερικά πράγματα δεν τα βλέπεις

όπως είναι, αλλά η μεγάλη ευαισθησία

σου, σε παρασύρει σε λανθασμένα

συμπεράσματα; Μπορείς θαυμάσια να

προγραμματίσεις τώρα τους στόχους

σου, για να τους υλοποιήσεις με πολύ

σταθερά βήματα.

Καρκίνος: Πρέπει να έχεις ευελιξία, για

να καταφέρεις να ανταπεξέλθεις στις

δύσκολες καταστάσεις που μπορεί να

προκύψουν. Οι αλλαγές που μπορεί να

γίνουν, να ξέρεις ότι θα είναι για το

καλό σου, γι’ αυτό μην αντιδράσεις,

πριν καν δεις τις εξελίξεις. Φρόντισε να

ηρεμήσεις, κάνοντας πράγματα που σε

ευχαριστούν..

Λέων: Μην δώσεις βάση σε σχόλια που

μπορεί να γίνουν, τα οποία δεν έχουν

μεγάλη σημασία για εσένα. Η συναισθη-

ματικότητά σου θα είναι στα ύψη, γι’

αυτό φρόντισε να την περιορίσεις και

να δεις τις καταστάσεις πιο ρεαλιστικά.

Καλό είναι να διατηρήσεις ξεκάθαρη την

σκέψη σου, ώστε να εξασφαλίσεις τις

καλύτερες επιλογές για την άνοδό σου.

Παρθένος: Μπορείς να κλείσεις ραντε-

βού και να δρομολογήσεις κάποιες υπο-

θέσεις που παρέμεναν στάσιμες μέχρι

τώρα. Θα σου παρουσιαστούν πολλές

ευκαιρίες. Στο οικογενειακό περιβάλλον

κερδίζεις συνεχώς έδαφος, γιατί έχεις

την αξιολάτρευτη ικανότητα να δημι-

ουργείς την ιδανική ατμόσφαιρα.

Ζυγός: Γύρνα λίγο στις παλιές συνήθει-

ες και μην χολοσκάς με το παραμικρό. Εν

τω μεταξύ, μη δίνεις αφορμές για σχό-

λια στο κοινωνικό σου περιβάλλον και

μη δημιουργείς έδαφος για καινούργιες

παρεξηγήσεις. Τα οικογενειακά σου θα

μπορέσουν να λυθούν με ήπιους τόνους

και για άλλη μια φορά θα νιώσεις ικα-

νοποιημένος και από τις εξελίξεις, αλλά

και από τον ίδιο σου τον εαυτό..

Σκορπιός: Η μέρα είναι καλή για σκέψη

και αναδιοργάνωση, αφού θα είσαι ήρε-

μος και σε θέση να κάνεις έναν ουσια-

στικό διάλογο με τον εαυτό σου, ώστε

να ανακαλύψεις τις πραγματικές σου

ανάγκες και επιθυμίες. Πρόσεξε την

υγεία, αλλά και την εμφάνισή σου, και

μην παρασύρεσαι σε υπερβολές. Δεν

σου κάνουν καλό.

Τοξότης: Οι ανατρεπτικές καταστάσεις,

τόσο στις υποθέσεις σου, όσο και στα

οικογενειακά θέματα, θα προκαλέσουν

την οργή σου και θα σε εξαντλήσουν. Αν

μπορέσεις να ελέγξεις το νευρικό σου

σύστημα, θα βρεις τις λύσεις και με

κάποια προσπάθεια, θα επαναφέρεις

την τάξη. Έχεις τη δυνατότητα να

βάλεις τα πράγματα στη σειρά τους,

αρκεί να το προσπαθήσεις και μην

παραδώσεις τα όπλα αμαχητί.

Αιγόκερως: Η μέρα θα είναι κάπως

περίεργη με πολλές αιφνιδιαστικές

προτάσεις να σου γίνονται και εσύ να

μην μπορείς να καταλάβεις τι κρύβεται

από πίσω τους. Πάντως, πρέπει να

γνωρίζεις ότι ικανοποιήσεις τόσο τις

επαγγελματικές όσο και τις συναισθη-

ματικές σου ανάγκες.

Υδροχόος: Απόφυγε πάση θυσία την

ένταση και τον εκνευρισμό. Οι ευκαιρίες

είναι πολλές και δεν έχεις πραγματικά

καμία δικαιολογία, για να μη βάλεις σε

εφαρμογή τους στόχους σου, και μάλι-

στα με επιτυχία. Αρκεί να κάνεις θετικές

σκέψεις για το μέλλον και να ξέρεις ότι

θα έχεις πολύ ευχάριστες εκπλήξεις.

Ιχθύες: Με λίγη παραπάνω προσπάθεια

θα καταφέρεις να ανταπεξέλθεις και να

κερδίσεις θετικές εκτιμήσεις και εντυ-

πώσεις από τον περίγυρο σου. Κάποια

ευχάριστα γεγονότα θα σε χαροποιή-

σουν αρκετά και θα καλυτερεύσουν τη

διάθεσή σου. Κοίτα να ξεκουραστείς και

να επιδοθείς σε ευχάριστες δραστηριό-

τητες.

