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ΣEK: Πρωτοπόρος στους εργατικούς, κοινωνικούς κι εθνικούς αγώνες

Η ΣΕΚ στη συνδιάσκεψη
της ΔΟΕ στη Γενεύη

ΗΣΕΚ με τριμελή αντιπροσωπεία θα συμμετάσχει

στην Ετήσια Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνω-

σης Εργασίας (ILO) που πραγματοποιείται στις 28

Μαϊου - 12 Ιουνίου στη Γενεύη της Ελβετίας.

Διαδοχικά, θα εκπροσωπήσουν τη ΣΕΚ, ο γενικός

γραμματέας Νίκος Μωϋσέως, ο αναπληρωτής γ.γ.

Ανδρέας Μάτσας και ο γραμματέας διεθνών σχέσε-

ων Παντελής Σταύρου.

Στο επίκεντρο της Ημερήσιας Διάταξης των εργα-

σιών της φετινής Συνόδου βρίσκεται η συζήτηση του

θέματος «Η Διευκόλυνση της Μετάβασης από την

Άτυπη στην Επίσημη Οικονομία» (Facilitating

Transitions from the Informal to the Fonnal Economy)

στο πλαίσιο του οποίου θα συζητηθεί εκτενώς το

φαινόμενο της άτυπης οικονομίας καθώς και οι

πολιτικές προσεγγίσεις που λαμβάνονται στις ανε-

πτυγμένες αλλά και αναπτυσσόμενες οικονομίες

προς διευκόλυνση στη μετάβαση αυτή μέσω πολλα-

πλών οδών.

Στην Ημερήσια Διάταξη της Συνόδου τίθενται και

άλλα θέματα ξεχωριστής βαρύτητας όπως η συζή-

τηση που αφορά στο Στρατηγικό Στόχο της Πολιτι-

κής Απασχόλησης και η επανεξέταση της Συνθήκης

του ILO για την Αναγκαστική Εργασία για κάλυψη

των κενών στην εφαρμογή της Συνθήκης και για την

προώθηση μέτρων πρόληψης, προστασίας και απο-

ζημίωσης με σκοπό την επίτευξη της αποτελεσματι-

κής εξάλειψης της καταναγκαστικής εργασίας.

Τη Συνδιάσκεψη θα προσφωνήσει μέσα στην επόμε-

νη εβδομάδα η υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και

Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλιανίδου.

Επιχορηγημένες διακοπές μελών ΣΕΚ

Άρχισε η υποβολή αιτήσεων για τις επιχορηγη-

μένες θερινές διακοπές των μελών της ΣΕΚ στα

ιδιόκτητα εξοχικά συγκροτήματα σε βουνό και

θάλασσα.

Προτεραιότητα έχουν τα μέλη τα οποία δεν έτυχαν

επιχορήγησης την τελευταία τριετία.

Έντυπα αιτήσεων διατίθενται από τους οργανωτι-

κούς γραμματείς των σωματείων και από τα εργατι-

κά κέντρα της ΣΕΚ. Η αίτηση είναι αναρτημένη στην

ιστοσελίδα της ΣΕΚ στο διαδίκτυο και μπορεί να

αποστέλλεται ηλεκτρονικά ή να παραδίδεται  στους

γραμματείς των Σωματείων.

Καθορισμός ελάχιστου μισθού
για αξιοπρεπή διαβίωση

Οι Ευρωεκλογές της 25ης Μαϊου αποτελούν πλέον

ιστορικό γεγονός.  Κυρίαρχο στοιχείο που σημά-

δεψε την εκλογική διαδικασία υπήρξε η μεγάλη αποχή

των ψηφοφόρων από τις κάλπες.  Μια αποχή που

έφθασε στο 56.03%, στέλλοντας προς τις πολιτικές

δυνάμεις πολλαπλά και ποικίλα μηνύματα.

Αυτή η αποχή πρέπει να αποτιμηθεί σωστά και τα

πολιτικά κόμματα να κάμουν την αυτοκριτική τους

και να βρουν τους τρόπους και τους μηχανισμούς

που – μέσα από τη πειθώ και όχι τη νομοθετική υπο-

χρέωση – θα επαναφέρουν εκ νέου τους πολίτες στο

δρόμο προς τις κάλπες.

Από εκεί και πέρα οι Κύπριοι Ευρωβουλευτές – τους

οποίους συγχαίρουμε για την εκλογή τους – οφείλουν

να λάβουν σοβαρά υπόψη τα μηνύματα των καιρών

και τις ανησυχίες των πολιτών και μέσα από κοινή

δράση να προασπίσουν τα πραγματικά εθνικά, οικο-

νομικά και άλλα συμφέροντα της ημικατεχόμενης

πατρίδας.

Οι καιροί είναι δύσκολοι και δεν υπάρχει ούτε χώρος

ούτε χρόνος για ολιγωρία, εφησυχασμό και αναβλη-

τικότητα.

Η ΣΕΚ καλεί και τους έξι εκλεγέντες να αφουγκρα-

στούν την αγωνία της οργανωμένης κοινωνίας των

πολιτών, όπως αυτή καταγράφεται μέσα από τις

διακηρύξεις της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συν-

δικάτων (ETUC), για απαλλαγή της Ευρώπης από τη

λιτότητα και τον ετσιθελισμό.  Μέσα από το Ευρω-

κοινοβούλιο, θα πρέπει η Ευρώπη να αποκτήσει ένα

κοινωνικό προσανατολισμό που στο επίκεντρο θα

έχει τον άνθρωπο ως εργαζόμενο και ως καταναλω-

τή.

Σήμερα χρειαζόμαστε μια Ευρώπη που θα έχει ως

κορωνίδα το ισχυρό κράτος πρόνοιας και θα σέβεται

τα ανθρώπινα και συνδικαλιστικά δικαιώματα.  Η

Ευρώπη αυτή την ώρα θα πρέπει να εγκαταλείψει τη

λογική της αυστηρής λιτότητας που οδηγεί στη

δυσπραγία και την ανεργία.  Προς αυτή την κατεύ-

θυνση θα πρέπει να κινηθούν και οι Κύπριοι Ευρω-

βουλευτές, οι οποίοι στη διάρκεια της προεκλογικής

περιόδου μοίρασαν πλήθος υποσχέσεων για ένα

καλύτερο αύριο.

Η ΣΕΚ θα παρακολουθεί, θα εισηγείται και θα δια-

βουλεύεται και με τους έξι, γιατί αυτό απαιτεί το

συμφέρον της πατρίδας και του λαού.  Παράλληλα

και ταυτόχρονα, θα κρίνει με αυστηρότητα τα

πεπραγμένα όλων, γιατί και η κριτική αποτελεί κορυ-

φαία δραστηριότητα της Δημοκρατίας.

• Έντονη ανησυχία για τη μεγάλη αποχή

• Η Ευρώπη να εγκαταλείψει τις πολιτικές

λιτότητας που οδηγούν στην ανεργία

Στον απόηχο των Ευρωεκλογών

Κορυφαίος στόχος της Διε-

θνούς Συνδικαλιστικής Συνο-

μοσπονδίας (ITUC) είναι η εξάλει-

ψη της φτώχειας και η καθιέρω-

ση ελάχιστου μισθού για αξιο-

πρεπή διαβίωση των πολιτών

παγκοσμίως.

Το 3ο συνέδριο  της Διεθνούς που

πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο

18 - 23 Μαίου 2014, έστειλε σήμα

κινδύνου για την αλλοίωση των

κλιματικών αλλαγών και προσ-

διόρισε το περίγραμμα δράσης

για την επόμενη τετραετία.

Κεντρικό σύνθημα του συνεδρίου

ήταν «Οικοδομώντας την ισχύ

των εργαζομένων» στο οποίο θα

επικεντρωθεί η οργανωτική

εκστρατεία της ITUC με στόχο τη

συνδικαλιστική κάλυψη 27 εκα-

τομμυρίων νέων μελών στην επό-

μενη τετραετία.

Η ΣΕΚ συμμετείχε στο συνέδριο με

το γ.γ. Νίκο Μωϋσέως και το

γενικό οργανωτικό Πανίκο Αργυ-

ρίδη. Με παρέμβαση της ΣΕΚ και

τη συνεργασία της ΔΕΟΚ και της

Τουρκοκυπριακής συντεχνίας

TURK-SEN, το συνέδριο ενέκρινε

ψήφισμα για το Κυπριακό. (Σελ. 3)

• ITUC: Συνεχής αγώνας κατά της παγκόσμιας φτώχειας

• Ψήφισμα για το Κυπριακό πέτυχε η ΣΕΚ σε συνεργασία
με τη ΔΕΟΚ και την TURK-SEN

Η Sharan Burrow επανεξελέγη ως γενικός γραμματέας για άλλα τέσσερα

χρόνια, εκπροσωπώντας 170 εκατομμύρια συντεχνιακά μέλη παγκοσμίως

ITUC: 2 + 2 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

• Τερματισμός του σύγχρονου σκλαβοπά-

ζαρου αρχίζοντας από το Κατάρ

• Υιοθέτηση ελάχιστου μισθού για

αξιοπρεπή διαβίωση του πολιτών

παγκοσμίως

• Οργάνωση 27 εκατομμυρίων νέων μελών

στην επόμενη τετραετία

• Δραστικά μέτρα για προστασία του

περιβάλλοντος
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Ισχυρά μηνύματα Ευρωεκλογών

και επίσκεψης Μπάϊντεν

Ηπρόσφατη επίσκεψη του αντιπροέδρου των ΗΠΑ

κ. Μπάϊντεν στην Κύπρο, πραγματοποιήθηκε σε

μια κομβική περίοδο κατά την οποία επισυμβαίνουν

κατακλυσμιαίες πολιτικές εξελίξεις που εν πολλοίς

θα καθορίσουν το νέο γεωστρατηγικό χάρτη του 21ου

αιώνα στην ευρύτερη περιοχή.

Κύρια χαρακτηριστικά αυτών των εξελίξεων είναι η

ρευστή κατάσταση στην Αίγυπτο, τη Συρία, την

Παλαιστίνη και το Λίβανο με κορωνίδα την επωνομα-

ζόμενη «Αραβική Άνοιξη». Το όλο σκηνικό διανθίζεται

με την υποβόσκουσα εκρηκτική κατάσταση στην

Τουρκία του νεοοθωμανού Τ. Ερντογάν, την αναθέρ-

μανση των διεθνών πρωτοβουλιών για το Κυπριακό

και την απόκρυφη κορύφωση των διεργασιών για

δημιουργία Κουρδικού κράτους στη Νοτιοανατολική

Τουρκία. 

Η πρόσφατη επίσκεψη Μπάϊντεν, σε τούτη τη χρονι-

κή συγκυρία έχει άμεση σχέση με τον πρωταγωνιστι-

κό ρόλο που θα κληθεί να διαδραματίσει η Κύπρος

στις επερχόμενες κατακλυσμιαίες γεωστρατηγικές

ανακατατάξεις στην περιοχή. Ο ρόλος αυτός ανα-

βαθμίζεται αισθητά λόγω της σπουδαίας γεωστρα-

τηγικής θέσης, της ύπαρξης πλούσιων κοιτασμάτων

υδρογονανθράκων και της πολιτικής σταθερότητας

που ενισχύεται σημαντικά από την ιδιότητα της

Κύπρου ως μέλους της Ευρωζώνης.

Η ιστορική τοποθέτησης Μπάϊντεν που αναγάγει την

Κύπρο σε κορυφαίο στρατηγικό εταίρο της Δύσης

στην περιοχή, χτυπά πολύ δυνατά την πόρτα μας.

Όσοι δεν το αντιλαμβάνονται, είτε είναι πολιτικοί

μύωπες, είτε εξυπηρετούν κομματικές ή άλλες σκοπι-

μότητες. 

Ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου σε δημόσια

τοποθέτηση του τόνισε ότι «δικαιούμαστε μια καλύ-

τερη Κύπρο, ένα σύγχρονο κράτος μέσα στην Ευρω-

παϊκή Ένωση που θα σέβεται τον πολίτη, αρκεί να

εκμεταλλευθούμε τη γεωπολιτική κοσμογονία που

συμβαίνει γύρω μας. Και η επίσκεψη Μπάϊντεν μας

δίνει αυτές τις δυνατότητες». Συμφωνούμε απόλυτα

με την επισήμανση αυτή καλώντας τον Α. Νεοφύτου,

ως ηγέτη του ισχυρότερου από ποτέ ΔΗΣΥ, να αναλά-

βει τις τεράστιες ευθύνες που του αναλογούν, προ-

κειμένου η Κύπρος να προχωρήσει μπροστά με δύνα-

μη και σιγουριά αξιοποιώντας στο έπακρο όλα τα

συγκριτικά  πλεονεκτήματα που διαθέτει, συνάπτο-

ντας με ευτολμία τις αναγκαίες στρατηγικές συμφω-

νίες που θα διασφαλίζουν τα ζωτικά συμφέροντα

της χώρας και του λαού.

Πέραν τούτου, έχοντας όπως παραδέχθηκε γνώση

των αμαρτημάτων και ευθυνών του κόμματος του και

του ίδιου προσωπικά για την επελθούσα οικονομική

καταστροφή, οφείλει να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για

ανασυγκρότηση του κράτους, ανόρθωση της οικονο-

μίας, έμπρακτη στήριξη των μη προνομιούχων και

δίκαιη κατανομή του παραγόμενου πλούτου. Το απο-

τέλεσμα των Ευροεκλογών, παρά τη μεγάλη αποχή

και υπό τις δοσμένες συνθήκες της λαϊκής εξαθλίω-

σης και της κοινωνικής καρατόμησης, υποχρεώνουν

το ΔΗΣΥ να συμβάλει καταλυτικά στην οικοδόμηση

της νέας Ευρωπαικής Κύπρου, της ελευθερίας, της

δικαιοσύνης και της ευημερίας όλων. Ιδού πεδίον

δόξης λαμπρόν για το ΔΗΣΥ και την ηγεσία του. 

Του Ξενή Ξενοφώντος
Αρχισυντάκτης

«Εργατικής Φωνής»

xenis.xenofontos@sek.org.cy
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Πράγματα και θαύματα συμβαίνουν στο νευραλγικό

τομέα της ξενοδοχειακής βιομηχανίας με τα εργασιακά

δικαιώματα να καρατομούνται και τη θρασύτητα  των Ξενοδόχων

να οξύνεται ολοένα και περισσότερο. Και αυτά, σε μια περίοδο

που η ξενοδοχειακή βιομηχανία είναι ο μόνος τομέας της οικονο-

μία που δεν έχει επηρεασθεί από την βαθιά οικονομική ύφεση που

πλήττει τον τόπο μας.

Τα κατηγορώ των συντεχνιών για εκμετάλλευση εργαζομένων

είναι πολλά και δριμύτατα και αποτελούν κόλαφο για τους Συν-

δέσμους Ξενοδόχων οι οποίοι είναι οι μόνοι επαγγελματικοί κλά-

δου που πήραν διαχρονικά τις περισσότερες επιχορηγήσεις και

τη μεγαλύτερη οικονομική βοήθεια από το κράτος.

Τώρα που πλησιάζει η περίοδος τουριστικής αιχμής, οι ευθύνες

της αρμόδιας υπουργού Ζέτας Αιμιλιανίδου για επικράτηση

συνθηκών εργατικής γαλήνης μεγιστοποιούνται. Η υπουργός

καλείται να καλέσει σε τάξη τους Ξενο-

δόχους και οποσδήποτε  να μην κάνει

πίσω στο μέγα θέμα της γνώσης

της Ελληνική Γλώσσας ως απα-

ραίτητου προσόντος για εργοδότη-

ση στην πρώτη γραμμή του τουρι-

σμού, γεγονός που θα ανοίξει το

δρόμο για απασχόληση περισ-

σότερων Κυπρίων. Ίδωμεν!!!

Στην κατάπτωση της κοινω-

νίας μας, επέρριψε την ευθύ-

νη για την θλιβερή κατάντια του

Κυπριακού ποδοσφαίρου ο

πρόεδρος της ΚΟΠ. Μιλώντας

σαν Ρωμαίος αυτοκράτορας

μετά την «δολοφονική κροτίδα»

που οδήγησε στην διακοπή του

αγώνα ΑΕΛ-ΑΠΟΕΛ που θα έκρι-

νε τη φετινή πρωταθλήτρια, ο κ.

Κουτσοκούμνης ξέχασε να μας

πεί για τις αμαρτίες του ποδο-

σφαιρικού οικοδομήματος και

τις ενοχές ή συνενοχές της Ομο-

σπονδίας που έσυραν στο

βούρκο το δημοφιλέστερο άθλη-

μα.

Απαριθμούμε αυτές τις αμαρ-

τίες μήπως ευαισθητοποιήσου-

με τους ιθύνοντες της ΚΟΠ και

της Πολιτείας για να μετανοή-

σουν, ζητώντας συγχώρεση που

θα οδηγήσει σε λήψη των

σοφών μέτρων για εξαγνισμό

του ποδοσφαίρου μας.

ΟΙ ΑΜΑΡΤΙΕΣ

1 Η εκτροφή του φανατισμού,  η

πολιτικοποίηση και η αδυναμία

εφαρμογής της νομοθεσίας για

πάταξη της βίας

2 Η διείσδυση ανθρώπων του

υποκόσμου στο ποδόσφαιρο

3 Η αδιαφανής και  απολυταρ-

χική διακυβέρνηση από την

ανώτατη ποδοσφαιρική αρχή.

4 Η διαφαινόμενη χειραγώγηση

της διαιτησίας  

5 Η απροκάλυπτη εμπλοκή

αγώνων του Πρωταθλήματος

στο στοίχημα

6 Η αδυναμία εξέτασης των

κόκκινων φακέλων για ύπο-

πτους αγώνες

7 Η οικονομικές οφειλές των

σωματείων στα Κοινωνικά

Ταμεία και τον Φόρο Εισοδήμα-

τος.

8 Η παρουσίαση εικονικών

συμβολαίων μεταξύ Σωματείων

και Ποδοσφαιριστών προκειμέ-

νου οι ομάδες να πληρούν κάθε

φορά τα κριτήρια.

Αν πράγματι θέλει η ΚΟΠ να

εξαγνίσει το ποδόσφαιρο προς

όφελος της κοινωνίας και της

χώρας μπορεί. Θέλει; Ή μήπως

το υφιστάμενο γκρίζο τοπίο

εξυπηρετεί τα συμφέροντα

κάποιων.

ΣEK ΛEYKΩΣIAΣ

Λεωφ. Στροβόλου 11, 2018 Στρόβολος, 

T.K. 25018, 1306 Λευκωσία

Tηλ. 22-849849, Tηλεομοιότυπο: 22-849851

ΣEK ΛEMEΣOY

Κυριάκου Οικονόμου 21, Τ.Κ. 50266, 3602 Λεμεσός

Tηλ. 25-861000, Tηλεομοιότυπο: 25-362567

ΣEK ΛAPNAKAΣ

Mεδούσης 20, Λάρνακα T.K. 40279, 6302 Λάρνακα

Tηλ. 24-633633, Tηλεομοιότυπο: 24-642110

ΣEK AMMOXΩΣTOY

Oδός Aντώνη Παπαδόπουλου 4, Παραλίμνι

Tηλ. 23-821432, 23-821832, Tηλεομοιότυπο: 23- 826438

ΣEK ΠAΦOY

Ελευθερίου Βενιζέλου 24, 8021 Πάφος 

Tηλ. 26-811639, 26-932293

Tηλεομοιότυπο: 26-946356, 

Τα δημοσιευόμενα άρθρα και σχόλια ΔΕΝ εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις θέσεις της ΣΕΚ

Eβδομαδιαίο Eκφραστικό Όργανο της ΣEK

Διευθυντής: Νίκος Μωϋσέως

Aρχισυντάκτης: Ξενής Ξενοφώντος

Γραφεία: Kεντρικά Γραφεία ΣEK

Tυπογραφεία «I. Γ. Kασουλίδης & Yιος Λτδ»
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ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΙ ΠΙΣΩ Η ΖΕΤΑ

Ποδόσφαιρο – ΚΟΠ- Κοινωνία

Οι πολιτικές ευθύνες
και οι αίτιοι της τραγωδίας

Ασφαλέστατα το μεγαλύτερο μερί-

διο της ευθύνης για το τραπεζικό

έγκλημα φέρει η ελλιπής εποπτεία εκ

μέρους των κεντροτραπεζιτών και η

απληστία των διοικούντων και των

διευθυνόντων τις δύο αμαρτωλές

τράπεζες. Αναμένουμε με αγωνία τις

κινήσεις της Γενικής Εισαγγελείας

που θα οδηγήσουν το συντομότερον

τους φέροντες ποινικές ευθύνες

ενώπιον της διακαιοσύνης. Όμως,

το καίριο ερώτημα που βασανίζει

τον κάθε τίμιο πατριώτη είναι,

ποιος θα αποδόσει τις τεράστιες

πολιτικές ευθύνες. Με άλλα λόγια:

α. Σε ποιους θα λογοδοτήσουν οι

πολιτικοί ηγέτες που δεν πήραν

εγκαίρως τις αναγκαίες αποφάσεις

για να προστατεύσουν το λαό και τα

συμφέροντα της κοινωνίας

β. Σε ποιους θα λογοδοτήσουν εκεί-

νοι  που έκαναν δάνεια με εξωφρενι-

κά επιτόκια από τη Ρωσσία για να

αποφύγουν την Τρόικα  και αφού

στη συνέχεια άνοιξαν μια τρύπα

μέσα στο νερό με την μέθοδο του

ELA, χρεοκόπησαν το κράτος καλώ-

ντας απελπισμένα την Τρόικα για να

μας σώσει.

γ. Σε ποιους θα λογοδοτήσουν οι

πολιτικοί μάγκες που τα έκαναν

πλακάκια με του Κεντροτραπεζίτες

οι οποίο  τα πήραν «νομότυπα» κι

έφυγαν αφήνοντας πίσω τους

συντρίμμια

δ. Σε ποιους θα λογοδοτήσουν αυτοί

που δεν σέβονται τα πορίσματα των

ερευνητικών επιτροπών.

Για μας ένα είναι βέβαιον. Οι ένοχοι

και συνένοχοι θα λογοδοτήσουν εκεί

που λογοδότησαν οι ένοχοι του Χρη-

ματιστηριακού εγκλήματος και οι

πρωταίτιοι της τραγωδίας της

ΗΛΙΟΣ. Δηλαδή στη συνείδηση του

λαού. Και ενόσω ο λαός τους ανέχε-

ται και δεν τους στέλλει στο πύρ το

εξώτερο, το δούλεμα εκ μέρους των

πολιτικών θα συνεχίζεται το φαγο-

πότι έστω και κουτσουρεμένο λόγω

κρίσης θα υπάρχει και η εξαθλίωση

θα μεγαλουργεί.
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ΗΕυρώπη σήμερα όσο ποτέ

άλλοτε βρίσκεται αντιμέτωπη

με την απογοήτευση και την απα-

ξίωση των πολιτών της λόγω της

αδυναμίας της να αποφασίζει στη

βάση των αρχών της Δημοκρατίας,

της αλληλεγγύης και της κοινωνι-

κής συνοχής.

