ERG_1-1_inn_1 6/3/14 11:28 AM Page 1

ΤΕΤΑΡΤΗ

4

ΙΟΥΝΙΟΥ
2014

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK

• Συνάντηση ΣΕΚ με Υπουργό Δικαιοσύνης

Μη Κύπριος ένα στους τέσσερις
εργαζόμενους

Μονόδρομος η στήριξη
της εργαζόμενης μητέρας

Έ

να στους τέσσερις εργαζόμενους στην Κύπρο
το 2013 ήταν Κοινοτικός ή αλλοδαπός. Σύμ-

φωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι μη Κύπριοι εργαζόμενοι ξεπέρασαν το 25% του συνόλου του εργατικού δυναμικού ενώ οι μακροχρόνιοι άνεργοι
αυξήθηκαν.

Σελ. 5

ΚΟΣΜΟΣ: Οι πλούσιοι πλουσιότεροι

Ο

ι ζάμπλουτοι του πλανήτη αυξάνονται την
ώρα που οι φτωχοί πολλαπλασιάζονται. Οι
ανισότητες μεγαλώνουν με
το 0.7% του πληθυσμού να
ελέγχουν το 41% του παραγόμενου πλούτου. Σύμφωνα
με τη Διεθνή Οργάνωση
Εργασίας (ILO), οι άνεργοι
φέτος θα αυξηθούν κατά 3.3
εκατομμύρια.
Σελ. 10

Το μετέωρο βήμα της Ε.Ε.

Σ

ε τεντωμένο σχοινί κινείται η Ευρωπαϊκή
Ένωση μετά τα αποτελέσματα των πρόσφατων Ευρωεκλογών που ανέβασαν αισθητά τη
δύναμη των ακραίων και των αντιευρωπαϊστών.
Σελ. 6, 7

ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1949
AP. ΦYΛΛOY 2816
TIMH 0.68€(£ 0.40)

Σ

τους δύσκολους οικονομικούς
καιρούς που βιώνει η Kύπρος,
η υιοθέτηση και η ενίσχυση πολιτικών για στήριξη της οικογένειας,
αποτελεί ύψιστη αναγκαιότητα.
Σε συνάντηση την προπερασμένη
Τρίτη με τον Υπουργό Δικαιοσύνης
και Δημόσιας Τάξης Ιωνά Νικολάου, το Τμήμα Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ, στην παρουσία του γ.γ
της ΣΕΚ Νίκου Μωυσέως και του
γ.ο. Πανίκου Αργυρίδη, κατέθεσε
συγκεκριμένες εισηγήσεις που
αποσκοπούν στην προαγωγή της
συμφιλίωσης εργασίας και οικογένειας. Οι εισηγήσεις περιστρέφονται γύρω από τρεις κινητήριους άξονες:

1

Μερική επιδότηση της γονικής
άδειας ενισχύοντας τη χρήση του
συγκεκριμένου δικαιώματος

2

Επανεξέταση και καθορισμό
νέου ωραρίου για τα κρατικά
νηπιαγωγεία για στήριξη των
εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα

3

Φορολογική ελάφρυνση των
οικογενειών που έχουν παιδιά
στους Ιδιωτικούς σταθμούς ηλικίας κάτω των 4 και 8 μηνών.
Η ΣΕΚ διατύπωσε τη θέση, ότι η
Κυβέρνηση, ειδικότερα αυτόν τον
καιρό που οι μισθοί και τα ωφελήματα συρρικνώνονται εξαιτίας
των επιπτώσεων της οικονομικής
ύφεσης, οφείλει να στηρίξει τις
εργαζόμενες μητέρες προς όφελος

• Η Κυβέρνηση οφείλει να στηρίξει ουσιαστικά την οικογένεια,
ειδικότερα τώρα που οι μισθοί και τα ωφελήματα συρρικνώνονται

της κοινωνίας και της οικονομίας
ευρύτερα.
Η προαγωγή της Ισότητας, επισημάνθηκε, δεν αφορά μόνο τη
γυναίκα αλλά την κοινωνία ολόκληρη
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης αφού
χαρακτήρισε ουσιαστικές και ρεαλιστικές τις εισηγήσεις της ΣΕΚ,
δεσμεύτηκε να προβεί στις αναγκαίες παρεμβάσεις με στόχο την
υλοποίηση τους.

Καταγγελία ΣΕΚ: Απολύονται έγκυες
Η γραμματέας του Τμήματος Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ Δέσποινα
Ησαϊα κατήγγειλε ότι πλειάδα εγκύων γυναικών του Ιδιωτικού Τομέα
απολύονται από την εργασία τους και κάλεσε την πολιτεία σε επαγρύπνηση για προστασία της μητρότητας. Επεσήμανε δε ότι οι απολύσεις συνήθως προέρχονται από ανοργάνωτους χώρους δουλειάς και
πως είναι ανεπίτρεπτο σε μια χώρα που απειλείται από το δημογραφικό εφιάλτη, η μητρότητα να αντιμετωπίζεται ως ασθένεια.

Ώρα για αποτίμηση της παραγωγικότητας

Η

κυπριακή οικονομία, η οποία δυστυχώς αυτή την
ώρα βρίσκεται υπό τη συνεχή κηδεμονία της
Τρόικα, αντιμετωπίζει διάφορα προβλήματα, ανάμεσα στα οποία κυρίαρχη θέση κατέχει το πρόβλημα με
τη χαμηλή παραγωγικότητα.
Η ΣΕΚ, η οποία αγωνιωδώς ενδιαφέρεται συνέχεια
για το συγκεκριμένο ζήτημα κατά καιρούς χαρακτήρισε τη χαμηλή παραγωγικότητα ως την αχίλλειο
πτέρνα της κυπριακής οικονομίας.
Επαναλαμβάνουμε εκ νέου αυτή την άποψη για να
υπενθυμίσουμε πως, το Μάρτιο του 2006 το τότε
υπουργικό συμβούλιο συνέστησε το Παγκύπριο Συμβούλιο Παραγωγικότητας με βασική ευθύνη και αποστολή να προωθήσει και να υλοποιήσει το εθνικό
πρόγραμμα παραγωγικότητας για την περίοδο
2007-2013 με την πολιτική ευθύνη να ανήκει στον
εκάστοτε υπουργό Εργασίας.
Στο Παγκύπριο Συμβούλιο Παραγωγικότητας, το
οποίο στηρίζεται και από αρμόδιες τεχνικές Επιτρο-

πές, μετέχουν οι κοινωνικοί εταίροι στο πιο ψηλό
επίπεδο.
Τόσο η κυβέρνηση, (πρώην και νυν), όσο και οι εργοδότες, (στους οποίους με βάση τη διεθνή πρακτική
αλλά και τη βιβλιογραφία ανήκει η κύρια ευθύνη για

• Τι και πόσο απέδωσε το εθνικό πρόγραμμα
για την περίοδο 2007-2013;
το συγκεκριμένο θέμα), δεν επέδειξαν την πρέπουσα
προθυμία για τη βελτίωση της εθνικής παραγωγικότητας.
Δυστυχώς μέχρι σήμερα πολύ λίγα πράγματα έγιναν
προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της εθνικής
παραγωγικότητας με αποτέλεσμα η Κύπρος να μην
συγκρίνεται ευνοϊκά με τα όσα συμβαίνουν στην
Ευρωπαϊκή Ένωση των 27.

Έχουμε την άποψη πως τώρα χρειάζεται να γίνει
ένας πειστικός και τεκμηριωμένος απολογισμός που
να δείχνει τι έγινε από το 2007 μέχρι σήμερα στο
κεφάλαιο παραγωγικότητα. Πόσο αυτή αυξήθηκε
σαν αποτέλεσμα της οποιασδήποτε υλοποίησης του
Εθνικού Προγράμματος, τι δαπάνες έγιναν προς αυτή
την κατεύθυνση και πώς προχωρούμε τα επόμενα
χρόνια;
Φρονούμε λοιπόν πως είναι η ώρα για μια συνολική
αποτίμηση του κεφαλαίου παραγωγικότητα, με την
αυστηρή παρατήρηση πως η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας δεν μπορεί να επέλθει
μόνο μέσα από τη μείωση των μισθών και την περιθωριοποίηση της ΑΤΑ.
Ενόσω η παραγωγικότητα - σε εθνικό επίπεδο - βρίσκεται διαρκώς καθηλωμένη σε χαμηλά επίπεδα, δεν
μπορούμε να έχουμε απαιτήσεις για ουσιαστικές
αλλαγές και βελτιώσεις.

ΣEK: Πρωτοπόρος στους εργατικούς, κοινωνικούς κι εθνικούς αγώνες
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Ξενή Ξενοφώντος
Αρχισυντάκτης
«Εργατικής Φωνής»

Του

ΚΑΥΤΑ

xenis.xenofontos@sek.org.cy

Οι Ευρωεκλογές
και το μεγάλο στοίχημα

Σ

Γέλασε και το παρδαλό κατσίκι με τις δημόσιες τοποθετήσεις κάποιων κομματικών ηγετών οι οποίοι στην
απέλπιδα προσπάθεια τους να χαϊδέψουν τα αυτιά
των απογοητευμένων οπαδών τους, αρνήθηκαν να
παραδεχθούν ευθέως ήττα. Χαρακτηριστική είναι η
τοποθέτηση του κόμματος που θέλει να είναι μονίμως
ρυθμιστής της πολιτικής ζωής ότι «εμείς καταγράψαμε συγκριτικά τη μικρότερη μείωση απ’ όλους»,
αγνοώντας εντέχνως τις τελευταίες εσωκομματικές
γελιότητες και τα αδίστακτα αλληλομαχαιρώματα.
Αλγεινή εντύπωση προκάλεσε η ΑΚΕΛική θέση ότι
«πέραν από τις εθνικές και μομματικές επιλογές σε
κάθε χώρα, ο κύριος λόγος της αποχής είναι το
σύστημα, η απαξίωση της φωνής των λαών που
εξωθεί μεγάλο μέρος του στην αποχή και τη μη συμμετοχή». Εντέχνως, το ΑΚΕΛ αποφεύγει να προσδιορίσει τις εθνικές και κομματικές πολιτικές που εφαρμόσθηκαν στην πενταετή διακυβέρνηση Δημήτρη Χριστόφια και πλημμήυρισαν το νησί με γκαστρωμένα
εμπορευματοκιβώτια τύπου Μαρί, σκορπώντας
πόνο, θλίψη, κακομοιριά, εξαθλίωση και δυσπραγία
στους πολίτες.
Ξεχνούν επιμελώς οι ΑΚΕΛικοί «ινστρούχτορες» ότι το
σύστημα σε κάθε χώρα συναποτελείται από το κομματικό, οικονομικό και τραπεζικό κατεστημένο το
οποίο η ηγεσία «του κόμματος του εργαζόμενου
λαού» υπηρετεί με ιδιαίτερο ζήλο εδώ και πολλές
δεκαετίες.
Αξιοσημείωτη ήταν η δήλωση εκπροσώπου του πρωτεύσαντος ΔΗΣΥ ότι η μεγάλη αποχή «επιβεβαίωσε
την απώλεια αξιοπιστίας της πολιτικής. Χαιρόμαστε
για την πιο πάνω παραδοχή του ΔΗΣΥ η οποία είναι
εύστοχη και στέλλει τα ορθά μηνύματα.

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

Ωστόσο, διερωτώμαστε γιατί ο ΔΗΣΥ στη συνέχεια
ενοχλήθηκε από δημοσιεύματα στον τύπο που επισημαίνουν ότι το ποσοστό του κόμματος στην πραγματικότητα είναι 16%. Ερωτούμεν ευθέως την ηγεσία του
ΔΗΣΥ: Μήπως είναι ψέμα ότι το κόμμα πήρε μόνον το
16% του συνόλου των ψηφοφόρων; Μήπως δεν είναι
αλήθεια ότι ένας στους δύο ψηφοφόρους του ΔΗΣΥ
έμεινε μακριά από τις κάλπες; Η αλήθεια είναι μια και
πικρή και υποδεικνύει στο κυβερνών κόμμα να δει τις
πραγματικότητες κατάμματα, υιοθετώντας ριζικά
μέτρα για να απαλλαγεί η Κύπρος από τη φαυλοκρατία, τη διαπλοκή και την πελατειακή σχέση που
συγκαταλέγονται στις κύριες πηγές της σύνολης χρεοκοπίας.

KENTPIKA ΓPAΦEIA ΣEK: Mέγαρον ΣEK
Λεωφ. Στροβόλου 11, 2018 Στρόβολος, Λευκωσία
1306 Λευκωσία, T.K. 25018 Tηλ. 22-849849
Tηλεομοιότυπο: 22-849850 (ΣEK) 22-849858 (Γραφείο Tύπου)

ΠΙΠΕΡΑΤΑ

Χαμηλοσυνταξιούχοι: ώρα να αντιδράσουν
ενωμένοι και αυτόνομοι

τις Ευρωεκλογές της 25ης Μαϊου η Δημοκρατία
στην Κύπρο βούλιαξε, αλλά τα κόμματα επέπλευσαν, συνεχίζοντας το «θεάρεστο» έργο τους. Αντί να
κάνουν αυστηρή αυτοκριτική για τη θλιβερή κατάντια
του δημοσίου βίου, προσπάθησαν με φθηνά επιχειρήματα και επικοινωνιακές ατάκες να χρυσώσουν το
χάπι της αποτυχίας τους. Η πρωτόγνωρη αποχή του
56% των ψηφοφόρων, έστειλε ισχυρό το μήνυμα ότι ο
λαός δεν ανέχεται άλλο το αισχρό πρόσωπο της κομματοκρατίας. Η συντριπτική πλειοψηφία των ψηφοφόρων που γύρισαν την πλάτη στα κόμματα, προειδοποίησαν με τη σιωπηρή στάση τους ότι δεν αντέχουν άλλο την κατάπτωση των θεσμών που οδήγησε
στην οικονομική χρεοκοπία και τη λαϊκή εξαθλίωση.

Eβδομαδιαίο Eκφραστικό Όργανο της ΣEK
Διευθυντής: Νίκος Μωϋσέως
Aρχισυντάκτης: Ξενής Ξενοφώντος
Γραφεία: Kεντρικά Γραφεία ΣEK
Tυπογραφεία «I. Γ. Kασουλίδης & Yιος Λτδ»

&

Η

oργάνωση των ΑΚΕΛικών συνταξιούχων, πραγματοποίησε πρόσφατα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το προεδρικό, αντιτασσόμενη στα «σκληρά μέτρα λιτότητας της κυβέρνησης Αναστασιάδη και της
Τρόϊκα» αξιώνοντας αύξηση των χαμηλών συντάξεων.
Πιστεύουμε βαθύτατα ότι τα αιτήματα των Συνταξιούχων είναι απόλυτα
δικαιολογημένα και κανείς δεν μπορεί
να τα αμφισβητήσει. Ωστόσο, διερωτούμαστε γιατί η ηγεσία της οργάνωσης των συνταξιούχων του ΑΚΕΛ δεν
έκανε παρόμοιες κινητοποιήσεις όταν
η τότε διακυβέρνηση Δημήτρη Χριστόφια με την αχαπαρωσύνη και τις
αγκυλωμένες πολιτικές πρακτικές της,
έσυρε την οικονομία στο γκρημνό,
θυματοποιώντας χιλίαδες χαμηλοσυνταξιούχους και χαμηλοεισοδηματίες.
Διερωτούμαστε γιατί η εν λόγω οργάνωση ως ο μόνος ενεργός φορέας πρεσβυτέρων με άρτιους, όπως φαίνεται,
οργανωτικούς μηχανισμούς, δεν αντέδρασε όταν ο Τύπος δημοσίευε τα
ονόματα των επωνύμων υπερπρονομιούχων της Κυπριακής «ελίτ» οι
οποίοι απολαμβάνουν εξωφρενικές συντάξεις που αγγίζουν τα €15.000
μηνιαίως (δέκα πέντε χιλιάδες). Μήπως, γιατί ψηλά στον κατάλογο
φιγουράρουν πρώην ή νυν στελέχη του ΑΚΕΛ;
Γιατί, οι ηγέτες κα τα στελέχη της εν λόγω οργάνωσης δεν λένε ούτε κουβέντα για την ανάγκη καθορισμού δια νόμου ανώτατου συντάξιμου ποσού
(πλαφόν) για όλους ανεξαιρέτως τους συνταξιούχους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας;
Θέτοντας αυτά τα καίρια ερωτήματα, θέλουμε να στείλουμε ισχυρό το μήνυμα ότι οι δυσπραγούντες πολίτες, αν πράγματι θέλουν να επιβιώσουν αξιοπρεπώς, θα πρέπει να αποκολληθούν από το άρμα της κομματοκρατίας το
οποίο φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη για την τραπεζική κατάρρευση και την
κρατική χρεοκοπία που έσυρε την συντριπτική πλειοψηφία των συνταξιούχων και τους χαμηλοεισοδηματίες στην εξαθλίωση.
Αυτό ας το συνειδητοποιήσουν όχι μόνον οι χαμηλοσυνταξιούχοι αλλά και
οι μη προνομιούχοι πολίτες οι οποίοι είναι υπαρκτά θύματα ενός ανύπαρκτου κράτους πρόνοιας, φέουδου των εκάστοτε κυβερνώντων. Αντί λοιπόν,
οι αδικημένοι πολίτες και οι χαμηλοσυνταξιούχοι, να μετατρέπονται σε θλιβερά πιόνια του πολιτικού κατεστημένου, καλύτερα ας απαγκιστρωθούν το
ταχύτερον από τα κομματικά στεγανά, διεκδικώντας αυτόνομα και δυναμικά τα αιτήματα τους πέραν και πάνω από σκοπιμότητες. Και νάναι βέβαιοι ότι ο αγώνας τους αργά ή γρήγορα θα ευοδωθεί.

Μ

έλος του διοικητικού συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου
βγήκε στους τηλεοπτικούς δέκτες
πληροφορώντας τους πολίτες ότι
αν 30 μεγαλοοφειλέτες επιστρέψουν τα δανεικά, τότε σώζεται η
Τράπεζα, διανοίγοντας ταυτόχρονα ευοίωνες προοπτικές για την
οικονομία και τον τόπο.
Το τραγικό της όλης υπόθεσης
είναι ότι οι εν λόγω 30 είναι γνωστοί επιχειρηματίες κάποιοι εκ
των οποίων κατείχαν ανώτερες
και ανώτατες θέσεις στην αμαρτωλή τράπεζα όταν πήραν τα
δανεικά και … αγύριστα.
Την ίδια ώρα, η Τράπεζα αλλά και
η ίδια κυβέρνηση, καταβάλλουν

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
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ΜΕΓΑΛΟΟΦΕΙΛΕΤΕΣΚΥΒΕΡΝΗΣΗ – ΛΑΪΚΗ ΟΡΓΗ
τιτάνειες προσπάθειες για εξεύρεση κεφαλαίων για επανεκκίνηση
της οικονομίας. Παράλληλα, ο
χρυσοπληρωμένος τσάρος της
Τράπεζας Κύπρου αλλά και ο
ομόλογος του, του άλλου συναμαρτωλού χρηματοπιστωτικού
συγκροτήματος εκφοβίζουν με …
αγέρωχο ύφος τους δυσπραγούντες πολίτες που δεν μπορούν να
αποπληρώνουν τις δόσεις του
δανείου τους ότι επέρχεται εκποίηση της κατοικίας τους.

Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ
ΑΠΟΤΥΧΙΑ
ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΑΡΧΩΝ

Κ

άποιοι κομματικοί ηγέτες στην απεγνωσμένη
προσπάθεια τους να δικαιολογήσουν τα χαμηλά
ποσοστά των κομμάτων
τους
στις
πρόσφατες
Ευρωεκλογές, μίλησαν για
επικοινωνιακές και οργανωτικές αδυναμίες. Αντί να
κάνουν αυστηρή αυτοκριτική συνειδητοποιώντας ότι ο
λαός τους εσιγχάθηκε για
τα αμαρτήματα και τα ατοπήματα τους, οι κομματοκράτορες συνεχίζουν να
υποτιμούν τη νοημοσύνη
των ψηφοφόρων. Παρά το
ηχηρό χαστούκι που δέχτηκαν από το 56 % των
ψηφοφόρων που τους γύρισε επιδεικτικά την πλάτη,
εξακολουθούν να μας κατακοροιδεύουν μέσω επικοινωνιακών τεχνασμάτων ως
το μόνο όπλο που απέμεινε
στην αναξιόπιστη κομματική φαρέτρα τους. Τα ανεκπλήρωτα τάματα προς
τους ψηφοφόρους και τα
ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα
φαίνεται ότι τα έχουν εξαντλήσει προεκλογικά. Το
μόνο που καταφέρνουν
μετεκλογικά με την όλη
στάση τους είναι να … υποχρεώνουν και το παρδαλό
κατσίκι να γελά .

πίσω, δια παντός μέσου, τα έξι
δίς που οφείλουν οι επιτήδειοι
μεγαλοεπιχειρηματίες
και να
αφήσουν το φτωχό λαό στη μιζέρια στην οποία τον εξαπέστειλε η
διαπλεκόμενη σχέση των οικονομικών κερδοσκόπων και των πολιτικών καιροσκόπων. Διαφορετικά,
η οργή του εξαθλιωμένου λαουτσίκου όταν εκραγεί θα τους εξαποστείλει στο … πυρ το εξώτερο.