Κακές συνήθειες που βλάπτουν σοβαρά την υγεία
Light παγωτό μόνο με γάλα και ζάχαρη

Υλικά:
1 κουτί γάλα εβαπορέ light (μεγάλο)

250 ml γάλα φρέσκο light

1 κούπα ζάχαρη, 1 βανίλια

Εκτέλεση:

Βάζουμε τα γάλατα και τη βανίλια σε

ένα μεγάλο μπωλ (2 lt) και τοποθετού-

με το μπωλ στην κατάψυξη για 2 ώρες

περίπου (μέχρι να αρχίσει να κάνει κρυ-

στάλλους το γάλα μας). Χτυπάμε με το μίξερ για 4-5 λεπτά.

Το γάλα γίνεται πηχτή κρέμα. Προσθέτουμε σταδιακά τη

ζάχαρη και χτυπάμε λίγο ακόμα. Ξαναβάζουμε το μπωλ

στην κατάψυξη.

Πανεύκολο παγωτό σάντουιτς
Υλικά:
1 κουτί ζαχαρούχο γάλα

1 κουτί γάλα εβαπορέ

3 βανίλιες

1 κουτί κρέμα στο μεταλικό

κουτακι MORFAT, ERMOL κτλ.

2 πακέτα πτί μπερ

Εκτέλεση:

Στρώνω σ΄ενα πυρέξ μία στρώση μπισκότα, χτυπάω όλα

τα υλικά με το μίξερ και περιχύνω το μίγμα πάνω απο τα

μπισκότα τέλος βάζω απο πάνω άλλη μία στρώση μπισκό-

τα. Βάζω το παγωτό στην κατάψυξη και όταν παγώσει το

κόβω ακριβως στο σχήμα του μπισκότου και βγαίνει σαν

σάντουιτς.

Παγωτό σάντουιτς με καραμελωμένα φουντούκια
Υλικά:
2,5 συσκεαυσίες πτι μπερ

σοκολάτας γάλακτος

6 κ.σ. γεμάτες ζάχαρη

2 κ.σ. νερό, 200 γρ. φουντούκια

1 γάλα εβαπορέ

1 κουτί σαντιγύ morfat

1 κουτί ζαχαρούχο γάλα

Εκτέλεση:
Αφού έχουμε βάλει τα γάλατα και την σαντιγύ στο ψυγείο
να είναι κρύα χτυπάμε στο μίξερ τη σαντιγύ μέχρι να γίνει
πολύ αφράτη. Ρίχνουμε σιγά σιγά το εβαπορέ και το ζαχα-
ρούχο και συνεχίζουμε το χτύπημα. Το βάζουμε στην κατά-
ψυξη. Σε ένα τηγάνι ρίχνουμε τη ζάχαρη και το νερό και
περιμένουμε μέχρι να καραμελώσει το μίγμα καλά και έπει-
τα ρίχνουμε ολόκληρα το φουντούκια ανακατεύοντας καλά.
Αφού έχει πάει η καραμέλα σε όλα τα φουντούκια τα
βάζουμε σε μια λαδόκολλα και αφήνουμε να κρυώσουν
καλά, κανένα τεταρτάκι. Βάζουμε τα φουντούκια στο multi
και τα θρυμματίζουμε ελαφρά, όχι σκόνη, να έχει και μεγά-
λα κομμάτια φουντουκιού. Στρώνουμε σε ένα ταψάκι τα πτι
μπερ με την σοκολάτα από κάτω, ρίχνουμε σιγά σιγά το
μίγμα του παγωτού, που είναι ακόμα ρευστό από την κατά-
ψυξη, δεν έχει παγώσει απλά έχει κρυώσει. Πάνω από το
παγωτό ρίχνουμε και τα καραμελωμένα φουντούκια και
τέλος καλύπτουμε με τα υπόλοιπα πτι μπερ με την σοκολά-
τα από πάνω. Το βάζουμε στην κατάψυξη και περιμένουμε
να παγώσει καλά. Σερβίρουμε κόβοντας ένα κομμάτι μπι-
σκότου το οποίο έχει γίνει σάντουιτς.

ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΣ

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ

ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14
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KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ ΑΡ. 21/2014, 9/7/2014

250.000 ............ 19944

1.000................ 53969

400................... 59561

400 .................. 18911

400 .................. 57738

200 .................. 52562

200 .................. 16006

200 .................. 10945

200 .................. 47045

200 .................. 53124

200 .................. 47522

200 .................. 40883

200 .................. 34830

200 .................. 17808

200 .................. 23548

100 .................. 54164

100 .................. 24982

100 .................. 44694

100 .................. 24587

100 .................. 17229

100 .................. 26227

100 .................. 44941

100 .................. 47283

100 .................. 32827

100 .................. 17024

100 .................. 11054

100 .................. 26125

Άλλα ποσά

Από €40 οι λήγοντες σε

8056, 0314

Από €20 οι λήγοντες σε

345

Από €10 οι λήγοντες σε

139, 842

Από €4 οι λήγοντες σε

04, 73

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 201414

ΛΥΣΗ SUDOCU

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ -

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 719 - 2  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1963

Τηλέφωνα για ώρα ανάγκης

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ

Λευκωσία 90901402

Αμμόχωστος 90901403

Λάρνακα 90901404

Λεμεσός 90901405

Πάφος 90901406

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΚ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Στασάνδρου 26, 22764691

ΛΑΡΝΑΚΑ: Τα μέλη εξυπηρετούνται από όλα τα

φαρμακεία της επαρχίας Λάρνακας.