Αυτές οι αρχές έχουν δυστυχώς

εξουδετερωθεί από την ανεξέλε-

γκτη παγκοσμιοποίηση, το νεοφι-

λελευθερισμό και την ηγεμονία των

αγορών.

Η υπεραξία που δίδεται για την

επικράτηση ενός μοντέλου που

στηρίζεται σε μια καθαρά οικονο-

μική και νομισματική αγορά,

πλήττει την κοινωνική συνοχή και

εγκαταλείπει τους πολίτες στο

περιθώριο και στην απομόνωση.

Αδυσώπητα ερωτήματα

Ποιες αρχές της ισότητας υποστη-

ρίζει  σήμερα η Ευρώπη όταν το

χάσμα μεταξύ Βορρά-Νότου μεγα-

λώνει καθημερινά; Πως μπορεί μια

Ευρώπη της Δημοκρατίας και της

αλληλεγγύης να εφαρμόζει μέτρα

λιτότητας τα οποία μετατρέπουν

τις χώρες του Νότου που ποτέ δεν

ήταν προνομιούχες, σε ακόμη

φτωχότερες; Στην δική μου χώρα

την Κύπρο, τα μέτρα λιτότητας

έχουν συρρικνώσει το βιοτικό επί-

πεδο των πολιτών πέραν του 20%,

οι άνεργοι τετραπλασιάστηκαν

μέσα σε πέντε χρόνια, και έχουν

μειωθεί σημαντικά οι δαπάνες για

την υγεία την εκπαίδευση και άλλα

κοινωνικά προγράμματα,  ενώ σε

κάθε πόλη και χωριό έχουν στηθεί

κοινωνικά παντοπωλεία που

παρέχουν διατροφή σε χιλιάδες

οικογένειες που υποφέρουν. Την

ίδια ώρα η οικονομία και οι πολί-

τες της  Κύπρου χρησιμοποιήθηκαν

ως ένα πειραματόζωο για να δοκι-

μαστούν και να εξυπηρετηθούν οι

νέες επιλογές της ΕΕ, όπως το bail-

in.  Κούρεψαν τις καταθέσεις και

διέλυσαν τις επενδύσεις των

ταμείων προνοίας υποθηκεύοντας

έτσι το μέλλον των συνταξιοδοτι-

κών τους ωφελημάτων. Άφησαν

την οικονομία χωρίς ρευστότητα,

επηρεάζοντας την χρηματοδότηση

και τη λειτουργία των επιχειρήσε-

ων οδηγώντας πολλές μικρομεσαί-

ες επιχειρήσεις στο κλείσιμο. 

Πως μπορεί μια Δημοκρατική

Ευρώπη να μειώνει μισθούς εργα-

ζομένων, να δημιουργεί στρατιές

ανέργων, να καταργεί κοινωνικές

παροχές και να παραβιάζει βασι-

κές ανθρώπινες αξίες όπως είναι ο

κοινωνικό διάλογος; Πόσο δίκαιες

μπορεί να είναι κάποιες αποφά-

σεις που δημιουργούν περαιτέρω

κοινωνικές ανισότητες, που δημι-

ουργούν φτώχεια και καθιστούν

πιο δύσκολη την πρόσβαση στην

υγεία και στην Παιδεία;

Μπροστά σε αυτή την κατηφόρα

της ηθικής και της Δημοκρατίας,  η

EPSU και όλες οι συνδικαλιστικές

οργανώσεις καλούνται να αγωνι-

στούν για τις αρχές πάνω στις

οποίες ή ιδία η Ευρώπη οικοδομή-

θηκε και αναπτύχθηκε: τη Δημο-

κρατία, την ισότητα, την καταπο-

λέμηση των διακρίσεων και του

κοινωνικού αποκλεισμού. Αν

θέλουμε να συμβάλουμε εποικοδο-

μητικά στη δημιουργία ενός ευρω-

παϊκού οικοδομήματος που θα

εξασφαλίζει ένα ευνοϊκό περιβάλ-

λον και θα προσφέρει ένα υψηλό

βιοτικό επίπεδο για εμάς και τις

μελλοντικές γενιές Ευρωπαίων, θα

πρέπει η οικονομική ανάπτυξη να

συμπορεύεται με την κοινωνική

ανάπτυξη.

Θέλουμε μια διαφορετική Ευρώπη,

μια Ευρώπη που θα επανασυνδέσει

τις αρχές της οικονομίας με την

ηθική και την Δημοκρατία, έτσι

που να κερδηθεί η εμπιστοσύνη

των πολιτών προς την Ευρώπη.  Η

πλήρης εξάρτηση της σύγχρονης

οικονομίας με τα κέρδη των αγο-

ρών δεν αποτελεί εργαλείο για

πραγματική οικονομική ανάπτυξη

αλλά διαβατήριο για την περαιτέ-

ρω εξάρθρωση της κοινωνικής

προστασίας.

√ Η οικονομική ανάπτυξη να
συμπορεύεται με την κοινωνική
πρόοδο και την ευημερία όλων

Η Ευρώπη να επανασυνδέσει τις αρχές της οικονομίας
με τις αξίες της  ηθικής  και της Δημοκρατίας

Του Μιχάλη Μιχαήλ, γγ ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ

Παρέμβαση στο συνέδριο της
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας
Δημοσίων Υπηρεσιών, Τουλούζη
20-24 Μαίου 2014 

• Αγωνιζόμαστε για μια διαφορετική Ευρώπη
που θα κερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών

Ευκαιρία Πρακτική Άσκησης
για αποφοίτους στο CEDEFOP

Το CEDEFOP (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη

της Επαγγελματικής Κατάρτισης) που εδρεύει στη

Θεσσαλονίκη παρέχει τη δυνατότητα πρακτικής

άσκησης σε αποφοίτους Πανεπιστημίου και κατό-

χους διδακτορικού τίτλου σε δέκα διαφορετικούς

τομείς. 

Τα πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του CEDEFOP

είναι κυρίως για νέους πτυχιούχους πανεπιστημίου,

καθώς και διδακτορικούς φοιτητές, χωρίς να απο-

κλείονται εκείνοι που - στο πλαίσιο της δια βίου

μάθησης - έλαβαν πρόσφατα πτυχίο πανεπιστημίου

και βρίσκονται στην αρχή μιας νέας επαγγελματικής

σταδιοδρομίας.

Η πρακτική άσκηση διαρκεί 9 μήνες (01 Οκτωβρίου

2014 – 30 Ιουνίου 2015) και παρέχεται αμοιβή μέχρι

και 992 ευρώ τον μήνα. 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 2 Ιου-
νίου 2014. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε

να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Cedefop.

(http://www.cedefop.europa.eu/EN/working-with-

us/Traineeships.aspx).

ITUC: Δέσμευση για συνεχή
αγώνα ενάντια στη φτώχεια

Η καθιέρωση ελάχιστου μισθού για αξιοπρεπή

διαβίωση των πολιτών σε όλες τις χώρες του

κόσμου, παραμένει κορυφαία προτεραιότητα της

Διεθνούς Συνδικαλιστικής Συνομοσπονδίας (ITUC).

325 συνδικαλιστικές οργανώσεις από 161 χώρες που

συμμετείχαν στο 3ο Συνέδριο της Διεθνούς στο Βερο-

λίνο (18-23 Μαϊου 2014) διατράνωσαν την αποφα-

σιστικότητα τους να εντείνουν την προσπάθεια ενά-

ντια στη φτώχεια που πλήττει μεγάλα τμήματα του

πληθυσμού παγκοσμίως. Επίσης αξίωσαν να σταμα-

τήσουν τα σύγχρονα σκλαβοπάζαρα που εμφανίζο-

νται σε διάφορα μέρη του κόσμου αρχίζοντας από το

Κατάρ  όπου το φαινόμενο βρίσκεται σε πρωτοφανή

έξαρση.

Η ΣΕΚ συμμετείχε στο συνέδριο με το γ.γ. Νίκο Μωϋ-
σέως και το γ. ο. Πανίκο Αργυρίδη (φωτο). Η ΣΕΚ σε

συνεργασία με τη ΔΕΟΚ και την Τουρκοκυπριακή

συντεχνία TURK-SEN πέτυχαν ψήφισμα το οποίο

τονίζει την αναγκαιότητα επίλυσης του χρονίζοντος

Κυπριακού ζητήματος στη βάση τω ψηφισμάτων

των Ηνωμένων Εθνών και των αρχών της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης. Οι σύνεδροι διατύπωσαν τους κινδύ-

νους που απορρέουν από την βίαιη αλλοίωση των

κλιματικών αλλαγών καλώντας τη Διεθνή κοινότητα

να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους για προστασία

του περιβάλλοντος.
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Ποιο�πολιτισμό�αναδεικνύουμε
με�τα�όσα�τεκταίνονται

στο�ποδόσφαιρο

Οαθλητισμός είναι ένας κοινωνικός θεσμός ο οποίος

αντικατοπτρίζει τη δεδομένη στιγμή την κοινωνία

και τον πολιτισμό της μιας χώρας.

Στην αρχαία Ελλάδα ο αθλητισμός στην Αθήνα θεωρεί-

το  κοινωνικό και πολιτισμικό αγαθό και είχε παιδαγω-

γικό χαρακτήρα. 

Ωστόσο σημαντική ήταν  η στρωματική

διάσταση του αθλητισμού στο πέρασμα

του χρόνου. Η γενική τάση ήταν ιδίως

τον 18οκαι 19ο αιώνα τα κατώτερα κοι-

νωνικά στρώματα να ασχολούνται με

τα «λαϊκά παιχνίδια» όπως το ποδό-

σφαιρο.

Τα τελευταία δραματικά αλλά συνάμα

και απογοητευτικά  επεισόδια στον

ποδοσφαιρικό αγώνα  ΑΕΛ και ΑΠΟΕΛ δυστυχώς

άρχισαν να οδηγούν πάρα πολλούς γνήσιους φιλάθλους

μακριά από τα γήπεδα κρίνοντας ότι η παρουσία τους

εκεί μόνο ζημιά μπορεί να τους προκαλέσει. 

Και στην περίπτωση που δεν ληφθούν δραστικά μέτρα

για πάταξη του χουλιγκανισμού, που χρόνο με το χρόνο

θεριεύει θα επιστρέψουμε στη λογική του 18ου αιώνα.

Στις πλείστες περιπτώσεις, ο μεγάλος κερδισμένος στις

ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις είναι ο «χουλιγκανισμός».

Μόνο σε πολύ λίγα παιγνίδια κυριαρχεί ο πολιτισμός

εντός και εκτός γηπέδων.

Αυτοί που αγαπούν πραγματικά το ποδοσφαιρικό άθλη-

μα και δεν επιθυμούν να το βλέπουν να παραπαίει  θα

πρέπει να αντιδράσουν δυναμικά δίδοντας ένα μεγάλο

χαστούκι στα οικονομικά συμφέροντα που στη τελική

κινούν τα νήματα.

Το κάθε σωματείο ξεχωριστά οφείλει να προστατεύσει

τους γνήσιους φιλάθλους του και να απομονώσει όλα τα

μεμονωμένα ταραχοποιά στοιχεία που κλονίζουν συνθέ-

μελα το ποδοσφαιρικό στερέωμα. 

Δεν βρέθηκαν δέκα άνθρωποι στην κερκίδα της ΑΕΛ να

δέσουν πιστάγκωνα τον μασκοφόρο και να τον παραδώ-

σουν στις αστυνομικές αρχές στέλνοντας σαφέστατο

μήνυμα ότι δεν αποδέχονται να θυματοποιηθεί η ομάδα

τους από τις δικές του ανεπίτρεπτες συμπεριφορές;

Ο κάθε οικογενειάρχης που αποφασίζει να πάρει τα παι-

διά του στο ποδόσφαιρο είναι καιρός να αντιληφθεί ότι

αναλαμβάνει και την ευθύνη για την σωματική τους ακε-

ραιότητα αφής στιγμής τα σωματεία και όλοι οι υπόλοι-

ποι φορείς που εμπλέκονται δεν μπορούν να εγγυηθούν

την ασφάλεια ποδοσφαιριστών και φιλάθλων.

Η κατάσταση έχει ξεφύγει από τον έλεγχο γεγονός που

υποδηλοί ότι πλέον η πολιτεία επιβάλλεται  να λάβει

τέτοιες αποφάσεις ώστε να μπορούμε όλοι να χαιρόμα-

στε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα όπως  στο εξωτερικό. Όχι

μόνο δεν πέφτει φύλλο στο γήπεδο αλλά η πρωταθλή-

τρια ομάδα καταχειροκροτείται από τους όλους ανεξαί-

ρετα τους φιλάθλους προάγοντας τον πολιτισμό και την

κουλτούρα της χώρας.

Είναι πραγματικά λυπηρό για το νησί μας να προβάλλο-

νται  τέτοιες ντροπιαστικές συμπεριφορές.

Είναι σοκαριστικό επίσης, να κινδυνεύεις να ακρωτη-

ριαστείς ή να χάσεις τη ζωή σου γιατί μια μέρα αποφά-

σισες να παρακολουθήσεις ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. 

Εύχομαι και ελπίζω ότι όλα αυτά που συνέβησαν στον

αγώνα ΑΕΛ-ΑΠΟΕΛ δεν θα ξεχαστούν και πως από τη

νέα ποδοσφαιρική χρονιά θα γυρίσουμε  οριστικά και

αμετάκλητα  σελίδα.

Χρειάζονται έργα και πράξεις  γιατί διαφορετικά πλη-

σιάζουμε  στο να θρηνήσουμε θύματα και τότε κάποιοι

θα είναι υπόλογοι με τη συνείδηση τους  αφού με  την

ανοχή τους έσπρωξαν την κατάσταση σε αυτά τα τραγι-

κά αποτελέσματα. 

Ο Ερμής, ο προστάτης του αθλητισμού, δεν μπορεί να

μας προστατεύσει. Ας προστατεύσουμε λοιπόν τους

ευατούς  μας. Είτε με την αποχή μας από τις κερκίδες

στέλνοντας σαφή μηνύματα, είτε με την απομόνωση

όλων όσων κάθονται δίπλα μας και ασχημονούν ή με τις

ενέργειες τους κινδυνεύουν συνάνθρωποι μας.
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Της Δέσποινας
Ησαΐα�-
Κοσμά

ΑποΤΥΠΩΜΑΤΑ@

ΠΑΤΕΡΑΣ διδύμων παιδιών που

από προχθές ρίχτηκαν στη μάχη

των παγκύπριων εξετάσεων, επιδιώ-

κοντας εξασφάλιση θέσης στο Πανε-

πιστήμιο της Κύπρου κατά προτίμηση,

μου λέγε ότι τη συγκεκριμένη σχολική

χρονιά που τελείωσε, για τα δυο τελει-

όφοιτα παιδιά του πλήρωνε γύρω στα

1.300 ευρώ μηνιαίως για ιδιαίτερα

μαθήματα.

«Είναι ο μόνος τρόπος, είπε, για να

διατηρούμε ελπίδες ότι θα πετύχουν

εισαγωγή. Αν με ρωτάτε τώρα, συνέχι-

σε, αν είχα αυτά τα λεφτά, σας το λέω

ευθέως ότι είναι... δανεικά. Πλήρωσα

€11.500 για οκτώ μήνες, συν το αβά-

στακτο άγχος που διεκατείχε μόνιμα

τα παιδιά από τον όγκο της ύλης που

καθημερινά τους φόρτωναν -σας το

λέω για να καταλάβετε πόσο δωρεάν

και πόσο "ανθρώπινη" είναι η Παιδεία

μας»- συμπλήρωσε με νόημα!

Μάλιστα. αυτό δεν είναι εκπαιδευτικό

σύστημα. Αυτό είναι μια κρεατομηχα-

νή που αλέθει νεανικές προσδοκίες

και ελπίδες. Ή, καλύτερα, είναι μια

λαιμητόμος αδηφάγος και αδίστακτη

που «παίρνει» αβέρτα και με... εξετα-

στικές διαδικασίες κεφάλια μαθητών.

Ιδιαίτερα εκείνων που το γονιδιακό

τους σύστημα τους κατατάσσει, ως

προς την ικανότητα... αποστήθισης

αλλά και γενικότερα, ως προς την

ευχέρεια πρόσληψης των γνώσεων,

στην κατηγορία των «μέτριων» μαθη-

τών.

Η λαιμητόμος όμως δεν... χαρίζεται

ούτε για τα παιδιά που ενώ έχουν τις

δυνάμεις και τα φόντα να είναι μεταξύ

των αρίστων, αδικούνται κατάφωρα:

Δεν υπάρχει το διαθέσιμο... ρευστό

από μέρους των οικογενειών τους για

ενισχυτική φροντιστηριακή διδασκα-

λία -έστω των εξεταζόμενων μαθημά-

των!     

Βέβαια, όλο αυτό να το αποδώσουμε

με μια λέξη: Αίσχος! Χωρίς ιδιαίτερα

μαθήματα... αξίας χιλιάδων ευρώ, δεν

μπορείς να αντιμετωπίσεις το σύστη-

μα. «Καθαρά εξετασιοκεντρικό, που

δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς εξω-

σχολικά δεκανίκια». Έτσι το χαρα-

κτηρίζουν οι ειδικοί. Που προσθέ-

τουν: «Εκπαιδευτικοί που διδάσκουν

στο Λύκειο αναγκάζονται να μεταφέ-

ρουν στην τάξη τις τεχνικές και μεθο-

δολογίες των φροντιστηρίων, τακτική

που δεν συνάδει με τη διδακτική δια-

δικασία, η οποία οφείλει να επιδιώκει

και ψυχοσυναισθηματικούς και κοι-

νωνικούς στόχους, καθώς και την κρι-

τική και δημιουργική ικανότητα των

μαθητών».

Προς (επαναπαυόμενους στην πλειο-

ψηφία τους) αρμοδίους της Παιδείας:

Τελικά όχι μόνο ένα... κομματάκι από

τη χαρά της μάθησης δεν είστε άξιοι

να προσφέρετε στα παιδιά, αλλά

καταφέρατε να σας εκλαμβάνουν και

ως... διώκτες των ονείρων και του μέλ-

λοντός τους!

Μια�κρεατομηχανή�που�αλέθει�νεανικά�όνειρα!

Για τον χουλιγκανισμό ισχύει ό,τι

και για την τρομοκρατία: Αν δεν

παταχθεί, θα πατάξει τη δημοκρατία

και θα εξουθενώσει την κοινωνία. Με

αφορμή τη διακοπή του αγώνα ΑΕΛ-

ΑΠΟΕΛ, άρχισε πάλι η ίδια αβάστα-

χτη υποκριτική λιτανεία ολοφυρμών,

δήθεν θλίψης και διακηρύξεων από

την πολιτεία και τους συναρμόδιους

φορείς. Εδώ και χρόνια παριστάμεθα

μάρτυρες ενός διπλού φαινομένου.

Πρώτον, μια δράκα χούλιγκαν τα

κάνουν Γης Μαδιάμ, χωρίς ουσιαστι-

κά λόγο και αιτία.

Η καταστροφή, η βία, η επιθετικότη-

τα, η αγριότητα είναι στο DNA τους.

Ποδοσφαιρόφιλοι έχασαν τα μάτια

τους. Οι διοικήσεις και τα σωματεία

γνωρίζουν ποιοι είναι αυτοί άθλιοι. Η

Αστυνομία γιατί μέχρι σήμερα δεν

κατάφερε να τους συλλάβει και να

τους περιορίσει; Δεύτερον, είναι οι επί-

σημες διακηρύξεις. Μόλις πριν από

ακριβώς 20 ημέρες (26/4/2014) ο Πρό-

εδρος Αναστασιάδης, με δηλώσεις

του, επικαλέστηκε το μοντέλο Θάτσερ

για την πάταξη του χουλιγκανισμού.

Ο πρόεδρος της ΚΟΠ, σε δηλώσεις

του στο ΣΙΓΜΑ, εξέφρασε αδυναμία

να προτείνει λύσεις στο πρόβλημα του

χουλιγκανισμού. Οι διοικήσεις των

σωματείων εξέδωσαν ανακοινώσεις,

με τις οποίες καταδικάζουν τα έκτρο-

πα. Και όλοι υποκριτικά ολοφύρονται

ξανά επί του τυμπανιαίου πτώματος

του λεγόμενου κυπριακού ποδοσφαί-

ρου. Οι χούλιγκαν είναι δημιούργημα

μιας κοινωνίας υπό κατάρρευση.

Όταν οι ηγεσίες είναι άθλια παραδείγ-

ματα προς αποφυγήν. ‘Όταν οι θεσμοί

έχουν εξαρθρωθεί. Όταν οι αξίες, που

πρέπει να στηρίζουν τους πολίτες,

ποδοπατούνται από εκείνους που

οφείλουν να τις προασπίζουν.

Όταν στην οικογένεια τα παιδιά δεν

έχουν γονείς-πρότυπα, αλλά γονείς-

χούλιγκαν. Όταν προηγείται η ομάδα

και όχι η πατρίδα. Όταν ο σεβασμός, η

αξιοπρέπεια, η ανοχή, το ήθος, η ευθύ-

νη, είναι αρετές άγνωστες και στους

περισσότερους. Όταν η κατά κεφαλήν

καλλιέργεια των σημερινών Κυπρίων

είναι λειψή. Όταν απουσιάζει η

αγάπη, η συναντίληψη και η φιλοπα-

τρία. Όταν τα πάντα μετριούνται με

το χρήμα, τη διαπλοκή, την απάτη, την

κλεψιά, τη μίζα και την κατεδάφιση

κάθε φραγμού, τότε, ναι, γιατί να μην

ανθίσει ο χουλιγκανισμός στα γήπεδα;

Ήδη έχει αναπτυχθεί και εμπεδωθεί

ένας άλλος χουλιγκανισμός, πολύ πιο

επικίνδυνος: Ο πολιτικός, ο κομματι-

κός, ο οικονομικός, ο τραπεζιτικός, ο

σωματειακός, ο παραγοντικός. Και ο

ένας και ο άλλος χουλιγκανισμός στη-

ρίζονται σε δύο δεδομένα: Στην αχρη-

σία των νόμων και στην ατιμωρησία.

Νόμοι υπάρχουν, για καταστολή του

χ ο υ λ ι γ κ α ν ι σ μ ο ύ .

Γιατί δεν εφαρμόζο-

νται; Κάποτε κάποι-

οι χούλιγκαν συλ-

λαμβάνονται.