Μέσα σαυτό το θέατρο του παράλογου, η κυβέρνηση αν θέλει να
είναι αξιόπιστη, οφείλει να φέρει

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,

Iστοσελίδα ΣEK
www.sek.org.cy

Hλεκτρονικό Tαχυδρομείο

ergatikifsek@cytanet.com.cy
(Γραφείο Τύπου)

sek@sek.org.cy

Τα δημοσιευόμενα άρθρα και σχόλια ΔΕΝ εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις θέσεις της ΣΕΚ
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Υποχρέωση της κυβέρνησης να διευκολύνει τις εργαζόμενες μητέρες
Ω

ς πολύ ουσιαστικές και ρεαλιστικές
χαρακτήρισε τις εισηγήσεις της ΣΕΚ
ο υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας
Τάξης Ιωνάς Νικολάου, σε σχέση με την
αναγκαιότητα στήριξης της οικογένειας. Ο κ. Νικολάου μετά τη συνάντηση
που είχε με το Τμήμα Εργαζομένων
Γυναικών ΣΕΚ την Τρίτη 27 Μαϊου
δεσμεύτηκε ότι θα συζητήσει τα εν λόγω

ζητήματα με τους αρμόδιους υπουργούς στοχεύοντας στην προώθηση
τους. Σε σχέση με το καίριο ζήτημα που
κατέθεσε η ΣΕΚ για τον καθορισμό νέου
ωραρίου στα κρατικά νηπιαγωγεία, ο
υπουργός Δικαιοσύνης επεσήμανε ότι
θα πρέπει να εξηπηρετούνται και οι
εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα.

Ιωνάς Νικολάου, Υπουργός Δικαιοσύνης

Οφείλουμε να συμβάλουμε στην άρση των διακρίσεων

Έ

χουμε συζητήσει συγκεκριμένες
εισηγήσεις, οι οποίες χωρίς ουσιαστικό κόστος ή δαπάνες, μπορούν να
βελτιώσουν περισσότερο τη δυνατότητα των εργαζομένων γυναικών για να
μπορέσουν να ανταποκριθούν καλύτερα
τόσο στις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις όσο και στις οικογενειακές τους”,
είπε και σημείωσε ότι είναι υποχρέωση
της Κυβέρνησης μέσα από την οικονομική κρίση που περνά ο τόπος, να διευκολύνει, όσο το δυνατόν περισσότερο,
πολίτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω της οικονομικής κρίσης.
Το Υπουργείο αντιμετωπίζει θετικά τα

θέματα που έχουν εγερθεί από τη ΣΕΚ,
και αναλαμβάνει τη δέσμευση να συζητήσει τα ζητήματα με τους αρμόδιους
Υπουργούς. “Ως Υπουργείο αρμόδιο για
τα θέματα προώθησης ζητημάτων που
αφορούν την ισότητα των δύο φύλων,
έχουμε την υποχρέωση να κάνουμε τις
αναγκαίες παρεμβάσεις στα αρμόδια
Υπουργεία, ούτως ώστε να συμβάλουμε
καθ’ αυτό τον τρόπο στην άρση οποιωνδήποτε διακρίσεων που μπορεί να
υπάρχουν μεταξύ των δύο φύλων, όχι
μόνο σε σχέση με τα δικαιώματα αλλά
και των ευκαιριών και δυνατοτήτων
που προσφέρονται

Το 69% των Γερμανών δεν θέλει
την Τουρκία στην Ε.Ε.

Μ

ια αυξανόμενη πλειοψηφία των
Γερμανών αντιτίθεται στην ένταξη
της Τουρκίας στην ΕΕ, σύμφωνα με
δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε μερικές ημέρες αφότου ο πρωθυπουργός
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εκφώνησε
αμφιλεγόμενη ομιλία στην Κολωνία.

√ Αυξάνεται συνεχώς το
αντιτουρκικό ρεύμα
στη μεγαλύτερη οικονομία
της Ευρώπης
Η δημοσκόπηση του ινστιτούτου Forsa
για το περιοδικό Stern έδειξε πως 69%
των Γερμανών δεν θέλει ένταξη της
Τουρκίας στην ΕΕ. Πρόκειται για αύξηση
σε σχέση με έρευνα του 2005, όταν το
52% τάσσονταν εναντίον της ένταξης.
Το ποσοστό αυτών που υποστηρίζουν
την ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ μειώθηκε σε 26% από 43% το 2005, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που δόθηκε

σήμερα στη δημοσιότητα.
Το κυβερνών συντηρητικό κόμμα της
Γερμανίδας καγκελαρίου Άγγελας Μέρκελ αντιτίθεται στην τουρκική ένταξη
στην ΕΕ. Η Γερμανία αντιμετώπιζε ανέκαθεν με επιφύλαξη το να επιτρέψει σε
μια σε μεγάλο βαθμό μουσουλμανική
χώρα 76 εκατ. ανθρώπων να ενταχθεί
στην ΕΕ, φοβούμενη πως οι πολιτισμικές διαφορές και το μέγεθός της θα
καθιστούσαν υπερβολικά δύσκολη την
ολοκλήρωσή της.
Πρόσφατα ο Ερντογάν εκφώνησε στη
Κολωνία μια ομιλία ενώπιον 16.000
υποστηρικτών του, καλώντας τους να
ενσωματωθούν, αλλά να μην αφομοιωθούν. Περίπου 45.000 διαδηλωτές
πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας για την εμφάνιση του Τούρκου
πρωθυπουργού.
Περίπου 3 εκατ. άνθρωποι τουρκικής
καταγωγής ζουν στη Γερμανία. Περίπου
οι μισοί (1,4 εκατ.) είναι Τούρκοι πολίτες και έχουν δικαίωμα ψήφου.

Συνδιάσκεψη Σωματείου Κυβερνητικών Αμμοχώστου

Η

Επαρχιακή Συνδιάσκεψη του Ελεύθερου Εργατικού Σωματείου Εργατοϋπαλλήλων Κυβερνητικών και Δημοσίων Υπηρεσιών, ΣΕΚ Αμμοχώστου, θα
πραγματοποιηθεί τη Πέμπτη 19 Ιουνίου 2014 και ώρα 6.00 μ.μ.στο οίκημα
της ΣΕΚ Αμμοχώστου στο Παραλίμνι.

Η Συνδιάσκεψη θα ασχοληθεί με την
Έκθεση Δράσης του Σωματείου. Την
έναρξη των εργασιών της Συνδιάσκεψης θα κηρύξει ο Οργανωτικός γραμματέας του σωματείου Κωνσταντίνος
Κυριάκου.

Το πρόγραμμα
• Χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο επαρχιακός γραμματέας του Εργατικού
Κέντρου Δημήτρης Μαούρης και ο γ.γ.
της ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ Μιχάλης Μιαήλ.
• Έκθεση πεπραγμένων του Σωματείου.
• Συζήτηση - έγκριση έκθεσης δράσης.
• Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου του
Σωματείου.
• Εκλογή αντιπροσώπων για το συνέδριο της ΣΕΚ, του Εργατικού Κέντρου και
της Ομοσπονδίας.

Νίκος Μωυσέως γγ ΣΕΚ

Η ΣΕΚ κατέθεσε ρεαλιστικές εισηγήσεις

Η

ΣΕΚ κατέθεσε συγκεκριμένες ρεαλιστικές εισηγήσεις που δεν προνο-

ούν υψηλό κόστος και αφορούν προώθηση θεμάτων για την ισότητα και τη
συμφιλίωση των εργασιακών υποχρεώσεων με την εργασία.
Εκείνο το οποίο μας ικανοποιεί είναι το

γεγονός ότι έχουμε αντιληφθεί ότι ο
Υπουργός και οι συνεργάτες του έχουν
ακούσει με πολλή προσοχή τις θέσεις
μας και θεωρούμε ότι θα τις προωθήσουν. Έχουμε συμφωνήσει ότι θα είμαστε σε επαφή και θα ακολουθήσουν και
άλλες συναντήσεις για να επιλύσουμε
αυτά τα θέματα.

Πολύ κάτω από το όριο της φτώχειας
εκατομμύρια εργαζόμενοι παγκοσμίως

Σ

ε όλο τον κόσμο διογκώνεται η
μεσαία τάξη, ακόμη και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ωστόσο περισσότεροι από τους μισούς εργαζόμενους
στις αναπτυσσόμενες χώρες ζουν κάτω
από άθλιες συνθήκες. Σύμφωνα με την
ετήσια έκθεση της Διεθνούς Οργάνωσης
Εργασίας, 1,5 δις άνθρωποι εργάζονται
χωρίς κατάλληλα συμβόλαια και κοινωνική ασφάλιση. Στην πλειονότητά
τους παραμένουν στη φτώχεια παρά το
γεγονός ότι έχουν εργασία.
Εντούτοις, σύμφωνα με τον Γκαϊ Ράιντερ
πρόεδρο της Διεθνούς Οργάνωσης
Εργασίας οι αναπτυσσόμενες χώρες σε
σύγκριση με τις βιομηχανικά αναπτυγμένες βρίσκονται σε τροχιά ανάπτυξης.
Ανάμεσα στο 1980 και στο 2011 αυξήθηκε το κατά κεφαλή εισόδημα κατά
3,3%. Σύμφωνα με την έκθεση 839 εκατομμύρια εργαζόμενοι στις αναπτυσσόμενες χώρες κερδίζουν πάντως λιγότερα από δυο δολάρια την ημέρα, δηλαδή περίπου 1,5 ευρώ. Ο αριθμός των
συγκεκριμένων εργαζομένων αντιστοιχεί στο ένα τρίτο του συνόλου των

εργαζομένων.

Αύξηση των ανέργων μέσα
στα επόμενα πέντε χρόνια
Μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια θα
προστεθούν 213 εκατομμύρια άνεργοι.
Από αυτούς τα 200 εκατομμύρια βρίσκονται στις αναπτυσσόμενες χώρες.
Με αυτό τον τρόπο θα γίνει ακόμα πιο
εκρηκτική η κατάσταση με την ανεργία
των νέων, η οποία αυτή τη στιγμή

√ 1,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι
παραμένουν χωρίς κοινωνική
ασφάλιση
ξεπερνά το 12%. Η υψηλότερη ανεργία
των νέων παρατηρείται στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, όπου εκεί
ένας στους τρεις νέους είναι άνεργος.
Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας ζήτησε
να υπάρξουν άμεσα καλύτερες συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους
στις αναπτυσσόμενες χώρες.
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Υποχρέωση της πολιτείας
να διαφυλάξει τη μητρότητα

Τ

ο άρθρο που ακολουθεί δημοσιεύθηκε στην Εργατική Φωνή το 2010 και αναφέρεται στο απαράδεκτο φαινόμενο των απολύσεων εγκύων γυναικών. Το
Τμήμα Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ επανάφερε το
συγκεκριμένο θέμα στην πρόσφατη συνάντηση του με
τον Υπουργό Δικαιοσύνης Ιωνά Νικολάου. Οφείλει η
πολιτεία να εγκύψει στο σοβαρό αυτό
ζήτημα και να μην αφήνει το χρόνο να
διαρρέει σε βάρος της δημογραφίας.
To 2003 η ΣΕΚ επιχείρησε μέσα από
εμπεριστατωμένη έρευνα, να εγκύψει
Της Δέσποινας
στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει καθηΗσαΐα μερινά η εργαζόμενη μητέρα η οποία
Κοσμά
πολλές φορές προσκρούει σε εμπόδια
λόγω της σοβαρής ανεπάρκειας δομών και πολιτικών
που να συμφιλιώνουν την εργασία με την οικογένεια.
Ένα από τα ουσιαστικά συμπεράσματα της έρευνας, το
οποίο είχε προκαλέσει τότε ποικίλες αντιδράσεις από
εργοδότες ήταν η απόλυση εγκύων γυναικών, ως επί τω
πλείστο σε ανοργάνωτους χώρους εργασίας , χωρίς οι
θεσμοί να μπορούν να αντιδράσουν ουσιαστικά και
• Θα κλαίμε επί
ερειπίων….. γιατί έτσι αποτελεσματικά.
Η ΣΕΚ έχει τότε επισημάνει χαρακτηριστικά ότι η
πολιτεία θα έπρεπε να ενισχύσει
αποτελεσματικά
τους μηχανισμούς ελέγχου
εφαρμογής της νομοθεσίας, αφού είχε διαφανεί, ότι
μερίδα εργοδοτών δεν διστάζουν να προχωρούν σε
απολύσεις εγκύων χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τη νομοθεσία καθώς και τις επιπτώσεις που θα έχει στη μέλλουσα μητέρα η απώλεια της θέσης εργασίας της.

θα καταντήσουμε
αν σταματήσει
η αναπαραγωγή

Το Κίνημα καλούσε τους φορείς των οργανωμένων
εργοδοτών να αναλογιστούν το μέγεθος του προβλήματος έτσι ώστε οι κοινωνικοί εταίροι να εργαστούν συλλογικά για να πατάξουν φαινόμενα που δεν τιμούν μια
ευρωπαϊκή κοινωνία.
Επτά χρόνια αργότερα - (2010) - φαίνεται ότι το φαινόμενο αυτό δεν έχει ακόμη αντιμετωπιστεί με βάση τις
διαπιστώσεις που λέχθηκαν πρόσφατα σε συνεδρία της
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ίσων Ευκαιριών ότι
δηλαδή εξακολουθεί να υπάρχει πλειάδα καταγγελιών
από εγκυμονούσες εργαζόμενες. Θα πρέπει παράλληλα
εδώ να προσθέσουμε ότι υπάρχει και ένα όχι ευκαταφρόνητο ποσοστό γυναικών που προτιμούν να ακολουθήσουν την οδό της σιωπής.
Αυτό όμως που πραγματικά έχει σημασία είναι ότι η
μητρότητα αντί να επιβραβεύεται, αφού επιλύει το οξύ
δημογραφικό πρόβλημα, τιμωρείται βάναυσα.
Φαίνεται ακόμη ότι η κοινωνία δεν είναι ευαισθητοποιημένη με το θέμα της μητρότητας το οποίο θεωρείται ως
προσωπική υπόθεση της εργαζόμενης που κυοφορεί. Η
μητρότητα όμως είναι ζήτημα που αφορά όλους ανεξαίρετα, άνδρες, γυναίκες την κοινωνία και την πολιτεία
ευρύτερα. Θα πρέπει όλοι μας να συνειδητοποιήσουμε
ότι πρέπει να προστατεύσουμε ως κόρη οφθαλμού το
δικαίωμα της γυναίκας να γίνει μάνα, το δικαίωμα του
άνδρα να γίνει πατέρας και το δικαίωμα της κοινωνίας
να μεγαλώνει πολίτες εργαζόμενους ή εργοδότες που θα
πρέπει να σέβονται δικαιώματα και υποχρεώσεις και όχι
να εξευτελίζουν άτομα ή θεσμούς.
Όταν αναφερόμαστε κάθε χρόνο για αξιοπρέπεια στην
εργασία σίγουρα αναφερόμαστε και στον απόλυτο
σεβασμό στο δικαίωμα της γυναίκας να γεννάει απρόσκοπτα με όλα τα θετικά συνεπακόλουθα.
Όλοι ας θέσουμε το δικό μας λιθαράκι ώστε η μητρότητα να εξακολουθήσει να αποτελεί για όλους ευλογία. Σε
αντίθετη περίπτωση θα κλαίμε επί ερειπίων γιατί έτσι θα
καταντήσουμε όλοι αν σταματήσει η αναπαραγωγή.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
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Τα κόμματα αυτοπυροβολούνται

«Μ

ας απογοητεύει η αποχή και
θα τη μελετήσουμε για να
πάρουμε τα μηνύματα του εκλογικού
σώματος» ήταν η πρώτη αντίδραση
όλων των εκπροσώπων που «ερμήνευαν» τα αποτελέσματα και τα ποσοστά.
Και μετά τη δήλωση περίσκεψης άρχισαν το καθένα το παραμύθι του, το

Της Μαίρης
Κουτσελίνη
Καθηγήτρια
Πανεπιστημίου
Κύπρου

Όταν τα πολιτικά κόμματα
αυτοπυροβολούνται και οι
εκπρόσωποί τους δεν ακούνε
τους πυροβολισμούς
μνημονιακό, το αντι-μνημονιακό, το
λαϊκό, το τιμωρητικό και το αμόλυντο!
Ένδειξη και πάλι ο λόγος τους, νέων
και παλαιότερων, της παλαιολιθικής
τους κουλτούρας και του ξύλινου
λόγου μιας ανύπαρκτης ιδεολογίας
που κρύβεται στο σύνθημα και στην
ατάκα. Στόχος και πάλι η κομπορρημοσύνη για το ποιος είναι ο υπερασπιστής του λαού, ο μεσσίας και «ο καλύτερος από τον άλλο». Μια λογική πολιτικής ζωής που στοχοθετεί το «άλλο»
κόμμα και έχει νομιμοποιήσει τις
κοκορομαχίες και τις επιθέσεις μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες, τα χτυ-

πήματα κάτω από τη μέση για το ποιος
είναι χειρότερος, χωρίς καμιά ελπίδα
παραγωγής πολιτικής για επίλυση
προβλημάτων.
Σκεφτείτε για λίγο, έστω, και μετά
συνεχίζετε την ερμηνεία των αποτελεσμάτων: Μήπως φταίει το ότι έχετε
μετατρέψει τον ψηφοφόρο σε πελάτη,
που περιμένει να εξυπηρετηθεί από το
μέσο και το ρουσφέτι και γι' αυτό δεν
ενδιαφέρεται για το ποιος θα είναι
στις Βρυξέλλες, αλλά θα συσπειρώσετε τα ποσοστά σας στις βουλευτικές,
μια και ο καθένας «θέλει τον βουλευτή του»; Αν ισχύει αυτό, μήπως πρέπει
να στηρίξετε στο ρουσφέτι, ρητά και
ευθαρσώς, την επόμενη προεκλογική
σας καμπάνια, για μεγαλύτερα ποσοστά;
Μια και οι παράμετροι ερμηνείας της
πολιτικής συμπεριφοράς δεν είναι
μονοσήμαντοι αλλά δυναμικά αλληλοεπιδρώντες, σκεφτείτε, ακόμη, μήπως
βαρέθηκε ο πολίτης και ιδιαίτερα οι
νέοι τη σκέψη κλισέ και τον χιλιοειπωμένο και επαναλαμβανόμενο λόγο
σας; Μήπως βαρέθηκε πια να ξέρει τι
θα πείτε μόνο με την εμφάνισή σας
στις οθόνες;
Μήπως ακόμη ο πολίτης σάς θεωρεί
όλους το ίδιο ένοχους είτε φάγατε είτε
αφήσατε άλλους να φάνε είτε βολεύατε δικούς σας είτε αφήνατε να βολευτούν; Ή ακόμη μήπως σας θεωρεί ένοχους γιατί δεν πήρατε είδηση για την
τεράστια καταστροφή, ενώ ήσαστε

στα πράγματα, ως θέσεις εξουσίας
αλλά απόντες στην πραγματικότητα;
Σκεφτείτε, ακόμη, μήπως δεν ανέχεται
πια ο πολίτης να παριστάνετε τους
επαΐοντες για όλα τα θέματα, τα οποία
αναλύετε με προκρούστεια λογική,
χωρίς πραγματική μελέτη, χωρίς
άποψη από εμπειρογνώμονες, βλέποντας μόνο την επιφάνεια που θα χαϊδέψει τα αφτιά των ψηφοφόρων, με
επιχειρήματα ρηχά και συνθηματολογικά, όπως τα πρόσφατα για την επίσκεψη Μπάιντεν ή τα παλαιότερα για
τον δημόσιο τομέα και υπηρεσία, που
ευθύνονταν δήθεν για την οικονομική
καταστροφή;
Τέλος λάβετε υπόψη, στην προσπάθεια ερμηνείας των αποτελεσμάτων,
μήπως η κοινωνία των πολιτών έχει
αποστραφεί την αδιέξοδη κριτική,
αυτή που ασκείτε συστηματικά
ΧΩΡΙΣ να είστε σε θέση (ως αναμένεται από τα πολιτικά κόμματα, τους
κατ' εξοχήν και κατά κοινή ομολογία
υπεύθυνους για την παραγωγή πολιτικής και αποτελεσματικών πρακτικών),
χωρίς λοιπόν να είστε σε θέση να προτείνετε εναλλακτικές λύσεις στα αδιέξοδα, με αποτέλεσμα να αφήσετε τη
διακυβέρνηση στον αυτόματο πιλότο
της Τρόικας;
Και από τον πιο πάνω προβληματισμό,
όταν «ερμηνεύετε τα αποτελέσματα»,
μην αυτοεξαιρεθείτε κανένα κόμμα,
είτε πήρατε τα ποσοστά σας είτε τα
απωλέσατε.