ΛΕΜΕΣΟΣ: Κυρ. Οικονόμου 21, 25861000

Λεωφ. Ομονοίας 68Α 25562444

ΠΑΦΟΣ:    Ελευθ. Βενιζέλου 24, 26933820

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ: Αγ. Γεωργίου 16 23820422

Ασθενοφόρα ......................................  22604000

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ):

Λευκωσία:  22446686  Λεμεσός: 25829129

Πόλη Χρυσοχούς: 26821888

ΓΝΩΜΙΚΟ
Ο καπιταλισμός έχει ένα
μόνιμο ελάττωμα: την
άνιση κατανομή του
πλούτου. Ο σοσιαλισμός
αντίθετα έχει ένα σταθε-
ρό προτέρημα: την ίση
κατανομή της φτώχειας.

Ουίνστον Τσώρτσιλ, 1874 -

1965, Βρετανός

Πρωθυπουργός, Νόμπελ 1953

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΛΑΤΣΙ
Μοναδική προσφορά για καλοκαι-

ρινές διακοπές σε μικρές οικογε-

νειακές κατοικίες για (2 ενήλι-

κες+3 παιδιά) πλήρως επιπλωμέ-

νες με A/C και 100 μέτρα από την θάλασσα.

Για το μήνα Ιούλιο €55 μόνο

Για πληροφορίες: 99647700 www.eliofoscenter.com

ΤΡΙΣΑΓΙΟ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ
ΤΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ

Οι Σύνδεσμοι Αγωνιστών ΕΟΚΑ 1955 - 59, το Ίδρυμα

Απελευθερωτικού Αγώνα ΕΟΚΑ 1955 - 59, η ΣΕΚ, ο

Παγκύπριος Σύνδεσμος Εθελοντών Αγωνιστών, ο

Παγκύπριος Σύνδεσμος Εφέδρων Καταδρομέων, ο

Παγκύπριος Σύνδεσμος Εφέδρων Τεθωρακισμένων, η

ΠΑΔΕΔ - Πρωτοπορία Δασκάλων, η ΑΛΛΑΓΗ

Καθηγητών, ο Γυναικείος Όμιλος Πρωτοπορία, η

ΓΟΔΗΣΥ, ο Παναγροτικός, η ΕΠΟΠΛ, η ΝΕ.ΔΗ.ΣΥ., η

Γ.Ο.Ε.Κ., η ΝΕΚ και η οργάνωση Πρεσβυτέρων

Πολιτών, διοργανώνουν Τρισάγιο την Παρασκευή 18

Ιουλίου 2014 και ώρα 7.30μ.μ. στον Τύμβο της

Μακεδονίτισσας, στη μνήμη των Ελλαδιτών και

Κυπρίων αξιωματικών και οπλιτών και όλων των

άλλων που έπεσαν κατά την βάρβαρη τουρκική

εισβολή.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

• Κατάθεση δάφνης επί των τάφων και κενοταφίων

των ηρώων

• Τρισάγιο από τον Πανιερότατο Μητροπολίτη

Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρο

• «Ανδρών Ηρώων» από τη χορωδία των Συνδέσμων

Αγωνιστών ΕΟΚΑ 1955 - 59

• Ομιλία από τον πρόεδρο των Συνδέσμων

Αγωνιστών ΕΟΚΑ 1955 - 59 κ. Θάσο Σοφοκλέους

• Κατάθεση στεφάνων

• Ενός λεπτού σιγή

• Εθνικός ύμνος

ΚΑΦΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ «ΠΑΝΘΕΟΝ»

Στον εξοχικό Πολύστυπο

Σ’ ένα επιβλητικό ύψωμα μέσα στο πράσινο, πάνω
από την πανέμορφη κοιλάδα

των φυντουκιών και φόντο τη Λευκωσία
και τον Πενταδάκτυλο.

Παραδοσιακά φαγητά, χωριάτικοι μεζέδες

Αναλαμβάνονται βαπτίσεις, πάρτυ γενεθλίων
και άλλες εκδηλώσεις

Τηλ. 99473179 - 22652502

Σούβλα - Μπουφέ στην εξοχή
μόνο με €6 το άτομο

Το εστιατόριο του εξοχικού συγκροτήματος

της ΣΕΚ στον Κάτω Αμίαντο προσφέρει

κάθε Κυριακή μπουφέ - σούβλα από

τις 1-3μ.μ. προς €6 το άτομο.

Το συγκρότημα βρίσκεται μέσα σε μαγευτι-

κή δασώδη περιοχή πάνω από το χωριό.