Και τι παρατηρείται;

« Κ α τ η γ ο ρ ο ύ ν τ α ι

γραπτώς (!) και θα

κλητευθούν αργότε-

ρα…». Δηλαδή μετά

από χρόνια και ενώ

συνεχίζουν να

συμπεριφέρονται ως χούλιγκαν. Οι

τελευταίες τουλάχιστον τέσσερις

κυβερνήσεις βρέθηκαν αντιμέτωπες με

πράξεις χουλιγκανισμού. Γιατί ουδέν

έπραξαν; Διότι το λεγόμενο κυπριακό

(;) ποδόσφαιρο είναι εν πολλοίς κομ-

ματικό και άλλως πως ποδηγετούμενο

και ελεγχόμενο. Με παράβλεψη

εγκληματικών παρανομιών σωματεί-

ων και διοικήσεων, αφού είναι «δικοί»

τους.

Τώρα, ανασύρεται εκ δευτέρου το

«μοντέλο Θάτσερ». Πότε θα το δούμε

εφαρμοζόμενο; Πριν από αυτό, όμως,

η Κυβέρνηση οφείλει να πάρει άλλα,

πιο μακράς πνοής μέτρα: Διαπαιδαγώ-

γηση των νέων στο ευ αγωνίζεσθαι,

στην αποδοχή της ήττας, στην ανοχή

του άλλου, στο χειροκρότημα για τη

νίκη, στην ανεκτικότητα, προπάντων

στον σεβασμό, στο ήθος, στην πνευμα-

τική καλλιέργεια, στην αγάπη για τον

αθλητισμό, κτλ.

Αν θέλει, η πολιτεία μπορεί να πατάξει

τον χουλιγκανισμό… προχτές! Αν

θέλει… Μέχρι σήμερα, καμία κυβέρ-

νηση και κανένα κόμμα και κανένα

σωματείο δεν θέλησαν πραγματικά να

συντρίψουν αυτό το τέρας. Όλοι

βολεύονται. Τώρα που άρχισε να

πυροβολεί, ακούγονται ξανά φαρισαϊ-

κοί κρωγμοί και ολοφυρμοί.

Ο�αβάσταχτος�φαρισαϊσμός�όλων�για�τον�«χουλιγκανισμό»

Του Νίκου�Τόκα
«ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ»

Του Σάββα
Ιακωβίδη

«ΣΗΜΕΡΙΝΗ»
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Λήγει στις 30 Ιουνίου η προθε-
σμία υποβολής αιτήσεων για

συμμετοχή στις παιδικές κατασκη-
νώσεις της ΣΕΚ στα Καννάβια.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι
γονείς να υποβάλουν εγκαίρως τις
αιτήσεις τους.

Κατασκηνωτικές περίοδοι

Από 30 Ιουνίου μέχρι 7 Ιουλίου θα
φιλοξενηθούν αγόρια που φοιτού-
σαν στις τάξεις ΣΤ Δημοτικού, Α
και Β γυμνασίου την σχολική χρο-
νιά 2013-2014.

Από 7 Ιουλίου μέχρι 14 Ιουλίου θα
φιλοξενηθούν αγόρια και κορίτσια
που φοιτούσαν την σχολική χρονιά
2013-2014 στις τάξεις Γ,Δ και Ε
Δημοτικού.

Την τελευταία κατασκηνωτική
περίοδο από 14 Ιουλίου εως 21
Ιουλίου θα φιλοξενηθούν κορίτσια
που φοιτούσαν στις τάξεις ΣΤ
Δημοτικού,Α και Β γυμνασίου.

Κόστος

Για τα παιδιά μελών της ΣΕΚ που
έχουν Ταμείο Ευημερίας το δικαίω-

μα συμμετοχής είναι 60 ευρώ. Για
παιδιά που οι γονείς τους δεν είναι
μέλος σε κανένα Ταμείο Ευημερίας
θα πληρώνουν το ποσό των 90
ευρώ. Για παιδιά μη μελών ΣΕΚ το
δικαίωμα συμμετοχής είναι 120
ευρώ.

Για περισσότερες 
πληροφορίες:

Λευκωσία 22849849, 
Λεμεσός 25861000,
Λάρνακα, 24633633,

Πάφος 26811639
Παραλίμνι 23821432

Λήγουν στις 30 Ιουνίου οι αιτήσεις
για τις παιδικές κατασκηνώσεις ΣΕΚ

Οι Κύπριοι και οι Ελλαδίτες
εργάζονται περισσότερες

ώρες από τους Ευρωπαίους
• Βάσει των στατιστικών στοιχείων

πλήρους απασχόλησης

Οι Κύπριοι και οι Ελλαδίτες δουλεύουν περισσότε-
ρες ώρες την εβδομάδα από τους Γερμανούς.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής
Υπηρεσίας (Εurostat) οι Κύπριοι εργάστηκαν περισ-
σότερες ώρες από τους περισσότερους Ευρωπαίους
το 2013. Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τα
στοιχεία της Εurostat, οι Κύπριοι που εργάστηκαν με
το καθεστώς της πλήρους απασχόλησης δούλεψαν
41,6 ώρες την εβδομάδα ενώ οι Κύπριοι υπό το καθε-
στώς μερικής απασχόλησης 21,1 ώρες εβδομαδιαία.

Οι Κύπριοι άνδρες υπό πλήρη απασχόληση εργάστη-
καν περισσότερες ώρες
την εβδομάδα από τις
γυναίκες το 2013. Ωστόσο
οι ώρες εργασίας των
Κυπρίων γυναικών ήταν
περισσότερες από αυτές
των ανδρών το 2013. Οι
Ελλαδίτες υπό πλήρη
απασχόληση το 2013

εργάστηκαν 40,7 ώρες εβδομαδιαίως. Επιπλέον,
στην Ελλάδα όσοι εργάστηκαν υπό μερική απασχό-
ληση συμπλήρωσαν 20,7 ώρες την εβδομάδα. Και
στις δύο περιπτώσεις οι άνδρες εργάζονταν περισ-
σότερες ώρες από τις γυναίκες.

Στις 40,6 ώρες εβδομαδιαίως ανήλθε ο χρόνος εργα-
σίας των Γερμανών υπό πλήρη απασχόληση το 2013.
Όσον αφορά στη μερική απασχόληση, οι Γερμανοί
εργάστηκαν 18,4 ώρες την εβδομάδα. Τις περισσότε-
ρες ώρες εργασίας από την Ευρώπη το 2013 συγκέ-
ντρωσαν οι Βρετανοί.

Ειδικότερα, συνολικά 42,4 ώρες την εβδομάδα εργά-
στηκαν οι Βρετανοί υπό πλήρη απασχόληση με τους
άνδρες να συγκεντρώνουν 43,7 ώρες και τις γυναίκες
40,3 ώρες την εβδομάδα. Οι Βρετανοί εργαζόμενοι
υπό μερική απασχόληση εργάστηκαν 19,4 ώρες την
εβδομάδα με τις Βρετανίδες να καταγράφουν τις
περισσότερες ώρες εργασίας (19,6). Σύμφωνα με τα
στοιχεία οι Ιταλοί υπό πλήρη απασχόληση εργάστη-
καν τις λιγότερες ώρες εβδομαδιαίως (38,7) σε σχέση
με τις άλλες χώρες κράτη μέλη της ΕΕ.

Υποβολή αίτησης για
πληρωμή ετήσιας άδειας

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του
Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών

Ασφαλίσεων, πληροφορούν το κοινό ότι εντός Ιουνί-
ου 2014, θα ξεκινήσουν την πληρωμή των απολαβών
αδείας για το έτος 2013, στους δικαιούχους του
Κεντρικού Ταμείου Αδειών. 

Σχετική αίτηση, «Αίτηση για πληρωμή Απολαβών
Αδείας», Υ.Κ.Α.3-002,  πρέπει να υποβάλουν μόνο τα
μέλη του Κεντρικού Ταμείου Αδειών που καθίστανται
δικαιούχοι πληρωμής απολαβών αδείας από το
Κεντρικό Ταμείο Αδειών για πρώτη φορά.

Επίσης τα μέλη του Κεντρικού Ταμείου Αδειών που
κατά την περίοδο του 2013 έχουν πληρωθεί τις απο-
λαβές αδείας τους με επιταγή. 

Τα μέλη του Κεντρικού Ταμείου Αδειών τα οποία
έχουν κατά την περσινή περίοδο, του 2013, πληρω-
θεί τις απολαβές αδείας τους με τραπεζικό έμβασμα
δε θα υποβάλλουν αίτηση αφού οι πληρωμές θα
γίνουν και φέτος μέσω τραπεζικών εμβασμάτων. 

Σύμφωνα με τον περί Ετησίων Αδειών μετ’ Απολαβών
νόμο, κάθε εργοδοτούμενος που εργάστηκε 48 εβδο-
μάδες δικαιούται ετήσια άδεια με απολαβές για τέσ-
σερις εργάσιμες εβδομάδες, όσοι έχουν πενθήμερη
εβδομάδα εργασίας δικαιούνται ετήσια άδεια 20
εργάσιμες ημέρες και οι εργοδοτούμενοι που έχουν
εξαήμερη εβδομάδα εργασίας δικαιούνται 24 εργάσι-
μες ημέρες.

√ 41,6 ώρες την

εβδομάδα οι Κύπριοι,

40,6 οι Γερμανοί

Το ποσοστό των μη εξυπηρε-
τούμενων τραπεζικών δανεί-

ων στην Ισπανία μπορεί να μει-
ώθηκε ελαφρώς στο 13,4% των
συνολικών τον Μάρτιο, ωστόσο ο
αριθμός των σπιτιών που κατα-
σχέθηκαν από τις τράπεζες το
2013 αυξήθηκε και άγγιξε τις
50.000.

Το ζήτημα των κατασχέσεων σπι-
τιών που οι ιδιοκτήτες τους δεν
μπορούν να πληρώσουν τις δόσεις
του στεγαστικού δανείου εξαιτίας
της ύφεσης και της αύξησης της
ανεργίας που πλήττει την Ισπανία

μετά το 2008, αποτελεί πολύ
σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα
για τη χώρα. Παρά το γεγονός ότι
πρόσφατα η ισπανική Βουλή
ψήφισε νέους κανόνες που προ-
στατεύουν αποτελεσματικότερα
τους ιδιοκτήτες σπιτιών και το
γεγονός ότι οι τραπεζίτες συμφώ-
νησαν να αναδιαρθρώσουν κάποια
δάνεια σε εθελοντική βάση, οι
κατασχέσεις σπιτιών στην Ισπανία
ανήλθαν πέρυσι στις 50.000,
αυξημένες κατά 4,4% σε σχέση με
το 2012.

Παρόλο που ο δείκτης κατασχέσε-

ων παραμένει χαμηλός στο 0,66%
των συνολικών στεγαστικών
δανείων που έχουν χορηγηθεί, οι
κατασχέσεις παραμένουν μια
τραυματική εμπειρία τόσο για
όσους τις υφίστανται, όσο και για
την ισπανική κοινωνία συνολικό-
τερα. Είναι ενδεικτικό το γεγονός
ότι συχνά ακτιβιστές και γείτονες
έρχονται σε αντιπαράθεση με
αστυνομικούς και δικαστικούς
αντιπροσώπους που πηγαίνουν να
κάνουν έξωση σε οικογένειες. Η
εικόνα μιας πάνοπλης διμοιρίας
αστυνομικών να σέρνει έξω από το
σπίτι γυναίκες και παιδιά είναι
πάντα πολύ άγρια, ενώ πολλές
φορές παρόμοιες επιχειρήσεις
έχουν καταλήξει σε αυτοκτονίες
ιδιοκτητών που δεν άντεξαν το
σοκ.

Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική
κρίση του 2008 είχε ως αποτέλε-

σμα να σκάσει η «φούσκα» της
ισπανικής αγοράς ακινήτων, οι
τιμές των ακινήτων να πέσουν
κατά σχεδόν 30%. Συνολικά τα μη
εξυπηρετούμενα δάνεια μειώθηκαν
στα 192,7 δισ. ευρώ τον Μάρτιο
από 195,2 δισ. τον Φεβρουάριο,
σύμφωνα με στοιχεία της Τράπε-
ζας της Ισπανίας. Παράλληλα
συνεχίστηκε η πολύ έντονη μείωση
του πιστωτικού δανεισμού καθώς
νοικοκυριά και επιχειρήσεις προ-
σπαθούν να μειώσουν τα δάνεια
που έχουν πάρει. Το σύνολο των
υφιστάμενων δανείων ήταν τον
Μάρτιο μειωμένο κατά 7,6% σε
σχέση με τον Μάρτιο του 2013. Τα
τελευταία τρίμηνα από τα μέσα
του 2013 η ισπανική οικονομία έχει
εξέλθει από την ύφεση του 2012-
2013 και το α΄ τρίμηνο του 2014 η
οικονομία επεκτάθηκε κατά 0,6% σε
τριμηνιαία βάση.

50.000 Ισπανοί έχασαν τα σπίτια τους λόγω κατασχέσεων

√ Πολύ σημαντικό

κοινωνικό πρόβλημα

για τη χώρα
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Του Χρίστου

Καρύδη

Διευθυντή Τμήμα-
τος Οικονομικών
Μελετών ΣΕΚ

Ηκυπριακή οικονομία σήμερα

βρίσκεται σε κρίσιμο και ορια-

κό σημείο.  Τα τελευταία χρόνια

σαν αποτέλεσμα των επιπτώσεων

της παγκόσμιας οικονομικής κρί-

σης, αλλά και λόγω συσσωρευμέ-

νων κυβερνητικών λαθών και

παραλείψεων η οικονομία βρίσκε-

ται στο μικροσκόπιο της Τρόικα με

ότι αυτό συνεπάγεται για το παρόν

και το μέλλον του τόπου και του

λαού.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Μέχρι και το 2008 η κυπριακή

οικονομία κατέγραφε ικανοποιητι-

κούς ρυθμούς ανάπτυξης, (3.9%

του ΑΕΠ) και 4.4% το 2007.

Στον πίνακα που ακολουθεί

παρουσιάζεται μια αριθμητική

ιστορική αναδρομή σε επιλεγμέ-

νους δείκτες της οικονομίας ως

εξής:

Όπως φαίνεται και από τα στοι-

χεία του πίνακα το 2013 ήταν μια

ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά, ενώ

δύσκολο θα είναι και το 2014 με

κύριο χαρακτηριστικό την αύξηση

της ανεργίας η οποία προβλέπεται

ότι θα ξεπεράσει το 19%, αριθμός

πρωτοφανής για την Κύπρο.

Η συνεχής μείωση του ρυθμού ανά-

πτυξης οφείλεται σε μεγάλο βαθμό

στη σχετικά μεγάλη συγκράτηση

της ιδιωτικής κατανάλωσης.

Οι λόγοι για αυτή τη συγκράτηση

περιλαμβάνουν:

• το διαχρονικό υπερβολικό δανει-

σμό των νοικοκυριών,

• τα ψηλά επιτόκια,

• την μείωση των μισθών και των

εισοδημάτων και 

• το δυσμενές ψυχολογικό κλίμα

και τη γενική απαισιοδοξία που

υπάρχει στην αγορά

Άλλοι παράγοντες που επεξηγούν

την υποτονική ανάπτυξη είναι:

• η μείωση των δραστηριοτήτων

του κατασκευαστικού τομέα και

• η μείωση της τουριστικής ζήτη-

σης, ως απότοκο της παγκό-

σμιας οικονομικής κρίσης

Δ. Χριστόφιας καλεί τρόϊκα

- Πριν την άφιξη της Τρόικα η

κυπριακή οικονομία ήταν υπό

καθεστώς αυστηρής επιτήρησης

από την Ευρωπαϊκή Ένωση και

έτυχε και σειράς υποβαθμίσεων

από τους διεθνείς οίκους αξιολό-

γησης. 

- Στις 25 Ιουνίου 2012 η κυβέρνηση

του Προέδρου Δ. Χριστόφια υπο-

βάλει αίτημα για να στηριχθεί η

κυπριακή οικονομία από το Ευρω-

παϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής

Σταθερότητας.

Σκοπός του αιτήματος, όπως ανα-

φέρεται σε επίσημη ανακοίνωση,

«είναι ο περιορισμός των κινδύνων

που αντιμετωπίζει η κυπριακή

οικονομία, ιδιαίτερα των αρνητι-

κών επιπτώσεων που προέρχονται

από τον τραπεζικό τομέα, λόγω

της μεγάλης έκθεσης του στην

ελληνική αγορά». 

Από το περιεχόμενο της ανακοίνω-

σης εξάγεται το συμπέρασμα πως,

η αιτία της προσφυγής στο Μηχα-

νισμό ήταν τα προβλήματα που

προέρχονται από τις τράπεζες,

όμως η αλήθεια λέει πως, και τα

δημοσιονομικά ελλείμματα που τα

τελευταία χρόνια βρίσκονται μόνι-

μα σε κακή κατάσταση, αποτελού-

σαν σοβαρό βαρίδι για την παρα-

πέρα πορεία της οικονομίας. 

- Το κλιμάκιο της Τρόικα αφίχθηκε

τον Ιούλιο του 2012 στην Κύπρο,

(αποτελείτο από εκπροσώπους

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

του Διεθνούς Νομισματικού Ταμεί-

ου), και συνάντησε τρείς φορές

τους εκπροσώπους του συνδικαλι-

στικού κινήματος στις 5 και 25

Ιουλίου 2012 και στις 6 Μαΐου

2014.

- Το πρόγραμμα οικονομικής προ-

σαρμογής, (όπως ονομάζεται το

Μνημόνιο),στη μεγάλη του πλειο-

ψηφία συμφωνήθηκε με την προη-

γούμενη κυβέρνηση, αλλά η οριστι-

κοποίηση του έγινε το Μάρτιο του

2013.

Στόχοι μνημονίου
Το Μνημόνιο καλύπτει την περίοδο

2013 – 2016 και έχει τρεις βασι-

κούς στόχους:-

(α) Να αποκαταστήσει την ευρω-

στία του κυπριακού τραπεζικού

τομέα και να αποκαταστήσει την

εμπιστοσύνη των καταθετών και

της αγοράς με την ενδελεχή ανα-

διάρθρωση και μείωση του μεγέ-

θους των χρηματοοικονομικών

ιδρυμάτων και την ενίσχυση της

εποπτείας.

(β) Να προχωρήσει στη δημοσιονο-

μική εξυγίανση για διόρθωση του

υπερβολικού δημοσιονομικού

ελλείμματος μέχρι το 2016. 

(γ) Να εφαρμόσει διαρθρωτικές

μεταρρυθμίσεις για ενίσχυση της

ανταγωνιστικότητας της οικονο-

μίας με στόχο τη βιώσιμη και ισορ-

ροπημένη ανάπτυξη.

- Κάθε τρίμηνο επιτελικές ομάδες

της τρόικα επισκέπτονται την

Κύπρο  και προβαίνουν σε αναλυ-

τική επισκόπηση της πορείας υλο-

ποίησης του Μνημονίου.

Η πρώτη αξιολόγηση έγινε τον Ιού-

λιο του 2013, η δεύτερη από τις 29

Οκτωβρίου μέχρι και τις 7 Νοεμ-

βρίου 2013, η τρίτη από τις 29

Ιανουαρίου έως τις

12 Φεβρουαρίου 2014 και η τέταρ-

τη το πρώτο δεκαπενθήμερο του

Μαΐου 2014.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ημερολογιακό οδοιπορικό προς την Τρόϊκα

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ρυθμός Ανάπτυξης (%ΑΕΠ) -0.9 1.3 0.5 -2.4 -8.7 -3.9 1.1

(-5.4) (-4.8) (0.9)

Ανεργία (% Ε.Ε.Δ) 5.3 6.2 7.9 11.8 17 19.5 18.7

(15.9) (19.2) (18.4)

Πληθωρισμός 0.2% 2.6% 3.5% 3.1% 1% 1.2% 1.6%

(0.4) (0.4) (1.4)

Δημόσ. Έλλειμμα (%ΑΕΠ) -3 -4.5 -4.5 -6.3 -5.5 -7.5 -4.6

(-5.4) (-5.8) (-6.1)

Δημόσιο Χρέος (%ΑΕΠ) 52.2. 53.6 63.3 85.8 114.3 123.1 118.6

(111.7) (122.2) (126.4)

Παραγωγικότητα -1.2 1.1 0 0.9 -2.3 -0.8 0

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών, Ετήσιοι κρατικοί προϋπολογισμοί.
Στις παρενθέσεις είναι οι εαρινές προβλέψεις της Ε.Ε. (5.5.14)

Προχωρεί κανονικά η πορεία

του Προγράμματος Προσαρμογής

• Ικανοποιημένη δηλώνει η Τρόικα από

την τέταρτη αξιολόγηση το Μνημονίου

Ικανοποιημένη εμφανίζεται η Τρόικα από την

πορεία του Κυπριακού οικονομικού προγράμματος

μετά την ολοκλήρωση της τέταρτης αξιολόγησης την

περίοδο 6 -17 Μαίου 2014.

Το πρόγραμμα για την Κύπρο παραμένει «εντός τρο-

χιάς» αναφέρει σχετική ανακοίνωση,τονίζοντας ότι

οι δημοσιονομικοί στόχοι για το πρώτο τρίμηνο του

2014 «έχουν επιτευχθεί». 

Οι 3 μεγάλες προκλήσεις

Στην ανακοίνωση των δανειστών της Κύπρου κατα-

γράφονται και τρεις

προκλήσεις που

παραμένουν για την

κυπριακή οικονομία:

«Η πρώτη βασική

πρόκληση είναι η

αποτελεσματική μεί-

ωση των μη εξυπη-

ρετούμενων δανείων.

Αυτό είναι απαραί-

τητο για να επιτρέψει

την επανάληψη του

δανεισμού προς τον

ιδιωτικό τομέα, για

την υποστήριξη της

ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Η μεταρρύθμιση του νομικού πλαισίου κατάσχεσης

και πτώχευσης είναι υψίστης σημασίας, προκειμένου

να δοθούν ισορροπημένα κίνητρα στους δανειολή-

πτες και οι δανειστές να διαπραγματευτούν και να

καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με την αναδιάρ-

θρωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, αποφεύ-

γοντας επαχθείς καταστάσεις. Την ίδια στιγμή, οι

εποπτικές Αρχές πρέπει να εντείνουν την παρακο-

λούθηση της αποτελεσματικότητας των ενεργειών

από μέρους των τραπεζών για είσπραξη οφειλών

και αναδιάρθρωση του χρέους, σύμφωνα με τον

ισχύοντα Κώδικα Δεοντολογίας και το πλαίσιο δια-

χείρισης των καθυστερούμενων οφειλών. Επίσης, οι

Αρχές έχουν την ενίσχυση της εποπτείας και τη ρύθ-

μιση εφαρμογής του πλαισίου καταπολέμησης της

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριό-

τητες.  Μια δεύτερη πρόκληση είναι να διατηρηθούν

τα δημόσια οικονομικά σε βιώσιμη πορεία.