Αλλού αναλαμβάνουν ευθύνες και παραιτούνται

Δ

ΕΝ εκπλαγήκαμε ούτε από τα
εκλογικά αποτελέσματα ούτε από
την ικανοποίηση των κομματικών επιτελείων, γιατί απλώς έγινε ανάγνωση
για μια ακόμη φορά από την ανάποδη.
Κράτησαν ό,τι συμφέρει στον κάθε
σχηματισμό και απέρριψαν όλα τα
άλλα. Άρχισαν να μοιράζουν υποσχέσεις και διαβεβαιώσεις ότι πήραν τα
μηνύματα. Κάτι που έγινε και παλαιότερα χωρίς να γίνουν ωστόσο βήματα
προς την ορθή κατεύθυνση, για να

Της Αντρούλας
Ταραμουντά
«ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ»

Χωρίς κινήσεις διορθωτικές
η Δημοκρατία θα συνεχίσει
να δέχεται συνεχώς πλήγματα
και θα παραχωρείται χώρος
σε ακραίες καταστάσεις
φτάσουμε την Κυριακή στο απαξιωτικό για το πολιτικό σύστημα φτύσιμο
από τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών να μην πάει στην κάλπη.
Και δεν πήγε όχι απλώς λόγω οργής
για την κρίση. Η μεγάλη μάζα δεν
πήγε γιατί δεν εμπιστεύεται κανέναν.
Γιατί κανένας από τους παραδοσιακούς ή τους νέους σχηματισμούς δεν
ενέπνευσε εμπιστοσύνη. Δεν έπεισε ότι
θα λειτουργήσει διαφορετικά, ανατρε-

πτικά σε ένα σύστημα σαθρό στο
οποίο επιβραβεύονται οι επιτήδειοι, οι
καταφερτζήδες. Σε ένα σύστημα που
οι νομιμόφρονες, όσοι δεν γλείφουν
και όσοι δεν υπηρετούν κομματικές
και οικονομικές αυλές, νιώθουν ηλίθιοι και πολίτες δεύτερης κατηγορίας…
Η συμμετοχή μόνο 266.891 πολιτών
από τους 606.916 που δικαιούνταν να
ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα,
θα 'πρεπε να είχε προκαλέσει πολιτικό
σεισμό. Κυριολεκτικά, όχι από την
άνεση της κομματικής πολυθρόνας να
ακούμε τετριμμένες και διόλου ελπιδοφόρες αναλύσεις και απόψεις που
αφορούν και αγγίζουν το κομματικό
προσωπικό και τους αυλικούς τους.
Δεν αφορούν την πλατιά μάζα του
εκλογικού σώματος. Και σίγουρα δεν
αφορούν τους νέους ψηφοφόρους και
τους ψηφοφόρους από
τις πλέον παραγωγικές
τάξεις που αντιδρούν
απαξιωτικά στο σύστημα
που τους απογοήτευσε
όπως και όσοι το υπηρετούν -δυστυχώς η πλειονότητα- με ανεπάρκεια.
Στην Ιρλανδία, ο αντιπρόεδρος της ιρλανδικής
Κυβέρνησης Έιμον Γκίλμορ παραιτείται από τη
θέση του αρχηγού του
Εργατικού Κόμματος του κυβερνητικού συνασπισμού- μετά τα απο-

γοητευτικά αποτελέσματα των Εργατικών στις τοπικές εκλογές και στις
ευρωεκλογές. Ο 59χρονος Γκίλμορ
ανακοινώνοντας την απόφασή του
τόνισε: «πρέπει να ακούσουμε, να
λάβουμε υπόψη μας και να ενεργήσουμε σύμφωνα με το μήνυμα που
λάβαμε την Παρασκευή». Παραίτηση
είχαμε και στην Ισπανία στο αντιπολιτευόμενο σοσιαλιστικό κόμμα μετά
την εκλογική πανωλεθρία. Ασφαλώς
οι παραιτήσεις από μόνες τους δεν
προσφέρουν λύσεις. Αν μη τι άλλο
όμως, στέλνουν ένα μήνυμα στην κοινωνία ότι λαμβάνεται υπόψη και ότι
κάτι γίνεται προκειμένου να γίνουν
διορθωτικές κινήσεις, γιατί χωρίς
αυτές η δημοκρατία θα συνεχίσει να
δέχεται συνεχώς πλήγματα και θα
παραχωρείται χώρος σε ακραίες καταστάσεις.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Τ

Οκτώβριος 2013

ον Οκτώβριο του 2013
εργοδοτούντο
στην
Κυπριακή αγορά εργασίας
συνολικά 401077 άτομα, εκ
των οποίων οι 298779 ήταν
Ελληνοκύπριοι, οι 62030 Κοινοτικοί, 39356 αλλοδαποί και
912 Τουρκοκύπριοι.
Από στατιστικά στοιχεία των

• Αυξάνονται οι μακροχρόνιοι άνεργοι

Του Χρίστου
Καρύδη
Διευθυντή
Τμήματος
Οικονομικών
Μελετών ΣΕΚ

• Από το σύνολο των 39356
αλλοδαπών οι 21642 εργοδοτούνται ως οικιακοί βοηθοί,
2935 στο χοντρικό και λιανικό

Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων προκύπτουν τα εξής
συμπεράσματα:
• Οι περισσότεροι Ελληνοκύπριοι, (72002 άτομα), εργοδοτούνται στη Δημόσια διοίκηση
και άμυνα, ενώ άλλες 50277
άτομα εργοδοτούνται στο
χοντρικό και λιανικό εμπόριο
και στην επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών. Άλλοι 21680 Ελληνοκύπριοι εργοδοτούνται στη μεταποίηση και 19502 άτομα εργοδοτούνται στις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές
δραστηριότητες.
• Από το σύνολο των 62030
Κοινοτικών που εργοδοτούνται
στην Κύπρο, οι 10706 απασχολούνται στο χοντρικό και λιανικό εμπόριο, 9941 στα εστια-

101386 Κοινοτικοί και αλλοδαποί, που αποτελεί το 25.27%
των εργαζομένων.

Αριθμητική ακτινογραφία
της αγοράς εργασίας
τόρια, 7829 στα ξενοδοχεία,
6263 στις κατασκευές και 6085
στη μεταποίηση.

Κυπριακή αγορά εργασίας
ήταν 392428 άτομα, ενώ τον
Οκτώβριο του 2013 ανήλθαν

401.077

Ελληνοκύπριοι

298.779

Κοινοτικοί

62.030

Αλλοδαποί

39.356

Τουρκοκύπριοι

Ανεργία
Όσον αφορά τα στοιχεία της ανεργίας τον Οκτώβριο του 2013,
(επιλέγηκε ο συγκεκριμένος μήνας για λόγους στατιστικής
σύγκρισης με τα προαναφερθέντα στοιχεία που αφορούν την
αγορά εργασίας), η κατάσταση ήταν ως εξής:
• Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων έφθασε στα
45092 άτομα. Οι περισσότεροι προέρχονται από το
χοντρικό και λιανικό εμπόριο.
• Από τους 45092 ανέργους οι 36020 (ποσοστό
79.88%) ήταν Ελληνοκύπριοι, 6995 Κοινοτικοί (ποσοστό 15.51%), 1688 αλλοδαποί (3.74%) και 389 Τουρκοκύπριοι (0.86%).

Κοινοτικοί - αλλοδαποί αποτελούν
25.27% του εργατικού δυναμικού

• Συνολικά 17925 άτομα (ποσοστό 39.75%) ήταν άνεργοι για διάστημα πέραν των έξι μηνών.

εμπόριο και 2919 στη γεωργία
και στην αλιεία.

• Τον Ιανουάριο του 2013 το
σύνολο των εργαζομένων στην

• Συνολικά εργοδοτούντο στην
Κύπρο τον Οκτώβρη του 2013

η αδήλωτη εργασία

912

• Από τους 912 Τουρκοκύπριους που εργοδοτούντο τον
Οκτώβριο του 2013 στις ελεύθερες περιοχές οι 253 εργάζονταν στις κατασκευές, οι 121
στο εμπόριο, 96 στα εστιατόρια, 93 στη Δημόσια Διοίκηση.

παρατηρήθηκε στην εργοδότηση Τουρκοκυπρίων.

Όλα τα πιο πάνω άτομα είναι
ασφαλισμένα στις Κοινωνικές
Ασφαλίσεις. Πέραν τούτων
στην κυπριακή αγορά εργασίας
υπάρχει σοβαρή αδήλωτη
εργασία – κυρίως στα κέντρα
αναψυχής και στις κατασκευές
– που ανέρχεται κοντά στο
25%.

√ Πέραν του 25%

Χάρτης εργατικού δυναμικού (2013)
Αριθμός εργαζομένων
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στα 401077 άτομα (αύξηση
8649 άτομα).
Η αύξηση οφείλεται σε αύξηση
της εργοδότησης τόσο Ελληνοκυπρίων, όσο και Κοινοτικών
και αλλοδαπών εργαζομένων.
Μείωση κατά 182 άτομα

Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί πως τα άτομα
που βρίσκονται στην ανεργία πέραν των έξη μηνών
συνεχώς αυξάνονται. Από 12724 άτομα (27.70%) του
Γεννάρη του 2013 ανήλθαν τον Οκτώβριο του ιδίου έτους στα
17925 (39.75%).
Αυτό το στοιχείο από μόνο του δείχνει την ορθότητα της θέσης
που προβάλλει η ΣΕΚ για επέκταση της χρονικής περιόδου
παροχής του ανεργιακού επιδόματος από τους 6 στους 9 μήνες
σταδιακά και υπό προϋποθέσεις.

Μόνο το 15% θεωρεί ότι τα κόμματα προσφέρουν κάτι ωφέλιμο στην κοινωνία, με βάση έρευνα του Οργανισμού Κέντρων Νεότητας
Άσχημη είναι η εικόνα των
πολιτικών στα μάτια των
πολιτών και δη της νεολαίας,
σύμφωνα με έρευνα που διενήργησε
ο
Οργανισμός
Κέντρων Νεότητας λίγο πριν
τις τελευταίες προεδρικές
εκλογές και αφορούσε την
άποψη που διαμόρφωσαν
οι
πολίτες για τους
πολιτικοιύς και τα
κόμματα. Η Κοινωνία των πολιτών με
αιχμή τη νέα γενιά
διαμόρφωσαν τη
χειρότερη άποψη
για τα κόμματα και
τους πολιτικούς,
στους
οποίους
καταλογίζουν αναξιοπιστία, ρουσφετοκρατία,
αναξικοκρατία,
επανάληψη του εαυτού τους
και μια μόνιμη εξυπηρέτηση
του κατεστημένου. Μόνο το
15% των νέων θεωρούν ότι οι
πολιτικοί προσφέρουν κάτι
ωφέλιμο στην κοινωνία, ενώ
το μόνο θετικό είναι πως η
πλειοψηφία δεν τους θεωρεί
τόσο διεφθαρμένους.

Άσχημη η εικόνα των πολιτικών
στα μάτια των νέων μας
Τ

α ηνύμτα που εξήχθησαν από την έρευνα είναι ξεκάθαρα και έχουν ως εξής:

• Το 90.1% των συμμετεχόντων συμφώνησε ή συμφώνησε απόλυτα ότι το πολιτικό

συγκεκριμένη άποψη, ενώ μόνο το 15%
συμφώνησε ότι οι πολιτικοί προσφέρουν
κάι ωφέλιμο στην κοινωνία.
• Το 78,2% διαφώνησε ότι οι νέοι χρειάζεται να είναιε νταγμε΄νοι σε κόμματα για να
θεωρούνται ενεργοί πολίτες.

√ Το 90% της Κυπριακής νεολαίας
θεωρεί το πολιτικό σύστημα
ρουσφετολογικό και αναξιοκρατικό

• Το 69,1% συμφώνησε ότι οι πολίτες πρέπει να δικαιούνται με δημοψήφισμα να
άρουν τη βουλευτική ή προεδρική ασυλία.
Μόνο το 12,9% διαφώνσηε ή διαφώνησε
απόλυτα με τη συγκεκριμένη άποψη.
σύστημα χαραχτηρίζεται από συγγένειες
και ρουσφέτια και κατά συνέπεια στερεί
ευκαιρίες από τους νέους.
• Το 84,4% συνμφώνησε ή συμφώνησε
απόλυτα ότι οι πολιτιοί κατάντησαν να
λένε τα ίδια και να εκφράζουν το κατεστημένο. Οι άνεργοι νέοι ήταν στατιστικά πιο
σύμφωνοι με αυτή την άποψη παρά οι
εργαζόμενοι.
• Το 72,4% συφώνησε ότι οι πολιτικοί είναι
αναξιόπιστοι. μόνο το 5% διαφώνησε με τη

• το 61,5% συμφώνησε ότι δεν υπάρχουν
πολιτικοί που να εμπνέουν τους νέους.
• Το 67,6% συμφώνησε ότι θα εκτιμηθεί
πολύ περισσότερο η προσφορά ενός νέου
σε μια μη κυβερνητική οργνάνωση παρά σε
μια κομματική νεολαία. Οι άντρες ήταν
στατιστικά πιο σύμφωνοι με την άποψη
ότι οι νέοι που ασχολούνται με τις κομματικές νεολαίες το κάνουν για να έχουν
ανταλλάγματα, σε σύγκριση με τις γυναίκες.
• Το 68% συμφώνησε ότι η οικονομική

κρίση είναι αποτέλεσμα των λανθασμένων
ενεργειών όλων των πολιτικών ανεξαρτήτως κόμματος. Οι άνεργοι νέοι ήταν στατιστικά πιο σύμφωνοι με αυτή τη άποψη
παρά οι εργαζόμενοι. Περαιτέρω οι νέες
γυναίκες που πήραν μέρος στην έρευνα
ήταν στατιστικά πιο σύμφωνες με αυτή
την άποψη παρά οι άντρες συμμετέχοντες.
• Το 83,6% συμφώνησε ότι τα οικονομικά
των κομμάτων πρέπει να γνωστοποιούνται στους πολίτες.
• Το 77,6% συμφώνησε ότι οι πολιτικοί της
κυβέρνησης και του κοινοβουλίου δεν
πράττουν αρκετά για τους νέους.
• Το 64,7% συμφώνησε ότι για τη σημερινή
οικονομική κατάσταση στην Κύπρο φταίνε
όλα τα πολιτικά κόμματα.
• Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων
(69.4%) συμφώνησε ή συμφώνησε απόλυτα
ότι υπάρχουν και πολιτικοί που δεν είναι
διεφθαρμένοι.

• Φταίνε όλα
τα κόμματα για
την οικονοική
χρεωκοπία
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ΕΥΡΩΠΗ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Η θεαματική άνοδος των Ευρωσκεπτικιστών και των Ευρωφοβικών αλλά
και η αναζωπύρωση των αντιευρωπαϊκών φαινομένων όπως αποτύπωθηκε στις πρόσφατες Ευρωεκλογές,
αποτελούν σοβαρό πονοκέφαλο για
τους Ευρωπαίους ηγέτες.
Η τεράστια αποχή των πολιτών που
έφθασε το 57% και ο κλονισμός της
εμπιστοσύνης τους προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, σήμανε συναγερμό ο
οποίος θα φουντώσει μετά την εκλογή
του νέου προέδρου της «Κομισιόν».
Μαζί με την Ευρωφοβία και τον αντι-

ευρωπαϊσμό, ένας άλλος εφιάλτης
στοιχειώνει την Ε.Ε.: τα αποσχιστικά
κινήματα. Η μεγάλη νίκη του κόμματος της Ανεξαρτησίας του Νίγκελ
Φάρατζ στο Ηνωμένο Βασίλειο, ανάλογη της νίκης της Μαρί Λε Πεν στη
Γαλλία, έχει σημάνει συναγερμό στις
Βρυξέλλες. Και αυτό διότι η άνοδος
των αντιευρωπαϊστών στη Βρετανία
επηρεάζει άμεσα τη ψυχολογία και τη
συμπεριοφροά των Σκωτζέζων ενόψει
του δημοψηφίσματος για το αν η
Σκωτία θα αποσχιστεί ή όχι από το
Ηνωμένο Βασίλειο. Με το κόμμα του
Νάιγκελ Φάρατζ να αναδεικνύεται

πρώτο, αναλυτές στις Βρυξέλλες,
εκτιμούν ότι «η πιθανότητα η Σκωτία
να αποσχιστεί αυξάνεται πολύ». Η
απόσχιση της Σκωτίας θα αποτελέσει
τεράστιο θεσμικό, νομικό και πολιτικό
πρόβλημα για την ΕΕ και τις χώρες
μέλη, ενώ θα επηρεάσει άμεσα με τη
σειρά της τις σχέσεις του ΗΒ με την ΕΕ,
ενισχύοντας τις δυνάμεις που θέλουν
την έξοδο της Βρετανίας από την
Ένωση. Στο Βέλγιο, οι εθνικιστές Φλαμανδοί του λαϊκιστή ηγέτη Μπαρντ
ντε Ουέβερ κέρδισαν την Κυριακή μια
μεγάληνίκη στις βουλευτικές εκλογές
στο Βέλγιο, που συνέπεσαν με τις
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ευρωεκλογές. Αρχίζει πλέον μια νέα
περίοδος ατελείωτων διαπραγματρεύσεων ανάμεσα σε Φλαμανδούς
και Βαλλόνους με σκοπό τον σχηματισμό μιας ομοσπονδιακής κυβέρνησης
αλλά η νίκη των Φλαμανδών εθνικιστών θεωρείται κακός οιωνός για τη
συνοχή του Βελγίου. Το Νοέμβριο, δυο
σχεδόν μήνες μετά το δημοψήφισμα
στη Σκωτία, η Καταλωνία προγραμματίζει το δικό της δημοψήφισμα για
το κατά πόσο θα μείνει ή θα αποσχιστεί από την Ισπανία και στις Βρυξέλλες εκφράζονται ανησυχίες για
«αποσχιστικό ντόμινο».

Ανησυχεί η άνοδος των ευρωσκεπτικιστών στην Ευρώπη
Τ

α περισσότερα διεθνή Μέσα
ενημέρωσης έκαναν αναφορά στα υψηλά ποσοστά του
Εθνικού Μετώπου της Μαρίν
Λεπέν στη Γαλλία (με 24,7%),
στην επικράτηση της ακροδεξιάς στη Δανία (26,7%), αλλά
και στην πρώτη θέση που
κατέλαβε το ευρωσκεπτικιστικό Ukip του Νάιτζελ Φάρατζ
στη Βρετανία.
«Η κ. Λε Πεν ηγείται της προέλασης της άκρας δεξιάς στην
Ευρώπη», είναι ο τίτλος της
βρετανικής Daily Mail, ενώ οι
Financial Times αναφέρονται
στο Εθνικό Μέτωπο «επικεφαλής ενός λαϊκιστικού σεισμού».
Στη Γαλλία έχει σημάνει ήδη
συναγερμός στην κυβέρνηση
Ολάντ, που σημείωσε εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά, ενώ κλήθηκε έκτακτη σύσκεψη στο
προεδρικό μέγαρο των Ηλυσίων.

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
Αναφορές γίνονται σε πολλά
διεθνή Μέσα και για την άνοδο
και τα υψηλά ποσοστά της
«Χρυσής Αυγής» στην Ελλάδα.
Το Bloomberg αναφέρεται
στην «Χρυσή Αυγή», τονίζοντας ότι «η εθνικιστική Χρυσή
Αυγή, ο επικεφαλής και πέντε
βουλευτές της οποίας βρίσκονται στη φυλακή κατηγορούμενη για σύσταση εγκληματικής
οργάνωσης, πλαισιώθηκε στην
τρίτη θέση, εκλέγοντας τρεις
ευρωβουλευτές».
«Η νίκη του Εθνικού Μετώπου
στη Γαλλία: Η αποτυχία μιας
ολόκληρης χώρας» γράφει
χαρακτηριστικά η γαλλική
Liberation. «Οι πολίτες ψήφισαν για πρώτη φορά στην
ιστορία της Γαλλίας, επικεφαλής ένα κόμμα της ακροδεξιάς,
ξενοφοβικό, ρατσιστικό και
λαϊκιστικό» γράφει ο Φρανσουά Σερζάν.
Το γερμανικό Spiegel μιλά για
«ιστορικές εκλογές», καθώς όπως τονίζει- «η δύναμη μετατοπίστηκε στην κατεύθυνση
των ψηφοφόρων». Τονίζει ότι
επρόκειτο για «ένα πείραμα, με
περισσότερα από 400 εκατομμύρια εθελοντές», το οποίο
«δεν λειτούργησε όπως θα
ήθελε» η Ευρωπαϊκή Ένωση.
«Αυτός ο σεισμός στην Ευρώπη; Είναι τα κέρδη της ακροδε-

ξιάς στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» είναι ο
τίτλος άρθρου του CNN, αναφερόμενο στα αποτελέσματα
στη Γαλλία και τη Δανία. «Οι
ψηφοφόροι στην Ευρώπη έδωσαν ένα τσίμπιμα-έκπληξη στο
πολιτικό κατεστημένο, ενισχύοντας κόμματα που μέχρι
πρότινος βρίσκονταν στο
περιθώριο του πολιτικού
συστήματος, δίνοντάς τους
νίκες-κλειδιά δυναμώνοντας
τη φωνή για το μέλλον της

√ Προβληματίζει τους
Ευρωπαίους η άνοδος
των ευρωσκεπτικιστών
Ευρώπης σε κάποιους από
τους πιο ένθερμους επικριτές
της Ευρωπαϊκής Ένωσης»
σημειώνει η Washington Post.
Οι βρετανικοί Times αναφέρονται στον θρίαμβο του βρετανικού ευρωφοβικού και λαϊκιστικού Ukip, του Κόμματος για
την Ανεξαρτησία του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο έχει
ωστόσο διατηρήσει αποστάσεις από το γαλλικό Εθνικό
Μέτωπο. «Το Ukip πανηγυρίζει, ενώ η Ευρώπη στρέφεται
προς τα δεξιά», είναι ο τίτλος
της εφημερίδας που κάνει λόγο
για «ταπείνωση» του πρωθυπουργού Ντέιβιντ Κάμερον.
Ευρεία κάλυψη των ευρωεκλογών από τον Guardian που και
αυτός μιλά για «πολιτικό σεισμό» στη Βρετανία. «Το Ukip
και το γαλλικό Εθνικό Μέτωπο
απέσπασαν νίκες στις ευρωπαϊκές εκλογές, σερφάροντας
σε ένα κύμα λαϊκής οργής απέναντι στην ΕΕ και την καθεστηκυία τάξη» γράφουν οι βρετανικοί Times, κάνοντας λόγο για
κλίση της Ευρώπης προς τα
δεξιά. «Ιστορικές νίκες για την
ακροδεξιά στις ευρωεκλογές»
γράφει το France 24, λέγοντας
ότι αν και το κεντροδεξιό
Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα βγήκε
πρώτο στις ευρωεκλογές, «η
νύχτα ανήκε στα ευρωσκεπτικιστικά κόμματα» που κατήγαγαν σημαντικές νίκες σε όλη
την ήπειρο.
«Στο τέλος το εθνικό υπερίσχυσε του ευρωπαϊκού» τονίζει το
περιοδικό, κάνοντας λόγο για
«εκλογές-μάθημα». Στο αποτέλεσμα των ευρωεκλογών στη

Γερμανία αναφέρεται η Die
Welt, που υποστηρίζει ότι το
αποτέλεσμα επιβεβαιώνει την
ευρωπαϊκή πορεία των κυβερνώντων κομμάτων. «Για ακόμη
μία φορά οι Γερμανοί καταδεικνύεται ότι δεν συμπαθούν τις
θεαματικές αλλαγές και αποδεικνύονται –ακόμη και εάν δεν
θέλουν να το ακούν- καλόβολοι
υποδειγματικοί Ευρωπαίοι»
τονίζει η εφημερίδα.
Η
ιταλική
La
Repubblica αναφέρεται στη μεγάλη
νίκη (με πάνω από
40%) του Ματέο
Ρέντσι, ενώ τονίζει
ότι «οι ευρωσκεπτικιστές τριπλασίασαν τις θέσεις
τους». Οι New York
Times τονίζουν ότι
ομάδες που βρίσκονται στο περιθώριο του πολιτικού
συστήματος
σημείωσαν σημαντικές νίκες στις
ευρωεκλογές και
σημειώνουν ότι τα
«εχθρικά προς την
ΕΕ πολιτικά κόμματα [...] απέφεραν πλήγμα στα
πληγωμένα, αλλά κυρίαρχα,
παραδοσιακά κόμματα».