Κρατήσεις μέχρι το Σάββατο

Τηλ. 99628777

Με γοργόν ρυθμόν συνεχίζονται αι πληρωμαί της αδείας των εργατοϋπαλλήλων της
ΣΕΚ καθ’ άπασαν την Κύπρον. Η ως άνω φωτογραφία παρουσιάζει την αθρόαν προ-
σέλευσιν των εργατών οικοδομικών επαγγελμάτων εις το Κέντρον Λευκωσίας διά
την παραλαβήν των χρημάτων της αδείας των. Ο Γενικός Γραμματέας της
Ομοσπονδίας Οικοδόμων συν. Μ. Ιωάννου εποπτεύει την πληρωμήν των εργατών.
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Τώρα που καταλάγιασαν οι

δημόσιοι διθύραμβοι αλλά και

οι κάθε λογής αντιδράσεις των

προπονητών της κερκίδας για την

πορεία της Εθνικής Ποδοσφαίρου

στο ΜΟΥΝΤΙΑΛ της Βραζιλίας είναι

χρήσιμο να επαναφέρουμε στο

προσκήνιο την εικόνα του ποδο-

σφαιρικού κατορθώματος των διε-

θνών μας με τα μάτια ενός ξένου.

Πρόκειται για τον Andy Hunter,

Άγγλο δημοσιογράφο που ταξίδευ-

σε στην Βραζιλία για να να αναλύ-

σει το ποδόσφαιρο του Παγκοσμί-

ου Κυπέλλου  δίχως να έχει μεγάλη

ιδέα για την Ελληνική Εθνική

ομάδα. Ελάτε να δούμε τώρα με

ποια εντύπωση επέστρεψε από

αυτό το ταξίδι.

«Κάλυψα το πρώτο παιχνίδι της

Ελλάδας απέναντι στην Κολομβία

και το τελευταίο της παιχνίδι απέ-

ναντι στην Ακτή Ελεφαντοστού και

η πρόοδος, βελτίωση, εξέλιξη της

ομάδας σε αυτά τα παιχνίδια ήταν

αλάνθαστη. Κόντρα στην Κολομβία

ήταν έντονη η κριτική προς την

ομάδα του Φερνάντο Σάντος για

την αδυναμία της να απαντήσει

στο πρόωρο γκολ που δέχθηκε, ένα

γκολ που διατάραξε πάρα πολύ

έντονα το πλάνο που είχε φτιάξει ο

Σάντος για αυτό το παιχνίδι και

ανέδειξε την έλλειψη εκτελεστικής

ποιότητας στην επίθεση. Παρ' όλα

αυτά όμως η Ελλάδα δημιούργησε

αρκετές ημιτελείς ευκαιρίες στο

δεύτερο ημίχρονο απέναντι στην

Κολομβία, δηλαδή απέναντι σε μια

από τις καλύτερες ομάδες του

τουρνουά.

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟΣ Ο ΣΑΝΤΟΣ
ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΤΗ

Αυτό που με εντυπωσίασε πριν

από το παιχνίδι με την Ακτή Ελε-

φαντοστού ήταν ο προπονητής

Σάντος. Απέρριψε όλη την κριτική

σχετικά με το στιλ της ομάδας του,

επέμεινε ότι χρειαζόταν να κάνει

μόνο μικρές διορθωτικές αλλαγές,

επέμενε ότι θα πετύχουν οι Έλλη-

νες τα γκολ που τους χρειάζονταν

για να προκριθούν στην φάση των

«νοκ άουτ» για πρώτη φορά στην

ιστορία του Ελληνικού ποδοσφαί-

ρου. Ηταν θυμωμένος για την κρι-

τική και αποδείχθηκε ότι είχε πολύ

δίκιο. Η πίστη των ποδοσφαιρι-

στών του, οι οποίοι πίεζαν για τη

νίκη μέχρι τα τελευταία δευτερόλε-

πτα ήταν μια αντανάκλαση της

πίστης του προπονητή τους και

αυτό ήταν εντυπωσιακό.

Θεωρώ ότι η Ελλάδα ήταν πραγ-

ματικά πολύ εντυπωσιακή στην

αναμέτρηση με την Ακτή Ελεφα-

ντοστού και απέδειξε ότι έχει

πολλά περισσότερα στοιχεία στο

ρεπερτόριο του παιχνιδιού της

εκτός από το να αμύνεται. Η επι-

λογή της μετατόπισης του Σαμαρά

από τα αριστερά στο κέντρο της

επίθεσης βελτίωσε την λειτουργία

της και έκανε την Ελλάδα πιό απει-

λητική. Αν οι ποδοσφαιριστές ήταν

πιο ψύχραιμοι μπροστά από την

εστία της Κόστα Ρίκα η Ελλάδα θα

ήταν δίκαια και άξια στην προημι-

τελική φάση του Παγκοσμίου

Κυπέλλου.