Οι Αρχές σημειώνουν πρόοδο σε αυτό τον τομέα,

δεδομένου ότι σταθερά υπερβαίνουν το πρόγραμμα

δημοσιονομικών στόχων. Παρόλα αυτά, η συνετή

εκτέλεση του προϋπολογισμού θα πρέπει να συνεχι-

στεί, δεδομένων της μακροοικονομικής αβεβαιότητας

που εξακολουθεί να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα και

των κινδύνων για αρνητικές εξελίξεις που ενδέχεται

να επιβαρύνουν τα δημοσιονομικά αποτελέσματα.

Μεσοπρόθεσμα, οι Αρχές θα πρέπει να μειώσουν

σταδιακά το δημοσιονομικό έλλειμμα και σταδιακά

να επιτευχθεί πρωτογενές δημοσιονομικό πλεόνασμα

της τάξης του 4% του ΑΕΠ, προκειμένου να τεθεί το

δημόσιο χρέος σε σταθερά πτωτική πορεία. Η τρίτη

πρόκληση είναι η ενίσχυση των θεσμών.

Οι Αρχές ετοιμάζουν να ξεκινήσουν τη μεταρρύθμιση

του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας, για τη θέσπι-

ση συστήματος εγγυημένου ελάχιστου εισοδήματος

με στόχο την προστασία των ευάλωτων ομάδων

κατά τη διάρκεια της τρέχουσας ύφεσης.

Επίσης, σημειώνουν πρόοδο με τη μεταρρύθμιση της

φορολογικής διοίκησης, ώστε να αυξηθεί η αποτελε-

σματικότητα και η αποδοτικότητά της και θα πρέπει

να ενισχύσουν τις υπηρεσίες είσπραξης φόρων για

να αντιμετωπίσει αποφασιστικά η φοροδιαφυγή και

η μη συμμόρφωση.

ERG_6-6_inn_8 & 9  5/27/14  11:55 AM  Page 1



ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2014  ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ 

7

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΡΝΤΟΓΑΝ
ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΣΕ ΤΖΑΜΙ

• Αντίθεση και οργή της Α. Μέργκελ που συναντήθηκε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη

«ΘΑ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕΙ Η ΛΟΓΙΚΗ»

Βαρθολομαίος: Δεν πιστεύω ότι η Αγία
Σοφία θα μετατραπεί σε τέμενος

Την πεποίθηση ότι η Αγία Σοφία δεν θα μετα-

τραπεί σε μουσουλμανικό τέμενος εκφράζει ο

Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, καθώς,

όπως τόνισε, «θα επικρατήσει η λογική και το

πραγματικό συμφέρον της Τουρκίας, που είναι να

διατηρηθεί ως μουσείο».

«Η Αγία Σοφία είναι σήμερα μουσείο, ανοικτό σε όλο
τον κόσμο. Και πράγματι έρχονται εκατοντάδες,
χιλιάδες κάθε μέρα. Και η Τουρκία έχει και ένα μεγά-
λο έσοδο από το εισιτήριο. Είχα πει και για την Αγία
Σοφία της Τραπεζούντας: Ως τζαμί θα είναι μόνο για

τους μουσουλμάνους. Ως
μουσείο όμως είναι για όλο
τον κόσμο. Δεν συμφέρει την
Τουρκία να μπει σε αυτή την
περιπέτεια και να τα χαλάσει
με όλο τον χριστιανικό κόσμο,
με όλο τον πολιτισμένο
κόσμο. Είπα σε μια συνέντευ-
ξη με όλο το θάρρος και την
παρρησία ότι, εάν πρόκειται
η Αγία Σοφία να γίνει πάλι
τόπος λατρείας του Θεού,
πρέπει να γίνει και πάλι

εκκλησία, διότι κτίστηκε ως χριστιανική εκκλησία,
δεν κτίστηκε ως τζαμί. Και εν πάση περιπτώσει, η
μετατροπή της σε τζαμί θα είναι αντίθετη προς τη
βούληση του ιδρυτού της τουρκικής δημοκρατίας. Ο
Μουσταφά Κεμάλ την έκανε μουσείο. Τώρα εάν μετα-
τραπεί πάλι σε τζαμί, αυτό είναι αντίθετο προς τη
βούληση του ιδρυτού της τουρκικής δημοκρατίας.
Από πάσης απόψεως η Αγία Σοφία συμφέρει να μεί-
νει μουσείο» δηλώνει ο κ. Βαρθολομαίος, σε συνέ-
ντευξη που παραχώρησε στο Ελληνικό Πρόγραμμα
της Deutsche Welle, με αφορμή την πρόσφατη επίση-
μη επίσκεψη του στη Γερμανία.

Οπρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας Νίκος Αναστασιάδης τέλεσε

την Κυριακή 18 Μαίου 2014 στην Κοινό-
τητα Αγίας Βαρβάρας τα αποκαλυπτή-
ρια της προτομής του φλογερού ρασο-
φόρου Παπασταύρου Παπαγαθαγγέ-
λο.Στην ομιλία του ο πρόεδρος  εξήρε το
γιγαντιαίο εθνικό και κοινωνικό έργο
του στρατολόγου της ΕΟΚΑ ο οποίος
έδωσε και την τελευταία ικμάδα της
δύναμης του για να υλοποηθεί ο προαι-
ώνιος πόθος των Κυπρίων για Ένωση
με τη Μάνα Ελλάδα. «Θέλω να σας
βεβαιώσω πως θα πράξω ό,τι είναι
ανθρώπινα δυνατόν ώστε να επιτύχου-
με τη μεγίστη δυνατή ενότητα δυνάμε-
ων. Δεν μας χωρίζει τίποτε, μας ενώνει
όλους ο κοινός αγώνας απελευθέρωσης
της πατρίδας και προς αυτήν την
κατεύθυνση θα πρέπει όλοι να εργα-
στούμε, παραμερίζοντας τις όποιες
κομματικές και ιδεολογικές διαφορές. Η
πατρίδα είναι η ιδέα και όχι βεβαίως τα
ιδεολογήματα μέσα στην πατρίδα, που
είναι και επιτρεπτά και ανεκτά, αλλά
αυτό που και η ζωή και τα διδάγματα
από τη ζωή του Παπασταύρου μας

υπαγορεύουν είναι ένα: υπεράνω όλων
να θέσουμε αυτό που θα αποτελέσει όχι
την ασφάλεια του παρόντος, αλλά
οπωσδήποτε τη δημιουργία των προο-
πτικών για την επιβίωση και τη δια-
σφάλιση του κυπριακού Ελληνισμού
στη γη των πατέρων του. Χρειάζεται,
επιτέλους, να δώσουμε όλοι τα χέρια
και μαζί να αγωνιστούμε και έτσι να
είστε βέβαιοι θα πετύχουμε».

» Το μνημείο του φλογερού αυτού αγω-

νιστή της ελευθερίας και της ελευθερο-
φροσύνης, θα δείχνει στους νεότερους
τον δρόμο της τιμής και της φιλοπα-
τρίας, και θα διδάσκει τα υψηλά ιδανι-
κά και τις πανανθρώπινες αρετές που
υπηρέτησε στην 90χρονη ζωή του.

»Σήμερα τιμούμε έναν υπέροχο Έλληνα,
που συνέδεσε με αυστηρή προσήλωση

το όνομά του με τους αγώνες για
την ελευθερία της Κύπρου και ειδι-
κότερα για την Ένωση με την Ελλά-
δα, και έχει κερδίσει την αγάπη των
φίλων του, αλλά και τον σεβασμό
και την εκτίμηση των αντιπάλων
του. Η ιστορία του είναι ταυτισμένη
με τους απελευθερωτικούς αγώνες,
αλλά και με την ανέλιξη και τη δια-
μόρφωση της κοινωνίας της
Κύπρου».

ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΕΝΑΣ ΥΠΕΡΟΧΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ

Οι αντιδράσεις για τη μετατρο-
πή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί

πληθαίνουν μέρα με τη μέρα. Στην
περιοδεία του στη Γερμανία ο
Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθο-
λομαίος κατόρθωσε να ξεσηκώσει
την Γερμανική Βουλή εναντίον της
απόφασης του Τούρκου πρωθυ-
πουργού T. Ερντογάν, για ανακή-
ρυξη της Αγίας Σοφίας σε μου-
σουλμανικό τέμενος ανήμερα της
επετείου της άλωσης.

Κοινωνικά  κινήματα και άνθρω-

ποι του πνεύματος σε Αμερική,

Ευρώπη αλλά και Τούρκοι διανο-

ούμενοι «υψώνουν» την φωνή

τους, κατά της απόφασης μετα-

τροπής της Αγίας Σοφίας 

Η απόφαση Ερντογάν προνοεί.

1 Η Αγία Σοφία θα ανοίξει τις

πύλες σαν μουσουλμανικό τέμενος

στην μουσουλμανική λατρεία.

2 Η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ αμέ-

σως μετά την επίσημη δημοσίευση

του νομοσχεδίου.

3 Η εκτέλεση της απόφασης θα

γίνει από το υπουργικό Συμβούλιο.

Επιπλέον, ο Τούρκος υποστηρίζει

πως ακόμα και ο περίγυρος της

Αγίας Σοφίας με όλα τα κτίσματα

που υπάρχουν θα τεθούν υπό την

νέα μουσουλμανική αρχή 

Οργή της Μέρκελ

Η Καγκελάριος χαρακτήρισε την
πρόθεση του Τούρκου πρωθυ-
πουργού ως απαράδεκτη. Σε συνα-
ντησή της με τον Οικουμενικό
Πατριάρχη στη Γερμανία, δεν
δίστασε να εκφράσει την οργή της
για την "ιδέα" αυτή του Ερντογάν.

Την αντίθεση του στην πρόθεση
του τούρκου πρωθυπουργού εξέ-
φρασε και ο συμπρόεδρος του
Κόμματος των Πρασίνων και μάλι-
στα τουρκικής καταγωγής Τζεμ
Όζντεμιρ.

Βαρθολομαίος: 

Nα μείνει μουσείο

Η Αγία Σοφία δεν κτίστηκε ως
τζαμί, είπε από την Γερμανία ο
Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθο-
λομαίος. «Ο Μουσταφά Κεμάλ την
έκανε μουσείο. Τώρα εάν μετατρα-
πεί πάλι σε τζαμί, αυτό είναι αντί-
θετο προς τη βούληση του ιδρυτού
της τουρκικής δημοκρατίας. Από
πάσης απόψεως η Αγία Σοφία
συμφέρει να μείνει μουσείο» δήλω-
σε σε αποκλειστική συνέντευξή του
στην DW ο κ. Βαρθολομαίος.

Αντίδραση των ΗΠΑ

Η Αμερική είναι κι αυτή αρνητική
στα σχέδια της Τουρκικής κυβέρ-
νησης και άλλων κύκλων να μετα-
τραπεί η Αγιά Σοφιά σε Τζαμί.

Συγκεκριμένα η Αμερικανική Επι-
τροπή Θρησκευτικών Ελευθεριών
(USCIRF) στη φετινή έκθεσή της
βαθμολόγησε ‘’αρνητικά’’ την
Τουρκία και στην έκθεση που εξέ-
δωσε αντιτάχθηκε στο άνοιγμα της
Αγίας Σοφίας στο προσκύνημα
των μουσουλμάνων (προσευχή).

Επίθεση σε Ερντογάν από

Τουρκικά ΜΜΕ

Η εφημερίδα Bugun
έγραψε ότι δυτικός
κόσμος επιθυμεί να δει
την Αγία Σοφία ως
Εκκλησία και αν όχι,
να παραμείνει ως
μουσείο.

Άρθρο του Ερτουγρούλ
Οζκιόκ στην εφημερί-
δα Hurriyet εξαπολύει
μύδρους σε όσους
έχουν επικεντρωθεί
στην επαναλειτουργία του συμβό-
λου της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας
ως τζαμί.

«Η Κωνσταντινούπολη βρίσκεται
στα χέρια των Τούρκων εδώ και
560 χρόνια. Η Αγία Σοφία έχει γίνει
ένα από τα σημαντικότερα μνημεία
της χώρας εδώ και 90 χρόνια. Τι
παραπάνω θέλετε να αποδείξετε
και σε ποιον; Ντροπή σας, ντροπή
σας» γράφει στην Hurriyet Daily
News.

Το Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτι-

σμού  και η πρεσβεία  της Ελλάδας

εγκαθιδρύουν  δίαυλο  επικοινωνίας

και στενής συνεργασίας με σκοπό την

προώθηση πολιτισμικών εκδηλώσεν

και κοινωνικών δραστηριοτήτων για

περαιτέρω σύσφιξη των αδελφικών

σχέσεων του Κυπριακού και Μητρο-

πολιτικού Ελληνισμού. 

Στην πρώτη επίσημη συνάντηση του
διοικητικού συμβουλίου του Ινστιτούτου
Ελληνικού Πολιτισμού με τον πρέσβη
της Ελλάδας Βασίλη Παπαιωάννου,
(φωτό) καθορίσθηκε περίγραμμα κοι-
νών στόχων με κορωνίδα τη διοργάνω-
ση μόνιμης ετήσιας Γιορτής Πολιτισμού
με συμμετοχή φορέων από τις δύο
χώρες. Ο πρόεδρος του Ινστιτούτου
Ξενής Χ. Ξενοφώντος επέδωσε στον
πρέσβη υπόμνημα συνεργασίας και κοι-
νής δράσης επαγαθώ των δύο λαών του

ενός και αδιαιρέτου Έθνους. Ο κ.
Παπαιωάννου εξήρε το πολυσχιδές
έργο του Ινστιτούτου, διαβεβαιώνοντας
ότι η πρεσβεία και ο ίδιος προσωπικά
είναι θερμοί συμπαραστάτες στην προ-
σπάθεια υλοποίησης των σκοπών και
των επιδιώξεων του. Ταυτόχρονα δια-
τράνωσε την αποφασιστικότητα του να
συμβάλει με όλες του τις δυνάμεις για

υλοποίηση του πάγιου αιτήματος του
Ινστιτούτου για  δρομολόγηση ακτο-
πλοικής γραμμής  που να συνδέει την
Κύπρο με την Ελλάδα και κατεπέκταση
με την Ευρώπη.

«ΕΤΗΣΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΦΟΡΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

√ Αδιάκοπη η προσπάθεια
για ατμοπλοική σύνδεση

Κύπρου - Ελλάδας

• Ο πρόεδρος Αναστασιάδης
αποκάλυψε την προτομή
του φλογερού ρασοφόρου
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Μιχάλης Καζαμίας

Κώστας Ορατίου

Παντελής Κούμας

Ζαχαρίας Φυσεντζίδης

Νικηφόρος Παφίτης

Μάριος Γεωργιάδης

Θέκλα Κυπριανού

Βάσω Χριστοδουλίδη

Ρίτα Γαβριήλ

Κοσμάς Βασιλείου

Ανδρέας Χ’’ Σάββας

Δώρα Παπανικολάου

Χαράλαμπος

Χριστοδούλου

Ανδρέας Μωριάς

Άννα Νιούλικου

Ανδρέας Χρίστου

Η ΣΕΚ αντιστέκεται σθεναρά σε κάθε μορφή εκμετάλλευσης

• ΜΗΝΥΜΑ 19ης ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΕΚ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΗΣΕΚ με υψηλό αίσθημα ευθύνης, στις

δύσκολες συνθήκες που βιώνει η

χώρα μας, αγωνίζεται να θωρακίσει τα

δικαιώματα των εργαζομένων που βρί-

σκονται στο στόχαστρο.

Στο πλαίσιο της 19ης Επαρχιακής Συν-

διάσκεψης του Σωματείου Ιδιωτικών

Υπαλλήλων ΣΕΚ Λευκωσίας - Κερύνειας

τονίστηκε η αναγκαιότητα περεταίρω

συσπείρωσης των εργαζομένων γύρω

από το συνδικαλιστικό κίνημα της ΣΕΚ

για να αντιμετωπσιτούν τα τεράστια

προβλήματα που αναφύονται στο

εργασιακό τοπίο.

Σε χαιρετισμό που απηύθυναν ο Επαρ-

χιακός Γραμματέας της ΕΕΚ ΣΕΚ Λευκω-

σίας - Κερύνειας Πάμπος Ιωαννίδης

και ο γ.γ. της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών

ΣΕΚ Ελισσαίος Μιχαήλ, κάλεσαν τους

εργαζόμενους να συσπειρωθούν, ώστε

μέσα από την ενότητα να αντιμετωπι-

στεί η ενορχηστρωμένη πολεμική που

αναπτύχθηκε από διάφορους φορείς σε

βάρος του συνδικαλιστικού κινήματος.

Οι δυο συνδικαλιστές ηγέτες αφού ανα-

φέρθηκαν στα έντονα προβλήματα που

αντιμετωπίζει ο Ιδιωτικός τομέας, τόνι-

σαν ότι το Σωματείο πέτυχε σε αντίξοες

συνθήκες πολύ ικανοποιητικά αποτελέ-

σματα.

Η ΣΕΚ, κατέληξαν, είναι αποφασισμένη

να πολεμήσει σθεναρά κάθε μορφή

εκμετάλλευσης των εργαζομένων για

αξιοπρεπή διαβίωση του συνόλου των

πολιτών.

Ο γραμματέας του Σωματείου Μιχάλης

Καζαμίας εκφωνόντας την ομιλία του

επεσήμανε μεταξύ άλλων, ότι σε ανορ-

γάνωτους χώρους εργασίας η μείωση

των ωφελημάτων κυμαίνονται μεταξύ

30-50%. Εξίσου δραματικές επιπτώσεις

είναι η απορρύθμιση των ωρών εργα-

σίας και οι συνεχόμενες απειλές για

απολύσεις. Στους χώρους εργασίας του

ιδιωτικού τομέα που υπάρχει συνδικα-

λιστική δραστηριότητα, πρόσθεσε, οι

μειώσεις ήταν από 1 μέχρι 25% σε πολύ

μεμονωμένες περιπτώσεις. Όπου το

Συνδικαλιστικό Κίνημα, δραστηριοποι-

είται κατέληξε, οι όροι εργοδότησης

υποχώρησαν με συγκροτημένη στρατη-

γική, με κύριο γνώμονα τη διαφύλαξη

των θέσεων εργασίας.

Τη ταμιακή και οργανωτική κατάσταση

ανέλυσαν οι οργανωτικοί γραμματείς

του Σωματείου Παντελής Κούμας και

Κώστας Ορατίου.

Στο πλαίσιο της Συνδιάσκεψης έγινε

ενημέρωση για την κατάσταση της

οικονομίας από τον διευθυντή του Τμή-

ματος Οικονομικών Μελετών ΣΕΚ Χρή-

στο Καρύδη.

Το Σωματείο στη συνέχεια τίμησε εκλε-

κτά του στελέχη ενώ ανεδείχθη το νέο

Επαρχιακό Συμβούλιο.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΖΑΜΙΑΣ,
γραμματέας Σωματείου

ΦΡΑΓΜΟ ΣΕ ΟΣΟΥΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΝΤΑΙ

ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Οι πλείστοι εργοδότες εκμε-

ταλλεύτηκαν στο έπακρο την

ανάγκη για εργασία.  Με συνθήματα και απειλές της

μορφής «αυξήστε την απόδοση σας», «έχει αρκετούς

που περιμένουν στην σειρά για δουλειά» και άλλα,

προσπαθούν να ποδηγετήσουν την ανθρώπινη ανά-

γκη για εργασία.

Οι καιροί που ζούμε είναι από τους πιο δύσκολους

που αντιμετωπίζουμε ως εργαζόμενοι, γιατί έχουμε

να παλέψουμε με όλα αυτά τα κοινωνικά και οικονο-

μικά προβλήματα αλλά και με την πολεμική των

εργοδοτών, οι οποίοι βρήκαν την ευκαιρία που ανέμε-

ναν.  Γνωρίζουμε και γνωρίζουν ότι είμαστε απρο-

σπέλαστο εμπόδιο στα σχέδια τους.

Το Ελεύθερο Εργατικό Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλή-

λων ΣΕΚ Λευκωσίας – Κερύνειας, έχει επιπλέον ρόλο

να διαδραματίσει.  Ρόλο εργατικό και κοινωνικό

συνάμα.  

Το Σωματείο στο πλαίσιο της συνδιάσκεψης τίμησε τα στελέχη του:
Γιάννη Χ’’ Γιάννη, Σωτηρούλα Κλείτου, Γεώργιο Χρυσάνθου, Φίλιππο Τυρίμο,

Σοφοκλή Αγγελή, Αντώνη Θεοδοσίου και Αθηνούλλα Νεοκλέους

ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

• Ενότητα, συσπείρωση

και υπευθυνότητα, το τρίπτυχο

για επιτυχή αντιμετώπιση

των επιπτώσεων της οικονομικής

ύφεσης, που πλήττουν

τους εργαζόμενους
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Νέο πλήγμα ενδέχεται να
δεχθεί ο κατώτατος μισθός

στην Ελλάδα ενόψει της εφαρ-
μογής του αναθεωρημένου
Μνημονίου με την Τρόικα. Σύμ-
φωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις
οι κατώτατες απολαβές θα
μειωθούν στο όριο των 586,08
ευρώ.

Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας
και Ανθρώπινου Δυναμικού
(ΕΙΕΑΔ) - οργανισμός του
υπουργείου Εργασίας - αλλά
και το Ινστιτούτο Εργασίας της
ΓΣΕΕ εκτιμούν ότι το ύψος του
κατώτατου μισθού δεν επηρεά-
ζει ούτε την απασχόληση ούτε
την ανταγωνιστικότητα της
οικονομίας, αλλά αντιθέτως
συμπιέζει τους μισθούς προς
τα κάτω.

Ο υπουργός Εργασίας κ. Γιάν-
νης Βρούτσης σημειώνει ότι το
σημερινό ύψος του κατώτατου
μισθού θα διατηρηθεί ως το
τέλος του 2016, οπότε θα
ισχύσει το νέο σύστημα καθο-
ρισμού του για το 2017 (με
κυβερνητική νομοθετική ρύθμι-
ση και όχι με συλλογικές δια-
πραγματεύσεις).

Ωστόσο, σύμφωνα με πληρο-
φορίες, το Ινστιτούτο Εργασίας
της ΓΣΕΕ εκτιμά ότι ο νέος
μισθός για το 2017 θα είναι
χαμηλότερος από τον σημερινό
(586 ευρώ), εφόσον ληφθούν
υπόψη οι νέοι παράγοντες
βάσει των οποίων προσδιορί-
ζονται - πλέον - οι κατώτατες
αμοιβές. Δηλαδή θα λαμβάνο-
νται υπόψη «η κατάσταση της
οικονομίας, οι προοπτικές της
για ανάπτυξη από την άποψη
της παραγωγικότητας, των
τιμών και της ανταγωνιστικό-
τητας, της απασχόλησης, του
ποσοστού της ανεργίας, των
εισοδημάτων και μισθών». Το
ΙΝΕ εκτιμά ότι με βάση τα
σημερινά δεδομένα της οικονο-
μίας ο κατώτατος μισθός θα
προσδιοριζόταν στα 550-560
ευρώ.