Ευρωκοινοβούλιο:
Πρώτο το Ευρωπαϊκό
Λαϊκό Κόμμα - Ενίσχυση
των ευρωσκεπτικιστών
Διατηρεί την πρωτοκαθεδρία
στο ευρωκοινοβούλιο το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (EPP) με 212
έδρες (σε σύνολο 751 εδρών)
καταγράφοντας ωστόσο απώλειες σε σχέση με το 2009
οπότε είχε κερδίσει 274 έδρες.
Ακολουθούν οι Σοσιαλδημοκράτες (S&D) με 186 έδρες (από
196 που κατείχαν) σύμφωνα με
τις εκτιμήσεις. Ενισχυμένη
αναμένεται η παρουσία των
ευρωσκεπτικτιστών, μετά τα
σημαντικά ποσοστά που κατέγραψαν σε αρκετές χώρες της
ΕΕ.
Έπονται οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες (ALDE) με 70 έδρες (από
83) και οι Πράσινοι (GreensEFA) με 55 έδρες (από 57). Η
Ευρωπαϊκή Αριστερά (GUENGL) έχει 43 έδρες, οι Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές (ECR) 44 έδρες, η

Ευρώπη της Ελευθερίας και της
Δημοκρατίας (EFD) 36 έδρες, οι
Αδέσμευτοι-Ανένταχτοι
38
έδρες και οι Λοιποί 67 έδρες.
Παρά την άνοδο των ευρωσκεπτικιστών και των ακροδεξιών
ομάδων, το ΕΛΚ, οι Σοσιαλιστές, οι «Φιλελεύθεροι» και οι
«Πράσινοι»
συγκεντρώνουν
πάνω από 520 έδρες.
Ο νυν πρόεδρος της «Κομι-

σιόν», Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο,
κάλεσε τις φιλοευρωπαϊκές
δυνάμεις να ενωθούν.
Το ποσοστό συμμετοχής στις
ευρωεκλογές και στα 28 κράτη
- μέλη της ΕΕ, υπολογίζεται
στο 43,09%, όπως ανακοίνωσε
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Στο νέο κοινοβούλιο οι ευρωσκεπτικιστές-ριζοσπάστες θα
έχουν ισχυρή παρουσία, καθώς
κατέγραψαν σημαντικά ποσοστά σε πολλές χώρες, με
πρώτη και σημαντικότερη την
Γαλλία.

Η ΓΑΛΛΙΑ
Στη Γαλλία προκλήθηκε πολιτικός σεισμός από την πρωτιά
του ακροδεξιού Εθνικού Μετώπου (FN) της Μαρίν Λε Πεν που
με 25,4% αφήνει δεύτερο το
κεντροδεξιό UMP του Νικολά

Σαρκοζί και τρίτους τους
Σοσιαλιστές (PS) του Προέδρου
Φρανσουά Ολάντ, ο οποίος
συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη
στα Ηλύσια, για την Δευτέρα
το πρωί.

ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ
Στη Βρετανία, σάρωσε το
ευρωσκεπτικιστικό κόμμα του
Νάιτζελ Φάρατζ UKIP με ποσοστό που κινείται κοντά στο

30%, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Στη Γερμανία, κυριάρχησαν οι
Χριστιανοδημοκράτες της Μέρκελ, αλλά οι Ευρωσκεπτικιστές
της Εναλλακτική για την Γερμανία, κατάφεραν να αποσπάσουν 6,5%.

ΙΤΑΛΙΑ
Στην Ιταλία, οι ευρωσκεπτικιστές του Κινήματος Πέντε
Αστέρων του Μπέπε Γκρίλο
ήρθαν δεύτεροι μετά το Δημοκρατικό Κόμμα του πρωθυπουργού Ματέο Ρέντσι, αφήνοντας πίσω την Forza Italia του
Σίλβιο Μπερλουσκόνι, ενώ στη
Δανία, το αντιευρωπαϊκό
Λαϊκό Κόμμα, προηγούταν με
26,7%.

Επεξήγηση:
ΕΡΡ: Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (Κεντροδεξιά), από την Κύπρο ο
ΔΗΣΥ
S & D: Σοσιαλιστές (κεντροαριστερά), από την Κύπρο η ΕΔΕΚ
ALDE: Αριστερά, από την Κύπρο το ΑΚΕΛ
EFA: Πράσινοι
GUE / NGL, ECR, EFD, NI: Κόμματα με αντιευρωπαϊκό χαρακτήρα.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Η αποχή από τις κάλπες δεν εκπέμπει
χειροπιαστά πολιτικά μηνύματα

Ι

σχυρό πλήγμα δέχθηκε η Δημοκρατία στην Κύπρο και γενικότερα σ’
ολόκληρη την Ευρώπη από το πελώριο ποσοστό αποχής στις πρόσφατες
Ευρωεκλογές. Η αποχή έφθασε στην
Κύπρο το πρωτόγνωρο 56 % και στην
Ευρωπαική Ένωση κατά μέσο όρο το
57 %.
Τα κόμματα στην Κύπρο κάνοντας
την αυτικριτική τους για την αποχή
των ψηφοφόρων από την κορυφαία
γιορτή της Δημοκρατίας, αντί να
αναλάβουν τις τεράστιες ευθύνες
τους, επιχείρησαν εντέχνως να επιρρίψουν την ευθύνη στο … σύστημα.
Ξεχνούν φαίνεται ότι το σύστημα το
ελέγχουν και το καθοδηγούν τα κόμματα ως οι κατεξοχήν φορείς του
δημοκρατικού πολιτεύματος.
Όποιες και εάν είναι οι ερμηνείες που
μπορούν να δοθούν στο φαινόμενο
της αποχής από τις κάλπες, ένα
είναι το βέβαιον: Αποχή σημαίνει
απραξία και κατεπέκταση μηδενισμός. Το πολίτευμά μας καλείται
"Δημοκρατία". Ετυμολογικά η Δημοκρατία όπως καθορίσθηκε από την
γέννα της στην αρχαία Ελλάδα είναι
το πολίτευμα στο οποίο κρατεί ο
"δήμος", ήτοι ο λαός άρχει και αποφασίζει. Ο λαός λοιπόν έχει στα
χέρια του την τύχη του πολιτικού του
μέλλοντος, αυτός ορίζει και καθορίζει με την ψήφο του την άρχουσα
τάξη, αυτός αναδεικνύει κυβερνήσεις
και αυτός τις παύει.
Υπό αυτήν την έννοια ο κάθε ένας
από εμάς την ώρα που ρίχνει την
ψήφο του δεν ασκεί απλώς ένα δικαίωμά του που προστατεύεται συνταγματικώς μέσω του δικαιώματος του
"εκλέγειν", αλλά ταυτόχρονα εκτελεί
το ύψιστο πολιτειακό του χρέος. Ως
κοινωνός ενός δημοκρατικού πολιτεύματος, ασκεί μία μοναδική εξουσία που η πολιτεία του έχει απονείμει
παγιώνοντας ή τιμωρώντας κυβερνήσεις, ή καταλύοντας εξουσίες, ή
εκριζώοντας στάσιμες πολιτικές.

Στη σημερινή εποχή της πολιτικής
παρακμής, η σημασία της ψήφου
είναι ύψιστη. Είναι αδήριτη ανάγκη ο
καθένας από εμάς να κατανοήσει ότι
τη στιγμή που ψηφίζει, εκπροσωπεί
όχι μόνον τον εαυτό του ως μονάδα
αλλά και το σύνολο των πολιτών της
δημοκρατικής κοινωνίας. Καθορίζει
όχι μόνον τη δική του τύχη αλλά και
την τύχη ολόκληρης της κοινωνίας
στην οποία ζει και αναπτύσσεται.
Και αυτήν την εξουσία δεν δικαιούται
να την παραχωρήσει στην σιωπή,
στην απραξία, στο απόλυτο τίποτε,
αλλά οφείλει να απελευθερώσει απο-

√ Η Δημοκρατία «επιβάλλει»

να ασκούμε τη ψήφο μας
για τιμωρία ή επιβράβευση,
με σκοπό την προαγωγή
του κοινού καλού

φασιστικά τη δημιουργική της δυναμική και να ορίσει με την πράξη του
το πολιτικό του μέλλον.

ΔΥΣΑΡΕΣΚΕΙΑ
Από την άλλη πλευρά κάποιοι επιδιώκοντας μία αποκωδικοποίηση της
"αποχής" θα μιλούσαν για δυσαρέσκεια του λαού προς την πολιτική και
τους πολιτικούς και συλλήβδην το
πολιτικό κατεστημένο. Ναι, όμως να
μην λησμονούμε ότι η δημοκρατία μας
δίνει το δικαίωμα έκφρασης αυτής
της δυσαρέσκειας έστω και με τη
μορφή της "λευκής" ψήφου. Συνεπώς
το πολίτευμά μας, μας έχει οπλίσει με
πολλά μέσα για να δηλώσουμε την
πολιτική μας βούληση όπως και αν
αυτή ήθελε εκφραστεί, είτε ως επιβράβευση ενός κόμματος , είτε ως
καταψήφιση κάποιου άλλου, είτε ως
λευκή – ουδέτερη ψήφος, ακόμη είτε
ως άκυρη ψήφος. Αρκεί να ασκήσουμε αυτήν την εξουσία στο όνομα όχι
μόνον του εαυτού μας αλλά και σύσσωμου του λαού. Εδώ γεννιεται ένα

Ο

«Ρωμανός»

Η αποχή δεν έχει χειροπιαστό ή
ουσιαστικό "πολιτικό" μήνυμα με
περιεχόμενο. Αναντίλεγκτα το πολιτικό σύστημα νοσεί και μαζί με αυτό
και πολλά από τα πρόσωπα που το
εκπροσωπούν. Ωστόσο, ανάμεσα σε
αυτούς θα υπάρχουν
αξιόλογα άτομα που
μπορούν να αποτελέσουν τη μαγιά για
να μας βγάλουν από
το τέλμα. Με το να
απέχουμε δεν κάνουμε τίποτε άλλο παρά
να ανακυκλώνουμε
την
ίδια
σαθρή
πολιτική, να παγιοποιούμε ήδη δοκιμασμένες
πρακτικές
που απέτυχαν και να ενδυναμώνουμε
τα ίδια πρόσωπα που μας οδήγησαν
στο αδιέξοδο. Και είναι λάθος μέγα,
όσο απηβδισμένοι και να είμαστε από
το σάπιο και διαπλεκόμενο σύστημα,
να προτρέπουμε τον κόσμο σε αποχή,
απαξιώνοντας τα πάντα, αμαυρώνοντας άκριτα και άνισα πρόσωπα και
πολιτικές. Μπορεί να αφθονούν οι
σάπιοι, αλλά υπάρχουν και ηθικοί και
σωστοί και οφείλουμε να τους αναδείξουμε!
Εν κατακλείδι, καλούμαστε όλοι μας
να αφουγκραστούμε το μήνυμα των
καιρών: η δημοκρατία για να ανθίσει
θέλει πράξεις και όχι αποχή. Θέλει
επιλογές, ευθύνη, αποφασιστικότητα
για το ρηξικέλευθο και το καινούργιο.
Και πρέπει όλοι μας να εννοήσουμε
ότι η δύναμή μας είναι τεράστια και
είναι στο χέρι μας το εάν θα την απεγκλωβίσουμε ή αν θα την αφήσουμε
ναρκοθετημένη να πνίγει τη δημοκρατία και μαζί τα όνειρα μας για ένα
καλύτερο αύριο.

της

ΕΟΚΑ

κίδης αποτυπώνει τις εμπειτου

στις

Σ

τη Δημοκρατία η έννοια της αποχής δεν
έχει θέση ενώ θεωρείται πράξη εχθρική
προς το πολίτευμα στο οποίο πολιτική
δύναμη έχει ο λαός. Για τον Αρχαίο Αθηναίο,
η ιδέα ότι θα απείχε από το καθήκον του να
μιλήσει εμπράκτως μέσω της ιερής του ψήφο
για την πολιτική ήταν αδιανόητη, γιατί
σήμαινε ότι ο πολίτης δεχόταν να αφήσει την
τύχη της πατρίδας του στα χέρια ολίγων σε
μια εκούσια αν και καλυμμένη «ολιγαρχία».
Καθήκον του κάθε πολίτη είναι να υπηρετεί
μόνο τη Δημοκρατία, και όχι κάθε σύστημα
που αυτοαποκαλείται Δημοκρατικό.
Βέβαια η απογοήτευση
μας από την θλιβερή
κατάντια της πολιτικής
ζωής στρέφει το λογισμό
μας στα λόγια του Σεφέρη.
«Πάει καιρὸς ποὺ πῆρα
τὴν ἀπόφαση νὰ κρατηθῶ
ἔξω ἀπὸ τὰ πολιτικὰ τοῦ
τόπου… Αὐτὸ δὲ σημαίνει
διόλου πὼς μοῦ εἶναι
ἀδιάφορη ἡ πολιτικὴ ζωή
μας. .. μᾶς ἔχει ἐπιβληθεῖ ἕνα καθεστὼς
ὁλωσδιόλου ἀντίθετο μὲ τὰ ἰδεώδη γιὰ τὰ
ὁποῖα πολέμησε ὁ κόσμος μας... Εἶναι μία
κατάσταση ὑποχρεωτικῆς νάρκης, ὅπου
ὅσες πνευματικὲς ἀξίες κατορθώσαμε νὰ
κρατήσουμε ζωντανές, μὲ πόνους καὶ μὲ
κόπους, πᾶνε κι αὐτὲς νὰ καταποντιστοῦν
μέσα στὰ ἑλώδη στεκούμενα νερά…Εἶμαι
ἕνας ἄνθρωπος χωρὶς κανένα ἀπολύτως
πολιτικὸ δεσμὸ καί, μπορῶ νὰ τὸ πῶ, μιλῶ
χωρὶς φόβο καὶ χωρὶς πάθος…Αὐτὴ ἡ ἀνωμαλία πρέπει νὰ σταματήσει. Εἶναι ἐθνικὴ
ἐπιταγή. Τώρα ξαναγυρίζω στὴ σιωπή
μου…»
Ασκώ λοιπόν το εκλογικό μου δικαίωμα που
τόσο απλόχερα μου προσφέρει η Δημοκρατία, για να ταρακουνήσω τα λιμνάζοντα
νερά που εκπέμπουν δυσοσμία με την οποία
ο λαός πνίγετε στο λήθαργο. Τιμωρώ παραδειγματικά τους φαυλοκράτες, επιβραβεύοντας τους τίμιους και τους άριστους προκειμένου η δημοκρατία να αναζωογονείται
συνεχώς και να μπορεί να επιτελεί το έργο
της που δεν είναι άλλο από το να υπηρετεί
τον άνθρωπο.

ΑΓΑΠΩ ΤΗ ΖΩΗ – ΟΔΗΓΩ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

τομεάρχης Ρένος Κυρια-

ρίες

Η ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΧΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΝΟΙΑ
ΕΧΘΡΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

καίριο ερώτημα: Ποιος ποτέ μπόρεσε
να ερμηνεύσει αυθεντικά και πειστικά μία αποχή, μία σιωπή, μία αδράνεια; Η απάντηση είναι σαφής:
Κανείς.

Μόλις κυκλοφόρησε

7

Βρετανικές

φυλακές.
Εκεί μετεφέρθη τον Αύγουστο
του 1956 μετά τη καταδίκη του

Μ

ε σύνθημα ΑΓΑΠΩ ΤΗ ΖΩΗ – ΟΔΗΓΩ
ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ, το Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού διοργανώνει εκδήλωση
με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 40
ημερών από το θάνατο του 16χρονου
μαθητή Γιώργου Γκουγκούρη σε αυτοκινητιστικό ατύχημα. Το τμήμα Τροχαίας της Αστυνομίας θα παρουσιάσει
οπτικό υλικό με στόχο να ευαισθητοποιηθεί η νεολαία σε θέματα οδήγησης

αποσκοπώντας στη μείωση των τροχαίων, ειδικότερα μεταξύ των νέων.
Η εκδήλωση τελεί υπο την αιγίδα του
υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας
Τάξης Ιωνά Νικολάου. Χαιρετισμούς
θα απευθύνουν, ο Υπουργός, το Ινστιτούτο, το Σωματείο ΑΠΟΕΛ, ο Όμιλος
Αντισφαίρισης Ελαιών, το Λύκειο Κύκκου και το Γυμνάσιο Έγκωμης. Διάρκεια
εκδήλωσης, μία ώρα.

σε 12ετή φυλάκιση για τη
δράση του στην ΕΟΚΑ.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Το βιβλίο είναι αφιερωμένο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

στον «πρώτο συγκάτοικο μου

Σας προσκαλούμε στην εκδήλωση μνήμης του αδικοχαμένου

στις φυλακές της Λευκωσίας

σε τροχαίο δυστύχημα 16χρονου μαθητή - αθλητή

ηρωϊκό αγωνιστή και πρωτο-

Γιώργου Γκουγκούρη

μάρτυρα της Αγχόνης ΑΝΔΡΕΑ

με την ευκαιρία συμπλήρωσης 40 ημερών από το θάνατο του.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από το χωριό

Η εκδήλωση, με κεντρικό μήνυμα ΑΓΑΠΩ ΤΗ ΖΩΗ – ΟΔΗΓΩ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ,
θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11/6/2014 και ώρα 7.15 μ.μ.

Άγιος Μάμας Λεμεσού» όπως
επισημαίνει στον πρόλογο του
ο συγγραφέας.
ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ: €20
Τηλ. 99555117

στην αίθουσα «Μάρκος Δράκος» στο μέγαρο της ΣΕΚ,
Λεωφόρος Στροβόλου 11, Στρόβολος, Λευκωσία
Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του υπουργού Δικαιοσύνης
και Δημόσιας Τάξης Ιωνά Νικολάου
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• Η ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΣΕΚ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Οι καιροί επιτάσσουν ουσιαστική στήριξη της οικογένειας
Η

υιοθέτηση και η ενίσχυση πολιτικών για τη συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας είναι επιβεβλημένη όσο ποτέ άλλοτε, αν ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις
της οικονομικής ύφεσης που βαραίνουν καθημερινά
τους πολίτες.

Τη θέση αυτή διατύπωσε η γραμματέας του Τμήματος
Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ Δέσποινα Ησαϊα στη
συνάντηση που είχε το Τμήμα Γυναικών ΣΕΚ με τον
υπουργό Δικαιοσύνης Ιωνά Νικολάου, την περασμένη
Τρίτη 27 Μαϊου 2014 στην παρουσία του γ.γ. της ΣΕΚ

Νίκου Μωϋσέως και του γενικού οργανωτικού Πανίκου Αργυρίδη.
Η ΣΕΚ κατέθεσε στον υπουργό τις εισηγήσεις της
καλώντας τον να συμβάλει στην προώθηση τους ενισχύοντας τις πολιτικές που προάγουν τη συμφιλίωση
εργασίας και οικογένειας.
Οι εισηγήσεις περιστρέφονται γύρω από τους ακόλουθους άξονες:
1) Μερική επιδότηση της γονικής άδειας.
2) Καθορισμού νέου ωραρίου των κρατικών δομών

φροντίδας των παιδιών.
3) Φορολογική ελάφρυνση οικογενειών που έχουν παιδιά στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία.
Ο υπουργός Δικαιοσύνης, χαρακτήρισε ως πολύ θετικές τις εισηγήσεις της ΣΕΚ και δεσμεύτηκε, σε συνεργασία με άλλους υπουργούς που εμπλέκονται με τα εν
λόγω ζητήματα με στόχο την προώθηση τους.
Στη συνάντηση παρευρέθηκαν η Επίτροπος Ισότητας
Ιωσηφίνα Αντωνίου και η επικεφαλής της μονάδας
Ισότητας του υπουργείου Μάρω Βαρναβίδου.

ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Σ

τους δύσκολους καιρούς που διανύουμε, όπου η
χώρα μας βάλλεται από τις συνέπειες της
οικονομικής ύφεσης , η ενίσχυση των πολιτικών για
την οικογένεια είναι επιβεβλημένη όσο ποτέ άλλοτε.
Το Τμήμα Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ πιστεύει
πως μόνο με συντονισμένες και μακράς διάρκειας
πολιτικές μπορεί να προαχθεί η Ισότητα και
παράλληλα να αναχαιτιστεί ο επικίνδυνος δημογραφικός εφιάλτης, ο οποίος θα επιφέρει δραματική συρρίκνωση του εργατικού δυναμικού δημιουργώντας παράπλευρες εθνικές και κοινωνικό-οικονομικές επιπτώσεις.
Η Κυβέρνηση πρέπει να εστιάσει την προσοχή της
στην υιοθέτηση πολιτικών συμφιλίωσης εργασίας
και οικογένειας, που αποτελούν κατά την άποψη
μας, σημαντική προϋπόθεση στη διευκόλυνση του
ντόπιου γυναικείου εργατικού δυναμικού να εισέλθει και να δραστηριοποιηθεί δυναμικά στο χώρο
εργασίας, αίροντας στερεότυπες αντιλήψεις και
παραπέμπουν στη λογική της γυάλινης οροφής.
Μέτρα τα οποία εισηγούμαστε να προωθηθούν
είναι τα ακόλουθα, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη
και τις οικονομικές παραμέτρους.

1 Μερική επιδότηση της γονικής άδειας ενισχύοντας κατά αυτόν τον τρόπο την χρήση του συγκεκριμένου δικαιώματος από περισσότερους γονείς.
Το γεγονός ότι η γονική άδεια είναι άνευ απολαβών
,αποδυναμώνει σημαντικά το συγκεκριμένο δικαίωμα ενώ παράλληλα δημιουργεί συνθήκες εκμετάλλευσης της άδειας ασθενείας.
Να εξεταστεί και η δυνατότητα λήψης μερικής
άδειας σε ώρες ή μέρες. Με αυτή τη διευθέτηση
πολλοί εργαζόμενοι γονείς θα καλύπτουν τις ανάγκες φροντίδας των παιδιών τους σε συγκεκριμένες ώρες χωρίς να χρειάζεται να απουσιάζουν από
την εργασία τους μερικές βδομάδες. Αφενός αυτή η
διευθέτηση θα εξυπηρετεί τους ιδίους τους εργαζόμενους και αφετέρου θα εξυπηρετεί καλύτερα και
τους εργοδότες οι οποίοι ευκολότερα θα χορηγούν
τη συγκεκριμένη άδεια.

2

Επανεξέταση και καθορισμός νέου ωραρίου
των κρατικών δομών φροντίδας των παιδιών
ώστε να εξυπηρετεί καλύτερα τους εργαζόμενους
του ιδιωτικού τομέα. Το υφιστάμενο ωράριο
ουσιαστικά αποτρέπει εργαζόμενους του ιδιωτικού
τομέα να παίρνουν τα παιδιά τους σε κρατικούς
σταθμούς επωμιζόμενοι ένα υψηλό κόστος φροντίδας.

3 Φορολογική ελάφρυνση των οικογενειών που
έχουν παιδιά στους ιδιωτικούς σταθμούς ηλικίας
κάτω των 4 χρόνων και 8 μηνών, που αιτούνται
θέσης στους κρατικούς σταθμούς και απορρίπτονται, λαμβανομένου υπόψη της αδυναμίας επαρκούς κάλυψης παιδιών. Δυστυχώς το φορολογικό
σύστημα δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη τις ανάγκες
της οικογένειας.
Επιβεβλημένη η ανάγκη για ανάληψη συντονισμένης και στοχευμένης εκστρατείας ενημέρωσης για
τις νομοθεσίες που προάγουν την Ισότητα. Η ανεπαρκής ενημέρωση δημιουργεί σοβαρά κενά στη
διεκδίκηση στους χώρους εργασίας ειδικότερα σε
αυτούς που δεν υπάρχει συνδικαλιστική οργάνωση.
Οι επιπτώσεις της κρίσης δημιουργεί εργασιακή
ανασφάλεια ανάμεσα στους εργαζόμενους υποβαθμίζοντας την ανάγκη διεκδίκησης των δικαιωμάτων τους που πηγάζουν από τις ίδιες τις νομοθεσίες.

ΑΠΟΡΡΥΘΜΙΣΗ
Η γενικότερη απορρύθμιση της αγοράς εργασίας
και η σταθερή τάση που αφορά την αύξηση της
ανεργίας λειτουργούν ως τροχοπέδη στην προώθηση και ενίσχυση πολιτικών ισότητας.
Η ΣΕΚ θεωρεί ως συνδικαλιστικά ανεπίτρεπτο να
παραγράφονται όσα συλλογικά κερδίσαμε με
κόπους και αγώνες και εκφράζουμε την ανησυχία
μας ότι η έξοδος μας από την κρίση θα μας βρει
με αυξημένη ανισότητα στο τομέα της εργασίας.

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΟΙ
ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΕΓΚΥΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Η

Γραμματέας του Τμήματος Εργαζομένων Γυναικών της ΣΕΚ
Δέσποινα Ησαΐα μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης με τον
Υπουργό κατήγγειλε ότι στους
δύσκολους καιρούς που βιώνει
η χώρα μας δυστυχώς μερίδα
εργοδοτών αντικρίζουν τη
μητρότητα ως ασθένεια και
κόστος και απολύουν έγκυες
εργαζόμενες. Όπως τόνισε,
όλοι αναγνωρίζουν τις οικονομικές δυσκολίες που βιώνει
η χώρα μας, ωστόσο οφείλουμε όλοι να λάβουμε
σοβαρά υπόψη τον δημογραφικό
εφιάλτη
που
χτυπά την πόρτα μας και να
θωρακίσουμε την εργαζόμενη
γυναίκα και ολόκληρη την κοινωνία. Και κατέληξε Αυτό
το ζήτημα είναι πάρα πολύ
σοβαρό. Λαμβάνουμε καθημερινά καταγγελίες ειδικότερα από γυναίκες του Ιδιωτικού
τομέα που δεν είναι οργανωμένες σε συντεχνίες. Θα πρέπει
όλοι να εγκύψουμε σε αυτό το απαράδεκτο φαινόμενο.
Θεσμοί ,Κυβέρνηση Βουλή ,συνδικαλιστικό κίνημα οφείλουν
να επαγρυπνούν για προστασία της μητρότητας.
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• 3000 συνταξιούχοι συμμετείχαν στις εκδρομές της ΠΕΣΥΣ - ΣΕΚ

Η ΣΕΚ φροντίζει αυτούς που μας φρόντισαν
και 24 Μαϊου και 1η Ιουνίου
στην Παναγία Σφαλαγγιώτισσα και Παναγία του Γλωσσά.
ΛΕΜΕΣΟΣ: Οι συνταξιούχοι της
ΣΕΚ Λεμεσού στις 27, 29 Μαϊου
και 3 Ιουνίου επισκέφθηκαν για
προσκύνημα την Ιερά Μονή
Αμασγού στο Μονάγρι, τη μονή
Τιμίου Προδρόμου στο Μέσα
Ποταμό, την Ιερά Μονή Αγίου

Π

έραν των 3000 συνταξιούχων συμμετείχαν στις
ολοήμερες εκδρομές που διοργάνωσαν παγκύπρια τα επαρχιακά τμήματα συνταξιούχων
ΣΕΚ.
Όλες ανεξαίρετα οι εκδρομές
στη Λευκωσία, Λάρνακα και
Λεμεσό συμείωσαν τεράστια

επιτυχία και όλοι οι εκδρομείς
εξέφρασαν την ευχαρίστηση
τους για την ευκαιρία που τους
προσφέρει ολόχρονα το Κίνημα
της ΣΕΚ.
Πάρα πολλοί συνταξιούχοι,
ανέδειξαν το ταλέντο τους στο
τραγούδι, στα τσιατιστά και
στο χορό δημιουργώντας μια

και Αγία Θέκλα Σωτήρας.
Όλες οι εκδρομές Παγκύπρια
περιλάμβαναν γεύμα. Τις
εκδρομές στη Λάρνακα, Λευκωσία και Λεμεσό συνόδευσαν ο
Κυριάκος Γιασουμή, ο Κυριάκος Χριστοδούλου και Άντρη
Αποστολίδου αντίστοιχα, οι
οποίοι συνέβαλαν στην επιτυχία τους.

ευχάριστη ατμόσφαιρα, στέλλοντας παράλληλα το μήνυμα
ότι το κέφι και η ζωή δεν αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο
των νέων αλλά και της τρίτης
ηλικίας.
ΛΑΡΝΑΚΑ: Οι εκδρομές των
συνταξιούχων ΣΕΚ Λάρνακας
πραγματοποιήθηκαν στις 18

Νικολάου Στέγης και την Ιερά
Μονή Παναγίας Τρικουτσιάς.
ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Το Επαρχιακό
Τμήμα Συνταξιούχων ΣΕΚ Λευκωσίας
πραγματοποίησε
εκδρομές στον Αγιο Ραφαήλ,
Άγιο Κεντέα, Αχυρώνα Λιοπετρίου, οδόφραγμα Δερύνειας

• Στις προτεραιότητες
της ΣΕΚ η ευημερία των
συνταξιούχων μελών της
• Επιτυχημένος ο θεσμός
των εκδρομικών
εξορμήσεων

Το προσφυγικό Σωματείο Λατσιών τίμησε την πολύπλευρη προσφορά της Ελληνίδας Κύπριας μάνας

Η μάνα να τιμηθεί με πράξεις και όχι με λόγια

Τ

ην πολυσχιδή προσφορά της
πολύτεκνης μάνας τίμησε σε
εκδήλωση που διοργάνωσε
πρόσφατα το προσφυγικό σωματείο
Παρθενώνας Λατσιών.
Σε χαιρετισμό που απηύθυνε ο Πρόεδρος του Σωματείου Λευτέρης Κόκκινος, μεταξύ άλλων τόνισε πως η
στήριξη της Ελληνίδας Κύπριας
Μάνας, διαχρονικό σύμβολο ηρωισμού και κοινωνικής καταξίωσης,

• Εξαιρετική η παρουσία του
παιδικού συγκροτήματος της ΣΕΚ
Λευκωσίας-Κερύνειας Λυγερή
εξακολουθεί να αποτελεί υπέρτατο
χρέος της πολιτείας.
Ο αναπληρωτής πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Λευτέρης Χριστοφόρου εκφωνώντας ομιλία επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι αποτελεί
υποχρέωση της πολιτείας να αναγνωρίζει την προσφορά της μάνας
όχι με λόγια αλλά με πράξεις.
Ο κ. Χριστοφόρου έκανε ιδιαίτερη
μνεία στην Εργατομάνα ΣΕΚ που
αγωνίζεται σθεναρά για καταξίωση

της Κύπριας εργαζόμενης μητέρας
διεκδικώντας τα δικαιώματα της.
Ο κ. Χριστοφόρου αναφέρθηκε
παράλληλα στους αγώνες και την
προσφορά της Κύπριας μάνας στον
Εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα της
ΕΟΚΑ 55-59,η οποία είχε το θάρρος
και την ανδρεία να χαλαλίζει στην
πατρίδα τα παιδιά της.
Ποιήματα για την μάνα απήγγειλαν η
εκπαιδευτικός Ζήνα Λυσάνδρου και η
γραμματέας του Τμήματος Εργαζομένων Γυναικών Δέσποινα Ησαια.
Το παιδικό συγκρότημα Λυγερή ΣΕΚ
Λευκωσίας-Κερύνειας
χόρεψε
κυπριακούς χορούς και καταχειροκροτήθηκε από τους παρευρισκομένους.
Το σωματείο τίμησε πολύτεκνες
μητέρες στις οποίες επέδωσε πλακέττες ως ένδειξη εκτίμησης για την
προσφορά τους. Συγκίνηση προκάλεσε η παρουσία 99χρονης που γέννησε
15 παιδιά.
Τιμήθηκε παράλληλα και το σωματείο Ελληνίδων κυριών Μάνα
Την εκδήλωση συντόνισε και παρουσίασε ο Κυριάκος Χριστοδούλου
(φωτό).
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Αυξάνονται οι πλούσιοι
πολλαπλασιάζονται ο φτωχοί

Δημιούργημα της κρίσης:
30,6 εκ. περισσότεροι
άνεργοι παγκοσμίως

Π

ερίπου τέσσερα εκατομμύρια άνθρωποι
έχουν προστεθεί στις τάξεις των ανέργων σε όλο τον κόσμο το 2013, με το συνολικό αριθμό να ανέρχεται σήμερα σε 199,8
εκατομμύρια, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση
για την εργασία που δημοσιεύεται σήμερα
από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO).
Η αύξηση της ανεργίας το 2013 εξηγείται
από το γεγονός ότι οι χώρες δεν δημιούργησαν αρκετές θέσεις εργασίας για να απορροφήσουν όλους τους νεοεισερχόμενους στην
αγορά εργασίας. Η έκθεση τονίζει επίσης ότι
ο πλανήτης έχει τώρα 30,6 εκατομμύρια
περισσότερους ανέργους από ότι πριν από
την οικονομική κρίση του 2008.
Για το 2014, σύμφωνα με την έκθεση αναμένεται αύξηση των άνεργων στον κόσμο κατά
3,3 εκατομμύρια.
«Μέχρι το 2019, η ανεργία θα φτάσει τα 213
εκατομμύρια» προβλέπει ο διεθνής οργανισμός, προσθέτοντας ότι «ο αριθμός των
ανέργων αναμένεται να παραμείνει σε γενικές γραμμές στο σημερινό επίπεδο του 6%
μέχρι το 2017». Το 2013 το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε αμετάβλητο στο 6% του εργατικού δυναμικού με την έκθεση να αναφέρει,
ωστόσο, ότι 90 % νέων θέσεων εργασίας θα
δημιουργηθούν μεσοπρόθεσμα σε όλο τον
κόσμο στις αναπτυσσόμενες χώρες.
Η Βόρεια Αφρική και η Μέση Ανατολή είναι οι
περιοχές που έχουν το υψηλότερο ποσοστό
ανεργίας το 2014 , με αντίστοιχα ποσοστά
12,3 % και 11,1 %.
Η μεγαλύτερη αύξηση της ανεργίας το 2014
θα καλύπτει την κεντρική και νότιο - νοτιοανατολική Ευρώπη και τις χώρες του πρώην
σοβιετικού μπλοκ, όπου η ανεργία φτάνει το
8,3% το 2014 .
Επίσης η έκθεση επισημαίνει το θέμα της
μετανάστευσης λόγω της ανεργίας τονίζοντας ότι 231,5 εκατομμύρια άνθρωποι ζούσαν το 2013 σε άλλη χώρα από αυτή που
γεννήθηκαν.
Ο συνολικός αριθμός των μεταναστών αυξήθηκε κατά 57 εκατομμύρια από το 2000 και
το 19 % της αύξησης αυτής σημειώθηκε κατά
τα
τελευταία
τρία χρόνια. Οι
ανεπτυγμένες
οικονομίες και η
ΕΕ προσέλκυσαν
το 51% των μεταναστών.
Στην
ετήσια
έκθεση, οι εμπειρογνώμονες της
ΔΟΕ σημειώνουν,
επίσης, ότι η
μεσαία τάξη έχει
αυξηθεί
τα
τελευταία χρόνια, στις αναπτυσσόμενες χώρες, μέσω της
δημιουργίας ποιοτικών θέσεων εργασίας.
Η μεσαία τάξη είναι πλέον το 44,5% του
εργατικού δυναμικού στις αναπτυσσόμενες
χώρες, ενώ πριν από δυο δεκαετίες ήταν το
20%. Μεταξύ του 1980 και του 2011, το κατά
κεφαλήν εισόδημα αυξήθηκε κατά μέσο όρο
3,3 % ετησίως στις αναπτυσσόμενες χώρες,
έναντι 1,8 % στις βιομηχανικές χώρες.

Ο

ι κροίσοι του πλανήτη αναμένεται
να αυξηθούν σχεδόν 30% την
ερχόμενη 10ετία, εντείνοντας τις
ούτως ή άλλως δραματικές ανισότητες, οι οποίες αναμένεται να παραμείνουν το κύριο χαρακτηριστικό στην
κατανομή του πλούτου Παγκοσμίως.
Το 0,7% του παγκόσμιου πληθυσμού
(32 εκατ. εκατομμυριούχοι με περιουσία άνω του 1 εκατ. δολαρίων) ελέγχει εξάλλου το 41% του παγκόσμιου
πλούτου, που σύμφωνα με στοιχεία
του Ερευνητικού Ινστιτούτου της
Credit Suisse ανήλθε στα επίπεδαρεκόρ των 241 τρισ. δολ. το 2013.

√ 30% περισσότεροι κροίσοι
στον πλανήτη την
ερχόμενη δεκαετία
τους συναδέλφους τους των ΗΠΑ που
αναμένεται να παραμείνουν στην
κορυφή του κόσμου με 503 σε αριθμό
και την ερχόμενη 10ετία, αν και αναμένεται να αυξηθούν κατά 21% ως το

2023.
Το τελευταίο 12μηνο οι κροίσοι αυτού
του κόσμου, σύμφωνα με έρευνα της
Knight Frank, αυξήθηκαν κατά 3%,
καθώς σχεδόν 5.000 άνθρωποι εντάχθηκαν στο κλαμπ των πολυεκατομμυριούχων.
O αριθμός αυτών με περιουσία άνω
των 100 εκατ. δολαρίων αυξήθηκε
62% από το 2003, ενώ οι δισεκατομμυριούχοι κατά 80% το ίδιο διάστημα.

Την ίδια ώρα 3,2 δισεκατομμύρια
άνθρωποι, με περιουσία κάτω των
10.000 δολαρίων, ελέγχουν μόλις το
3% του παγκόσμιου πλούτου (7,3
τρισ. δολ.), ενώ η μεσαία τάξη αυτού
του πλανήτη, με περιουσία από
10.000 ως 100.000 δολάρια, κυμαίνεται στο 1 δισ. άτομα.
Σύμφωνα με στοιχεία των Knight
Frank και WEALTHINSIGHT, οι πολυεκατομμυριούχοι αυτού του κόσμου με
περιουσία άνω των 30 εκατ. δολαρίων αναμένεται να αυξηθούν κατά
28% την ερχόμενη 10ετία, ξεπερνώντας τους 215.000, ενώ οι συνάδελφοί τους με περιουσία άνω των 100
εκατομμυρίων δολαρίων (CentaMillionaires) προβλέπεται πως θα
αυξηθούν κατά 31% ξεπερνώντας τις
48,4 χιλιάδες.

Οι περισσότεροι κροίσοι ζουν στο Λονδινο
Στην αγγλική πρωτεύουσα ζουν πάνω από 100 δισεκατομμυριούχοι με
περιουσία άνω των 300 δισεκατομμυρίων λιρών - Στην ίδια πόλη ζουν
πάνω από 900.000 άνθρωποι χωρίς τροφή ή στέγη.
Το Λονδίνο φιλοξενεί τους περισσότερους δισεκατομμυριούχους από οποιαδήποτε άλλη πόλη του κόσμου και η Βρετανία έχει τους περισσότερους
πολυεκατομμυριούχους ανά κάτοικο, σε σύγκριση με άλλες χώρες, σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα το Σάββατο.
Με βάση την έρευνα που διενεργήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας
Sunday Times, στο Λονδίνο ζουν οι 72 από τους 104 δισεκατομμυριούχους
(σε στερλίνες) της Βρετανίας. Ακολουθεί η Μόσχα την οποία έχουν επιλέξει
ως μόνιμη κατοικία τους 48 δισεκατομμυριούχοι. Τις επόμενες θέσεις καταλαμβάνουν η Νέα Υόρκη με 43, το Σαν Φρανσίσκο με 42, το Λος Άντζελες με
38 και το Χονγκ Κονγκ με 34.
Οι 104 δισεκατομμυριούχοι που ζουν στη Βρετανία έχουν συνολική περιουσία 301,13 δισ. λίρες (368,75 δισ. ευρώ). Πέρσι ήταν μόνο 88 και τα περιουσιακά τους στοιχεία ήταν σημαντικά χαμηλότερα, φτάνοντας μόλις τα...
245,66 δισ. στερλίνες ή 300,8 δισ. ευρώ. Πάντως, έχουν αυξήσει κατά πολύ
την περιουσία τους σε σύγκριση με το 2008, προτού δηλαδή ξεσπάσει η
οικονομική κρίση, όταν όλοι μαζί συγκέντρωναν το ευτελές ποσό των
201,99 δισ. λιρών (247 δισ. ευρώ).

Στην Ασία
Μεγαλύτερη αύξηση (38%) αναμένεται
να σημειώσουν την ίδια περίοδο οι
δισεκατομμυριούχοι
αυτού
του
κόσμου ξεπερνώντας τους 2.300,
απόρροια κυρίως της εκρηκτικής
ανόδου των κροίσων αυτής της υπερκατηγορίας στην Ασία (+66%).
Στην Κίνα οι δισεκατομμυριούχοι
αναμένεται μάλιστα να αυξηθούν
κατά 80% στους 322 πλησιάζοντας

Από την άλλη, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στη Βρετανία, που συχνά χρησιμοποιείται ως δείκτης για το μέσο όρο του πλούτου, βρίσκεται σημαντικά κάτω
από το όριο στο οποίο είχε φτάσει το 2008 και δεν αναμένεται να ξαναφτάσει στο ίδιο επίπεδο πριν από το 2017.
Σύμφωνα με τη φιλανθρωπική οργάνωση Trussel Trust, τη μεγαλύτερη τράπεζα τροφίμων της χώρας, ο αριθμός των ανθρώπων που ζήτησαν να τους
χορηγηθεί κατεπείγουσα βοήθεια αυξήθηκε κατά 163% μέσα σε έναν χρόνο,
φτάνοντας τις 913.000 στα τέλη Μαρτίου. Η Trussel Trust χαρακτήρισε
"σοκαριστικό" τον αριθμό αυτό, εξηγώντας ότι δεν περιλαμβάνει τους
ανθρώπους που λαμβάνουν βοήθεια από άλλες οργανώσεις ή εκείνους που
ντρέπονται πολύ να την ζητήσουν.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Απλοί τρόποι για να καταπολεμήσετε
τις ημικρανίες
O

Ο

ι ημικρανίες και οι έντονοι πονοκέφαλοι καταδυναστεύουν ολοένα και
περισσότερους συνανθρώπους μας στη
σημερινη έποχή της αφθονίας των αγαθών και της απρόσεκτης διατροφικής
μας αλυσίδας. Ο βασανιστικός πόνος
που πολλές φορές μας κάνει το βίο μας
αβίωτο, μπορεί να καταστήσει τη λειτουργία του οργανισμούς μας ασθενέστατη έως και αδύνατη. Ωστόσο, μην
απελπίζεσθε. Υπάρχουν ορισμένες
απλές τεχνικές που μπορούν να κάνουν
τη ζωή σας με τις ημικρανίες διαχειρίσιμη. Μπορείτε να βρείτε ανακούφιση
στα φάρμακα, εναλλακτικές θεραπείες
και μαθαίνοντας τρόπους να μειώσετε
το άγχος και να χαλαρώσετε.