Αν αναλογιστεί κανείς το ταλέντο

που διαθέτει η Ελλάδα και την

προϊστορία της στο Παγκόσμιο

Κύπελλο, το κατόρθωμα του

Σάντος στη Βραζιλία είναι άκρως

εντυπωσιακό. Κανένας στην

Αγγλία ή διεθνώς έχει πλέον δικαί-

ωμα να κριτικάρει αρνητικά το

είδος του ποδοσφαίρου που παίζει

η Ελλάδα”. 

Με ισχυρό όπλο τον πλήρη
εξοπλισμό της, η Εθνική Γερ-

μανίας κατέκτησε δίκαια το
«Μουντιάλ» της Βραζιλίας και
στέφθηκε πρωταθλήτρια κόσμου.

Συγκρότημα λαμπερό, χωρίς ξεχω-

ριστό αστέρι, αλλά με ομοιογενές

σύνολο, έγινε η πρώτη ομάδα που

κατακτά το Παγκόσμιο Κύπελλο

στην Αμερικανική ήπειρο.

Η ταξιαρχία του Ιωακείμ Λεβ ήταν

χωρίς αμφιβολία το πληρέστερο

σύνολο με βασικά συστατικά τη

Γερμανική πειθαρχία, το ομαδικό

πνεύμα, την υπομονή, τη φαντασία

και το σωστό αγωνιστικό προσα-

νατολισμό. Μπορεί να μην είχε τον

«σταρ» στο παιχνίδι της, όπως η

Αργεντινή το Μέσι και το Ντι

Μαρία, αλλά διέθετε πλήρες σύνο-

λο με μεγάλη αγωνιστική σταθερό-

τητα και χαμηλό δείκτη ηλικίας,

γεγονός που προμηνύει μεγαλύτε-

ρες αγωνιστικές προσδοκίες στο

επόμενο «Μουντιάλ».

Στον μεγάλο τελικό που κρίθηκε με

αριστουργηματικό τέρμα του Γκέ-

τσε στο 113ο λεπτό, οι Γερμανοί

έδειξαν φοβερή αποφασιστικότη-

τα για τη νίκη εξουδετερώνοντας

παράλληλα στο Β’ ημίχρονο και

στην παράταση το διαβολικό Μέσι

θρυματίζοντας  το Αργεντινό όνει-

ρο. Η Αργεντινή πήρε δίκαια τη 2η

θέσςη χωρίς όμως να εντυπωσιά-

σει.

Στο τρίτο σκαλί ανέβηκε η Ολλαν-

δία που υπερέβαλε εαυτόν σκορ-

πώντας στους τρεις ανέμους τη

χειρότερη «Σελεσάο» όλων των

εποχών, γεγονός που θέτει πλέον

σε αμφισβήτηση το Βραζιλιάνικο

ποδοσφαιρικό πρότυπο.

Ξενής Χ. Ξενοφώντος

• Η Γερμανία κατέκτησε
το Παγκόσμιο Κύπελλο

τέσσερις φορές, 1954, 1974,
1990 και 2014

Γερμανία αυτοκρατόρισσα
με ισχυρό όπλο την υπεροπλία

Όταν το πρωτάθλημα αρχίζει...

Το πρωτάθλημα θα αρχίσει στις 23 Αυγούστου,

μέσα στον καύσωνα και το λιοπύρι και μέσα στη

διάρκεια των διακοπών και των καλοκαιρινών

φεστιβάλ.

Αλήθεια, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ουτοπία από αυτή

τη συγκυρία εκτός κι αν άλλαξαν οι κλιματολογικές

συνθήκες της Κύπρου προς το εύκρατον και δεν

πήραμε χαμπάρι!

Άντε και με τη ζέστη εύκολα ή δύσκολα θα το προ-

σπεράσουμε το πρόβλημα. Με τις καλοκαιρινές εκδη-

λώσεις τί γίνεται; Πρέπει δηλαδή να αποσυνδεόμα-

στε ως οικογένεια ή ομάδα, για χάριν του φούρπου;

Πότε θα υπάρξει ανακύκλωση αποφάσεων ούτως

ώστε το κάθε πράμα να γίνεται στον καιρό του; Τι

ενοχλεί, δηλαδή, αν το πρωτάθλημα άρχιζε αρχές

Σεπτεμβρίου, που δροσίζει και τελειώνουν οι καλο-

καιρινές διακοπές; Υπάρχει κανείς για να μας δώσει

μια σταράτη απάντηση;

Κυριάκος Πολυκάρπου

✉

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στο γάμο μας που

θα γίνει το Σάββατο 26 Ιουλίου 2014

και ώρα 6.00μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Φανουρίου

στην Αραδίππου

Πρόδρομος & Χριστίνα
Οι γονείς

Πανίκκος & Ελένη Αλαμπρίτη

από Αραδίππου

Ευάγγελος & Πόπη Ευαγγελίδη

(Δήμαρχος Αραδίππου)

Συγχαρητήρια και δεξίωση στο «Acropolis Palace»

στα Κελιά στις 7.45μ.μ.

Ντύσιμο γαμπρού: 3.30μ.μ.           Ντύσιμο Νύφης: 4.45μ.μ.