«Ο κατώτατος μισθός θα πρέ-
πει να επανέλθει στα 751
ευρώ. Τυχόν περαιτέρω μείωσή
του θα σημάνει νέο γύρο περι-
κοπών στο σύνολο των αμοι-
βών του ιδιωτικού τομέα και οι
εργαζόμενοι δεν θα το αποδε-
χτούν» εκτιμά το μέλος της
διοίκησης της ΓΣΕΕ κ. Γ. Κων-
σταντινόπουλος.

Οι ανατροπές της κρίσης

Τις μειώσεις των μισθών που
έχουν συντελεστεί στην  Ελλά-
δα την περίοδο της οικονομι-
κής κρίσης (2009-2013) κατα-
γράφει η έκθεση του Ινστιτού-
του Εργασίας της ΓΣΕΕ για την
οικονομία. Σύμφωνα με τα
στοιχεία η μείωση των μέσων
ονομαστικών αποδοχών στην
Ελλάδα - έναντι των 36 ανα-
πτυγμένων χωρών - είναι της
τάξεως του 23,8% υπολογισμέ-
νη σε εθνικό νόμισμα (ευρώ)

και 25% υπολογισμένη σε
δολάρια (η διαφορά οφείλεται
στις διακυμάνσεις της συναλ-
λαγματικής ισοτιμίας του
ευρώ).

Ο κατώτατος μισθός δεν επη-
ρεάζει απασχόληση, ανεργία
και ανταγωνιστικότητα.

Το ύψος του κατώτατου
μισθού δεν επηρεάζει την απα-
σχόληση και την ανεργία, ούτε
είναι σε άμεση συνάφεια με την
ανταγωνιστικότητα της οικο-
νομίας. Αντιθέτως, επηρεάζει
κυρίως την κατανομή των
αμοιβών, ενισχύοντας ουσια-
στικά τις χαμηλές αμοιβές.

Στα συμπεράσματα αυτά
καταλήγει η μελέτη του κ. Στ.
Γαβρόγλου, διευθυντή του
Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας
και Ανθρώπινου Δυναμικού
(ΕΙΕΑΔ) για τον «κατώτατο
μισθό στην Ελλάδα και διεθνώς
- εμπειρικά δεδομένα και πολι-
τικές επιλογές».

Σύμφωνα με τη μελέτη, έχουν
ανατραπεί οι παλαιές θεωρη-
τικές παραδοχές και τα εμπει-
ρικά συμπεράσματα για τις
επιπτώσεις μιας (λελογισμέ-
νης) αύξησης του κατώτατου
μισθού στην ανεργία. Η σύγ-
χρονη διεθνής εμπειρία, τονίζει
ο κ. Γαβρόγλου, επιβεβαιώνει
την ελληνική πραγματικότητα
και οδηγεί στα εξής συμπερά-
σματα:

1 Ο κατώτατος μισθός δεν
φαίνεται να επηρεάζει την
απασχόληση και την ανεργία ή
τουλάχιστον δεν επηρεάζει την
ανεργία όσο άλλες οικονομικές
δυνάμεις. Επίσης ο κατώτατος
μισθός δεν επηρεάζει - απο-
φασιστικά ή άμεσα - την
ανταγωνιστικότητα. Το ύψος
του κατώτατου μισθού και το
επίπεδο ανεργίας της χώρας

δεν φαίνεται να συνδέονται
μεταξύ τους, ενώ επίσης δεν
συνδέονται το ύψος του κατώ-
τατου μισθού μιας χώρας και
το επίπεδο του μοναδιαίου
κόστους εργασίας.

2 Αντιθέτως, ο κατώτατος
μισθός τείνει να περιορίζει την
ανισοκατανομή των αμοιβών,
ενισχύοντας τις χαμηλές αμοι-
βές.

3 Ο κατώτατος μισθός στην
Ελλάδα κατά την περίοδο
2000-2011 κυμαινόταν από το
31,5% ως το 36,6% του μέσου

μισθού και κυμαινόταν σε
χαμηλά επίπεδα σε σχέση με
τους κατώτατους μισθούς
άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής
Ενωσης. Μετά τη μείωσή του
κατά 22% το 2012, ο κατώτα-
τος μισθός στην Ελλάδα εκτι-
μάται ότι ανέρχεται στο 29,4%
του μέσου μισθού και βρίσκε-
ται σε ένα από τα χαμηλότερα
επίπεδα στην Ευρωπαϊκή
Ενωση (μαζί με την Τσεχία).

4 Ενδεχόμενη περαιτέρω μείω-
ση του κατώτατου μισθού στην
Ελλάδα δεν αναμένεται να επη-
ρεάσει την ανεργία ή την αντα-
γωνιστικότητα. Αναμένεται να
ευνοήσει τα υψηλότερα μισθο-
λογικά κλιμάκια, να περιορίσει
την προστασία των κοινωνικά
ευάλωτων ομάδων και να επι-
βραδύνει τον τεχνολογικό και
οργανωτικό εκσυγχρονισμό του
παραγωγικού προτύπου της
οικονομίας.

ΠΡΟΣ ΝΕΟ ΠΛΗΓΜΑ
ΣΤΟΝ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΜΙΣΘΟ

• Ο κατώτατος μισθός
δεν επηρεάζει

απασχόληση, ανεργία
και ανταγωνιστικότητα

Η εικόνα σε χώρες της Ε.Ε

Ημεγάλη πλειονότητα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης

έχει θεσμοθετήσει έναν εθνικό κατώτατο μισθό. Συγκεκριμέ-

να, στις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύουν τα εξής:

• Σε επτά χώρες δεν υπάρχει εθνικός κατώτατος μισθός (Δανία,
Σουηδία, Φινλανδία, Γερμανία, Αυστρία, Ιταλία, Κύπρος), αλλά σε
τέσσερις από αυτές ισχύουν κλαδικοί κατώτατοι μισθοί που
προσδιορίζονται με συλλογικές διαπραγματεύσεις (Γερμανία,
Αυστρία, Φινλανδία, Ιταλία).

• Προσφάτως, η κυβέρνηση Μέρκελ στη Γερμανία, υιοθέτησε,
έπειτα από αίτημα των Σοσιαλδημοκρατών, κατώτατο ωρομί-
σθιο ύψους 8,50 ευρώ, προκειμένου να ενισχυθούν περί τα 5 εκα-
τομμύρια εργαζόμενοι στη χώρα (17% του εργατικού δυναμικού),
που σήμερα λαμβάνουν χαμηλότερες αμοιβές. Το μέτρο θα τεθεί
σε εφαρμογή - σταδιακά - από το 2015, έχοντας  με διετή περίο-
δο προσαρμογής.

• Σε δύο χώρες ο κατώτατος μισθός προσδιορίζεται από τους
κοινωνικούς εταίρους, κατόπιν συλλογικών διαπραγματεύσεων
(Βέλγιο, Εσθονία).

• Σε 18 χώρες ο κατώτατος μισθός προσδιορίζεται, συνήθως
ανά έτος, διά νόμου από την κυβέρνηση, κατόπιν σχετικής εισή-
γησης από αρμόδια επιτροπή που συστήνει η κυβέρνηση ή κατό-
πιν διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους (Ελλάδα, Γαλλία,
Ισπανία, Πορτογαλία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο,
Τσεχία, Ουγγαρία, Λετονία, Λουξεμβούργο, Λιθουανία, Μάλτα,
Ρουμανία, Σλοβενία, Βουλγαρία, Πολωνία, Σλοβακία).

• Σε πέντε περιπτώσεις προβλέπεται η αυτόματη τιμαριθμική
αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού (Γαλλία, Βέλγιο, Λουξεμ-
βούργο, Μάλτα, Σλοβενία). Στην περίπτωση της Γαλλίας προβλέ-
πεται, επιπλέον, και η αύξησή του κατά το 50% της αύξησης του
μέσου μισθού.

• Στην περίπτωση της Ολλανδίας προβλέπεται η αναπροσαρμο-
γή του κατώτατου μισθού ανά εξάμηνο στο ύψος των συλλογικά
συμφωνημένων μισθολογικών αυξήσεων. Ωστόσο σε έκτακτες
περιστάσεις η κυβέρνηση μπορεί να παρακάμψει τη διαδικασία
αυτή.

• Το καθεστώς προσδιορισμού του κατώτατου μισθού επηρεάζει
το ύψος του. Στις περιπτώσεις όπου προσδιορίζεται από την
κυβέρνηση ο κατώτατος μισθός τείνει να είναι χαμηλότερος από
τις περιπτώσεις όπου προσδιορίζεται από τις συλλογικές δια-
πραγματεύσεις.

Εξαιρέσεις από τον εθνικό κατώτατο μισθό προβλέπονται σε
αρκετές χώρες, υπό τη μορφή συνήθως ενός χαμηλότερου κατώ-
τατου μισθού για τους νέους ή τους μαθητευομένους, ή ακόμη
υπό τη μορφή ενός υψηλότερου μισθού για ορισμένες περιοχές ή
επαγγέλματα:

Προβλέπεται χαμηλότερος για τους νέους ή και τους μαθητευο-
μένους (Ελλάδα, Βέλγιο, Γαλλία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Μάλτα,
Ηνωμένο Βασίλειο, Λουξεμβούργο, Σλοβακία, Λετονία).

• Προβλέπεται υψηλότερος κατώτατος μισθός για ορισμένες
περιοχές στην Πορτογαλία.

• Προβλέπεται υψηλότερος κατώτατος μισθός για ορισμένα
επαγγέλματα υψηλής εξειδίκευσης (Βέλγιο).
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Οσυνολικός πλούτος των 1.000
πλουσιοτέρων ανθρώπων στη

Βρετανία σχεδόν διπλασιάσθηκε από
το 2009, όταν, μεσούσης της χρημα-
τοπιστωτικής
κρίσης, είχε
αποτιμηθεί σε
258 δισκεατομ-
μύρια λίρες.

Το κατά κεφα-
λήν ΑΕΠ στη
Βρετανία, ένας
δείκτης
π ο υ
χρησ ι-
μοποι-
ε ί τ α ι
γ ι α
ν α

προσδιορίσει τον
μέσο όριο πλούτου του
πληθυσμού, είναι, αντίθετα

φέτος σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο
από εκείνο του 2008 και δεν αναμένε-
ται να το ξεπεράσει πριν από το 2017,
σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν
στη δημοσιότητα στις αρχές του
Μαΐου.

Για να ελπίζει κανείς να
συμπεριληφθεί στον κατά-
λογο των "1.000", στην

πρώτη θέση του
οποίου βρίσκονται οι
αδελφοί Γκόπισαντ

και Σρίσαντ Χιντούζα με 11,9 δισε-
κατομμύρια λίρες, πρέπει να
διαθέτει τουλάχιστον 85 δισε-

κατομμύρια λίρες, έναντι 80 δισεκα-
τομμυρίων το 2008 και πριν από το
ξέσπασμα της παγκόσμιας κρίσης.
Νέες αφίξεις αποτελούν οι Σαμ και
Νταν Χάουζερ, οι δημιουργοί του
Grand Theft Auto και τέσσερις από

τους δημιουργούς του Candy Crush
Saga.

Σύμφωνα με έρευνα που δόθηκε στη
δημοσιότητα το περασμένο σάββατο,
η Βρετανία διαθέτει τη μεγαλύτερη
συγκέντρωση δισεκατομμυριούχων
ανά κάτοικο στον κόσμο, με 104 δισε-
κατομμυριούχους (σε στερλίνες).

• Oι 1.000 πιο πλούσιοι άνθρωποι στη Βρετανία είναι φέτος
πλουσιότεροι από ποτέ, με συνολικό πλούτο 520 δισεκατομμυρίων

λιρών, δηλαδή αυξημένο κατά 15,4% σε σχέση με πέρυσι, που
αντιστοιχεί στο εν τρίτον του ΑΕΠ της χώρας, σύμφωνα με τον

κατάλογο που δημοσιεύεται στους Sunday Times

Οι  1000 πιο πλούσιοι άνθρωποι στη Βρετανία
έχουν περιουσία 520 δις στερλίνες

• «Ποτέ δεν έχω δει τόσο θεαματική αύξηση», δήλωσε ο Φίλιπ Μπέρεσφορντ
που καταρτίζει τον κατάλογο κάθε χρόνο από το 1989

Ούτε το 2013 έλλειψαν οι «ευκαιρίες»
κερδοσκοπίας για τους 300 πλου-

σιότερους ανθρώπους στον κόσμο,
καθώς αυτοί έγιναν ακόμη πλουσιότε-
ροι κατά τουλάχιστον 524 δισεκατομ-
μύρια δολάρια, εκτιμά το αμερικανικό
ειδησεογραφικό δίκτυο Bloomberg.

Σύμφωνα με αυτή την πηγή, η συνολική
καθαρή αξία της περιουσίας των 300
πλουσιότερων δισεκατομμυριούχων
στην υφήλιο ξεπέρασε τα 3,7 τρισεκα-
τομμύρια δολάρια στο κλείσιμο της
αγοράς την 31η Δεκέμβρη. Τα μεγαλύ-

τερα κέρδη καταγράφηκαν στη βιομη-

χανία της τεχνολογίας, τα οποία εκτο-

ξεύθηκαν κατά 28%...

Από τους 300 πλούσιους που περιλαμ-

βάνονταν στην τελική κατάταξη του

δείκτη για το 2013, με κορυφαίο όλων

τον ιδρυτή της εταιρείας πληροφορικής

Μάικροσοφτ, Μπιλ Γκέιτς, (που παρέ-

λαβε το Μάη τη σκυτάλη των πρωτείων

από τον Μεξικανό μεγιστάνα Κάρλος

Σλιμ), μόλις οι 70 κατέγραψαν καθαρή

ζημιά στο έτος.

Όπως όμως φαίνεται, το άνοιγμα της
ψαλίδας μεταξύ των λίγων πάμπλου-

των και των δισεκατομμυρίων φτωχών
θα συνεχίσει και το 2014. Ο Ελληνοαμε-

ρικανός δισεκατομμυριούχος
(αποτυχημένος υποψήφιος
για το χρίσμα των Ρεπουμπλι-
κάνων για το δήμο της Ν. Υόρ-
κης) Τζον Κατσιματίδης εκτι-
μά ότι και τη νέα χρονιά τα
επιτόκια θα παραμείνουν
χαμηλά, οι αγορές μετοχών θα
συνεχίσουν να μεγεθύνονται
και η οικονομία θα αναπτυ-
χθεί κατά τουλάχιστον 2%.

ΗΠΑ: Οι πλούσιοι πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι...

Το «όχι»των Ελβετών
στον κατώτατο μισθό

Αντίθετοι στην υιοθέτηση κατώτατου

μισθού, έστω κι αν αυτός θα ήταν ο

υψηλότερος σε παγκόσμιο επίπεδο, τάχθη-

καν οι Ελβετοί πολίτες.

Με ποσοστό, που ξεπερνά το 65%, είπαν

ΟΧΙ στην πρόταση των 4.000 ελβετικών

φράγκων (περίπου 3.270 ευρώ) ως ελάχι-

στων μηνιαίων απολαβών, προκρίνοντας

την συνέχιση του υφιστάμενου καθεστώ-

τος.

«Ψήφισα υπέρ του κατώτατου μισθού,

θεωρώντας ότι η χώρα μας μπορεί να τα

καταφέρει και να υιοθετήσει ένα τέτοιο

μέτρο. Πιστεύω στη χώρα μου» δήλωσε η

Νοέλ Μπακέρ, μία ψηφοφόρος στη Γενεύη.

Οι υπέρμαχοι της πρότασης θεωρούσαν ότι

έτσι θα διασφαλιζόταν η ελάχιστα αξιο-

πρεπής αμοιβή για τους εργαζομένους, ενώ

οι πολέμιοι υποστηρίζουν ότι θ’ ανέβαινε

το μισθολογικό κόστος κι η ανεργία.

«Είναι η δεύτερη καταφανής απόρριψη

στην κρατική παρέμβαση για το ζήτημα

των μισθών. Φαίνεται ότι ο κόσμος θέλει

στο μέλλον οι εργασιακές συνθήκες να δια-

πραγματεύονται μεταξύ εργοδοτών κι

εργαζομένων» επεσήμανε ο Χάιντς Καρέρ,

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Economiesuisse.

Οπρώτος τρισεκατομμυρι-

ούχος θα εμφανιστεί μετά

μια 25ετία και είναι πολύ

πιθανό αυτός να μην είναι

άλλος από τον Μπιλ Γκέιτς, η

περιουσία του οποίου σήμερα

«αποτιμάται» στα 120 δισ.

δολάρια, σύμφωνα με τις προ-

βλέψεις οικονομικών αναλυ-

τών. Εάν οι περιουσίες των

πλουσιότερων ανθρώπων του

κόσμου συνεχίσουν να αυξάνο-

νται στους τρέχοντες ρυθμούς,

τότε ο πρώτος τρισεκατομμυ-

ριούχος θα αναδειχθεί το 2039,

σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του

δικηγόρου επί φορολογικών

θεμάτων Μπομπ Λορντ, ο

οποίος είναι αρθρογράφος

στην Inequality.org. Με βάση,

μάλιστα, προβλέψεις της ελβε-

τικής τράπεζας Credit Suisse,

θα υπάρξουν έντεκα τρισεκα-

τομμυριούχοι ύστερα από δύο

γενιές, ιδιαίτερα εάν ληφθεί

υπόψη η μεγάλη δυναμική που

ωθεί την ανάπτυξη των ανα-

δυόμενων οικονομιών του

κόσμου κατά τη διάρκεια των

τελευταίων δεκαετιών. Στην
έκθεση της Credit Suisse
«Global Wealth Report» για τον
παγκόσμιο πλούτο, προβλέπε-
ται ότι θα υπάρχουν σχεδόν
ένα εκατομμύριο δισεκατομμυ-
ριούχοι έπειτα από δύο γενιές,
αριθμός που αντιστοιχεί στο
20% του ενηλικιωμένου πληθυ-
σμού.

Το ποσό του ενός τρισεκατομ-
μυρίου δολαρίων επαρκεί για
την απόκτηση όλων των ακι-
νήτων στο κεντρικό Λονδίνο με
βάση τις τρέχουσες αξίες στην
αγορά, όπως επισημαίνεται
από τη βρετανική εφημερίδα
Times. Οι προβλέψεις για τον
πρώτο ή τους πρώτους τρισε-
κατομμυριούχους μέσα στα
επόμενα χρόνια αντανακλούν
τη γενικότερη πεποίθηση πως

διευρύνεται το χάσμα ανάμεσα
στους πλούσιους και τους
φτωχούς. Το ποσοστό του
πλούτου στις ΗΠΑ που κατέ-
χουν οι 400 πιο ευκατάστατοι
πολίτες της χώρας έχει τρι-
πλασιαστεί από επίπεδα
χαμηλότερα του 1% στον πλη-
θυσμό της χώρας στο 3%,
όπως δείχνουν τα στοιχεία που
συγκεντρώνει η αμερικανική
έκδοση Forbes από το 1982.
Αρχικά απαιτούνταν περιουσία
τουλάχιστον 75 εκατ. δολα-
ρίων για να συμπεριληφθεί
κάποιος στη λίστα Forbes.
Σήμερα, η ατομική περιουσία
θα πρέπει να προσεγγίζει το
ένα δισ. δολάρια.

Ποιος θα είναι;

Όπως επισημαίνει ο κ. Λορντ,
οι ΗΠΑ επιστρέφουν στην
εποχή της χρυσοθηρίας έτσι
όπως την έζησε ο κόσμος την
περίοδο 1870-1900, «όταν ο
πλούτος ήταν συγκεντρωμένος
στα χέρια των πολύ λίγων». Η
πρόβλεψη για την εμφάνιση
του πρώτου τρισεκατομμυρι-

ούχου μετά μια 25ετία με περι-
ουσία κατά 140 δολάρια μεγα-
λύτερη, συγκριτικά με κάθε
άλλο άνθρωπο στον πλανήτη,
καταδεικνύει μια διαφαινόμενη
επιδείνωση αυτού του φαινο-
μένου της «εποχής της χρυσο-
θηρίας». Δεν συμφωνούν όλοι
για την ακριβή χρονική περίοδο
που θα εμφανιστεί ο πρώτος
τρισεκατομμυριούχος. Συμφω-
νούν, ωστόσο, πως ένας τόσο
πλούσιος άνθρωπος θα πρέπει
να είναι ένας καινοτόμος επι-
χειρηματίας σαν τον Μπιλ
Γκέιτς, ιδρυτή της Microsoft,
και τον Μάικλ Ζούκερμπεργκ,
δημιουργό του Facebook. O

Ολιβερ Γουίλιαμς, σύμβουλος
της εταιρείας αναλύσεων
Weath Insights στο Λονδίνο,
πιστεύει πως σε κάθε περί-
πτωση ο πρώτος τρισεκατομ-
μυριούχος στον κόσμο θα βρί-
σκεται στις ΗΠΑ, όπου έχει
ενταθεί η ανισότητα των εισο-
δημάτων, ενώ άλλοι θεωρούν
ότι θα είναι πολίτης μιας
χώρας από τον αναδυόμενο
κόσμο, όπως η Ινδία. Πάντως,
όπως επισημαίνεται από τον
διεθνή Τύπο, το «αμερικανικό
όνειρο» φθίνει καθώς δεν έχει
παρατηρηθεί αύξηση των
εισοδημάτων ανάλογα με την
εργασία την τελευταία 20ετία.

Στα σκαριά  ο  πρώτος τρισεκατομυριούχος

• Στις ΗΠΑ εντείνεται ολοένα

και περισσότερο η

ανισότητα των εισοδημάτων
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Η περίοδος των εξετάσεων
είναι εδώ. Χιλιάδες μαθη-

τές, σπουδαστές και φοιτητές
διερωτούνται πως θα μπορού-
σαν να προετοιμαστούν καλύ-
τερα ώστε να πετύχουν τα
καλύτερα αποτελέσματα.
Αρκετοί υποστηρίζουν ότι
χρειάζεται κόπος και όχι τρό-
πος. Άλλοι πάλι πιστεύουν το
αντίθετο. Θεωρούν ότι απαι-
τείται τρόπος και όχι ιδιαίτε-
ρος κόπος. Το μόνο σίγουρο
είναι ότι και τα δύο αποτελούν
απαραίτητη προϋπόθεση για
καλύτερα αποτελέσματα αλλά
και για την επιτυχία.

Πιο κάτω παρατίθενται  έξυ-
πνες εισηγήσεις και απλές
πρακτικές τεχνικές που θα
μπορούσαν να βοηθήσουν τον
καθένα στην προσπάθειά του
για καλύτερη προετοιμασία.