την εβδομάδα.
• Κρατήστε μια κανονική ρουτίνα. Φάτε
τα γεύματα και τα σνακ την ίδια ώρα
περίπου και κοιμηθείτε αρκετά τη νύχτα.
• Σταματήστε το κάπνισμα. Το κάπνισμα μπορεί να προκαλέσει έντονους
πονοκεφάλους και ημικρανίες. Ρωτήστε
το γιατρό σας για πληροφοφρίες σχετικά με προγράμματα διακοπής του
καπνίσματος.

ΥΓΕΙΑ
Τα βότανα που ανακουφίζουν

ρισμένα βότανα βοηθούν στην αντιμετώπιση των ημικρανιών, κυρίως
όταν λαμβάνονται προληπτικά (3 φορές
την εβδομάδα). Τα βότανα που μπορούν
να σας ωφελήσουν είναι:

αντισπασμωδικες και ηρεμιστικές ιδιότητες (αποφύγετε τη λήψη της, αν λαμβάνετε αντικαταθλιπτικά τύπου ΜΑO αναστολείς
της
Μονο-ΑμινοOξειδάσης).

• Η μέντα: Η δράση της είναι αναλγητική, ηρεμιστική, αντισπασμωδική, μαλακτική και διουρητική (αποφύγετέ την,
όμως, αν έχετε έντονη αιμορραγία τις
ημέρες της εμμήνου ρύσεως).

• Η λεβάντα: Τα άνθη της έχουν ηρεμιστική, αντισπασμωδική και χαλαρωτική
δράση. Λόγω της ιδιότητάς της να διεγείρει τη μήτρα, συνιστάται η αποφυγή
της στην εγκυμοσύνη.

• Η πασιφλόρα: Τα φύλλα της πασιφλόρας είναι πλούσια σε φλαβονοειδή.
Είναι ένα βότανο με κατευναστικές,

• Το τήλιο: Τα άνθη και τα φύλλα του
τήλιου έχουν ηρεμιστική και αντισπασμωδική δράση. Σας βοηθά να χαλαρώσετε και να καταπραΰνετε την ένταση.
• Η βαλεριάνα: Η ρίζα της βαλεριάνας
έχει παυσίπονη και υπναγωγό δράση,
βελτιώνει την πέψη, μειώνει την πίεση
και δρα ως σπασμολυτικό των μυών
(αποφύγετε, όμως, τη λήψη της παράλληλα με υπναγωγά φάρμακα).

Εδώ είναι μερικοί τρόποι για να κρατήσετε τις ημικρανίες και τους πονοκεφάλους μακριά.

• Το μελισσόχορτο: Το βότανο αυτό
καταπραΰνει το νευρικό σύστημα. Έχει
ηρεμιστικές, αντισπασμωδικές και
μαλακτικές ιδιότητες.

• Ακολούθησε τον τρόπο αντιμετώπισης
των πονοκεφάλων. Αποφύγετε τη λήψη
φαρμάκων χωρίς εντολή γιατρού.

• Το χαμομήλι: Είναι ιδανικό για την
καταπολέμηση των ημικρανιών. Θεωρείται κατασταλτικό του άγχους και της
νευρικής έντασης.

• Μειώστε το συναισθηματικό άγχος.
Πάρτε χρόνο για να χαλαρώσετε και
απομακρυνθείτε από αγχωτικές καταστάσεις. Ακολουθήστε τρόπους χαλάρωσης, όπως η βαθιά αναπνοή και η
προοδευτική χαλάρωση των μυών.
• Μειώστε τη σωματική καταπόνηση. Η
σωστή ξεκούραση και ο ύπνος θα σας
επιτρέψει να χαλαρώσετε βαθιά, έτσι
ώστε να μπορείτε να αντιμετωπίσετε τις
πιέσεις της ημέρας. Όταν κάθεστε για
πολλή ώρα, πρέπει να σηκώνεστε και να
τεντώνεστε περιοδικά. Χαλαρώστε το
σαγόνι, το λαιμό και τους ώμους σας.
• Να ασκείστε τακτικά. Κάντε τουλάχιστον 20 λεπτά γυμναστική τρεις φορές

Π

έρα από τις τεχνικές των ψυχολόγων και τις προσωπικές διεξόδους,
που έχει αναπτύξει ο καθένας μας για
τη μείωση του άγχους και τη βελτίωση
της διάθεσής του, υπάρχει και ένα
ακόμα όπλο στα χέρια μας: η διατροφή!
Υπάρχουν τρόφιμα και ομάδες τροφίμων που μπορούν να βοηθήσουν στη
μείωση των επιπέδων άγχους στην
καθημερινότητά και στη βελτίωση της
διάθεσής.

Τα αντίδοτα
Διαβάστε πιο κάτω τι λένε οι ειδικοί. Για
το ποιες είναι οι τροφές-«αντίδοτα»στο άγχος και στην κακή διάθεση.
Άλιπη πρωτεΐνη (π.χ. κοτόπουλο,
άπαχα γαλακτοκομικά κ.α): Συμβάλει
στη παραγωγή ντοπαμίνης και νοραδρεναλίνης από τα νευρικά κύτταρα του
εγκεφάλου. Οι δύο αυτές ουσίες είναι
υπεύθυνες για τη διατήρηση της εγρήγορσης και του καλύτερου ελέγχου των
αντιδράσεων του οργανισμού. Με τον
τρόπο αυτό μειώνεται το άγχος και
περιορίζονται οι ακραίες αντιδράσεις

Ηρεμούν τον οργανισμό
Επίσης είναι τροφές που περιέχουν
απαραίτητα αμινοξέα, είναι πλούσιες
σε ιχνοστοιχεία όπως το μαγνήσιο και
το σελήνιο, εξασφαλίζοντας έτσι γερά
νεύρα και χαλαρωνουν το μυικό σύστημα
Πατάτες, ντομάτες, πιπεριές, μελιτζάνες, ακτινίδια, ανανάς και μπανάνες είναι τροφές που συμβάλλουν στην
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• Η λουίζα: Τα φύλλα και τα άνθη της
έχουν αντισπασμωδική και τονωτική
δράση.

Ματζουράνα η θαυματουργός
H Κία Καραγιάννη, Διατροφολόγος - διαιτολόγος συνιστά.
• Αν υποφέρετε από συχνούς πονοκεφάλους, προσπαθήστε να βρείτε την αιτία τους.
´Ετσι η αντιμετώπισή τους θα είναι πιο αποτελεσματική. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που
τους δημιουργούν όπως: στρες, έμμηνος ρύση, αυχενικό σύνδρομο, καταπόνηση των
ματιών, δυσπεψία κ.α. Δοκιμάστε τη μαντζουράνα, τη πασσιφλώρα και το δενδρολίβανο. Προετοιμάστε αφέψημα και πιείτε το 2-3 φορές την ημέρα.

Πώς θα τα ετοιμάσετε. Ρίξτε ένα
κουταλάκι από το βότανο σε ένα
φλιτζάνι με βρασμένο νερό και
αφήστε το σκεπασμένο για 8-10'.
Επίσης, μια πρακτική λύση, είναι
το βάμμα (πωλείται στα φαρμακεία). Ρίχνετε 4-5 σταγόνες από το
βάμμα σε ένα φλιτζάνι με ζεστό
νερό, προσθέτετε λίγο λεμόνι και

• Προσοχή: Το δενδρολίβανο να μη χρησιμοποιείται από άτομα με αυξημένη πίεση.

Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΩΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΟΠΛΟ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ
παραγωγή σεροτονίνης, νευροδιαβιβαστή υπεύθυνου για το αίσθημα της ηρεμίας στον οργανισμό.
Λιπαρά ψάρια (π.χ. σκουμπρί, σαρδέλα, σολομός): Λόγω της υψηλής περιεκτικότητας τους σε ω-3 λιπαρά οξέα
βοηθούν στην καταπολέμηση του
άγχους. Έρευνα στη Φιλανδία απέδειξε
πως όποιος καταναλώνει ψάρι έχει 31%
λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσει
κατάθλιψη.
Φρούτα και λαχανικά: Πολύ καλές
πηγές βιταμινών και αντιοξειδωτικών
συστατικών, βοηθούν στην αντιμετώπιση των ελευθέρων ριζών που δημιουρ-

γούνται στον οργανισμό λόγω στρες.
Πολλά από αυτά μάλιστα (π.χ. μπανάνα) είναι πλούσια σε μαγνήσιο που
βοηθά στη χαλάρωση των μυών.
Σοκολάτα: Ένα και μόνο ένα σοκολατάκι είναι ικανό να σου χαρίσει ευφορία.
Σύμφωνα με έρευνες η σοκολάτα περιέχει παρόμοιες ουσίες με τις αμφεταμίνες καθώς και ακόμα 380 χημικές ουσίες
που επιδρούν σε συγκεκριμένους υποδοχείς του εγκεφάλου με αποτέλεσμα
την αλλαγή της κακής διάθεσης.
Ξηροί καρποί: Περιέχουν βιταμίνες και
μέταλλα (π.χ. μαγνήσιο), που έχουν την
ικανότητα να χαλαρώνουν τους μύες, να
προλαμβάνουν τις αρρυθμίες και να διευκολύνουν
τον ύπνο.
Δημητριακά ολικής αλέσεως: Ιδανικό σνακ σε
περίπτωση που αισθανόμαστε κουρασμένοι και
εκνευρισμένοι. Σε αυτή την
περίπτωση τα επίπεδα
του σακχάρου στο αίμα
πιθανότατα έχουν πέσει.
Οι υδατάνθρακες από
τρόφιμα όπως τα δημητριακά ολικής άλεσης
απορροφούνται αργά από
το γαστρεντερικό σωλήνα,
παρέχοντας στον οργανι-

σμό ενέργεια σε αργό ρυθμό, ώστε να
μπορεί να τη χρησιμοποιήσει με τον
καλύτερο τρόπο.
Νερό: Χαμηλά επίπεδα υγρών στον
οργανισμό μας μπορεί να οδηγήσουν σε
εκνευρισμό, κούραση και έλλειψη αυτοσυγκέντρωσης. Επομένως πίνοντας
επαρκή ποσότητα νερού αποφεύγουμε
τις δυσάρεστες αυτές συνέπειες μιας
ήπιας αφυδάτωσης.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο
αλκοόλ. Το αλκοόλ δίνει την αίσθηση
χαλάρωσης, αλλά υπερβολή στην κατανάλωση του μπορεί να οδηγήσει σε
εξάρτηση και σε μεγαλύτερα προβλήματα.
Τέλος, τρόφιμα πλούσια σε ζάχαρη
αλλά και προϊόντα από λευκό αλεύρι
(π.χ. λευκό ψωμί, μακαρόνια) μπορεί να
οδηγήσουν σε υπερδιέγερση εξαιτίας
της απότομης αύξησης του σακχάρου
στο αίμα.
Κλείνοντας, θα πρέπει να τονιστεί ότι
τα παραπάνω τρόφιμα είναι ένα
συμπληρωματικό όπλο για τη βελτίωση
της διάθεσης και την αντιμετώπιση του
άγχους. Δεν θα πρέπει το φαγητό να
αποτελεί καταφύγιο και να είναι ένας
τρόπος για να ξεφεύγει κάποιος από
την πραγματικότητα σε κάθε ψυχολογική μετάπτωση.
Γιατί τότε παρατηρούνται περιστατικά
υπερφαγίας που μπορεί να οδηγήσουν
σε άλλες ανεπιθύμητες συνέπειες.
Άλλωστε η διατροφή μας πρέπει να
διακατέχεται από μέτρο.
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αι μεν τα μάτια να είναι ο καθρέφτης της
ψυχής, όμως το χαμόγελο, όπως όλα δείχνουν, αντικατοπτρίζει σε μεγάλο βαθμό τον
χαρακτήρα μας. Αναλύοντας τις εκφράσεις του
προσώπου, ερευνητές από την Οξφόρδη εντόπισαν έξι τύπους χαμόγελου, ο καθένας εκ των
οποίων αποκαλύπτει διαφορετικά χαρακτηριστικά: από υποταγή και ειλικρίνεια ως κυριαρχία, φλερτ και εχεμύθεια.
Συγκεκριμένα η ομάδα του δρος Πίτερ Κολέτ
εξέτασε μια ευρεία γκάμα από χαμόγελα σε
συνδυασμό με άλλα χαρακτηριστικά του προσώπου και προσπάθησε να εξηγήσει τι σήμαιναν κάθε φορά.

να μοιραστούν ένα μυστικό.
«Υπάρχουν διάφοροι τύποι χαμόγελων, κάποιοι ακούσιοι και κάποιοι εκούσιοι, και όλοι συνδέονται με ένα
πλούσιο λεξιλόγιο διακριτικών μηνυμάτων. Παρατηρώντας προσεκτικά τον τρόπο με τον οποίο οι γύρω
μας χαμογελούν μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα
πώς νιώθουν και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη και τι
άτομα είναι» προσθέτει ο επιστήμονας.
Χαμογελάστε, είναι μεταδοτικό!
Δημοσκόπηση που διενήργησε πρόσφατα η εταιρεία
παρασκευής τσίκλας Wringley και στην οποία έλαβαν

Στην περίπτωση των φρυδιών, π.χ., οι ερευνητές παρατήρησαν ότι τα ανασηκωμένα φρύδια
σε συνδυασμό με χαμόγελο υποδείκνυαν υποταγή. Αντίθετα, η διατήρησή τους στο φυσιολογικό τους ύψος χάριζε στο χαμόγελο μεγαλύτερη δύναμη, γεγονός που θα μπορούσε να αποδειχθεί
ιδιαίτερα χρήσιμο κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης
για δουλειά ή μιας επαγγελματικής συμφωνίας.
«Στον κόσμο των εκφράσεων του προσώπου υπάρχει
τεράστια διαφορά ανάμεσα στα μηνύματα που λαμβάνουμε όταν π.χ. κάποιος μας χαμογελάει με τα φρύδια ανασηκωμένα ή στο φυσιολογικό τους ύψος. Στην
πρώτη περίπτωση το μήνυμα είναι υποταγή ενώ στο
δεύτερο κυριαρχία» αναφέρει ο βρετανός ψυχολόγος.
«Οταν κάποιος ακολουθεί την εκδοχή των ανασηκωμένων φρυδιών σημαίνει ότι δεν προσπαθεί να επιβληθεί, με αποτέλεσμα να λαμβάνει τον ρόλο του μη απειλητικού συνομιλητή» λέει ο ίδιος.
Το γνήσιο, το ψεύτικο και το σαγηνευτικό
Το πλατύ χαμόγελο, επειδή ακριβώς απαιτεί μεγαλύτερη κίνηση των μυών του προσώπου, δίνει την εντύπωση του «γνήσιου». Σύμφωνα με τους επιστήμονες,
«αποτελεί έναν έξυπνο τρόπο να περάσει κανείς τα
θετικά συναισθήματά του στους γύρω του».
«Οταν πάλι κάποιος γέρνει το κεφάλι του προς τα
πίσω και ανοίγει το στόμα του διάπλατα, μοιάζει
περισσότερο να γελάει από το να χαμογελάει» διαχωρίζει ο δρ Κολέτ. «Το γέλιο είναι μεταδοτικό και για
αυτό όταν βλέπουμε κάποιον να χαμογελάει τείνουμε
να αισθανόμαστε ότι πρέπει να ανταποκριθούμε στο
θέαμα απαντώντας με ένα δικό μας χαμόγελο».
Το χαμόγελο που συνοδεύεται με ένα βλέμμα «από
κάτω προς τα πάνω» πάλι δίνει ένα προκλητικό μήνυμα στον απέναντι. «Κάποια άτομα τείνουν να χαμηλώνουν ελαφρώς το κεφάλι τους όταν χαμογελούν. Ασυνείδητα αυτό δίνει στον συνομιλητή τους την εντύπωση ότι είναι πιο κοντοί από ό,τι είναι στην πραγματικότητα και ότι τον παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή. Αυτό βέβαια σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να
μεταφραστεί και ως ντροπή. Ωστόσο το χαμόγελο
“από κάτω προς τα πάνω” συνήθως στέλνει μηνύματα
σαγήνης και γι’ αυτό υιοθετείται πολλές φορές από
γυναίκες που επικοινωνούν με εύπιστους άνδρες»
αναφέρει ο δρ Κολέτ. Κατά τους ερευνητές, κάποια
άτομα τείνουν να χαμογελούν ασύμμετρα (κατευθύνοντας τα χείλη είτε προς τα αριστερά είτε προς τα
δεξιά), κοιτάζοντας παράλληλα τον απέναντι κατευθείαν στα μάτια. Η σαρκαστική αυτή έκφραση μπορεί
να σημαίνει είτε ότι γνωρίζουν κάτι είτε ότι πρόκειται

Η συμβουλή της ημέρας

Δείτε το άλογο που αξίζει
όσο 17 Λαμποργκίνι

ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΠΡΟΔΙΔΕΙ ΤΟΝ ΧΑΡΑΧΤΗΡΑ ΣΑΣ
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μέρος περίπου 2.000 άτομα έδειξε ότι πάνω από το
50% των γυναικών θεωρεί ότι το χαμόγελο αποτελεί το
πιο δυνατό σημείο ενός άγνωστου άνδρα. Και οι
άνδρες, από την πλευρά τους, όμως, φάνηκε να δίνουν
μεγαλύτερη έμφαση στο χαμόγελο μιας γυναίκας από
ό,τι στο στήθος, στα οπίσθια ή στα πόδια της.
Το 67% των γυναικών και το 53% των ανδρών δήλωσαν ότι ανησυχούν μήπως δεν έχουν «φωτογενές»
χαμόγελο.
Σε γενικές γραμμές, από τη δημοσκόπηση φάνηκε ότι
άνδρες και γυναίκες θεωρούν πως δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από ένα πλατύ χαμόγελο όταν υπάρχει
ανάγκη για ενθάρρυνση. Ακόμη, το 58% των εθελοντών
δήλωσε ότι ανταποδίδει ένα χαμόγελο με χαμόγελο, το
37% δήλωσε ότι χαμογελάει βλέποντας οικογενειακές
φωτογραφίες και το 5% όταν λαμβάνει έναν έπαινο
στον χώρο εργασίας.
Εκφραστικό «μανιφέστο» 12 μυών
Σύμφωνα με τον δρα Κολέτ, στη διαδικασία του χαμόγελου εμπλέκονται ούτε ένας ούτε δύο αλλά 12 διαφορετικοί μύες του προσώπου. Οι κυριότεροι είναι οι
ζυγωματικοί μύες, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για το
σήκωμα των χειλιών στο πλάι και την έκθεση των
πάνω δοντιών, καθώς και οι μύες γύρω από τα μάτια,
η σύσπαση των οποίων δημιουργεί τις μικροσκοπικές
ρυτίδες έκφρασης γύρω από αυτά.
Υπάρχουν πολλά στοιχεία που διαχωρίζουν ένα γνήσιο από ένα ψεύτικο χαμόγελο. Ενα από αυτά είναι η
ασυμμετρία – το κατά πόσο, δηλαδή, το χαμόγελο δεν
βρίσκεται στο κέντρο του προσώπου αλλά «γέρνει»
περισσότερο προς τη μία ή την άλλη πλευρά. Ενα δεύτερο αποτελεί το πόσο γρήγορα μπορεί το χαμόγελο να
εξαφανιστεί από τα χείλη κάποιου. Τρίτο και πολύ
σημαντικό είναι το αν το χαμόγελο συνοδεύεται από
ακούσιες εκφράσεις των ματιών. Στην περίπτωση του
ψεύτικου συσπώνται μόνο οι μύες γύρω από το στόμα.

Βάλε τους ξηρούς καρπούς στη διατροφή σου!

Β

άλε τους ξηρούς καρπούς
στη διατροφή σου κι απόλαυσε τα οφέλη τους.
Προτίμησε τους ανάλατους
και κατανάλωσε μία χούφτα
στα ενδιάμεσα γεύματα του
δεκατιανού κι απογευματινού. Δοκίμασε μία μείξη
ξηρών καρπών και συνδύασε
τα με φρούτα ή το γιαούρτι
σου.
Προσοχή στην υπερβολική

κατανάλωσή τους. Οι ξηροί
καρποί σε μία λογική ποσότητα κι εφόσον δεν έχεις
κάποια αλλεργία σε αυτούς,
θα σου δώσουν την απαραίτητη ενέργεια για τη συνέχεια
της ημέρας ή την προπόνησή
σου, θα σε προμηθεύσουν με
βιταμίνες κι ιχνοστοιχεία ενώ
θα προκαλέσουν το αίσθημα
του κορεσμού μέχρι το επόμενο γεύμα.
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υτό το άλογο πωλήθηκε σχεδόν 7
εκατομμύρια δολάρια. Με αυτά τα
χρήματα μπορεί κανείς να αγοράσει 17
καινούργιες Λαμποργκίνι. Η Dancing Rain
αποτελεί πλέον σύμβολο της άνθησης,
που επικρατεί στην αγορά αλόγων κούρσας, την οποία τροφοδοτούν με δισεκατομμύρια κροίσοι από τα κράτη του Κόλπου.