Σας προσκαλούμε στο γάμο μας

που θα γίνει το Σάββατο 26 Ιουλίου 2014 στις 5.00μ.μ.

στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη του Λαμπαδιστή

στο Πελένδρι

Γιώργος & Δήμητρα
Οι γονείς

Νίκος και Κωνσταντία Παναγιώτου

από Κυπερούντα

Τάκης Χριστοφόρου (Πιρικκής) και

+Ελένη Χριστοφόρου (Ζαντή)

από Πελένδρι

Συγχαρητήρια και δεξίωση στο κοινοτικό στάδιο

Πελενδριού η ώρα 7.30μ.μ.

«Ο Σάντος άλλαξε την εντύπωση των ξένων για την Ελλάδα»

√ Ο Βασίλης Σαμπράκος
συζητά με τον απεσταλμένο

αναλυτή της Guardian
για τους αγώνες της Εθνικής

ομάδας στο Παγκόσμιο
Κύπελλο της Βραζιλίας,

ο οποίος “ζήλεψε” το ποδό-
σφαιρο των Ελλήνων

ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Το  Ινστιτούτο Ελληνικού  Πολιτισμού  διοργανώ-

νει  θερινές εκδρομές στην Ελλάδα  σε προσιτές

τιμές. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν

συμμετοχή  στο 99 373000.

Α. Μαγεία Ν.Α. Πελοποννήσου  21-26 Αυγού-
στου. Ναύπλιο, Παναγία  Μαλεβής, Μονή Ελώνας,

Γύθειο, Σπήλαια  Δυρού, Μονεμβασιά, Μονή Ευαγ-

γελίστριας, Μυστράς , Σπάρτη, Αθήνα. Τιμή € 550

με πρόγευμα  

Β. 12 ήμερo ιαματικό ταξίδι στα Λουτρά  Πόζαρ
στο νομό Πέλλας με τρείς ημερήσιες εκδρομές.
Θεσσαλονίκη, Βεργίνα, Έδεσσα, Νάουσα, Παναγία

Σουμελά, Καιμακτσαλάν, Λίμνη Βεγορίτιδα, Νυμ-

φαίο, Καστοριά , Μονή Μαυριώτισσας,, Σπηλιά

του Δράκου, Τιμή €690 με ημιδιατροφή. 

Περιλαμβάνεται αεροπορικό με φόρους, μεταφο-

ρές στην Ελλάδα, διαμονή σε δίκλινο 3* ή 4* και

εκδρομές βάσει του αναλυτικού προγράμματος

που  δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα

www.iep.org.cy

• Κατέκτησε πανάξια το «Μουντιάλ» • Ανήλθε ξανά στο θρόνο ύστερα από 24 χρόνια
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Με την Ζέτα Αιμιλιανίδου,

Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

1 Το ΕΕΕ αποτελεί μια κοινωνική αναγκαιότητα της
εποχής. Σχολιάστε. Η συνολική μεταρρύθμιση της κοι-

νωνικής πολιτικής και ιδιαίτερα του Δημοσίου Βοηθή-

ματος είναι σήμερα μια αναγκαιότητα. Το γεγονός ότι

έχουμε σήμερα ένα σύστημα κοινωνικής πρόνοιας που

επιδοτεί την ανεργία αντί την εργασία δεν αποτελεί

μόνο πρόβλημα του σήμερα αλλά πρόβλημα που προϋ-

πήρχε και καθίστατο όλο και πιο αισθητό καθώς η

οικονομική κρίση στη χώρα μας βάθαινε. Όταν για

παράδειγμα το 2012 είχαμε ανεργία της τάξης του 14%

και την ίδια στιγμή το σύστημα που εφαρμοζόταν στε-

ρούσε ολόκληρη τη βοήθεια για όποια οικογένεια είχε

έστω και ένα μέλος της που εργαζόταν, αντιλαμβάνε-

στε ότι ήταν ένα σύστημα που έπρεπε να είχε αλλάξει

εδώ και χρόνια. Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο μπο-

ρούν να λάβουν στήριξη και όσοι εργάζονται με χαμη-

λά εισοδήματα, αυτοεργοδοτούμενοι, συνταξιούχοι

αλλά και όλοι όσοι έχουν κάποια ακίνητη περιουσία

που δεν υπερβαίνει τις €100.000, χωρίς να λαμβάνεται

η αξία της πρώτης κατοικίας με κάποιες προϋποθέ-

σεις. Όλα αυτά τα νοικοκυριά μέχρι σήμερα αποκλείο-

νταν από το Δημόσιο Βοήθημα. Ταυτόχρονα, η νομοθε-

σία του ΕΕΕ προνοεί για ισχυρά κίνητρα για εργασία,

διασυνδέει για πρώτη φορά την παροχή επιδομάτων με

τις ενεργές πολιτικές απασχόλησης και εισαγάγει το

θεσμό της κοινωνικής παρέμβασης για να προσφέρει

κοινωνική ή και άλλη εξατομικευμένη στήριξη σε όσους

την έχουν ανάγκη.