1 Αξιοποιήστε τις δυνατότη-

τες του ανθρώπινου εγκέφα-

λου

Οι δυνατότητες και η δυναμική
του ανθρώπινου μυαλού είναι
πολύ πιο εντυπωσιακές απ’
ότι θα μπορούσαμε να φαντα-
στούμε. Τα τελευταία χρόνια,
πολλές έρευνες από Ψυχολό-
γους, Εκπαιδευτικούς, Βιοχημι-
κούς, Φυσικούς και Μαθηματι-
κούς, σχετικά με τη δυναμική
του ανθρώπινου εγκεφάλου,
έχουν καταλήξει στο ίδιο
συμπέρασμα: οι δυνατότητες
του ανθρώπινου μυαλού είναι
απεριόριστες.

Για τους πιο πάνω λόγους
μπορείτε να ξεκινήσετε τη
μελέτη σας γνωρίζοντας ότι
μπορείτε να πετύχετε οτιδήπο-
τε επιθυμείτε και ακόμη περισ-
σότερα. Δεν υπάρχει κανένας
απολύτως περιορισμός στις
γνώσεις και δεξιότητες που
μπορείτε να κατανοήσετε και
να εφαρμόσετε. Ο μοναδικός
περιορισμός είναι αυτός που
εσείς οι ίδιοι θα θέσετε.

2. Χώρος μελέτης

Έχοντας λοιπόν υπόψη τα πιο
πάνω, περνάμε στο δεύτερο
στάδιο που αφορά το χώρο
μελέτης. Θα σας βοηθήσει
πολύ εάν μελετάτε σε ένα
ήσυχο και ευάερο περιβάλλον
με καλό φωτισμό. Στο χώρο
του γραφείου σας τοποθετεί-
στε μόνο τα βιβλία και τις
σημειώσεις που χρειάζεστε για
το συγκεκριμένο θέμα που
μελετάτε. Αποφύγετε να έχετε
γύρω σας άλλα μέσα που
πιθανόν να σας αποσπούν την
προσοχή. Το σημαντικότερο
είναι κατά τη διάρκεια της

μελέτης σας να απομακρύνετε
το κινητό σας τηλέφωνο και να
έχετε κλειστό τον ηλεκτρονικό
υπολογιστή σας, ώστε η προ-
σοχή σας να εστιάζεται απο-
κλειστικά και μόνο στη μελέτη
του θέματός σας.

3. Πώς να μελετάμε έξυπνα

και αποτελεσματικά

Το στάδιο αυτό αφορά τη
μελέτη του θέματός μας. Εάν
πρόκειται να μελετήσετε ένα
νέο κεφάλαιο ή να επιλύσετε
κάποιες ασκήσεις, τότε ακο-
λουθήστε τα πιο κάτω βήματα,
τα οποία θα σας βοηθήσουν να
κατανοήσετε σε βάθος και να
θυμάστε περισσότερο αυτά
που μελετάτε.

Η μέθοδος χωρίζεται σε πέντε
βασικά μέρη:

(α) Προετοιμασία. Έχει σκοπό
να προετοιμάσει το έδαφος για
τη λεπτομερή μελέτη. Η φάση
αυτή χωρίζεται σε τέσσερα
στάδια:

(i) Πρόχειρο ξεφύλλισμα. – Κοι-
τάμε σύντομα τα κεφάλαια που
θα μελετήσουμε.

(ii) Καθορισμός χρόνου για
μελέτη. – καθορίζουμε το χρόνο
που θα αφιερώσουμε στη μελέ-
τη του κεφαλαίου. π.χ. 30
λεπτά.

(iii) Καθορισμός της ποσότητας
που θα μελετήσουμε. – Καθορί-
ζουμε από ποια μέχρι ποια
σελίδα θα μελετήσουμε.

(iv) Προϋπάρχουσες γνώσεις
για το θέμα. – Σκεφτόμαστε και
καταγράφουμε λέξεις-κλειδιά
από προηγούμενες γνώσεις
σχετικές με το θέμα που θα
μελετήσουμε.

(β) Επισκόπηση. Στη φάση
αυτή εξετάζουμε το κείμενό
μας με κάποια σχετική λεπτο-
μέρεια. Παρατηρούμε δηλαδή

τις επικεφαλίδες, τις περιλή-
ψεις, τους υπότιτλους, τα
υπογραμμισμένα σημεία, τις
γραφικές παραστάσεις και την
αρχή της κάθε παραγράφου.

(γ) Μελέτη. Στο τρίτο στάδιο
γίνεται η μελέτη του κειμένου
σε βάθος. Στο στάδιο αυτό
εντοπίζουμε τις βασικές ιδέες
και τις σημαντικές λεπτομέρει-
ες που αναφέρονται στα βασι-
κά σημεία. Δεν πρέπει να
ξεχνάμε ότι στο σημείο αυτό θα
πρέπει να είμαστε ενεργοί ανα-
γνώστες κρίνοντας τα όσα
αναφέρονται στο κείμενο.

(δ) Σημειώσεις. Η φάση αυτή
μπορεί να γίνεται ταυτόχρονα
με την προηγούμενη. Κρατάμε
τις σημειώσεις μας για τα
σημαντικά στοιχεία που έχουμε
εντοπίσει. Μπορούμε επίσης
να σημειώνουμε λέξεις- κλειδιά
ή να υπογραμμίζουμε σημαντι-
κά στοιχεία στο κείμενο. Οι
σημειώσεις πρέπει να είναι
σύντομες και να αποτελούν τα
ουσιώδη σημεία ή λέξεις- κλει-
διά. Αυτά είναι κεντρικά σημεία
που ξεκλειδώνουν περισσότε-
ρες πληροφορίες για το θέμα
μας.

(ε) Επαναλήψεις. Το τελευταίο
στάδιο αλλά ίσως και το πιο
σημαντικό. Με τις επαναλήψεις
κρατάμε τη μνήμη μας σε εγρή-
γορση και τη βοηθάμε ώστε να
βελτιώνεται συνεχώς. Μόλις
ολοκληρώνετε μια περίοδο
μελέτης (π.χ. 30 λεπτά) και
κάνετε ένα μικρό διάλειμμα
των πέντε λεπτών, μην παρα-
λείπετε να κάνετε συγχρόνως
και μια σύντομη επανάληψη
αυτών που μόλις έχετε μελετή-
σει. Κατά την επανάληψη χρη-
σιμοποιήστε τις σημειώσεις
που έχετε ετοιμάσει.

4. Οκτώ μικρά μυστικά για να

θυμάστε περισσότερα καθώς

μελετάτε.

(α) Μόλις κατανοήσετε μια
παράγραφο τσεκάρετε στο
πλάι βάζοντας ένα (√). Αυτό
θα σας βοηθήσει να νιώσετε
ότι έχετε τον έλεγχο αυτού που
διαβάζετε.

(β) Αν ένα κομμάτι σας φαίνε-
ται πολύ δύσκολο, προσπαθή-
στε να το διαβάσετε ψιθυρι-
στά. Ακούγοντας αυτά που
διαβάζετε, όχι μόνο τα κατα-
νοείτε καλύτερα αλλά και τα
θυμάστε καλύτερα. 3

(γ) Σταματάτε κατά διαστήμα-
τα το διάβασμα και προσπα-
θήστε να συνοψίσετε με δυνατή
φωνή αυτά που μόλις έχετε
διαβάσει.

(δ) Μετά από κάθε κεφάλαιο,
σταματήστε για λίγο και προ-
σπαθήστε να συνδέσετε αυτά
που διαβάζετε με πληροφορίες
που ήδη γνωρίζετε. Αυτό θα
σας βοηθήσει να κρατάτε σε
εγρήγορση τη μνήμη σας.

(ε) Προσπαθήστε να φτιάξετε
εικόνες στο μυαλό σας που να
περιγράφουν αυτά που διαβά-
ζετε.

(ζ) Μην ξεχνάτε να κρατάτε
σημειώσεις με τις βασικές ιδέες
και τις λέξεις- κλειδιά.

(η )Μετά από ένα μικρό διά-
λειμμα και προτού συνεχίσετε
τη μελέτη κάντε μια ανασκόπη-
ση των όσων έχετε ήδη διαβά-
σει. Αυτό θα σας δώσει την
αίσθηση της προόδου. Θα

κατανοήσετε καλύτερα την ύλη
σας και θα σας κινητοποιήσει
να συνεχίσετε.

(θ) Κάνετε ένα μικρό διάλειμμα
(πέντε με δέκα λεπτά) μετά την
ολοκλήρωση ενός συγκεκριμέ-
νου κύκλου μελέτης.

5. Πριν από τις εξετάσεις.

(α) Εργαστείτε σκληρά και
πραγματοποιείστε τουλάχι-
στον τρεις επαναλήψεις στα
βασικά και κύρια θέματα της
ύλης σας. Δώστε έμφαση σε
ερωτήσεις που έχετε εντοπίσει
ως πολύ σημαντικές. Οι επα-
ναλήψεις είναι καλό να γίνο-
νται σε τακτά διαστήματα για
καλύτερη εμπέδωση. Η πρώτη
θα πρέπει να γίνει αμέσως
μετά την μελέτη του θέματος, η
δεύτερη σε εικοσιτέσσερις
ώρες και η τρίτη επανάληψη το
αργότερο σε μια εβδομάδα. Με
τον τρόπο αυτό οι νέες πληρο-
φορίες περνάνε στη μακρο-
πρόθεσμη μνήμη.

(β) Ένας καλός τρόπος για να
επιλύσετε τυχόν απορίες σας
είναι να τις συζητήσετε με ένα
άλλο συμμαθητή σας. Με αυτό
τον τρόπο και οι δύο θα επω-
φεληθείτε. Συγχρόνως, με τη
συζήτηση βγαίνουν στην επι-
φάνεια κι άλλες απορίες, ξεκα-
θαρίζονται στο μυαλό μας
κάποιες άλλες, με αποτέλεσμα
να γίνεται βαθύτερη κατανόη-
ση του θέματος.

(γ) Εργαστείτε μεθοδικά και
οργανωμένα. Να θυμάστε ότι
οι άνθρωποι που εργάζονται
με αυτό τον τρόπο, πετυχαί-
νουν τα καλύτερα αποτελέ-
σματα στις εξετάσεις.

Προετοιμαστείτε έξυπνα για τις εξετάσεις
• Οδηγός για καλύτερα αποτελέσματα. Δώστε έμφαση στον τρόπο αντί στον κόπο

Τι πρέπει να κάνουμε το βράδυ
πριν από τις εξετάσεις;

Κατ’ αρχήν είναι πολύ σημαντικό για τον μαθητή ή τη μαθή-
τρια να κοιμηθεί καλά το βράδυ πριν από τις εξετάσεις,

θέστε από πριν μία ώρα που το παιδί σας θα κλείσει τα
βιβλία και θα πάει για ύπνο. Ενα ζεστό μπάνιο, χαμομήλι,
απαλή μουσική και μια συζήτηση για κάτι ευχάριστο, όπως
π.χ. τις καλοκαιρινές διακοπές, μπορεί να επιδράσουν χαλα-
ρωτικά στο παιδί σας.

Τι πρέπει να κάνουμε το πρωί λίγο πριν από τις εξετάσεις;

Συνιστάται ένα ελαφρύ πρωινό για ενέργεια. Καλό είναι να
αποφύγει το παιδί σας το διάβασμα της τελευταίας στιγμής
μια που αυτό που κάνει είναι να εντείνει το στρες. Παρακινή-
στε το παιδί σας να κάνει κάτι ευχάριστο πριν από τις εξετά-
σεις, όπως να ακούσει μουσική. Επίσης η θετική σκέψη είναι
σημαντική. Αν το παιδί σας αρχίσει να λέει ότι δεν θα τα
καταφέρει, ότι δεν θυμάται τίποτε και άλλα παρόμοια, με
καλό αλλά αποφασιστικό τρόπο βοηθήστε το να σταματήσει
την καταστροφική σκέψη και να κάνει θετικές δηλώσεις στον
εαυτό του όπως «διάβασα καλά όλη τη χρονιά και θα τα
καταφέρω», «έχω προετοιμαστεί καλά και θα γράψω καλά».
Αν αγωνιάτε για την έκβαση των εξετάσεων, μη δείχνετε το
άγχος και την ανησυχία σας και διαβεβαιώστε το παιδί σας
ότι όλα θα πάνε καλά.

6. Πρακτικές τεχνικές, οι οποίες θα σας βοη-

θήσουν να είστε περισσότερο αποτελεσματι-

κοί κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.

(α) Διαβάστε πολύ προσεκτικά τις οδηγίες που
βρίσκονται στο εξεταστικό δοκίμιο. Αποταθείτε
στον εξεταστή για τυχόν απορίες ή διευκρινή-
σεις.

(β) Προτού ξεκινήσετε την επίλυση του γραπτού
διαβάστε όλες τις ερωτήσεις. Αυτό θα σας βοη-
θήσει να ξεκαθαρίσετε τη σειρά με την οποία θα
απαντήσετε τις

ερωτήσεις. Απαντήστε πρώτα στις ερωτήσεις

που γνωρίζετε καλύτερα.

(γ) Προσοχή! Διαβάζετε πάρα πολύ προσεκτικά

και τουλάχιστον δύο φορές κάθε ερώτηση προ-

τού αρχίσετε να την απαντάτε.

(δ) Στο τέλος είναι καλό να προβείτε σε έλεγχο

των απαντήσεων που έχετε δώσει.

(ε) Να θυμάστε πάντα ότι ένα ήρεμο και συγκε-

ντρωμένο μυαλό είναι πολύ πιο αποτελεσματι-

κό από ένα συγχυσμένο και αγχωμένο μυαλό.

Μερικές βαθιές ανάσες είναι πολύ βοηθητικές

για να χαλαρώσετε. 
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Ήταν ο Γιωργάκης ο Παπαν-

δρέου με την ΒΜW του βόλτα

στην παραλιακή και ξαφνικά χάνει τον

έλεγχο και πέφτει στη θάλλασα. 

Πηδάνε τρία άτομα μέσα και το σώζουν.

Για να τους ευχαριστήσει τους λέει ότι θα

τους κάνει από μια χάρη στον καθένα,

λέει ο πρώτος:

- Εγώ είμαι άνεργος και θέλω μια δου-

λειά. 

- Εντάξει του λέει και αμέσως το βάζει σε

μια δουλειά. 

Ο δεύτερος του λέει ότι θέλει μια PORSCHE 

- Εντάξει του λέει και του αγοράζει μια

PORSCHE. 

Ο τρίτος του λέει: 

- Εγώ θέλω ένα αναπηρικό καροτσάκι

ηλεκτροκίνητο με όλες τις ανέσεις! 

- Μα καλά τι το θέλεις το αναπηρικό

καρότσι; 

- Αν μάθει ο πατέρας μου ότι σε έσωσα θα

μου κόψει τα πόδια.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2014

Πώς να καθαρίσεις την οθόνη
του υπολογιστή και της τηλεόρασης 

Η συμβουλή της ημέρας 

Καθημερινά αγωνίζεσαι να κρατήσεις λαμπε-

ρή και καθαρή, μακριά από τη σκόνη την

οθόνη του υπολογιστή και της τηλεόρασης.

Πριν τρέξεις στην αγορά, για να αγοράσεις

προϊόντα που υπόσχονται αστραφτερές επι-

φάνειες, δοκίμασε μια φυσική, diy λύση.

Τι θα χρειαστείς:

Μικρή ποσότητα λευκού ξυδιού

Μικρή ποσότητα αποσταγμένου νερού

Ένα καθαρό πανί, που δεν αφήνει χνούδι

Πώς θα το φτιάξεις:

Ανακάτεψε το ξύδι με το νερό. Φύλαξε το διάλυ-

μα σε ένα μπουκάλι ψεκασμού.

Όταν είσαι έτοιμη να καθαρίσεις τις οθόνες,

ψέκασε ένα μαλακό πανί, που δεν αφήνει χνού-

δι, με το διάλυμα και όχι απευθείας την οθόνη.

Σκούπισε την οθόνη με το υγρό πανί.
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Oμέγας εραστής της τράπουλας Νικ Δε Γκρι-

γκ, όταν δεν έπαιζε χαρτιά, διάβαζε Πλά-

τωνα και Αριστοτέλη για… ισορροπία! Κέρδιζε

κι έχανε με την ίδια ευκολία μεγάλες περιουσίες

στα χαρτιά…Πέρασαν από τα χέρια του δύο

δις δολάρια!

Στο ατμόπλοιο «Georgia», που σάλπαρε από

τον Πειραιά για τη Νέα Υόρκη, το θέρος του

1902, ανάμεσα στους 345 Έλληνες επιβάτες,

ήταν και ο 19χρονος Νίκος Δάν-

δολος, γιος εμπόρου χαλιών,

γεννημένος στις 27-4-1883 στο

Ρέθυμνο, με σπουδές στην Ευαγ-

γελική Σχολή Σμύρνης στην πλα-

τωνική και αριστοτελική φιλο-

σοφία.

Από τη Νέα Υόρκη, τραβά για το

Σικάγο, και πολύ αργότερα στο Μόντρε-

αλ, όπου επιδίδεται με ζήλο στα ιππο-

δρομιακά στοιχήματα.

Η τύχη τον ευνοεί, αφού σ’ ένα εξάμηνο

κέρδισε μισό εκατ. δολάρια, τα οποία

μεταφέρει στο Σικάγο.

Το εύκολο κέρδος πείθει τον Δάνδολο να

στραφεί στο σπορ του τζόγου, όπου

χάνει όλα τα κερδισμένα χρήματα. Αυτό

βεβαίως δεν τον αποθαρρύνει.

Γίνεται τακτικός θαμώνας χαρτοπαικτικών λεσχών και

καζίνο, υπό την κηδεμονία ενός θρυλικού τζογαδόρου,

του Νέστορα που έλεγε: « αν ο Θεός θέλει να μάθει να

παίζει, θα έρθει σε μένα».

Ο Νικ έλεγε, ότι παίζει ζάρια και χαρτιά για την συγκί-

νηση του παιχνιδιού κι όχι για το χρήμα. Γνώριζε να

κερδίζει και να χάνει. Νίκη και ήττα ήταν στη σκέψη

του σιαμαίες έννοιες…

Με οδηγό τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη,

ταπείνωσε τον Νονό της Μαφίας

Όταν δεν έπαιζε, διάβαζε Πλάτωνα και Αριστοτέλη.

Κάποτε, στο καζίνο του Λας Βέγκας, μετά από μια

χαμένη παρτίδα πόκερ, αποτραβήχτηκε σε μια γωνιά

και διάβαζε το βιβλίο τσέπης:

«Πλάτωνος Κρίτων». «Στην αρχαία φιλοσοφία, έλεγε,

βρίσκεις γνώση, γαλήνη της ψυχής, διεξόδους και

ισορροπία…»

Σε μια ιστορική παρτίδα πόκερ στο κέντρο « Ελ Μορό-

κο» της Νέας Υόρκης, ο Νικ, με διάσημους θεατές,

όπως ο Αιγύπτιος βασιλιάς Φαρούκ, έπαιζε κόντρα με

το νονό της Μαφία, Κοστέλο.

Στο τέλος ο Νικ κέρδισε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια

και ο χαμένος της βραδιάς, Κοστέλο του είπε: «Έλλη-

να, φεύγεις και δε συνεχίζεις, γιατί είσαι δειλός!»

Τότε ο Νικ παρακάλεσε τον Φαρούκ να ανακατέψει την

τράπουλα.

«Και τώρα αμίγκο, είπε στον Κοστέλο, έλα να τραβή-

ξουμε από ένα χαρτί. Το μεγαλύτερο θα κερδίσει

500.000 δολάρια!»

Ο Κοστέλο τον κοίταξε αυστηρά, άναψε ένα πούρο,

έριξε το παλτό στον ώμο κι έφυγε με τους συνοδούς

του…

Την άλλη μέρα οι «Νιούγιορκ Τάιμς» εξυμνούσαν τον

Νικ ως τον αδιαφιλονίκητο βασιλιά του πόκερ που

ταπείνωσε τον Κοστέλο.

Τότε έγιναν φίλοι και θαυμαστές του οι Σινάτρα, Ωνά-

σης, Σαβάλας…

Οι «Νιούγιορκ Τάιμς» εξυμνούσαν τον Νικ ως τον

αδιαφιλονίκητο βασιλιά του πόκερ που ταπείνωσε τον

Κοστέλο.

Κάποτε, παραμονή πρωτοχρονιάς, ο Νικ έχασε

300.000 δολάρια. Σηκώθηκε ατάραχος, ένα λεπτό πριν

σημάνει ο νέος χρόνος κι έδωσε το σύνθημα να αναβο-

σβήσουν τα φώτα και ν’ ανοίξουν σαμπάνιες.

«Ελπίζω», είπε, « η αλλαγή του χρόνου ν’ αλλάξει την

τύχη μου». Το ξημέρωμα τον βρήκε να κερδίζει

1.250.000 δολάρια, ποσό που έχασε μετά στη ρουλέτα

και στα άλογα…

Το 1949, ο Νικ συμμετείχε σ’ ένα παιχνίδι πόκερ που

χαρακτηρίστηκε «Μαραθώνιος». Παίχτηκε δημοσίως,

με αντίπαλο τον Johnny Moss καλύτερο παίκτη του

πόκερ.

Το παιχνίδι κράτησε 5 μήνες, με διαλείμματα μόνο για

ύπνο και φαγητό. Στο τέλος ο Δάνδολος έχασε πάνω

από 2.000.000 δολάρια και φεύγοντας είπε: «Κύριε

Μος, θα πρέπει να σας αφήσω να φύγετε…».

Έπειτα κατευθύνθηκε στον επάνω όροφο για να κοιμη-

θεί… Στη ζωή του o Nick the Greek εκτιμάται ότι κέρ-

δισε και έχασε πάνω από 2 δις δολάρια και δώρισε,

πάνω από 20 εκ. για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Η τελευταία παρτίδα

Την τελευταία παρτίδα ο Νικ την έπαιξε με το χάρο και

την έχασε στο νοσοκομείο «Όρος Σινά» του Λος Άντζε-

λες.

Πέθανε τα Χριστούγεννα του 1966 (83 ετών), από καρ-

διακή προσβολή, πάμφτωχος!

Στην κηδεία του έκλαιγε ο Σαβάλας σαν παιδί και ο

Σινάτρα αποχαιρετώντας τον δακρυσμένος, είπε: «Νικ,

υπήρξες τόσο αγνός κι έντιμος, ώστε η μόνη περιου-

σία που είχες ήταν οι αγαθοεργίες σου».