Αυτό επισημαίνει η δημοσιογράφος του
Bloomberg Stephanie Baker, η οποία ταξίδεψε έως τον οίκο δημοπρασιών αλόγων
στο Tattersalls βορείως του Λονδίνου,
όπου εκατομμυριούχοι απ' όλο τον κόσμο
ξοδεύουν ολόκληρες περιουσίες για την απόκτηση ενός καθαρόαιμου αλόγου.

Το Dancing Rain, το άλογο με τις καλύτερες επιδόσεις των τελευταίων χρόνων, αγόρασε ο σείχης Mohammed bin Rashid Al Maktoum, πρωθυπουργός και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης των
Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και Κυβερνήτης
του Ντουμπάι.
Το αστρονομικό αυτό ποσό μπορεί να δικαιολογηθεί με το δεδομένο ότι πρόκεται για "δύο
στην τιμή του ενός", εφόσον η ηλικίας πέντε
ετών Dancing Rain δεν είναι μόνη της. Στην κοιλιά της βρίσκεται η Frankel, το πουλάρι που
πολλοί θεωρούν ότι θα είναι το καλύτερο άλογο
κούρσας που έχει παρουσιαστεί τα τελευταία
50 χρόνια.
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η δημοσιογράφος του Bloomberg, το Dancing Rain έχει
άριστο γενετικό δείγμα και θεωρείται σίγουρο
ότι μπορεί να φέρει στον κόσμο ένα μελλοντικό
πρωταθλητή, δηλαδή σε όρους του Χόλιγουντ
μπορεί να παρομοιαστεί με την Αντζελίνα
Τζολί έγκυο στο παιδί του Μπραντ Πιτ.
Ο κυβερνήτης του Ντουμπάι δεν είναι ο μόνος
που επένδυσε εκατομμύρια στην αγορά ενός
αλόγου. Αναλυτές μιλούν για ανάκαμψη της
συγκεκριμένης αγοράς. Είναι ενδεικτικό ότι οι
αγοράστες ξόδεψαν 66 εκατομμύρια στερλίνες
για την αγορά αλόγων στην προηγούμενη
δημοπρασία του Tattersalls το Δεκέμβριο,
σημειώνοντας αύξηση 52% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πριν από ένα χρόνο.
Όπως και να' χει, πάντως, η αγορά αλόγων
κούρσας είναι μία επένδυση με μεγάλο ρίσκο,
καθώς μπορεί κανείς να ξοδέψεις δισεκατομμύρια για να αποκτήσει το μεγάλο φαβορί, αλλά
ένα ατύχημα ή μία ασθένεια μπορεί να εκμηδενίσει κάθε πιθανό κέρδος από την επένδυση
αυτή μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Το γέλιο του ... σήμερα

ΣΤΗΛΗ... ΑΛΑΤΟΣ

Απίστευτο αλλά αληθινό

Από το περιβόλι του διαδιχτύου

12

Τα ανέκδοτα της
κρίσης στην
Ελλάδα
Τι σημαίνει ΔΕΗ;
Δεν Έχω Ηλεκτρισμό.
Και ΟΤΕ;
Ούτε
Έχω.

Τηλέφωνο
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΤΡΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΦΤΑΝΟΥΝ

ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΣ

Γυμναστείτε αποτελεσματικά σε «7» λεπτά

Ό

ταν η ώρα και το χρήμα δεν
σας φθάνει για να αποταθείτε σε γυμναστήριο για κάψιμο
του περιττού λίπους μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση, χωρίς να
χρειάζεστε εξοπλισμό. Υπάρχει η
λεγόμενη κυκλική προπόνηση με
επαναλήψεις των 30 δευτερολέπτων.
1. Jumping Jacks
Σταθείτε όρθιοι με τα χέρια στους
γοφούς και τα πόδια ελαφρώς
λυγισμένα. Κάνοντας άλμα ανοίξτε
χέρια και πόδια, όπως φαίνεται
στην φωτογραφία και κάνοντας
ακόμα ένα άλμα επανέλθετε στην
αρχική θέση. Θυμηθείτε στα άλματα τα πόδια να ακουμπούν στις
μύτες.
2. Καθίσματα σε τοίχο
Σταθείτε με την πλάτη σας να
ακουμπά στον τοίχο, τα χέρια
σταυρωμένα στο στήθος και τα
πόδια λυγισμένα σε ορθή γωνία,
σαν να κάθεστε σε μια αόρατη
καρέκλα. Μείνετε σε αυτή τη
θέση για 30 δευτερόλεπτα.
3. Pushups
Ξαπλώστε μπρούμυτα κοιτώντας μπροστά. Στηρίξτε τα
χέρια σας στο ύψος των ώμων
περίπου με τις παλάμες
παράλληλες. Αυτή είναι η
αρχική θέση. Επικεντρώνοντας την δύναμή σας
στα χέρια σας, σπρώξτε προς τα
πάνω μέχρι αυτά να τεντωθούν
πλήρως. Φροντίστε να κρατάτε την
μέση σας στην ευθεία με το υπόλοιπο σώμα και τα πόδια τεντωμένα κατά την διάρκεια της πίεσης.
Επιστρέψτε στην αρχική θέση μέχρι

το στήθος σας να αγγίξει ελαφρώς
το πάτωμα και επαναλάβετε.
4. Ροκανίσματα
Η κλασική άσκηση για κοιλιακούς. Ξαπλώστε ανάσκελα με τα γόνατα λυγισμένα και τα χέρια πίσω από τον
αυχένα ή μπροστά τεντωμένα.
Σφίξτε την κοιλιά και ανεβείτε
πάνω κρατώντας τον αυχένα σας
χαλαρό, μείνετε για μερικά δευτερόλεπτα ψηλά με σφιγμένη κοιλιά
και γυρίστε αργά αργά πίσω.
5. Step Ups
Σταθείτε μπροστά από μια καρέκλα και ανεβείτε σε αυτήν με το
αριστερό σας πόδι, φέρνοντας
αμέσως μετά και το δεξί πάνω της.
Κατεβείτε ακολουθώντας την αντίθετη κίνηση, δηλαδή πρώτα το δεξί
πόδι κάτω και μετά το αριστερό.
Μετά ξανανεβείτε βάζοντας
πρώτα το δεξί πόδι πάνω στην
καρέκλα.
6. Καθίσματα
Σταθείτε με τα πόδια σας
ανοιχτά και τα πέλματα ελάχιστα στραμμένα προς τα
έξω. Βάλτε τα χέρια σας
στην μέση ή ευθεία μπροστά. Λυγίστε τα γόνατα,
σαν να κάθεστε σε καρέκλα,
φροντίζοντας
όμως η μέση σας να
παραμένει ίσια και τα
γόνατα να μην «πέφτουν» μπροστά. Κοιτάτε ευθεία μπροστά.
Όταν τα γόνατα κάνουν γωνία 90
μοιρών περίπου, επανέλθετε αργά
στην όρθια θέση και επαναλάβετε.
7. Βυθίσεις
Πιαστείτε από μια καρέκλα, όπως

φαίνεται στην φωτογραφία,
χαμήλωσε το σώμα σας
λυγίζοντας αργά
α ρ γ ά
τ ο υ ς
αγκώνες
μέχρι τα
χέρια να
σχηματίσουν γωνία 90° και επανέλθετε
αργά στην αρχική θέση με τα χέρια
τεντωμένα.
8. Σανίδα
Ξαπλώστε και στηρίξτε το σώμα
σας στους πήχεις σε γωνία 90 μοιρών. Οι αγκώνες θα πρέπει να
είναι κολλητά με το σώμα, στο
ύψος των ώμων. Σηκώστε τον
κορμό και στηριχτείτε στις άκρες
των δακτύλων των ποδιών σας. Οι
γλουτοί δεν θα πρέπει να είναι
ψηλά και ο κορμός δεν θα πρέπει
να «βουλιάζει».
9. Επιτόπιο τρέξιμο με γόνατα
Τρέξτε επιτόπου φέρνοντας τα
γόνατά σας όσο πιο ψηλά μπορείτε και όσο πιο γρήγορα μπορείτε.
Τα χέρια σας θα πρέπει να είναι
στο πλάι και να κινούνται όπως
στο τρέξιμο.
10. Προβολές
Από την όρθια θέση, κάνετε ένα
μεγάλο βήμα μπροστά. Λυγίζοντας
το γόνατο στο μπροστινό πόδι,
κατεβάζετε ολόκληρο το σώμα
κατακόρυφα σφίγγοντας παράλληλα την κοιλιά σας, έτσι ώστε ο
μηρός του μπροστινού ποδιού να
είναι σχεδόν παράλληλος με το
έδαφος και το γόνατο του πίσω
ποδιού ίσα ίσα να ακουμπήσει
κάτω. Επανέρχεστε στην όρθια
θέση και κάνετε το ίδιο με το άλλο
πόδι.

ΩΡ Ο Σ ΚΟ Π Ι Ο
Κριός: Προωθήστε ένα
σχέδιό σας σε σχέση με τα
παιδιά, για το οποίο θα έχετε την
βοήθεια προσώπων του περιβάλλοντός σας. Ενδεχομένως να υπάρξει
κάποια ένταση, όχι όμως πολύ δυνατή, για σας που έχετε γεννηθεί αρχές
Απριλίου. Τα οικονομικά σας μπορούν να βελτιωθούν. Μπορείτε τώρα
να ρυθμίσετε κατά τον καλύτερο
τρόπο θέματα που έχουν σχέση με τα
οικονομικά άλλων.
Ταύρος: Σταδιακά, όλοι οι Ταύροι θα
δείτε τις σχέσεις σας να παίρνουν μια
νέα τροπή και να βελτιώνονται. Ένα
οικονομικό σας θέμα. το οποίο μπορεί
να έχει σχέση και με την οικογένειά
σας, τώρα μπορεί να ρυθμιστεί. Αν
έχετε γεννηθεί γύρω στις 13 Μαΐου
πρόσωπα του περιβάλλοντός σας
λύνουν τα δικά σας προβλήματα.
Δίδυμοι: Η συναισθηματική σας ζωή
είναι πολύ δραστήρια αυτό το διάστημα. Ένα οικονομικό σας θέμα φαίνεται να προωθείται. Ασχολείστε
πολύ με ένα οικονομικό θέμα το οποίο
παρουσιάζει διάφορες διακυμάνσεις.
Θέματα οικονομικά αλλά και οικογενειακά που δεν έχουν ρυθμιστεί τώρα,
θα ρυθμιστούν τον Ιούνιο.
Καρκίνος: Ένα οικονομικό σας θέμα
σας αγχώνει. Ευνοείτε η κοινωνική
σας ζωή, ενώ φέρνει κοντά σας
φίλους και αγαπημένα σας πρόσωπα. Για σας που έχετε γεννηθεί γύρω
στις 2 Ιουλίου ο Άρης δημιουργεί
εντάσεις σε οικογενειακό επίπεδο ή
ενδεχομένως ανοίγει δουλειές με επισκευές, μετασκευές και διαμόρφωση
του χώρου σας.

Λέων: Μια πολύ καλή μέρα, στη διάρκεια της οποίας μπορείτε να ξεπεράσετε πολύ σημαντικά προβλήματα, με
την δική σας βέβαια προσπάθεια
αλλά και με την βοήθεια ανθρώπων
του περιβάλλοντός σας. Η κοινωνική
σας ζωή θα είναι πολύ ευχάριστη
μέχρι το τέλος του άλλου μήνα, ενώ
σας δίνεται η ευκαιρία να δράσετε σε
αυτόν τον τομέα.
Παρθένος: Οι φίλοι θα είναι πολύ
σημαντικοί για σας στην διάρκεια
αυτού του μήνα. Μπορεί να δείτε
φίλους από τα παλιά ή να μετανιώσετε για κάποιες ενέργειές σας. Αν
έχετε γεννηθεί γύρω στις 23-24
Αυγούστου, αποκλείεται σήμερα να
μην έχετε συναντήσεις και επαφές. Οι
υπόλοιποι θα δείτε τη ζωή σας να
αλλάζει σιγά σιγά. Ένα οικονομικό
σας θέμα βελτιώνεται.
Ζυγός: Μια πολύ καλή στιγμή, για να
ταξιδέψετε, να έρθετε σε επαφή με
ανθρώπους που βρίσκονται μακριά
και να δημιουργήσετε νέα δεδομένα
στη ζωή σας. Αν είστε σπουδαστές,
αν βρίσκεστε σε κάποια περίοδο που
θέλετε να αλλάξετε κάποια πράγματα
στη ζωή σας, τώρα είναι το κατάλληλο διάστημα. Η επαγγελματική και
κοινωνική σας ζωή σας υπόσχεται
πολλά.
Σκορπιός: Οτιδήποτε έχει σχέση με το
σύντροφό σας ή τους συνεργάτες σας
μπαίνει σε νέα πορεία. Ευνοείστε ιδιαίτερα σε ό,τι έχει σχέση με τα ταξίδια, τις σπουδές και τις νομικές υποθέσεις σας. Αυτά τα θέματα μπορούν
άνετα να βελτιωθούν και να προωθηθούν.

Τοξότης: Ξεκινά τώρα μια περίοδος,
κατά την οποία τα οικονομικά σας
βελτιώνονται. Ρυθμίστε τα οικονομικά
σας μέχρι τις 7 Ιουνίου, για να μην
καθυστερήσουν αργότερα λόγω του
ανάδρομου Ερμή. Η είσοδος της
Αφροδίτης στον Ταύρο ευνοεί ιδιαίτερα σημαντικά θέματα της εργασίας
σας. Οι φίλοι είναι πολύ σημαντικοί
για σας.
Αιγόκερως:Η εργασία σας σας απασχολεί άμεσα. Αποφύγετε να έρθετε σε
σύγκρουση με πρόσωπα κύρους. Προφυλαχθείτε από κρυολογήματα και
μικροατυχήματα εσείς που έχετε γεννηθεί γύρω στην 1η Ιανουαρίου. Γενικότερα, συζητήστε για ένα θέμα σχετικό με την εργασία σας, το οποίο θα
σας αποδώσει πολλά, χωρίς όμως να
το κοινολογήσετε..
Υδροχόος: Κάτι καινούργιο και σημαντικότατο ξεκινά τώρα, ενώ στον
χώρο της εργασίας σας θα υπάρξουν
νέες προϋποθέσεις. Θα κάνετε έξοδα
για το σπίτι και την οικογένειά σας. Η
καθημερινή σας ζωή αλλάζει, νέα
πρόσωπα μπαίνουν στην ζωή σας
ενώ γενικότερα έρχεστε πιο κοντά σε
ανθρώπους που έχουν μια διαφορετική κουλτούρα.
Ιχθύες: Μπορεί να εργαστείτε στον
οικογενειακό σας χώρο για κάποια
θέματα, τα οποία θα αποδώσουν
αργότερα. Ένα οικονομικό θέμα της
οικογένειάς σας επιλύεται. Η συναισθηματική σας ζωή εξακολουθεί να
είναι πολύ σημαντική για σας. Αν
έχετε γεννηθεί στις αρχές Μαρτίου θα
έχετε επαφές και συναντήσεις.
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Λαχανοσαλάτα με ψητό κοτόπουλο
Υλικά:
1 φιλέτο κοτόπουλου ,
ψημένο στο grill και στην
συνέχεια αφού ψηθεί το
κόβουμε σε μέτριους κύβους
250 γρ. τριμμένο λάχανο
άσπρο
150 γρ. τριμμένα καρότα
2 κουτ. σούπας μουστάρδα
απαλή Hellmann’s
100 ml ελαιόλαδο
Ξύσμα και χυμό από 1
μοσχολέμονο
Ξύσμα και χυμό από 2 μανταρίνια
Χυμό από ½ λεμόνι και το ξύσμα του
Ανάλογο πιπέρι και αλάτι
Εκτέλεση:
Σε ένα μεγάλο μπολ ρίχνουμε το τριμμένο καρότο και το
τριμμένο λάχανο και τους κύβους από το ψημένο κοτόπουλο και τα ανακατεύουμε μαζί. Στο μπλέντερ βάζουμε,
τη μουστάρδα, το ελαιόλαδο το μέλι τους χυμούς, από το
μοσχολέμονο, μανταρίνι, λεμόνι και το ξύσμα και το ανάλογο πιπέρι και αλάτι και τη χτυπάμε έως ότου ομογενοποιηθούν. Περιχύνουμε το ντρέσινγκ επάνω από την λαχανοσαλάτα και σερβίρουμε.

Μελιτζάνες γεμιστές με πιπεριά Φλωρίνης και φέτα
Υλικά:
2 μελιτζάνες φλάσκες
2 πιπεριές Φλωρίνης ψιλοκομμένες, κομμένες σε μικρά
κομμάτια
80 γρ. ρόκα
10 τοματίνια τσέρι κομμένα
στη μέση
200 γρ. τριμμένη φέτα
150 ml ελαιόλαδο
Λίγη ρίγανη ή θυμάρι
Πιπέρι και αλάτι
Λίγο balsamico
Εκτέλεση:
Πλένουμε τις μελιτζάνες και τις τρυπάμε σε πολλά σημεία
με πιρούνι. Τις ψήνουμε στο γκριλ μέχρι να μαλακώσουν
εσωτερικά καλά. Στη συνέχεια, τις κόβουμε στη μέση και
τις τοποθετούμε σε πιατέλα. Με ένα κουτάλι ή πιρούνι
πατάμε την ψίχα τους δημιουργώντας ένα βαθούλωμα. Σε
ένα μπολ ρίχνουμε τις πιπεριές, τη ρόκα, τα τοματίνια,
την τριμμένη φέτα, το ελαιόλαδο, το θυμάρι και τη ρίγανη,
το πιπέρι και το ανάλογο αλάτι και τα ανακατεύουμε ελαφρά. Γεμίζουμε τις ψημένες μελιτζάνες με το μίγμα.
Γαρνίρουμε με λίγο μπαλσάμικο στο πιάτο και πάνω από
τις μελιτζάνες.

SUDOKU
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω
ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 712 - 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 1963

ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ ΑΡ. 15/2014, 28/5/2014
50.000 .............. 21670
1.000................ 31195
400................... 55865
400 .................. 28187
400 .................. 59658
200 .................. 43314
200 .................. 38178
200 .................. 41709
200 .................. 18102
200 .................. 40583
200 .................. 30990
200 .................. 52018
200 .................. 23436
200 .................. 50862
200 .................. 13108
200 .................. 49629
100 .................. 51443
100 .................. 14269
100 .................. 19307

100 .................. 20646

ΛΥΣΗ SUDOCU

ΓΝΩΜΙΚΟ
Η καλύτερη διακυβέρνηση είναι εκείνη
όπου ο λαός υπακούει στους άρχοντες και
οι άρχοντες στους
νόμους.

100 .................. 36627
100 .................. 17184
100 .................. 46724
100 .................. 42820
100 .................. 50236
100 .................. 22770
100 .................. 47792
Άλλα ποσά
Από €40 οι λήγοντες σε
6141, 2776
Από €20 οι λήγοντες σε
573
Από €10 οι λήγοντες σε
744, 921
Από €4 οι λήγοντες σε
77, 40

Σόλων, 630-560π.Χ.
Αθηναίος νομοθέτης
και φιλόσοφος

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΚ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Στασάνδρου 26,

22764691

ΛΑΡΝΑΚΑ: Τα μέλη εξυπηρετούνται από όλα τα
φαρμακεία της επαρχίας Λάρνακας.
ΛΕΜΕΣΟΣ: Κυρ. Οικονόμου 21,
Λεωφ. Ομονοίας 68Α

25861000
25562444

ΠΑΦΟΣ:

26933820

Ελευθ. Βενιζέλου 24,

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ: Αγ. Γεωργίου 16

23820422

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Λευκωσία

90901402

Αμμόχωστος

90901403

Λάρνακα

90901404

Λεμεσός

90901405

Πάφος

90901406

Τηλέφωνα για ώρα ανάγκης
Ασθενοφόρα ...................................... 22604000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Σας προσκαλούμε στο γάμο μας
που θα γίνει τη Κυριακή
15 Ιουνίου 2014 και ώρα 5.30 μ.μ.
στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού
στο Στρόβολο

Τάσος & Βενέρα
Γονείς:

Σωτήρης - Κάρολυν Μαίρη
Κακουλλή
από Χάρτζια Κερύνειας και Λονδίνο
και τώρα Στρόβολο

Georgi Drachev - Diana Dracheva
από Βlagoevgrad Βουλγαρίας
Συγχαρητήρια και Δεξίωση στο
κτήμα Ελαιόκηποι στο Τσέρι η ώρα
7.00μ.μ. - 8.30 μ.μ.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 32 ΣΗΜΑΙΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ
ΟΙ ΣΗΜΑΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΜΕΓΕΘΟΣ 35Χ50 ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ
ΕΝΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΓΙΡΛΑΝΤΑ ΣΕ YΦΑΣΜΑ
ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 20 ΜΕΤΡΩΝ
ΑΠΟ €130 ΤΩΡΑ ΜΟΝΟ €90.00
ΚΑΝΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΣ ΣΕ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛ.99-437102
99-597830/25-952198
email: xenofontos.yiannakis@cytanet.com.cy

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΛΑΤΣΙ
Μοναδική προσφορά για καλοκαιρινές διακοπές σε
μικρές οικογενειακές κατοικίες για (2 ενήλικες+3 παιδιά)
πλήρως επιπλωμένες με A/C και 100 μέτρα από την θάλασσα.
Για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο €55 μόνο
Για πληροφορίες: 99647700 www.eliofoscenter.com

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ):
Λευκωσία: 22446686 Λεμεσός: 25829129
Πόλη Χρυσοχούς: 26821888
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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
Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Νέος Μαρμαράς,
Γύρος Σιθωνίας,
Τάφος Παισίου, Σπήλαιο Πετραλώνων,
Λίμνη Κερκίνης, Μονή
Εικοσιφίνισσας, Οχυρά
Ρούπελ.
Τιμή €500 το άτομο.
Περιλαμβάνεται, αεροπορικό 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

Ευκαιρία Πρακτικής
Άσκησης για
αποφοίτους
στο CEDEFOP

Τ

ο CEDEFOP (Ευρωπαϊκό Κέντρο για
την Ανάπτυξη της
Επαγγελματικής
Κατάρτισης)
που
εδρεύει στη Θεσσαλονίκη παρέχει τη δυνατότητα
πρακτικής
άσκησης σε αποφοίτους Πανεπιστημίου
και κατόχους διδακτορικού τίτλου σε δέκα
διαφορετικούς τομείς.
Τα πρόγραμμα πρακτικής
άσκησης
του
CEDEFOP είναι κυρίως
για νέους πτυχιούχους
πανεπιστημίου, καθώς
και διδακτορικούς φοιτητές, χωρίς να αποκλείονται 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 Ιουνίου 2014.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Cedefop.
(http://www.cedefop.euro
pa.eu/EN/working-withus/Traineeships.aspx).

ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Υ

Ο βασιλιάς στο θρόνο του

πό τη σκιά των άσχημων
γεγονότων που σημάδεψαν
τις τελευταίες ημέρες το
Κυπριακό ποδόσφαιρο, ο
ΑΠΟΕΛ ανακηρύχθηκε πανάξια
πρωταθλητής 2013 - 14 κερδίζοντας την ΑΕΛ με 1-0 στη
μάχη των μαχών στο ουδέτερο
«Αντώνης Παπαδόπουλος» το
περασμένο Σάββατο.
Στον αγώνα που διεξήχθη χωρίς
φιλάθλους, δεν έλειψαν οι φραστικές αψιμαχίες από τους λιγοστούς που παρευρέθηκαν στο
γήπεδο και στις κερκίδες. Από
την πλευρά της η ΑΕΛ εκτοξεύθηκαν ακατονόμαστες φράσεις
προς διάφορες κατευθύνσεις
κυρίως για άσκηση ψυχολογικής
πίεσης με κεντρικούς αποδέκτες
τους διαιτητές, κυρίως μετά το

έκανε σωτήριες αποκρούσεις
στα τελευταία λεπτά που κόβανε την ανάσα των χιλιάδων
τηλεθεατών που παρακολούθησαν ζωντανά την αναμέτρηση
της χρονιάς.

• Πανάξιος πρωταθλητής ο ΑΠΟΕΛ

καθοριστικό τέρμα του Σέρινταν
στο 45’.
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Ήρωας του ΑΠΟΕΛ αναδείχθηκε
ο τερματοφύλακας Πάρντο που

Είναι το 23ο πρωτάθλημα του
ΑΠΟΕΛ. Οι φίλοι του το γιόρτασαν με μεγαλειώδη συγκέντρωση
και φαντασμαγορική εκδήλωση
έξω από το οίκημα του συλλόγου της Λευκωσίας. Ήταν το πιό
γλυκό πρωτάθλημα, ομολόγησε
ο Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης.
Γλυκύτατο αντίο από τα ποδοσφαιρικά σαλόνια είπε βαθύτατα συγκινηνένος ο 36χρονος
αρχηγός του ΑΠΟΕΛ Μαρίνος
Σατσιάς μετά την κατάκτηση του
τροπαίου.

Να παρέμβει δραστικά η πολιτεία για διάσωση του ποδοσφαίρου
ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ 2010

Του Ξενή Χ. Ξενοφώντος

Η

βρώμα και η δυσοσμία που εκπέμπει τη
τελευταία δεκαετία το Κυπριακό ποδόσφαιρο έφθασε στον απόγειο της με την
ομαδική παραίτηση των μελών του Εφετείου
που θα έκρινε τον διακοπέντα αγώνα ΑΕΛΑΠΟΕΛ, μέσα από τον οποίο θα αναδεικνυόταν ο πρωταθλητής.

Το τεράστιο έλλειμμα βγήκε στην επιφάνεια
από επίσημα χείλη της ΚΟΠ πριν από τέσσερα χρόνια. Σε άρθρο μας τον Οκτώβριο
2010 τονίζαμε τα εξής: «Οι μαύρες οικονομικές τρύπες στο ποδόσφαιρο μας, οφείλονται κυρίως στις αλόγιστες μεταγραφές
ξένων ποδοσφαιριστών, οι οποίοι κατακλύ-

Ο πόλεμος δηλώσεων που ακολούθησε και η προσπάθεια για περαιτέρω αναζωπύρωση του φανατισμού
στις «εμπόλεμες» ομάδες, αποτύπωσε εν πολλοίς τον δρόμο της αναξιοπιστίας που ακολουθεί το Κυπριακό
ποδόσφαιρο τον τελευταίο καιρό.

Τώρα που σήμανε η ώρα μηδέν για το
ποδόσφαιρο μας, κτυπούμε ξανά το
καμπανάκι καλώντας την πολιτεία να
πάρει εδώ και τώρα ριζικά μέτρα για
εξυγίανση του ποδοσφαίρου. Πιστεύουμε ότι το ποδόσφαιρο ως το δημοφιλέστερο άθλημα που συγκινεί τα
πλατειά στρώματα του λαού, μπορεί
να συμβάλει θετικά στην προσπάθεια
για κοινωνική ανόρθωση και οικονομική ανασυγκρότηση.

Συνολικά τα Σωματεία χρωστούν πέραν των
€75 εκ. Οι στημένοι αγώνες αποτελούν
κοινό μυστικό, ενώ για τους κόκκινους
φακέλους που καταφθάνουν συχνά από την
ΟΥΕΦΑ ουδείς ενδιαφέρεται .

Σε μια ποδοσφαιρική χώρα που
οι θεσμοί έχουν πληγεί προ
πολλού, που επικρατούν τα
διαπλεκόμενα συμφέροντα, η
αναξιοκρατία και η ατιμωρησία, που οι αποφάσεις δύο
μέτρων και δύο σταθμών διογκώνουν την προκατάληψη και
τις αντιπαραθέσεις, ήταν αναμενόμενο ότι θα φθάναμε κάποτε σε οριακό σημείο. Ένεκα των
πελατειακών σχέσεων, φτιάχτηκε ένα διεφθαρμένο σύστημα
και οι αξιωματούχοι του ποδοσφαίρου αρνούνταν να πάρουν
αποφάσεις σκληρές με αποτέλεσμα: Τα σωματεία να βουλιάξουν οικονομικά, να γιγαντωθεί
η βία, να βασιλεύει η ανομία, να
αυξηθούν τα σικέ παιχνίδια και

Παρόμοια σήματα κινδύνου για την πορεία
του Κυπριακού ποδοσφαίρου προς την
άβυσσο εξέπεμψαν αρκετοί έγκριτοι αθλητικοί συντάκτες και δημοσιογράφοι, χωρίς
δυστυχώς να ληφθούν υπόψιν από
τους αρμοδίους.

ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ

Ποδοσφαιρόφιλοι και μη, γνωρίζουν
ότι το επαγγελματικό ποδόσφαιρο
στην Κύπρο βρίσκεται στον αναπνευστήρα λειτουργώντας σε βάρος
των ευρύτερων κοινωνικών συμφερόντων. Όπως και η υπόλοιπη οικονομία έτσι και το ποδόσφαιρο στηρίζεται σε δανεικά για να αγοραστούν ή καλύτερα να διακινηθούν οι
παίκτες προκειμένου να γίνει ο
«απαιτούμενος τζίρος» των υπόγειων ποδοσφαιρικών διαδρομών.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΦΤΙΑΞΑΤΕ ΚΥΡΙΟΙ

χωρίς να πάρει ούτε σεντ από τις απολαβές
του υπογραμίζοντας ότι ξένοι ποδοσφαιριστές που παραμένουν απλήρωτοι δεν έχουν
που την κεφαλήν κλίναι αναζητώντας
τροφή και στέγη σε φιλικά πρόσωπα».

ζουν τα τελευταία χρόνια το ποδόσφαιρο
μας (σε βάρος των ντόπιων ταλέντων).
Το πρόβλημα είναι οξύτατο και επενεργεί ως
βραδυφλεγής βόμβα απειλώντας σοβαρά το
ποδοσφαιρικό μας οικοδόμημα.
Τις προάλλες, απολυθείς προπονητής μου
εκμυστηρεύτηκε ότι εργάσθηκε τρεις μήνες

οι διαιτητές (ένα από τα πιο
σημαντικά κεφάλια του ποδοσφαίρου μας) να σφυρίζουν
ατά το δοκούν. Η κάθε ομάδα να
έχει τους «δικούς της» ρέφερι!
Αυτοί που δεν παίζουν τα παιχνίδια των παραγόντων, που
τυγχάνει να είναι και οι καταλληλότεροι, μένουν έξω πλέον
από τις αξιολογήσεις. Αυτό το
ποδόσφαιρο φτιάξατε κύριοι
της ΚΟΠ, κύριοι παράγοντες
των ομάδων. Και δρέπετε σήμερα τους πικρούς καρπούς του.
Μια μέρα όλα αυτά θα στρέφονταν εναντίον σας. Ήταν αναπόφευκτο.

ΗΡΘΑ, ΕΙΔΑ,
ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΤΗΚΑ….
Τις τελευταίες μέρες, μετά την
ευγενική πρόσκληση της ΚΟΠ,
βρέθηκα στο Τόκιο για τον φιλι-

Εδώ που έφθασαν τα πράγματα με την
ηγετική ορχήστρα της ΚΟΠ να παίζει
αμέριμνα τη μουσική της, την ώρα που
ο «Τιτανικός» βυθίζεται, μόνο η πολιτεία
μπορεί να σώσει το ποδόσφαιρο προς όφελος του τόπου. Ας μην ξεχνάμε ότι η ποδοσφαιρική βιομηχανία συμβάλει στο 4,5% του
Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ),
γεγονός που δεν μπορεί να αφεθεί απαρατήρητο.

κό αγώνα της Εθνικής μας με
την Ιαπωνία. Για πρώτη φορά
τόσο μακριά για έναν αγώνα,
για πρώτη φορά όμως τόσο
κοντά στον πολιτισμό! Κι όμως,
φίλοι μου, φεύγω τρομερά απογοητευμένος από αυτή τη μαγική χώρα. Αναπόφευκτα έπρεπε
να προχωρήσω σε κάποιες
συγκρίσεις. Εμείς, εκείνοι ο
αθλητισμός, το ποδόσφαιρο…
Εμείς, ίσως οι πιο απείθαρχοι
άνθρωποι που δεν σεβόμαστε
και κανέναν. Εκείνοι, ίσως ο πιο
πειθαρχημένος
λαός
στον
κόσμο. Δεν θα πω περισσότερα,
πρέπει να το ζήσετε για να
καταλάβετε… και αν βρεθείτε
ποτέ στο Τόκιο ή σε οποιαδήποτε άλλη πόλη της Ιαπωνίας,
μην δοκιμάσετε να κάνετε τσιγάρο στον δρόμο και να χρησιμοποιήσετε ως τασάκι την καλ-

λωπιστική γλάστρα. Τη βάψατε!
Το ποδόσφαιρο της σε σχέση με
το δικό μας; Η διαφορά από τη
γη μέχρι τη σελήνη. Όχι στο
επίπεδο, αλλά στον τρόπο σκέψης και στην όλη λειτουργία. Η
Ιαπωνία πάει «Μουντιάλ» και
ετοιμάζεται με απόλυτη προσήλωση για τη διοργάνωση Ολυμπιακών Αγώνων! Η Κύπρος δεν
πάει πουθενά, δεν μπορεί να
πάει… Η Κύπρος προσπαθεί
ακόμα να βγάλει πρωταθλητή,
οι παράγοντες σφάζονται
μεταξύ τους, οι οπαδοί διαδηλώνουν στους δρόμους της Λευκωσίας. Φεύγω απογοητευμένος από το Τόκιο για το δικό
μας ξεγύμνωμα και παράλληλα
εντυπωσιασμένος για το πώς
λειτουργούν οι λαοί που σέβονται τον πολιτισμό τους…

Δ.Δ. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΠΟΛΙΤΗΣ»
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Συνέντευξη

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…
Με το Γεώργιο Μαρκοπουλιώτη
Επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ε.Ε.
στην Κύπρο

1 Ένα γενικό σχόλιο σας για

τα αποτελέσματα
των Ευρωεκλογών. Το αποτέλεσμα της κάλπης
κατέγραψε μια άνοδο των λεγόμενων ευρωσκεπτικιστικών κομμάτων. Όμως, την ίδια στιγμή, στο επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπάρχει μια στερεή
και λειτουργική πλειοψηφία την οποία απαρτίζουν
οι πολιτικές δυνάμεις εκείνες που πιστεύουν στην
Ευρώπη, που στηρίζουν την Ευρώπη – οι δυνάμεις
που, ακόμα και αν διαφωνούν με συγκεκριμένες
πολιτικές, πιστεύουν ότι στο θέμα της κρίσης, η
Ευρώπη δεν είναι το πρόβλημα αλλά μέρος της
λύσης.

2 Ποιοι είναι οι λόγοι της μεγάλης αποχής
ψηφοφόρων. Αξίζει να σημειωθεί πως σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για πρώτη φορά από το 1979 δεν
υπήρξε άνοδος της αποχής σε σύγκριση με τις
προηγούμενες ευρωπαϊκές εκλογές. Για την Κύπρο, η
μείωση της συμμετοχής πρέπει να απασχολήσει
όλους μας και κυρίως τον πολιτικό κόσμο της
χώρας. Γνωρίζουμε πως η εμπιστοσύνη των πολιτών έναντι των θεσμών, εθνικών και ευρωπαϊκών,
έχει δεχτεί πλήγματα. Όμως, το τελευταίο ευρωβαρόμετρο δείχνει μια αντιστροφή της τάσης, καθώς
σχεδόν 1 στους 2 Κύπριους δείχνει αισιοδοξία για το
μέλλον.
3

Ο ευρωσκεπτικισμός πόσο σας ανησυχεί. Ο
όρος ευρωσκεπτικισμός είναι ασαφής καθώς χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει συλλήβδην δυνάμεις
ανομοιογενείς, που είναι αντίθετες στην ΕΕ εν γένει
και δεν έχουν εναλλακτική πολιτική πρόταση αλλά
και ομάδες φιλοευρωπαϊκές, οι οποίες είναι αντίθετες σε συγκεκριμένες πολιτικές της Ένωσης. Η συμβολή τους όμως θα μπορούσε να είναι πολύ σημαντική ώστε να γίνουν πράξη αλλαγές που θα συμβάλλουν στην τόνωση της απασχόλησης και της
ανάπτυξης.

4 Μια κοινωνική Ευρώπη πως εφαρμόζει πολιτικές σκληρής λιτότητας. Είναι αδύνατον να ασκήσεις σοβαρή κοινωνική πολιτική προς όφελος των
εργαζομένων και των ασθενέστερων κοινωνικών
ομάδων όταν το δημοσιονομικό οικοδόμημα πατάει
σε σαθρές βάσεις. Η πρόσφατη κρίση χρέους στην
ευρωζώνη έχει κάνει σαφές πως δεν γίνεται να
κάνουμε κοινωνική πολιτική με ελλείμματα. Πρέπει
να νοικοκυρέψουμε τα δημοσιονομικά μας και να
συνειδητοποιήσουμε πως το να συσσωρεύουμε χρέη
σημαίνει μια πλασματική ανάπτυξη, και στο τέλος
οι φορολογούμενοι θα κληθούν να πληρώσουν τα
σπασμένα – δηλαδή να επιβαρυνθούν και με τα χρέη
και να στερηθούν κοινωνικές παροχές, τις περισσότερες φορές αυτοί που το έχουν πραγματικά ανάγκη.
5 Κατα την άποψη σας θα μπορέσει η Κύπρος να
αντεπεξέλθει των οικονομικών δυσκολιών. Η
Κύπρος κάνει αποφασιστικά βήματα για να επαναφέρει την οικονομία της σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης και οι καρποί της σημαντικής αυτής προσπάθειας των όλων των Κυπρίων έχουν αρχίσει να
φαίνονται: πριν λίγες εβδομάδες ολοκληρώθηκε
θετικά και ή τέταρτη αξιολόγηση από την Τρόικα, οι
μεταρρυθμίσεις είναι σε καλό δρόμο και η ύφεση θα
είναι μικρότερη απ' ότι αναμένονταν. Φυσικά, το
θέμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων (κόκκινα
δάνεια) υπάρχει και πρέπει να αντιμετωπιστεί
αποτελεσματικά. Αυτό που
προέχει τώρα είναι
να συνεχίσει η
χώρα με την εφαρμογή των συμφωνηθέντων
στο
μνημόνιο.

Το μετέωρο βήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σ

ε αμηχανία βρίσκεται η πολιτική ηγεσία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης μετά τα αποτελέσματα
των πρόσφατων Ευρωεκλογών
που σημαδεύθηκαν έντονα με
πρωτόγνωρη αποχή που άγγιξε
το 57%.
Ο εκλογικός θρίαμβος του ακραίου
«Εθνικού Μετώπου» της Μαρίν
Λεπέν στη Γαλλία, η εδραίωση της
«Χρυσής Αυγής» στην Ελλάδα ως
τρίτου σε δύναμη κόμματος με 10%
και η άνοδος των αντιευρωπαϊστών σε αρκετές χώρες, διαμορφώνει ένα νέο συγχεχυμένο πολιτικό χάρτη.
Το γεγονός ότι το ένα τέταρτο των
εδρών του επόμενου Ευρωκοινοβουλίου έχει καταληφθεί από
ακραία, ξενοφοβικά κόμματα, δείχνει ότι ο άνευ όρων φιλοευρωπαϊσμός υποχωρεί προς όφελος
μιας ευρωαμφιθυμίας: από τη μία
την περιχαράκωση στα εθνικά
κράτη και την επιβολή περιορισμών στην ελεύθερη μετακίνηση
εντός Ε.Ε. και από την άλλη μία
αυξανόμενη απαίτηση προς τις
Βρυξέλλες να αναλάβουν δράση και
γενναίες πρωτοβουλίες για να
αντιμετωπίσουν την κρίση χρέους,
που μαστίζει την Ευρωζώνη.
Η καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ, από

τους κερδισμένους των ευρωεκλογών, αναγνώρισε την ανάγκη να
δοθεί μία απάντηση στους λαϊκιστές κι αυτή κατά τη γνώμη της
είναι μία: «ανταγωνιστικότητα,
θέσεις εργασίας, ανάπτυξη». Της
ίδιας άποψης είναι και ο Ιταλός
πρωθυπουργός, Ματέο Ρέντσι, ο
οποίος επίσης έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης από το εκλογικό σώμα
στην Ιταλία. Το πρόβλημα είναι ότι
διαφέρουν σημαντικά οι προσεγγίσεις για τον τρόπο που επιτυγχάνεται η ανάπτυξη. Το Βερολίνο
επιμένει στη δημοσιονομική πειθαρχία ενώ η ευρωπαϊκή περιφέρεια διεκδικεί δημοσιονομική και
νομισματική χαλάρωση, προσβλέποντας σε μείωση των επιτοκίων
της ΕΚΤ.

Την ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση
κινείται στον αστερισμό της Ευρωφοβίας κορυφώνονται οι διεργασίες για εκλογή του νέου προέδρου
της «Κομισιόν». Η επιλογή του
υποψηφίου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος κ. Γιούνγκερ που
αναδείθηκε πρώτη πολιτική δύναμη, διχάζει τους 28 ηγέτες. Η εκλογή του νέου προέδρου απασχόλησε
σοβαρά τους ηγέτες της Ε.Ε. στο
άτυπο δείπνο της Συνόδου Κορυφής στις 27 Μαϊου 2014. Τα πολιτικά παιχνίδια που παίζονται
είναι πολλά με τη Βρεττανία να
αντιτίθεται σφόδρα στην εκλογή
Γιούγκερ ο οποίος θεωρείται υπέρμαχος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδοποίησης.

Επιχορηγημένες διακοπές μελών ΣΕΚ

Σ

υνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων
για συμμετοχή στις επιχορηγημένες 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 οργανωτικούς γραμματείς
των σωματείων και από τα εργατικά 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.

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 δικαίωμα 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

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ
Εξ’ άλλου, η ΣΕΚ προτρέπει τα μέλη
της να υποβάλουν εγκαίρως τις
αιτήσεις για συμμετοχή των παιδιών τους στις ιδιόκτητες κατασκηνώσεις στα Καννάβια. Τελευταία ημερομηνία υποβλής αιτήσεων η 30η Ιουνίου 2014.

Κατασκηνωτικές περίοδοι
Από 30 Ιουνίου μέχρι 7 Ιουλίου θα
φιλοξενηθούν αγόρια που φοιτούσαν στις τάξεις ΣΤ Δημοτικού, Α
και Β γυμνασίου την σχολική χρονιά 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.

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

www.sek.org.cy,

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

www.oho-sek.org.cy