2 Πιστεύετε πως θα αναθεωρηθεί κατά πολύ ο υφι-
στάμενος αριθμός δικαιούχων; Σίγουρα. Αυτή τη στιγ-

μή υπάρχουν περίπου 20.000 λήπτες του Δημοσίου

Βοηθήματος, εκ των οποίων οι 8.500 είναι άτομα με

αναπηρίες. Με βάση τις αναλογιστικές μελέτες που

έχουμε πραγματοποιήσει για το ΕΕΕ, αναμένεται ότι

πέραν των υφιστάμενων ληπτών που συνεχίζουν να

είναι δικαιούχοι θα ενταχθούν στο ΕΕΕ και ένας μεγάλος

αριθμός μακροχρόνια ανέργων, ένας μεγάλος αριθμός

εργαζόμενων με χαμηλά εισοδήματα καθώς και πολλοί

από τους χαμηλοσυνταξιούχους ή άλλα νοικοκυριά που

μέχρι σήμερα αποκλείονταν λόγω των προϋποθέσεων

του Δημοσίου Βοηθήματος.

3 Με ποιο τρόπο θα ελέγχονται στην πορεία οι
δικαιούχοι ότι εξακολουθούν να πληρούν τις προϋ-
ποθέσεις; Έχει ολοκληρωθεί ήδη το μηχανογραφημένο

σύστημα διαχείρισης του ΕΕΕ, το οποίο είναι διασυνδε-

δεμένο με όλες τις αναγκαίες υπηρεσίες και βάσεις

δεδομένων έτσι ώστε να πραγματοποιούνται οι απαι-

τούμενοι έλεγχοι σε μηνιαία βάση. Υπάρχει επίσης υπο-

χρέωση για ενημέρωση του Υπουργείου εάν τα δεδομέ-

να του δικαιούχου αλλάξουν, ενώ η απόκρυψη στοιχεί-

ων αποτελεί πλέον ποινικό αδίκημα. Επιπλέον, το όλο

σύστημα είναι διασυνδεδεμένο με το Τμήμα Εργασίας με

στόχο τη συμμετοχή όλων των δικαιούχων του ΕΕΕ στις

ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης επί συνεχούς

βάσης, περιλαμβανομένων και υπηρεσιών εξατομικευ-

μένης προσέγγισης από ειδικευμένους Συμβούλους

Απασχόλησης. 

4 Ποια επιδόματα δεν θα λαμβάνονται υπόψη ως
εισόδημα; Τα μοναδικά επιδόματα που δεν θα λαμβά-

νονται υπόψη ως εισόδημα για σκοπούς υπολογισμού

του ΕΕΕ είναι τα εξής: επίδομα κηδείας, επίδομα τοκε-

τού, φοιτητική χορηγία, επίδομα εθνοφρουρού, οι έκτα-

κτες βοήθειες που παρέχονται σε ειδικές περιπτώσεις

από τον Υπουργό καθώς και όλα τα επιδόματα ή και

βοηθήματα ή και χορηγήματα που παρέχονται σε άτομο

με αναπηρία λόγω της αναπηρίας του. 

5 Θα υπάρχει μηχανισμός που θα ελέγχει με ευελι-

ξία τις όποιες ενστάσεις; Ακριβώς, στα πλαίσια της

χρηστής διοίκησης και της διαφάνειας, προνοείται στη

νομοθεσία του ΕΕΕ και η διαδικα-

σία υποβολής ένστασης για την

οποιαδήποτε απόφαση. Οι

ενστάσεις εξετάζονται πάντα

εντός ευλόγου χρονικού δια-

στήματος από επιτροπή

ενστάσεων και καταρτίζεται

αιτιολογημένη έκθεση για την

κάθε περίπτωση ξεχωριστά.

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

Συνέντευξη • Στοιχείο κλειδί η βελτίωση της παραγωγικότητας

ΣΕΚ – Παγκόσμια Τράπεζα 
συζήτησαν για την οικονομία 

Ηανταγωνιστικότητα της

κυπριακής οικονομίας δεν

μπορεί να βελτιωθεί διαμέσου της

μείωσης των μισθών και των ωφε-

λημάτων που απολαμβάνουν οι

μισθωτοί πολίτες, όπως λανθα-

σμένα συνέβηκε τον τελευταίο

καιρό στην Κύπρο. 

Σήμερα η ανταγωνιστικότητα δια-

βρώνεται τόσο από τα ψηλά επι-

τόκια και το ακριβό χρήμα όσο και

από το κόστος του ηλεκτρισμού. 

Στοιχείο κλειδί αποτελεί η αύξηση

της παραγωγικότητας η οποία

βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα και

δεν συγκρίνεται ευνοϊκά με το μέσο

όρο της παραγωγικότητας ανάμε-

σα στα κράτη – μέλη της Ε.Ε. 

Τα πιο πάνω συζήτησε ανάμεσα σε

άλλα η ΣΕΚ με κλιμάκιο της Παγκό-

σμιας Τράπεζας που επισκέφθηκε

την Κύπρο και είχε σειρά συναντή-

σεων με τους κοινωνικούς εταί-

ρους. 