Τον έθαψαν οι φίλοι πολυτελέστατα… Μαικήνες του

Χόλιγουντ, σταρ και μαφιόζοι, ήρθαν με τις λιμουζίνες

και εναπόθεσαν λουλούδια στο φέρετρο με συμβολικά

τραπουλόχαρτα τον Ρήγα σπαθί.
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Μαθητής απάντησε σωστά
σε όλες τις ερωτήσεις αλλά

μηδενίστηκε Γιατί άραγε;
1 – Σε ποια μάχη σκοτώθηκε ο Λεωνίδας;

- Στην τελευταία του.

2 – Πού υπογράφηκε η Διακήρυξη της Ανεξαρ-
τησίας;

-Στο κάτω μέρος της σελίδας.

3 – Ποια είναι η κύρια αιτία διαζυγίων;

- Ο γάμος.

4 – Ποια είναι η κύρια αιτία της αποτυχίας;

- Οι εξετάσεις.

5 – Τι μοιάζει περισσότερο με μισό μήλο;

- Το άλλο μισό.

6 – Τι δεν μπορείς να φας ποτέ για πρωινό;

- Γεύμα και δείπνο.

7 – Αν ρίξεις ένα βότσαλο σε μια λίμνη, τι θα
συμβεί;

- Θα βραχεί.

8 - Πώς μπορεί κάποιος να ζήσει 8 ημέρες
άυπνος;

- Κανένα πρόβλημα. Θα κοιμάται τις νύχτες.

9 – Πώς μπορείς να σηκώσεις έναν ελέφαντα με
ένα χέρι;

- Δεν θα βρεις ποτέ έναν μονόχειρα ελέφαντα.

10 – Αν έχεις στο ένα χέρι 3 μήλα και 4 πορτο-
κάλια και στο άλλο χέρι 4 μήλα και 3 πορ-
τοκάλια, τι έχεις;

- Πολύ μεγάλα χέρια.

11 – Εάν πάρει 10 ώρες σε 8 άντρες να χτίσουν
έναν τοίχο, πόση ώρα θα πάρει σε 4 άντρες
για να τον χτίσουν;

- Μηδέν χρόνο, γιατί είναι ήδη χτισμένος.

12 – Πώς μπορείς να πετάξεις ένα αυγό σε τσι-
μεντένιο πάτωμα χωρίς να το σπάσεις;

- Με όποιο τρόπο θέλεις, τα τσιμεντένια πατώ-
ματα δεν σπάζουν.

Nick the Greek. Ο Έλληνας τζογαδόρος

που ταπείνωσε το νονό της μαφίας

ΤΑ ΔΩΡΑ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΑΚΗ
Ήθελε να μάθει παρκούρ και έπεσε από τον 17ο όροφο

Μια 24χρονη ήθελε να μάθει να

κάνει τα… ακροβατικά του παρ-

κούρ αλλά τελικά το πρώτο της μάθη-

μα έμελλε να είναι το τελευταίο.

Οι άνδρες της παρέας, έμπειροι αθλη-

τές στο παρκούρ, έκαναν επίδειξη των

ικανοτήτων τους και στη συνέχεια πρότειναν στις δύο αδερφές να

δοκιμάσουν. Η μεγαλύτερη αρνήθηκε, αλλά η άτυχη η 24χρονη

δέχτηκε την πρόκληση. Προσπάθησε να πηδήξει από το 17ο

όροφο πολυκατοικίας στην ταράτσα του απέναντι κτιρίου, αλλά

τελικά βρέθηκε στο κενό, μπροστά στα μάτια της αδελφής της και

των τεσσάρων ανδρών.
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Οι πρωτεΐνες είναι το βασικό
δομικό στοιχείο του οργανι-

σμού μας. Η ονομασία προέρχε-
ται από το ρήμα “πρωτεύω” και
σημαίνει την εξαιρετική σημασία
που έχουν οι πρωτεΐνες για την
υγεία του ανθρωπίνου σώματος.
Ποιες τροφές θα σας βοηθήσουν
να πρωτεύσετε και να πάρετε
ενέργεια και θρεπτικά συστατικά;
Αν και το κρέας  φημίζεται για
την πρωτεΐνη του εντούτοις φαί-
νεται πώς υπάρχουν αμέτρητες
άλλες τροφές που μπορεί κάποι-
ος να λάβει και με το παραπάνω
τις πρωτεΐνες που χρειάζεται ο
Οργανισμός.

Ξηροί καρποί

Τα αμύγδαλα,τα καρύδια και τα
φυστίκια χαρίζουν πρωτεΐνη στον
Οργανισμό με τα φυστίκια να βρί-
σκονται πρώτα στον κατάλογο.
Παράλληλα ευεργετούν την καρδιά
και τον εγκέφαλο.

Σπαράγγια

Όσο περίεργο κι αν σας φαίνεται,
μια κούπα περιέχει 2.95 γρ. πρω-

τεΐνης. Προσφέρει επίσης σίδηρο,
βιταμίνη Β και C. Από τον Μάρτιο
μέχρι τον Μάιο, μπορούμε να βρού-
με φρέσκα, νόστιμα σπαράγγια, σε
καλές τιμές. Μη διστάσετε να τα
προσθέσετε στο καλάθι σας.

Μακαρόνια

«Ακάκιε τα μακαρόνια είναι μια
σπουδαία πηγή πρωτεΐνης». Μια

κούπα βραστά μακαρόνια περιέχει
περίπου 10g πρωτεΐνης. Είναι το
αγαπημένο φαγητό μικρών και
μεγάλων, ενώ αποτελεί και μια
λύση της τελευταίας στιγμής για
να κάνετε τραπέζι σε φίλους.

Βρώμη

Μια κούπα βρασμένης βρώμης
περιέχει 5.33 γρ. πρωτεΐνης. Δεν
είναι τυχαίο ότι αποτελεί τη βάση
της μεσογειακής διατροφής πλού-
σιο σε βιταμίνες του συμπλέγματος
Β, μεταλλικά στοιχεία, φυτικές ίνες
και ιχνοστοιχεία.

Ψητή Πατάτα

Τα γεώμηλα προσφέρουν πολλά
περισσότερα, απ’ όσα οι περισσό-
τεροι νομίζετε. Μια μεγάλη ψητή
πατάτα περιέχει 6.28 γρ. πρω-
τεΐνης. Δεν περιέχουν μόνο υδα-
τάνθρακες, αλλά περισσότερη
βιταμίνη C απ’ ότι μια ντομάτα και
περισσότερο ποτάσιο από μια

μεγάλη μπανάνα.

Μαύρο σιτάρι

Δεν έχετε φάει ποτέ μαύρο σιτάρι
(ή φαγόπυρο); Χάνετε! Μια κούπα

μαγειρεμένου μαύρου σιταριού
περιέχει 5.68γρ. πρωτεΐνης. Μια
ωραία ιδέα είναι να το χρησιμο-
ποιήσετε ως αλεύρι για pancakes ή
κρέπες. Δεν περιέχει γλουτένη,
είναι πολύ υγιεινό και τα 100 γρ
φαγόπυρου καλύπτουν σε ασβέ-
στιο το 2% και σε σίδηρο το 12%
των ημερησίων αναγκών. Τέλος
στα πλαίσια μιας ισορροπημένης
διατροφής, μπορεί να αποτελέσει
το νούμερο ένα εχθρό κατά της
παχυσαρκίας.

Ρεβίθια

Μισή κούπα μαγειρεμένα ρεβίθια
περιέχει περίπου 5,9 γραμμάρια
πρωτεΐνης. Είναι μια σούπερ
τροφή που προστατεύει από τη
στεφανιαία νόσο, ενώ περιέχει
βιταμίνη Α, Β και νιασίνη. Είναι
ακόμη μια καλή πηγή υδατανθρά-
κων και πολύ πλούσια σε άμυλο.

Κριός: Με το ταλέντο που
έχεις, θα καταφέρεις πράγ-

ματα, που στο παρελθόν δεν επιχει-
ρούσες καν να σκεφτείς να πραγμα-
τοποιήσεις. Σήμερα ό,τι σκεφτείς,
μπορείς να το καταφέρεις, αρκεί να
μην καταπιάνεσαι με όλα μαζί, γιατί
θα τα χάσεις. Θα δεχτείς με ευγνωμο-
σύνη την υποστήριξη των δικών σου
ατόμων και θα νιώσεις μεγαλύτερη
ψυχική γαλήνη.
Ταύρος: Ο εκνευρισμός που σε διακα-
τέχει θα συνεχιστεί, καθώς το πλανη-
τικό σκηνικό ενδέχεται να βάλει εμπό-
δια στο δρόμο σου. Μπορείς όμως να
αποφύγεις τις τριβές και το ανάλογο
άγχος, με διπλωματικό τρόπο. Άφησε
να δράσουν οι θετικές επιρροές, που
θα σε τονώσουν ψυχοσωματικά. Το
σημαντικότερο από όλα είναι ότι
τελικά εσύ θα πετύχεις όλα αυτά που
έχεις μέσα στο μυαλό σου.
Δίδυμοι: Οι λύσεις που αναζητάς,
σου έρχονται ουρανοκατέβατες και σε
πιάνει μια πελώρια αγωνία για να
πραγματοποιήσεις τους στόχους σου.
Ξέφυγε από τους καθημερινούς σου
ρυθμούς, οργανώνοντας κάτι διαφο-
ρετικό για το βράδυ ή κάνοντας κάτι
καλό για τον εαυτό σου. Φέρε ένα
αέρα ανανέωσης στη ζωή σου και
ξεκίνα να βλέπεις τα πράγματα πιο
θετικά και αισιόδοξα.
Καρκίνος: Μην προχωρήσεις σε βια-
στικές κινήσεις και προσπάθησε να
βάλεις προγραμματισμό σε ό,τι
κάνεις. Η ευελιξία και η διπλωματία
σου, θα κάνουν ακόμα και πρόσωπα
που διαφωνούν μαζί σου, τελικά να

συμφωνήσουν. Μήπως μερικά πράγ-
ματα δεν τα βλέπεις όπως είναι, αλλά
η υπερβολική ευαισθησία που έχεις,
σε παρασύρει σε λανθασμένα συμπε-
ράσματα;
Λέων: Βάλε νέες βάσεις στα σχέδιά
σου και μην δώσεις σημασία σε σχό-
λια που μπορεί να γίνουν. Η συναι-
σθηματικότητά σου θα είναι στα ύψη,
αλλά καλό θα ήταν να την περιορίσεις
και να δεις τις καταστάσεις ρεαλιστι-
κά. Καιρός να αναθερμανθούν κάποι-
ες σχέσεις σου, που μέχρι τώρα ήταν
λίγο περίεργες.
Παρθένος: Η σχέση σου με τους
άλλους και ειδικά με φιλικά σου
άτομα, θα παρουσιάσει μια εκρηκτι-
κότητα, με δυσάρεστα αποτελέσματα
και για τις δύο πλευρές. Απόφυγε τις
βιαστικές αποφάσεις ή τις σπασμω-
δικές ενέργειες. Ό,τι κάνεις να είναι
μετρημένο. Φρόντισε το βράδυ να
περάσεις χαλαρά, κάνοντας συζητή-
σεις που σε ευχαριστούν ψυχικά. 
Ζυγός:  Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον
εαυτό σου και φρόντισε να χαλαρώ-
σεις, γιατί το έχεις ανάγκη. Κάποια
θέματα της οικογένειας μπορεί να
μένουν άλυτα και να σε παιδεύουν, γι’
αυτό φρόντισε να δώσεις εγκαίρως
τις κατάλληλες λύσεις. 
Σκορπιός: Μπορείς να καταφέρεις
πάρα πολλά, αρκεί να μην παρασυρ-
θείς από τον παρορμητισμό σου και
πεις πράγματα που δεν πρέπει. Βγάλε
τη δυναμικότητα που κρύβεις μέσα
σου και διεκδίκησε αποτελεσματικά
αυτά που θέλεις.
Τοξότης: Τα πράγματα αρχίζουν να

παίρνουν τον δρόμο τους και πρώτο
ρόλο θα παίξουν οι καταστάσεις στο
σπίτι και η στάση που θα ακολουθή-
σεις για να τις βελτιώσεις. Είναι αλή-
θεια πως τα τελευταία γεγονότα δεν
σε έχουν βρει σε ετοιμότητα, αλλά
από ό,τι φαίνεται, εσύ θα μπορέσεις
σύντομα να φέρεις τα πράγματα στα
μέτρα σου.
Αιγόκερως:  Φρόντισε παραπάνω τον
εαυτό σου, γιατί τον έχεις παραμελή-
σει τον τελευταίο καιρό. Θα καταλά-
βεις σήμερα ότι μπορείς να συνεννοη-
θείς απόλυτα με τον περίγυρό σου και
θα έχεις μεγάλη ενεργητικότητα, που
πρέπει να εκμεταλλευτείς προς όφε-
λος σου.
Υδροχόος: Μην αφήνεις να σε επηρε-
άζουν άνθρωποι του φιλικού ή και
του οικογενειακού σου περιβάλλο-
ντος, γιατί λόγω του γενικότερου
αρνητικού κλίματος που κυριαρχεί,
θα σου μεταφέρουν την απαισιοδοξία
τους. Μην ανακατεύεσαι στις δικές
τους καταστάσεις, γιατί από την μια
δεν μπορείς να κάνεις τίποτα για να
τους βοηθήσεις και από την άλλη σε
ρίχνουν ψυχολογικά. Ασχολήσου με
τις δικές σου ανάγκες.
Ιχθύες: Θα υπερισχύει μια πιο λεπτή
και διακριτική τάση, που θα σε οδη-
γήσει γενικά σε καλύτερες κοινωνικές
επαφές και θα βελτιώσει τις ήδη
υπάρχουσες φιλίες σου. Μπορείς και
θα έχεις τις ανάλογες ευκαιρίες, να
προωθήσεις τις ιδέες σου σε επαγ-
γελματικό επίπεδο, αλλά και να
καταφέρεις όλα όσα θέλεις σε αισθη-
ματικό.

Λάβετε φάγετε πρωτεΐνες χωρίς κρέας
Παστιτσάδα Κερκυραική

Υλικά:

1 κιλό άπαχο βοδινό ή μοσχαρίσιο κρέας κομμένο σε

κύβους

½ κιλό κρεμμύδια

ψιλοκομμένα

½ φλ. ελαιόλαδο

2 κ.σ. τοματοπελτέ

1 φλ. λευκό κρασί

1 κεφάλι σκόρδο,

ψιλοκομμένο

4-5 μοσχοκάρφια

3 φύλλα δάφνης

1 κ.σ. ξύδι

1 ξυλάκι κανέλα

1 κ.σ. καυτερό κόκκινο πιπέρι (προαιρετικά)

½ κ.γλ.  τριμμένο μαύρο πιπέρι

½ κιλό μακαρόνι χοντρό ή bucatoni (μπουκατόνι)

3 κ.σ. βούτυρο

1 φλ. τυρί ρομάνο ή παρμεζάνα, τριμμένο

Εκτέλεση:

Τσιγαρίζουμε το κρέας και το κρεμμύδι στο ελαιόλαδο

μέχρι να ροδίσει. Ανακατεύουμε τον τοματοπελτέ με το

κρασί και περιχύνουμε το κρέας. Προσθέτουμε τα υπόλοι-

πα συστατικά, εκτός από τα μακαρόνια, το βούτυρο και το

τυρί. Αφήνουμε να σιγοβράσουν για περίπου 1½ ώρα μέχρι

να μαλακώσει το κρέας, προσθέτοντας, αν χρειάζεται,

λίγο ζεστό νερό. Μόλις το κρέας είναι σχεδόν έτοιμο, βρά-

ζουμε τα μακαρόνια σε αλατισμένο νερό και εν συνεχεία τα

σουρώνουμε. Τα τοποθετούμε σε μια μεγάλη πιατέλα και

τα πασπαλίζουμε γενναιόδωρα με το τριμμένο τυρί. Καίμε

το βούτυρο και περιχύνουμε με αυτό πάνω στο τυρί. Σερ-

βίρουμε το κρέας με τη σάλτσα του σε ξεχωριστή πιατέλα.

Παραλλαγές

Ένα κομμάτι ψητό μοσχάρι κατσαρόλας, γαρνιρισμένο με

σκόρδο και κανέλα, σοταρισμένο με κρεμμύδια και σβη-

σμένο στο τέλος με ένα ποτήρι ξύδι. Η συνταγή δεν περι-

λαμβάνει καυτερό πιπέρι.

Σύμφωνα με κάποια άλλη εκδοχή της παραπάνω συντα-

γής, δεν ροδίζουμε καθόλου το κρέας, αλλά τα ζεσταίνου-

με σε μια σκεπασμένη αντικολλητική ρηχή κατσαρόλα με

λίγο αλάτι και πιπέρι, μέχρι να βγάλει όλο το ζουμί του

και εν συνεχεία το αφήνουμε να σιγοβράσει χωρίς το

καπάκι, μέχρι το ζουμί να εξατμιστεί τελείως. Έπειτα

προσθέτουμε τα κρεμμύδια, το σκόρδο, τα φύλλα δάφνης,

την κανέλα και το ελαιόλαδο και τα τσιγαρίζουμε ανακα-

τεύοντας για 10 περίπου λεπτά μέχρι να προσθέσουμε τον

τοματοπελτέ και το νερό.

ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΣ

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ

ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14
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ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ

ΚΑΙ

ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ

ΤΗΝ

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ

ΦΩΝΗ»

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΕ ΤΑ ΔΑΣΗ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ ΑΡ. 14/2014, 21/5/2014

100.000 ............ 39060

1.000................ 56669

400................... 22067

400 .................. 40116

400 .................. 47347

200 .................. 18053

200 .................. 14929

200 .................. 33170

200 .................. 43476

200 .................. 58642

200 .................. 14852

200 .................. 43955

200 .................. 24932

200 .................. 16755

200 .................. 31872

200 .................. 33334

100 .................. 20057

100 .................. 37712

100 .................. 54071

100 .................. 12603

100 .................. 35800

100 .................. 17548

100 .................. 33391

100 .................. 11745

100 .................. 36587

100 .................. 55939

100 .................. 21891

Άλλα ποσά

Από €40 οι λήγοντες σε

6363, 0242

Από €20 οι λήγοντες σε

563

Από €10 οι λήγοντες σε

063, 013

Από €4 οι λήγοντες σε

36, 57

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 201414

ΛΥΣΗ SUDOCU

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΑΜΟΥ

Σας προσκαλούμε στο γάμο μας που

θα γίνει το Σάββατο 31 Μαϊου 2014

και ώρα 5.00 μ.μ.

στον Ιερό Ναό Αγίου Λαζάρου

στην Λάρνακα

Andre & Μαριλένα

Οι γονείς:

Augusto Da Silva και Laurinda Dias

από την Πορτογαλλία

Μηνάς και Δέσπω Σταυρινού

από Λάρνακα και Χοιροκοιτία

Συγχαρητήρια και Δεξίωση

στο ξενοδοχείο Golden Bay

από τις 7.30μ.μ. μέχρι τις 9.00 μ.μ.

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 712 - 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 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

Όταν κάποιος σου

δείχνει το φεγγάρι,

μην κοιτάς το

δάχτυλο.

Από τη διδασκαλία

Ζεν

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω
ΕΚΔΡΟΜΗ

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Το Ινστιτούτο Ελληνικού

Πολιτισμού διοργανώνει

εξαήμερη εκδρομή στην

Ελλάδα στις 24 - 29

Ιουνίου και καλεί τους

ενδιαφερόμενους να

δηλώσουν συμμετοχή

στο τηλέφωνο

99373000 ή

in.el.politismou@gmail.com

Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική,

Νέος Μαρμαράς, Γύρος

Σιθωνίας, Τάφος

Παισίου, Σπήλαιο

Πετραλώνων, Λίμνη

Κερκίνης, Μονή

Εικοσιφίνισσας, Οχυρά

Ρούπελ.

Τιμή €500 το άτομο.

Περιλαμβάνεται, αερο-

πορικό με φόρους,

μεταφορικά στην

Ελλάδα, διαμονή σε

ξενοδοχείο 3*και 4* με

πρόγευμα και εκδρομές

βάσει του αναλυτικού

προγράμματος. Όλες οι

εκδρομές δημοσιεύονται

στην ιστοσελίδα

www.iep.org.cy

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟ

ΛΑΤΣΙ

Μοναδική

προσφορά

για καλοκαι-

ρινές διακοπές

σε μικρές οικογενεια-

κές κατοικίες για (2

ενήλικες+3 παιδιά)

πλήρως επιπλωμέ-

νες με A/C

και 100 μέτρα από

την θάλασσα.

Για τους μήνες Μαϊο

και Ιούνιο €50 μόνο

Για πληροφορίες:

99647700 

www.eliofoscenter.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΤΗ
ΛΑΡΝΑΚΑ

Ζητείται οικιακή βοη-

θός με  πολύ καλή

γνώση τη Ελληνικής

Γλώσσας για εργασία

στη Λάρνακα από

Δευτέρα - Σάββατο.

Πολύ καλοί όροι απα-

σχόλησης. Τηλ. 99

337782

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Τελούμε την Κυριακή 1η Ιουνίου 2014

στην Εκκλησία Τιμίου Σταυρού

Ακρωτηρίου

το 2ο ετήσιο

Μνημόσυνο της

πολυαγαπημένης μας

ΑΝΝΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

και καλούμε όσους τιμούν την

μνήμη της όπως παραστούν

Τα παιδιά: Γιαννάκης –Κωνσταντία

Εγγόνια-αδέλφια 

και λοιποί συγγενείς

ERG_14-14_inn_4  5/27/14  11:57 AM  Page 1



ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2014  ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ 

15

ΟΑΠΟΕΛ με προσφυγή του στο Εφε-

τείο εναντιώνεται στην απόφαση

της Δικαστικής της ΚΟΠ (ψήφοι 5-2)

για επανάληψη (σε ουδέτερο γήπεδο)

του διακοπέντα αγώνα με την ΑΕΛ, το

αποτέλεσμα του οποίου θα αναδείκνυε

τη φετινή πρωταθλήτρια.

Επιστρατεύοντας τον έμπειρο νομικό

και πρώην πρόεδρο του ΑΠΟΕΛ Χρί-
στο Τριανταφυλλίδη, η διοίκηση Πρό-

δρομου Πετρίδη επισστρατεύει όλες τις

δυνάμεις της για να ανατρέψει την

απόφαση της Δικαστικής την οποία

θεωρεί άδικη.

Με δήλωση - βόμβα ότι η απόφαση της

Δικαστικής ήταν προειλημμένη, ο κ.

Πετρίδης επιβεβαίωσε πτυχές των υπό-

γειων διαδρομών που ταλανίζουν το

Κυπριακό ποδόσφαιρο.

Ο ΑΠΟΕΛ υποστηρίζει ότι κακώς η

Δικαστική αποφάσισε με βάση τους

Πε ιθαρχ ικούς

Κανονισμούς ,

τονίζοντας ότι

έπρεπε να απο-

φασίσει σύμ-

φωνα με την

Προκήρυξη του

Πρωταθλήμα-

τος. «Πιστεύω

ότι από νομική

άποψη τα γεγο-

νότα ήταν ξεκά-

θαρα. Δεν

υπάρχει καμμιά

αμφισβήτηση

ότι ο αγώνας

στο «Τσίρειο»

διακόπηκε εξυ-

παιτιότητας της ΑΕΛ» δήλωσε ο κ.

Τριανταφυλλίδης. Τουναντίον, στην

ΑΕΛ βλέπουν την απόφαση δίκαιη.

Η ΚΟΠ πάντως όρισε τον αγώνα στο

«Αντώνης Παπαδόπουλος» το προσεχές

Σάββατο.

Για την αναξιοπιστία, γελιότητα
και τη θλιβερή κατάντια του

Κυπριακού πδοσφαίρου γράφτηκαν
πολλά τις τελευταίες μέρες. 

Σε άρθρο μας στην πεσμένη έκδοση της

«Εργατικής Φωνής» τονίσαμε ότι είναι

ντροπή για το δημοφιλέστερο άθλημα

να συνθλίβεται σε βρώμικα κυκλώματα

και να καθίσταται υποχείριο του κάθε

λογής αετονύχηδων, σε βάρος των

ευρύτερων κοινωνικών συμφερόντων.

Στα μεγάλα αρνητικά του Κυπριακού

ποδοσφαίρου υπογραμμίσαμε τη διείσ-

δυση ανθρώπων του υποκόσμου στις

διοικήσεις ή παραδιοικήσεις, των

αδιαφανή - απολυταρχική διακυβέρνη-

ση της ΚΟΠ τη διαφαινόμενη χειραγώ-

γηση της διαιτησίας, την αδυναμία της

πολιτείας για πάταξη της βίας και την

απροθυμία εξέτασης των «Κόκκινων

φακέλλων» για εμπλοκή αγώνων στο

στοίχημα.

Η ποδοσφαιρική μας γελοιότητα

Με αφορμή την απόφαση της Δικαστι-

κής της ΚΟΠ για επανάληψη του διακο-

πέντα αγώνα ΑΕΛ - ΑΠΟΕΛ ο αρχισυ-

ντάκτης της «Sport Day» Μιχάλης
Παπαγεωργίου σε άρθρο του με τίτλο

«Η ποδοσφαιρική μας γελιότητα» την

Παρασκευή 23/5/14 αποτυπώνει με το

δικό του τρόπο την κατάταση. Παραθέ-

τουμε πιο κάτω ατόφιο το αξιόλογο

άρθρο.

«Για τη δικαστική επιτροπή, ούτε
θέλω να γράψω έστω και μια γραμμή.
Για λόγους που εγώ γνωρίζω και απλά
για να λύσω την απορία σε όποιον
ενδιαφέρται, λέω ξεκάθαρα ότι δεν
γράφω και δεν ασχολούμαι ποτέ μα
ποτέ με κάποιον που δεν μου προκαλεί
την παραμικρή αξιοπιστία. Πιστεύω
ότι γίνομαι κατανοητός και μπορώ να
συνεχίσω με το επόμενο θέμα που
όντως προκαλεί γέλιο.

Τα μέτρα βίας του Κουτσοκούμνη.
Εδώ και αν είναι το μεγάλο γελοίο της
ποδοσφαιρικής Κύπρου. Καταρχήν
είμαι σε θέση να σας αποκαλύψω κάτι
που έμαθα και διασταύρωσα. Όταν

λοιπόν μαζεύτηκε το δ.σ. της ΚΟΠ για
να συζητήσει το κατά τα άλλα σοβαρό
θέμα, ο πρόεδρος της ομοσπονδίας
είπε με ύφος και στυλ: Αν δεν περάσουν
αυτά τα μέτρα, τότε εγώ θα παραιτηθώ
από τη θέση μου!!!

Με αυτό το δημοκρατικό τρόπο, λοι-
πόν ξεκίνησε η συνεδρία και τέλειωσε
σε χρόνο ρεκόρ, χωρίς να έχει τα κότσια
κανένας να αντιπαραβάλει τις θέσεις
Κουτσοκούμνη. Προτίμησαν, σχεδόν
άπαντες να κρύψουν, να σιωπήσουν
και να συμβιβαστούν με τη δημο-
κρατικότητα του κυρίου προέδρου.
Έτσι λοιπόν μέσα σε λίγα λεπτά
βγήκε η γνωστή ανακοίνωση με τα
μέτρα καταστολής της βίας!!!

Το πιο γελοίο όμως ακολούθησε το
επόμενο 48ωρο. Όποιος πρόεδρος
ή παράγοντας ποδοσφαιρικής ομά-
δας ρωτήθηκε αν συμφωνεί με τα
μέτρα Κουτσοκούμνη απάντησε ΟΧΙ
και μάλιστα ενίσχυσε την απάντηση
λέγοντας ότι δεν είχαν τύχει καμιάς
ενημέρωσης εκ των προτέρων. Λίγο
πολύ μας είπαν οι άνθρωποι ότι οι
αποφάσεις που δεν τους ικανοποι-
ούν πάρθηκαν ερήμην τους.

Και θέλετε το ακόμα ποιο γελοίο;
Οι ποινές έχουν ήδη εγκριθεί, θα κωδι-
κοιποιηθούν και όταν αρχίσουν να
εφαρμόζονται τότε θα έχουμε τις
φωνές, τις αντιδράσεις και θα ακούμε
για αδικίες και άλλα. Μόνο που δεν θα
έχει καμία αξία και σημασία η ετερο-
χρονισμένη αντίδραση. Τώρα που το
σίδερο βράζει αντί να σταματήσουν
αυτό που διαφωνούν, το αφήνουν να
περνά με ελαφρά... καρδία.

Έτσι είναι το Κυπριακό ποδόσφαιρο
και αυτός είναι ο λόγος που δεν μπορεί
να επανακτήσει καμιά αξιοπρέπεια.
Όσο τα ποδοσφαιρικά σωματεία
παραμένουν δέσμι και εξαρτώμενα
αυτών που κάνουν κουμάντο στην ΚΟΠ,
ας συνειδηοτποιήσουν τη μεγάλη αλή-
θεια. Αυτή που λέει ότι παραδίνουν τα
κλειδιά των ομάδων τους σε ξένο κάτο-
χο που μπαίνει μέσα και αλώνει ό,τι
βρει και ό,τι γουστάρει.»

Η «μάχη των μαχών» κρίνεται στο Εφετείο
• Ο ΑΠΟΕΛ προσέβαλε την απόφαση της ΚΟΠ

για επανάληψη του διακοπέντα αγώνα ΑΕΛ - ΑΠΟΕΛ

Η σύνθεση του εφετείου…

Το εφετείο της ΚΟΠ αποτελείται από 5 πρόσωπα. Ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος
και τα τρία μέλη. Από την αρχική σύνθεση του σώματος, έχει προκύψει μία
αλλαγή. Ο Κώστα Ευσταθίου όπως είναι γνωστό υπέβαλε την παραίτηση του
διαφωνώντας με την τακτική που ακολουθείτο.

Τη θέση του πήρε ο Ντίνος Χαρτζιώτης και έτσι η σύνθεση με την οποία θα
συνεδριάσει το Εφετείο αποτελείται από τους ακόλουθους:

1. Χάρης Κυριακίδης ( πρόεδρος).

2. Γιώργος Παπαντωνίου (αντιπρόεδρος).

3. Γρηγόρης Καραπατάκης (μέλος).

4. Ντίνος Μιχαηλίδης (μέλος).

5. Ντίνος Χαρτζιώτης (μέλος) .

Κανονικά συνεχίζεται η προετοιμασία

της Εθνικής Ελλάδας ενόψει της

συμμετοχής της στο Παγκόσμιο Κύπελλο

της Βραζιλίας τον άλλο μήνα. Το ευχά-

ριστο  είναι ότι κανένας από τους διε-

θνείς δεν αντιμετωπίζει μέχρι στιγμής

πρόβλημα τραυματισμού παρά την

αυξανόμενη ένταση των προπονήσεων.

Στις τάξεις ης Εθνικής επικρατεί αισιο-

δοξία  για καλή πορεία με βασικό όπλο

την αγωνιστική πειθαρχία και την

εμπειρία.

«Το κλίμα είναι και θα είναι καλό. Είμα-

στε μια οικογένεια», επεσήμανε ο Φάνης

Γκέκας. «Αν είμαστε καλά και είμαστε

οργανωμένοι σε κάθε παιχνίδι, τότε

έχουμε την ομάδα, την εμπειρία και όλα

τα φόντα που χρειάζονται για να περά-

σουμε στην επόμενη φάση… Από εμάς

εξαρτάται. Για εμάς στόχος, είναι να

περάσουμε στην επόμενη φάση», τόνι-

σε. 

Σχετικά με τις απουσίες βασικών στελε-

χών της ομάδας ο Φάνης Γκέκας δεν

έδειξε να ανησυχεί… 

«Είναι καλοί και σημαντικοί παίκτες

αλλά υπάρχουν αυτοί που θα αναπλη-

ρώσουν τα κενά. Υπάρχουν παίκτες

αντάξιοι τους» τόνισε, στέλνοντας

μήνυμα σε όλους τους Έλληνες:

«Θα είμαστε σοβαροί και θα κάνουμε τα

πάντα για να κάνουμε υπερήφανους

τους Έλληνες».

Οι τελική απόφαση  του Φερνάντο

Σάντος για την 23άδα, επεφύλαξε μερι-

κές εκπλήξεις καθώς, εκτός έμειναν ο

Αβραάμ Παπαδόπουλος (προτιμήθηκε ο

Βαγγέλης Μόρας) και ο Αλέξανδρος

Τζόρβας τη θέση του οποίου πήρε ο

Παναγιώτης Γλύκος.

Ωστόσο τη μεγαλύτερη έκπληξη αποτέ-

λεσαν η μη επιλογή του Στέφανου Αθα-

νασιάδη του ΠΑΟΚ, παρά την πολύ καλή

χρονιά που έκανε.

Τέλος εκτός έμειναν επίσης οι Καράμπε-

λας, Καρέλης, Δημήτρης Παπαδόπου-

λος και Φορτούνης.

ΟΙ 23 ΕΚΛΕΚΤΟΙ

Τερματοφύλακες: Ορέστης Καρνέζης

(Γρανάδα), Παναγιώτης Γλύκος (ΠΑΟΚ),

Στέφανος Καπίνο (Παναθηναϊκός).

Αμυντικοί: Κώστας Μανωλάς, Χοσέ

Χολέμπας (Ολυμπιακός), Σωκράτης

Παπασταθόπουλος (Ντόρτμουντ), Βαγ-

γέλης Μόρας (Βερόνα), Γιώργος Τζαβέλ-

λας (ΠΑΟΚ), Λουκάς Βύντρα (Λεβάντε),

Βασίλης Τοροσίδης (Ρόμα).

Μέσοι: Αλέξανδρος Τζιόλης (Καϊσερί-

σπορ), Ανδρέας Σάμαρης, Γιάννης

Μανιάτης (Ολυμπιακός), Κώστας

Κατσουράνης (ΠΑΟΚ), Γιώργος Καρα-

γκούνης (Φούλαμ), Παναγιώτης Ταχτσί-

δης (Τορίνο), Γιάννης Φετφατζίδης (Τζέ-

νοα), Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος,

Παναγιώτης Κονέ (Μπολόνια).

Επιθετικοί: Δημήτρης Σαλπιγγίδης

(ΠΑΟΚ), Γιώργος Σαμαράς (Σέλτικ),

Κώστας Μήτρογλου (Φούλαμ), Φάνης

Γκέκας (Κόνιασπορ).

ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑΣ
Συνεχίζεται κανονικά η προετοιμασία  ενόψει «Μουντιάλ»

√ Με εκπλήξεις η 23άδα

των «εκλεκτών» του Φ.Σάντος

Η κατάντια του Κυπριακού ποδοσφαίρου
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Με το Νίκο Σατσιά

Αντιπρόεδρο του Εθνικού Δικτύου ενάντια
στη φτώχεια

1 Ποια είναι τα ποσοστά φτώχειας στις ευά-

λωτες ομάδες του πληθυσμού. Με βάση τα στοι-

χεία που έχουμε στην διάθεση μας, τα οποία αφο-

ρούν το 2012 τα ποσοστά κινδύνου φτώχειας και

κοινωνικού αποκλεισμού ξεπερνούν το 27.1%, και

αντιλαμβάνεστε ότι για το έτος 2013 οι αριθμοί

αυτοί θα είναι πολύ μεγαλύτεροι. Ωστόσο η φτώ-

χεια δεν αντικατοπτρίζεται σε αριθμούς. Είναι

εικόνες εξαθλίωσης, πρόσωπα στα οποία δια-

γράφεται η θλίψη, χέρια που ζητούν συσσίτιο,

μάτια γεμάτα απόγνωση και ψυχή καταρρακωμέ-

νη. Είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο πραγματικότη-

τα για την Κύπρο αυτή την στιγμή και εξαρτάται

πρώτιστα από αποφάσεις που λαμβάνονται σε

πολιτικό επίπεδο. Παρ’ όλα αυτά οι πολιτικοί την

εκμεταλλεύονται σαν προεκλογικό ηχηρό πυροτέ-

χνημα, το οποίο στην πράξη έχει περιέλθει στην

λήθη της προσωπικής τους ματαιοδοξίας.

2 Πως θα αναστραφεί η εξαθλίωση που βιώ-

νουν σήμερα συνάνθρωποι μας όταν δεν βρί-

σκει κάποιος εργασία. Όπως έχει αναφερθεί

προηγουμένως το φαινόμενο της φτώχειας εξαρ-

τάται από πολιτικές αποφάσεις οι οποίες θα

περιέχουν ουσιαστική βούληση. Συγκεκριμένες

αποφάσεις όπως για παράδειγμα η εφαρμογή

Εθνικού Κατωτάτου μισθού, η ορθολογιστική

εφαρμογή του Ε.Ε.Ε., η δίκαιη κατανομή του Εθνι-

κού πλούτου μέσω δίκαιης φορολογικής μεταρ-

ρύθμισης, η παροχή υπηρεσιών στους οικονομικά

δυσπραγούντες, η ώθηση στην ανάπτυξη κλπ.

μπορούν να μειώσουν αλλά και να εξαλείψουν το

φαινόμενο της φτώχειας.   

3 Το ΕΕΕ θα συμβάλει σημαντικά στη μείωση

των ποσοστών φτώχειας. Αντιλαμβάνεστε ότι η

μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής πρό-

νοιας είναι ένα θέμα που δεν μπορούμε να εξα-

ντλήσουμε λίγες γραμμές, ωστόσο θα πρέπει να

αναφέρουμε ότι η αξιοπρεπής διαβίωση είναι

θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και η εφαρμογή

ενός συστήματος το οποίο θα διασφαλίζει αυτό

το δικαίωμα είναι εκ των ων ουκ άνευ. Το ΕΕΕ δεν

μεταφράζεται ωστόσο μόνο στην χρηματική υπο-

στήριξη αλλά συνδέεται ταυτόχρονα με την παρο-

χή ποιοτικών υπηρεσιών και φυσικά την πρόσβα-

ση στην αγορά εργασίας. Στους δύο τελευταίους

πυλώνες χωλαίνουμε σαν χώρα και δυστυχώς η

αρχιτεκτονική του δεν έχει βασιστεί σε γερά θεμέ-

λια.  

4 Πως η Ευρώπη μπορεί να επιλύσει το μείζον

κοινωνικό ζήτημα της φτώχειας. Η στρατηγική

της απελευθέρωσης των αγορών στην Ε.Ε. η

οποία έχει υπαγορεύσει συγκεκριμένη συμπεριφο-

ρά από τις Τράπεζες μας έχει οδηγήσει στην οικο-

νομική κρίση και αναπόφευκτα στις αρνητικές

επιπτώσεις στην κοινωνία. Για να ξεφύγει η

Ευρώπη από την διεύρυνση της φτώχειας, θα

πρέπει τα συστήματα κοινωνικής πολιτικής που

τόσο εύστοχα αναλύονται

από τα διάφορα θεσμο-

θετημένα σώματα, να

αποκτήσουν χαρακτήρα

και οντότητα και μέσα

από συγκεκριμένες οδη-

γίες στα κράτη μέλη, να

παρέχεται υποστήριξη

στους πιο ευάλω-

τους εντάσσοντας

τους ταυτόχρο-

να στην κοινω-

νία.

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

Συνέντευξη

Με πρωτόγνωρη αποχή που έφθα-
σε το 56.03% σημαδεύθηκαν οι
Ευρωεκλογές της Κυριακής για την
ανάδειξη των έξι Κυπρίων Ευρω-
βουλευτών. Οι πολίτες τιμώρησαν
δια της αποχής το σάπιο πολιτικό
σύστημα και την ασυδοσία της
κομματοκρατίας που φέρει τερά-
στια ευθύνη για την οικονομική
τραγωδία και λαϊκή εξαθλίωση.

Πρώτο κόμμα αναδείχθηκε ο ΔΗ.ΣΥ
με 37.75% παίρνοντας 10.77%
περισσότερους ψήφους από το
δεύτερο ΑΚΕΛ.

Ο ΔΗΣΥ εξέλεξε δύο Ευρωβουλευ-
τές, την Ελένη Θεοχάρους και το
Χρίστο Στυλιανίδη. Το ΑΚΕΛ εξέλε-
ξε επίσης δύο ευρωβουλευτές, το
Τάκη χατζηγεωργίου και το Νεοκλή
Συλυκιώτη. Το ΔΗΚΟ εξέλεξε τον
Κώστα Μαυρίδη και ο συνασπι-
σμός ΕΔΕΚ - Οικολόγοι το Δημήτρη
Παπαδάκη.

Ο μεγάλος ηττημένος

Μεγάλος χαμένος των εκλογών
θεωρείται ο συνασπισμός ΕΔΕΚ-
Οικολόγοι ενώ στο ΔΗΚΟ στη
πρώτη εκλογική κούρσα με ηγέτη
το Νικόλα Παπαδόπουλο συνεχί-
στηκε η πορεία συρρίκνωσης του
κόμματος. Μάλιστα το ποσοστό
είναι το χαμηλότερο στην ιστορία
του κόμματος. Ασφαλέστατα κερ-
δισμένος των εκλογών είναι ο
ΔΗ.ΣΥ. που δίκαια εκτιμά το απο-
τέλεσμα ως ψήφο εμπιστοσύνης
προς την Κυβέρνηση Νίκου Ανα-
στασιάδη για συνέχιση των μεταρ-
ρυθμίσεων και της πορείας κοινω-
νικοοικονομικής ανόρθωσης.

Μεγάλη  μείωση σε σχέση με τις
Ευρωεκλογές του 2009 (34.9%)

κατέγραψαν τα ποσοστά του ΑΚΕΛ.
Η μεγάλη ζημιά στα ποσοστά του
ΑΚΕΛ αποδίδεται στην πενταετή
διακυβέρνηση Δημήτρη Χριστόφια
που έσυρε την Κύπρο στην οικονο-
μική χρεοκοπία και το λαό στην
εξαθλίωση.

Γλυκόπικρη ήταν η γεύση για τη
νεοσύστατη «Συμμαχία Πολιτών»
του Γιώργου Λιλλήκα που προσδο-
κούσε μια έδρα. Όπως δείχνουν οι
αναλύσεις η «Συμμαχία Πολιτών»
«έκλεψε» ποσοστά από το ΔΗΚΟ
και την ΕΔΕΚ.

Αξοπρόσεκτη θεωρείται η παρου-
σία του συνδυασμού «Μήνυμα
Ελπίδας» με επικεφαλής τον οικο-
νομολόγο Στέλιο Πλατή που σχεδόν
άγγιξε το 4%.

Αυξημένα ποσοστά πήρε το ΕΛΑΜ,
σε σχέση με την προηγούμενη συμ-
μετοχή του σε εκλογές.

Για πρώτη φορά συμμετείχαν
Τουρκοκύπριοι υποψήφιοι. Ο μει-
κτός συνδυασμός Ε/Κ - Τ/Κ, Δράση
- EYLGM πήρε 0.86% ενώ ο γνω-
στός Τ/Κ δημοσιογράφος Σενέρ
Λεβέν πήρε 1.05%.

Ευρωεκλογές 25ης Μαϊου 2014

Θριάμβευσε η αποχή (56%)
Πρώτευσε ο ΔΗ.ΣΥ

• Ηχηρό μήνυμα απαξίωσης στο πολιτικό

σύστημα

• Στο 10.77% η διαφορά ΔΗΣΥ από ΑΚΕΛ

• Ιστορικό χαμηλό για το ΔΗΚΟ

• Ήττα για ΕΔΕΚ που ψάχνει τα αίτια

• Αύξηση ποσοστών ΕΛΑΜ

ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ

ΑΠΟΧΗ 56%

ΔΗΣΥ 16.1%

ΑΚΕΛ 11.5%

ΔΗΚΟ 4.6%

ΕΔΕΚ 3.2%

ΣΥΜΠΟΛ 2.8%

ΕΛΑΜ 1.1%

Άλλοι: Μικρότερα ποσοστά

ΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΔΗΣΥ 37.75%

ΑΚΕΛ 26.98%

ΔΗΚΟ 10.83%

ΕΔΕΚ - ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ 7.68%

ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 6.78%

ΜΗΝΥΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ 3.83%

Ε.ΛΑ.Μ. 2.69%

ΛΕΒΕΝΤ ΣΕΝΕΡ 1.05%

ΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΥΠΡΟΥ 0.88%

ΔΡΑΣΥ - EYLEM ΔΡΑΣΥ -

EYLEM 0.86%

Ελένη Θεοχάρους 57.948,  Τάκης Χατζηγεωργίου 40.452,

Χρίστος Στυλιανίδης 34.482,  Νεοκλής Συλικιώτης 18.930,

Κώστας Μαυρίδης 16.723,  Δημήτρης Παπαδάκης 8.342

Ελλάδα

Στην Ελλάδα πρώτο κόμμα αναδείχθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα με

26.6% και έξι έδρες, ο οποίος έθεσε θέμα διεξαγωγής εθνικών εκλογών.

Η «Νέα Δημοκρατία» του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά κατέλαβε τη

2η θέση με πέντε έδρες και ποσοστό 22.72%.

Στην τρίτη θέση σκαρφάλωσε η «Χρυσή Αυγή» με τρις έδρες και ποσο-

στό που πλησιάζει το 10%, προκαλώντας πολιτικό σεισμό.

Η Ελλάδα εκλέγει στο Ευρωκοινοβούλιο συνολικά 21 βουλευτές.

Από τον κομματικό χάρτη εξαφανίστηκε το ΠΑΣΟΚ, υπολείμματα του

οποίου συγκρότησαν το συνδυασό ΕΛΙΑ - Δημοκρατική Παράταξη που

πήρε 2 έδρες.
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