Στη διάρκεια της συνάντησης

συζητήθηκαν αρκετά θέματα που

αφορούν την αγορά εργασίας και

πως αυτή διαφοροποιήθηκε από

την εδώ παρουσία αλλοδαπών, το

πως η ΑΤΑ διαχρονικά ωφέλησε

την οικονομία, ενώ εξηγήθηκε από

της ΣΕΚ πως η συνεχής και διαρκής

υπευθυνότητα που επιδεικνύει

διαχρονικά το συνδικαλιστικό

κίνημα συμβάλει στη διατήρηση

μακροχρόνιων συνθηκών εργατι-

κής ειρήνης και εργασιακής ομαλό-

τητας. 

Εξηγήθηκε στους εκπροσώπους

της Παγκόσμιας Τράπεζας πως η

ΣΕΚ είναι θιασώτης του κοινωνικού

διαλόγου και απορρίπτει κάθε

λογική και τακτική που παραβιάζει

είτε εργατικές νομοθεσίες είτε το

περιεχόμενο των συλλογικών συμ-

βάσεων που ελεύθερα συνομολο-

γούνται ανάμεσα στους κοινωνι-

κούς εταίρους. 

Στη συνάντηση από πλευράς

Παγκόσμιας Τράπεζας έλαβαν

μέρος οι Dirk Reinermann (Program

Manager Southern Europe) και

Thomas Haven, από πλευράς ΣΕΚ ο

αναπληρωτής γενικός γραμματέας

Ανδρέας Μάτσας και ο υπεύθυνος

του Τμήματος Οικονομικών Μελε-

τών Χρίστος Καρύδης καθώς επί-

σης και ο Κωνσταντίνος Καρα-

γιώργης εκ μέρους του υπουργείου

Ενέργειας, Εμπορίου Βιομηχανίας

και Τουρισμού και η Αλίκη Σέργη εκ

μέρους του Γραφείου Προγραμμα-

τισμού. 

Ηπροωθούμενη μεταρρύθμιση
της Τοπικής αυτοδιοίκησης

τέθηκε στο επίκεντρο ενημερωτι-
κής σύσκεψης στελεχών  της
ΟΗΟ – ΣΕΚ  στην Τοπική Αυτοδι-
οίκηση  που πραγματοποιήθηκε
την Πέμπτη 10 Ιουλίου 2014 στο
οίκημα της ΣΕΚ στη Λευκωσία.

Ο γγ της ΟΗΟ - ΣΕΚ Ανδρέας Ηλία
εξεφρασε την ετοιμότητα της Ομο-

σπονδίας να συμμετάσχει σε ένα

ουσιαστικό και παραγωγικό διά-

λογο με στόχο την αποτελεσματική

και αποδοτική λειτουργία των

αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για

καλύτερη εξυπηρέτηση των πολι-

τών.

Ενώπιον των στελεχών τέθηκαν οι

βασικές προϋποθέσεις  για εφαρ-

μογή της οποιαδήποτε αναδιοργά-

νωσης και τις οποίες  η Ομοσπον-

δία Ημικρατικών ΣΕΚ θεωρεί αδια-

πραγμάτευτες όπως η:

• Συμμετοχή των εργαζομένων

στον διάλογο

• Διασφάλιση ότι  η οποιαδήποτε

καινούργια μορφή αρχών Τοπικής

Αυτοδιοίκησης θα αποτελεί μετε-

ξέλιξη των υφιστάμενων νόμων

για Δήμους και Κοινότητες.

• Διασφάλιση όλων των θέσεων

εργασίας που υπάρχουν σήμερα

στις αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

• Κατοχύρωση των όρων απασχό-

λησης σύμφωνα με τις πρόνοιες

των Συλλογικών Συμβάσεων.

Σε σχέση με τις πιο πάνω θέσεις η

ΟΗΟ-ΣΕΚ υποστηρίζει πως θα

πρέπει να διενεργηθεί μια τεχνοοι-

κονομική μελέτη  από πλευράς

Κυβέρνησης για την βιωσιμότητα

της όποιας επιλογής αποφασιστεί

να υιοθετηθεί.

Τα στελέχη υιοθέτησαν τις πιο

πάνω προτάσεις και εξουσιόδοτη-

σαν την ηγεσία της ΟΗΟ να προβεί

σε όλες τις ενδεικνυόμενες  ενέργει-

ες για διασφάλιση των πιο πάνω

προϋποθέσεων. Ήδη προχθές Δευ-

τέρα η ΟΗΟ ΣΕΚ απέστειλε επιστο-

λή στον Υπουργό Εσωτερικών

Σωκράτη Χάσικο για τις θέσεις και

απόψεις της Ομοσπονδίας σε

σχέση με το φλέγον ζήτημα της

μεταρρύθμισης της τοπικής αυτο-

διοίκησης.

ΟΗΟ - ΣΕΚ: Αναγκαίος ο κοινωνικός διάλογος
για την τοπική αυτοδιοίκηση

√ Ενώπιον του υπουργού

Εσωτερικών οι θέσεις της

ΣΕΚ για τη μεταρρύθμιση
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